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تقرير مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

نرحب بكم في اجتماعنا السنوي للجمعية العامة 
ونقدم تقرير أجيليتي السنوي، والذي نناقش 
فيه الأداء المالي لشركة أجيليتي والإنجازات 

التشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
 .2021

أعلنت أجيليتي، الشركة الرائدة في ابتكارات 
وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية عن 

نتائجها المالية لعام 2021 محققة صافي أرباح 
بقيمة 977.4 مليون دينار كويتي بما يعادل 

464.36 فلس للسهم الواحد وبزيادة %2,250 

مقارنة عن نفس الفترة من العام 2020.  وقد 
بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 

والاستهلاك والإطفاء 109 مليون دينار كويتي 
بزيادة نسبتها 13.2% فيما بلغت الإيرادات 

486.2 مليون دينار كويتي محققة زيادة بنسبة 

22.1%. ونتعهد بنزاهة هذه البيانات المالية.

صفقة بيع الخدمات اللوجستية 
DSV لشركة GIL العالمية المتكاملة

في عام 2021 قامت أجيليتي ببيع قطاع أعمالها 
اللوجستي الرئيسي والمعروف باسم الخدمات 

اللوجستية العالمية المتكاملة GIL إلى شركة 
DSV - ثالث أكبر مقدم للخدمات اللوجستية 

وخدمات الشحن في العالم –مقابل 19.3 مليون 
سهم في شركة DSV. ونتيجة لذلك أعلنت 

أجيليتي عن تحقيق أرباح غير متكررة تقدر 

بقرابة 1 مليار دينار كويتي.  تمتلك أجيليتي 
اليوم 8% من شركة DSV و أصبحت بذلك ثاني 

أكبر مساهم بالشركة.
 

هيكل أعمال الشركة 

من الآن فصاعدًا، يقسم هيكل أعمال أجيليتي 
إلى قطاعين: كيانات نمتلك فيها حصة مسيطرة 

وأخرى نمتلك فيها حصة غير مسيطرة

- كيانات الحصص المسيطرة: تستمر أجيليتي 

في امتلاك وإدارة مجموعة الشركات التي 
ساهمت تاريخيًا بنسبة 80% من أرباح الشركة 
وهذه الشركات نمتلك فيها حصة مسيطرة. من 
بين هذه الكيانات تعتبر الخمس الأكثر مساهمة 

من الناحية المالية هي شركات أجيليتي 
للمجمعات اللوجستية، وترايستار، وناشيونال 

لخدمات الطيران )ناس( وشركة المشاريع 
المتحدة للخدمات الجوية )يوباك( وشركة 

جلوبال كليرنجهاوس سستمز. 

- كيانات الحصص غير المسيطرة: بالإضافة 

إلى ذلك، تمتلك أجيليتي حصصًا غير مسيطرة 
في عدد من الشركات من خلال استثماراتها 

في القطاعات والمشاريع المتأصلة في مجالات 
الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية 
والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية 

الاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتمثل 
حصة أجيليتي في شركة DSV أكبر هذه 

الاستثمارات. وتقدر قيمة الاستثمارات ذات 

الحصص غير المسيطرة مجتمعة ما نسبته  
57% من أصول الشركة.

نظرة عامة على عام 2021

لقد كان أداء أجيليتي خلال هذا العام استثنائيًا، 
فبالإضافة إلى المكاسب غير المتكررة من بيع 

الخدمات اللوجستية GIL، كان أداء شركاتنا 
الأخرى جيدًا وقد عادت ربحيتها إلى مستويات 
ما قبل فترة الوباء. ونحن نتطلع إلى دفع وتيرة 

النمو في هذه الشركات في المستقبل كونها 
مساهمًا رئيسيًا في عملياتنا الأساسية وأرباحنا 

قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 
والإطفاء.

لقد أدت عملية بيع GIL الى تغيير هيكل الشركة 
بشكل جذري واعادة رسم الأساس الجديد 

لنمو  عملياتها  المستمرة. وكما هو الحال، فقد 
أثرت جائحة كورونا على أعمال بعض الشركات 

لدينا خلال السنتين الماضيتين. وبالنظر الى 
المستقبل، على الرغم من ظروف السوق الصعبة 

والمخاطر الجيوسياسية، نتوقع أن يكون أداء 
الشركة من الأعمال المستمرة قويًا بنسبة نمو 

في النتائج التشغيلية لا تقل عن 20% في عام 
2022. يواصل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 

للشركة التركيز على زيادة وتعزيز القيمة 
للمساهمين، ونحن على ثقة من أنه مع مبادرات 
الاندماج والاستحواذ التي تتخذها الشركة جنبًا 

إلى جنب مع مبادرات تنمية عملياتنا القائمة 
والجديدة ضمن كياناتنا ذات الحصة المسيطرة 
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سنستمر في خلق قيمة للمساهمين على المدى 
المتوسط والطويل.

إننا اليوم، نمتلك ما يقرب من 8% من شركة 
DSV، ثالث أكبر مقدم للخدمات اللوجستية 

وخدمات الشحن في العالم. يمثل هذا الاستثمار 
جزءًا كبيرًا من ميزانيتنا العمومية، ونحن 

مازلنا نهتم بمقومات هذا القطاع لأننا نؤمن أنه 
سيستمر في النمو.

نحن نتوقع زيادة مستوى الدين بما يتماشى 
مع احتياجات نمو أعمالنا، إلا إننا نعتزم إبقاء 

الاقتراض ضمن حدودًا معتدلة.

توصية مجلس الإدارة

وكان مجلس الإدارة قد أعلن العام الماضي خطة 
لتوزيع أرباح نقدية بحد أدنى 20 فلسًا للسهم 
الواحد عن الأعوام 2021 و2022 و2023.  

ولعام 2021 أوصى المجلس بتوزيع أرباح 
نقدية بواقع 20 فلسًا للسهم الواحد وأسهم 

منحة بقيمة 20% )20 سهم لكل 100 سهم( 
وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية 

لمساهمي الشركة.

الكيانات ذات الحصص المسيطرة 

جاءت إيرادات أجيليتي للمجمعات اللوجستية 
لعام 2021 متماشية مع أداءها في العام 

2020 الذي شهد زيادة في الطلب على المرافق 

التخزينية بسبب تخزين الشركات والهيئات 
الحكومية لمزيد من البضائع في مواجهة 

الانقطاعات المستمرة في سلاسل الإمداد. 
ويستمر الطلب على مساحات التخزين في 
منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا حيث 

تتواجد أجيليتي للمجمعات اللوجستية، لذا 
فهي تعمل على تحسين وزيادة أصولها من 
الأراضي لتلبية طلب العملاء المتزايد. وقد 

قامت المجمعات اللوجستية خلال هذا العام 
بإضافة 150 ألف متر مربع تقريبًا من المساحات 

التخزينية المشيدة. وقد كان أداءها التشغيلي 
في الكويت والمملكة العربية السعودية وأفريقيا 

جيدًا، وتتطلع إلى الدخول إلى أسواق جديدة 
لتحقيق نمو إضافي.

شهدت  ترايستار، وهي شركة متخصصة في 
تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع 
المنتجات النفطية زيادة في الإيرادات بنسبة 

16.5% للسنة كاملة مقارنة بنتائج العام الماضي. 

وقد تضاعفت ربحية الشركة مقارنة بعام 2020 
تماشيًا مع التوقعات.  ويعزى هذا الأداء إلى 

الانتعاش القوي في أسعار النفط العالمية، والأداء 
الجيد في قطاعي النقل والشحن، وأسعار تأجير 

بواخر سوائب النفط المواتية. تتوقع ترايستار أن 
يكون 2022 عامًا آخر من النمو. 

سجلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران )ناس( 
نموًا في الإيرادات بنسبة 65.4% في عام 

2021 مقابل العام الماضي. يعكس أداء الشركة 

الانتعاش الكبير في مجال الطيران التجاري 
وزيادة أعداد الركاب وأحجام البضائع. وبالإضافة 

إلى ذلك، اتخذت )ناس( تدابيرًا متعددة لخفض 
التكاليف والتي كان لها أثرًا إيجابيًا على الأداء 

العام للشركة، كما أضافت الشركة عمليات جديدة 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب 

أفريقيا وبغداد وكينيا. أيضًا، دعم هذا الأداء 
تطوير الشركة لمنصات وتطبيقات تكنولوجية 
تهدف إلى دعم الحكومات والركاب من خلال 
تعزيز الصحة والسلامة خلال السفر. في عام 
2022، أعلنت كل من )ناس( وأجيليتي أنهما 

تجريان مفاوضات بشأن الاستحواذ المحتمل 
على شركة جون مينزيس؛  أحد أكبر مزودي 

خدمات الطيران في العالم.

حققت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية 
)يوباك( زيادة في الإيرادات بنسبة 14% في 

2021. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع 

الإيرادات من الخدمات ذات الصلة بالمطارات 
ومواقف السيارات بعد الزيادة التدريجية في 

حركة الطيران والفتح التدريجي لعمليات ومرافق 
مطار الكويت الدولي خلال الربع الثالث. تتوقع 

يوباك نموًا تدريجيًا في حركة الطيران خلال 
عام 2022 وما بعده ونظرة مستقبلية مواتية 

لأعمالها. كما وأن يوباك مطور مشارك في مشروع 
ريم مول في جزيرة الريم بأبوظبي. وقد اكتملت 

أعمال التشييد بالمشروع بنسبة تزيد عن %95 
ومن المتوقع أن يتم افتتاح المتاجر المتعددة 

داخل المول خلال عام 2022.  وقد تم افتتاح  
كارفور هايبر ماركت في ريم مول مؤخرًا.

إما شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز - 
المتخصصة في رقمنة عمليات الجمارك – فقد 

حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 32.1% في عام 
2021 مدفوعة في ذلك بزيادة حجم التبادل 

التجاري والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحفيز 
نموها. وتسعى الشركة لاستكشاف الفرص التي 

يمكن أن تساعدها على الحفاظ على نموها 
المستقبلي وتنويع مصادر دخلها.

الكيانات ذات الحصص غير 
المسيطرة

تمتلك أجيليتي حصصًا غير مسيطرة في 
مجموعة من الكيانات المدرجة وغير المدرجة 

وتمثل حصة أجيليتي في شركة DSV أكبر هذه 
الاستثمارات؛ وDSV شركة مدرجة في بورصة 

ناسداك كوبنهاغن. كما وتستثمر أجيليتي في 
مجموعة من الشركات الأخرى الممتدة عبر عدد 

من القطاعات مثل الشحن والعقارات وتمكين 
التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة 

بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة 
المؤسسية وتقنيات سلاسل الإمداد. وقد بلغت 

القيمة الدفترية الكلية لهذه الاستثمارات 1.9 
مليار دينار كويتي في نهاية عام 2021.

وتتمثل استراتيجية أجيليتي الاستثمارية في 
الاستحواذ على حصص في الشركات والأصول 

في الصناعات عالية النمو من أجل خلق قيمة 
لمساهميها، وفرصة لاستكشاف التقنيات 

والشركات المبتكرة التي يمكن أن تساعد الشركة 
على حماية واستمرارية أعمالها في المستقبل.

وفي الختام، إن تركيزنا الأول ينصب على 
النمو، فأجيليتي مشغل ومستثمر طويل الأجل 

في قطاعات متعددة. نحن نهدف إلى خلق 
وتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة لدينا من 

خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز 
على الشركات في القطاعات عالية النمو ذات 
المقومات الراسخة، معززين في ذلك بفريق 

الإدارة من ذوي الخبرة العريقة، وأفضل 
ممارسات الحوكمة والتنسيق مع مساهمينا. إننا 
ندخل إلى عام 2022 بثقة، فلدينا سجل حافل 

بالنجاح في تنمية وتطوير أعمالنا بمسؤولية 
واستدامة، وقد أثبتنا أننا نعرف كيف نخلق 

ونعظم القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا 
ومجتمعاتنا. نحن نثق في أن الأفضل ماثل 

امامنا ونقدر ثقتكم الدائمة فينا. 

مع جزيل الشكر،

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة
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109

96

الأرباح قبل احتساب
الفوائد والضرائب

 مليون د.ك  والاستهلاك والإطفاء

486

398

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

 مليون د.ك  الإيرادات

2,905

2,272

 مليون د.ك  إجمالي الأصول 

2,059

1,191

 مليون د.ك  إجمالي حقوق المساهمين 

159

178

 مليون د.ك  النقد التشغيلي

464.36

19.76

فلسربحية السهم
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الاستثمار المجتمعي

إنجازاتنا خلال  

2021–2014
648,081 

طالب وطالبة تلقوا 
مساعدات تعليمية

1,021 
مشروعًا

في 76 دولة

أكثر من 41 مليون
إنسان تم مساعدتهم

بمختلف المجالات

نبذة عن إنجازات الأداء 

عام 2021

565,081 
طالب وطالبة تلقوا 

مساعدات تعليمية

4,200 
لاجئ تلقوا مساعدات 

إغاثية

%49 
ممن تم دعمهم 
هم من النساء 

والفتيات

أكثر من 41
مشروعًا

في 33 دولة

نهجنا في الاستثمار المجتمعي
نسعى في أجيليتي بشكل مستمر، لإحداث فرق إيجابي في كافة المجتمعات التي نتواجد ونعمل فيها، من خلال برنامج الشراكة والاستثمار الخاص بنا. وبغرض تعزيز 

تأثيرنا الاجتماعي، فإننا نستثمر في المجتمعات وفقًا لأربعة مبادئ رئيسية:

نهج مركز. نوجه استثماراتنا نحو التعليم والتدريب، والإعداد للتوظيف، وتنمية مهارات ريادة الأعمال. 	
من خلال شراكات استراتيجية. نعمل مع المؤسسات الخيرية المعتمدة لتعظيم الأثر. 	
على فترات طويلة الأجل.  نهدف إلى تكوين شراكات طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، مصممة للتأثير المتكرر. 	
ضمن نطاق تواجدنا المحلي. نركز على أسواقنا التشغيلية الرئيسية. وبذلك، نتمكن من الجمع بين الاستثمار المالي والمهارات والخبرات وأوقات التطوع لفرقنا. 	

نعطي الأولوية للمشاريع التي تعزز تعليم الشباب، والتوظيف، وريادة الأعمال والتكنولوجيا، مع التركيز على دعم اللاجئين وتحسين المساواة بين الجنسين. نواصل 
أيضًا تزويد الشركاء في مجال العمل الإنساني بالخبراء والخدمات المتبرع بها أثناء الكوارث الطبيعية الكبرى، ودعم تطوع موظفينا وتقديم خبراتهم ووقتهم ومهاراتهم 

لخدمة القضايا التي تعنيهم وتهمهم.

أهدافنا المجتمعية
التطور خلال 2021الهـــدف

565,081دعم تعليم 5,000 طالب سنويًا

4,200مساعدة 5,000 لاجئ سنويًا

50% )تقديرية(التركيز على أن يكون 50% ممن يتلقون دعمنا من النساء والفتيات

شراكات قيد التنفيذ خلال العام 2021
في عام 2021، استثمرت أجيليتي في أكثر من 41 شراكة مجتمعية في 33 دولة، وتمكنت من مساعدة أكثر من 568,000 إنسان. 

ومنذ عام 2014، ساعدت أجيليتي أكثر من 1,000,000 شخص من خلال تنفيذها 1,021 مشروعًا في 76 دولة.

يعد تشغيل الشباب تحديًا إنمائيًا كبيرًا في الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط. نحن ندعم التعليم وتنمية المهارات، فضلاً عن توفيرنا لبرامج التدريب أثناء العمل 
بغرض بناء مهارات الشباب وإعدادهم للعمل مستقبلاً. وقد واصلنا هذا العام منح الطلاب إمكانية الوصول إلى التعلم الرقمي نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة 

كوفيد-19

بالإضافة إلى ذلك، واصلنا الشراكات طويلة الأمد مع منظمات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )UNHCR(، لدعم اللاجئين من خلال توفير المخيمات 
والمساكن المناسبة وتجهيزها بالمرافق الأساسية. ونحن ملتزمون بدعم الرجال والنساء على قدم المساواة من خلال المبادرات التي نمولها. 
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دعم المعرفة المالية وريادة الأعمال عالميًا

عدد المستفيدين: 560,000
النسبة المئوية للإناث: 50% )تقديري(

قمنا بتمويل وتطوير وترجمة منهج أفلاطون الدولية التعليمي AflaYouth لمحو الأمية 
المالية وريادة الأعمال إلى اللغات العربية والفرنسية والروسية والإسبانية. سيتم الوصول إلى 
AflaYouth من خلال شبكة Aflatoun التي تضم أكثر من 50 منظمة غير حكومية في 30 
دولة في الشرق الأوسط وشمال وغرب أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا الشرقية. 

يمكن للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 - 24 عامًا الوصول إلى التدريب والدعم والتوجيه 
والتعلم المباشر أو من خلال الإنترنت للمساعدة في إعدادهم وانتقالهم إلى سوق العمل الرسمي 

أو مساعدتهم على إطلاق شركاتهم الخاصة. بدعم من أجيليتي، تعمل أفلاطون الدولية أيضًا 
على تطوير دليل تدريب للمعلمين بغرض دعم المعلمين في جميع أنحاء العالم على تدريس هذا المنهج. 

https://sustainability.agility.com/project/agility-and-aflatoun-partner-to-provide-educational-opportunities/  :اعرف المزيد

تقديم الدعم الأساسي للاجئين في ماليزيا والأردن

عدد المستفيدين: 4,200
النسبة المئوية للإناث: %50

  )UNHCR(يوفر مركز التوعية التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
في جوهور بماليزيا المأوى والتعليم والرعاية الصحية والتدريب على المهارات وغيرها من 

الخدمات الحيوية للاجئين، ومعظمهم من الروهينغيا. تساعد أجيليتي في تمويل المركز، الذي 
يضم أكثر من 50 منظمة مجتمعية ماليزية وسيساعد أكثر من 12,000 إنسان على وجه 

التقدير بمجرد تشغيله بكامل طاقته.
هذه المبادرة هي جزء من شراكتنا المستمرة مع المفوضية، ومن خلال الشراكة هذا العام، قمنا 

أيضًا بدعم 183 لاجئًا سوريًا في الأردن من خلال التدريب على المهارات الوظيفية والمساعدة 
في التوظيف. كما دعمت مبادرات موظفينا لجمع التبرعات مهمة المفوضية المتمثلة في توفير الغذاء والمأوى والمياه للاجئين في جميع أنحاء العالم.

هذا العام. كذلك، قدمت أجيليتي مساعدات متنوعة مباشرة إلى 4,200 أسرة لاجئة، وعند احتساب أفراد كل أسرة، يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 16,000 شخص، 
وفقًا للمفوضية.

https://sustainability.agility.com/project/five-years-supporting-unhcr/ :اعرف المزيد

التدريب والإعداد لسوق العمل في الكويت

عدد المستفيدين: 32
النسبة المئوية للإناث: %50

تدعم أجيليتي منظمة إنجاز بشكل سنوي، وهي منظمة غير حكومية مقرها الكويت تساعد 
الشباب على تطوير مهارات تمكنهم من بدء أعمالهم التجارية الخاصة والعمل في القطاع 

الخاص. منذ بدء الشراكة في 2007، قام متطوعو أجيليتي بتوجيه ما يقرب من 1,500 طالب 
وطالبة من المدارس الثانوية والجامعات الكويتية. لقد قمنا بدعم مؤسسة إنجاز في التدريب 

على ريادة الأعمال وتنمية المهارات التي وصلت إلى أكثر من 100,000 شاب حتى الآن.

https://www.linkedin.com/posts/agility_injaz-kuwait- :اعرف المزيد
 activity-6899283388990050305-bfe2
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توجيه الطلاب لمواجهة التحديات الاجتماعية في الكويت

عدد المستفيدين: 47
النسبة المئوية للإناث: %50

لأكثر من عشر سنوات، تدعم أجيليتي منظمة لويـاك، وهي منظمة غير حكومية لتنمية الشباب 
مقرها الكويت. فمنذ بداية الشراكة، قام موظفو أجيليتي بتوجيه أكثر من 350 طالبًا من خلال 

برنامج "كــن" لريادة الأعمال بالتعاون مع كلية بابسون، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية. 
تقوم أجيليتي بتوجيه المشاركين ومساعدتهم على ابتكار حلول مسؤولة للتحديات الطارئة 

في عالم الأعمال، قبل العرض النهائي لخططهم على أعضاء لجنة التحكيم للحصول على 
آرائهم. منذ بداية الشراكة، قمنا بدعم لويـاك في تطوير المهارات المهنية وريادة الأعمال وخدمة 

المجتمع للوصول إلى أكثر من 100,000 شاب وشابة حول العالم.

https://sustainability.agility.com/project/agility-kuwait-supports-loyac-students/ :اعرف المزيد

تمكين المرأة من تطوير مهارات البرمجة غي غانا

عدد المستفيدين: 175
النسبة المئوية للإناث: %62

منذ عام 2018، ونحن نقدم الدعم لبرنامج تدريب مجتمعي في مجمع أجيليتي اللوجستي 
في تيما، غــانــا، وذلك بالشراكة مع Oiada International، يهدف البرنامج إلى تقديم 

التدريب التقني والمهني للطلاب المحليين. هذا العام، قمنا أيضًا بدعم Soronko، وهي منظمة 
غير حكومية محلية، للانضمام إلى البرنامج. وقد مكنت هذه الشراكة الجديدة حتى الآن 110 

امرأة من تعلم الترميز ومهارات الكمبيوتر والمهارات الشخصية لتعزيز فرص قبولهن بالوظائف 
وتشجيعهن على إطلاق مشاريعهم الخاصة. حتى الآن، أكمل ما يقرب من 700 طالب وطالبة 

دورات تدريبية كجزء من برنامج أجيليتي.

 https://sustainability.agility.com/project/agility-oiada-vocational-training-center-in-tema/ :اعرف المزيد

دعم تنمية المهارات في ساحل العاج

عدد المستفيدين: 190
النسبة المئوية للإناث: %60

في عام 2021، أطلقنا برنامجًا للتدريب على ريادة الأعمال والمهارات الحياتية في ساحل 
العاج، بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية )IRC(. في هذه الشراكة التي ستستمر لعامين في 

مجمع أجيليتي اللوجستي في أبيدجان، تقدم أجيليتي التمويل وتوفر المكان للفصول الدراسية 
وتجهزها بأجهزة الكمبيوتر والوصول إلى شبكة الإنترنت التي يتم استخدامها لتعليم الشباب 

التكنولوجيا الأساسية والمهارات الشخصية. يتضمن المحتوى التدريبي الإدارة المالية، وريادة 
الأعمال، والتوعية بالمساواة بين الجنسين، ودعم تطوير خطط الأعمال. في نهاية البرنامج، 

سيتم تمكين الطلاب من الوصول إلى الموارد المالية لبدء عمل تجاري أو ستتم مساعدتهم في 
العثور على وظائف. يقدم البرنامج أيضًا التدريب المهني، مع التركيز على الزراعة أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

   https://sustainability.agility.com/project/agility-international-rescue-committee-to-train-youth-in-cote-divoire/ :اعرف المزيد
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دعم التعليم في الهنــــد

عدد المستفيدين: 582
النسبة المئوية للإناث: %50

تدعم أجيليتي مدرستين في قريتي كوكنور وفلبور في الهند. بعد تمويلنا للأعمال الخاصة 
بالترميم والتبرع بالمعدات في كوكنور، نواصل دعم رواتب المعلمين والموظفين في كلا 

المدرستين. منذ بداية الشراكة، ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالمدرسة في كوكنور من 186 
طالبًا إلى 328 طالبًا، وبشكل عام، دعم البرنامج 2,338 طالبًا.

https://sustainability.agility.com/project/agility-adopts-/ :اعرف المزيد
 a-school-in-kuknoor-village

تسهيل التعلم عبر الإنترنت في بنغلاديش

عدد المستفيدين: 458
النسبة المئوية للإناث: %50

في عامنا الخامس من الشراكة، قمنا بدعم مشروع Gulshan لمحو الأمية في بنغلاديش 
بغرض منح الطلاب إمكانية الوصول إلى التعلم الرقمي في سياق جائحة كوفيد-19، حيث 

قمنا بتمويل الاتصال بشبكة الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وآلات التصوير وقدمنا الدعم 
لتدريب المعلمين على إدارة برامج التعليم عبر الإنترنت. على مدار هذه الشراكة، قمنا بدعم 

أكثر من 2,300 طفل من خلال تحسين الوصول إلى التعليم.

https://sustainability.agility.com/project/bangladesh- :اعرف المزيد
/continues-to-support-a-literacy-program

تحسين حياة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
في الكويت

واصلنا شراكتنا التي استمرت ثلاث سنوات مع الجمعية الكويتية للمعاقين لبناء وتجهيز أول 
صالة ألعاب رياضية حسية في البلاد تم بناءها وفقًا للمعايير الدولية. تعد الصالة الرياضية 

جزءًا من وحدة إعادة تأهيل الأطفال التابعة للمنظمة غير الحكومية وهي مزودة بمعدات وأثاث 
سريري مصمم لتحسين شعور المستخدمين بالحركة ووضع الجسم والتوازن والوعي المكاني.

https://sustainability.agility.com/project/agility-and-ksh-/ :اعرف المزيد
to-build-the-first-sensory-gym-offering-free-treatments-in-kuwait

كذلك قمنا خلال 2021 بما يلي:

يوم الأرض
لقد انضممنا إلى الآخرين في المجتمع العالمي للاحتفال بيوم الأرض والتفكير في تأثيرنا على الكوكب. هذا العام، وبسبب القيود الوبائية، قمنا بالاحتفال رقميًا. وقد 

شارك الموظفون في 11 دولة وصفاتهم النباتية المفضلة، وزرعوا أكثر من 280 شتلة، وانضموا إلى حملتي نظافة في مجتمعاتهم المحلية، وشاركوا في ساعة الأرض. 

تحتفل أجيليتي بيوم الأرض كل عام منذ عام 2007.

