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



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

ات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة إیضاح 
(غیر مدققة) 2021سبتمبر30وللفترة المنتھیة فيكما 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  
الرئیسي یقع في الصلیبیة بجانب الشركة األملألوراق المالیة. إن عنوان مكتب  يالكویت وسوق دببورصة  شركة مدرجة في  

تي".یجیل أ الكویت. تعمل المجموعة تحت االسم التجاري "13115الصفاة 25418. جمارك وارد البر، ص.ب

بتم إلیھإصدارالتصریح  (یشار  التابعة  وشركاتھا  األم  للشركة  المجمعة  المكثفة  المرحلیة  المالیة  ـبا معً ا المعلومات 
. 2021نوفمبر11"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 �
على تحقیق الشركة األم تساعد  تلك التي  أو  مشابھةأنشطةالشركات التي تمارس  على  والحیازة واالستحواذالمشاركة في�

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

أساس اإلعداد2

". ةالمرحلیةریر المالیا"التق34وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  للمجموعةالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعةتم إعداد

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

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

.  2021دیسمبر 31المنتھیة في 

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

سابقا. ینالمسجلالفترة 

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  
1ء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة كما في باستثنا 2020دیسمبر 31المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

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

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

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

المعروض  الفائدةتقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة تتعامل مع التأثیرات على البیانات المالیة المجمعة عندما یتم استبدال معدل 
. تتضمن تلك التعدیالت المبررات العملیة اآلتیة:البدیل الخالي تقریبا من المخاطربین البنوك بالمعدل 

التغیرات في التدفقات النقدیة المطلوبة مباشرة خالل عملیة اإلصالح  أو  التغیرات التعاقدیةالذي یتطلب  المبرر العملي  �
بالسوق.  الفائدةلحركة في سعر بحیث یتم التعامل معھا كتغییرات في سعر الفائدة المتغیر بما یعادل ا

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

المخاطر. تغطیةتقریبا من المخاطر كبند 

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

سبتمبر 30
2021

دیسمبر 31
2020

سبتمبر 30
2020

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

108,687110,078110,390)11(إیضاح خارج الكویت –استثمار في شركة زمیلة 
-13,97034,405الكویتخارج–أوراق مالیة مسعرة 
-607607خارج الكویت -قرض قابل للتحویل

212154الكویتداخل –مسعرة غیر أوراق مالیة 
1,7482,2972,298الكویتخارج –استثمار في صنادیق 

───────────────────────────
125,033147,408112,742

═════════════════════

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 ات المالیة والتشغیلیة لشركة كورك تیلیكوم. نظًرا ألن ھذه  السیاس

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

الخسائر؛ وفقا للمعیار أو  االستثمارات المحتفظ بھا من قبل المنشأة ذات رأس المال المشترك بالقیمة العادلة من خالل األرباح
فترة التغییر.المجمع فيالمرحلي المكثفبیان الدخلمع تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في 9الدولي للتقاریر المالیة 

شركة كورك تیلیكوم بمبلغإلى  ، قدرت قیمة القرض الذي یحمل فائدة المقدم من قبل المجموعة2021سبتمبر30كما في  
كویتي (35,015 دینار  كویتي35,464:  2020دیسمبر  31ألف  دینار  دینار  ألف  35,606:  2020سبتمبر 30و،  ألف 
). 11) (إیضاح كویتي

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

من االتفاقیة الثنائیة بین حكومة10منازعات االستثمار بین الدول ومواطني الدول األخرى ("اتفاقیة اإلكسید") وإلى المادة 
"). ویتعلق 2015("االتفاقیة الثنائیة لعام  المتبادلة  الستثمارات  احمایة  وتشجیع  دولة الكویت وحكومة جمھوریة العراق بشأن  

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

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

مطالبات المج 2019مارس   موعة في طلب التحكیم، من بین أمور أخرى، بإخفاق الحكومة العراقیة في معاملة  ). وتتعلق 
ملیون دوالر أمریكي بشكل عادل ومنصف، وإخفاقھا في إخطارھا بما یتم اتخاذه 380أكثر من  البالغةاستثمار المجموعة  

وحرمانھا من حق الدفاع، وأیضا المصادرة غیر المباشرة لالستثم ار بالمخالفة ألحكام االتفاقیة الثنائیة لعام من إجراءات 
، تم قید طلب التحكیم المقدم من المجموعة لدى مركز تسویة منازعات االستثمار وتم تشكیل  2017فبرایر  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  

في  بتقسیم المجم2018أكتوبر  31اإلجراءات  وقدمت  في  ،  الوالئي  االختصاص  بشأن  المضادة  مذكرتھا  ینایر 10وعة 
. ھذا، وقد انعقدت  2019مارس 21، فیما ردت المجموعة بتاریخ 2019فبرایر 25. وقد ورد رد المدعى علیھم في 2019

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

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

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

جم2021فبرایر  22بتاریخ   برفض  قرارھا  التحكیم  ھیئة  أصدرت  وقررت  ،  المجموعة  مطالبات  المجموعة إلزامیع 
، تقدمت المجموعة  2021مایو  28ملیون دوالر أمریكي لصالح المدعى علیھا. بتاریخ  5بقیمة حوالي  التحكیممصاریفب

