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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

  شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. 
 

 مقدمة

. )"الشركة األم"(  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع

إليها مع   التابعة )يشار  الشامل    يبيانو  ،2021  يونيو  30بـ"المجموعة"( كما في    اوشركاتها  المكثفين  المرحلييالدخل والدخل  ن 

 التدفقات النقدية والتغيرات في حقوقيتين بذلك التاريخ، وبياني  أشهر والستة أشهر المنتهثة  ثالبه لفترتي الالمجمعين المتعلقين  

م هي المسؤولة . إن إدارة الشركة األأشهر المنتهية بذلك التاريخ  ستةاللفترة  به  ن المكثفين المجمعين المتعلقين  المرحلييلكية  لما

.  التقرير المالي المرحلي   :34لمعيار المحاسبة الدولي    ا  داد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقعن إع 

 تعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ال هي إن مسؤوليتنا
 

 نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة "  2410للمعيار الدولي    ا  تنا وفقلقد قمنا بمراجع،  في الفقرة التالية  مبين  باستثناء ما هو

قبل   الحساباتمن  مراوعةللمجم  ينالمستقل  مراقبي  تتمثل  المراجعة.  بمهام  المتعلق  المعلومات"  المكثفة    المرحلية  المالية  جعة 

االستفسارات    المجمعة توجيه  الم  رئيسيةبصفة  في  الموظفين  اسؤوإلى  عن  اللين  اإلجراءات  ألمور  وتطبيق  والمحاسبية  مالية 

وعليه،    ،لدوليةلمعايير التدقيق ا  ا  قيق الذي يتم وفقتدالنطاق  التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل من  

  ا يق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي  ألمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقفإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة ا

 يتعلق بالتدقيق. 
 

  المتحفظةالنتيجة أساس 

اإل في  مبين  المعل  4  رقم  يضاحكما هو  الماليةحول  المجمعة،    ومات  المكثفة  المجم المرحلية  استثمار  إدراج  في  تم  شركة وعة 

تيليكوم   دينار كوي  108,624  بمبلغ  لها  المقدم  القرضفي  و)"كوريك"(  كوريك  ألف   110,078:  2020ديسمبر    31)تي  ألف 

كويتي كويتي(،    ألف  110,930  :2020  يونيو  30و،  دينار  ك  34,995  ومبلغ دينار  دينار  )ألف  :  2020ديسمبر    31ويتي 

التوالي، في  دينار كويتي  ألف  35,781  :2020  يونيو   30و،  ويتيدينار ك   ألف  35,464 المرحلي المرك  بيان(، على  المالي  ز 

المجمع   أدلة تدقيق كافية  .2021  يونيو  30  في  كماالمكثف  الحصول على  ك كوري  االستثمار فيحول    ومناسبة  ولم نتمكن من 

ا  وإمكانية المتعلق ب  2021  يونيو  30في  لقرض كما  استرداد  الجوهري  التأكد  التحكيمنظرا  لطبيعة االستثمار وعدم  .  ه ونتيجة 

 د ما إذا كان من الضروري إجراء أية تعديالت على القيمة الدفترية لالستثمار والقرض المقدم إلى نتمكن من تحدي وبناء عليه، لم

 كوريك.    
 

 النتيجة المتحفظة

  يستوجب لم يرد إلى علمنا ما  "أساس النتيجة المتحفظة"،  ن في فقرة  ناء التأثير المحتمل لألمر المبيباستثتنا،  إلى مراجع  ا  استناد

لمعيار المحاسبة   ا  النواحي المادية، وفقبأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع  تقاداالع

 . 34الدولي 
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 المجمعة المكثفة يةعة حول المعلومات المالية المرحلتقرير المراج

 أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

 )تتمة(  ع.مخازن العمومية ش.م.ك.يليتي للشركة أج
 

   أمرالتأكيد على 
 نلفت االنتباه إلى ما يلي:

 

ذات   المتعلقة بالعقودزامات المحتملة  االلتوالذي يبين  مجمعة  ( حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة الأ)  9رقم    يضاحاإل (1

 .ريكيةالتحالف المؤقت األمسلطة لدى التكاليف القابلة لالسترداد  
 

المتعلقة والمطالبات  ت المحتملة  الذي يبين االلتزاماالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  )ب( حول    9رقم    يضاحاإل (2

  ؛ وارك بالكويت العامة للجم اإلدارةب
 

 جتنا فيما يتعلق باألمور المبينة أعاله. نتي فيإننا ال نعبر عن تحفظا  إضافيا  
 

 ابية األخرى ية والرق القانون تقرير حول المتطلبات

واست  إضافة ذلك،  المكثفة    ا  نادإلى  المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  الدفاتالمجمعة  إلى  في  وارد  هو  ما  مع  ر  متفقة 

  لسنة   1م  رق  الشركاتمخالفات لقانون    ة تقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أيالمحاسبية للشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واع

له  وا  2016 الالحقة  لها  نفيذيةالت   والئحتهلتعديالت  الالحقة  التأسيس  ،والتعديالت  لعقد  األم   أو  للشركة  األساسي  للنظام    أو 

الالحقة   في    أشهر  ستةال  فترةخالل    ،لهماوالتعديالت  تأثير  2021  يونيو  30المنتهية  له  قد يكون  على نشاط   ا  مادي  ا  على وجه 

 مالي. ركزها الالشركة األم أو م
 

  7ات ألحكام القانون رقم  علمنا وجود أية مخالفإلى    لم يرد  ،نبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا

جه قد  ى وعل  2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستة خالل فترة ال  والتعليمات المتعلقة بهي شأن هيئة أسواق المال  ف  2010لسنة  

  .المالي امركزهأو  الشركة األمعلى نشاط ماديا  تأثيرا   كون لهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 وليد عبدهللا العصيمي 

 فئة أ   68سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 والعصيمي وشركاهم  العيبان

 نايف مساعد البزيع  

 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 
RSM  البزيـع وشركاهـم 
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شركة أجیلیتي للمخازن العمومیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة 

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. ءاً تشكل جز15إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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المرحلي المكثف المجمع بیان الدخل 
(غیر مدقق)2021یونیو30المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في الثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في ستةال
یونیو30

2021
ألف 

2020
ألف 

2021
ألف 

2020
ألف 

دینار كویتي دینار كویتي كویتي دینار  دینار كویتي ات إیضاح
العملیات المستمرة  

اإلیرادات  
42,28737,41383,36673,084لوجستیةخدمات إیرادات 

16,75815,07732,47632,019إیرادات إیجارات 
53,15136,119104,33289,754خدمات أخرى 

────────────────────────────────
112,19688,609220,174194,857إجمالي اإلیرادات 
(83,992)(100,231)(40,256)(51,932)تكلفة اإلیرادات  

────────────────────────────────
60,26448,353119,943110,865صافي اإلیرادات  

(24,164)(27,897)(11,354)(13,017)مصروفات عمومیة وإداریة
(38,666)(36,746)(17,556)(18,574)رواتب ومزایا موظفین

(443)-(443)-التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة 
(1,283)609230938حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 

أرباح (خسائر) إعادة تقییم موجودات مالیة مدرجة  
-(6,471)-1,717بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

7,6012548,5821,199إیرادات متنوعة 
────────────────────────────────

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك  
38,60019,48458,34947,508مجلس اإلدارة واإلطفاء ومكافأة أعضاء 

(15,732)(15,830)(8,145)(7,840)استھالك
(3,052)(2,422)(1,570)(1,199)إطفاء 

────────────────────────────────
مجلس  والضرائب ومكافأة أعضاءالربح قبل الفوائد 

29,5619,76940,09728,724اإلدارة
74476208979إیرادات فوائد
(9,020)(9,741)(4,683)(4,747)تكالیف تمویل 

────────────────────────────────
24,8885,56230,56420,683مجلس اإلدارة  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء

(1,729)(3,811)(717)(2,912)7الضرائب 
(70)(70)(35)(35)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

────────────────────────────────
21,9414,81026,68318,884من العملیات المستمرة  ربح الفترة 

════════════════════════════════
الغیر مستمرة العملیات 

1423,2923,56535,2172,594الغیر مستمرةالربح بعد الضرائب من العملیات 
────────────────────────────────

45,2338,37561,90021,478ربح الفترة  
════════════════════════════════

الخاص بـ: 
مساھمي الشركة األم 

15,7343,20416,80213,920ربح الفترة من العملیات المستمرة 
22,8363,18534,4092,289الغیر مستمرةربح الفترة من العملیات 

────────────────────────────────
38,5706,38951,21116,209

────────────────────────────────
حصص غیر مسیطرة  

6,2071,6069,8814,964ربح الفترة من العملیات المستمرة 
456380808305الغیر مستمرةربح الفترة من العملیات 

