




















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

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة  
(غیر مدققة) 2021سبتمبر 30









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

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. ءاً تشكل جز16إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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المرحلي المكثف المجمعبیان الدخل 
(غیر مدقق) 2021سبتمبر30المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في الثالثة
سبتمبر 30

أشھر المنتھیة في التسعة 
سبتمبر 30

2021
ألف 

2020
ألف 

2021
ألف 

2020
ألف 

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

اإلیرادات  
50,06039,808133,426112,892لوجستیةخدمات إیرادات 

16,41416,24648,89048,265إیرادات إیجارات 
58,01341,467162,345131,221خدمات أخرى 

────────────────────────────────

124,48797,521344,661292,378إجمالي اإلیرادات 
(130,962)(158,902)(46,970)(58,671)تكلفة اإلیرادات  

────────────────────────────────

65,81650,551185,759161,416صافي اإلیرادات  
(33,279)(41,178)(9,115)(13,281)مصروفات عمومیة وإداریة

(55,356)(56,984)(16,690)(20,238)رواتب ومزایا موظفین
(443)---التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة 

(514)9437691,881حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 
خسائر إعادة تقییم موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة  

-(10,665)-(4,194)من خالل األرباح أو الخسائر  
622,5208,6443,719إیرادات متنوعة 

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

29,10828,03587,45775,543مجلس اإلدارة واإلطفاء ومكافأة أعضاء 
(24,104)(24,142)(8,372)(8,312)استھالك

(4,312)(3,607)(1,260)(1,185)إطفاء 
────────────────────────────────

مجلس  والضرائب ومكافأة أعضاءالربح قبل الفوائد 
19,61118,40359,70847,127اإلدارة

1024153101,394إیرادات فوائد
(12,968)(14,864)(3,948)(5,123)تكالیف تمویل 

────────────────────────────────

14,59014,87045,15435,553مجلس اإلدارة  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء
(3,066)(5,901)(1,337)(2,090)8الضرائب 

(105)(105)(35)(35)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
────────────────────────────────

12,46513,49839,14832,382من العملیات المستمرة  ربح الفترة 
════════════════════════════════

العملیات الغیر مستمرة  
15918,3944,994953,6117,588الربح بعد الضرائب من العملیات الغیر مستمرة 

────────────────────────────────

930,85918,492992,75939,970ربح الفترة  
════════════════════════════════

الخاص بـ: 
مساھمي الشركة األم 

8,47910,82225,28124,742ربح الفترة من العملیات المستمرة 
918,3824,492952,7916,781ربح الفترة من العملیات الغیر مستمرة 

────────────────────────────────

926,86115,314978,07231,523
────────────────────────────────

حصص غیر مسیطرة  
3,9862,67613,8677,640ربح الفترة من العملیات المستمرة 

12502820807ربح الفترة من العملیات الغیر مستمرة 
────────────────────────────────

3,9983,17814,6878,447
────────────────────────────────

930,85918,492992,75939,970ربح الفترة  
════════════════════════════════

ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة بمساھمي  
9440.347.27464.6714.97(فلس) الشركة األم

════════════════════════════════
ربحیة السھم األساسیة والمخففة من العملیات  

94.035.1412.0111.75الخاصة بمساھمي الشركة األم (فلس) -المستمرة 
════════════════════════════════



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

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. ءاً تشكل جز16إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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الشامل المرحلي المكثف المجمع الدخلبیان 
(غیر مدقق) 2021سبتمبر30المنتھیة في للفترة

أشھر المنتھیة في الثالثة
سبتمبر 30

أشھر المنتھیة في التسعة 
سبتمبر 30

2021
ألف 

2020
ألف 

2021
ألف 

2020
ألف 

دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

930,85918,492992,75939,970ربح الفترة 
════════════════════════════

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

(839)(38,682)(2,504)(23,019)تعدیالت ترجمة عمالت أجنبیة 
فروق التحویل الناتجة من بیع العملیات الغیر مستمرة  

-28,053-28,053)15(إیضاح 
الشاملة األخرى لشركات اإلیرادات (الخسائر)حصة في 

(985)162133573زمیلة وشركات محاصة  
(1,387)2172,651(2,557)من تغطیة صافي استثماراتالربح )خسارة(ال

(3,600)3,2526436,322من تغطیة تدفقات نقدیة )خسارةالربح (ال
────────────────────────────

قد  أو یتم الشاملة األخرى التي )الخسائر اإلیرادات ( صافي 
(6,811)(1,083)(1,511)5,891في فترات الحقةبیان الدخل المجمعإلى یتم إعادة تصنیفھا 

────────────────────────────

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

-(45,078)-(46,839)بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
-2,517-2,517ربح إعادة قیاس برامج مزایا محددة 

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

اإلیرادات الشاملة األخرى التي لن یتم  (الخسائر) صافي 
261(42,561)-(44,322)بیان الدخل المجمعإلى إعادة تصنیفھا

────────────────────────────
(6,550)(43,644)(1,511)(38,431)الخسائر الشاملة األخرى  إجمالي  

────────────────────────────
892,42816,981949,11533,420للفترة اإلیرادات الشاملة إجمالي  

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

889,04613,966935,60124,546مساھمي الشركة األم
3,3823,01513,5148,874مسیطرة الحصص غیر ال

────────────────────────────
892,42816,981949,11533,420اجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة 

════════════════════════════



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

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. ءاً تشكل جز16إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع  
(غیر مدقق) 2021سبتمبر30في المنتھیةللفترة