،  2021سبتمبر  22. بتاریخ  2021یونیو  4بطلب الغاء القرار قبل مركز تسویة منازعات االستثمار وقد سجل الطلب بتاریخ  
المجموعة إللغاء القرار، ومن المتوقع ان تجتمع اللجنة قام مركز تسویة منازعات االستثمار بتشكیل لجنة للفصل في طلب

في القریب العاجل.
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(تتمة) الخسائرأو موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 4

(تتمة) قضیة كورك 
ھیئة التحكیم رفضت   بمصادرة  ذاتھ  أسباب القرار التنظیمي  البت في  ونظًرا ألن  واالتصاالت  ھیئة اإلعالم  الصادر عن 

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

.ھذه القضیةلنتائجالمالياألثر  تقییم  مكن  ال یمعلًقا دون حل قانوني وعدم التوصل إلى قرار نھائي، فنظًرا ألن النزاع ال یزال  
تیلیكوم   ("شركة  المحدودة  العراق  تیلیكوم  شركة  قامت  تیلیكوم،  كورك  شركة  بشأن  أعاله  المذكورة  المطالبات  بموازاة 

%) ببدء اإلجراءات التالیة:54غیر مباشر في رأسمالھا حصة العراق") (التي تملك المجموعة بشكل 
t التحكیم بشأن اتفاقیة المساھمین

، بدأت شركة تیلیكوم العراق إجراءات التحكیم ضد شركة كورك الدولیة (لإلدارة) المحدودة ("كورك  2018یونیو  4في  
قدیة مختلفة من قبل المدعى علیھم ألحكام اتفاقیة الدولیة ") والسید سروان صابر مصطفى. نشأ النزاع بسبب مخالفات تعا 

تیلیكوم.   كورك  شركة  في  األم  الشركة  باستثمار  المتعلقة  سیر  وسوف  المساھمین  أثناء  علیھ  المتنازع  المبلغ  تحدید  یتم 
.اإلجراءات

. 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  
.بھالمدعيالحقبأصلالمساسدون، أوقفت شركة تیلیكوم العراق اإلجراءات 2020یولیو 10وفي 

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

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

. 2020شركة انترناشونال ھولدینج المحدودة وشركة كورك تیلیكوم في دیسمبر 
طالبات فرعیة نیابة عن شركة ملللفصل 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  
وبتاریخ  2021مارس   الخالف  محل  معظم الطلبات الفرعیة  لتقدیم  إذناً  تیلیكوم العراق  شركة  المحكمة  أبریل 23منحت 
ن بتقدیم سلسلة من  مذكورة صحیفة الدعوى بشأن األسس الموضوعیة للمطالبة. وسیقوم الطرفان اآل قدمت الشركة ال2021

جلسة النظر   بأن  والبدء في االفصاح، علما  موضوع النزاع  حول  مقرر عقدھا في  في  الطلبات المتتالیة  موضوع النزاع 
.2022أواخر مارس / أوائل أبریل 

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

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

یتم تحدید المبلغ المتنازع علیھ أثناء سیر اإلجراءات. وأرسل طلب  وسوف  انتركونتیننتال لبنان إلى شركة كورك تیلیكوم.  
. ومن الطلبات الواردة  2018أكتوبر  8م تقدیم رد المدعى علیھم والدعوى المقابلة بتاریخ  وت2018یونیو  26التحكیم بتاریخ  

ن الخسائر (التي ال زالت بدون تحدید) التي یزعم المدعى علیھم أنھا طالت سمعتھم ووضعھم.  عالمقابلة  التعویض  دعوى  ب
بت المقابلة  لبنان  انتركونتیننتال  بنك  ودعوى  رد  إیداع  وشركة  2018نوفمبر  8اریخ  تم  تیلیكوم  كورك  شركة  رد  ُقدم   .

ھولدینج بتاریخ   أنھ تم تقدیم مطالبة  2019مایو  15ھیئة التحكیم بتاریخ  تشكیل. تم  2018دیسمبر  14انترناشونال  علماً 
، وقامت 2020فبرایر 21فیما قّدمت مذكرات دفاع المدعى علیھم بتاریخ 2019نوفمبر 22شركة تیلیكوم العراق بتاریخ 

، جلسات. تم تقدیم مذكرة رد من قبل بنك انتركونتیننتال لبنان ش.م.ل.  2020یولیو  22شركة تیلیكوم العراق بالرد بتاریخ  
في التعویضبالمطالبة بومذكرة شركة كورك تیلیكوم وشركة انترناشینال ھولدینج  المقابلة  والرد على الدفاع على الدعوى  

.2021. وعقدت جلسات االستماع في فبرایر 2020أكتوبر 23
التبعیة الحقوق، أصدرت ھیئة التحكیم قرارھا بسماع مطالبة شركة عراق تیلیكوم إللغاء وابطال اتفاقیة2021سبتمبر24في  

ورك تیلیكوم. اتفقت ھیئة التحكیم ملیون دوالر أمریكي الذي قدمھ بنك انتركونتیننتال لبنان إلى ك150المتعلقة بالقرض البالغ  
احتیال متعمد ضد شركة  مع عراق تیلیكوم بأن جمیع المدعى علیھم ، بما في ذلك بنك انتركونتیننتال لبنان، قد تورطوا في