────────────────────────────────
6,6631,98610,6895,269

────────────────────────────────
45,2338,37561,90021,478ربح الفترة  

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

818.323.0424.337.70(فلس) الشركة األم
════════════════════════════════

ربحیة السھم األساسیة والمخففة من العملیات  
87.471.527.986.61الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس) -المستمرة 

════════════════════════════════
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الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
(غیر مدقق) 2021یونیو30المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في الثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في ستةال
یونیو30

2021
ألف 

2020
ألف 

2021
ألف 

2020
ألف 

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

45,2338,37561,90021,478ربح الفترة 
════════════════════════════

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

الحقة:في فترات 
1,665(15,663)(11,640)(4,033)تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة 

الشاملة األخرى  اإلیرادات (الخسائر)حصة في 
(1,118)57190411لشركات زمیلة وشركات محاصة 

(1,604)3,2983,6775,208من تغطیة صافي استثمارات )خسارةالربح (ال
(4,243)3,070(1,644)(5,009)من تغطیة تدفقات نقدیةالربح )خسارة(ال

────────────────────────────
قد یتم  أو یتمالخسائر الشاملة األخرى التي صافي 

في فترات  بیان الدخل المجمعإلى إعادة تصنیفھا
(5,300)(6,974)(9,417)(5,687)الحقة

────────────────────────────

:بیان الدخل المجمعإلى بنود لن یتم إعادة تصنیفھا 
حقوق الملكیة  ألدواتالتغیرات في القیمة العادلة 

المدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة 
-1,761-1,761األخرى  

261---فائض إعادة تقییم ناتج عن تحویل أرض
────────────────────────────

إعادة  صافي اإلیرادات الشاملة األخرى التي لن یتم 
1,761261-1,761بیان الدخل المجمع إلى تصنیفھا 

────────────────────────────
(5,039)(5,213)(9,417)(3,926)الخسائر الشاملة األخرى  إجمالي  

────────────────────────────

56,68716,439(1,042)41,307للفترةاإلیرادات (الخسائر) الشاملة األخرىإجمالي  
════════════════════════════

الخاص بـ: 
مساھمي الشركة األم 

7,66315,915(7,204)7,481ربح (خسارة) الفترة من العملیات المستمرة 
(5,335)27,3724,67638,892الغیر مستمرةربح (خسارة) الفترة من العملیات 

────────────────────────────
34,853(2,528)46,55510,580

────────────────────────────
حصص غیر مسیطرة 

5,3061,2368,8975,357ربح الفترة من العملیات المستمرة 
1,1482501,235502الغیر مستمرةربح الفترة من العملیات 

────────────────────────────
6,4541,48610,1325,859

────────────────────────────
56,68716,439(1,042)41,307اجمالي اإلیرادات (الخسائر) الشاملة للفترة  

════════════════════════════
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع  
(غیر مدقق) 2021یونیو30في المنتھیةللفترة

المنتھیة  أشھر ستةال
یونیو30في 

20212020
ات إیضاح

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي

أنشطة التشغیل 
30,56420,683من العملیات المستمرة  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1444,4606,766الغیر مستمرةالربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من العملیات 
──────────────────

75,02427,449الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  
: لـ تعدیالت

443-التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة  
3541,541للمدینین التجاریین  خسائر االئتمان المتوقعة

5,8206,040مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
(78)(806)ربح ترجمة عمالت أجنبیة 

1,283(938)حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 
-6,471خسائر إعادة تقییم موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

(3,429)(10,031)إیرادات متنوعة
36,17734,245استھالك ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق استخدام  

2,4593,301إطفاء 
(1,090)(259)إیرادات فوائد 
12,04311,940تكالیف تمویل

──────────────────
126,31481,645رأس المال العامل ربح التشغیل قبل التغیرات في

2,861(3,194)مخزون
(12,487)(51,629)مدینون تجاریون

(4,147)(766)موجودات متداولة أخرى
31,61636,765دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى

──────────────────
102,341104,637

(5,996)(8,016)ضرائب مدفوعة 
(5,021)(5,338)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة  
-(140)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة  

──────────────────
88,84793,620أنشطة التشغیلصافي التدفقات النقدیة الناتجة من 

──────────────────
أنشطة االستثمار

932585صافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
اإلیرادات الشاملة  صافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

(449)(7,219)األخرى 
(26,362)(27,082)ممتلكات وآالت ومعدات إضافات إلى 

235301ممتلكات وآالت ومعداتمن بیعالمحصل
(14,295)(27,571)10عالقة ات ف ذ اطر أض إلى  وقر 

(8)(4)إضافات إلى موجودات غیر ملموسة 
(1,625)(6,343)إضافات إلى مشاریع قید التنفیذ   
(4,521)(1,094)إضافات إلى عقارات استثماریة 

1,0462,272توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة 
(4,375)-استثمار في شركة زمیلة  اقتناء  

(713)(546)اقتناء حصة ضافیة في شركة تابعة  
260651إیرادات فوائد مستلمة

(646)-صافي الحركة في موجودات غیر متداولة أخرى
(695)(2,997)صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ستة أشھر  

──────────────────
(49,880)(70,383)النقدیة المستخدمة في أنشطة االستثمار صافي التدفقات  

──────────────────
أنشطة التمویل

36,52362,235صافي الحركة في قروض تحمل فائدة  
(25,844)(23,445)سداد التزامات تأجیر 
(8,299)(9,954)تكلفة تمویل مدفوعة  

(61)(18,772)توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة األم  
(11,086)(9,535)توزیعات أرباح مدفوعة لحصص غیر مسیطرة 

──────────────────
16,945(25,183)أنشطة التمویل (المستخدمة في) الناتجة منصافي التدفقات النقدیة

163(1,873)صافي فروق ترجمة عمالت أجنبیة 
──────────────────

60,848(8,592)في النقد والنقد المعادل الزیادة )النقص(صافي 
168,896130,932ینایر 1النقد والنقد المعادل في 

──────────────────
160,304191,780یونیو30النقد والنقد المعادل في 

══════════════════
578,281191,780النقد والنقد المعادل المتعلق بالعملیات المستمرة 

-1482,023الغیر مستمرةالنقد والنقد المعادل المتعلق بالعملیات 
──────────────────

160,304191,780یونیو  30النقد والنقد المعادل في 
══════════════════
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المجمع المرحلي المكثف  الملكیة بیان التغیرات في حقوق  
(غیر مدقق)2021یونیو30المنتھیة 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

5,288760,8611,143,00648,1751,191,181(2,490)(23,171)(37,727)44,366(49,239)2021202,737152,65089,731ینایر 1كما في 
51,21151,21110,68961,900---------ربح الفترة  

(5,213)(557)(4,656)--8,6891,761(15,106)-----(خسائر) إیرادات شاملة أخرى  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة  
51,21146,55510,13256,687-8,6891,761(15,106)-----للفترة  

(19,135)-(19,135)(19,135)---------)  11توزیعات أرباح (إیضاح 
---(20,274)--------20,274)  11اصدار اسھم منحة (إیضاح  

توزیعات أرباح إلى حصص غیر 
(10,309)(10,309)-----------مسیطرة 

-(111)111-111--------تابعة  ةحصة إضافیة في شركاقتناء
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5,399772,6631,170,53747,8871,218,424(729)(14,482)(52,833)44,366(49,239)2021223,011152,65089,731یونیو 30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

750,9771,100,38049,1901,149,570(706)60(19,842)(39,548)44,366(49,239)2020176,294152,65085,368ینایر 1كما في 
16,20916,2095,26921,478---------ربح الفترة  

(5,039)590(5,629)-261-(6,965)1,075-----إیرادات (خسائر) شاملة أخرى
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

26116,20910,5805,85916,439-(6,965)1,075-----اإلیرادات (الخسائر) الشاملة  اجمالي 
حصص غیر إلى توزیعات أرباح 

(9,987)(9,987)-----------مسیطرة 
(10)44(54)-(54)--------اقتناء حصة إضافیة في شركات تابعة  

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

767,1861,110,90645,1061,156,012(499)60(26,807)(38,473)44,366(49,239)2020176,294152,65085,368یونیو30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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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

ب تم إلیھإصدارالتصریح  (یشار  التابعة  وشركاتھا  األم  للشركة  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  ـ ب ا معً ا المعلومات 
. 2021أغسطس12"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� تمارس  على  والحیازة  على الشركة األم تساعد  تلك التي  أو  مشابھة أنشطةالشركات التي 

.  خارج الكویتأو داخلتحقیق أغراضھا 
النقل والتوزیع والمناولة والتخلیص الجمركي للبضائع.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  المالیا"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  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر  وفقاً 

. وترى اإلدارة أنھ قد تم إدراج كافة التعدیالت التي تعتبر ضروریة للعرض العـادل في  2020دیسمبر  31المنتھیة في  
ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي یمكن للفترة المرحلیةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. إن نتائج التشغیل  

.  2021دیسمبر 31توقعھا للسنة المنتھیة في 

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

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 2020دیسمبر 31المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد.  أو تفسیراتأو . لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر2021ینایر 1

الیة المرحلیة المالمعلوماتولیس لھا تأثیر على  2021تسري العدید من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام  
المكثفة المجمعة للمجموعة. 

