
 

 2020لسنة  تقرير مجلس االدارة

 

ن الكرام  السادة المساهمي 

ي اجتماعنا السنوي للجمعية 
ن
ي العامة نرحب بكم ف

ي  وتقديم تقرير أجيليت 
كة أجيليت  السنوي، والذي نناقش فيه األداء المالي لشر

ي 
ن
 . 2020ديسمبر  31واإلنجازات التشغيلية للسنة المالية المنتهية ف

 الحضور الكرام،

،  2020عام  ي
ي ذلك أجيليت 

ن
ي جميع أنحاء العالم، بما ف

ن
كات ف  بالتحديات بالنسبة لمعظم الشر

ً
 مليئا

ً
لقد تحركنا بشعة  كان عاما

ي نفس الوقت  لتعديل
ن
كة بما يتماشر مع الواقع الذي يواجهه كل جزء من أعمالنا، ذلك مع التأكد ف هيكل التكلفة الخاص بالشر

اتيجية طويلة المدى وتوفب  الدعم المستمر لمجتمعاتنا حول العالم. 
 من الحفاظ عىل رؤيتنا االسب 

  
ي اتخذناها للحفاظ عىل سالمة 

ي الخطوط األمامية، واستمرار شحن البضائع نحن فخورون بالخطوات الت 
ن
ن ف موظفينا العاملي 

ن  مي  ن
، تمكنا من البقاء ملب 

ً
ي شهدها العالم عىل اإلطالق. أيضا

ي مواجهة واحدة من أكبر اضطرابات سالسل اإلمداد الت 
ن
لعمالئنا ف

ي ومجال التعليم والذين ي
ي المجال اإلنسانن

ن
كائنا ف . بتوفب  الدعم المستمر للحكومات وشر  قومون بالتصدي لهذا الوباء العالمي

 
ن االقتصادي العالمي المستمرة خالل عام  كة أن تظل مرنة ومستعدة للتكيف مع حالة عدم اليقي  ، إن هدفنا ليس 2021يتوجب عىل الشر

 . ي وجه هذا االضطراب، ولكن الخروج من هذه األزمة أقوى من أي وقت مضن
 فقط الصمود فن

 
ي األولوية للمبادرات الهامة مثلعندما يتعلق األمر باالس 

 :تثمارات المستقبلية، تعطي أجيليت 
 
ي مجال العلوم الحياتية لتوزي    ع اللقاحات والعالجات والمعدات الطبية والمنتجات ذات الصلة •

كة فن  تطوير قدرات الشر
ي من شأنها إعادة تصميم سالسل اإل  •

كات الناشئة الت  ي التقنيات والشر
ي فن اتيجر ي ذلك خدمات التوصيل االستثمار االسب 

مداد بما فن
كات  نت التابعة لمجموعة شر ونية والخدمات اللوجستية عبر اإلنب   . Shipaللميل األخب  والتجارة اإللكب 

اكات االستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية بما ذلك الجهود المبذولة للحد من االنبعاثات  • تعزيز مبادرات وشر
ي 
كةالكربونية فن ي هذا المجال.  أسطول النقل الخاص بالشر

ي مرافقها اللوجستية والعمل مع العمالء فن
ن استهالك الطاقة فن  وتحسي 

 
ي عام  اما 

ن
ي ف

ي أرباح بقيمة  2020بالنسبة للبيانات المالية، فقد حققت أجيليت 
ن
ي أو  41.6صاف

فلس  21.73مليون دينار كويت 
اجع قدره  كة % عن العام 52.1للسهم الواحد، بب  . وقد بلغت إيرادات الشر ي

ي بزيادة  1.6الماضن
% فيما 2.7مليار دينار كويت 

ائب واالستهالك واإلطفاء  اجع  162.4بلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والضن ي بب 
 أن نتائج 15.9مليون دينار كويت 

ً
%، علما

ي و  12.5بقيمة  19-وفيدالعام تشتمل عىل تكاليف غب  متكررة تتعلق بمصاريف إعادة الهيكلة الخاصة بك
مليون دينار كويت 