كامل الدعاوى الفرعیة المقدمة من المدعى علیھم باإلضافة إلى إبطال اتفاقیة   التبعیة، الحقوق  عراق تیلیكوم، وتم رفض 
ملیون دوالر أمریكي. وفي ضوء ھذا القرار، 3فضال عن منح شركة عراق تیلیكوم حق الحصول على رسوم قانونیة بمبلغ  

ملیون دوالر أمریكي ضد شركة انترناشونال 285ستسعى شركة عراق تیلیكوم اآلن إلى تنفیذ مطالبتھا بالدیون التي تزید عن  
.كفیلا ، وشركة كورك تیلیكوم ، بصفتھا الھولدینج المحدودة، بصفتھا مدینً 
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(تتمة) الخسائرأو موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 4

(تتمة)  قضیة كورك 

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

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

.اء شركاء انترناشونال ھولدینج لیمتد بمھامھم. وشركة تیلیكوم العراق بصدد اعالن مطالباتھا في لبنان والعراقإخالل مدر

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

شخصیة. وتم اعالنھ اعالنا صحیحا في الدعوى ةُرِفَعت دعوى منفصلة ضد السید رحمة بشأن حاالت تعاقد حقق فیھا منفع
CFI-019-2018  13وصدرت شھادة باإلعالن من محكمة مركز دبي المالي العالمي في  2020فبرایر  6في لبنان بتاریخ

.2020فبرایر 

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

السببیة (االمر الذي لم یحصل). ھذا، وُبذلت جھود إلعالن السید رحمة بجدول الجزئیات والمستندات الحدیثة األخرى عبر 
مة، یجب إعالن جدول الجزئیات قبل اتخاذ االعالن الدبلوماسیة، لكنھا باءت بالفشل في نھایة األمر، ووفًقا ألوامر المحك

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

ركات التابعة للسید رحمة). ھذا، واالعالن بالطرق البدیلة قید التنفیذ حالًیا، وبمجرد حدوث ذلك، یمكن لشركة  لمختلف الش
ضد السید رحمة (بشرط / مع مراعاة حضوره جلسات المحكمة). باالخالل أن تطلب صدور حكًما تیلیكوم العراق 

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

، 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 

بدأت المجموعة إجراءات التنفیذ ضد شركة كورك تیلیكوم. وكجزء من إجراءات التنفیذ، سعت شركة مودرن العالمیة إلى 
ورك تیلیكوم بطریقة بدیلة وُعقدت جلسة استماع أمام محكمة مركز دبي المالي العالمي للنظر الحصول على إذن إلعالن ك

مایو  9. أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي حكمھا في  2021فبرایر  9بأمر اإلعالن بطریقة بدیلة وذلك بتاریخ  
، الشركة اآلن بصدد اتخاذ خطوات جادة لتنفیذ والذي بموجبھ فازت شركة مودرن العالمیة باالستئناف، وبناًء علیھ2021

ملیون دوالر أمریكي ضد شركة كورك في اإلمارات العربیة المتحدة والعراق.5الحكم الصادر بقیمة 

تحدید القیمة العادلة لھذا االستثمار   من  المجموعة  تتمكن إدارة  تیلیكوم، لم  كورك  بشركة  ونتیجة النزاع المستمر المتعلق 
، وبالتالي تم 2020سبتمبر30و2020دیسمبر 31و2021سبتمبر30استرداد القرض الذي یحمل فائد كما فيوإمكانیة 

ألف 108,687ملیون دوالر أمریكي بما یعادل مبلغ 359بمبلغ 2013دیسمبر 31إدراج االستثمار بالقیمة العادلة كما في 
). ألف دینار كویتي110,390: 2020سبتمبر30و، ألف دینار كویتي110,078: 2020دیسمبر 31دینار كویتي (

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

سبتمبر 30
2021

دیسمبر 31
2020

سبتمبر 30
2020

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

--1,422,845خارج الكویت-مسعرةأوراق مالیة 
:مسعرةغیر أوراق مالیة 

2,7862,8215,502الكویتداخل –
13,84510,92513,120خارج الكویت-

────────────────────────
1,439,47613,74618,622

════════════════════════
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وودائعأرصدة لدى البنوك ونقد  6
(مدققة) 

سبتمبر 30
2021

دیسمبر 31
2020

سبتمبر 30
2020

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

65,649139,191114,644نقد لدى البنوك وفي الصندوق
21,80529,70521,020ودائع قصیرة األجل  

────────────────────────
87,454168,896135,664النقد والنقد المعادل 

1,1551,1451,144أشھر ثالثةتزید عن أصلیةاستحقاقذات فترات ودائع 
────────────────────────

88,609170,041136,808
════════════════════════

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

أسھم خزینة  7
(مدققة) 

سبتمبر 30
2021

دیسمبر 31
2020

سبتمبر 30
2020

125,213,759113,830,690113,830,690عدد أسھم الخزینة 
════════════════════════

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

123,33676,95074,787القیمة السوقیة باأللف دینار كویتي 
════════════════════════

ضرائب ال8
أشھر المنتھیة في الثالثة

سبتمبر 30
أشھر المنتھیة في التسعة 

سبتمبر 30
2021202020212020

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

7664012,111825ضریبة دعم العمالة الوطنیة 
216160844330حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