لمعدالت   المعیاري  المالیة  :  2المرحلة  - الفائدة اإلصالح  للتقاریر  الدولي  المعیار  على  المحاسبة  9تعدیالت  ومعیار   ،
للتقاریر المالیة  ، و المعیار الدولي  4، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة  7، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة  39الدولي  

16
المعروض الفائدةتقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة تتعامل مع التأثیرات على البیانات المالیة المجمعة عندما یتم استبدال معدل  

. تتضمن تلك التعدیالت المبررات العملیة اآلتیة:بین البنوك بالمعدل البدیل الخالي تقریبا من المخاطر

التغیرات في التدفقات النقدیة المطلوبة مباشرة خالل عملیة اإلصالح أو التغیرات التعاقدیةتطلب الذي یالمبرر العملي  �
بالسوق.  الفائدةبحیث یتم التعامل معھا كتغییرات في سعر الفائدة المتغیر بما یعادل الحركة في سعر 

صالح ایبور لتغطیة التصنیفات والتوثیق دون وقف عالقة التحوط.  إطار إالمطلوبة في السماح بالتغییرات �
قدیم إعفاء مؤقت للشركات من ضرورة استیفاء المتطلبات المحددة بصورة منفصلة عندما یتم تصنیف األداة الخالیة ت�

المخاطر. تغطیةتقریبا من المخاطر كبند 

إن ھذه التعدیالت لم یكن لھا تأثیر على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة. وتنوي المجموعة استخدام
المبررات العملیات في فترات مستقبلیة عندما تصبح ساریة المفعول.  
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الخسائرأو األرباح بالقیمة العادلة من خالل مدرجة موجودات مالیة 4
(مدققة) 

یونیو30
2021

دیسمبر 31
2020

یونیو30
2020

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

108,624110,078110,930)10(إیضاح خارج الكویت –استثمار في شركة زمیلة 
-26,33134,405الكویتخارج–أوراق مالیة مسعرة 
-607607خارج الكویت -قرض قابل للتحویل

2121104الكویتداخل –مسعرة غیر أوراق مالیة 
2,6372,2972,310خارج الكویت–استثمار في صنادیق 

───────────────────────────
138,220147,408113,344

═════════════════════

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

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

في شركة كورك تیلیكوم. % 23.7

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

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

الخسائر؛ وفقا للمعیار أو  ة من خالل األرباحاالستثمارات المحتفظ بھا من قبل المنشأة ذات رأس المال المشترك بالقیمة العادل
فترة التغییر.المجمع فيالمرحلي المكثفمع تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل9الدولي للتقاریر المالیة 

تیلیكوم بمبلغ شركة كورك  إلى  ، قدرت قیمة القرض الذي یحمل فائدة المقدم من قبل المجموعة2021یونیو 30كما في  
كویتي (34,995 دینار  كویتي35,464:  2020دیسمبر  31ألف  دینار  و  ألف  دینار 35,781:  2020یونیو30،  ألف 
). 10) (إیضاح كویتي

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

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

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

اإلعالم أمر ھیئة  إلى  في شركة كورك تیلیكوم، باإلضافةبإبطال موافقتھا الكتابیة المسبقة الصادرة بشأن استثمار المجموعة  
مر الذي تم تنفیذه في المساھمین العراقیین األصلیین (األإلى  واالتصاالت بإعادة األسھم التي استحوذت علیھا المجموعة

مطالبات المجموعة في طلب التحكیم، من بین أمور أخرى، بإخفاق الحكومة العراقیة2019مارس   في معاملة  ). وتتعلق 
ملیون دوالر أمریكي بشكل عادل ومنصف، وإخفاقھا في إخطارھا بما یتم اتخاذه 380استثمار المجموعة بقیمة أكثر من  

وحرمانھا من حق الدفاع، وأیضا المصادرة غیر المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام االتفاقیة الثنائیة لعام  من إجراءات 
م قید طلب التحكیم المقدم من المجموعة لدى مركز تسویة منازعات االستثمار وتم تشكیل  ، ت2017فبرایر  24. في  2015

.2018ینایر 31، حیث انعقدت جلسة إجرائیة أولیة في 2017دیسمبر 20ھیئة 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  10، وقدمت المجموعة مذكرتھا المضادة بشأن االختصاص الوالئي في  2018أكتوبر  31بتشعیب اإلجراءات في  
. ھذا، وقد انعقدت  2019مارس 21، فیما ردت المجموعة بتاریخ 2019فبرایر 25المدعى علیھم في وقد ورد رد.2019

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

مارس13بتاریخالدفاعیةبمذكرتھا علیھا المدعىت تقدموقد أساس المطالبات التي یتحقق للمحكمة الوالیة القضائیة بشأنھا.  
للبت في أساس . فیما انعقدت الجلسات  2020یولیو17بتاریخعلیھا المدعىمذكرةعلىالمجموعةوقد تم تقدیم رد.2020

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

مطالبات المجموعة  2021فبرایر  22بتاریخ   وقررت منح مصاریف بقیمة ، أصدرت ھیئة التحكیم قرارھا برفض جمیع 
ب الغاء القرار قبل  لبطالمجموعة، تقدمت  2021مایو  28بتاریخ  .  ا لصالح المدعى علیھأمریكيملیون دوالر5حوالي  

بصدد مركز تسویة منازعات االستثمار حالیا  و .2021یونیو  4وقد سجل الطلب بتاریخ  مركز تسویة منازعات االستثمار
قرار. تشكیل لجنة للفصل في طلب المجموعة إللغاء ال
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(تتمة) الخسائرأو موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 4

(تتمة) قضیة كورك 
ألن  و التحكیم  نظًرا  معالجة  ھیئة  نفسھ  أسبابرفضت  التنظیمي  ھیئة  الالقرار  عن  بمصادرة اإلعالمصادر  واالتصاالت 

بدعوى عدم االختصاص القضائي، فإن الشركة األم أیًضا بصدد إعداد مطالبة جدیدة  كوریك تلكوم استثمار المجموعة في  
.ضد جمھوریة العراق

قرار نھائي، فقد ال یتم تقییم التأثیر المالي لھذه القضیة.إلى  نظًرا ألن النزاع ال یزال معلًقا دون حل قانوني وعدم التوصل

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

t التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین
كورك الدولیة (لإلدارة) المحدودة ("كورك ، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءات التحكیم ضد شركة  2018یونیو4في  

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

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

. 2020ینایر  22. وقدمت شركة سي اس لیمتد مذكرة دفاعھا بتاریخ  2019أغسطس  28العراق مذكرة مطالبتھا بتاریخ  
.تحفظّ على أساس عدم الاإلجراءاتشركة تیلیكوم العراق أوقفت  ، 2020یولیو 10في و

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

شركة انترناشونال  نفسھا وباسم ونیابة عن  عن  لي) للتحكیم  طلبھا الثاني المعدل (والحا شركة تیلیكوم العراققدمت  2020
تقدیم طلب شركة تیلیكوم العراق للسیر بمطالبات فرعیة نیابة عن شركة  وتمھذا، وتم تشكیل ھیئة التحكیم  .المحدودةھولدینج

.  2020انترناشونال ھولدینج المحدودة وشركة كورك تیلیكوم في دیسمبر  

نیابة عن فرعیةمطالبات  ھا تقدیمشركة تیلیكوم العراقللفصل في طلب2021المحكمة جلسة أولیة في فبرایر  وقد عقدت
. وبموجب أمر مؤرخ في (بما في ذلك ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في مثل ھذا الطلب)ھولدینجشركة انترناشونال  

أبریل 23منحت المحكمة شركة تیلیكوم العراق إذناً لتقدیم معظم الطلبات الفرعیة محل الخالف وبتاریخ 2021مارس 16
بتقدیم سلسلة من  االن سیقوم الطرفان ة للمطالبة. وقدمت الشركة المذكورة صحیفة الدعوى بشأن األسس الموضوعی2021