الدعم الإنساني
واصلنا تمويل الدعم الإنساني الحيوي لمن هم في أمس الحاجة إليه. وعلى سبيل المثال قمنا يما يلي:

التبرع بأموال لعمليات المؤسسة الطبية الدولية في لبنان - الذي يعاني من أزمة اقتصادية - لشراء الأدوية الأساسية التي ستعالج ما يقرب من 2,500 شخص. 	
الشراكة مع ناشيونال لخدمات الطيران )ناس( وHelp ليبيريا لتمويل نقل مواد ومعدات المستشفيات للاستجابة لـكوفيد-19 في ليبيريا، ودعم علاج ما يقدر بنحو  	

2,000 شخص.
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المقدمة

تسعى شركة أجيليتي للمخازن العمومية )ش.م.ك.ع( باستمرار للامتثال لأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات ولجميع قواعد ولوائح الهيئات التنظيمية 
المعمول بها. إضافة إلى ذلك، تضمن الشركة الامتثال لجميع التزاماتها القانونية وفقًا للنظام الأساسي والقوانين واللوائح الداخلية.

تنتهج أجيليتي تطبيقها لحوكمة الشركات من خلال مجلس إدارتها، الذي يتكون من عدد مناسب من الأعضاء ويتألف معظمه من أعضاء غير تنفيذيين، ويحرص مجلس 
ال على عمليات الشركة مع الحفاظ على إطار حوكمة سليم وشفاف من خلال الاستفادة من مختلف اللجان المنبثقة عنه. الإدارة على الإشراف الفعَّ

يعاون مجلس الادارة في مهامه أربعة لجان منبثقة منه وهي: لجنة التدقيق، لجنة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستدامة، بالإضافة إلى الإدارة 
التنفيذية والمدققين الداخليين والخارجيين للشركة.

نظم وقواعد الحوكمة

القاعدة الأولى: بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

هيكل مجلس الإدارة 

يدرك مجلس إدارة أجيليتي أن الحوكمة الجيدة أمر مهم للغاية لنجاح الشركة واستدامتها على المدى الطويل. لذلك يلتزم المجلس بتحسين ثقافة حوكمة الشركات 
والامتثال لقواعدها عبر المجموعة. ويلتزم بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها وذات الصلة بحوكمة الشركات. 

يهدف مجلس الإدارة إلى حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة، لذلك يقوم المجلس، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال لجانه، بقيادة وتوفير التوجيه للإدارة 
التنفيذية من خلال وضع الأطر الاستراتيجية ومراقبة كيف ينعكس تنفيذها على الأداء العام للشركة. علاوة على ذلك، يعمل مجلس الإدارة على تعزيز القدرة التنافسية 

للشركة لتحقيق معدلات نمو عالية مما يعود بفائدة على المساهمين.

تتمتع أجيليتي بهيكل مجلس إدارة متوازن ذو خلفيات متنوعة وخبرات ومهارات مؤهلة للتأثير بشكل إيجابي على أداء الشركة وتعزيز وضعها المالي وحصتها في 
السوق مع مراعاة طبيعة وحجم أعمالها.

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء والغالبية هم أعضاء غير تنفيذيين ومن بينهم أعضاء مستقلين. عندما يتعلق الأمر بالمهام، تحرص الشركة على أن أعضاء مجلس 
الإدارة لديهم الوقت الكافي لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم.

أعضاء مجلس إدارة أجيليتي هم:

تصنيف العضوالصفةالاسم
تاريخالمؤهل العلمي)تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل(، أمين سر

الانتخاب/ التعيين

02 أبريل 2019بكالوريوس في الاقتصادتنفيذي رئيس مجلس الإدارةهنادي الصالح

طارق سلطان
نائب رئيس مجلس الإدارة

02 أبريل 2019ماجستير في إدارة الأعمالتنفيذيوالرئيس التنفيذي

02 أبريل 2019بكالوريوس في إدارة الأعمالغير تنفيذيعضو مجلس الإدارةسلطان العيسى

09 مايو 2021بكالوريوس في إدارة الأعمالغير تنفيذي عضو مجلس الإدارةخالد الفضالة

02 أبريل 2019ماجستير في إدارة الأعمال مستقل عضو مجلس الإدارةناصر الراشد

02 أبريل 2019بكالوريوس  في إدارة الأعمالغير تنفيذي عضو مجلس الإدارةفيصل العيسى

02 أبريل 2019بكالوريوس في الهندسة المعمارية غير تنفيذيعضو مجلس الإدارةعصام الميلم 

02 أبريل 2019خبرة تزيد عن 25 عامًاأمين سر المجلسأمين سر المجلسسونيا الشرفي

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة:

يضمن أمين سر المجلس، المعين من قبل مجلس الإدارة، حصول كافة أعضاء المجلس على كل  ما هو مطلوب من معلومات ومستندات ووثائق وسجلات متعلقة 
بالشركة في الوقت المناسب، كما أن أمين سر المجلس مسؤول عن جميع المسائل المتعلقة باجتماعات المجلس بما في ذلك جداول الأعمال والدعوات الموجهة لأعضاء 

مجلس الإدارة ومحاضر المناقشات ونتائج فرز الأصوات، بالإضافة إلى ضمان إخطار أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد الاجتماع قبل الموعد المحدد، مع الأخذ في الاعتبار 
الاجتماعات الطارئة. 

يقوم أمين السر بأرشفة محاضر الاجتماعات وترقيم المحاضر وفقًا لذلك، مع الإشارة إلى تاريخ الاجتماع ومكانه ووقته. كما يضمن أمين السر التواصل المناسب بين 
أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصلحة في الشركة.
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عقد مجلس الإدارة في عام 2021 عدد )10( اجتماعات، وكان الحضور على النحو التالي:

الاسم 

بيان الاجتماعات* 
نسبة 

الحضور 
والالتزام

نسبة 
التغيب 27

يناير 
2021

 14
مارس 
2021

 24
مارس 
2021

 27
ابريل  
2021

6
 مايو  
2021

11
 مايو  
2021

3
 يونيو  
2021

12
أغسطس  

2021

8
سبتمبر  

2021

 11
نوفمبر  
2021

10/100√√√√√√√√√√هنادي الصالح

10/100√√√√√√√√√√طارق سلطان

10/100√√√√√√√√√√سلطان العيسى

4/40√√√√------خالد الفضالة

10/100√√√√√√√√√√ناصر الراشد

X9/101√√√√√√√√√فيصل العيسى

10/100√√√√√√√√√√عصام الميلم

* يتم الإشارة بعلامة √ لحضور العضو وبعلامة X لغيابه، وذلك لتحديد نسبة الحضور والالتزام
يرجى العلم أن السيد خالد الفضالة قد تم تعينه من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مايو 2021

إقرار العضو المستقل بأنه تتوافر فيه ضوابط الاستقلالية:

مرفق نسخة من إقرار العضو المستقل في نهاية التقرير )راجع صفحة 31(.

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة 

خلال 2021 قام مجلس الادارة بدوره في الاشراف على اداء الشركة والتأكد من أن الشركة قد امتثلت لجميع متطلبات حوكمة الشركات على النحو الذي حددته هيئة 
أسواق المال. ويتبع مجلس الادارة عند القيام بمهامه، ميثاق عمل يحدد دور ومسؤوليات الاعضاء.

المهام والمسؤوليات:

اعتماد الأهداف الاستراتيجية والخطط والسياسات الهامة للشركة. 	
إقرار الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية. 	
الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها. 	
ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها. 	
التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها. 	
ارساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية. 	
وضع نظام حوكمة خاص بالشركة والاشراف عليه ومراقبة مدى فاعليته.   	
متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية والمالية 	
إعداد تقرير حوكمة الشركة وتضمينه في التقرير السنوي ليعرض على الجمعية العامة للشركة. 	
تشكيل لجان منبثقة عن المجلس وفق ميثاق يوضح مسؤوليات اللجنة وصلاحيتها ومدتها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وتقييم أدائها. 	
 التأكيد من أن السياسات واللوائح المعتمدة للشركة تتسم بالشفافية بما يتيح عملية اتخاذ القرار السليم.   	
إعداد واعتماد الأوصاف الوظيفية لمهام ومسؤوليات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.  	
تحديد صلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية ونطاق عملها.   	
الرقابة والاشراف على اداء الادارة التنفيذية والتأكد من قيامها بأداء كافة المهام الموكلة اليهم. 	
تحديد كافة شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين. 	
تعيين أو عزل أيًا من أعضاء الادارة التنفيذية. 	
التأكد بصورة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية والتأكد من تطبيق أنظمة رقابة مناسبة لقياس وإدارة المخاطر. 	
وضع سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وآلية لتنظيم التعاملات مع أطراف ذات صلة للحد من تعارض المصالح. 	
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مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة:

ال وفي الوقت المناسب. 	 التأكد من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعَّ
ال.  	 تشجيع جميع أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة بشكل كلي وفعَّ
تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة. 	
ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى المجلس. 	
الة بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 	 اءة والمشاركة الفعَّ تشجيع العلاقات البنَّ
اء حول القضايا التي يوجد فيها تباين في وجهات النظر. 	 خلق ثقافة تشجع على النقد البنَّ
 

خلال 2021، قام مجلس الادارة بمهامهم تمشيًا مع أدوارهم ومسؤولياتهم، ومنها:

الموافقة على خطة الشركة السنوية ومراقبة أداء الشركة بانتظام مقارنة بهذه الخطة.. 1
مراقبة أداء لجان المجلس والادارة التنفيذية والتأكد من اتباعها وتنفيذها لجميع المهام الموكلة اليها.. 2
متابعة تنفيذ خطة التعافي من كورونا الذي استمر تأثيرها على عام2021. . 	
مناقشة عرض بيع عمليات الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة  الخاصة بأجيليتي لشركة دي أس بانالبينا والموافقة على الصفقة بما في ذلك من تأثير ايجابي . 	

على المساهمين.

مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:

يشكل أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة فريق عمل مؤهل وعلى مستوى متقدم من الكفاءة، ويتمتع الفريق بقدرات ومؤهلات مميزة تمكنه من القيام بكافة المهام المنوطة 
به بما يتوافق مع أطر الحوكمة، ومن بين تلك المهام: 

تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة، وضمان كفاية وفعالية الأطر الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة. 	
إعداد التقارير الدورية )مالية وغير مالية( بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة. 	
وضع نظام محاسبي متكامل وإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة. 	
إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط، فضلاً عن إدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل. 	
الة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة. 	 المشاركة الفعَّ
وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من فعاليتها وكفاءتها. 	

لجان مجلس الإدارة 

ال وتمشيًا مع احتياجات الشركة وظروف العمل. وعليه قام  جزء من مسؤوليات مجلس الإدارة هو إنشاء لجان مجلس إدارة بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعَّ
مجلس الإدارة بتشكيل لجان وفقًا لقواعد وأنظمة سياسة حوكمة الشركات التي وضعتها هيئة أسواق المال. تشمل لجان مجلس الإدارة:

لجنة التدقيق 	
لجنة المخاطر  	
لجنة الترشيحات والمكافآت 	
لجنة الإستدامة 	

وفيما يلي بيان تلك اللجان:

عدد الإجتماعات عدد الأعضاءمدة اللجنةتاريخ التشكيللجنة التدقيق

334 سنوات09 مايو 2019

أعضاء اللجنة 

الحضورالتصنيفالدورالاسم

4/4مستقلرئيس اللجنةناصر الراشد

4/4غير تنفيذيعضوسلطان العيسى

4/4غير تنفيذيعضوفيصل العيسى
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مهام ومسؤوليات اللجنة:

مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية. 	
التوصية لمجلس الادارة بتعيين أو اعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من استقلاليتهم ومتابعة أعمالهم. 	
دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات ومتابعتها. 	
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وتأثيرها على البيانات المالية والتوصية لمجس الادارة بشأنها. 	
تقييم مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وتقديم تقرير بشأنها الى مجلس الادارة. 	
الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي وإقرار خطط التدقيق المقترحة من قبلها. 	
مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والجهات الرقابية. 	
التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي أو عزله وتقييم ادائه. 	
التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات ذات العلاقة. 	

إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2021:

مراجعة البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي.. 1
مراجعة ملاحظات المدقق الخارجي.. 2
مراجعة السياسات المحاسبية المعتمدة والتأكد من أنها تعكس وضع المالي للشركة بشكل صحيح.. 	
مراجعة تقارير إدارة التدقيق الداخلي بشكل دوري والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.. 	
التوصية بتعيين مدققي حسابات خارجيين.. 5
عقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات والمدقق الداخلي. . 	
دارسة المعالجة المحاسبية لبيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية مقابل حصة 8% من شركة دي أس في وكيفية ادراج ذلك في البيانات المالية.. 7

عدد الاجتماعات عدد الأعضاءمدة اللجنةتاريخ التشكيللجنة المخاطر

345 سنوات09 مايو 2019

أعضاء اللجنة 

الحضورالتصنيفالدورالاسم

7/7مستقلرئيس اللجنةناصر الراشد

7/7تنفيذيعضوطارق سلطان

7/7غير تنفيذيعضوعصام الميلم

2/2غير تنفيذيعضوخالد الفضالة 

مهام ومسؤوليات اللجنة:

إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات، وأنها تتناسب مع  	
طبيعة وحجم أنشطة الشركة.

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. 	
التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر ومن أن لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها. 	
اعداد تقارير دورية حول طبيعة المخاطر التي تحيط بالشركة وعرضها على مجلس الادارة.  	

إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2021:

الإشراف ومتابعة تنفيذ خطة عمل إدارة المخاطر.. 1
مراجعة واعتماد التقارير المعدة من قبل ادارة المخاطر.. 2
تحديد مخاطر الشركة الجديدة في عام 2021.. 	
دراسة التعاملات مع أطراف ذات صلة وعرضها على مجلس الادارة.. 	



تقرير حوكمة الشركات

24

عدد الاجتماعات عدد الأعضاءمدة اللجنةتاريخ التشكيللجنة الترشيحات والمكافآت

334 سنوات09 مايو 2019

أعضاء اللجنة 

الحضورالتصنيفالدورالاسم

4/4غير تنفيذيرئيس اللجنةفيصل العيسى

4/4مستقلعضوناصر الراشد

4/4تنفيذيعضوطارق سلطان

مهام ومسؤوليات اللجنة:

التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية. 	
وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 	
تحديد الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة تلك الاحتياجات بصورة سنوية. 	
وضع توصيف وظيفي لأعضاء مجلس الادارة. 	
إعداد تقرير الحوكمة بشكل سنوي يتضمن اجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا. 	

إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2021:

التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتماشى مع احتياجات الأعمال. . 1
اعداد تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمدراء وفق ما جاء في القرار رقم 		 لسنة 2021.. 2
التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن أعضاء مجلس الادارة المستقلين. . 	

عدد الاجتماعات عدد الأعضاءمدة اللجنةتاريخ التشكيللجنة الاستدامة

331 سنوات09 مايو 2019

أعضاء اللجنة 

الحضورالتصنيفالدورالاسم

1/1تنفيذيرئيس اللجنةطارق سلطان

1/1مستقلعضوناصر الراشد

1/1غير تنفيذيعضوخالد الفضالة

مهام ومسؤوليات اللجنة:

مراجعة استراتيجيات وأداء وأنشطة وسياسات أجيليتي الهامة فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم التوصيات إلى المجلس. 	
مراقبة علاقات الشركة مع أصحاب المصلحة الخارجيين فيما يتعلق بأخلاقيات الالتزام والامتثال، والصحة والسلامة، وممارسات العمل، والأداء البيئي، ومشاركة  	

المجتمع، والأنشطة الخيرية.
تقديم المشورة للمجلس والإدارة بشأن الاستراتيجيات التي تعزز وتؤثر على دور الشركة وسمعتها بين أصحاب المصلحة. 	

إنجازات اللجنة الرئيسية في العام 2020:

مراجعة التحديثات الهامة مع فريق الاستدامة.. 1
2 ..Ecovadisو FTSE4Good استعراض نتائج التقييمات الخارجية لأداء الاستدامة للشركة، بما في ذلك تصنيفات
مراجعة والموافقة على استراتيجية فريق الاستدامة لعام 2021/2022 بعد بيع عمليات الخدمات اللوجستية المتكاملة.. 	
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ضمان حصول أعضاء مجلس الإدارة على المعلومات والبيانات بدقة وفي الوقت المناسب 

ال للمعلومات والتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة. ولدى الشركة بنية أساسية متطورة لنظم المعلوماتية تضمن حصول أعضاء  يعمل أمين السر على تأمين الوصول الفعَّ
مجلس الإدارة على المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة. ويحظى أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعات 

المجلس أيضًا بحق الوصول الكامل إلى أي عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية للحصول على أية معلومات تتعلق بالشركة أو نشاطها. 

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

هنادي الصالح - رئيس مجلس الإدارة

تشغل السيدة هنادي الصالح منصب رئيس مجلس إدارة أجيليتي وقد تم اختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. 
وتتولى الصالح مهمة الإشراف على برنامج الحوكمة المؤسسية وحماية مصالح المستثمرين وذوي العلاقة.

وإلى جانب مسؤولياتها ومهامها، ترأس الصالح أيضًا فريق Agility Ventures الذي يتركز عمله على عقد الشراكات مع رواد الأعمال والشركات الناشئة ممن يعيدون 
صياغة قطاع سلاسل الإمداد.

قبيل التحاقها بأجيليتي، عملت الصالح كمدير إدارة حقوق الملكية والدين للأسواق المالية في الوطني للاستثمار في الكويت. وقد حصلت هنادي الصالح على شهادة 
البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تافتس، كما أنها عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وشركة الخليج للمخازن في قطر.

طارق سلطان - نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد طارق سلطان منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي. انضم سلطان إلى الشركة في عام 1997، حيث قاد توسعها لتصبح شركة تبلغ قيمتها 
السوقية 7 مليارات دولار أمريكي*. أجيليتي هي شركة رائدة في الأسواق الناشئة، ومستثمرة في خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد، ذلك فضلاً عن كونها من رواد 

الأعمال المستدامة.

وقد أصبح السيد طارق سلطان عضو في مجلس إدارة شركة DSV A/S واحدة من أكبر ثلاث شركات شحن في العالم وذلك بعد استحواذ شركة DSV A/S على أعمال 
الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لأجيليتي في عام 2021. وقد شغل سلطان أيضأ عددًا من المناصب المرموقة والتي تضمنت مناصب استشارية، منها مستشار في 

المجلس الاقتصادي الدولي لحكومة دولة سنغافورة، وعضو في المجلس الاستشاري لكلية وارتون لإدارة الأعمال، وعضو مجلس إدارة في كل من بنك الخليج وبنك 
برقان.

السيد طارق سلطان من المؤيدين النشطين للمنتدى الاقتصادي العالمي )WEF( وهو عضو في مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى، والذي يضم 120 من قادة الأعمال 
لتمثيل الشركات العالمية من مختلف الصناعات. كما أنه عضو في مجلس منصة تشكيل مستقبل التنقل ومجلس أمناء قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 

العالمية التابعين للمنتدى.

وقبيل انضمامه إلى أجيليتي عمل السيد طارق سلطان في عدد من المناصب، منها عضو منتدب لشركة نيويورك أسوسيياتس، وهي شركة إقليمية لتقديم خدمات 
مصرفية استثمارية، وشريك بشركة ساوث بورت بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وهي شركة استشارات تمويلية متخصصة في القطاع التكنولوجي. حصل 

السيد طارق سلطان على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون – جامعة بنسلفانيا وعلى ليسانس في الاقتصاد من كلية وليامز.

خالد الفضالة – عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد خالد عبداهلل حسين الفضالة منصب نائب المدير العام للشئون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعضو في مجلس إدارة أجيليتي الشركة 
اللوجيستية الرائدة عالميًا. وقد انضم الفضالة إلى أسرة التأمينات الاجتماعية في عام 1982 ويتمتع بأكثر من ثلاثين عامُا من الخبرة في مجال إدارة وتطوير الأعمال.

ويشغل الفضالة منصب عضو في مجالس إدارات عدد من الشركات والمؤسسات المرموقة والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر البنك الصناعي، شركة المرافق 
العامة وشركة أسمنت الفجيرة. فضلاً، يتشرف الفضالة بعضوية مجلس إمناء صندوق التقاعد الخاص بموظفي البترول ولجنة تقرير المعاشات الاستثنائية في مجلس 
الوزراء واللجنة التأسيسية الممثلة للجهات الحكومية في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس الأعلى للمعاقين. والسيد الفضالة حاصل على 

درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

سلطان العيسى - عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد سلطان أنور سلطان العيسى منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية )UREC(، وهي شركة رائدة في مجال تطوير 
الشقق الفاخرة وتأجيرها وإدارتها في الكويت وقد تأسست هذه الشركة عام 1975 وتلتزم منذ تأسيسها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها. 

وقد التحق السيد سلطان بشركة الاتحاد العقارية منذ عام 2008 وقبيل انضمامه إليها عمل مع شركة الخدمات البترولية وهي شركة خاصة تركز على خدمات التوريد 
وتقديم الخدمات في قطاع النفط والغاز.

السيد سلطان حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة نورث إيسترن في بوسطن. 
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فيصل جميل العيسى - عضو مجلس الإدارة 

يشغل السيد فيصل جميل العيسى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع، إحدى الشركات العقارية الرائدة في منطقة 
الشرق الأوسط بأصول ومشروعات تبلغ 2 مليار دولار أمريكي وفروع في أكثر من عشر دول.

وقبل توليه منصبه الحالي رأس العيسى وحدة تطوير الأعمال بالشركة كما تقلد عدة مناصب في الشركات التابعة لها تدرجت من عضو منتدب لهذه الشركات إلى رئاسة 
مجلس الإدارة بها. كما يشغل العيسى منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة "كويت أجرو القابضة" إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير منتجات الخضروات والألبان 

والدواجن في الشرق الأوسط.

 وقد تخرج السيد فيصل العيسى من جامعة باري الأمريكية ويحمل درجة جامعية في إدارة الأعمال .

ناصر الراشد - عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد ناصر محمد الراشد منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسواق التجارية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في الكويت وتمتلك علامات 
تجارية أثبتت نجاحها في الأسواق. وقد قام السيد ناصر الراشد بتأسيس الشركة التي أصبحت تحت توجيهاته شركة تجزئة مرموقة تقدم علامات تجارية عالية الجودة 

على مستوى السوق الكويتي ومنطقة الشرق الأوسط عامة. 

ويمتلك السيد ناصر خبرة قوية في مجال الإدارة في القطاعين العام والخاص حيث تنقل بين مناصب عليا في هيئة الطيران المدني والصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية، كما شغل عضوية مجلس الإدارة في العديد من الشركات العامة المدرجة في الكويت. 

قبيل انضمامه إلى شركة أسواق التجارية عمل الراشد في شركة المخازن العمومية في عدد من المناصب الهامة من بينها منصب نائب المدير العام والعضو المنتدب 
ورئيس مجلس الإدارة. 

السيد ناصر الراشد حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة بيردو الأمريكية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانتا كلارا بالولايات المتحدة الأمريكية.

عصام الميلم - عضو مجلس الإدارة

يتمتع السيد عصام مساعد الميلم بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التطوير العقاري في الكويت وخارجها، وقد شغل العديد من المناصب في عدد من الشركات 
المساهمة وكذلك المؤسسات الحكومية. وقد شغل أيضًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النخيل المتحدة العقارية، والرئيس التنفيذي لشركة 

المرافق العمومية، من بين مناصب تنفيذية أخرى.

يشغل السيد الميلم منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأحجار القابضة وعضو مجلس إدارة شركة البترول الكويتية الدولية )Q8( وعضو لجنة المشاريع العامة 
والإسكان في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

السيد الميلم حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية.

تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 1-4 من الكتاب الخامس عشر )حوكمة الشركات( من اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث يشمل تشكيل اللجنة عضوًا مستقلاً وقام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق عمل اللجنة والذي يتضمن مهامها ومسؤولياتها. 

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

- التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- وضع سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.

- وضع توصيف وظيفي لاعضاء مجلس الادارة. 

- إعداد تقرير سنوي عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء.

والتزامًا من الشركة بأعلى معايير الشفافية وفقًا لما نصت عليه الممارسات الرائدة وقواعد حوكمة الشركات، فقد التزمت الشركة بإعداد تقرير عن كافة المكافآت 
الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال عام 2021، وفيما يلي بيان بتلك المكافآت:

مكافآت مجلس الإدارة:
ملخص عن سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة

تعرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للموافقة عليها وذلك بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت حيث لا تتجاوز إجمالي المكافآت %10 
من صافي أرباح الشركة بعد خصم الاستهلاك والاحتياطات كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة. وقد بلغ إجمالي المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة بناًء 

على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:
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مكافآت و مزايا  أعضاء مجلس الإدارة صرفت خلال السنة المالية 2021

اجمالي
عدد الأعضاء

المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم والتي تم الموافقة 
المكافآت والمزايا من خلال الشركات التابعةعليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 5 مايو 2021

المكافآت والمزايا الثابتة 
)د.ك(

المكافآت والمزايا المتغيرة
)د.ك(

المكافآت والمزايا الثابتة 
)د.ك(

المكافآت والمزايا المتغيرة 
)د.ك(

رواتب عن مناصب بدل لجانمكافآة سنويةتأمين صحي
تنفيذية

مكافآت أداء عن مناصب 
تنفيذية

140,000350,00095,3801,000,000لا يوجد7

مكافآت الإدارة التنفيذية:
ملخص عن سياسة مكافآت الادارة التنفيذية

يشمل نظام المكافآت الخاص بالإدارة التنفيذية مكونين رئيسيين هما: المكافآت الثابتة التي تكون مرتبطة بالمسؤوليات المسندة والمكافآت المتغيرة وهي المكافآت 
الممنوحة بناًء على الأداء وتحقيق أهداف محددة. وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سياسة هذه المكافآت على أساس سنوي. وبلغ إجمالي المكافآت التي 

حصلت عليها الإدارة التنفيذية في عام 2021 كالتالي:

اجمالي المكافآت الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت خلال عام 2021

اجمالي
عدد الأعضاء

المكافآت والمزايا من المكافآت والمزايا من خلال الشركة الأم
خلال الشركات التابعة

المكافآت والمزايا الثابتة
)د.ك(

المكافآت والمزايا
المتغيرة
)د.ك(

المكافآت 
والمزايا 
الثابتة 
)د.ك(

المكافآت 
والمزايا 
المتغيرة
)د.ك(

الرواتب الشهرية 
تذاكرتأمين صحيالاجمالي خلال العام

سنوية
بدل

سكن 
بدل 

مواصلات
بدل تعليم 

ابناء
مكافأة 
مكافأة خاصة** سنوية*

رواتب 
ومزايا 
أخرى

مكافأة 

لا يوجدلا يوجد 1,666,03435,600,000لا يوجد5466,28326,9678,76645,4007,200

* مبلغ المكافأة السنوية المتغيرة هو ما تم صرفه خلال عام 2021 عن عام 2020
** مبلغ المكافأة الخاصة هو عن صفقة DSV  التي تمت خلال عام 2021 

فيما عدا المكافأة الخاصة عن صفقةDSV  في 2021، لم تكن هناك أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. وكانت أجيليتي قد 
قامت خلال 2021 ببيع شركة تابعة لها وهي شركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية الى شركة دي أس في، مقابل 19.3 سهم تشكل 8%  من رأس مال شركة دي.أس. 