216154575204الزكاة 
8926222,3711,707ضرائب على الشركات التابعة األجنبیة 

────────────────────────────────
2,0901,3375,9013,066

════════════════════════════════
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السھم األساسیة والمخففةربحیة 9

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
سبتمبر 30

أشھر المنتھیة في التسعة 
سبتمبر 30

2021202020212020
(معاد ادراجھ) * (معاد ادراجھ) * 

الخاص من العملیات المستمرة ربح الفترة 
8,47910,82225,28124,742(ألف دینار كویتي)الشركة األمبمساھمي 

ربح الفترة من العملیات الغیر مستمرة 
األم (ألف دینار  الخاص بمساھمي الشركة 

918,3824,492952,7916,781كویتي)
────────────────────────────────────

926,86115,314978,07231,523
════════════════════════════════════════

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

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

4.035.1412.0111.75العملیات المستمرة 
436.312.13452.663.22العملیات الغیر مستمرة 

────────────────────────────────────
ربحیة السھم األساسیة والمخففة الخاصة  

440.347.27464.6714.97(فلس)بمساھمي الشركة األم
════════════════════════════════════════

إصدار المنحة بعد  أسھم* تم إعادة ادراج ربحیة السھم األساسیة والمخففة للفترة المقارنة المعروضة بحیث تعكس التعدیل على  
).  12إیضاح(2020دیسمبر 31بالسنة المنتھیة في المتعلقةأسھم المنحة

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

رأسمالیة ارتباطات ومحتملةالتزامات 10

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

سبتمبر 30
2021

دیسمبر 31
2020

سبتمبر 30
2020

ألف ألف ألف 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

127,814155,576149,155خطابات ضمان 
1,4853,5791,418التزامات عقود تأجیر تشغیلي 

18,60832,22131,749التزامات رأسمالیة *
───────────────────────────

147,907191,376182,322
══════════════════════════════
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(تتمة) التزامات محتملة وارتباطات رأسمالیة  10

ألف دینار  2020:30,651دیسمبر  31ألف دینار كویتي (30,651ضمان كفاالت مصرفیة بمبلغ  الیتضمن بند خطابات  
"شركة  وھي  البنوك بالنیابة عن الشركة التابعة  أحد) صادرة من  ألف دینار كویتي2020:30,651سبتمبر30وكویتي

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 األمالمجموعة (تمثل  *  
حصة ملكیة بنسبة  ("المشروع"). لدى المجموعة حالیاً تجاري في االمارات العربیة المتحدة مجمع  وتطویر  إلنشاءترتیب  
إلى  %) كما قدمت تسھیالت قروض تحمل فائدة19.87: 2020سبتمبر30%، و19.87:  2020دیسمبر  %31 (19.87

سبتمبر30كما في  ال شيء  مبلغ وقدره). بلغت التزامات المجموعة تجاه زیادة االستثمار في المشروع11إیضاحالمشروع (
إلى . إضافةدینار كویتي)ألف2020:12,889سبتمبر30دینار كویتي، وألف15,662:  2020دیسمبر  31(2021

أعاله،   األم قدمت  المذكور  كفاالالشركة  بمبلغإلى  تضامنیةتأیضا  كویتيألف38,630المشروع  دیسمبر  31(دینار 
كما تتولى مسئولیة إنجاز المجمع  دینار كویتي).  ألف2020:94,254سبتمبر30دینار كویتي، وألف38,704:  2020

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 أتعاب 2008حتى  2004منذ عام  
فل  محددة مع سلطة التحالف المؤقت لتقدیم الخدمات اللوجستیة التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزین والقوا

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  

المبلغ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش وتم ضم  المبلغ. وطعنت الشركة األم على مطالبة الحكومة األمریكیة لدفع  
االستئنافین. 

، اتجھت الحكومة األمریكیة لرفض االستئنافین أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجیش لعدم 2013أغسطس  26وبتاریخ  
9یخ  االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجیش الحكومة األمریكیة على الطلب ورفضت االستئناف بتار

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

.الشركة األم لعدم االختصاص

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

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

.المبین أدناهDDKS المتعلق بعقد الشركة األم بموجب عقد مكتب المشاریع والتعاقدات. وقد تم ضم ھذا االمر مع األمر 

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

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

"). DDKSقضیة باإلضافة إلى الفوائد ("DDKSاسترداد مبلغ مقاصة 

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

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

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

بسبب عدم اختصاصھا. DDKSالوالیات المتحدة حكما في شكوى عقد مكتب المشاریع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضیة  
حكمة  حیث قامت الم2019مایو  14ھذا، وقامت الشركة األم بالطعن باالستئناف على كال القرارین أمام الدائرة الفیدرالیة في  

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

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

.اإلجراءات المناسبة وفقا لما یقتضیھ القانون

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

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

بحلول   الھیئة  إلى  االستماع  إلعادة  بالتماس  األمر  نھایة  في  المتحدة  الوالیات  حكومة  تتقدم  وفي  2020نوفمبر  12ولم   ،
. بإعادة القضیة إلى محكمة المطالبات الفیدرالیةأمراً ، أصدرت الدائرة الفیدرالیة 2020فمبر نو19األسبوع التالي، في 

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

األم من أجل مناقشة تسویة محتملة في ضوء قرار االحالة من الدائرة الفیدرالیة، وبناًء على المحادثة، قدم الطرفان مجتمعین  
،  2020دیسمبر  14وفي  تقریر حالة یطالبان المحكمة بوقف اجراءات المحكمة بینما یبحثان في إمكانیة التوصل إلى تسویة.