مقرر عقدھا في أواخر  النظر بموضوع النزاع جلسة فصاح، علما بأنفي اال بدء والموضوع النزاعحول تالیةالطلبات المت
.2022مارس / أوائل أبریل 

t  وشركة  التحكیم بشأن اتفاقیة تبعیة لبنك انتركونتیننتال لبنان: إجراءات التحكیم ضد بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل 
كورك تیلیكوم وشركة انترناشونال ھولدینج المحدودة 

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

شركة كورك تیلیكوم. یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأرسل طلب التحكیم إلى  انتركونتیننتال لبنان
الطلبات الواردة بالدعوى . ومن2018أكتوبر  8وتم تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ  2018یونیو26بتاریخ  

المقابلة التعویض عن الخسائر (التي ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم. تم إیداع  
بتاریخ   لبنان المقابلة  ودعوى بنك انتركونتیننتال  وشركة انترناشونال 2018نوفمبر  8رد  تیلیكوم  . ُقدم رد شركة كورك 

علماً أنھ تم تقدیم مطالبة شركة تیلیكوم  2019مایو  15. تم تأسیس ھیئة التحكیم بتاریخ  2018دیسمبر  14ریخ  ھولدینج بتا 
تیلیكوم  شركة ، وقامت  2020فبرایر  21علیھم بتاریخ  المدعىدفاع  مذكراتقّدمت فیما  2019نوفمبر  22العراق بتاریخ  
والرد على  بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل.  من قبل  تم تقدیم مذكرة رد  .جلسات،  2020یولیو  22بتاریخالعراق بالرد  

.  2020أكتوبر  23التعویضیة في  شركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشینال ھولدینجالدفاع على الدعوى المضادة ومذكرة
. حكمة حكمھا في أي وقت . ومن المتوقع أن تصدر الم2021وعقدت جلسات االستماع في فبرایر 
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t مطالبات مدیر مركز دبي المالي العالمي
، بدأت شركة تیلیكوم العراق دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي") ضد بعض 2018مارس  12في  

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

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

. لذلك، قررت قراويع، عبد الحمید  علیھمدعىوفاة أحد المخبرشركة تیلیكوم العراق  لعلموصل،  2021في فبرایر  
السید رحمة.بوجھمطالبھا وقف المطالبات ضد السادة عقراوي وجندي وتركیز الشركة

منفصلة ضد السید رحمة   دعوى  الشخصیةحاالت  بشأنُرِفَعت  منفعتھ  حقق فیھا  في اعالنھتم  و.تعاقد  اعالنا صحیحا 
لبنان  CFI-019-2018الدعوى   شھادة  2020فبرایر  6بتاریخفي  المالي  باإلعالنوصدرت  دبي  مركز  محكمة  من 

. 2020فبرایر 13العالمي في 

قبل منفرعیةشركة تیلیكوم العراق لتقدیم مطالبة  لاإلذن  2020مایو  11منحت محكمة مركز دبي المالي العالمي في  
بالمخالفة والخسارة  جدولشركة انترناشونال ھولدینج ونیابة عنھا ضد السید رحمة، بشرط أن تقدم شركة تیلیكوم العراق 

الحدیثة والمستنداتالجزئیاتالسید رحمة بجدول  عالنوُبذلت جھود إلھذا،).  یحصللمالذياالمرالسببیة (الرابطةو
الجزئیات جدول  إعالنوفًقا ألوامر المحكمة، یجب  واألمر،باءت بالفشل في نھایة  الدبلوماسیة، لكنھا  االعالناألخرى عبر  

17في وحصلتتقدمت شركة تیلیكوم العراق بطلب للحصول على إذن وعلیھ،،قبل اتخاذ خطوات أخرى في اإلجراءات
البرید اإللكتروني والبرید  كة (والمستندات األخرى بوسائل بدیلالجزئیاتإذن إلعالن السید رحمة بجدول  على2021یونیو  

وبمجرد حدوث ذلك، یمكن  ،واالعالن بالطرق البدیلة قید التنفیذ حالًیا ھذا،السریع لمختلف الشركات التابعة للسید رحمة).  
حكًما ضد السید رحمة (بشرط / مع مراعاة حضوره جلسات المحكمة).صدورشركة تیلیكوم العراق أن تطلب ل

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

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

إلى شركة مودرن العالمیةالتنفیذ، سعت  إجراءاتكجزء من  و جموعة إجراءات التنفیذ ضد شركة كورك تیلیكوم. بدأت الم
للنظر ُعقدت جلسة استماع أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي  وتیلیكوم بطریقة بدیلةكورك إلعالنالحصول على إذن  

مایو  9أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي حكمھا في  .2021فبرایر  9بتاریخوذلكاإلعالن بطریقة بدیلةمربأ 
لتنفیذ جادةخطوات  بصدد اتخاذ  اآلن  الشركة،  یھوبناًء عل،باالستئنافشركة مودرن العالمیةفازتوالذي بموجبھ  2021

. في اإلمارات العربیة المتحدة والعراقشركة كوركملیون دوالر أمریكي ضد  5بقیمة الحكم الصادر

تحدید القیمة العادلة لھذا االستثمار   من  المجموعة  تتمكن إدارة  تیلیكوم، لم  كورك  بشركة  ونتیجة النزاع المستمر المتعلق 
، وبالتالي تم 2020یونیو 30و2020دیسمبر  31و 2021یونیو 30وإمكانیة استرداد القرض الذي یحمل فائد كما في

ألف 108,624ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ 359بمبلغ 2013دیسمبر 31إدراج االستثمار بالقیمة العادلة كما في 
).ألف دینار كویتي110,930: 2020یونیو30، و  ألف دینار كویتي110,078: 2020دیسمبر 31دینار كویتي (

وودائعأرصدة لدى البنوك ونقد  5
(مدققة) 

یونیو30
2021

دیسمبر 31
2020

یونیو30
2020

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

63,366139,191123,867نقد لدى البنوك وفي الصندوق
14,91529,70567,913ودائع قصیرة األجل  

────────────────────────
78,281168,896191,780والنقد المعادل النقد 

4,1421,145695أشھر ثالثةتزید عن أصلیةاستحقاقذات فترات ودائع 
────────────────────────

82,423170,041192,475
════════════════════════
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وودائع (تتمة) أرصدة لدى البنوك ونقد  5

بمعدالت  إلى  الودائع قصیرة األجل لفترات متفاوتة، استنادًایتم إیداع   وتحقق فائدة  المتطلبات النقدیة الفوریة للمجموعة 
الودائع قصیرة األجل ذات الصلة.

أسھم خزینة  6
(مدققة) 

یونیو30
2021

دیسمبر 31
2020

یونیو30
2020

125,213,759113,830,69098,978,642عدد أسھم الخزینة 
════════════════════════════

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

114,94676,95072,650القیمة السوقیة باأللف دینار كویتي 
════════════════════════════

ضرائب ال7
أشھر المنتھیة في الثالثة

یونیو30
أشھر المنتھیة في ستةال

یونیو30
2021202020212020

ألف ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

1,0141671,345424ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
49667629170حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

67467604170الزكاة 
7284161,233965ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 

────────────────────────────────
2,9127173,8111,729

════════════════════════════════════

األساسیة والمخففةربحیة السھم 8

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

أشھر المنتھیة في الثالثة
یونیو30

أشھر المنتھیة في ستةال
یونیو30

2021202020212020
(معاد ادراجھ) * (معاد ادراجھ) * 

الخاص من العملیات المستمرة ربح الفترة 
15,7343,20416,80213,920(ألف دینار كویتي)الشركة األمبمساھمي 

الغیر مستمرةربح الفترة من العملیات 
الخاص بمساھمي الشركة األم (ألف دینار  

22,8363,18534,4092,289كویتي)
────────────────────────────────

38,5706,38951,21116,209
════════════════════════════════════

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

(125,213,759)(125,213,759)(125,213,759)(125,213,759)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة
────────────────────────────────

2,104,893,3962,104,893,3962,104,893,3962,104,893,396المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
════════════════════════════════════
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(تتمة)ربحیة السھم األساسیة والمخففة8
أشھر المنتھیة في الثالثة

یونیو30
أشھر المنتھیة في ستةال

یونیو30
2021202020212020

ادراجھ) * (معاد  (معاد ادراجھ) * 
ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة  

:(فلس)الشركة األمبمساھمي 
7.471.527.986.61العملیات المستمرة 

10.8521.516.351.09الغیر مستمرةالعملیات 
────────────────────────────────

ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة  
18.323.0424.337.70(فلس)الشركة األمبمساھمي 