في. وقد نتج عن هذه الصفقة تحقيق أرباح استثنائية غير متكررة بحوالي 900 مليون دينار كويتي بعد خصم التكاليف. وقد ارتفعت حقوق المساهمين ايضًا بحوالي 
900 مليون دينار كويتي نتيجة لذلك. 

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التقارير المالية ومراقب الحسابات الخارجي  

يتعهد كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة، وأنه قد تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل الهيئة، وأنها 
تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية. 

التقارير المالية:

تقوم الشركة بإصدار مجموعة من التقارير المالية بشكل دوري من ضمنها:
البيانات المالية المرحلية 	
إعلانات الأرباح 	
التقارير السنوية 	

لجنة التدقيق:

إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيـــــخ ثقافة الالتـــــزام الداخلية وذلك 
من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة. 

وقد قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقًا لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 6-5 من الكتاب الخامس عشر )حوكمة الشركات( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 
لسنة 2010 وتعديلاتهما. وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومنهم عضو مستقل وجميعهم من ذوي الخبرات المتخصصة والتي تتسق مع طبيعة نشاط 

الشركة. كما يتمتع أعضاء اللجنة بمؤهلات علمية وخبرة عملية في المجالات المحاسبية والمالية. وقد اعتمد مجلس الإدارة ميثاق العمل الخاص باللجنة حدد فيه صلاحيات 
ومسؤوليات وعضوية اللجنة. ولم ترصد اللجنة أي تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة. وتجتمع اللجنة أربع مرات خلال السنة بشكل ربع سنوي.
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مسؤوليات لجنة التدقيق:

تقوم لجنة التدقيق بالعديد من المهام الرقابية في الشركة منها:

مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة. 	
التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم. 	
متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين. 	
تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد التقارير والتوصيات. 	
مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي. 	
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية. 	
التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة. 	

فيما يخص مراقب الحسابات الخارجي، فإن لجنة التدقيق تعمل على:

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تغييره واقتراح أتعابه على أن يكون من مراقبي الحسابات المقيدين في السجل  	
الخاص لدى هيئة أسواق المال، ويكون مستوفيًا لكافة الشروط الواردة بمتطلبات قرار الهيئة بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات.

التحقق من استقلالية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي بصوره دورية وقبل تعيينه أو إعادة تعيينه، والتحقق من عدم قيامه بأية مهام إضافية لا تنطوي ضمن  	
مهام مراقب الحسابات الخارجي، قبل تكليفه بها، وقد تؤثر على استقلاليته وفقًا لما تقتضيه مهنة التدقيق.

وبناًء عليه فقد أوصت لجنة التدقيق إلى مجلس الإدارة في 2021 بتعيين مراقبي الحسابات جدد وهم السيد وليد العصيمي / العيبان والعصيمي وشركاهم – إرنست 
ويونغ والسيد نايف البزيع  RSM - البزيع وشركاهم ثم تم عرض هذه التوصية على الجمعية العمومية وتم الموافقة عليها.

القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر  

قامت الشركة بالتعاقد مع جهة خارجية لإدارة المخاطر، وعملت هذه الجهة على تحديد وقياس المخاطر التي قد تواجه الشركة وتحديد نزعة المخاطر المقبولة. وقد 
قام المكتب الخارجي بوضع جملة من أنظمة الرقابة الداخلية الكافية والمناسبة لنشاط الشركة وطبيعة عملها ولتكون قادرة على أداء مهامها الرئيسية والمتمثلة في 

قياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة. كما وقد عمل المكتب الخارجي على تطوير نظم التقارير الدورية. ويتوافر لدى المكتب الخارجي الكوادر 
البشرية المؤهلة والتي تتمتع بالكفاءات المهنية والفنية للقيام بعملهم. ويتمتع القائمون على وحدة المخاطر بالاستقلالية عن طريق تبعيتهم المباشرة إلى لجنة المخاطر. 

لجنة إدارة المخاطر

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر وفقًا لقواعد الحوكمة كما نصت المادة 4-6 من الكتاب الخامس عشر )حوكمة الشركات( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 
لسنة 2010 وتعديلاتهما ، وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، عضو تنفيذي وآخر مستقل وعضوين غير تنفيذيين يرأسها أحدهما. 

وتقوم اللجنة بعدد من المهام الأساسية لاسيما:

مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة،  	
إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر والتأكد أنها تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ  	

هذه الاستراتيجيات والسياسات.
التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر. 	
مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. 	
إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة الشركة. 	

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:

لدى الشركة أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطة الشركة وتعمل بكفاءة وفعالية للحفاظ على سلامة الشركة المالية ودقة بياناتها وكفاءة عملياتها من مختلف 
الجوانب. كما روعي في الهيكل التنظيمي وضع مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة )Four Eyes Principles( والمتمثلة في:

التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات. 1
الفصل التام في المهام للقضاء على تعارض المصالح. 2
الفحص والرقابة المزدوجة . 	
التوقيع المزدوج. 	
إقرار قائمة تحديد الصلاحيات والفصل بين المهام. 5
إقرار سياسات وإجراءات للقيام بالأعمال. 	
أنظمة تكنولوجيا )Transfora -Approval Process( للموافقات والفصل بين المهام . 7
أنظمة تكنولوجيا للحماية. 8

 Next generation firewalls, network intrusion detection systems, Unified Threat Management )UTM( Appliances, 2FA for
.remote access, AI based Antivirus
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وقد قامت الشركة في 2021 بتعيين مكتب مستقل وهو ديلويت وتوش للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية عن سنة 2020 وإعداد تقرير في هذا الشأن 
)تقرير الرقابة الداخلية( وتم تقديمه إلى هيئة أسواق المال في الوقت المحدد. وقد خلص التقرير بوجود بعض الملاحظات وقام مجلس الإدارة بتفويض الإدارات 

المسؤولة لاتخاذ الإجراءات وفقًا لذلك.

التدقيق الداخلي

إدارة التدقيق الداخلي هي إدارة تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة وذلك من خلال تبعيتها المباشرة إلى لجنة التدقيق الداخلي. على الإدارة أن تضمن أن كافة النظم 
والسياسات التي وضعتها يتم اتباعها بدقة في كافة أقسام الشركة  وأن النظام الحالي قادر على تقييم مدى كفاءة الأعمال اليومية ومواجهة تغيرات السوق غير 

المتوقعة. وتقوم الادارة بإعداد تقارير دورية عن كافة الأعمال المنجزة تتضمن توصياتها ليتم عرضها على لجنة التدقيق.

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني

قواعد السلوك المهني والقيم الأخلاقية

تؤمن الشركة متمثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين فيها بأن السلوك المهني والأخلاقي من أهم روافد نجاح الشركة في تحقيق أهدافها، وانطلاقا 
من هذا الإيمان، تتبع أجيليتي سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة حول قواعد السلوك المهني والأخلاقي تناولت جوانب غاية في الأهمية مثل العلاقة مع الشركاء 
التجاريين ونزاهة البيانات المالية، وأيضًا أمن المعلومات والصحة والسلامة البيئية، كما ينبغي على جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الالتزام 

بها في كافة مهامهم الوظيفية بغض النظر عن مكان وظروف العمل. 

موجز عن السياسات والآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح:

ُتعد سياسة تعارض المصالح جزءًا لا يتجزأ من التزام الشركة بمبادئ النزاهة والإنصاف في التعامل مع أصحاب المصلحة وتعرض آليات وإجراءات الإفصاح عن تعارض 
المصالح. تؤكد السياسة أن جميع القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة هي في مصلحة الشركة وأنه يتم التعامل بشكل مناسب مع أي تعارض مصلحة متوقع أو محتمل، 

كما توضح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة التدقيق الداخلي والجمعية العامة للشركة في حالة تعارض المصالح.

القاعدة السابعة: الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

الإفصاح والشفافية 

موجز عن تطبيق آليات الإفصاح والعرض الدقيق والشفاف
الإفصاح هو عملية الكشف عن المعلومات الجوهرية )المالية وغير المالية( التي تهم المستثمرين وأصحاب العلاقة والمصالح، ويتم الإفصاح عن المعلومة الجوهرية على 

أساس دوري )فترات مالية محددة( أو بشكل فوري عند حدوثها، وذلك حتى تكون المعلومات متوافرة في نفس الوقت لكافة الأطراف المعنية، وحتى لا يقوم طرف 
باستغلال المعلومات قبل الأطراف الأخرى.

وإلتزامًا بإرساء بيئة عمل تتمتع بالشفافية وفقًا لأفضل قواعد الحوكمة، وتقيدًا بتعليمات الجهات الرقابية، قامت الشركة باعتماد سياسة مفصلة خاصة بالإفصاح 
والشفافية تتضمن تحديدًا للمعلومات الجوهرية التي يتعين الإفصاح عنها. يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لتعكس أي تعديلات صادرة من الجهات الرقابية.  

فالإفصاح الدقيق هو أحد السمات الأساسية لمتابعة أعمال الشركة وتقييم أدائها، حيث أنه يسهم في تحسين مستويات إدراك المساهمين والمستثمرين لهيكلية وأنشطة 
الشركة، وكذلك السياسات المطبقة من قبلها، فضلاً عن تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير الأخلاقية. 

تبين سياسة الإفصاح جميع أنواع الإفصاحات الخاصة بأجيليتي، وتوفر إرشادات عامة لإدارة الإفصاح في الشركة من أجل القيام بدورها بكفاءة وفعالية، وقد قامت 
الشركة بإعداد مستند خاص يوضح كافة التقارير والسجلات الدورية الخاصة بالجهات الرقابية.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

قامت الشركة بإنشاء سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والذي يتم تحديثه بشكل منتظم ويمكن الوصول إليه من قبل أي مساهم دون أي 
رسوم أو مقابل. 

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة علاقات المستثمرين 

يوجد لدى الشركة إدارة علاقات المستثمرين وهي مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة لمستثمريها. تتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية 
المناسبة وعلى نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق ويكون ذلك من خلال وسائل الإفصاح المتعارف عليها ومن بينها 

الموقع الإلكتروني للشركة الذي يحوي بيانات التواصل مع هذه الوحدة إن دعت الحاجة إليها. 

بيان عن كيفية تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها بشكل كبير في عمليات الافصاح

لدى الشركة بنية أساسية متطورة لتكنولوجيا المعلومات تستخدمها في كافة أعمالها المالية وغير المالية. فهناك برامج خاصة بالإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية 
والإدارة القانونية بالإضافة إلى برنامج تم إنشاءه من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات لتحديد المهام والفصل فيما بينها وأخذ الموافقات. بالاضافة الى تطبيق إلكتروني 

لحفظ بيانات مساهمي الشركة ومتابعتهم.

ال تعمل على تحديثه بشكل مستمر يحتوي على جميع المعلومات والبيانات والإفصاحات الخاصة بأعمال الشركة والتي تساعد  ولدى الشركة موقع إلكتروني متطور وفعَّ
المساهمين والمستثمرين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.



تقرير حوكمة الشركات

30

القاعدة الثامنة: احترام حقوق المساهمين

حماية حقوق المساهمين 

موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين، وذلك لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

يكفل نظام الحوكمة الرشيدة قيام المساهمين بممارسة حقوقهم الأساسية وفق قدر كبير من العدالة والمساواة بما يضمن المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين والحماية 
من انتهاك حقوقهم. وتقوم الشركة بمعاملة جميع المساهمين بالتساوي وتفصح عن جميع المعلومات الواجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية 

الة من خلال تبني ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والأهداف  وقرارات هيئة أسواق المال. وتسعى الشركة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية، والمساءلة والإدارة الفعَّ
والسياسات الرامية إلى الالتزام بمسئولياتها التنظيمية والأخلاقية.

ويتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضوابط اللازمة لحماية حقوق المساهمين  ولضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق 
العدالة والمساواة، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

علاوة على ذلك، تسعى الشركة جاهدة لتعزيز اتصالاتها مع المستثمرين والمحللين الماليين من خلال إدارة علاقات المستثمرين التي تعتبر نقطة الاتصال بين الشركة 
والمساهمين أو المستثمرين المحتملين.

موجز حول إنشاء وحفظ سجل خاص في شركة المقاصة ليشمل متطلبات مراقبة بيانات المساهمين:

لأغراض المراقبة المستمرة لجميع الأمور المتعلقة ببيانات المساهمين، أنشأت الشركة سجلاً خاصًا في شركة الكويتية للمقاصة )KCC(، يحتوي على جميع المعلومات 
اللازمة المتعلقة بالمساهمين. وتقوم شركة المقاصة بتحديث هذا السجل بشكل منتظم. يتم الحفاظ على البيانات بأعلى درجة من الحماية والسرية.

نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في إجتماعات الجمعيات العمومية للشركة

يتضمن النظام الأساسي للشركة جميع حقوق المساهمين فيما يخص حق المشاركة في الاجتماعات العامة وتوجيه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، 
الة في مناقشة المواضيع المدرجة. وقد قامت الشركة بوضع  وجدول الأعمال وحقوق التصويت وآلية التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين، وسبل المشاركة الفعَّ

سياسة خاصة لحماية حقوق المساهمين وهي متوفرة للاطلاع عليها من قبل جميع المساهمين.      

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح 

نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح

تعمل الشركة على احترام وحماية حقوق أصحاب المصالح في جميع معاملاتها وتعاملاتها الداخلية والخارجية، حيث أن إسهامات أصحاب المصالح تشكل موردًا بالغ 
الأهمية لبناء القدرة التنافسية للشركة وتدعيم مستويات ربحيتها، وفي سبيل عدم تعارض معاملات أصحاب المصالح - سواء كانت عقودًا أو صفقات مع الشركة - مع 

مصلحة المساهمين، أخذت الشركة بعين الاعتبار ما يلي:

ألا يحصل أي من أصحاب المصالح على أي ميزة من خلال تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة الاعتيادية. 	
أن تضع الشركة سياسات ولوائح داخلية تتضمن آلية واضحة لترسيه العقود والصفقات بأنواعها المختلفة. 	

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة

وضعت الشركة سياسة خاصة لإدراك وحماية حقوق أصحاب المصالح تشتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل الحماية والاعتراف بحقوق أصحاب المصالح بالإضافة 
الى الاجراءات التي سيتم اتباعها في حال اخلال أي من الأطراف بالتزاماته وذلك وفقًا لما هو مستقر عليه في القوانين الصادرة في هذا الشأن. وهذه السياسة متوفرة 

للاطلاع عليها من قبل أصحاب المصالح لتساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم، وكيفية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم.

كما أفردت الشركة آلية للإبلاغ عن الشكاوى من خلال موقعها الإلكتروني أو عن طريق خط هاتفي خاص.

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين الأداء

تحسين الأداء 

موجز عن تطبيق متطلبات وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.

إن التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية هو من الأركان الأساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء 
الشركة.

لدى الشركة سياسة تتيح حصول أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية داخلية وخارجية بشكل دوري. كما أن أعضاء مجلس الإدارة  
يشاركون وبشكل مستمر في مؤتمرات وفعاليات تساعدهم على الاطلاع على كافة الأمور والمستجدات الخاصة بعمل الشركة بالإضافة إلى إحاطتهم من قبل الإدارة 

التنفيذية بشكل مستمر بكافة القوانين والقرارات التي تصدر عن الجهات الرقابية ومدى تأثيرها على الشركة.
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نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وفًقا لميثاق مجلس الإدارة، يجب أن يقوم  أعضاء مجلس الإدارة واللجان بممارسة التقييم الذاتي السنوي، بغرض تقييم أداء المجلس واللجان خلال العام. يستند 
التقييم إلى مجموعة من مؤشرات قياس الأداء المالية وغير المالية المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وبالنسبة لأعضاء الإدارة التنفيذية، يتم تقييم أداءه على أساس منتظم وفقًا لسياسة المكافآت المعتمدة لدى الشركة من خلال مؤشرات يتم تحديدها بما يتوافق مع 
أهداف الشركة.

نبذة عن الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة لتأكيد أهمية خلق قيم مؤسسية لدى الموظفين تحثهم على المثابرة المستمرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، 
ومؤشرات الأداء الرئيسية للشركة:

يعمل مجلس الإدارة بصورة مستمرة على خلق وتشجيع القيم المؤسسية، على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك من خلال وضع الآليات والإجراءات التي تعمل 
ال في خلق القيم المؤسسية لدى العاملين ويحفزهم على العمل الدؤوب  على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتحسين معدلات الأداء مما يساهم بشكل فعَّ

للمحافظة على السلامة المالية للشركة.

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية الإجتماعية

المسؤولية الاجتماعية

موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:

يتمثل مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة في الالتزام بشكل مستمر بالتصرف بنزاهة  والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين في 
الشركة بوجه خاص. وهذا يعزز روح الجماعة بين موظفينا وتقوي علاقاتنا مع العملاء والمساهمين.  فإننا ندير بشكل مسؤول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة كما 

يتوقع منا عملائنا ومجتمعنا وموظفينا ومساهمينا، مسترشدين بقواعد السلوك الامتثال الأخلاقي لدى الشركة.

نبذة عن البرامج والآليات المستخدمة والتي تساعد بإبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الإجتماعي:

المسؤولية الاجتماعية والاستدامة هي من الأمور الأساسية لدينا وهي جزء من استراتيجية الشركة. لدى الشركة عدد من الاليات والبرامج بما في ذلك مشاركة مجلس 
الادارة من خلال لجنة الاستدامة في أمور جوهرية في هذا الموضوع، بالإضافة الى نهج شامل لإدارة برنامج الاستدامة يتضمن تقارير خارجية ودورية وشفافة  متاحة 

على موقع الشركة )للمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على تقرير المسؤولية الإجتماعية المنشور على موقع الشركة وفي التقرير السنوي الخاص بالشركة(.

اقرار عضو مجلس الادارة المستقل

اقر انا الموقع ادناه/ ناصر محمد الراشد بصفتي عضو مجلس ادارة في شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع بمعرفتي بشروط الاستقلالية المذكورة ادناه 
والمنصوص عليها تفصيلاً في الكتاب الخامس عشر )حوكمة الشركات( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7  لسنة 2010 وتعديلاتهما، كما اقر أيضًا بانه في حالة 

فقدان أي شرط من شروط الاستقلالية باني سأقوم بإخطار كلاً من لجنة الترشيحات والمكافآت وكذلك مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.

شروط الاستقلالية:
اني لا أملك 5% او أكثر من أسهم الشركة كما أنني لا أمثل أيًا من المساهمين الذين يملكون 5% او اكثر من اسهم الشركة.. 1
ان ليس لي صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أيًا من اعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية بالشركة او في اي من مجموعتها او الاطراف الرئيسية ذات . 2

العلاقة مع الشركة.
اني لست عضوا في مجلس ادارة اي شركة من المجموعة الخاصة بالشركة.. 	
اني لست موظفًا بالشركة او باي شركة من مجموعتها او لدى ايًا من اصحاب المصالح.. 	
اني لست موظفًا لدى الاشخاص الاعتباريين الذين يملكون حصص سيطرة في الشركة.. 5
ان ليست لي مصلحة او علاقة مع الشركة قد تؤثر على استقلاليتي واقر باني على علم بالمهام والمسؤوليات الخاصة بعضو مجلس الادارة المستقل.. 	

التوقيع            

ناصر الراشد            
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شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

 الرأي المتحفظ
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )»الشركة الأم«( وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بـ »المجموعة«(، 

والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2021 وبيانات الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية 
المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ والإيضاحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، باستثناء التأثيرات المحتملة للأمر المبين في تقريرنا في قسم »أساس الرأي المتحفظ«، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة 
عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2021 وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

 أساس الرأي المتحفظ
وفقا لما ورد في الإيضاح رقم 11 حول البيانات المالية المجمعة، تم إدراج استثمار المجموعة في شركة كوريك تيليكوم )»كوريك«( وفي القرض المقدم 
لها بمبلغ 109,293 ألف دينار كويتي )2020: 110,078 ألف دينار كويتي( ومبلغ 35,169 ألف دينار كويتي )2020: 35,464 ألف دينار كويتي( على 

التوالي، في بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2021. ولم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول الاستثمار في كوريك 
وإمكانية استرداد القرض نظرًا لطبيعة الاستثمار وعدم التأكد الجوهري المتعلق به ونتيجة التحكيم. وبناء عليه، لم نتمكن من تحديد ما إذا كان من 

الضروري إجراء أي تعديلات على القيمة الدفترية للاستثمار والقرض المقدم إلى شركة كوريك.   

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبًقا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في قسم »مسؤوليات 
مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة«. ونحن مستقلون عن المجموعة وفًقا لميثاق الأخلاقيات المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين 
الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الأخلاقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية( )»الميثاق«(. وقد قمنا بالوفاء 

بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لمتطلبات الميثاق. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي 
التدقيق المتحفظ.

 التأكيد على أمر
نلفت الانتباه إلى ما يلي: 

1(   إيضاح رقم 27 )أ( حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين الالتزامات المحتملة المتعلقة بالعقود ذات التكاليف القابلة للاسترداد لدى سلطة 
التحالف المؤقتة الأمريكية، و

2(  إيضاح رقم 27 )ب( حول البيانات المالية المجمعة الذي يبين الالتزامات المحتملة والمطالبات المتعلقة بالنزاعات مع الإدارة العامة للجمارك بالكويت.

إن رأينا غير معدل فيما يتعلق بالأمور الموضحة أعلاه. 
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شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

 أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك الأمور التي كانت الأكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. وتم عرض هذه 

الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه الأمور. إضافة إلى الأمر الموضح في قسم 
»أساس الرأي المتحفظ«، قمنا بتحديد الأمور المبينة أدناه كأمور تدقيق رئيسية يتم الإبلاغ عنها في تقريرنا. ونقدم فيما يلي تفاصيل عن كيفية معالجة 

تدقيقنا لكل أمر من هذه الأمور.

 أ(  قياس القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية لدى المجموعة من قبل مقيمي عقارات خارجيين. إن تحديد القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية يعتمد 
على مدخلات أساسية مثل القيمة الإيجارية وحالة الصيانة والمعرفة بالسوق والمعاملات التاريخية، والتي على الرغم من كونها غير ملحوظة بصورة 

مباشرة، إلا أنه يتم تأييدها بالبيانات الملحوظة في السوق وهو ما تأثر نتيجة تفشي الجائحة الحالية. تعتبر الإفصاحات المتعلقة بالمدخلات ذات أهمية 
نظًرا لما يرتبط بها من عدم تأكد من التقديرات فيما يتعلق بهذه التقييمات. وتم عرض المنهجية المطبقة في تحديد التقييمات ضمن الإيضاح 7 حول 

البيانات المالية المجمعة.

فيما يتعلق ببعض العقارات الاستثمارية الخارجية، أدرج المقيم ضمن تقرير التقييم بندًا حول عدم التأكد من التقييم وهو ما يشير إلى اقتران التقييم 
بدرجة أقل من التأكد وبالتالي اقترانه بدرجة أكبر من الحذر والحرص نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19. وهذا يمثل عدم تأكد جوهري حول التقديرات 

فيما يتعلق بتقييم العقارات الاستثمارية.

نظرًا لحجم عملية تقييم العقارات الاستثمارية وتعقيدها، وكذلك أهمية الإفصاحات المتعلقة بالمدخلات المستخدمة في مثل هذه التقييمات وتأثير 
جائحة كوفيد-19 الحالية على الاقتصاد، فقد اعتبرنا هذا الأمر أحد أمور التدقيق الرئيسية.

لقد قمنا بمراعاة المنهجية المتبعة في نماذج التقييم ومدى ملاءمتها وكذلك المدخلات المستخدمة في تقييم العقارات الاستثمارية. وقمنا باختبار 
المدخلات والافتراضات التي تم وضعها من قبل إدارة المجموعة وتحققنا من مدى ملائمة البيانات المتعلقة بالعقارات والمؤيدة للتقييمات الصادرة عن 
المقيمين الخارجيين. وقمنا بإجراءات تتعلق بجوانب المخاطر والتقديرات والتي اشتملت - متى كان ذلك ملائمًا - على عقد المقارنة بين الأحكام التي 

تم وضعها وممارسات السوق الحالية والتحقق من التقييمات على أساس العينات، لا سيما في ضوء جائحة كوفيد-19. إضافة إلى ذلك، قمنا بمراعاة 
مدى موضوعية واستقلالية وخبرة المقيمين العقاريين الخارجيين.

لقد قمنا أيضًا بتقييم مدى ملاءمة الإفصاحات المتعلقة بالعقارات الاستثمارية لدى المجموعة الواردة ضمن الإيضاح 7 والإيضاح 33 حول البيانات 
المالية المجمعة مع توضيح ازدياد درجة عدم تأكد التقديرات الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

 ب(  المطلوبات المحتملة والمخصصات من الدعاوى والقضايا 

إن الشركة الأم وعدد من شركات المجموعة تعتبر طرفًا في عدد من القضايا مع أطراف أخرى إلى جانب التحقيقات التي يتم اجراءها من قبل بعض 
الجهات الحكومية. وأخذا في الاعتبار عدم إمكانية تحديد النتيجة النهائية للتحقيقات والدعاوى والقضايا على نحو مؤكد؛ قد يترتب عليه نتائج 

عكسية ذات تأثير جوهري على المركز المالي المجمع للمجموعة والنتائج من العمليات والتدفقات النقدية. 
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شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(
 ب(  المطلوبات المحتملة والمخصصات من الدعاوى والقضايا )تتمة(

إن تحديد المطلوبات )المحتملة( من التحقيقات والدعاوى والقضايا يعتبر أمرا تقديريا والمبالغ ذات الصلة تعتبر )أو قد تكون( جوهرية بالنسبة للبيانات 
المالية المجمعة للمجموعة ككل. يعرض الإيضاح رقم 11 والإيضاح رقم 27 حول البيانات المالية المجمعة تفاصيل التحقيقات والدعاوى القضائية التي 
تعتبر المجموعة طرفا فيها. ونظرا للأحكام الجوهرية وعدم التأكد من التقديرات فيما يتعلق بالتحقيقات والدعاوى القضائية القائمة، فقد قمنا بتحديد 

ذلك ضمن أمور التدقيق الرئيسية.