المنتھیة  أشھر التسعة
سبتمبر 30في 

20212020

ات إیضاح
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي
أنشطة التشغیل 

45,15435,553من العملیات المستمرة  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
973,69513,873الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من العملیات الغیر مستمرة  

──────────────────
1,018,84949,426الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

: لـتعدیالت
443-التغیر في القیمة العادلة لعقارات استثماریة  

1,0082,357للمدینین التجاریین  خسائر االئتمان المتوقعة 
8,3969,114مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

(202)(1,231)ربح ترجمة عمالت أجنبیة
-(904,146)15ربح بیع العملیات الغیر مستمرة  

514(1,881)حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 
-10,665خسائر إعادة تقییم موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 

(7,299)(8,644)إیرادات متنوعة 
50,94952,514استھالك ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق استخدام  

3,6504,704إطفاء 
(1,568)(373)إیرادات فوائد 
17,86117,287تكالیف تمویل 

──────────────────
195,103127,290رأس المال العامل ربح التشغیل قبل التغیرات في

4,374(2,428)مخزون 
(24,176)(78,822)مدینون تجاریون 

547(8,136)موجودات متداولة أخرى 
45,66823,937دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى 

──────────────────
151,385131,972

(8,042)(13,115)ضرائب مدفوعة 
(8,598)(11,193)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة  
(140)(140)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة  

──────────────────
126,937115,192صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل 

──────────────────
أنشطة االستثمار

9,383585صافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
(2,890)(12,797)اإلیرادات الشاملة األخرى صافي الحركة في موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

(54,769)(28,926)ممتلكات وآالت ومعدات إضافات إلى 
1,775285ممتلكات وآالت ومعداتمن بیعالمحصل 

(26,310)(39,314)11عالقة اتف ذاطرأض إلى  وقر
(15)(5)إضافات إلى موجودات غیر ملموسة 

(2,973)(6,343)إضافات إلى مشاریع قید التنفیذ   
(5,864)(10,636)إضافات إلى عقارات استثماریة  

1,0462,272مستلمة من شركة زمیلة توزیعات أرباح 
(4,507)-استثمار في شركة زمیلة  اقتناء 

(713)(117)اقتناء حصة ضافیة في شركة تابعة  
-(565)اقتناء شركات تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم اقتناؤه  

-(95,128)15العملیات الغیر مستمرةبیع  التدفق النقدي الصادر من 
352734إیرادات فوائد مستلمة 

(19,865)-صافي الحركة في موجودات غیر متداولة أخرى 
(1,144)(10)صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ستة أشھر  

──────────────────
(115,174)(181,285)االستثمار صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في أنشطة  

──────────────────
أنشطة التمویل 

48,57472,607صافي الحركة في قروض تحمل فائدة  
(37,547)(32,610)سداد التزامات تأجیر 
(11,006)(13,303)تكلفة تمویل مدفوعة  

(8,001)(18,914)توزیعات أرباح مدفوعة لمساھمي الشركة األم  
(11,116)(9,970)توزیعات أرباح مدفوعة لحصص غیر مسیطرة 

──────────────────
4,937(26,223)أنشطة التمویل (المستخدمة في) الناتجة من صافي التدفقات النقدیة

(223)(871)صافي فروق ترجمة عمالت أجنبیة  
──────────────────

4,732(81,442)في النقد والنقد المعادل الزیادة) النقص(صافي 
168,896130,932ینایر 1النقد والنقد المعادل في 

──────────────────
687,454135,664سبتمبر30النقد والنقد المعادل في 

══════════════════



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

من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. تشكل جزءاً 16إلى 1ات المرفقة من یضاحإن اإل
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المجمع المرحلي المكثف  الملكیة بیان التغیرات في حقوق  
(غیر مدقق)2021سبتمبر 30المنتھیة 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 
978,072978,07214,687992,759---------ربح الفترة  

(43,644)(1,173)(42,471)-2,517(45,078)9,546(9,456)-----(خسائر) إیرادات شاملة أخرى  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

إجمالي (الخسائر) اإلیرادات الشاملة  
2,517978,072935,60113,514949,115(45,078)9,546(9,456)-----للفترة  

(19,135)-(19,135)(19,135)---------)  12توزیعات أرباح (إیضاح 
---(20,274)--------20,274)  12اصدار أسھم منحة (إیضاح  

توزیعات أرباح إلى حصص غیر 
(10,349)(10,349)-----------مسیطرة 

(10,536)(10,536)-(26,548)26,548--------بیع العملیات الغیر مستمرة  
-(111)111-111--------اقتناء حصة إضافیة في شركات تابعة  

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

34,4641,672,9762,059,58340,6932,100,276(47,568)(13,625)(47,183)44,366(49,239)2021223,011152,65089,731سبتمبر 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 
31,52331,5238,44739,970---------ربح الفترة  
(6,550)427(6,977)-261-(5,972)(1,266)-----شاملة أخرىإیرادات (خسائر) 

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

الشاملة  اإلیرادات (الخسائر) اجمالي 
26131,52324,5468,87433,420-(5,972)(1,266)-----للفترة  

(8,320)-(8,320)(8,320)---------)12(إیضاح توزیعات أرباح 
---(26,443)--------26,443)12اصدار أسھم منحة (إیضاح  

حصص غیر إلى توزیعات أرباح 
(11,116)(11,116)-----------مسیطرة 

(11)44(55)-(55)--------اقتناء حصة إضافیة في شركات تابعة  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

747,7371,116,55146,9921,163,543(500)60(25,814)(40,814)44,366(49,239)2020202,737152,65085,368سبتمبر 30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════