17. وللسبب نفسھ، قدم الطرفان بتاریخ 2021مایو 17وافقت المحكمة على طلب الطرفین وأمرت بوقف اإلجراءات حتى 
نوفمبر17التماسا لمواصلة وقف االجراءات، ووافقت المحكمة على طلب الطرفین على أن یستمر الوقف حتى  2021مایو  

. خالل فترة الوقف، استمرت المناقشات بشأن التسویة واألطراف اآلن بصدد عملیة تبادل مسودات اتفاق التسویة  2021
المقترح، وسیستمران في التفاوض على الشروط النھائیة وبعد ذلك سیسعى محامي حكومة الوالیات المتحدة للحصول على  

قت حتى تكتمل.الموافقات المطلوبة، وھي عملیة ستستغرق بعض الو

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

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

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

.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 58,927جلوبال كلیرنج، وألزمت اإلدارة العامة للجمارك بسداد مبلغ  حكمھا لصالح شركة  

ألف دینار كویتي السترداد مبلغ الكفالة التي تم تسییلھا سابًقا، باإلضافة 9,138عدم الوفاء بالتزاماتھا بموجب العقد، ومبلغ  
.الغ من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا % سنویاً على ھذه المب7إلى احتساب فائدة بنسبة 

ثم قامت شركة جلوبال كلیرنج بالطعن باالستئناف على ھذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زیادة قیمة التعویض. كما  
أمام محكمة االستئناف. وأصدرت 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  7. وفي  قضت محكمة التمییز بإحالة الطعن إلدارة الخبراء2017
2019ینایر 23. وبجلسة 2018أكتوبر 3الشركة األم في التعویض المطالب بھ. وتم نظر الدعوى أمام محكمة التمییز في 

وبھذه الجلسة للتعقیب من الجمارك  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 2019یونیو 26تأجلت لجلسة 
وأصبحت الدعوى محل النظر فیھا من قبل إدارة الخبراء.بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء

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

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
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(تتمة) ب) تسییل كفالة
باإلضافة إلى ما سبق، یوجد نزاعات قانونیة أخرى بین شركة جلوبال كلیرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفین 

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

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

عالقة أطراف ذات لدىأرصدة معامالت و11

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

المجموعة.

ھي كما یلي:عالقةأطراف ذات لدىإن المعامالت واألرصدة 

المساھمون  
الرئیسیون 

أطراف أخرى  
ذات عالقة 

أشھر المنتھیة في التسعة 
سبتمبر 30

20212020

ألف
دینار كویتي 

ألف  
دینار كویتي 

المجموع
ألف  

دینار كویتي 

المجموع 
ألف  

دینار كویتي 
بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

1,5141,5141,986-إیرادات 
(452)(362)(362)-مصروفات عمومیة وإداریة 

(514)3,3361,881(1,455)حصة في نتائج شركات زمیلة وشركات محاصة 
948---إیرادات فوائد

(47)(36)(36)-تكالیف تمویل 

مساھمون  ال
رئیسیون ال

أطراف  
أخرى  

عالقة ذات 
سبتمبر30

2021

(مدققة) 
دیسمبر  31

2020
سبتمبر30

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  

26,97076,780103,750103,419102,112محاصة 
مدرجة بالقیمة العادلة من موجودات مالیة 
108,687108,687110,078110,390-)4(إیضاح الخسائر أو خالل األرباح

2151,2061,4212,7093,427مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   
178,380178,380138,954125,081-قروض إلى أطراف ذات عالقة

35,01535,01535,46435,606-)4إیضاحشركة زمیلة (إلى قرض
3524,2594,6117,0718,221أطراف ذات عالقة  إلى مبالغ مستحقة

مبلغ اتذأطرافإلى  ضوالقرتتضمن   كویتي  ألف175,227عالقة  دینار ألف136,234: 2020دیسمبر  31(دینار 
ویمثل المبالغ المدفوعة مقدما من  شركة محاصة  إلى  تم تقدیمھدینار كویتي)ألف122,844: 2020سبتمبر30كویتي، و

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

.على تقدیر المجموعةوبناء،أھداف تشغیلیة معینة للمشروع
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مكافأة موظفي اإلدارة العلیا  
خالل الفترة: وأعضاء اإلدارة العلیا اآلخرینفیما یلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (التنفیذیین) 

المنتھیة في أشھر التسعة 
سبتمبر 30

2021
دینار كویتي ألف

2020
دینار كویتي ألف

1,1471,062مزایا قصیرة األجل 
══════════════════

وأسھم منحةتوزیعات أرباح 12

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

معلومات القطاعات 13

ولدى المجموعة المقدمة  ھا وخدماتمنتجاتھا بناء علىوحدات أعمال  إلى  تم تنظیم المجموعة ألغراض إعداد التقاریر لإلدارة،  
: ا كما یليمقابالن لرفع التقاریر عنھن ا ی ان رئیسقطاع 

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

والخدمات اللوجیستیة للعقود والخدمات اللوجیستیة الخاصة بالمشروعات والمعارض واألحداث.  