وفي هذا الأمر، وكجزء من إجراءات التدقيق، قمنا بعدة إجراءات من بينها استيعاب إجراءات المجموعة الخاصة بتحديد وتقييم نتائج التحقيقات 
والدعاوى والقضايا على مختلف المستويات في المؤسسة؛ بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في التسجيل وإعادة التقييم المستمرة للمطلوبات 

)المحتملة( والمخصصات والإفصاحات ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. كما استفسرنا من الإدارة حول التحقيقات أو الدعاوى أو 
القضايا القائمة، مع الاطلاع على المراسلات ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة ذات الصلة، وطلبنا الاطلاع على خطابات التأكيد القانونية الداخلية 

والخارجية للمجموعة. وقمنا بتقييم مدى ملائمة الإفصاحات المتعلقة بالمطلوبات )المحتملة( من التحقيقات والدعاوى والقضايا وفقا لما ورد في 
الإيضاح رقم 11 والإيضاح رقم 27 حول البيانات المالية المجمعة. 

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021 
إن الإدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات الأخرى. يتكون قسم »المعلومات الأخرى« من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021، 

بخلاف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة الأم، قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات، 
ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقبي الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة لا يغطي المعلومات الأخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي الاطلاع على المعلومات الأخرى المبينة أعلاه وتحديد ما إذا كانت غير متوافقة 
بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء 
مادية في هذه المعلومات الأخرى، استنادًا إلى الأعمال التي قمنا بها على المعلومات الأخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات، فإنه 

يتعين علينا إدراج تلك الواقعة في تقريرنا. 

كما هو مبين في قسم »أساس الرأي المتحفظ« أعلاه، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافة ومناسبة حول القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة 
والقرض الممنوح إلى شركة كوريك كما في 31 ديسمبر 2021. وبالتالي، لم نتمكن من الوصول إلى ما إذا كانت المعلومات الأخرى تتضمن أي أخطاء 

مادية فيما يتعلق بهذا الأمر.

مسؤوليات الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة الداخلية 

التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة خالية من الأخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020 )تتمة(
عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية مع الإفصاح، متى 

كان ذلك مناسبًا، عن الأمور المتعلقة بأساس مبدأ الاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها 
أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا الإجراء. 

يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية الإشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وإصدار 

تقرير مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إلا أنه لا يضمن أن عملية التدقيق وفقًا لمعايير 
التدقيق الدولية سوف تنتهي دائمًا باكتشاف الأخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ الأخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع 

بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.

كجزء من التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على الحيطة المهنية خلال أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي: 

تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق الملائمة  	
لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن 

الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الإهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز 
الرقابة الداخلية.

 
فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق الملائمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات  	

الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 

تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل الإدارة.  	

التوصل إلى مدى ملائمة استخدام الإدارة لأساس مبدأ الاستمرارية المحاسبي والقيام، استنادًا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا  	
كان هناك عدم تأكد مادي متعلق بالأحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهريًا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ 
الاستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، في تقرير مراقبي الحسابات، الإفصاحات ذات الصلة 
في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم ملائمة الإفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ 
تقرير مراقبي الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ 

الاستمرارية.

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك الإفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية  	
المجمعة تعبر عن المعاملات الأساسية والأحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.



تقرير مراقبي الحسابات

38

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة(

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأي حول البيانات المالية  	

المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات والإشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه 
قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 

نزود أيًضا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة فيما يختص بالاستقلالية، ونبلغهم أيًضا بكافة العلاقات 
والأمور الأخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقلاليتنا بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من التهديدات أو التدابير ذات 

الصلة المطبقة، متى كان ذلك مناسبًا.    

ومن خلال الأمور التي يتم إبلاغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك الأمور التي تشكل الأمور الأكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية المجمعة 
للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه الأمور في تقرير مراقبي الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح 

الإفصاح العلني عن هذه الأمور أو، في أحوال نادرة جدًا، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم الإفصاح عنه في تقريرنا لأنه من المتوقع بشكل 
معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا الإفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين

شركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
في رأينا أيضًا إن الشركة الأم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة الأم فيما 
يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. ونفيد أيضًا، باستثناء التأثير المحتمل للأمور المبينة في قسم »أساس الرأي 

المتحفظ« أعلاه، أننا قد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع 
المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، وعقد التأسيس والنظام 

الأساسي للشركة الأم، وأنه قد أجري الجرد وفقًا للأصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 
والتعديلات اللاحقة له ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام الأساسي للشركة الأم، خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2021 على وجه قد يكون له تأثيرًا ماديًا على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

نبين أيضًا أنه خلال تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به 
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على وجه قد يكون له تأثيرًا ماديًا على نشاط الشركة الأم أو مركزها المالي.

14 مارس 2022 
الكويت

وليد عبدالل العصيمي

سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ
إرنست ويونغ 

العيبان والعصيمي وشركاهم

نايف مساعد البزيع

سجل مراقبي الحسابات رقم 91 فئة أ
RSM البزيع وشركاهم
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بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات
31 ديسمبر 2021

ألف دينار كويتي
31 ديسمبر 2020

ألف دينار كويتي
الموجودات

موجودات غير متداولة 
4176,452249,668ممتلكات وألات ومعدات

528,63540,766مشاريع قيد التنفيذ
695,213185,455موجودات حق الاستخدام 

7434,989393,744عقارات استثمارية
811,18319,942موجودات غير ملموسة

935,924256,431شهرة
10105,920103,419استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة

11125,254147,408موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
121,397,85913,746موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى

28,21325,682موجودات غير متداولة أخرى 
28155,692138,954قروض إلى أطراف ذات علاقة

2835,16935,464قرض إلى شركة زميلة
──────────────────

2,630,5031,610,679إجمالي الموجودات غير المتداولة 
──────────────────

موجودات متداولة
1318,76423,390مخزون

1491,094365,556مدينون تجاريون 
1565,825102,448موجودات متداولة أخرى

1699,123170,041أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع 
──────────────────

274,806661,435إجمالي الموجودات المتداولة 
──────────────────

2,905,3092,272,114مجموع الموجودات
════════════════════

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

17223,011202,737رأس المال
17152,650152,650علاوة إصدار أسهم

17188,45089,731احتياطي اجباري
)49,239()49,239(17أسهم خزينة

44,36644,366احتياطي أسهم خزينة
)37,727()84,486(17احتياطي ترجمة عملات أجنبية

)23,171()12,873(17احتياطي تغطية
)2,490()57,372(17احتياطي إعادة تقييم استثمارات

1734,4645,288احتياطيات اخرى 
1,573,610760,861أرباح مرحلة  

──────────────────
2,012,5811,143,006حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 

346,51048,175حصص غير مسيطرة 
──────────────────

2,059,0911,191,181إجمالي حقوق الملكية
──────────────────

المطلوبات 
مطلوبات غير متداولة 

1822,47844,155مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
19408,318330,936قروض تحمل فائدة 

688,811145,809مطلوبات تأجير
204,84612,054مطلوبات غير متداولة أخرى

──────────────────
524,453532,954إجمالي المطلوبات غير المتداولة

──────────────────
مطلوبات متداولة 

1915,22424,446قروض تحمل فائدة 
14,86138,660مطلوبات تأجير

21283,706476,567دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
7,9748,306توزيعات أرباح مستحقة

──────────────────
321,765547,979إجمالي المطلوبات المتداولة

──────────────────
846,2181,080,933إجمالي المطلوبات 

──────────────────
2,905,3092,272,114مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

════════════════════

طارق عبد العزيز سلطان العيسى
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات
31 ديسمبر 2021

ألف دينار كويتي
31 ديسمبر 2020

ألف دينار كويتي
العمليات المستمرة

الإيرادات:
179,551154,607إيرادات خدمات لوجيستية وشحن 

67,11865,123إيرادات إيجارات

239,485178,347خدمات أخرى
────────────────────

486,154398,077إجمالي الإيرادات 

)184,349()234,776(تكلفة الإيرادات 
────────────────────

251,378213,728صافي الإيرادات 

)120,781()155,044(22مصروفات عمومية وإدارية 

)13,403(712,004مصروفات إعادة هيكلة

104,453675التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

9,917)13,798(حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة 

أرباح )خسائر(إعادة تقييم موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
9,9626,116إيرادات متنوعة

────────────────────

108,95596,252الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة

)33,081()33,840(استهلاك

)5,216()4,801(8إطفاء
────────────────────

70,31457,955الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة

4122,033إيرادات فوائد

)18,525()21,123(تكاليف تمويل
────────────────────

49,60341,463الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة 

)2,831()6,677(23ضرائب 

)140()350(مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

────────────────────
42,57638,492ربح السنة من العمليات المستمرة

════════════════════
العمليات الغير مستمرة

24954,00913,403الربح بعد الضريبة من العمليات الغير مستمرة
────────────────────

996,58551,895ربح السنة

════════════════════
ـ: الخاص ب

مساهمي الشركة الأم
24,23629,337ربح السنة من العمليات المستمرة

953,18912,240ربح السنة من العمليات الغير مستمرة
────────────────────

977,42541,577
════════════════════

الحصص غير المسيطرة
18,3409,155ربح السنة من العمليات المستمرة

8201,163ربح السنة من العمليات الغير مستمرة
────────────────────

19,16010,318
────────────────────

996,58551,895ربح السنة
════════════════════

 25464.3619.76ربحية السهم الأساسية والمخففة - الخاصة بمساهمي الشركة الأم )فلس(
════════════════════

2511.5113.94ربحية السهم الأساسية والمخففة من العمليات المستمرة - الخاصة بمساهمي الشركة الأم )فلس(
════════════════════
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بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2021
ألف دينار كويتي

31 ديسمبر 2020
ألف دينار كويتي

996,58551,895ربح السنة 

══════════════════

الإيرادات )الخسائر( الشاملة الأخرى:

بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات لاحقة: 

2,009)75,710(  تعديلات تحويل عملات أجنبية

    -28,053فروق ترجمة من بيع العمليات الغير مستمرة )إيضاح 24( 

)836(955حصة في إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لشركات زميلة وشركة محاصة )إيضاح 10(

)643(1,466الربح )الخسارة( من تغطية صافي الاستثمارات )إيضاح 19(

)1,850(7,877الربح )الخسارة( من تغطيات التدفقات النقدية

──────────────────

)1,320()37,359(صافي خسائر شاملة أخرى يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات لاحقة

──────────────────

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع: 

4,883)54,882(التغيرات في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى

2,5175,152ربح إعادة قياس برامج المزايا المحددة المتعلقة بالعمليات الغير مستمرة

261    -فائض إعادة تقييم ناتج من تحويل أرض

──────────────────

10,296)52,365(صافي )خسائر( إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع  

──────────────────

8,97620,598إيرادات شاملة أخرى 

──────────────────

8,976)89,724(إجمالي )الخسائر( الإيرادات الشاملة الأخرى

──────────────────

906,86160,871إجمالي الإيرادات الشاملة للسنة 

══════════════════

الخاصة بـ: 

888,59950,365مساهمي الشركة الأم

18,26210,506حصص غير مسيطرة

──────────────────

906,86160,871

══════════════════

إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إن الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 33 تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات
31 ديسمبر 2021

ألف دينار كويتي
31 ديسمبر 2020

ألف دينار كويتي
أنشطة التشغيل

49,60341,463الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة من العمليات المستمرة
24974,09322,533الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة من العمليات الغير مستمرة

──────────────────
1,023,69663,996الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تعديلات لـ:
13,403)12,004(7التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
149,3055,777خسائر الائتمان المتوقعة لمدينين تجاريين

189,8539,131مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)109()1,505(ربح تحويل عملات اجنبية

    -)904,146(24ربح من بيع العمليات الغير مستمرة
)675()4,453(10حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة

)9,636(13,798خسائر )أرباح( إعادة تقييم موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
)6,735()9,962(إيرادات متنوعة 

660,64871,260 و 4استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات وموجودات حق الاستخدام
84,8015,653إطفاء

)2,086()430(إيرادات فوائد
23,67823,531تكاليف تمويل

──────────────────
213,279173,510أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

2,0945,284 مخزون 
)34,731()80,792( مدينون تجاريون

13,790)10,792( موجودات متداولة أخرى
64,03044,506 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

──────────────────
187,819202,359

)12,137()16,576(ضرائب مدفوعة
)12,281()11,839(18مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدفوعة

)140()140(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
──────────────────

159,264177,801صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
──────────────────

أنشطة الاستثمار
)19,345(7,658صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 

)3,877()18,873(صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى 
)55,601()28,208(4إضافات الى ممتلكات وألات ومعدات

2773,295متحصلات من بيع ممتلكات وألات ومعدات
)40,112()16,512(قروض إلى أطراف ذات علاقة

)57()20(إضافات إلى موجودات غير ملموسة
)6,122()14,806(5إضافات إلى مشروعات قيد التنفيذ

)15,741()12,034(7إضافات إلى عقارات استثمارية
102,2132,170توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

)4,375(    -10اقتناء استثمار في شركة زميلة
)1,141()126(اقتناء حصص إضافية في شركات تابعة 

    -)4,225(اقتناء شركات تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم حيازته
    -)138,668(24تدفقات نقدية من بيع العمليات الغير مستمرة 

485890إيرادات فوائد مستلمة
)178(    -صافي الحركة في موجودات غير متداولة أخرى 

)1,145()23,942(صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثلاثة أشهر
──────────────────

)141,339()246,781(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة الاستثمار 
──────────────────

أنشطة التمويل
76,32984,331صافي الحركة في قروض تحمل فائدة 

)47,341()37,154(6سداد مدفوعات تأجير
)15,441()16,072(تكاليف تمويل مدفوعة 

)8,152()19,467(توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة الأم 
)12,281()9,969(توزيعات أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة   

──────────────────
1,116)6,333(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التمويل

386)1,010(صافي فروق ترجمة عملات أجنبية 
──────────────────

37,964)94,860(صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل
168,896130,932النقد والنقد المعادل في 1 يناير

──────────────────
1674,036168,896النقد والنقد المعادل في 31 ديسمبر 

══════════════════
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معلومات حول الشركة   1

إن شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )»الشركة الأم«( هي شركة مساهمة عامة تأسست في سنة 1979، وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت وسوق دبي 
للأوراق المالية. إن عنوان مكتب الشركة الأم الرئيسي يقع في الصليبية بجانب جمارك وارد البر، ص.ب 25418 الصفاة 13115 الكويت. تعمل المجموعة تحت الاسم 

التجاري »آجيليتي«.

وتتمثل أهم أغراض الشركة الأم فيما يلي:
إنشاء وإدارة وتأجير المخازن بجميع أشكالها.  	
تخزين البضائع وفقًا لنظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية وخارجها.  	
استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة واستثمارها في محافظ مالية.  	
المشاركة في الشركات التي تمارس أعمالا مشابهة أو تساعد الشركة الأم على تحقيق أغراضها داخل أو خارج الكويت أو شراؤها أو إلحاقها بها.  	
كافة أنشطة النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع. 	
تقديم الاستشارات الجمركية والعمل على تطوير وتحديث الخدمة الجمركية ودعم اتخاذ القرار. 	

إن الشركات التابعة الرئيسية وأنشطتها مبينة في الإيضاح رقم 3. 

تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للشركة الأم وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بـ«المجموعة«( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقرار من مجلس الإدارة 
بتاريخ 24 مارس 2022 لغرض اعتمادها من الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة الأم. إن الجمعية العمومية السنوية للمساهمين لها سلطة تعديل هذه البيانات 

المالية المجمعة بعد إصدارها.  

السياسات المحاسبية الهامة  2

أساس الإعداد   2.1

تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

يتم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء العقارات الاستثمارية والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، 
والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى، وقرض إلى طرف ذي علاقة، وقرض إلى شركة زميلة والأدوات المالية المشتقة التي 

يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة الأم، مع تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف )ألف دينار كويتي( ما لم ينص على 
غير ذلك. 

تم إعادة عرض بعض معلومات المقارنة لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية وتعكس التعديلات التي تمت للعمليات الغير مستمرة للشركة الأم. إن إعادة التصنيف لا تؤثر 
على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية المدرجة سابقًا وربح السنة.

أسس التجميع  2.2

تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة الأم وشركاتها التابعة )الشركات المستثمر فيها التي تخضع لسيطرة المجموعة( بما في ذلك المنشئات ذات 
الاغراض الخاصة كما في 31 ديسمبر 2021. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة، أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها 

ويكون لها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها. تسيطر المجموعة بشكل محدد على شركة مستثمر فيها فقط إذا كانت: 

لها القدرة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي لديها حقوق حالية تمنحها القدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها( 	
تتعرض لمخاطر، أو لها حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها 	
لها القدرة على استغلال سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها 	

فــي حالــة امتــلاك المجموعــة لأقــل مــن الأغلبيــة فــي حقــوق التصويــت أو الحقــوق المماثلــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا، تأخــذ المجموعــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة 
فــي الاعتبــار عنــد تقييــم مــا إذا كانــت لهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا بمــا فــي ذلــك مــا يلــي:

الترتيبات التعاقدية مع مالكي الأصوات الآخرين في الشركة المستثمر فيها، 	
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية الأخرى، و 	
حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتمل الحصول عليها. 	

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

أسس التجميع )تتمة(  2.2

تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى وقــوع تغيــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن عوامــل الســيطرة 
الثلاثــة. يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف تلــك الســيطرة عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى تلــك 
الشــركة التابعــة. ويتــم إدراج الموجــودات والمطلوبــات والإيــرادات والمصروفــات للشــركة التابعــة التــي تــم اقتناؤهــا أو بيعهــا خــلال الســنة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة 

اعتبــارا مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة.

يتــم إدراج الأربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود الإيــرادات الشــاملة الأخــرى بمســاهمي الشــركة الأم للمجموعــة وبالحصــص غيــر المســيطرة حتــى وإن أدى ذلــك الأمــر 
إلــى رصيــد عجــز للحصــص غيــر المســيطرة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــلات علــى البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة لكــي تتماشــى السياســات المحاســبية للشــركة 
التابعــة مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم عنــد التجميــع اســتبعاد كافــة الموجــودات والمطلوبــات المتعلقــة بالمعامــلات فيمــا بيــن شــركات المجموعــة وحقــوق 

الملكيــة والإيــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــلات بيــن أعضــاء المجموعــة.

يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، مع عدم فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا تســتبعد الموجــودات ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك الشــهرة(، والمطلوبــات، والحصــص غيــر المســيطرة، والبنــود 
الأخــرى مــن حقــوق الملكيــة، مــع إدراج أي أربــاح أو خســائر ناتجــة. كمــا يتــم إدراج أي اســتثمارات متبقيــة بالقيمــة العادلــة. 

يتــم إدراج نتائــج الشــركات التابعــة التــي تــم اقتناؤهــا أو بيعهــا خــلال الســنة فــي بيــان الدخــل المجمــع اعتبــارا مــن تاريــخ الاقتنــاء أو حتــى تاريــخ بيعهــا، متــى كان ذلــك 
. مناسبًا

التغيرات في السياسات المحاسبية   2.3

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة باستثناء الوارد أدناه:

تسري العديد من التعديلات والتفسيرات لأول مرة في سنة 2021، إلا أنه ليس لها تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

الإصــلاح المعيــاري لمعــدلات الفائــدة - المرحلــة 2: تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 ومعيــار المحاســبة الدولــي 39 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 7 
والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 4 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16

تقــدم التعديــلات إعفــاءات مؤقتــة والتــي تتعلــق بالتأثيــرات علــى البيانــات الماليــة المجمعــة عندمــا يتــم اســتبدال معــدل )الإيبــور( المعــروض فيمــا بيــن البنــوك بمعــدل 
فائــدة بديــل خالــي تقريبــًا مــن المخاطــر. تتضمــن التعديــلات المبــررات العمليــة التاليــة: 

مبــرر عملــي يســتلزم تغيــرات تعاقديــة أو تغيــرات علــى التدفقــات النقديــة التــي تكــون مطلوبة بصــورة مباشــرة لعملية الإصــلاح، والتي يتــم معاملتهــا كتغيرات  	
فــي ســعر الفائــدة المتغيــرة، بمــا يعــادل الحركــة فــي ســعر الفائــدة الســوقية.

السماح بالتغييرات التي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصلاح معدل الإيبور لتغطية التصنيفات وتغطية الوثائق دون توقف علاقة التغطية. 	
تقديــم إعفــاء مؤقــت للشــركات مــن اســتيفاء المتطلبــات التــي يتــم تحديدهــا بصــورة منفصلــة عندمــا يتــم تصنيــف الأداة التي تحمــل معدل فائــدة خالــي تقريبًا  	

مــن المخاطــر كتغطيــة لبنــد المخاطــر.

لم يكن لهذه التعديلات أي تأثير على البيانات المالية للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام المبررات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.

امتيازات الإيجار المتعلقة بفيروس كوفيد-19 فيما بعد 30 يونيو 2021: تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 16
ــي للتقاريــر الماليــة 16  أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 28 مايــو 2020 امتيــازات الإيجــار المتعلقــة بفيــروس كوفيــد-19 - تعديــل علــى المعيــار الدول
عقــود التأجيــر. تمنــح التعديــلات إعفــاًء للمســتأجرين مــن تطبيــق إرشــادات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16 بشــأن المحاســبة عــن تعديــل عقــد التأجيــر بمــا يعكــس 
امتيــازات الإيجــار الناشــئة كنتيجــة مباشــرة لتفشــي وبــاء كوفيــد-19. نظــًرا لكونــه مبــرًرا عملًيــا، قــد يختــار المســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز الإيجــار المتعلــق 
ــذي يقــوم بهــذا الاختيــار بالمحاســبة عــن أي تغييــر فــي مدفوعــات  بفيــروس كوفيــد-19 والممنــوح مــن المؤجــر يمثــل تعديــلا لعقــد التأجيــر أم لا. يقــوم المســتأجر ال
التأجيــر الناتجــة عــن امتيــاز الإيجــار المتعلــق بكوفيــد-19 بنفــس الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدوث أي تغييــر وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 16، إذا لــم يمثــل 

التغييــر تعديــلا لعقــد التأجيــر.

كان مــن المقــرر تطبيــق التعديــل حتــى 30 يونيــو 2021 ولكــن نظــرًا لأن تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 لا يــزال مســتمرًا، قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 31 مــارس 
2021 بتمديــد فتــرة تطبيــق المبــرر العملــي حتــى 30 يونيــو 2202. يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 أبريــل 
2021. اختــارت المجموعــة عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز الإيجــار المتعلــق بجائحــة كوفيــد-19 الممنــوح مــن المؤجــر يمثــل تعديــلاً لعقــد التأجيــر وقامــت بالمحاســبة 

عــن امتيــازات الإيجــار كمدفوعــات تأجيــر متغيــرة ســالبة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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معايير صادرة ولكن لم تسر بعد   2.4
فيمــا يلــي المعاييــر الجديــدة والمعدلــة والتفســيرات التــي صــدرت ولكــن لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. تنــوي المجموعــة تطبيــق 

هــذه المعاييــر الجديــدة والمعدلــة والتفســيرات عندمــا تصبــح ســارية المفعــول. 

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1: تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
ــف  ــات تصني ــد متطلب ــي 1 لتحدي ــبة الدول ــار المحاس ــن معي ــى 76 م ــم 69 إل ــرات رق ــى الفق ــلات عل ــر 2020 تعدي ــي يناي ــة ف ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــدر مجل أص

ــي: ــا يل ــلات م ــح التعدي ــة. وتوض ــر متداول ــة أو غي ــات كمتداول المطلوب

ما المقصود بحق تأجيل التسوية 	
لا بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية 	
لن يتأثر ذلك التصيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل 	
يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت الأداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة ألا يؤثر الالتزام على تصنيفها. 	

تســري التعديــلات علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023 ويجــب أن يتــم تطبيقهــا بأثــر رجعــي. ليــس مــن المتوقــع أن 
يكــون للتعديــلات علــى تصنيــف المطلوبــات تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.

إشارة مرجعية إلى الإطار المفاهيمي – تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 3
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2020 تعديــلات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 3 دمــج الأعمــال – إشــارة مرجعيــة إلــى الإطــار المفاهيمــي. 
ــار  ــى الإط ــة إل ــارة مرجعي ــنة 1989 بإش ــي س ــادر ف ــة الص ــات المالي ــرض البيان ــداد وع ــار إع ــى إط ــة إل ــارة المرجعي ــتبدال الإش ــو اس ــلات ه ــذه التعدي ــن ه ــرض م والغ

المفاهيمــي للتقاريــر الماليــة الصــادر فــي مــارس 2018 دون أن يطــرأ أي تغييــر ملحــوظ فــي المتطلبــات المتعلقــة بــه.

كمــا أضــاف مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة اســتثناًء مــن مبــادئ الاعتــراف الــواردة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 3 لتجنــب إصــدار الأربــاح أو الخســائر المحتملــة 
ــة تفســيرات  ــي 37 أو تفســير لجن ــار المحاســبة الدول ــة التــي تنــدرج ضمــن نطــاق معي ــات المحتمل خــلال »اليــوم الثانــي للتطبيــق« والناتجــة عــن الالتزامــات والمطلوب

المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 21 الضرائــب، فــي حالــة تكبدهــا بصــورة منفصلــة. 

ــة بالموجــودات  ــة 3 المتعلق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــن المعي ــواردة ضم ــة ال ــح الإرشــادات الحالي ــة توضي ــر المحاســبة الدولي ــس معايي ــرر مجل ــي نفــس الوقــت، ق وف
ــة.  ــات المالي ــى إطــار إعــداد وعــرض البيان ــة إل ــر باســتبدال الإشــارة المرجعي ــن تتأث ــي ل ــة والت المحتمل

تســري التعديــلات علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 وتنطبــق بأثــر مســتقبلي. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون للتعديــلات 
أي تأثيــر مــادي علــى المجموعــة.