════════════════════════════════════

على   تعكس التعدیل  بحیث  المعروضة  والمخففة للفترة المقارنة  األساسیة  ربحیة السھم  ادراج  إعادة  تم  بعد  أسھم *  المنحة 
).  11إیضاح(2020دیسمبر 31بالسنة المنتھیة في المتعلقةأسھم المنحةإصدار

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

رأسمالیة  ارتباطات ومحتملةالتزامات 9

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

یونیو30
2021

دیسمبر 31
2020

یونیو30
2020

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

168,292155,576148,743خطابات ضمان 
2,1313,5792,095التزامات عقود تأجیر تشغیلي 

18,29132,22147,906التزامات رأسمالیة *
────────────────────────

188,714191,376198,744
════════════════════════

ألف دینار 2020:30,651دیسمبر  31ألف دینار كویتي (30,651ضمان كفاالت مصرفیة بمبلغ  الیتضمن بند خطابات  
كویتي30,651: 2020یونیو 30وكویتي دینار  من  ألف  صادرة  الشركة التابعة  أحد)  بالنیابة عن  "شركة  وھي  البنوك 

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"شركة المشاریع المتحدة للخدمات الجویةوشركتھا التابعة "الشركة األمالمجموعة (تمثل  *  
حصة ملكیة بنسبة  ("المشروع"). لدى المجموعة حالیاً االمارات العربیة المتحدة تجاري في  مجمع  وتطویر  إلنشاءترتیب  
إلى %) كما قدمت تسھیالت قروض تحمل فائدة19.87:  2020یونیو 30%، و19.87:  2020دیسمبر  %31 (19.87

یونیو 30كما في  ال شيء  مبلغ وقدره). بلغت التزامات المجموعة تجاه زیادة االستثمار في المشروع10إیضاحالمشروع (
وألف15,662:  2020دیسمبر  31(2021 كویتي،  كویتي)ألف22,929: 2020یونیو30دینار  إضافةدینار  إلى  . 

كفاالالشركة األمقدمت  المذكور أعاله،   بمبلغإلى  تضامنیةتأیضا  كویتيألف38,608المشروع  دیسمبر 31(دینار 
كویتي).  ألف2020:90,193یونیو30دینار كویتي، وألف38,704:  2020 كما تتولى مسئولیة إنجاز المجمع  دینار 

الزمني المتفق علیھ. اإلطارالتجاري في 

قضائیة دعاوى
PCOأ) عقد مكتب المشاریع والتعاقدات 

أتعاب إلى  عقد مكتب المشاریع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافةالشركة األم، نفذت  2008حتى  2004ذ عاممن
والقوافل  لخدمات اللوجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزین  تقدیم امحددة مع سلطة التحالف المؤقت ل

واألمن.
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تدین بھا الحكومة األمریكیة  أمریكيملیون دوالر47مطالبة موثقة بحوالي  الشركة األم، أرسلت  2011أبریل  23وبتاریخ  
بتاریخ  الشركة األم للشركة األم فیما یتعلق بعقد مكتب المشاریع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من 

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

االستئنافین. 

أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش لعدم االستئنافینرفض  لألمریكیة  الحكومة ااتجھت،  2013أغسطس  26وبتاریخ  
9ورفضت االستئناف بتاریخ  ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الحكومة األمریكیة على الطلب  االختصاص.  

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

لعدم االختصاص.الشركة األم

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

حكومة إعالن حكم بأنھ ال یجوز للللمطالبة بالحكومة األمریكیة بمصادرتھ من قبل (كما ورد بمزید من الوصف أدناه) وكذلك  
من الحكومة األمریكیة ل  قانونا  مستحقة  مبالغ  تحجز  وجود دین على إلى  استناداً الشركة األمصالح  األمریكیة أن  احتمال 

المبین أدناه.DDKSالمتعلق بعقد األمربموجب عقد مكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا االمر مع الشركة األم

بمصادرة   األمریكیة  الحكومة  قامت  آنًفا،  أشرنا  دوالر  17وكما  المشاریع أمریكي  ملیون  بمكتب  یرتبط  آخر  عقد  من 
تطلب  DDKSمطالبة مصادق علیھا بموجب عقد  الشركة األم، قدمت  2017یولیو  3). وبتاریخ  DDKSوالتعاقدات (عقد  
الشركة  ، أبلغت مسؤولة التعاقدات  2017سبتمبر  1اب بتاریخ  الفوائد. وفي خطإلى  باإلضافةDDKSعقد دفع مبلغ مقاصة

تطلبشكوىالشركة األمالمشار إلیھا أعاله، قدمت  الفیدرالیةأنھا أوقفت المطالبة المصادق علیھا. وبعد قرار الدائرة  األم
").DDKSالفوائد ("قضیة  إلى باإلضافةDDKSمبلغ مقاصة استردادفیھا 

الشركة  ، قدمت 2018دیسمبر 3بتاریخ DDKS. شكوى معدلة في قضیةالشركة األم، قدمت 2018سبتمبر 21وبتاریخ 
التي ال زالت قید  COFC مع قضیةDDKS لضم قضیة  دعوىإلى الحكم بشأن المرافعات، باإلضافةصدارإلدعوى األم

17بضم القضیتین. بتاریخ الشركة األم، استجابت المحكمة لطلب 2018دیسمبر 6النظر فیھا والمشار إلیھا أعاله. بتاریخ 
الشركة  ، قدمت  2018دیسمبر  28بتاریخ  . وDDKSبرد دعوىمذكرة، قدمت حكومة الوالیات المتحدة  2018دیسمبر  

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

بسبب عدم اختصاصھا. DDKSالوالیات المتحدة حكما في شكوى عقد مكتب المشاریع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضیة  
قامت المحكمة  حیث  2019مایو  14كال القرارین أمام الدائرة الفیدرالیة في  علىبالطعن باالستئناف  الشركة األم ھذا، وقامت  

5وتم سماع المرافعة الشفویة بتاریخ  ،  2019سبتمبر  16بتاریخ  ت االستئناف قد اكتملمذكرة بضمھما لبعض، علما بأن  
.2020فبرایر 

محكمة المطالبات  إلى  ، أصدرت الدائرة الفیدرالیة رأیاً بإعادة شكوى مكتب المشاریع والتعاقدات2020أغسطس  12في  
الفیدرالیة لتقییم مزایا قرار التعویض (االوفسیت) الذي أصدرتھ حكومة الوالیات المتحدة وكذلك تحدید ما إذا كان قد تم اتباع 

اإلجراءات المناسبة وفقا لما یقتضیھ القانون. 

ة وھو ما رفضتھ الھیئة. وبتاریخ إعادة جلسة استماع حول نقطة فنیة ثانویإلى  ، سعت شركة أجیلیتي2020أغسطس  31في  
، قدمت حكومة الوالیات المتحدة طلبا بتمدید األجل لتقدیم التماس مشترك قبل الھیئة إلعادة جلسة االستماع 2020سبتمبر  18

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

حكومة  و تتقدم  األلم  نھایة  في  المتحدة  االستماعمر  الوالیات  إلعادة  وفي  2020نوفمبر  12بحلول  الھیئةإلى  بالتماس   ،
محكمة المطالبات الفیدرالیة.إلى قضیةبإعادة الا ، أصدرت الدائرة الفیدرالیة تفویض2020نوفمبر 19األسبوع التالي، في 
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تمو محكمة المطالبات الفیدرالیة،  إلى  القضیة  إعادة  جدید  تحویل  بمجرد  قاٍض  موعد لبحث قام بت حیث  القضیة إلى  حدید 
، تواصل محامي حكومة الوالیات المتحدة مع محامي الشركة  الموعد المذكورقبل  و.  2020دیسمبر  17في  قضیة  التطورات

مجتمعین  الطرفان  قدم  بناًء على المحادثة،  و،من الدائرة الفیدرالیةقرار االحالةاألم من أجل مناقشة تسویة محتملة في ضوء  
،  2020دیسمبر  14في  وإمكانیة التوصل إلى تسویة.  بحثان في  ینما یبوقف اجراءات المحكمةتقریر حالة یطالبان المحكمة ب
17بتاریخ للسبب نفسھ، قدم الطرفان و.2021مایو 17حتى اإلجراءات وأمرت بوقف لطرفین وافقت المحكمة على طلب ا

أغسطس 17حتى  طرفین على أن یستمر الوقفوافقت المحكمة على طلب الواالجراءات،لمواصلة وقفالتماسا 2021مایو  
التسویة  عملیة تبادل مسودات اتفاق  بصدد  التسویة واألطراف اآلن  بشأن  مناقشات  ال، استمرت  وقف. خالل فترة ال2021
حكومة الوالیات المتحدة للحصول على  حامي في التفاوض على الشروط النھائیة وبعد ذلك سیسعى مانسیستمرو،المقترح