ي مصاريف متعلقة بخسارة أرض أمغرة.  28
ي  مليون دينار كويت 

كة قد حققت نمو فن ي إذا استثنيناها لكانت الشر
قبل األرباح والت 

ائب واالستهالك واإلطفاء ي عام 5.1بنسبة  احتساب الفوائد والضن
ة من العام السابق.  2020% فن  مقارنة بنفس الفب 

 
 بالحصول عىل تسهيالت ائتمانية 

ً
كة مؤخرا انية جيدة وقدرة عىل تلبية متطلبات السيولة. وقد قامت الشر ن ي التمتع بمب 

كما تواصل أجيليت 
ن  فإن ذلك، إل إضافة. والدولية واإلقليمية المحلية البنوك من عدد من  أمريكي مليار دوالر  1.1سنوات بقيمة  5و  3لمدة  كة تركب   الشر
الظروف الصعبة أسفر عن نتائج إيجابية أدت إل تحقيق تدفق نقدي من  هذه خالل المختلفة قطاعاتها  عبر  العامل المال رأس إدارة عىل

ي لعام  177.8العمليات بقيمة 
. 17.3بزيادة  2020مليون دينار كويت  ي

  % عن العام الماضن
 



 توصيات مجلس اإلدارة

 100سهم لكل  10% )10فلس للسهم الواحد( وأسهم منحة بقيمة  10% )10مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح نقدية بقيمة  أوض هذا وقد 

كة.   سهم( وهذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشر

 
 

ي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة انجازات 
 أجيليت 

 
كة ي أداء الخدمات اللوجستية خالل عام  شهدت الشر

ن
 ف
ً
 محوريا

ً
ي خدمات ال 2020تحوال

ن
شحن مدفوع بظروف السوق المواتية خاصة ف

ن عىل تعزيز النقد واحتواءجانب خدمات التخزين إل الجوي و  كب 
ي عام  الب 

ن
وذلك عىل  2020المصاريف ما أدى إل نمو هذا القطاع ككل ف

ي واجهتها 
ي قطاعات أخرى مثل خدمات الشحن البحري والمعارض والفعاليات والخدمات اللوجستية الرغم من التحديات الت 

ن
كة ف الشر

ي قدرت ب   19-للمشاري    ع، باإلضافة إل تكاليف إعادة الهيكلة الخاصة بكوفيد
.  12.5والت  ي

 مليون دينار كويت 
 

ن والذي يعززه األداء القوي لهذا القطاع خالل أننا متفائلون بمستقبل أداء خدماتنا اللوجستية وقدرتها عىل تعظيم القيمة ل لمساهمي 
ي اإليرادات و  2021األشهر األول من عام 

ي األرباح التشغيلية بالنمو حيث تستمر صافن
 . صافن

 
ي للخدمات أرباح بلغت 

ائب واالستهالك واإلطفاء  العالمية المتكاملة اللوجستيةأجيليت   قبل احتساب الفوائد والضن

ي   مليون دينار  66.6
ي عام كويت 

ن القوي  مع وخدمات التخزينلشحن الجوي قطاعي ا وقد ساهم الزخم القوي الذي حققه.  2020فن كب 
الب 

ي جميع أنحاء 
كة عىل احتواء التكاليف ودفع الكفاءة التشغيلية فن ائب واالستهالك واإلطفاء إل نمو األرباح الشر قبل احتساب الفوائد والضن

ي عام 
قبل األرباح . أما إذا استثنينا المصاريف غب  المتكررة الخاصة بإعادة الهيكلة فستكون 2019مقارنة بعام  %13.6بنسبة  2020فن

ائب واالستهالك واإلطفاء  ي عام احتساب الفوائد والضن
 . 2019مقارنة بعام % 35قد نمت بنسبة  2020فن

ي إيرادات الخدمات اللوجستيةبلغت 
ي بزياد 283.7 صافن

. وقد شهدت خدمات التخزين 3.8ة مليون دينار كويت  ي
% مقارنة بالعام الماضن

ي قطاعي الشحن البحري والخدمات اللوجستية للمعارض الثالث  للطرف
ي اإليرادات بينما تراجعت فن