 الممتلكات والألات والمعدات: المتحصلات قبل الاستخدام المقصود - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 16
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2020 تعديــلات علــى معيــار المحاســبة الدولــي 16 الممتلــكات والآلات والمعــدات: المتحصــلات قبــل الاســتخدام 
المقصــود، والتــي تمنــع المنشــآت مــن أن تقــوم بخصــم أي متحصــلات مــن بيــع بنــود الممتلــكات والآلات والمعــدات مــن تكلفــة بيــع أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات والآلات 
والمعــدات وذلــك فــي حالــة الوصــول بذلــك الأصــل إلــى الموقــع والحالــة الضروريــة لأن يكــون جاهــزا للتشــغيل بالطريقــة المقصــودة مــن قبــل الإدارة. بــدلاً مــن ذلــك، 

تســجل المنشــأة المتحصــلات مــن بيــع مثــل هــذه البنــود وتكاليــف إنتــاج تلــك البنــود ضمــن الأربــاح أو الخســائر. 

يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 ولا بــد مــن تطبيقــه بأثــر رجعــي علــى بنــود الممتلــكات والآلات 
والمعــدات المتاحــة للاســتخدام فــي أو بعــد بدايــة أقــرب فتــرة معروضــة فــي حالــة قيــام المنشــأة بتطبيــق التعديــل لأول مــرة. 

ليس من المتوقع أن يكون للتعديلات تأثير مادي على المجموعة.

العقود المجحفة – تكاليف الوفاء بالعقد – تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 37
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي مايــو 2020 تعديــلات علــى معيــار المحاســبة الدولــي 37 لتحديــد أي مــن التكاليــف تحتــاج المنشــأة لإدراجهــا عنــد تقييــم 
مــا إذا كان العقــد ذي شــروط مجحفــة أو محققــًا للخســائر. يطبــق التعديــل "طريقــة التكلفــة المتعلقــة بشــكل مباشــر". تتضمــن التكاليــف التــي تتعلــق بشــكل مباشــرة بأحــد 
العقــود المرتبطــة بتقديــم بضاعــة أو خدمــات كلا مــن التكاليــف المتزايــدة وتوزيــع التكاليــف المتعلقــة مباشــرًة بأنشــطة العقــد. لا تتعلــق المصروفــات العموميــة والإداريــة 

بشــكل مباشــر بالعقــد ويتــم اســتبعادها مــا لــم يتــم تحميلهــا بشــكل صريــح علــى الطــرف المقابــل بموجــب العقــد.

تســري التعديــلات علــى فتــرات البيانــات الماليــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022. ســتطبق المجموعــة هــذه التعديــلات علــى العقــود والتــي لــم تقــم فيهــا 
بعــد بالوفــاء بكافــة التزاماتهــا فــي بدايــة فتــرة البيانــات الماليــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بتطبيــق التعديــلات لأول مــرة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(  2.4

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية – الرسوم ضمن اختبار »نسبة 10%« في حالة إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية
كجــزء مــن التحســينات الســنوية للســنوات 2018-2020 مــن عمليــة إعــداد المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي تعديــلاً علــى 
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. يتضمــن التعديــل توضيحــات حــول الرســوم التــي تدرجهــا المنشــأة ضمــن التقييــم الــذي تجريــه حــول مــدى اختــلاف شــروط الالتــزام 
المالــي الجديــد أو المعــدل بصــورة جوهريــة عــن شــروط الالتــزام المالــي الأصلــي. تشــمل هــذه الرســوم فقــط تلــك المبالــغ المســددة أو المســتلمة فيمــا بيــن المقتــرض 
والمقــرض مشــتملًة علــى الرســوم المســددة أو المســتلمة إمــا مــن قبــل المقتــرض أو المقــرض نيابــًة عــن الأخــر. تطبــق المنشــأة هــذا التعديــل علــى المطلوبــات الماليــة 

المعدلــة أو المتبادلــة فــي أو بعــد فتــرة البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بتطبيــق التعديــل لأول مــرة.

يســري التعديــل علــى فتــرات البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. ســتطبق المجموعــة التعديــلات 
علــى المطلوبــات الماليــة المعدلــة أو المتبادلــة فــي أو بعــد بدايــة فتــرة البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية التــي تقــوم فيهــا المنشــأة بتطبيــق التعديــل لأول مــرة.

ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات أي تأثير مادي على المجموعة.

تعريف التقديرات المحاسبية - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 8
ــا لـــ "التقديــرات المحاســبية". توضــح  أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي فبرايــر 2021 تعديــلات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 8، حيــث قــدم تعريًف
التعديــلات الاختــلاف بيــن التغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية مــن جهــة والتغيــرات فــي السياســات المحاســبية وتصحيــح الأخطــاء مــن جهــة أخــرى. كمــا أنهــا توضــح 

كيفيــة اســتخدام المنشــآت لأســاليب القيــاس والمدخــلات لتطويــر التقديــرات المحاســبية. 

ــي  ــرات ف ــبية والتغي ــات المحاس ــي السياس ــرات ف ــى التغي ــق عل ــر 2023 وتنطب ــد 1 يناي ــي أو بع ــدأ ف ــي تب ــنوية الت ــة الس ــات المالي ــرات البيان ــارية لفت ــلات س إن التعدي
ــة.  ــذه الحقيق ــن ه ــاح ع ــم الإفص ــا ت ــر طالم ــق المبك ــمح بالتطبي ــرة. ُيس ــك الفت ــة تل ــد بداي ــي أو بع ــدث ف ــي تح ــبية الت ــرات المحاس التقدي

إن هذه التعديلات ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المجموعة.

الإفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 وبيان الممارسة 2 في إطار المعايير الدولية للتقارير المالية 
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي فبرايــر 2021 تعديــلات علــى معيــار المحاســبة الدوليــة 1 وبيــان الممارســة 2 فــي إطــار المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
ــة لمســاعدة المنشــآت علــى تطبيــق أحــكام المعلومــات الجوهريــة علــى إفصاحــات السياســات  وضــع أحــكام المعلومــات الجوهريــة والتــي يقــدم فيهــا إرشــادات وأمثل
المحاســبية. تهــدف التعديــلات إلــى مســاعدة المنشــآت علــى تقديــم إفصاحــات السياســات المحاســبية التــي تكــون أكثــر نفعــًا عــن طريــق اســتبدال متطلبــات المنشــآت 
فــي الإفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية المرتبطــة "الملحوظــة" بمتطلبــات الإفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية "الجوهريــة" وإضافــة الإرشــادات حــول كيفيــة تطبيــق 

المنشــآت لمفهــوم المعلومــات الجوهريــة فــي صنــع القــرارات بشــأن إفصاحــات السياســات المحاســبية. 

تســري التعديــلات علــى معيــار المحاســبة الدولــي 1 للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. نظــرًا لأن التعديــلات علــى 
بيــان الممارســة 2 تقــدم إرشــادات غيــر إلزاميــة بشــأن تطبيــق تعريــف المعلومــات الجوهريــة علــى معلومــات السياســات المحاســبية، فــإن تاريــخ ســريان مفعــول هــذه 

التعديــلات ليــس ضروريــًا. 

إن المجموعة بصدد تقييم تأثير التعديلات لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسات المحاسبية للمجموعة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة   2.5

دمج الأعمال والشهرة 
يتــم المحاســبة عــن دمــج الأعمــال باســتخدام طريقــة الاقتنــاء. تقــاس تكلفــة الاقتنــاء وفقــًا لإجمالــي المقابــل المحــول، ويقــاس بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاقتنــاء 
وقيمــة أي حصــص غيــر مســيطرة فــي الشــركة المشــتراة. بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال، يقــوم المشــتري بقيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة المشــتراة 
إمــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة الحصــة فــي صافــي قيمــة الموجــودات المحــددة للشــركة المشــتراة. تــدرج تكاليــف الاقتنــاء المتكبــدة فــي المصروفــات العموميــة والإداريــة.

عندمــا تقــوم المجموعــة باقتنــاء شــركة، فإنهــا تقــوم بتقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المقــدرة لغــرض تحديــد التصنيــف المناســب وفقــًا للشــروط التعاقديــة 
والظــروف الاقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ الاقتنــاء. ويتضمــن ذلــك الفصــل بيــن المشــتقات الضمنيــة فــي العقــد الأصلــي للشــركة المشــتراة.

يتــم تســجيل أي مقابــل محتمــل محــول مــن قبــل المشــتري بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الاقتنــاء. لا يتــم إعــادة قيــاس المقابــل المحتمــل المصنــف كحقــوق ملكيــة وتتــم 
المحاســبة عــن التســوية اللاحقــة ضمــن حقــوق الملكيــة. يتمثــل المقابــل المحتمــل المصنــف كأصــل أو التــزام ويمثــل أداة ماليــة ويقــع فــي نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة 9 الأدوات الماليــة، ويتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع طبقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. 
ويتــم قيــاس المقابــل المحتمــل الآخــر الــذي لا ينــدرج ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 وفقــًا للقيمــة العادلــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة مــع 

إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن بيــان الدخــل المجمــع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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دمج الأعمال والشهرة )تتمة(
يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــًا بالتكلفــة التــي تمثــل الزيــادة فــي إجمالــي المقابــل المحــول والقيمــة المســجلة للحصــص غيــر المســيطرة عــن حصــة المجموعــة فــي صافــي 
الموجــودات المحــددة التــي تــم اقتناؤهــا والمطلوبــات المقــدرة. فــي حالــة زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات التــي تــم اقتناؤهــا عــن إجمالــي المقابــل المحــول، 
تعيــد المجموعــة تقييــم مــا إذا كانــت قــد قامــت بشــكل صحيــح بتحديــد كافــة الموجــودات التــي تــم اقتناؤهــا وكافــة المطلوبــات المقــدرة كمــا تراجــع الإجــراءات المتبعــة 
فــي قيــاس المبالــغ التــي ســيتم إدراجهــا فــي تاريــخ الاقتنــاء. وإذا كانــت نتيجــة إعــادة تقييــم المبالــغ لا تــزال تشــير إلــى زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات التــي 

تــم اقتناؤهــا عــن إجمالــي المقابــل المحــول، يتــم عندئــذ إدراج الربــح فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

بعــد الاعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــًا أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة. لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة، يتــم توزيــع الشــهرة المكتســبة 
فــي دمــج الأعمــال، مــن تاريــخ الاقتنــاء، علــى كل وحــدة مــن وحــدات المجموعــة لإنتــاج النقــد التــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن دمــج الأعمــال بصــرف النظــر عــن 

تخصيــص الموجــودات أو المطلوبــات الأخــرى للشــركة المشــتراة إلــى هــذه الوحــدات.

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزءا مــن العمليــات بداخــل الوحــدة، يتــم إدراج الشــهرة المرتبطــة بالعمليــات المســتبعدة بالقيمــة 
ــى أســاس القيمــة النســبية  ــة عل ــات. يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الحال ــح أو الخســارة الناتجــة عــن اســتبعاد العملي ــد الرب ــد تحدي ــات عن ــة للعملي الدفتري

للعمليــات المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.

التصنيف المتداول مقابل غير المتداول 
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بناًء على تصنيفها كمتداولة / أو غير متداولة. 

يحدد الأصل كمتداول عندما:

يكون من المتوقع تحققه أو تكون هناك نية لبيعه أو استهلاكه في إطار دورة التشغيل العادية 	
يكون محتفظ به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة 	
يكون من المتوقع تحققه خلال اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير المالي أو 	
يكــون فــي شــكل أرصــدة لــدى البنــوك ونقــد وودائــع مــا لــم يكــن غير مصــرح لــه بالتبــادل أو الاســتخدام لتســوية التزام لمــدة اثني عشــر شــهًرا علــى الأقل بعد  	

فتــرة التقريــر المالــي.

يتم تصنيف كافة الموجودات الأخرى كغير متداولة. 

يحدد الالتزام كالتزام متداول عندما:

يكون من المتوقع تسويته في إطار دورة التشغيل العادية، 	
يكون محتفًظا به لغرض المتاجرة، 	
يكون من المتوقع تسويته خلال اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير المالي، أو 	
لا يكون هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهًرا بعد فترة التقرير المالي. 	

تقوم المجموعة بتصنيف كافة الالتزامات الأخرى كغير متداولة.

يتم تصنيف موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة. 

ممتلكات وآلات ومعدات
يتــم إدراج الممتلــكات والآلات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا الاســتهلاك المتراكــم وخســائر الانخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت. تشــتمل التكلفــة المبدئيــة يتــم 
إدراج الممتلــكات والآلات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا الاســتهلاك المتراكــم وخســائر الانخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت. تشــتمل التكلفــة المبدئيــة للممتلــكات 
والآلات والمعــدات علــى التكلفــة وأي تكاليــف مباشــرة تتطلبهــا عمليــة تجهيــز أحــد بنــود الممتلــكات والآلات والمعــدات إلــى الحالــة التــي يتــم يصبــح بهــا جاهــزًا للتشــغيل 
فــي موقعــه. يتــم عــادة إدراج المصروفــات المتكبــدة بعــد تشــغيل الممتلــكات والآلات والمعــدات، مثــل الإصــلاح والصيانــة والمصروفــات غيــر المباشــرة، فــي بيــان الدخــل 
المجمــع فــي الفتــرة التــي يتــم خلالهــا تكبــد هــذه المصروفــات. فــي الحــالات التــي يظهــر فيهــا بوضــوح أن المصروفــات قــد أدت إلــى زيــادة فــي المنافــع الاقتصاديــة 
المســتقبلية المتوقــع الحصــول عليهــا مــن اســتخدام إحــدى بنــود الممتلــكات والآلات والمعــدات إلــى حــد أعلــى مــن معيــار الأداء المحــدد أساســًا، فإنــه يتــم رســملة هــذه 

المصروفــات كتكلفــة إضافيــة علــى الممتلــكات والآلات والمعــدات. لا يتــم اســتهلاك الأرض.

يتم استهلاك الممتلكات والآلات والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة كما يلي:

5-30 سنةمباني وتحسينات
2-10 سنواتأدوات وآلات ومعدات 

2-25 سنواتسيارات وسفن
2-8 سنواتأثاث ومعدات مكتبية

يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات والآلات والمعــدات لغــرض تحديــد انخفــاض القيمــة فــي حالــة وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى أن القيمــة 
ــض  ــم تخفي ــه يت ــترداده، فإن ــن اس ــدر والممك ــغ المق ــن المبل ــة ع ــة الدفتري ــادة القيم ــة زي ــي حال ــر، أو ف ــذا المؤش ــد ه ــا وج ــإذا م ــتردادها. ف ــن اس ــد لا يمك ــة ق الدفتري

ــر. ــا أكب ــع أو القيمــة مــن الاســتخدام أيهم ــة ناقصــًا التكاليــف حتــى البي ــا الممكــن اســتردادها، التــي تمثــل القيمــة العادل ــى قيمته الموجــودات إل

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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ممتلكات وآلات ومعدات )تتمة(
يتوقــف إدراج بنــد الممتلــكات والآلات والمعــدات عنــد الاســتبعاد أو عندمــا يصبــح تحقيــق المنافــع الاقتصاديــة المســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده غيــر متوقــع. إن 
أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة مــن اســتبعاد الأصــل )المحتســبة بالفــرق بيــن صافــي متحصــلات البيــع والقيمــة الدفتريــة للأصــل( تــدرج فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي فتــرة 

اســتبعاد هــذا الأصــل. يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة والأعمــار الإنتاجيــة وطــرق الاســتهلاك فــي كل ســنة ماليــة وتعديلهــا مســتقبليا، متــى كان ذلــك مناســبًا.

عقود التأجير
فــي بدايــة العقــد، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هــذا العقــد يمثــل أو يتضمــن عقــد إيجــار، وذلــك إذا كان العقــد ينقــل الحــق فــي الســيطرة علــى اســتخدام أصــل 

معيــن خــلال فتــرة زمنيــة محــددة لقــاء مقابــل.

المجموعة كمستأجر
تطبــق المجموعــة طريقــة الاعتــراف والقيــاس الفرديــة لكافــة عقــود الإيجــار باســتثناء عقــود الإيجــار قصيــرة الأجــل وعقــود تأجيــر الموجــودات منخفضــة القيمــة. تقــوم 

المجموعــة بتســجيل مطلوبــات التأجيــر لســداد مدفوعــات التأجيــر وموجــودات حــق الاســتخدام التــي تمثــل الموجــودات الأساســية لحــق الاســتخدام.

أ( موجودات حق الاستخدام 
تقــوم المجموعــة بتســجيل موجــودات حــق الاســتخدام فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار )أي تاريــخ توافــر الأصــل ذو الصلــة للاســتخدام(. يتــم قيــاس موجــودات حــق 
ــق  ــودات ح ــة موج ــن تكلف ــر. تتضم ــات التأجي ــاس مطلوب ــادة قي ــاء إع ــه لق ــم تعديل ــة، ويت ــاض القيم ــائر انخف ــم وخس ــتهلاك متراك ــا أي اس ــة ناقص ــتخدام بالتكلف الاس
الاســتخدام مبلــغ مطلوبــات التأجيــر المســجل، والتكاليــف المبدئيــة المباشــرة المتكبــدة، ومدفوعــات التأجيــر المــؤداة فــي أو قبــل تاريــخ البــدء ناقصــا أي حوافــز تأجيــر 
مســتلمة. يتــم اســتهلاك موجــودات حــق الاســتخدام علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى مــدة عقــد الإيجــار و الأعمــار الإنتاجيــة المقــدرة للموجــودات ايهمــا أقصــر، 

وذلــك علــى النحــو التالــي: 

2 إلى 48 سنةارض ومباني  وتحسينات
2 إلى 8 سنواتأدوات ومكائن ومعدات 

2 إلى 25 سنواتسيارات وسفن
2 إلى 7 سنواتأثاث ومعدات مكتبية 

فــي حالــة انتقــال ملكيــة الأصــل إلــى المجموعــة فــي نهايــة مــدة عقــد الايجــار، أو تعكــس التكلفــة ممارســة خيــار الشــراء، يتــم احتســاب الاســتهلاك باســتخدام العمــر 
الإنتاجــي المقــدر للأصــل. 

كما تخضع موجودات حق الاستخدام لانخفاض القيمة وفقا لسياسة المجموعة المتعلقة بانخفاض قيمة الموجودات غير المالية. 

ب( مطلوبات عقود التأجير 
فــي تاريــخ بدايــة عقــد الإيجــار، تقــوم المجموعــة بتســجيل مطلوبــات التأجيــر المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات التأجيــر التــي ســيتم دفعهــا علــى مــدى فتــرة الإيجــار. 
تتضمــن مدفوعــات التأجيــر مبالــغ ثابتــة )تمثــل فــي جوهرهــا مدفوعــات ثابتــة( ناقصــا أي حوافــز تأجيــر مســتحقة، ومدفوعــات التأجيــر المتغيــرة التــي تعتمــد علــى 
مؤشــر أو معــدل معيــن، والمبالــغ المتوقــع ســدادها بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة. كمــا تتضمــن مدفوعــات الإيجــار ســعر ممارســة خيــار الشــراء المؤكــد ممارســته 
بصــورة معقولــة مــن قبــل المجموعــة، وغرامــات إلغــاء عقــد التأجيــر إذا عكســت مــدة العقــد ممارســة المجموعــة لخيــار إلغــاء العقــد. إن مدفوعــات التأجيــر المتنوعــة التــي 

لا تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل يتــم تســجيلها كمصــروف )مــا لــم يتــم تكبدهــا لإنتــاج مخــزون( فــي الفتــرة أو الظــروف التــي تســتدعي تكبــد المدفوعــات. 

عنــد احتســاب القيمــة الحاليــة لمدفوعــات الإيجــار، تســتخدم المجموعــة معــدل الفائــدة المتزايــد فــي بدايــة عقــد الإيجــار إذا كان معــدل الفائــدة الــذي ينطــوي عليــه العقــد 
غيــر قابــل للتحديــد بســهولة. بعــد تاريــخ البــدء، يتزايــد مبلــغ مطلوبــات التأجيــر بحيــث يعكــس تراكــم الفائــدة، وينخفــض مقابــل مدفوعــات التأجيــر المــؤداة. إضافــة 
إلــى ذلــك، يعــاد قيــاس القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات التأجيــر فــي حالــة وجــود تعديــل أو تغييــر فــي مــدة الإيجــار أو تغييــر جوهــر مدفوعــات الإيجــار الثابتــة، أو تغييــر 

فــي تقييــم شــراء الأصــل ذي الصلــة.

ج( عقود التأجير قصيرة الأجل والموجودات منخفضة القيمة 
تطبــق المجموعــة إعفــاء الاعتــراف للعقــود قصيــرة الأجــل بالنســبة لعقــود التأجيــر قصيــرة الأجــل الخاصــة بهــا )أي تلــك العقــود التــي تقــدر مدتهــا بفتــرة 21 شــهرًا أو 
أقــل مــن تاريــخ بدايــة التأجيــر والتــي لا تتضمــن خيــار الشــراء(. كمــا تطبــق إعفــاء الاعتــراف بعقــود الموجــودات منخفضــة القيمــة بالنســبة لعقــود التأجيــر التــي تعتبــر 
ــة العقــود قصيــرة الأجــل وعقــود الموجــودات منخفضــة القيمــة كمصروفــات علــى أســاس القســط  منخفضــة القيمــة. ويتــم تســجيل مدفوعــات عقــد التأجيــر فــي حال

الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد التأجيــر.

ــار  ــار بتعريــف العق ــار اســتثماري عندمــا يفــي العق ــر التشــغيلي كعق ــد التأجي ــل المجموعــة بموجــب عق ــه مــن قب ــار المحتفــظ ب ــم تصنيــف والمحاســبة عــن العق قــد يت
الاســتثماري ويتــم تقييــم كل عقــار علــى حــدة بنــاًء علــى رغبــة الإدارة. يتــم تحديــد التكلفــة المبدئيــة للعقــار الاســتثماري المحتفــظ بــه بموجــب عقــد تأجيــر والمصنــف 

ــة للعقــار أو القيمــة الحاليــة للحــد الأدنــى لمدفوعــات عقــود التأجيــر أيهمــا أقــل ويتــم إدراج مبلــغ معــادل كالتــزام. كعقــار اســتثماري بالقيمــة العادل
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عقود التأجير )تتمة(

المجموعة كمؤجر
ــم  ــر تشــغيلي. يت ــود تأجي ــا كعق ــم تصنيفه ــة الأصــل يت ــة بملكي ــة المتعلق ــا الهام ــة المخاطــر والمزاي ــل كاف ــا المجموعــة بتحوي ــوم بموجبه ــي لا تق ــر الت ــود التأجي إن عق
المحاســبة عــن إيــرادات التأجيــر الناتجــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة الايجــار وتــدرج كإيــرادات فــي بيــان الدخــل المجمــع نظــرا لطبيعتهــا التشــغيلية. 
تضــاف التكاليــف المبدئيــة المباشــرة المتعلقــة بالتفــاوض وترتيبــات عقــد الإيجــار إلــى القيمــة الدفتريــة للأصــل المؤجــر، وتســجل علــى مــدى مــدة العقــد بنفــس الطريقــة 

المتبعــة لتســجيل إيــرادات التأجيــر. كمــا تســجل إيــرادات التأجيــر المحتملــة كإيــرادات فــي فتــرة اكتســابها.  

مشاريع قيد التنفيذ
يتــم إدراج المشــاريع قيــد التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــًا انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. إن التكاليــف هــي تلــك المصروفــات التــي تتكبدهــا المجموعة والتي تتعلق مباشــرة بإنشــاء 
الموجــودات. عنــد اكتمــال تلــك الموجــودات يتــم تحويلهــا إمــا إلــى عقــارات اســتثمارية أو إلــى ممتلــكات وآلات ومعــدات وذلــك بناًء علــى نيــة الإدارة في اســتخدام الأصل. 

عقارات استثمارية 
تتضمــن العقــارات الاســتثمارية العقــارات التامــة المحتفــظ بهــا لاكتســاب إيجــارات أو زيــادة القيمــة الرأســمالية أو كلاهمــا. يصنــف العقــار المحتفــظ بــه بموجــب عقــد 
ــة للمقابــل المــادي  تأجيــر كعقــار اســتثماري إذا اســتوفى تعريــف العقــارات الاســتثمارية. يتــم إدراج العقــارات الاســتثمارية مبدئيــًا بالتكلفــة والتــي تمثــل القيمــة العادل

المدفــوع بمــا فــي ذلــك كل التكاليــف المرتبطــة بالعقــار الاســتثماري. 

بعــد الاعتــراف المبدئــي، يتــم إعــادة قيــاس العقــارات ســنويًا وفقــًا للقيمــة العادلــة لــكل عقــار علــى حــده ويتــم إدراج أيــة أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة 
العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع للفتــرة التــي وقــع فيهــا التغيــر. 

يتــم اســتبعاد العقــارات الاســتثمارية عنــد البيــع أو ســحبها نهائيــا مــن الخدمــة أو عــدم توقــع تحقيــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن بيعهــا. يتــم إدراج أي أربــاح أو 
خســائر عنــد اســتبعاد أو بيــع العقــار الاســتثماري فــي بيــان الدخــل المجمــع للفتــرة التــي تــم فيهــا الاســتبعاد أو البيــع. ويتــم تحديــد قيمــة المقابــل فــي الأربــاح أو الخســائر 

الناتجــة مــن اســتبعاد العقــار الاســتثماري وفقــا لمتطلبــات تحديــد ســعر المعاملــة ضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15. 

يتــم التحويــل إلــى أو مــن العقــار الاســتثماري فقــط عندمــا يحــدث تغيــر فــي الاســتخدام. بالنســبة للتحويــل مــن عقــار اســتثماري إلــى عقــار يشــغله المالــك، فــإن التكلفــة 
المحــددة للعقــار المســتخدمة للمحاســبة اللاحقــة هــي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ التغيــر فــي الاســتخدام. إذا تحــول العقــار الــذي يشــغله المالــك إلــى عقــار اســتثماري، 

تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن ذلــك العقــار وفقــًا للسياســة الموضحــة تحــت بنــد الممتلــكات والآلات والمعــدات حتــى تاريــخ التغيــر فــي الاســتخدام. 

قامت المجموعة بتصنيف بعض الموجودات المحتفظ بها بموجب تأجير تشغيلي طويل الأجل كعقارات استثمارية.