تغرق بعض الوقت حتى تكتمل.الموافقات المطلوبة، وھي عملیة ستس

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

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

جلوبال كلیرنج")، وھي شركة تابعة للشركة  شركة  المقدمة من شركة جلوبال كلیرنج ھاوس سیستمز ش.م.ك. (مقفلة) ("
ك فیما یتعلق بتنفیذ عقد. طبًقا لھذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسییل الكفالة األم، لصالح اإلدارة العامة للجمار
. 2007دیسمبر 31المذكورة خالل السنة المنتھیة في 

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

ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا سابًقا، باإلضافة 9,138عدم الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ 
لى ھذه المبالغ من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا.% سنویاً ع7احتساب فائدة بنسبة إلى 

أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما  ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن باالستئناف على ھذا الحكم
تئناف أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االس4إداري  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  7ارة الخبراء. وفي  قضت محكمة التمییز بإحالة الطعن إلد2017
2019ینایر 23. وبجلسة 2018أكتوبر 3في التعویض المطالب بھ. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمییز في الشركة األم

من الجمارك وبھذه الجلسة للتعقیب  2019فبرایر  13قدمت شركة جلوبال كلیرنج دفاعھا وقررت المحكمة التأجیل لجلسة  
وفیھا 2019مایو  1، تم حجز الدعوى للحكم لجلسة  2019مارس  6طلب الحاضر عن الجمارك أجًال وتم منحھ أجًال لجلسة  

وبتلك الجلسة قضت محكمة التمییز 2019سبتمبر 25. كما تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2019یونیو26تأجلت لجلسة 
ارة الخبراء وأصبحت الدعوى محل النظر فیھا من قبل إدارة الخبراء.إدإلى بإحالة الدعوى

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

وأصدرت محكمة االستئناف حكما لصالح شركة جلوبال كلیرنج بوقف تسییل الكفاالت البنكیة التي ال تزال بحوزة اإلدارة 
العامة للجمارك، وتقدمت ھذه األخیرة بالطعن على حكم محكمة االستئناف وقضت محكمة التمییز برفض الطعن.

، یوجد نزاعات قانونیة أخرى بین شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین ما سبقإلى  باإلضافة
برفع دعاوى قضائیة ودعاوى مقابلة مختلفة منظورة حالًیا أمام المحاكم. ویرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنھ لن  

للمجموعة. المجمعة لیة المرحلیة المكثفة المعلومات الما یكون لھذه األمور تأثیر مادي سلبي على 

مطالبات والدعاوى القضائیة العرضیة. ھذا ویرى المستشار الما تقدم، فإن المجموعة طرف في العدید من  إلى  باإلضافة
.المجمعةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة  القانوني الداخلي للمجموعة بأن األمور لن یكون لھا أي تأثیر جوھري سلبي على  
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عالقة أطراف ذات لدىأرصدة معامالت و10

التيشركاتالالمساھمین 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 ستةال
یونیو30

20212020

ألف
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

المجموع
ألف  

دینار كویتي 

المجموع 
ألف  

دینار كویتي 
بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

1,3271,3271,030-إیرادات 
(268)(274)(274)-مصروفات عمومیة وإداریة 

(1,283)2,076938(1,138)حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 
598---إیرادات فوائد

(35)(27)(27)-تكالیف تمویل 

مساھمون  ال
رئیسیون ال

أطراف  
أخرى  

عالقة ذات 
یونیو30

2021

(مدققة) 
دیسمبر  31

2020
یونیو30

2020

ألف
دینار كویتي 

ألف 
دینار كویتي 

المجموع
ألف 

دینار كویتي

المجموع 
ألف 

دینار كویتي 

المجموع 
ألف 

دینار كویتي 
بیان المركز المالي المرحلي المكثف 

لمجمع  ا
استثمار في شركات زمیلة وشركات  

27,27274,838102,110103,419101,197محاصة 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

108,624108,624110,078110,930-)4(إیضاح الخسائر أو خالل األرباح
1292,4402,5692,7093,066مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   

166,561166,561138,954113,027-قروض إلى اطراف ذات عالقة
34,99534,99535,46435,781-)4إیضاحشركة زمیلة (إلى قرض

884,5014,5897,0718,188أطراف ذات عالقة  إلى مبالغ مستحقة

ذاطر اإلى  ضوالقرتتضمن   مبلغاتف  كویتي  ألف163,432عالقة  دینار ألف2020:136,234دیسمبر  31(دینار 
ویمثل المبالغ المدفوعة مقدما من قبل  شركة محاصة  إلى  تم تقدیمھ دینار كویتي)ألف2020:113,027یونیو 30كویتي، و

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

.و بناء على تقدیر المجموعة،تشغیلیة معینة للمشروع

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

المنتھیة في أشھر ستةال
یونیو30

2021
دینار كویتي ألف

2020
كویتي دینار ألف

822708مزایا قصیرة األجل 
══════════════════

وأسھم منحةتوزیعات أرباح 11

السنویة  قام   العمومیة  الجمعیة  اجتماع  في  للسنة  2021مایو  5في  ةالمنعقدالمساھمون  المجمعة  المالیة  البیانات  باعتماد 
فلس للسھم) 5:  2019دیسمبر  31(فلس للسھم10توزیع أرباح نقدیة بواقع  على  ، والموافقة  2020دیسمبر  31المنتھیة في  

في توزیعالعالن تاریخ  مع إ، 2020دیسمبر  31لسنة المنتھیة في) ل% 15:  2019دیسمبر  31% (10بنسبة وأسھم منحة  
. 2021یونیو 3
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لإلدارة،   التقاریر  إعداد  المجموعةألغراض  تنظیم  أعمال  إلى  تم  علىوحدات  ولدى  المقدمة  ھا وخدماتمنتجاتھا بناء 
:ا كما یليمقابالن لرفع التقاریر عنھن ایان رئیسقطاعالمجموعة

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

والنقل والخدمات اللوجیستیة للعقود والخدمات اللوجیستیة الخاصة بالمشروعات والمعارض واألحداث. 

البنیة التحتیة: 
یقوم قطاع البنیة التحتیة بتقدیم خدمات أخرى تشمل العقارات وخدمات المطارات ومناولة الطائرات على األرض وخدمات 

و وإدارة  خدمات  التنظیف  واالستشارات وإدارة عملیات الجماركاتصاالت المطارالشحن  واإلدارة  وعملیات العمالء 
. الجمركیة وامدادات الوقود وتدویر النفایات

2021یونیو30أشھر المنتھیة في ستةال

الخدمات اللوجیستیة  
والخدمات المتعلقة  

بھا 
البنیة  

التحتیة 
تعدیالت  

واستبعادات  
المجموع
المجموعالفرعي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

اإلیرادات 
العملیات المستمرة:  

220,174220,174-220,174-عمالء خارجیون  
--(4,415)4,415-ما بین القطاعات 

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

-224,589(4,415)220,174220,174
─────────────────────────────────────────────

الغیر مستمرة العملیات 
776,205---776,205عمالء خارجیون  

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

776,205---776,205
─────────────────────────────────────────────

220,174996,379(4,415)776,205224,589إجمالي اإلیرادات  
─────────────────────────────────────────────

نتائج ال
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك 

58,349125,444(17,449)67,09575,798واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
══════════
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2020یونیو 30الستة أشھر المنتھیة في 

الخدمات اللوجیستیة  
والخدمات المتعلقة  

بھا 
البنیة  

التحتیة 
تعدیالت  

واستبعادات  
المجموع 
المجموع الفرعي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

اإلیرادات
العملیات المستمرة: 

194,857194,857-194,857-عمالء خارجیون  
--(3,879)3,879-ما بین القطاعات 

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

-198,736(3,879)194,857194,857
─────────────────────────────────────────────

الغیر مستمرةالعملیات 
570,193---570,193عمالء خارجیون  

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

570,193---570,193
─────────────────────────────────────────────

194,857765,050(3,879)570,193198,736إجمالي اإلیرادات 
═════════════════════════════════════════════

نتائج ال
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك 

47,50875,845(8,457)28,33755,965واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
═════════

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.