ي صافن
وخدمات الشحن الجوي زيادة فن

ي عام والفعاليات. 
% للشحن البحري بسبب 12% للشحن الجوي و15.6بواقع  2020وقد انخفضت أحجام الشحن الجوي والبحري فن

ه عىل الطلب واالنكماش االقتصادي عبر الصناعات المختلفة والمناطق الجغرافية المتعددة.  19-كوفيد ومع ذلك، فإن العوائد وتأثب 

، قد العلوم الحياتيةمنتجات  خاصةبالطلب المستمر عىل الشحنات االستثنائية، مدفوعة وال، الشحن الجوي من خدماتالمرتفعة 

ي إيرادات الشحن الجوي بنسبة  تارتفعوعليه، . االنخفاض هذا عوضت 
 مقارنة بالعام السابق. % 31.4صافن

ي اإليرادات بنسبة كما حققت خدمات ال
ي صافن

 ذلك  ويرجع، 2020% خالل عام 12.2تخزين للطرف الثالث زيادة فن
ً
إل األداء القوي  أساسا

ي 
ق األوسط منطق فن ي ة الشر

ي  المملكة العربية السعوديةو الكويت )خاصة فن الية ( ومنطقة آسيا والمحيط الهادي )وأبوظتر المنطقة األسب 
 بسببلمعارض والفعاليات (، بينما كان قطاع الخدمات اللوجستية لاوإندونيسياآلسيوية 

ً
 الفعاليات حول العالم. إلغاء وتأجيل  األكبر تأثرا

 
ي بزيادة نسبتها  1,223.6وحققت الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة إجمالي إيرادات بقيمة 

 . 2019% عن عام 8.8مليون دينار كويت 

ا ن عىل احتواء التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية بما يتماشر مع أهدافها االسب  كب 
ي الب 

تيجية حيث تعمل وتستمر الخدمات اللوجستية فن
ن رؤية شاملة لتعزيز اتخاذ  ن العمالء والموردين وإنشاء حلول مبتكرة للعمالء وتمكي  ن التواصل بي  عىل رقمنة وأتمتة عملياتها لتحسي 

 القرارات. 
 

ي للبنية التحتيةانجازات 
كات أجيليت   مجموعة شر

 
ي للبنية التحتية  مجموعة شهدت

كات أجيليت   شر
ً
ي األرباح قبل  تراجعا
ائب واالستهالك واإلطفاء احتساب فن  2020خالل عام الفوائد والضن

ي  وانخفاض %24.4بنسبة 
كات عىل مجموعة  متفاوت تأثب   19-وقد كان لوباء كوفيد %. 12اإليرادات بنسبة  فن ، حيث البنية التحتيةشر

رت  كاتتضن ان بشكل كبب  ال الشر ي قطاع الطب 
ن كانت عاملة فن ي حي 

 نمو أكبر مرونة وحققت األخرى  القطاعات، فن
ً
ة.  ا  خالل نفس الفب 

 



ي للمجمعات اللوجستيةإيرادات مت ن
ي  %5.4نسبة ب أجيليت 

ن
 خاصة عىل مساحات التخزينالعمالء زيادة طلب مع استمرار  2020عام ف

ي أفريقيا، تم إطالق
ن
ي الكويت والسعودية. أما ف

ن
ي موزنبي ف

ن
 مع  قالعمليات ف

ً
ي غانا تماشيا

ن
وساحل العاج إل جانب العمليات الحالية ف

ي أفريقيا. وعىل الرغم 
اتيجية التوسع الخاصة بأجيليت  ي للمجمعات اللوجستية ، 19-كوفيدالبناء بسبب  أخب  عمليات من تاسب 

إال أن أجيليت 
ي المملكة العربيةالتخزينية  اتألف مب  مرب  ع من المساح 62حوالي توفب  قد استطاعت 