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

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

سبتمبر30أشھر المنتھیة في التسعة
2021

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:  

344,661344,661-344,661-عمالء خارجیون  
--(6,087)6,087-ما بین القطاعات 

──────────────────────────────────────────────────
-350,748(6,087)344,661344,661

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

العملیات الغیر مستمرة  
1,050,085---1,050,085عمالء خارجیون  

──────────────────────────────────────────────────
1,050,085---1,050,085

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

344,6611,394,746(6,087)1,050,085350,748إجمالي اإلیرادات  
══════════════════════════════════════════════════

نتائج ال
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستھالك  
: واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

87,45787,457(12,675)100,132-العملیات المستمرة  
99,333---99,333العملیات الغیر مستمرة  

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

99,333100,132(12,675)87,457186,790
══════════════════════════════════════════════════
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(غیر مدققة) 2021سبتمبر30وللفترة المنتھیة فيكما في

18

(تتمة)معلومات القطاعات 13

2020سبتمبر30أشھر المنتھیة في التسعة

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: 

292,378292,378-292,378-عمالء خارجیون  
--(6,221)6,221-ما بین القطاعات 

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

-298,599(6,221)292,378292,378
──────────────────────────────────────────────────

الغیر مستمرةالعملیات 
875,654---875,654عمالء خارجیون  

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

875,654---875,654
──────────────────────────────────────────────────

292,3781,168,032(6,221)875,654298,599إجمالي اإلیرادات 
══════════════════════════════════════════════════

نتائج لا
الفوائد والضرائب واالستھالك  الربح قبل 

: واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
75,54375,543(12,037)87,580-العملیات المستمرة 

46,820---46,820غیر مستمرة الالعملیات 
──────────────────────────────────────────────────

46,82087,580(12,037)75,543122,363
══════════════════════════════════════════════════

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.

2020دیسمبر31و2021سبتمبر 30موجودات ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في  یوضح الجدول التالي  
:  2020سبتمبر30و

الخدمات  
اللوجیستیة  
والخدمات 

المتعلقة بھا 
البنیة  

التحتیة 
تعدیالت  

المجموعواستبعادات  
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
ألف  

دینار كویتي 
2021سبتمبر 30كما في 

2,910,58645,5572,956,143-إجمالي الموجودات 
════════════════════════════════════════

855,867(264,804)1,120,671-إجمالي المطلوبات  
════════════════════════════════════════

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

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

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

2020سبتمبر30كما في 
2,209,356(10,175)788,1241,431,407إجمالي الموجودات 

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

1,045,813(451,357)406,1521,091,018إجمالي المطلوبات  
════════════════════════════════════════
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معلومات حول توزیع اإلیرادات  
یعرض الجدول التالي توزیع إیرادات المجموعة من العقود مع العمالء:  

2021سبتمبر 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: 

162,345259,732--97,387الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة  
48,89084,929-36,039الخدمات المقدمة على مدار الوقت 

────────────────────────────────────────
133,426-48,890162,345344,661

────────────────────────────────────────
العملیات الغیر مستمرة: 

3,75910,266--6,507الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة  
47,522990,5841,7131,039,819الخدمات المقدمة على مدار الوقت 

────────────────────────────────────────
54,029990,5841,7133,7591,050,085

────────────────────────────────────────
یرادات من العقود مع  جمالي اإلإ

187,455990,58450,603166,1041,394,746العمالء
══════════════════════════════════════════════════

2020سبتمبر30

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: 

131,221216,340--85,119الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة  
48,26576,038-27,773الخدمات المقدمة على مدار الوقت 

────────────────────────────────────────
112,892-48,265131,221292,378

────────────────────────────────────────
العملیات الغیر مستمرة: 

4,20942,578-4,76633,603الخدمات المقدمة في نقطة زمنیة معینة  
833,076-40,775790,3791,922الخدمات المقدمة على مدار الوقت 

────────────────────────────────────────
45,541823,9821,9224,209875,654

────────────────────────────────────────
یرادات من العقود مع  جمالي اإلإ

158,433823,98250,187135,4301,168,032العمالء
══════════════════════════════════════════════════
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المشاركین في معامالت منتظمة بین  التزام  یتم تعریف القیمة العادلة بأنھا السعر الذي یمكن استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل
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 
2021سبتمبر 30

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح 
الخسائر  أو  

108,687108,687--استثمار في شركة زمیلة  
13,970-13,970أسھم مسعرة  

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

1,7481,748-استثمار في صنادیق  
178,380178,380--قروض إلى أطراف ذات عالقة  

35,01535,015--قرض إلى شركة زمیلة  
────────────────────────────────

13,9701,748322,710338,428
────────────────────────────────

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
اإلیرادات الشاملة األخرى  

1,422,845--1,422,845أسھم مسعرة  
16,63116,631--أسھم غیر مسعرة  

────────────────────────────────
1,422,845-16,6311,439,476

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

(42)-(42)-عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة  
4,271-4,271-مبادالت أسعار الفائدة  