موجودات غير ملموسة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة التــي تــم اقتناؤهــا بصــورة مســتقلة مبدئيــا بالتكلفــة عنــد الاقتنــاء. تتمثــل تكلفــة الموجــودات غيــر الملموســة التــي تــم اقتناؤهــا 
فــي عمليــة دمــج الأعمــال بالقيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ الاقتنــاء. بعــد الاعتــراف المبدئــي، يتــم إدراج الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصــا أي إطفــاء متراكــم 
وأي خســائر متراكمــة مــن الانخفــاض فــي القيمــة. إن الموجــودات غيــر الملموســة المنتجــة داخليــا، باســتثناء تكاليــف تطويــر البرمجيــات الرأســمالية، لا يتــم رســملتها بــل 

يتــم رد الإنفــاق فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي الســنة التــي يتــم فيهــا تكبدهــا.

يتم تقييم الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملموسة لتحديد ما إذا كانت محددة أو غير محددة.

إن الموجــودات غيــر الملموســة ذات الأعمــار الإنتاجيــة المحــددة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى أعمارهــا الإنتاجيــة الاقتصاديــة ويتــم تقييــم تقييمهــا لغــرض انخفــاض القيمــة 
فــي حالــة وجــود مؤشــر علــى ان أصــل غيــر ملمــوس قــد تنخفــض قيمتــه. يتــم مراجعــة فتــرة وأســلوب الإطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات الأعمــار الإنتاجيــة 
ــن  ــتقبلية م ــة المس ــع الاقتصادي ــتهلاك المناف ــع لاس ــط المتوق ــة أو النم ــة المتوقع ــار الإنتاجي ــي الأعم ــرات ف ــل. إن التغي ــى الأق ــة عل ــنة مالي ــة كل س ــي نهاي ــددة ف المح
الموجــودات يتــم المحاســبة عنهــا مــن خــلال تغييــر فتــرة أو أســلوب الإطفــاء، حســبما هــو ملائــم، حيــث يتــم اعتبارهــا تغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية. يتــم إدراج 

مصاريــف الإطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات الأعمــار المحــددة فــي بيــان الدخــل المجمــع.

لا يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة ذات الأعمــار الإنتاجيــة غيــر المحــددة ولكــن يتــم اختبــار انخفــاض قيمتهــا ســنويا مــرة أو أكثــر إذا كان هنــاك أحــداث أو ظــروف 
تشــير إلــى انخفــاض فــي القيمــة الدفتريــة لتلــك الموجــودات ولا يتــم إطفــاء مثــل تلــك الموجــودات ســواء علــى مســتوى فــردي أو علــى مســتوى وحــدة إنتــاج النقــد. 
يتــم مراجعــة العمــر الإنتاجــي للموجــودات غيــر الملموســة وغيــر محــددة الأعمــار الإنتاجيــة ســنويا للتأكــد عمــا إذا كان تقييــم الأعمــار الاقتصاديــة غيــر المحــددة مــازال 

مؤيــدًا. وإن لــم يكــن ذلــك فــإن التغيــر فــي تقييــم العمــر الإنتاجــي مــن غيــر محــدد إلــى محــدد يتــم علــى أســاس مســتقبلي. 

يتــم قيــاس الأربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن اســتبعاد الأصــل غيــر الملمــوس بالفــرق بيــن صافــي متحصــلات الاســتبعاد والقيمــة الدفتريــة للأصــل ويتــم إدراجهــا فــي 
بيــان الدخــل المجمــع عنــد اســتبعاد الأصــل.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021



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

التقـريـر السنـوي 2021

55

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5

موجودات غير ملموسة )تتمة(

مشاريع البناء – التملك – التحويل والامتيازات
يتم إطفاء مشاريع البناء – التملك - التحويل والامتيازات على مدى فترة العقود المنفصلة وتتراوح هذه الفترة بين 4 إلى 20 سنة.

قائمة العملاء
يتم إطفاء قائمة العملاء على 15 سنة والتي تم تحديدها لتكون فترة المنفعة الاقتصادية المتوقعة من الاحتفاظ بهذه القوائم.

العلامة التجارية
إن للعلامة التجارية فترة عمر إنتاجي غير محددة، وتخضع لاختبار الانخفاض في القيمة مرة على الأقل سنويا.

الشهرة
إن السياسة المحاسبية المتعلقة بالشهرة موثقة في بند السياسة المحاسبية »دمج الأعمال والشهرة«.

استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة 
ــق  ــرارات تتعل ــاذ ق ــي اتخ ــاركة ف ــى المش ــدرة عل ــري الق ــر الجوه ــل التأثي ــًا. يمث ــرًا جوهري ــة تأثي ــا المجموع ــارس عليه ــي تم ــركة الت ــك الش ــي تل ــة ه ــركة الزميل إن الش

ــات.  ــذه السياس ــى ه ــتركة عل ــيطرة المش ــيطرة أو الس ــة الس ــا دون ممارس ــتثمر فيه ــركة المس ــغيلية للش ــة والتش ــات المالي بالسياس

إن شــركة المحاصــة هــي نــوع مــن الترتيــب المشــترك والــذي بموجبــه يكــون للأطــراف التــي تتمتــع بســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي صافــي موجــودات 
شــركة المحاصــة. والســيطرة المشــتركة هــي تشــارك متفــق عليــه تعاقدًيــا للســيطرة علــى أحــد الترتيبــات والتــي تســجل فقــط عندمــا تتطلــب القــرارات حــول الأنشــطة 

ــا للأطــراف التــي تتشــارك الســيطرة. ذات الأهميــة اتفاًقــا جماعًي

إن الاعتبــارات التــي تــم الاســتناد إليهــا لتحديــد التأثيــر الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة تتماثــل مــع تلــك الاعتبــارات اللازمــة لتحديــد ممارســة الســيطرة علــى الشــركات 
التابعــة. يتــم المحاســبة عــن اســتثمارات المجموعــة فــي شــركتها الزميلــة وشــركة المحاصــة مــن خــلال تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية أو يتــم قياســها بالقيمــة 

العادلة. 

أ( طريقة حقوق الملكية: 
ــن  ــة للاســتثمار لتتضم ــة الدفتري ــل القيم ــم تعدي ــة. ويت ــا بالتكلف ــة أو شــركة المحاصــة مبدئي ــم إدراج الاســتثمار فــي الشــركة الزميل ــة، يت ــوق الملكي ــة حق ــًا لطريق وفق
التغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة منــذ تاريــخ الاقتنــاء. تــدرج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الزميلــة أو شــركة 

المحاصــة ضمــن القيمــة الدفتريــة للاســتثمار ولا يتــم إطفاؤهــا أو يتــم اختبارهــا بصــورة فرديــة لتحديــد انخفــاض القيمــة.

يعكــس بيــان الدخــل المجمــع حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة. كمــا أن أي تغييــر فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى لهــذه الشــركات 
ــة شــركة  ــوق ملكي ــر مــدرج مباشــرة فــي حق ــة وجــود تغيي ــك، فــي حال ــى ذل ــرادات الشــاملة الأخــرى للمجموعــة. عــلاوة عل ــدرج مباشــرة كجــزء مــن الإي المســتثمر ي
زميلــة أو شــركة المحاصــة، تقــوم المجموعــة بــإدراج حصتهــا فــي أي تغيــرات، متــى أمكــن ذلــك، فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع. إن الأربــاح والخســائر 
غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــلات بيــن المجموعــة والشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة يتــم اســتبعادها بمقــدار حصــة المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة أو شــركة 

المحاصــة. 

تعــرض حصــة المجموعــة مــن مجمــل أربــاح أو خســائر الشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة فــي مقدمــة بيــان الدخــل المجمــع، وتمثــل الربــح أو الخســارة بعــد الضرائــب 
والحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة.

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة لنفــس فتــرة البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء التعديــلات لتتماشــى 
السياســات المحاســبية مــع تلــك المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة. بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تحقيــق خســارة 
انخفــاض قيمــة اســتثمارها فــي الشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة. تقــوم المجموعــة بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي 
علــى أن الاســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة قــد انخفضــت قيمتــه. فــإذا مــا وجــد ذلــك الدليــل، تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ الانخفــاض فــي القيمــة 

بالفــرق بيــن القيمــة الممكــن اســتردادها للشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة وقيمتهــا الدفتريــة؛ ويتــم إدراج الخســائر فــي بيــان الدخــل المجمــع.  

ــه  ــه بقيمت ــاس وإدراج أي اســتثمار محتفــظ ب ــى شــركة المحاصــة، تقــوم المجموعــة بقي ــة أو الســيطرة المشــتركة عل ــى الشــركة الزميل ــر الجوهــري عل ــد التأثي ــد فق عن
العادلــة. يتــم إدراج أي فــروق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة عنــد فقــدان التأثيــر الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة العادلــة للاســتثمار 

المتبقــي ومتحصــلات البيــع ضمــن بيــان الدخــل المجمــع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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ب( القياس بالقيمة العادلة 
إن اســتثمار المجموعــة فــي شــركة زميلــة محتفــظ بهــا مــن خــلال شــركة محاصــة، يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة. يســمح معيــار المحاســبة الدولــي 28 »الاســتثمار فــي 
شــركات زميلــة وشــركات محاصــة« تطبيــق هــذه المعالجــة، حيــث تتيــح المحاســبة عــن الاســتثمارات المحتفــظ بهــا مــن خــلال شــركات محاصــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــلال الأربــاح أو الخســائر وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 »الأدوات الماليــة«، مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي فتــرة 

التغييــر.

الأدوات المالية 
الأداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لشركة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى. 

تاريخ الاعتراف 
يتــم الاعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــا فــي تاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي تصبــح فيــه المجموعــة طرفــا فــي الأحــكام التعاقديــة لــلأداة. ويتضمــن 

ذلــك المتاجــرة بالطريقــة المعتــادة: مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات فــي الإطــار الزمنــي الســائد فــي الســوق. 

القياس المبدئي للأدوات المالية 
يعتمــد تصنيــف الأدوات الماليــة عنــد الاعتــراف المبدئــي علــى شــروطها التعاقديــة ونمــوذج الأعمــال المســتخدم فــي إدارة الأدوات. وتقــاس الأدوات الماليــة مبدئيــًا وفقــًا 
لقيمتهــا العادلــة باســتثناء فــي حالــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر، يتــم إضافــة أو اقتطــاع تكاليــف المعاملــة 

مــن هــذا المبلــغ. يتــم قيــاس الأرصــدة التجاريــة المدينــة وفقــا لســعر المعاملــة. 

فئات قياس الموجودات والمطلوبات المالية 
تقــوم المجموعــة بتصنيــف كافــة موجوداتهــا الماليــة بنــاًء علــى نمــوذج الأعمــال المختــص لإدارة الموجــودات والشــروط التعاقديــة للأصــل ويتــم قياســه وفقــا للفئــات 

الاتيــة: 

التكلفة المطفأة،  	
القيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى  	
القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر  	

يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بخــلاف الالتزامــات والضمانــات بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر عندمــا يتــم الاحتفــاظ بهــا لغــرض 
المتاجــرة، والأدوات المشــتقة عنــد تطبيــق تصنيــف القيمــة العادلــة. 

الموجودات المالية   )1
تحــدد المجموعــة تصنيــف الموجــودات الماليــة بناًء على نموذج الأعمال الذي تســتخدمه لإدارة الموجودات المالية وســمات التدفقات النقدية التعاقديــة للموجودات المالية.  

تقييم نموذج الأعمال 
تحــدد المجموعــة نمــوذج أعمالهــا عنــد المســتوى الــذي يعكــس علــى النحــو الأفضــل كيفيــة إدارتهــا لمجموعــات الموجــودات الماليــة لتحقيــق الأغــراض مــن الأعمــال. 
ويقصــد بذلــك مــا إذا كان هــدف المجموعــة يقتصــر علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن الموجــودات أو تحصيــل كلا مــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
ــف  ــم تصني ــرة( يت ــراض المتاج ــا لأغ ــظ به ــة المحتف ــودات المالي ــل الموج ــن )مث ــن الغرضي ــق أي م ــم ينطب ــودات. وإذا ل ــع الموج ــن بي ــة م ــة الناتج ــات النقدي والتدفق
الموجــودات الماليــة كجــزء مــن نمــوذج عمليــة »البيــع« ويتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر. لا يتــم تقييــم نمــوذج أعمــال المجموعــة لــكل أداة 

علــى حــدة، علــى مســتوى اعلــى مــن المحافــظ الإجماليــة، ويســتند إلــى عوامــل ملحوظــة مثــل: 

كيفية تقييم أداء نموذج الأعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال ورفع التقارير إلى موظفي الإدارة العليا للمنشأة. 	
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال( وكيفية إدارة تلك المخاطر؛ بالإضافة إلى 	
كيفية مكافأة مديري الأعمال )على ســبيل المثال أن تســتند المكافأة إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها(.  	
إن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع يعد أيضا من العوامل المهمة في تقييم المجموعة.  	

يســتند تقييــم نمــوذج الأعمــال إلــى الســيناريوهات المتوقعــة بصــورة معقولــة دون وضــع نمــوذج »الســيناريو الأســوأ« أو »ســيناريو حــالات الضغــط« فــي الاعتبــار. فــي 
حالــة تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد الاعتــراف المبدئــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات الأصليــة للمجموعــة، لــن تغيــر المجموعــة مــن تصنيــف الموجــودات الماليــة 

المتبقيــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج الأعمــال، ولكنهــا ســتدرج هــذه المعلومــات عنــد تقييــم الموجــودات الماليــة المســتحدثة أو المشــتراة مؤخــرًا. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط- اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط

عندمــا يتــم تخصيــص نمــوذج الأعمــال للاحتفــاظ بالموجــودات لغــرض تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ومــن البيــع، 
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة لــلأدوات الماليــة تمثــل مدفوعــات لأصــل المبلــغ والفائــدة فحســب )»اختبــار الاعتــراف بمدفوعــات أصــل المبلــغ 

والفائــدة فقــط«(. 

لأغــراض هــذا الاختبــار، ُيعــرف »أصــل المبلــغ« بالقيمــة العادلــة للأصــل المالــي عنــد الاعتــراف المبدئــي وقــد يتغيــر علــى مــدى عمــر الأصــل المالــي )علــى ســبيل المثــال، 
فــي حالــة أن يمثــل مدفوعــات لأصــل المبلــغ أو إطفــاء القســط/الخصم(. 

إن العناصــر الأكثــر أهميــة للفائــدة فــي أي ترتيــب إقــراض أساســي تتمثــل بصــورة نموذجيــة فــي مراعــاة القيمــة الزمنيــة للأمــوال ومخاطــر الائتمــان. ولاختبــار الاعتــراف 
بمدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط، تقــوم المجموعــة بتطبيــق أحــكام، وتراعــي العوامــل ذات الصلــة مثــل العملــة المــدرج بهــا الأصــل المالــي وفتــرة تحقــق معــدل 

الفائــدة عــن هــذا الأصل.

ــر  ــة غي ــة التعاقدي ــات النقدي ــب فــي التدفق ــى مــن الانكشــاف للمخاطــر أو التقل ــر مــن الحــد الأدن ــة التــي تســمح بالتعــرض لأكث ــإن الشــروط التعاقدي ــى النقيــض، ف عل
المرتبطــة بترتيــب إقــراض أساســي لا تتيــح تدفقــات نقديــة تعاقديــة تتمثــل فــي مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة عــن المبلــغ القائــم فقــط. وفــي مثــل هــذه الحــالات، 

ــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر. ينبغــي أن يتــم قيــاس الأصــل المالــي بالقيمــة العادل

تقــوم المجموعــة بإعــادة التصنيــف فقــط فــي حالــة وقــوع أي تغييــرات فــي نمــوذج الأعمــال المســتخدم لإدارة تلــك الموجــودات . وتتــم إعــادة التصنيــف اعتبــارا مــن 
بدايــة فتــرة البيانــات الماليــة المجمعــة التاليــة لحــدوث التغييــر. ومــن المتوقــع أن تكــون مثــل هــذه التغييــرات غيــر متكــررة بدرجــة كبيــرة ولــم تحــدث خــلال الســنة.

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند الاعتراف المبدئي إلى الفئات التالية:

أدوات الدين المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
يتــم قيــاس الأصــل المالــي الــذي يتمثــل فــي أداة ديــن وفقــا للتكلفــة المطفــأة فــي حالــة اســتيفائه للشــروط التاليــة وعــدم تصنيفــه كمــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــلال 

الأربــاح أو الخســائر: 

أن يتم الاحتفاظ بالأصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه الاحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 	
أن تؤدي الشروط التعاقدية للأصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم. 	

يتم تصنيف الأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة الأجل والمدينين التجاريين وبعض الموجودات الأخرى كأدوات دين مدرجة بالتكلفة المطفأة.

يتــم قيــاس أدوات الديــن المصنفــة بالتكلفــة المطفــأة لاحقــًا وفقــا للتكلفــة المطفــأة بواســطة طريقــة الفائــدة الفعلــي بعــد تعديلــه لكــي يعكــس عمليــات التغطيــة الفعليــة 
للقيمــة العادلــة وخســائر الانخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. وتــدرج إيــرادات الأربــاح وأربــاح وخســائر تحويــل العمــلات الأجنبيــة، وانخفــاض القيمــة فــي بيــان الدخــل 

المجمــع. كمــا تــدرج أي أربــاح أو خســائر مــن الاســتبعاد فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

أدوات الدين المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 
تتضمــن أدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر أدوات الديــن التــي لا تســتوفي خصائــص التدفقــات النقديــة المتعلقــة بهــا معاييــر اختبــار 
مدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة والتــي لا يتــم الاحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يســتهدف إمــا تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو تحصيــل كلاً مــن التدفقــات 

النقديــة التعاقديــة والبيــع معــًا. 

تم تصنيف القرض إلى أطراف ذات علاقة والقرض إلى شركة زميلة ضمن أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. 

يتــم لاحقــا قيــاس أدوات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر وفقــًا للقيمــة العادلــة مــع تســجيل الأربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي 
القيمــة العادلــة بالإضافــة إلــى إيــرادات الفوائــد وأربــاح وخســائر تحويــل العمــلات الأجنبيــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021



البيانات المالية المجمعة

58

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5

الأدوات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(  )1

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى 
عنــد الاعتــراف المبدئــي، قــد تختــار المجموعــة تصنيــف بعــض الاســتثمارات فــي الأســهم علــى نحــو غيــر قابــل للإلغــاء كأدوات حقــوق ملكيــة وفقــا للقيمــة العادلــة مــن 
خــلال الإيــرادات الشــاملة الأخــرى عندمــا تســتوفي تعريــف حقــوق الملكيــة طبقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 23 الأدوات الماليــة: العــرض ولا يتــم الاحتفــاظ بهــا لغــرض 

المتاجــرة. يتــم تحديــد مثــل هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة. 

يتــم لاحقــا قيــاس الاســتثمارات فــي أســهم مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الإيــرادات الشــاملة الأخــرى وفقــا للقيمــة العادلــة. وتســجل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
بمــا فــي ذلــك بنــد أســعار تحويــل العمــلات الأجنبيــة ضمــن الإيــرادات الشــاملة الأخــرى، وتعــرض ضمــن التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة كجــزء مــن حقــوق الملكية. 
كمــا يتــم تحويــل الأربــاح والخســائر المدرجــة ســابقا فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى إلــى الأربــاح المرحلــة عنــد الاســتبعاد، ولا يتــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل المجمــع. 
يتــم تســجيل توزيعــات الأربــاح فــي بيــان الدخــل المجمــع عندمــا يثبــت الحــق فــي اســتلام الدفعــات باســتثناء أن تســتفيد المجموعــة مــن مثــل هــذه المتحصــلات كأن 
يتــم اســترداد جــزء مــن تكلفــة الأداة وفــي تلــك الحالــة يتــم تســجيل الأربــاح ضمــن الإيــرادات الشــاملة الأخــرى. ولا تخضــع أدوات حقــوق الملكيــة وفقــا للقيمــة العادلــة 

مــن خــلال الإيــرادات الشــاملة الأخــرى لتقييــم انخفــاض القيمــة. 

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
تقــوم المجموعــة بتصنيــف أدوات حقــوق الملكيــة كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر عنــد شــرائها أو إصدارهــا بصــورة رئيســية لغــرض تحقيــق 
أربــاح قصيــرة الأجــل مــن خــلال أنشــطة المتاجــرة أو عندمــا تشــكل جــزءًا مــن محفظــة أدوات ماليــة مــدارة، فــي حالــة توافــر دليــل علــى وجــود نمــط حديــث لتســجيل 
الأربــاح قصيــرة الأجــل. يتــم تســجيل وقيــاس الموجــودات المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع وفقــا للقيمــة العادلــة. إضافــة إلــى ذلــك وعنــد 
الاعتــراف المبدئــي، قــد تقــوم المجموعــة علــى نحــو غيــر قابــل للإلغــاء بتصنيــف الأصــل المالــي الــذي يســتوفي متطلبــات القيــاس وفقــا للتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة 
مــن خــلال الإيــرادات الشــاملة الأخــرى كأصــل مالــي مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر إذا كان ذلــك مــن شــأنه أن يســتبعد أو يحــد بصــورة ملحوظــة 

مــن أي عــدم تطابــق محاســبي قــد ينشــأ. 

يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وتوزيعات الأرباح في بيان الدخل المجمع عندما يثبت الحق في استلام الدفعات.

تتضمن هذه الفئة من التصنيف بعض الأوراق المالية والصناديق. 

حددت المجموعة تصنيف و قياس موجوداتها المالية كما يلي:
 

أ. موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 
تتكــون الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر للمجموعــة مــن الاســتثمار فــي صناديــق والقــروض القابلــة للتحويــل والأوراق الماليــة 

المســعرة وغيــر المســعرة والاســتثمار فــي شــركة زميلــة محتفــظ بهــا مــن خــلال شــركة محاصــة. 

ــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن خــلال شــركة محاصــة وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة، حيــث  ــة المحتفــظ ب لا يتــم المحاســبة عــن الاســتثمار فــي شــركة زميل
اختــارت المجموعــة قيــاس هــذه الاســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــلال بيــان الدخــل وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 باســتخدام الإعفــاء المتــاح مــن خــلال 
معيــار المحاســبة الــدول 28: اســتثمارات فــي شــركات زميلــة وشــركات محاصــة. ويتــم تحميــل ذلــك فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بالقيمــة العادلــة، مــع إدراج صافــي 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المــدرج كأربــاح )خســائر( غيــر محققــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

ب. قرض إلى شركة زميلة وطرف ذي علاقة 
إن القــرض إلــى شــركة زميلــة وطــرف ذي علاقــة يعتبــر مــن الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة ذات مدفوعــات ثابتــة أو يمكــن تحديدهــا وهــي غيــر مســعرة فــي ســوق 

نشــط. بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم لاحقــا قيــاس هــذه الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر. 

ج. مدينون تجاريون 
يتــم قيــاس الأرصــدة التجاريــة المدينــة بســعر المعاملــة وفقــا لسياســة المجموعــة المحاســبية المتعلقــة بالإيــرادات الناتجــة مــن عقــود مــع العمــلاء، ناقصــا خســائر الائتمــان 

المتوقعــة، وتــدرج بالتكلفــة المطفأة. 

فيمــا يتعلــق بالأرصــدة التجاريــة المدينــة التــي لا تتضمــن بنــد تمويــل جوهــري أو التــي قامــت المجموعــة بتطبيــق المبــرر العملــي بشــأنها، تقــوم المجموعــة بقيــاس الأصــل 
المالــي مبدئيــا بقيمتــه العادلــة زائــدا تكاليــف المعاملــة فــي حالــة الأصــل المالــي غيــر المــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.5

الأدوات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(  )1

د. أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع  
تتكــون الاصــدة لــدى البنــوك والنقــد والودائــع فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع مــن النقــد لــدى البنــوك وفــي الصنــدوق والودائــع قصيــرة الأجــل ذات فتــرات اســتحقاق 

ثلاثــة أشــهر أو أقــل. ويتــم إدراجهــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 

لأغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد والودائع قصيرة الأجل وفقا للموضح أعلاه.  

هـ. موجودات متداولة أخرى 
يتم إدراج الموجودات المتداولة الأخرى بقيمتها الدفترية ناقصا انخفاض القيمة – إن وجد. 