ن
ي  18و السعودية الجديدة ف

ن
ألف مب  مرب  ع ف

ي للمجمعات اللوجستيبدأت كما قد فريقيا.  أ
ي بناء منشأة ةأجيليت 

ن
ي الكويت عىل وجه  26تبلغ مساحتها  تخزينية جديدة ف

ن
ألف مب  مرب  ع ف

ي للمجمعات اللوجستية بالبحث عن فرص لتوسعة قاعد الشعة. 
. وتستمر أجيليت 

ً
ي تعمل فيها حاليا

ي تلك الت 
ن
ي دول جديدة وف

ن
 ة أراضيها ف

 
ك، ترايستار شهدت  ي تقديم الخدمات اللوجوهي شر

ن
ي اإليرادات بنسبة  ،المتكاملة لقطاع المنتجات النفطية ستيةة متخصصة ف

ن
 ف
ً
تراجعا

ي % 11.9
ن
 وتراجع المبيعات 2020عام ف

ً
 التعبئة وإيرادات للوقود التجارية ، ويرجع ذلك بشكل أساشي إل انخفاض أسعار الوقود عالميا

ي عام 
ن
كة ف كة البحرية  ، ذلك باإلضافة إل تداعيات الوباء عىل النقل2019الخاصة بعقود منتهية حققتها الشر ي. إال أن خدمات الشر البر

 أظهر قد 
ً
 صحيا

ً
 إل الخدمة واألسعار المالئمة لتأجب  السفن.  السفن الجديدة دخولبسبب  ت نموا

 
ي األرباح 

ن
 ف

ً
ائب واالستهالك واإلطفاء وعىل الرغم من تراجع اإليرادات، إل أن ترايستار قد حققت نموا  قبل احتساب الفوائد والضن

 2019مقابل عام 
ً
ي السوقتأجب  ال وأسعار أسطول السفن ساهمت توسعة ، حيث من الخدمات البحريةاألرباح  الرتفاع، وذلك انعكاسا

ن
 ف

  من تعويض انخفاض األرباح من قطاع الوقود. 
 
اتيجيتها تطوير  ترايستار تواصل و  كة ط للعقود استلمت ست سفن وقد للنمو.  اسب   . (Shell)شل ويلة األجل مع شر

ً
كةقدم أيضا  ت الشر

ي المملكة العربية خدمات 
د فن ة من كما و   ،السعوديةنقل الغاز المبر ي المرحلة األخب 

ي أوغندا وتواصل نظام وقود المطاتأسيس إنها فن
رات فن

ن عقود ي تحسي 
ي فن  اإلمارات العربية المتحدة.  ها للتخزين والنقل البر

 
ي 
ي و 2,000دولة ومنطقة عبر ثالث قارات وتمتلك أكبر من  21وتزاول المجموعة أعمالها فن  ،ينة بحريةسف 35أصل من أصول النقل البر

ي ذلك تشغيل 
ة  100مستودع وقود وأكبر من  69بما فن ي األماكن النائية، حيث تقدم مجموعة كبب 

موقع خاص بعمليات اإلمداد بالوقود فن
 من عروض الخدمات المتكاملة. 

 
ان )ناس( لتسج كة ناشيونال لخدمات الطب    شر

ً
ي  انخفاضا
عىل الرغم من النتائج القياسية  2020خالل عام  %38.9يرادات بنسبة اإل فن

ن من العام. وقد أثر الوباء عىل نتائج األشهر المتبقية من العام حيث  ي حققتها خالل الشهرين األولي 
شبه كامل لحركة أدى إل تعليق الت 

ي تعرضت جميع المطارات الرئيسية ، كما المسافرين
وقد الدولية لجزء من العام عىل األقل.  السفر أمام حركة  قاتإلغال تعمل بها ناس الت 

 المطارات أكبر االستقبال بخدمات كبار الشخصيات وصاالت كانت 
ً
را ي ذلك خدمات المسافرين. وقد تقلصت حركة  الخدمات تضن

يليها فن
 بمعدل 

ً
ي خدمات 15% خالل العام، بينما تراجعت خدمات شحن البضائع بمعدل 80المسافرين عالميا

% وهو المعدل األكبر حت  اآلن فن
 الشحن الجوي. 