────────────────────────────────
-4,229-4,229

────────────────────────────────
1,436,8155,977339,3411,782,133

════════════════════════════════
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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 األرباح

الخسائر  أو  
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 

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

110,390110,390-استثمار في شركة زمیلة  
5454-أسھم غیر مسعرة  

2,298-2,298استثمار في صنادیق  
125,081125,081-عالقة  أطراف ذات إلى  قروض 

35,60635,606-قرض إلى شركة زمیلة  
────────────────────────

2,298271,131273,429
────────────────────────

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
18,62218,622-أسھم غیر مسعرة  

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

(162)-(162)عقود تحویل عمالت أجنبیة آجلة  
(3,798)-(3,798)مبادالت أسعار الفائدة  

────────────────────────
(3,960)-(3,960)

────────────────────────
(1,662)289,753288,091

════════════════════════

الفترة.لم یكن ھناك تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي للقیمة العادلة خالل 
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تحدید القیمة العادلة والجدول الھرمي لقیاس القیمة العادلة: (تتمة) 
30كما 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 ل2020سبتمبر30و2020دیسمبر  31و2021سبتمبر
). 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

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

سبتمبر30
2021

ألف  
دینار كویتي 

(مدققة)  
دیسمبر  31

2020
ألف  

دینار كویتي 

سبتمبر30
2020

ألف  
دینار كویتي 

298,870259,134259,134ینایر 1كما في 
(82)--التغیر في القیمة العادلة المسجل في بیان الدخل المجمع
-4,883(74)إعادة القیاس المسجلة في بیان الدخل الشامل المجمع

وفروق  والتحویلأخرى بما في ذلك صافي المشتریات (المبیعات) 
40,54534,85330,701ترجمة عمالت أجنبیة

────────────────────────
339,341298,870289,753لتقریر المالي كما في تاریخ ا

════════════════════════

الغیر مستمرة العملیات 15

الشركة األم على معاملة بیع، حیث تقوم الشركة األم ببیع حصة ملكیتھا بنسبة 2021أبریل  27في   مجلس إدارة  ، وافق 
قطاع التشغیل  100 انتجریتد لوجیستكس% في  مایو  23في  .  )"دي اس في"أي/اس(في  دي اس  شركة  إلى""جلوبال 

معاملة البیع. على في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة ، وافق مساھمو الشركة األم 2021

، قامت الشركة األم ببیع حصة ملكیتھا بالكامل في قطاع التشغیل "جلوبال انتجریتد لوجیستكس"  2021أغسطس  16في  
ونتج  ألف دینار كویتي1,474,059لقاء مقابل بمبلغ  2021أغسطس  31والذي یسري اعتبارًا من  إلى شركة دي اس في  

19,304,348. تم استالم مقابل البیع في شكل تخصیص عدد  ألف دینار كویتي897,435عن ذلك ربح بعد الضرائب بمبلغ  
دي اس في ، والتي تم تصنیفھا كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. في شركة سھم  

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

أشھر المنتھیة في الثالثة  
سبتمبر 30

أشھر المنتھیة في التسعة 
سبتمبر 30

2021
ألف دینار كویتي 

2020
ألف دینار كویتي 

2021
ألف دینار كویتي 

2020
ألف دینار كویتي 

273,880305,4611,050,085875,654اإلیرادات 
(861,781)(980,536)(298,355)(248,791)المصروفات

────────────────────────────────
25,0897,10669,54913,873الربح قبل الضرائب  

(6,284)(13,373)(2,112)(4,130)الضرائب على شركات تابعة خارجیة 
────────────────────────────────

20,9594,99456,1767,589الربح بعد الضرائب  
مستمرة بعد  الربح من بیع العملیات الغیر 

-897,435-897,435الضرائب 
────────────────────────────────

الربح بعد الضرائب للفترة من العملیات الغیر  
918,3944,994953,6117,589مستمرة  

════════════════════════════════
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والربح من البیع: 2021أغسطس 31البیع، أي فیما یلي القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات كما في تاریخ 

دینار كویتي ألف 
الموجودات  

76,494عقارات وآالت ومعدات
2,575مشروعات قید التنفیذ 

81,988موجودات حق االستخدام  
3,538موجودات غیر ملموسة  

220,150الشھرة 
512استثمار في شركات زمیلة وشركات محاصة  

4,972موجودات غیر متداولة أخرى  
1,651المخزون 

341,393مدینون تجاریون  
36,310موجودات متداولة أخرى 
84,868ارصدة لدى البنوك ونقد 

────────

854,451إجمالي الموجودات (أ)  
────────

المطلوبات  
19,318مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

7,688قروض تحمل فائدة 
81,402مطلوبات تأجیر  
6,831مطلوبات أخرى 

293,252دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى 
────────

408,491إجمالي المطلوبات (ب) 
────────

مقابل مستلم  
1,474,059القیمة العادلة ألدوات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