2020دیسمبر 31و2021یونیو 30موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في  یوضح الجدول التالي  
:  2020یونیو 30و

الخدمات  
اللوجیستیة  
والخدمات 

المتعلقة بھا 
البنیة  

التحتیة 
تعدیالت  

المجموعواستبعادات  
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
2021یونیو 30كما في 

854,9241,481,09625,8842,361,904إجمالي الموجودات 
════════════════════════════════

1,143,480(410,695)430,2891,123,886إجمالي المطلوبات  
════════════════════════════════

مدققة 2020دیسمبر 31كما في 
833,5751,418,35820,1812,272,114إجمالي الموجودات 

════════════════════════════════

1,080,933(452,466)436,8081,096,591إجمالي المطلوبات  
════════════════════════════════

2020یونیو 30كما في 
2,216,740(3,589)826,4181,393,911إجمالي الموجودات 

════════════════════════════════

1,060,728(420,540)425,4241,055,844إجمالي المطلوبات  
════════════════════════════════
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معلومات حول توزیع اإلیرادات  
یعرض الجدول التالي توزیع إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء:  

2021یونیو30

إیرادات  
الخدمات  

اللوجستیة  

إیرادات الشحن  
والمناولة 

المجموع  خدمات أخرى  إیرادات تأجیر  للمشروعات
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
توقیت االعتراف باإلیرادات  

العملیات المستمرة: 
104,332165,272--60,940الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة  

54,902-32,476-22,426الخدمات المقدمة على مدار الوقت 
───────────────────────────────────

83,366-32,476104,332220,174
───────────────────────────────────

: الغیر مستمرةالعملیات 
2,97535,596-6,14626,475الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة  

740,609-33,584705,7421,283الخدمات المقدمة على مدار الوقت 
───────────────────────────────────

39,730732,2171,2832,975776,205
───────────────────────────────────

123,096732,21733,759107,307996,379یرادات من العقود مع العمالء جمالي اإلإ
═══════════════════════════════════

2020یونیو 30

إیرادات  
الخدمات  

اللوجستیة  

إیرادات الشحن  
والمناولة  

المجموع  خدمات أخرى  إیرادات تأجیر  للمشروعات  
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
توقیت االعتراف باإلیرادات  

العملیات المستمرة: 
89,754145,167--55,413الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة  

49,690-32,019-17,671الخدمات المقدمة على مدار الوقت 
───────────────────────────────────

73,084-32,01989,754194,857
───────────────────────────────────

: الغیر مستمرةالعملیات 
2,76028,452-3,46622,226الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة  

541,741-25,909514,5641,268الخدمات المقدمة على مدار الوقت 
───────────────────────────────────

29,375536,7901,2682,760570,193
───────────────────────────────────

102,459536,79033,28792,514765,050یرادات من العقود مع العمالء جمالي اإلإ
═══════════════════════════════════
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المشاركین في معامالت منتظمة بین  التزام  لتحویلیتم تعریف القیمة العادلة بأنھا السعر الذي یمكن استالمھ لبیع أصل أو دفعھ  
السوق في تاریخ القیاس. 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 الجمیع مدخالتھا  تكون  : 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

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  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
2021یونیو 30

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
الخسائر  أو األرباح

108,624108,624--استثمار في شركة زمیلة  
26,331--26,331أسھم مسعرة  

607607--قرض قابل للتحویل  
2121--أسھم غیر مسعرة  

2,637-2,637-استثمار في صنادیق  
166,561166,561--قروض إلى أطراف ذات عالقة  

34,99534,995--قرض إلى شركة زمیلة  
────────────────────────────────

26,3312,637310,808339,776
────────────────────────────────

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
اإلیرادات الشاملة األخرى  

12,420--12,420أسھم مسعرة  
14,07414,074--أسھم غیر مسعرة  

────────────────────────────────
12,420-14,07426,494

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

(690)-(690)-عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة  
3,302-3,302-مبادالت أسعار الفائدة  

────────────────────────────────
-2,612-2,612

────────────────────────────────
38,7515,249324,882368,882

════════════════════════════════
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3المستوى 2المستوى 1المستوى 
مجموع 

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

(مدققة) 2020دیسمبر 31
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

الخسائر أو  األرباح
110,078110,078--استثمار في شركة زمیلة  

34,405--34,405أسھم مسعرة  
607607--قرض قابل للتحویل  

2121--أسھم غیر مسعرة  
2,297-2,297-استثمار في صنادیق  

138,954138,954--قروض إلى أطراف ذات عالقة  
35,46435,464--قرض إلى شركة زمیلة  

────────────────────────────────
34,4052,297285,124321,826

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

اإلیرادات الشاملة األخرى  
13,74613,746--أسھم غیر مسعرة  

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

11-11-عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة  
(2,011)-(2,011)-مبادالت أسعار الفائدة  

────────────────────────────────
-(2,000)-(2,000)

────────────────────────────────
34,405297298,870333,572

════════════════════════════════

3المستوى 2المستوى 
مجموع 

القیمة العادلة 
ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي ألف دینار كویتي 

2020یونیو 30
الخسائر  أو  موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح

110,930110,930-استثمار في شركة زمیلة  
104104-أسھم غیر مسعرة  

2,310-2,310استثمار في صنادیق  
113,027113,027-قرض إلى طرف ذي عالقة  

35,78135,781-قرض إلى شركة زمیلة  
────────────────────────

2,310259,842262,152
────────────────────────

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة  
األخرى 

16,24316,243-أسھم غیر مسعرة  
────────────────────────

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

(4,053)-(4,053)مبادالت أسعار الفائدة  
────────────────────────

(4,066)-(4,066)
────────────────────────

(1,756)276,085274,329
════════════════════════

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



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

ات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة إیضاح 
(غیر مدققة) 2021یونیو30وللفترة المنتھیة فيكما في

22
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تحدید القیمة العادلة والجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة: (تتمة) 
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 ل2020یونیو30و2020دیسمبر 31و2021یونیو30
). 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: 

یونیو30
2021

ألف  
دینار كویتي 

(مدققة)  
دیسمبر  31

2020
ألف  

دینار كویتي 

یونیو30
2020

ألف  
دینار كویتي 

298,870259,134259,134ینایر 1كما في 
-4,883(131)إعادة القیاس المسجلة في بیان الدخل الشامل المجمع

والتحویلأخرى بما في ذلك صافي المشتریات (المبیعات) 
26,14334,85316,951وفروق ترجمة عمالت أجنبیة

────────────────────────
324,882298,870276,085لتقریر المالي كما في تاریخ ا

════════════════════════

الغیر مستمرة العملیات 14

، وافق مجلس إدارة الشركة األم على معاملة بیع، حیث تقوم الشركة األم ببیع حصة ملكیتھا بنسبة 2021أبریل  27في  
لقاء مقابل في بانالبینا أي/اس(دي اس في)دي اس  شركة  إلى""جلوبال انتجریتد لوجیستكس% في قطاع التشغیل  100
، وافق 2021مایو  23في  ملیار دینار كویتي).  1.2والر أمریكي (ملیار د4.1مقدر بمبلغ  2021ابریل  27كما في  بیع  

سداد مقابل البیع في صورة تخصیص سیتم  معاملة البیع.  على  في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة  مساھمو الشركة األم  
دي  % من أسھم شركة 8من المتوقع أن تحصل الشركة األم على ملكیة نسبة الشركة األم.إلى دي اس في أسھم في شركة 

بعد تنفیذ المعاملة.  اس في 

إن إنھاء المعاملة المبینة أعاله یخضع لموافقة الجھات الرقابیة في كل من دولتي الدانمرك والكویت، والجھات األخرى  
ة.  الثالث من ھذه السنعفي الربتتم، والمتوقع أن ذات الصلة



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

ات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة إیضاح 
(غیر مدققة) 2021یونیو30وللفترة المنتھیة فيكما في

23
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خالل الفترة:  الغیر مستمرةفیما یلي تحلیل نتائج العملیات  
أشھر المنتھیة في الثالثة  

یونیو30
أشھر المنتھیة في ستةال

یونیو30
2021

ألف دینار كویتي 
2020

ألف دینار كویتي 
2021

كویتي ألف دینار 
2020

ألف دینار كویتي 

397,361298,832776,205570,193اإلیرادات 
(563,427)(731,745)(292,481)(368,119)المصروفات

────────────────────────────────
29,2426,35144,4606,766الربح قبل الضرائب  

(4,172)(9,243)(2,786)(5,950)الضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 
────────────────────────────────

23,2923,56535,2172,594الغیر مستمرةربح الفترة من العملیات 
════════════════════════════════

الغیر مستمرة یعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المعاد تصنیفھا كمحتفظ بھا لغرض البیغ فیما یتعلق بالعملیات  
:  2021یونیو 30كما في 

یونیو  30
2021

ألف  
دینار كویتي 

الموجودات  
83,859عقارات وآالت ومعدات

2,200مشروعات قید التنفیذ 
82,900موجودات حق االستخدام  
4,722موجودات غیر ملموسة  

222,193الشھرة 
509استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة  

5,537موجودات غیر متداولة أخرى  
1,328المخزون 

332,896مدینون تجاریون  
36,757موجودات متداولة أخرى 
82,023ارصدة لدى البنوك ونقد 

────────
854,924إجمالي الموجودات المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع  