 
 ، تشهد ىل الرغم من عدم انتظامها وع

ً
 بطيئا

ً
ي األسو ناس انتعاشا

ي الخدمات الجوية فن
كة فن ي تعمل بها وتبق  الشر

ي وضع اق الرئيسية الت 
فن

ي 
ن
ي والنمو بشكل كبب  بمجرد أن تبدأ األمور ف

 . العودة إل طبيعتها جيد لالستفادة من التعافن
 

كة  شهدت  ا )يوباك( الجوية للخدماتالمشاري    ع المتحدة شر
ً
ي اإليرادات بنسبة  نخفاضا
ي عام 49.9فن

 بصورة، ويرجع ذلك 2020% فن
ي مطار الكويت الدولي واستمرار تعليق السفر نتيجة  رئيسية

كةلوباء وقد بدأت عمليات لإل توقف العمليات فن ي إظهار  الشر
ي الكويت فن

فن
 . عىل أعمالها  ةالسلبي التداعياتمختلفة للحد من التدابب  العالمات االنتعاش حيث تواصل يوباك اتخاذ  بعض

 
ي ريم مو 

ي ديسمبر من عام 75ل، فقد اكتملت بنسبة تزيد عن أما بالنسبة لألعمال اإلنشائية فن
ي جزيرة و  . 2020% كما فن

يقع ريم مول فن
فيه والمطاعم. خيارات البيع بالتجزئة  توفر سيكون وجهة جذابة و ، عمليون قدم مرب   2عىل مساحة  الريم  وسيتضمن المجمع والتسلية والب 

ي المنطقة  متعدد القنواتأول نظام 
ونية ولوجستية ب معزز للبيع بالتجزئة فن مول ريم  كما سيكون.  متكاملةإمكانيات رقمية وتجارة إلكب 

 
ً
؛  موطنا ي ي العالممغطاة كبر حديقة ألعاب ثلجية أ لسنو أبوظتر

 . فن
 

. وعليه، فإن  19-د كوفيداستمرار عمليات التطعيم ض ومع ي
ي دولة اإلمارات فإن االقتصاد قد بدأ بالتعافن

ن فن الحياة الطبيعة للمستهلكي 
ي العودة إل ما كانت عليه ومكانة ريم مول الفريدة كوجهة تسوق اآلخذة 
ن  ،رقمية وترفيهفن   . االستثمار  بهذا تجعلنا متفائلي 

 
نجهاوس سستمز  إما  كة جلوبال كلب  ي تحديث عمليات الجمارك  - شر

ي اإليرادات بنسبة  –المتخصصة فن
 فن
ً
% 22.9فقد شهدت تراجعا

ي أحدثها وباء كوفيدللتداعيا نتيجة 2020عام  خالل
 عىل التجارة وتدفق السلع.  19-ت السلبية الت 

https://logisticsparks.agility.com/ar/
https://logisticsparks.agility.com/ar/
http://www.tristar-group.co/
http://www.tristar-group.co/
https://www.nas.aero/
https://www.nas.aero/


 
كة جلوبال باتخاذ مجموعة من اإل  ي المجموعة، قامت شر

ن
كات األخرى ف كما   جراءات للحد من تأثب  الوباء عىل أعمالها وشأنها شأن الشر

كة  ي تعمل الشر
ن
 دخلها.  تحديث الجمارك وتنوي    ع مصادر مجال عىل استكشاف الفرص المختلفة ف

 

 ، ن  السادة المساهمي 
 

ي الختام، 
ن
مة بتعظيموف ن ي ستبق  ملب 

ن مكانتنا عىل  الحفاظوسنواصل  وتحقيق رؤيتها لمساهميها قيمة ال أجيليت  ن واستباقيي  ، وسنكون مرني 
 الوباء وك وما بعد هذه المرحلة بينما ننتقل عبر 

ً
كائنا عىل دعمهم وردنشكر موظفينا وعمالئنا ومساهمينا ومنحن ، ما هو الحال دائما ينا وشر

 . هذا العام أكبر من أي وقت مضن خالل 
 
 
 