────────

1,474,059إجمالي المقابل (ج) 
────────

القیمة الدفتریة لصافي الموجودات المباعة (د) 
445,960ب) -صافي الموجودات (أ

(10,536)الحصص غیر المسیطرة  
────────

435,424
────────

(106,436)* تكالیف المعاملة (ھـ)
────────

932,199ھـ) -د-تصنیف احتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة (جالربح من البیع قبل ضریبة الدخل وإعادة 

(28,053)إعادة تصنیف احتیاطي ترجمة العمالت األجنبیة 
────────
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دینار كویتي ألف 
904,146ربح البیع قبل ضریبة الدخل   

(6,711)الربحمصروف ضریبة الدخل من 
────────

897,435ربح البیع بعد ضریبة الدخل  
════════

(84,868)األرصدة لدى البنوك والنقد المباع 
(10,260)تكالیف المعاملة المسددة  

────────

(95,128)التدفق النقدي الخارجي من بیع شركة تابعة  
════════

المعاملة بصورة رئیسیة األتعاب المھنیة وحوافز الموظفین والتكالیف المتعلقة بالجھات الرقابیة.*تتضمن تكالیف 

ھي كما یلي:الغیر مستمرةبالعملیات فیما یتعلق)المستخدمةالناتجة (صافي التدفقات النقدیة 
المنتھیة في أشھر التسعة 

سبتمبر30
2021

ألف  
دینار كویتي 

سبتمبر30
2020

ألف  
دینار كویتي 

صافي التدفقات النقدیة الناتجة من (المستخدمة في):
32,48445,825التشغیل  -
(8,496)(4,652)االستثمار -
(26,984)(32,474)التمویل  -

────────────────

10,345(4,642)صافي التدفقات النقدیة (الصادرة) الواردة 
════════════════

19-تأثیر فیروس كوفید16

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

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

.2021سبتمبر30اإلدارة في تقییم قیم الموجودات والمطلوبات كما فيالتي تطبقھا 

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  باإلضافةللمخاطر والتي تأثرت بصورة رئیسیة إثر ھذه الجائحة  
عالي من الدقة.  

كوفید تسبب فیھا فیروس  عدم الیقین التي  تأثیر التقلب 19-نتیجة لحاالت  اعتبارھا  تأخذ في  المجموعة أن  استوجب على 
تحدید مراعاتھا عند  كما في  المتزاید في عوامل االقتصاد الكلي المستقبلیة التي یتم  المتوقعة  سبتمبر 30خسائر االئتمان 

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

مخاطر السیولةإدارة ) 2(
واتخاذ على تقییم ما تحتلھ من مراكز بالنسبة للسیولة والتمویلعن كثب  ، تعمل المجموعة  19-نتیجة لتفشي فیروس كوفید

. وستواصل المجموعة تقییم مركز السیولة عن طریق مراقبة التدفقات النقدیة والتوقعات عن كثب. اإلجراءات المناسبة
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قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة) 3(
وضعت المجموعة في اعتبارھا التأثیرات المحتملة للتقلب الحالي في السوق عند تحدید المبالغ المسجلة للموجودات المالیة 

المعلومات المتاحة الملحوظة كما في تاریخ إلى  اإلدارة استناداً أجرتھ  غیر المسعرة لدى المجموعة، وھي تمثل أفضل تقییم  
المالي كوفیدالتقریر  فیروس  تأثیر  ظل  وفي  للموجودات  19-.  العادلة  القیمة  كانت  إذا  ما  كثب  عن  المجموعة  تراقب   ،

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

. 2020دیسمبر 31المجمعة السنویة للسنة المنتھیة في 

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

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

. والمجموعة  2020دیسمبر  31الموجودات كما في  لتلكحول األسعار حسب الطریقة المستخدمة في تحدید القیمة العادلة  
لمناطق الجغرافیة والقطاعات التي تتواجد بھا ھذه الموجودات قد تأثرت سلباً ومع استیضاح الوضع على درایة بأن بعض ا

ھذه   تسجیل قیم  ذات الصلة في  ستستخدم االفتراضات  كما  توقعات السوق  متناسق  بشكل  ستراقب المجموعة  بشكل أكبر، 
یة المكثفة المجمعالمناسب في المعلومات المالیة المرحلبالشكلالموجودات غیر المالیة 

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

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

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

. 2021دیسمبر 31ة في لزیادة عدم التیقن، فقد یتم تعدیل االفتراضات بصورة جوھریة خالل السنة المنتھی

انخفاض قیمة الشھرة) 5(
كوفید فیروس  تأثیر  مراعاة  مع  للشھرة  استردادھا  الممكن  القیمة  تقییم  المجموعة  في 19-أعادت  النظر  إعادة  طریق  عن 

مخصص النخفاض إلى  االفتراضات وتوقعات التدفقات النقدیة. ونتیجة لھذا التقییم، انتھت اإلدارة احتساب  عدم ضرورة 
.  2021سبتمبر30القیمة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع للفترة المنتھیة في  

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

لل المالي  والمركز  النقدیة  والتدفقات  المستقبل ةمجموعالمالي  وتحدیث  .  في  السوق  توقعات  مراقبة  المجموعة  ستواصل 
.ادي على المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة في المستقبلوتوقعاتھا والتي قد یكون لھا تأثیر مافتراضاتھا 