════════

المطلوبات  
22,184مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

7,600قروض تحمل فائدة 
83,112مطلوبات تأجیر  
5,973مطلوبات أخرى 

311,420دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى 
────────

430,289إجمالي المطلوبات المتعلقة مباشرة بالموجودات المصنفة كمحتفظ بھا لغرض البیع  
════════
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ھي كما یلي: الغیر مستمرةصافي التدفقات النقدیة المتولدة (المستحقة) المتعلقة بالعملیات  
الستة اشھر المنتھیة في 

یونیو  30
2021

ألف  
دینار كویتي 

یونیو  30
2020

ألف  
دینار كویتي 

صافي التدفقات النقدیة الناتجة من (المستخدمة في):
30,50442,438التشغیل  -
(3,086)(6,185)االستثمار -
(30,022)(27,351)التمویل  -

────────────────

9,330(3,032)صافي التدفقات النقدیة (الصادرة) الواردة 
════════════════

19-تأثیر فیروس كوفید15

عبر عدة مناطق جغرافیة على مستوى العالم، الذي صرحت منظمة  ") 19-("كوفیدتسبب االنتشار األخیر لفیروس كورونا 
المحلیة  والنقدیة  المالیة  السلطات  أعلنت  االقتصادیة.  واألنشطة  األعمال  تعطیل  في  جائحة،  یعتبر  بأنھ  العالمیة  الصحة 

ع أنحاء العالم لمواجھة التأثیرات والدولیة على حد سواء، بما في ذلك دولة الكویت، عن اتخاذ عدة إجراءات دعم في جمی
والتقدیرات واألحكام مجموعة. یبین ھذا اإلیضاح تأثیر تفشي الفیروس على عملیات ال19-السلبیة المحتملة لفیروس كوفید

.2021یونیو30الھامة التي تطبقھا اإلدارة في تقییم قیم الموجودات والمطلوبات كما في

إدارة مخاطر االئتمان ) 1(
اتخذت إدارة المجموعة العدید من اإلجراءات إلدارة المخاطر المرتبطة بالجائحة ومن بینھا تحدید القطاعات األكثر تعرضًا 

إرساء إجراءات إضافیة للتأكد من الحفاظ على مستوى  إلى  للمخاطر والتي تأثرت بصورة رئیسیة إثر ھذه الجائحة باإلضافة
عالي من الدقة.  

استوجب على المجموعة أن تأخذ في اعتبارھا تأثیر التقلب 19-نتیجة لحاالت عدم الیقین التي تسبب فیھا فیروس كوفید
كما في   المتوقعة  االئتمان  خسائر  تحدید  عند  مراعاتھا  المستقبلیة التي یتم  الكلي  یونیو30المتزاید في عوامل االقتصاد 

الدولیة بتحدیث المعلومات المستقبلیة المرتبطة ببیئة االقتصاد الكلي المستخدمة . قامت المجموعة بالنسبة لعملیاتھا 2021
لتحدید احتمالیة خسائر االئتمان بالنسبة للمناخ االقتصادي للسوق ذي الصلة الذي تعمل فیھ. 

إدارة مخاطر السیولة) 2(
واتخاذ تحتلھ من مراكز بالنسبة للسیولة والتمویلعلى تقییم ما عن كثب ، تعمل المجموعة 19-نتیجة لتفشي فیروس كوفید

. وستواصل المجموعة تقییم مركز السیولة عن طریق مراقبة التدفقات النقدیة والتوقعات عن كثب. اإلجراءات المناسبة

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة) 3(
ق عند تحدید المبالغ المسجلة للموجودات المالیة وضعت المجموعة في اعتبارھا التأثیرات المحتملة للتقلب الحالي في السو

المعلومات المتاحة الملحوظة كما في تاریخ  إلى  اإلدارة استناداً أجرتھ  غیر المسعرة لدى المجموعة، وھي تمثل أفضل تقییم  
المالي كوفیدالتقریر  فیروس  تأثیر  ظل  وفي  للم19-.  العادلة  القیمة  كانت  إذا  ما  كثب  عن  المجموعة  تراقب  وجودات  ، 

تم والمطلوبات المالیة تمثل السعر الذي سیتم تحقیقھ في المعامالت بین المشاركین في السوق في ظل السیناریو الحالي.  
حول البیانات المالیة 2.5القیمة العادلة ضمن اإلیضاح  بقیاسات  عرض مزید من المعلومات حول سیاسة المجوعة المتعلقة  

. 2020دیسمبر 31المنتھیة في المجمعة السنویة للسنة 

و) 4( االستخدام  حق  وموجودات  والمعدات  والمنشآت  (الممتلكات  المالیة  غیر  لألدوات  العادلة  القیمة  العقارات قیاس 
وشركات المحاصة) االستثماریة واالستثمار في الشركات الزمیلة 

عدم التأكد نتیجةالدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة  القیم  لم تحدد المجموعة تأثیر جوھري على،  تقریر الماليكما في تاریخ ال
الموجودات غیر المالیة من ھذه  المتوقعة الناتجة  بتحدید التأثیر على التدفقات النقدیة  توقعات المشاركین في أو  المرتبط 

العادلة   القیمة  تحدید  في  المستخدمة  الطریقة  حسب  األسعار  حول  في  لتلكالسوق  كما  .  2020دیسمبر  31الموجودات 
ومع   سلباً  تأثرت  قد  الموجودات  ھذه  بھا  تتواجد  التي  والقطاعات  الجغرافیة  المناطق  بعض  بأن  درایة  على  والمجموعة 
استیضاح الوضع بشكل أكبر، ستراقب المجموعة بشكل متناسق توقعات السوق كما ستستخدم االفتراضات ذات الصلة في 

المناسب في المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. بالشكللموجودات غیر المالیة تسجیل قیم ھذه ا
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و4( االستخدام  حق  وموجودات  والمعدات  والمنشآت  (الممتلكات  المالیة  غیر  لألدوات  العادلة  القیمة  قیاس  العقارات ) 
(تتمة) وشركات المحاصة)االستثماریة واالستثمار في الشركات الزمیلة 

كوفید جائحة  من  السوق الناتجة  أدت االضطرابات في  العقارات االستثماریة،  توافر أدلة في 19-لغرض تقییم  عدم  إلى 
المحقق في معاملة فعلیة قد یختلف  صورة معامالت وعائدات السوق، وبالتالي، تزاید مستوى المخاطر المتعلقة بأن السعر 

عن النتائج التي یتوصل لھا خبراء التقییم. إن عدم التأكد الجوھري حول مستقبل الوضع االقتصادي للفترة قد یكون لھ تأثیر  
مادي على عملیات المستأجرین، وجدوى أعمالھم وقدرتھم على الوفاء بالتزاماتھا االیجاریة. ویرتبط عدم التیقن  عكسي 

ییم العقار االستثماري السیما فیما یتعلق بتقدیر مدفوعات االیجار للمستأجرین الحالیین، وفترات الفراغ ومعدالت الشغور  بتق
ومعدل الخصم والتي تعتبر جمیعھا من المدخالت الجوھریة لتحدید القیمة  ومعدالت النمو المتوقعة لإلیجار في السوق، 

. 2021دیسمبر  31قد یتم تعدیل االفتراضات بصورة جوھریة خالل السنة المنتھیة في  العادلة. ونتیجة لزیادة عدم التیقن، ف

انخفاض قیمة الشھرة) 5(
على المنشآت التي تعمل في  19-أعادت المجموعة تقییم القیمة الممكن استردادھا للشھرة مع مراعاة تأثیر فیروس كوفید

ر في االفتراضات وتوقعات التدفقات النقدیة. ونتیجة لھذا التقییم، قطاع النقل والخدمات اللوجستیة عن طریق إعادة النظ 
عدم ضرورة احتساب مخصص النخفاض القیمة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع للفترة المنتھیة إلى  انتھت اإلدارة

.  2021یونیو30في 

على االقتصاد العالمي واألسواق المالیة في  19-فیروس كوفیدالحالیة والمتوقعة لتفشي  تأثیرات  من المتوقع أن تستمر ال
سلًبا على كل منھما  ؤثر  یھذه المرحلة ولكن یمكن أن  في حجم ومدة ھذه التطورات  كما یستمر عدم التأكد من  .  صاعدالت

ستواصل المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحدیث .  في المستقبلةمجموعاألداء المالي والتدفقات النقدیة والمركز المالي لل
.وتوقعاتھا والتي قد یكون لھا تأثیر مادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة في المستقبلافتراضاتھا 