إعادة تصنيف الموجودات المالية 
لا تقــوم المجموعــة بإعــادة تصنيــف موجوداتهــا الماليــة لاحقــا للاعتــراف المبدئــي إلا فــي الظــروف الاســتثنائية التــي تقــوم فيهــا المجموعــة بتغييــر نمــوذج الاعمــال لإدارة 

ــودات المالية.  الموج

الأدوات المالية المشتقة ومحاسبة التغطية 
ــة لتغطيــة مخاطــر العمــلات  ــادلات أســعار الفائــدة واتفاقيــات الأســعار الآجل ــة ومب تســتخدم المجموعــة الأدوات الماليــة المشــتقة مثــل عقــود العمــلات الأجنبيــة الآجل
الأجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة الخاصــة بهــا علــى التوالــي. تــدرج المشــتقات بالقيمــة العادلــة. كمــا تــدرج المشــتقات ذات القيمــة العادلــة الموجبــة )أربــاح غيــر محققــة( 
ــي المجمــع.  ــات الأخــرى فــي بيــان المركــز المال ــة الســالبة )خســائر غيــر محققــة( ضمــن المطلوب ضمــن الموجــودات الأخــرى، كمــا تســجل المشــتقات ذات القيمــة العادل
بالنســبة لبنــود التغطيــة غيــر المؤهلــة لمحاســبة التغطيــة والمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة، تــدرج الأربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلة للمشــتقات 

مباشــرة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

إن الأداة المشــتقة المتضمنــة هــي أداة مختلطــة والتــي تتضمــن أيضــًا عقــد رئيســي غيــر مشــتق يــؤدي إلــى اختــلاف بعــض التدفقــات النقديــة لأداة المدمــج بطريقــة 
مماثلــة لــلأداة المشــتقة المســتقلة. تــؤدي الأداة المشــتقة المتضمنــة إلــى تعديــل كلــي أو جزئــي فــي التدفقــات النقديــة علــى نحــو قــد لا يكــون مطلوبــًا بموجــب العقــد 
ــدلات الأســعار، أو  ــة أو مؤشــرات أو مع ــلات الأجنبي ــل العم ــة أو أســعار الســلع أو أســعار تحوي ــن، أو ســعر الأداة المالي ــدة معي ــدل فائ ــل مع ــل مقاب ــم التعدي ــى أن يت عل
التصنيــف الائتمانــي أو المؤشــر الائتمانــي، أو متغيــرات أخــرى شــريطة أنــه فــي حالــة المتغيــرات غيــر الماليــة لا تقتصــر هــذه التعديــلات علــى أحــد أطــراف العقــد. إن 
الأداة المشــتقة المرتبطــة بــأداة ماليــة ولكــن قابلــة للتحويــل بموجــب عقــد علــى نحــو مســتقل عــن هــذه الأداة، أو لهــا طــرف مقابــل مختلــف عــن تلــك الأداة، لا تعتبــر أداة 
مشــتقة متضمنــة، ولكــن أداة ماليــة مســتقلة. يتــم فصــل الأداة المشــتقة فــي عقــد مختلــط يتضــن التــزام مالــي او عقــد رئيســي غيــر مالــي عــن العقــد الرئيســي ويتــم 
ــة: ان الخصائــص والمخاطــر الاقتصاديــة لهــا لا تتعلــق بصــورة وثيقــة بالعقــد الرئيســي، او أن الأداة المســتقلة لهــا نفــس  المحاســبة عنهــا كأداة ماليــة مســتقلة فــي حال
شــروط المشــتقات المتضمنــة تســتوفي تعريــف الأداة المشــتقة، وأن لا يتــم قيــاس العقــد المختلــط بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح او الخســائر. يتــم قيــاس المشــتقات 
المتضمنــة بالقيمــة العادلــة مــع ادراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. كمــا يتــم إعــادة القيــاس فقــط فــي حالــة التغيــر فــي شــروط العقــد مــا 
يــؤدي الــى تعديــل جوهــري فــي التدفقــات النقديــة التــي ســتكون مطلوبــة فــي حالــة عــدم اجــراء التغييــر، او فــي حالــة إعــادة تصنيــف الأصــل المالــي الــى خــارج فئــة 

القيــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح او الخســائر.

 فــي بدايــة علاقــة التغطيــة، تقــوم المجموعــة بإجــراء توثيــق رســمي للعلاقــة بيــن البنــد المغطــى وأداة التغطيــة، بالإضافــة إلــى طبيعــة المخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا 
واهــداف معاملــة التغطيــة واســتراتيجية تنفيذهــا والطريقــة التــي ســيتم اتباعهــا لتقييــم فاعليــة علاقــة التغطيــة. ويتــم أيضــا فــي بدايــة علاقــة التغطيــة إجــراء تقييــم 
رســمي للتأكــد مــن ارتفــاع فاعليــة أداة التغطيــة فــي مقاصــة المخاطــر المرتبطــة بالبنــد المغطــى. يتــم تقييــم معامــلات التغطيــة رســميا كل ربــع فتــرة ســنوية. مــن المتوقــع 
أن تكــون معاملــة التغطيــة عاليــة الفعاليــة مــن حيــث مقاصــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمخاطــر المغطــاة بنســبة تتــراوح بيــن %80 
إلــى 125% خــلال فتــرة التغطيــة. إذا كان البنــد المغطــى هــو معاملــة متوقعــة، تقــوم المجموعــة بتقييــم احتمــالات تنفيــذ المعاملــة ومــا إذا كانــت تمثــل تعــرض لمخاطــر 

التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة والتــي قــد تؤثــر فــي النهايــة علــى بيــان الدخــل المجمــع.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021



البيانات المالية المجمعة

60

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2
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الأدوات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(  )1
الأدوات المالية المشتقة ومحاسبة التغطية )تتمة(

لأغراض محاسبة التغطية، يتم تصنيف معاملات التغطية كما يلي:  

تغطيــة القيمــة العادلــة عنــد تغطيــة الانكشــافات إلــى التغيــرات فــي القيمة العادلــة لأصل أو التزام مســجل، أو التزام تام غير مســجل )باســتثناء مخاطر أســعار  	
العمــلات الأجنبيــة(، أو 

تغطيــة التدفقــات النقديــة عنــد تغطيــة مخاطــر إمكانيــة التغير في التدفقــات النقدية المتعلــق بالمخاطر المحددة المرتبطــة بأصل أو التزام معيــن، أو معاملات  	
محتملــة بصــورة كبيــرة أو مخاطــر العمــلات الاجنبيــة لالتــزام تــام غيــر محقــق، أو 

تغطية صافي الاستثمار في عمليات أجنبية.  	

فيما يلي معاملات التغطية التي تستوفي معايير التأهل لمحاسبة التغطية: 

أ( تغطية القيمة العادلة 
ــط  ــة المرتب ــد التغطي ــد قي ــة للبن ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــع إدراج التغي ــع، م ــل المجم ــان الدخ ــي بي ــتقة ف ــة المش ــة لأداة التغطي ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــم إدراج التغي يت

ــع.  ــان الدخــل المجم ــي بي ــدرج أيضــا ف ــد المغطــى وي ــة للبن ــة الدفتري ــا كجــزء مــن القيم ــم تغطيته ــي يت بالمخاطــر الت

بالنســبة لمعامــلات تغطيــة القيمــة العادلــة للبنــود المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إطفــاء تعديــل القيمــة الدفتريــة مــن خــلال بيــان الدخــل المجمــع علــى مــدى فتــرة 
الاســتحقاق المتبقيــة. ويجــوز أن يبــدأ الإطفــاء فــور وجــود التعديــل كمــا يجــب أن ينتهــي بمجــرد أن يتوقــف تعديــل البنــد المغطــى لقــاء أي تغيــرات فــي قيمتــه العادلــة 

والتــي قــد تحــدث نتيجــة المخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا. 

في حالة استبعاد البند المغطى، تدرج القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في بيان الدخل المجمع. 

عنــد تصنيــف التــزام تــام غيــر مســجل كبنــد قيــد التغطيــة، يــدرج التغيــر المتراكــم اللاحــق فــي القيمــة العادلــة للالتــزام التــام الخــاص بالمخاطــر قيــد التغطيــة كأصــل أو 
التــزام مــع تســجيل الأربــاح أو الخســائر المقابلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع.

ب( تغطية التدفقات النقدية  
يتــم إدراج الجــزء الفعــال مــن الأربــاح أو الخســائر لأداة التغطيــة فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى، بينمــا يــدرج أي جــزء غيــر فعــال علــى الفــور فــي بيــان الدخــل المجمــع. 
ويتــم تحويــل المبالــغ المدرجــة فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى إلــى بيــان الدخــل المجمــع عندمــا تؤثــر المعاملــة المغطــاة علــى بيــان الدخــل المجمــع؛ علــى ســبيل المثــال 
عنــد الاعتــراف بالإيــرادات الماليــة أو المصروفــات الماليــة المغطــاة أو عنــد حــدوث بيــع متوقــع. عندمــا يمثــل البنــد المغطــى تكلفــة موجــودات غيــر ماليــة أو مطلوبــات 
غيــر ماليــة، يتــم تحويــل المبالــغ المدرجــة فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى إلــى القيمــة الدفتريــة المبدئيــة للموجــودات أو المطلوبــات غيــر الماليــة. إذا لــم يعــد بالإمــكان 
حــدوث المعاملــة المتوقعــة أو الالتــزام النهائــي، يتــم تحويــل المبالــغ المدرجــة ســابقًا فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى إلــى بيــان الدخــل المجمــع. إذا انتهــت صلاحيــة أداة 
التغطيــة أو تــم بيعهــا أو إنهائهــا أو ممارســتها بــدون إحــلال أو تجديــد، أو عنــد إلغــاء تصنيفهــا كأداة تغطيــة، فــإن المبالــغ المدرجــة ســابقًا فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى 

تبقــى فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى إلــى وقــت حــدوث المعاملــة المتوقعــة أو الالتــزام النهائــي. 

ج( تغطية صافي الاستثمار
إن تغطيــات صافــي الاســتثمار فــي العمليــات الأجنبيــة، بمــا فــي ذلــك تغطيــة البنــود النقديــة التــي يتــم المحاســبة عنهــا كجــزء مــن صافــي الاســتثمار، يتــم المحاســبة عنهــا 
بطريقــة مماثلــة لتغطيــات التدفقــات النقديــة. تــدرج الأربــاح أو الخســائر مــن أداة التغطيــة المتعلــق بالجــزء الفعــال مــن التغطيــة مباشــرًة فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى، 
بينمــا تــدرج أي أربــاح أو خســائر تتعلــق بالجــزء غيــر الفعــال فــي بيــان الدخــل المجمــع. عنــد اســتبعاد العمليــات الأجنبيــة، يتــم تحويــل القيمــة المتراكمــة لأي مــن هــذه 

الأربــاح أو الخســائر المدرجــة فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى إلــى بيــان الدخــل المجمــع.

تســتخدم المجموعــة القــروض التــي تحمــل فائــدة لتغطيــة التعــرض لمخاطــر تحويــل العمــلات الأجنبيــة علــى اســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة الخارجيــة. للمزيــد مــن 
التفاصيــل، انظــر إيضــاح 19. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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الأدوات المالية )تتمة(

الموجودات المالية )تتمة(  )1
إلغاء الاعتراف بالموجودات المالية 

يتم استبعاد الأصل المالي )أو جزء من الأصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة أو ما ينطبق عليه ذلك( عندما:

ينتهي الحق في استلام التدفقات النقدية من الأصل؛ 	
تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتلام التدفقــات النقديــة من الأصــل أو تلتزم بدفــع التدفقات النقديــة المســتلمة بالكامل دون تأخير مــادي إلى طرف  	

ــم تقــم المجموعــة بتحويــل أو  ــا الهامــة للأصــل أو )ب( ل ــوم المجموعــة بتحويــل كافــة المخاطــر والمزاي ــا أن )أ( تق ــع، وإم ــات القبــض والدف آخــر بموجــب ترتيب
الاحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة للأصــل ولكنهــا فقــدت الســيطرة علــى الأصــل. 

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتلام التدفقــات النقديــة أو الدخــول فــي ترتيبــات القبــض والدفــع، فإنهــا تقــوم بتقييــم مــا إذا مازالــت تحتفــظ بكافــة 
ــم تفقــد الســيطرة علــى الأصــل، تســتمر  ــم تقــم بتحويــل أو الاحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزايــا الأصــل ول المخاطــر والمزايــا الهامــة للملكيــة، والــى أي مــدى ذلــك. وإذا ل
المجموعــة فــي تســجيل الأصــل المحــول بمقــدار اســتمرار المجموعــة فــي الســيطرة فــي الأصــل. فــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة أيضــَا بتســجيل الالتــزام ذات الصلــة. 

ويتــم قيــاس الأصــل المحــول والالتــزام المرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق والالتزامــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة.

يتــم قيــاس المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى الأصــل المحــول بالقيمــة الدفتريــة الأصليــة لذلــك الأصــل أو الحــد الأقصــى للمقابــل المســتلم الــذي قــد 
ينبغــي علــى المجموعــة ســداده أيهمــا أقــل.

المطلوبات المالية   )2
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد الاعتــراف المبدئــي كمطلوبــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر، أو قــروض وســلف أو دائنيــن أو 

مشــتقات مصنفــة كأدوات تغطيــة فــي معاملــة تغطيــة فعالــة كلمــا كان ذلــك مناســبا. 

يتم إدراج كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، بالصافي بعد التكاليف المتعلقة مباشرة بالمعاملة في حالة القروض والسلف والدائنين. 

تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة الدائنين التجاريين والأرصدة الدائنة الأخرى والقروض التي تحمل فائدة ومطلوبات التأجير والأدوات المالية المشتقة. 

حددت المجموعة تصنيف وقياس مطلوباتها المالية كما يلي: 

أ( المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر 
تتضمــن المطلوبــات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر المطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا لأغــراض المتاجــرة والمطلوبــات الماليــة المصنفــة 

عنــد الاعتــراف المبدئــي كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر.

تصنــف المطلوبــات الماليــة كمحتفــظ بهــا لأغــراض المتاجــرة، إذا تــم تكبدهــا لغــرض إعــادة الشــراء فــي المســتقبل القريــب. تتضمــن هــذه الفئــة مشــتقات الأدوات الماليــة 
التــي تبرمهــا المجموعــة والتــي لا يتــم تصنيفهــا كأدوات تغطيــة فــي علاقــات تغطيــة وفقــًا لمــا يحــدده المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. تصنــف المشــتقات المســتقلة 

المتضمنــة أيضــًا كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة إلا إذا تــم تصنيفهــا كأدوات تغطيــة فعالــة. 

يتم تسجيل الأرباح أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة في بيان الدخل المجمع. 

تصنــف المطلوبــات الماليــة كـــمطلوبات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر فــي تاريــخ الاعتــراف المبدئــي وذلــك فقــط عنــد اســتيفاء متطلبــات المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. 

ب( قروض تحمل فائدة 
بعــد الاعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس القــروض التــي تحمــل فائــدة لاحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. تــدرج الأربــاح والخســائر ضمــن 

الأربــاح أو الخســائر عنــد اســتبعاد المطلوبــات وكذلــك مــن خــلال عمليــة إطفــاء طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 

تحتســب التكلفــة المطفــأة اخــذا فــي الاعتبــار أي خصــم أو عــلاوة عنــد الاقتنــاء والأتعــاب أو التكاليــف التــي تمثــل جــزًءا لا يتجــزأ مــن طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 
يــدرج إطفــاء معــدل الفائــدة الفعلــي ضمــن تكاليــف التمويــل فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

تــدرج الأقســاط المســتحقة خــلال ســنة واحــدة كمطلوبــات متداولــة. وتســجل الفوائــد كمصــروف عنــد اســتحقاقها فــي بيــان الدخــل المجمــع مــع إدراج المبالــغ غيــر 
المدفوعــة كمصروفــات مســتحقة تحــت بنــد »دائنيــن تجارييــن وأرصــدة دائنــة أخــرى«. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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المطلوبات المالية )تتمة(  )2
ج( دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمها سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد أو لم تصدر.

إلغاء الاعتراف بالمطلوبات المالية 
يتــم إلغــاء الاعتــراف بالتــزام مالــي عندمــا يتــم الإعفــاء مــن الالتــزام المرتبــط بالمطلوبــات أو إلغــاؤه أو انتهــاء صلاحيــة اســتحقاقه. عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخر 
مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، أو بتعديــل شــروط الالتــزام المالــي الحالــي بشــكل جوهــري، يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كإلغــاء الاعتــراف 

بالالتــزام الأصلــي والاعتــراف بالتــزام جديــد، ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع.

مقاصة الأدوات المالية  )3
تتــم المقاصــة بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع فقــط إذا كان هنــاك حــق قانونــي ملــزم حالًيــا لمقاصــة 

المبالــغ المحققــة وتوجــد نيــة الســداد علــى أســاس الصافــي لتحقيــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي آن واحــد. 

انخفاض قيمة الموجودات المالية 
تقــوم المجموعــة بــإدراج مخصــص خســائر الائتمــان المتوقعــة لجميــع أدوات الديــن الماليــة غيــر المحتفــظ بهــا وفقــا للقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر. تســتند 
خســائر الائتمــان المتوقعــة إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة بموجــب عقــد وكافــة التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتلامها. ويتــم 
خصــم العجــز بمعــدل تقريبــي لمعــدل الفائــدة الفعلــي الأصلــي للأصــل. ســوف تتضمــن التدفقــات النقديــة المتوقعــة التدفقــات النقديــة مــن بيــع الضمــان المحتفــظ بــه أو 

التحســينات الائتمانيــة التــي تعتبــر جــزءًا لا يتجــزأ مــن الشــروط التعاقديــة.

ــذ  ــان من ــر الائتم ــي مخاط ــوظ ف ــاد ملح ــرض لازدي ــي لا تتع ــان والت ــر الائتم ــافات لمخاط ــبة للانكش ــن. بالنس ــى مرحلتي ــة عل ــان المتوقع ــائر الائتم ــراف بخس ــم الاعت يت
الاعتــراف المبدئــي، يتــم احتســاب مخصصــات لخســائر الائتمــان المتوقعــة عــن خســائر الائتمــان الناتجــة مــن أحــداث التعثــر المحتملــة خــلال فتــرة الاثنــي عشــر شــهرًا 
التاليــة )خســائر الائتمــان المتوقعــة علــى مــدى اثنــي عشــر شــهرًا(. وبالنســبة للانكشــافات لمخاطــر الائتمــان التــي تتعــرض لازديــاد ملحــوظ فــي مخاطــر الائتمــان منــذ 
الاعتــراف المبدئــي، ينبغــي احتســاب مخصــص خســائر يتضمــن خســائر الائتمــان علــى مــدى العمــر المتبقــي مــن الانكشــاف للمخاطــر بغــض النظــر عــن توقيــت التعثــر 

)خســائر الائتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر الأداة(.

ــي، لا تتعقــب المجموعــة التغييــرات فــي  ــن، تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة مبســطة فــي احتســاب خســائر الائتمــان المتوقعــة. وبالتال بالنســبة للمدينيــن التجاريي
مخاطــر الائتمــان وإنمــا تقــوم بــدلاً مــن ذلــك بالاعتــراف بمخصــص للخســائر اســتنادا إلــى خســائر الائتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر الأداة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة 
ــا لكــي تعكــس العوامــل  ــرة المجموعــة التاريخيــة بخســائر الائتمــان وقامــت بتعديله ــى خب المجمعــة. وقامــت المجموعــة باحتســاب مصفوفــة مخصصــات اســتنادا إل

المســتقبلية المرتبطــة بالمقترضيــن والبيئــة الاقتصاديــة للمجموعــة.

لا تخضع أدوات الدين المالية والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إلى خسائر الائتمان المتوقعة. 

تعامــل المجموعــة الأصــل المالــي كأصــل متعثــر فــي حالــة التأخــر فــي ســداد المدفوعــات التعاقديــة لمــدة 180 يومــًا. ومــع ذلــك، قــد تعتبــر المجموعــة الأصــل المالــي 
ــغ التعاقديــة القائمــة  ــة أن تشــير المعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة إلــى عــدم احتماليــة اســتلام المجموعــة للمبال كأصــل متعثــر فــي بعــض الحــالات، وذلــك فــي حال
بالكامــل قبــل مراعــاة أي تعزيــزات ائتمانيــة محتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة. ويتــم شــطب الأصــل المالــي عندمــا لا يوجــد أي توقــع معقــول باســترداد التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة.

القيمة العادلة
تقــوم المجموعــة بقيــاس بعــض الأدوات الماليــة )بمــا فــي ذلــك المشــتقات(، والموجــودات غيــر الماليــة مثــل العقــارات الاســتثمارية وفقــا للقيمــة العادلــة بتاريــخ البيانــات 

ــة المجمعة. المالي

تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا الســعر المســتلم مــن بيــع أصــل أو المدفــوع لتســوية التــزام مــا فــي معامــلات منتظمــة بيــن أطــراف فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند 
قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض حــدوث معاملــة بيــع الأصــل أو تســوية الالتــزام إمــا فــي:

البيع أو النقل في السوق الرئيسي للأصل أو الالتزام، أو 	
في السوق الأكثر ملائمة للأصل أو الالتزام عند غياب السوق الرئيسي للأصل أو الالتزام. 	

يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق الأكثر ملائمة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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ــد تســعير الأصــل أو الالتــزام، بافتــراض أن  ــة للأصــل أو الالتــزام باســتخدام افتراضــات مــن الممكــن للمشــاركين فــي الســوق اســتخدامها عن يتــم قيــاس القيمــة العادل
ــى. ــى تحقيــق مصالحهــم الاقتصاديــة المثل المشــاركين فــي الســوق ســيعملون عل

ــى وأفضــل  ــة مــن خــلال اســتخدام الأصــل بأعل ــى تحقيــق منافــع اقتصادي ــة قــدرة المشــاركين فــي الســوق عل ــر المالي ــة للموجــودات غي يراعــي قيــاس القيمــة العادل
ــه. ــى وأفضــل مســتوي ل ــى مشــارك آخــر فــي الســوق مــن المحتمــل أن يســتخدم الأصــل بأعل ــه، أو مــن خــلال بيعــه إل مســتوى ل

تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم تتناســب مــع الظــروف وتتــاح لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وزيــادة اســتخدام المدخــلات المعروضــة ذات الصلــة إلــى 
الحــد الأقصــى والحــد مــن اســتخدام المدخــلات غيــر المعروضــة.

تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو الافصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ضمــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة،  والمبيــن 
كمــا يلــي، اســتنادًا إلــي أقــل مســتوي مــن المدخــلات والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المستوى 1: الأسعار السوق )غير المعدلة( في الأسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المطابقة؛ 	
المستوى 2: أساليب تقييم تكون بها أقل مستوي من المدخلات التي تعد جوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظة بشكل مباشر أو غير مباشر. 	
المستوى 3: أساليب تكون بها أقل مستوي من المدخلات الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظة.  	

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت التحويــلات قــد حدثــت بيــن مســتويات 
الجــدول الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )اســتنادًا إلــى أقــل مســتوي مــن المدخــلات والتــي لهــا تأثيــر جوهــري علــى القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة فتــرة 

التقريــر المالــي. 

تحــدد إدارة المجموعــة سياســات وإجــراءات القيــاس المتكــرر للقيمــة العادلــة مثــل العقــارات الاســتثمارية والموجــودات الماليــة غيــر المســعرة المتاحــة للبيــع؛ وكذلــك 
للقيــاس غيــر المتكــرر مثــل الموجــودات المحتفــظ بهــا للتوزيــع فــي العمليــات غيــر المســتمرة.  

ــى أســاس ســنوي.  ــن عل ــن الخارجيي ــرار إشــراك المقيمي ــارات الاســتثمارية للمجموعــة. وتتخــذ الإدارة ق ــم العق ــة تقيي ــي عملي ــون بالاشــتراك ف ــون خارجي ــوم مقيم يق
وتتضمــن معاييــر الاختيــار المتطلبــات القانونيــة والمعرفــة بالســوق وحســن الســمعة والاســتقلالية ومــدى تحقــق المعاييــر المهنيــة. وتتخــذ الإدارة قرارهــا بعــد مناقشــات 

مــع المقيميــن الخارجييــن للمجموعــة لتحديــد مدخــلات وتقنيــات التقييــم المســتخدمة فــي كل حالــة. 

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــلأدوات الماليــة غيــر المســعرة بالرجــوع إلــى القيمــة الســوقية لاســتثمار مماثــل، أو اســتنادا إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة، أو نمــاذج 
تقييــم مناســبة أخــرى، أو إلــى أســعار الوســطاء. 

ــادة  ــة إع ــبية للمجموع ــات المحاس ــب السياس ــي تتطل ــات الت ــودات والمطلوب ــم الموج ــي قي ــركات ف ــل التح ــة بتحلي ــة المجمع ــات المالي ــخ البيان ــي تاري ــوم الإدارة ف تق
قياســها أو إعــادة تقييمهــا. ولغــرض هــذا التحليــل، تتحقــق الإدارة مــن أهــم المدخــلات التــي تــم تطبيقهــا فــي أحــدث عمليــة تقييــم مــن خــلال الموافقــة علــى المعلومــات 

المســتخدمة فــي احتســاب تقييــم العقــود وغيرهــا مــن المســتندات ذات الصلــة. 

كمــا تقــوم الإدارة بالتعــاون مــع المقيميــن الخارجييــن للمجموعــة بمقارنــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل أصــل والتــزام مقابــل المصــادر الخارجيــة ذات الصلــة لتحديــد 
مــا إذا كان التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي مســتوى معقــول. 

لأغــراض إفصاحــات القيمــة العادلــة، حــددت المجموعــة فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس وطبيعــة الأصــل أو الالتــزام والســمات أو المخاطــر المرتبطــة بــه 
ومســتوى التوزيــع الهرمــي للقيمــة العادلــة الموضــح أعــلاه. 

المخزون 
يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة وصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. إن التكاليــف هــي تلــك المصروفــات المتكبــدة حتــى يصــل كل منتــج إلــى مكانــه وحالتــه 
الراهنــة ويتــم تحديدهــا علــى أســاس المتوســط المرجــح. يســتند صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا إلــى ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق العمــل العــادي ناقصــًا أي تكاليــف 

إضافيــة أخــرى مــن المتوقــع تكبدهــا عنــد الإتمــام والبيــع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
ــا إذا  ــار م ــة لاختب ــة المجمع ــات المالي ــخ البيان ــي تاري ــزون ف ــتثماري والمخ ــار الاس ــتثناء العق ــة، باس ــر المالي ــة غي ــودات المجموع ــة لموج ــة الدفتري ــة القيم ــم مراجع يت
كان هنــاك مؤشــر علــى الانخفــاض فــي القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده للأصــل. بالنســبة للشــهرة والموجــودات غيــر 

ــغ الممكــن اســترداده كل ســنة فــي الوقــت نفســه.  الملموســة ذات الأعمــار الإنتاجيــة غيــر المحــددة أو غيــر المتاحــة بعــد للاســتخدام، يتــم تقديــر المبل

إن المبلــغ الممكــن اســترداده لأصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد هــو القيمــة مــن الاســتخدام والقيمــة العادلــة ناقصــًا التكاليــف حتــى إتمــام البيــع أيهمــا أكبــر. عنــد تقديــر القيمــة 
ــل الضرائــب ويعكــس هــذا المعــدل التقييمــات  ــى القيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم قب مــن الاســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إل
الحاليــة الســائدة فــي الســوق للقيمــة الزمنيــة للنقــد والمخاطــر المرتبطــة بأصــل مــا. لغــرض اختبــار الانخفــاض فــي القيمــة، يتــم تجميــع الموجــودات إلــى أصغــر مجموعــة 
ــة الناتجــة مــن الموجــودات  ــك التدفقــات النقدي ــى إنتــاج التدفقــات النقديــة مــن الاســتخدام المســتمر والتــي تكــون مســتقلة بشــكل كبيــر عــن تل ــؤدي إل موجــودات ت

الأخــرى أو مجموعــات الموجــودات الأخــرى )»وحــدة إنتــاج النقــد«(. 

ــد  ــاج النق ــى كل وحــدة مــن وحــدات إنت ــا عل ــم توزيعه ــاء يت ــم اقتناؤهــا فــي دمــج الأعمــال مــن تاريــخ الاقتن ــار انخفــاض القيمــة، فــإن الشــهرة التــي ت لأغــراض اختب
بالمجموعــة أو مجموعــات وحــدات إنتــاج النقــد المتوقــع أن تســتفيد مــن نمــاذج الدمــج بصــرف النظــر عــن تخصيــص الموجــودات والمطلوبــات الأخــرى للمجموعــة لتلــك 

الوحــدات أو مجموعــات الوحــدات.

إن كل وحدة أو مجموعة وحدات تتوزع عليها الشهرة: 

تمثل المستوى الأدنى ضمن المجموعة الذي تتم مراقبة الشهرة من خلاله لأغراض الإدارة الداخلية؛ و 	
لا تزيد عن شريحة تستند إلى صيغة تقرير المجموعة التي يتم تحديدها وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 8: قطاعات التشغيل. 	

لا يتــم رد خســارة الانخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالشــهرة. فيمــا يتعلــق بالموجــودات الأخــرى، يتــم تقييــم خســائر الانخفــاض فــي القيمــة المدرجــة فــي الفتــرات الســابقة 
فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة لتحديــد أي مؤشــر علــى انخفــاض الخســارة أو عــدم وجودهــا. يتــم رد خســارة الانخفــاض فــي القيمــة فــي حالــة حــدوث تغيــر فــي 
التقديــرات المســتخدمة فــي تحديــد المبلــغ الممكــن اســترداده. يتــم رد خســارة الانخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي لا تتجــاوز معــه صافــي القيمــة الدفتريــة 

للأصــل، بعــد الاســتهلاك والإطفــاء، القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا مــا لــم تــدرج خســائر الانخفــاض فــي القيمــة. 

يتــم إدراج خســارة الانخفــاض فــي القيمــة إذا تجــاوزت القيمــة الدفتريــة للأصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد لهــذا الأصــل المبلــغ المقــدر الممكــن اســترداده. تــدرج خســائر 
ــة  ــد أولاً لتخفيــض القيم ــاج النق ــق بوحــدات إنت ــا يتعل ــة المدرجــة فيم ــع خســائر الانخفــاض فــي القيم ــم توزي ــع. يت ــان الدخــل المجم الانخفــاض فــي القيمــة ضمــن بي
ــى أســاس نســبي.  ــة للموجــودات الأخــرى التــي تنتمــي للوحــدة )مجموعــة الوحــدات( عل ــم لتخفيــض القيمــة الدفتري ــى الوحــدات ث الدفتريــة لأيــة شــهرة موزعــة عل

أسهم الخزينة
تتمثــل أســهم الخزينــة فــي الأســهم التــي تصدرهــا الشــركة الأم التــي تــم إعــادة اقتنائهــا لاحقــًا مــن قبــل المجموعــة ولــم يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغاؤهــا حتــى الآن. يتــم 
المحاســبة عــن أســهم الخزينــة بطريقــة التكلفــة حيــث يتــم إدراج تكلفــة الأســهم التــي تــم اقتناءهــا فــي حســاب أســهم خزينــة ضمــن حقــوق الملكيــة. عنــد إعــادة إصــدار 
أســهم الخزينــة؛ يتــم قيــد الأربــاح الناتجــة فــي حســاب منفصــل غيــر قابــل للتوزيــع فــي حقــوق الملكيــة كمــا يتــم تحميــل أي خســائر محققــة علــى نفــس الحســاب فــي 
حــدود الرصيــد الدائــن لذلــك الحســاب، ويتــم تحميــل الخســائر الإضافيــة علــى الأربــاح المرحلــة ومــن ثــم إلــى الاحتياطــي الاجبــاري. تســتخدم الأربــاح المحققــة لاحقــًا 
مــن بيــع أســهم الخزينــة أولا لمقابلــة الخســائر المؤقتــة المدرجــة ســابقًا فــي الاحتياطيــات والأربــاح المرحلــة واحتياطــي أســهم الخزينــة. لا يتــم دفــع أيــة توزيعــات أربــاح 
نقديــة عــن أســهم الخزينــة. ويــؤدي إصــدار أســهم منحــة إلــى زيــادة عــدد أســهم الخزينــة بنفــس النســبة وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم بــدون التأثيــر علــى إجمالــي 

تكلفــة أســهم الخزينــة.

ترجمة عملات أجنبية 
تحــدد كل شــركة فــي المجموعــة عملتهــا الوظيفيــة الخاصــة بهــا ويتــم قيــاس البنــود الــواردة فــي البيانــات الماليــة لــكل شــركة بتلــك العملــة الوظيفيــة. تــدرج المعامــلات 
بالعمــلات الأجنبيــة مبدئيــا بالعملــة الوظيفيــة وفقــًا لأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعاملــة. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــلات الأجنبيــة وفقــًا 
لأســعار الصــرف الســائدة للعملــة الوظيفيــة بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة تؤخــذ كافــة الفــروق إلــى بيــان الدخــل المجمــع باســتثناء الفــروق علــى القــروض بالعمــلات 

الأجنبيــة التــي يتــم المحاســبة عنهــا كتغطيــة لصافــي الاســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة. 
 

إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم ترجمتهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا فــي تواريــخ المعامــلات المبدئيــة. وبالنســبة 
ــة بعملــة أجنبيــة يتــم ترجمتهــا باســتخدام أســعار الصــرف كمــا فــي التاريــخ الــذي تــم فيــه تحديــد القيمــة  للبنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفقــًا للقيمــة العادل
العادلــة. فــي حالــة الموجــودات غيــر النقديــة التــي يتــم إدراج التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرًة فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى، يتــم إدراج فــروق تحويــل العمــلات 
الأجنبيــة مباشــرًة فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى، وفــي حالــة للموجــودات غيــر النقديــة التــي يتــم إدراج التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرًة فــي بيــان الدخــل المجمــع، 

يتــم إدراج فــروق تحويــل العمــلات الأجنبيــة مباشــرًة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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يتــم ترجمــة الموجــودات )التــي تتضمــن شــهرة( والمطلوبــات النقديــة وغيــر النقديــة للعمليــات الأجنبيــة إلــى عملــة العــرض )دينــار كويتــي( للشــركة الأم بأســعار الصــرف 
الســائدة فــي تاريــخ التقريــر المالــي. يتــم ترجمــة نتائــج التشــغيل الخاصــة بتلــك العمليــات بمتوســط ســعر صــرف العمــلات الأجنبيــة لفتــرة عمليــات الشــركات الخارجيــة. 
يتــم إدراج فــروق تحويــل العمــلات الأجنبيــة الناتجــة فــي بنــد منفصــل ضمــن حقــوق الملكيــة )احتياطــي ترجمــة عمــلات أجنبيــة( حتــى يتــم بيــع العمليــات الخارجيــة. 

عنــد بيــع العمليــات الخارجيــة، فــإن المبلــغ المتراكــم المؤجــل المــدرج فــي حقــوق الملكيــة فيمــا يتعلــق بعمليــة أجنبيــة محــددة يتــم إدراجــه فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

المخصصات
يتــم إدراج المخصــص فقــط عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي أو اســتدلالي نتيجــة لحــدث ســابق ومــن المرجــح أن يتطلــب ذلــك تدفقــًا صــادرًا للمــوارد 
التــي تمثــل منافــع اقتصاديــة لتســوية الالتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثــوق لمبلــغ الالتــزام. ويتــم مراجعــة المخصصــات فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي وتعديلهــا 
لإظهــار أفضــل تقديــر حالــي. وعندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــد جوهريــًا، فــإن المبلــغ المقيــد كمخصــص هــو القيمــة الحاليــة للمصروفــات المتوقعــة المطلوبــة 

لتســوية الالتــزام.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تحتســب المجموعــة مخصصــًا لمكافــأة نهايــة الخدمــة لكافــة موظفيهــا. إن اســتحقاق هــذه المزايــا يســتند إلــى الراتــب النهائــي للموظــف وطــول مــدة الخدمــة ويخضــع 
لإتمــام الحــد الأدنــى المطلــوب لمــدة الخدمــة. يعتمــد احتســاب هــذه المكافــأة علــى الراتــب النهائــي للموظــف وطــول مــدة الخدمــة ومعــدل الانهــاء والاســتقالة التاريخــي. 

يحتســب هــذا الالتــزام، وتســتحق التكاليــف المتوقعــة لهــذه المزايــا علــى مــدى فتــرة الخدمــة.

كمــا تقــوم المجموعــة بالنســبة لموظفيهــا الكويتييــن بتقديــم اشــتراكات إلــى الهيئــة العامــة التأمينــات الاجتماعيــة وتحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفيــن، إن التزامــات 
المجموعــة محــددة بتلــك الاشــتراكات وتســجل كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.

الإيرادات الناتجة من العقود مع العملاء 
تقدم المجموعة بصورة رئيسية الخدمات الاتية: 

الإيرادات اللوجستية
تتكون الإيرادات اللوجستية بصورة رئيسية من إدارة المخزون وخدمات إنجاز الأوامر والنقل والتخزين. 

يتــم الاعتــراف بالإيــرادات اللوجســتية فــي النقطــة الزمنيــة التــي يتــم عندهــا تقديــم الخدمــات للعميــل باســتثناء خدمــات التخزيــن التــي يتــم تســجيلها علــى مــدار الوقــت 
باســتخدام طريقــة المدخــلات لقيــاس التقــدم فــي أداء الخدمة. 

إيرادات الشحن والمناولة وإيرادات المشروعات
تكتســب المجموعــة إيــرادات الشــحن والمناولــة عــن طريــق شــراء مســاحة للنقــل مــن مقدمــي خدمــات النقــل الجــوي والبحــري والبــري ومــن ثــم إعــادة بيعهــا إلــى العمــلاء. 
تتضمــن الإيــرادات المدرجــة ضمــن هــذا القطــاع الإيــرادات المتولــدة مــن الخدمــات الأساســية والإيــرادات المتولــدة مــن خدمــات الوســاطة مثــل التخليــص الجمركــي 

والتوثيــق وترتيــب حركــة توريــد الخدمــات اللوجســتية المجمعــة التــي ترتبــط أحيانــا بالخدمــة الرئيســية. 

انتهــت المجموعــة إلــى أن يســتمر الاعتــراف بالإيــرادات مــن خدمــات الشــحن والمناولــة وإيــرادات المشــروعات علــى مــدار الوقــت باســتخدام طريقــة المدخــلات لقيــاس 
التقــدم فــي أداء الخدمــة باســتثناء خدمــات الوســاطة التــي يتــم تســجيلها فــي النقطــة الزمنيــة التــي يتــم خلالهــا تقديــم الخدمــة إلــى العميــل. 

إيرادات التأجير
يتم الاعتراف بإيرادات التأجير الناتجة من العقارات الاستثمارية على مدار الوقت باستخدام طريقة المدخلات لقياس التقدم في أداء الخدمات.

إيرادات الفوائد
تــدرج إيــرادات الفوائــد عنــد اســتحقاقها باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة الــذي يمثــل معــدل خصــم المســتلمات النقديــة المقــدرة خــلال العمــر المتوقــع لــلأداة 

الماليــة إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة.

إيرادات توزيعات الأرباح
تدرج إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت الحق في استلام الدفعات.

تم عرض تفاصيل الأحكام المحاسبية الجوهرية المتعلقة بالإيرادات من عقود مع العملاء في الإيضاح 2.6. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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منح حكومية
يتــم الاعتــراف بالمنــح الحكوميــة عندمــا يوجــد تأكيــد معقــول بأنــه ســيتم اســتلام المنحــة وســيتم الالتــزام بكافــة الشــروط ذات الصلــة. عندمــا تتعلــق المنحــة ببنــد 
ــك المنحــة  ــم تخصيــص تل ــي ت ــة، الت ــف ذات الصل ــل التكالي ــا تحمي ــم خلاله ــي يت ــرات الت ــدار الفت ــى م ــى أســاس منتظــم عل ــرادات عل ــم تســجيلها كإي ــات، يت المصروف

ــة.  ــى مــدار العمــر الإنتاجــي المتوقــع للأصــل ذي الصل ــغ متســاوية عل ــرادات بمبال ــم تســجيلها كإي ــق المنحــة بأصــل مــا، يت ــا، كمصروفــات. وعندمــا تتعل لتعويضه

عندمــا تقــوم المجموعــة باســتلام منــح لموجــودات غيــر نقديــة، يتــم تســجيل الأصــل والمنحــة بالقيــم الاســمية ويتــم إدراجهمــا فــي الأربــاح أو الخســائر علــى مــدار العمــر 
الإنتاجــي المتوقــع للأصــل، اســتنادًا إلــى نمــط اســتهلاك مزايــا الأصــل ذي الصلــة علــى أقســاط ســنوية متســاوية. 

الضرائب 
ضريبة دعم العمالة الوطنية 

ــًا للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 وقــرار وزيــر الماليــة رقــم 24 لســنة 2006 بواقــع 2.5% مــن ربــح الســنة  ــة الوطنيــة وفق تحتســب الشــركة الأم ضريبــة دعــم العمال
الخاضــع للضريبــة. وفقــًا للقانــون، يتــم خصــم الدخــل مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات الأربــاح النقديــة مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــلأوراق 

الماليــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مــن ربــح الســنة. 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحتســب الشــركة الأم حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وفقــًا لطريقــة الاحتســاب المعدلــة وفقــًا لقــرار مجلــس إدارة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي الــذي ينــص 

علــى أن المحــول إلــى الاحتياطــي الاجبــاري يجــب اقتطاعــه مــن ربــح الســنة عنــد تحديــد الحصــة.

الزكاة 
ــون، يتــم خصــم الدخــل مــن  ــًا للقان ــًا لقــرار وزارة الماليــة رقــم 58 لعــام 2007. وفق ــة وفق ــزكاة بنســبة 1% مــن ربــح الســنة الخاضــع للضريب يتــم احتســاب حصــة ال
ــح الســنة. ــزكاة مــن رب ــة والخاضعــة لل ــلأوراق المالي ــة المســتلمة مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق الكويــت ل ــاح النقدي ــة والتابعــة وتوزيعــات الأرب الشــركات الزميل

الضرائب على الشركات التابعة الخارجية
تخضــع بعــض الشــركات التابعــة للشــركة الأم لضرائــب الدخــل فــي الــدول الأجنبيــة المختلفــة، ويتــم احتســاب مخصــص لهــذه الضرائــب علــى أســاس الأربــاح الخاضعــة 

للضرائــب بالمعــدلات الحاليــة وفقــًا للتشــريعات الماليــة فــي البلــد الــذي تعمــل فيهــا كل شــركة تابعــة.

العمليات الغير مستمرة
يتــم اســتبعاد العمليــات الغيــر مســتمرة مــن نتائــج العمليــات المســتمرة وتعــرض كمبلــغ فــردي فــي الأربــاح أو الخســائر بعــد الضرائــب مــن العمليــات الغيــر مســتمرة فــي 

بيــان الدخــل المجمــع. 

تــم تقديــم المزيــد مــن الإيضاحــات فــي إيضــاح 24. تعكــس كافــة الإيضاحــات الأخــرى حــول البيانــات الماليــة المجمعــة مبالــغ العمليــات المســتمرة، مــا لــم يشــار إلــى غيــر 
ذلك.

الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة  2.6

إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة يتطلــب مــن الإدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضات تؤثر علــى المبالــغ المدرجة للإيــرادات والمصروفــات والموجودات 
والمطلوبــات والإفصــاح عــن المطلوبــات المحتملــة فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. ومــع ذلــك فــإن عــدم التأكــد مــن الافتراضــات والتقديــرات يمكــن أن ينتــج عنهــا 

تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للأصــل أو الالتــزام فــي الفتــرات المســتقبلية. 

الأحكام 
عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، قامــت الإدارة بتطبيــق الأحــكام التاليــة بصــرف النظــر عــن تلــك التــي تتضمــن تقديــرات أخــرى والتــي لهــا الأثــر الأكبــر علــى 

المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعة:

الإيرادات الناتجة من عقود مع العملاء 
قامت المجموعة بتطبيق الأحكام التالية التي تؤثر بصورة جوهرية في تحديد قيمة وتوقيت الإيرادات الناتجة من عقود مع العملاء:  

أ. تحديد التزامات الأداء في عقد مجمع 
ــف  ــات مختل ــن هــذه الترتيب ــل أن تتضم ــردي ومــن المحتم ــب الف ــا كجــزء مــن الترتي ــى عملاءه ــات المشــروعات إل ــة وخدم ــات الشــحن والمناول ــدم المجموعــة خدم تق
التزامــات الأداء التــي تمثــل تنفيــذ مهــام متفــق عليهــا مســبقا فــي العقــد مــع العميــل. حــددت المجموعــة أن كل التــزام مــن التزامــات الأداء يمكــن أن يمثــل التــزام منفصــل 

لهــذه الخدمــات يمكــن تحديــده بصــورة مســتقلة عــن الالتزامــات الأخــرى المدرجــة فــي العقــد ويمكــن للعميــل أن يســتفيد مــن كل خدمــة علــى حــدة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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الأحكام )تتمة(
الإيرادات الناتجة من عقود مع العملاء )تتمة(

إضافــة إلــى ذلــك، حــددت المجموعــة أيضــا أن التعهــدات بتقديــم تلــك الخدمــات تعتبــر منفصلــة فــي نطــاق كل عقــد، ويتــم تحديــد ســعر المعاملــة بصــورة مســتقلة بنــاًء 
علــى كل التــزام علــى حــدة، وتعتمــد تلــك الخدمــات علــى بعضهــا البعــض إلــى حــد كبيــر، أو تكــون مســتقلة إلــى حــد كبيــر. 

يتــم تحديــد أســعار المعامــلات لــكل التــزام أداء علــى حــدة اســتنادا إلــى أســعار البيــع الفرديــة. وإذا لــم تكــن هــذه الأســعار ملحوظــة بصــورة مباشــرة، تقــوم المجموعــة 
بتقديــر ســعر كل معاملــة علــى حــدة لــكل التــزام أداء اســتنادا إلــى التكلفــة المتوقعــة زائــدا الهامــش. 

ب. تحديد سعر المعاملة 
يمثــل ســعر المعاملــة مبلــغ المقابــل الملــزم والــذي تتوقــع المجموعــة أحقيتهــا فــي الحصــول عليــه مقابــل تقديــم الخدمــات التــي تعهــدت المجموعــة بتقديمهــا إلــى العميــل. 

تحــدد المجموعــة ســعر المعاملــة أخــذا فــي الاعتبــار شــروط العقــد وممارســات الأعمــال المعتــادة. 

ج. تحديد توقيت أداء الخدمات 
1( الشحن والمناولة وخدمات المشروعات 

ــر  ــن والتأجي ــات التخزي ــاطة(، وخدم ــات الوس ــتثناء خدم ــروعات )باس ــات المش ــة وخدم ــحن والمناول ــات الش ــن خدم ــة م ــرادات الناتج ــى أن الإي ــة إل ــت المجموع انته
ــا المقدمــة مــن المجموعــة بشــكل متزامــن.  ــي مــدار الوقــت، حيــث يقــوم العمــلاء باســتلام الخدمــات والاســتفادة مــن المزاي ــى عملاءهــا يتــم تســجيلها عل المقدمــة إل
وحقيقــة أن أي منشــأة أخــرى لــن تحتــاج إلــى إعــادة تقديــم هــذه الخدمــات التــي قدمتهــا المجموعــة حتــى تاريخــه يوضــح أن العميــل يتلقــى الخدمــات ويســتفيد مــن 
المزايــا التــي تقدمهــا المجموعــة كمــا هــي وذلــك بشــكل متزامــن. ويحــق للمجموعــة الحصــول علــى المدفوعــات المتعلقــة بالخدمــات المقدمــة حتــى تاريخــه بموجــب 
الاتفاقــات التعاقديــة مــع العميــل، حيــث يحــق للمجموعــة الحصــول علــى مبلــغ يمثــل أقــل تقديــر تعويــض للمجموعــة عــن إداء الخدمــات التــي تــم إنجازهــا حتــى تاريخــه 
فــي حالــة إنهــاء العميــل للعقــد لأســباب بخــلاف اخفــاق المجموعــة فــي تقديــم الخدمــات التــي تعهــدت بهــا. كمــا أن أداء المجموعــة لا يــؤدي إلــى إنشــاء أصــل لــه اســتخدام 

بديــل مــن قبــل المنشــأة. 

قــررت المجموعــة أن تقــوم بتطبيــق طريقــة المدخــلات لقيــاس التقــدم فــي أداء تلــك الخدمــات نظــرا للعلاقــة المباشــرة بيــن جهــود المجموعــة وتقديــم الخدمــات إلــى 
العميــل. فيمــا يتعلــق بخدمــات الشــحن والمناولــة وخدمــات المشــروعات )باســتثناء خدمــات الوســاطة( تقــوم المجموعــة بتســجيل الإيــرادات مــن هــذه الخدمــات علــى 
ــر، تقــوم المجموعــة  ــق بخدمــات التخزيــن وخدمــات التأجي ــا يتعل ــي التكاليــف المتوقعــة لإنجــاز التزامــات الأداء. وفيم ــدة بالتناســب مــع إجمال ــة المتكب أســاس التكلف

بتســجيل الإيــرادات علــى أســاس القســط الثابــت حيــث يتــم توزيــع جهــود المجموعــة علــى بنــد المصروفــات خــلال فتــرة التنفيــذ. 

2( الإيرادات من الخدمات اللوجستية 
ــم  ــا تقدي ــم خلاله ــة التــي يت ــرة الزمني ــى عملاءهــا فــي الفت ــرادات مــن الخدمــات اللوجســتية )باســتثناء خدمــات التخزيــن( إل ــم تســجيل الإي قــررت المجموعــة أن يت

ــل.  ــى العمي الخدمــات إل

د. اعتبارات الملتزم الرئيسي والوكيل
خــلال تقديــم خدمــات الشــحن والمناولــة وخدمــات المشــروعات إلــى عميلهــا، يشــارك مــع المجموعــة أطــراف أخــرى فــي تقديــم بعــض الخدمــات. وقــد قــررت المجموعــة 
أنهــا الملتــزم الرئيســي فــي هــذه الترتيبــات حيــث تحتفــظ المجموعــة بالحــق فــي تقديــم الخدمــة مــن خــلال طــرف آخــر، مــا يتيــح للمجموعــة القــدرة علــى توجيــه هــذا 

الطــرف لتقديــم الخدمــة إلــى العميــل نيابــة عــن المجموعــة والمجموعــة مســئولة بصــورة رئيســية عــن الوفــاء بــكل التــزام إلــى العميــل. 

هـ. مكون التمويل الجوهري في العقد 
لا تتوقــع المجموعــة أن يكــون لديهــا أي عقــود تكــون فيهــا الفتــرة بيــن تقديــم الخدمــات التــي تعهــدت بهــا المجموعــة إلــى العميــل وقيــام العميــل بدفــع المقابــل أكثــر مــن 

ســنة واحــدة. ونتيجــة لذلــك، لا تقــوم المجموعــة بتعديــل أي مــن أســعار المعامــلات مقابــل القيمــة الزمنيــة للأمــوال.  

تصنيف الموجودات المالية 
تحــدد المجموعــة تصنيــف الموجــودات الماليــة اســتنادا إلــى تقييــم نمــوذج الأعمــال الــذي يتــم ضمنــه الاحتفــاظ بالموجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط التعاقديــة 

للأصــل المالــي ترتبــط بمدفوعــات أصــل المبلــغ والفائــدة فقــط علــى أصــل المبلــغ القائــم.

تحديد مدة عقد الإيجار للعقود التي تتضمن خيارات التجديد والإنهاء- المجموعة كمستأجر
تحــدد المجموعــة مــدة عقــد التأجيــر بوصفهــا مــدة غيــر قابلــة للإلغــاء لعقــد التأجيــر إلــى جانــب أي فتــرات تتضمــن خيــار مــد فتــرة عقــد التأجيــر فــي حالــة التأكــد مــن 

ممارســته، أو أي فتــرات يشــملها خيــار إنهــاء عقــد التأجيــر فــي حالــة عــدم التأكــد مــن ممارســته.

لــدى المجموعــة عــدد مــن عقــود التأجيــر التــي تتضمــن خيــارات التمديــد والإلغــاء. وتســتعين المجموعــة بالأحــكام فــي تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد بصــورة معقولــة 
ممارســة خيــار تجديــد أو إلغــاء عقــد التأجيــر أم لا. أي أنهــا تراعــي كافــة العوامــل ذات الصلــة التــي تحقــق حافــزًا اقتصاديــًا لممارســة خيــار التجديــد أو خيــار الإنهــاء. 
وبعــد تاريــخ بدايــة التأجيــر، تعيــد المجموعــة تقييــم مــدة عقــد التأجيــر إذا كان هنــاك حــدث أو تغيــر جوهــري فــي الظــروف التــي يقــع ضمــن نطــاق ســيطرة المجموعــة 

ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة )أو عــدم ممارســة( خيــار التجديــد أو الإلغــاء.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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الأحكام )تتمة( 
التزامات تأجير تشغيلي – المجموعة كمؤجر 

قامــت المجموعــة بالدخــول فــي عقــود تأجيــر عقــار تجــاري علــى محفظتهــا العقاريــة الاســتثمارية. بنــاء علــى تقييــم شــروط وبنــود الترتيبــات والتــي توضــح علــى ســبيل 
المثــال أن فتــرة الإيجــار لا تمثــل جــزءا جوهريــا مــن العمــر الاقتصــادي للعقــار التجــاري وأن القيمــة الحاليــة للحــد الأدنــى لمدفوعــات التأجيــر لا يعتبــر جوهريــا بالنســبة 
للقيمــة العادلــة للعقــار التجــاري، قــررت المجموعــة إلــى أنهــا تحتفــظ بجميــع المخاطــر والمزايــا الجوهريــة المرتبطــة بملكيــة هــذه العقــارات ومــن ثــم تقــوم بالمحاســبة عــن 

هــذه العقــود كعقــود تأجيــر تشــغيلي. 

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم اقتناؤها 
إن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة كنتيجة دمج الأعمال يتطلب اتخاذ أحكام جوهرية. 

الموجودات والمطلوبات المحتملة 
لا يتــم إدراج الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ولكــن يتــم الإفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن احتمــال تدفــق المنافــع الاقتصاديــة الــواردة أو 

الصــادرة علــى الترتيــب مســتبعدًا والــذي يتطلــب أحكامــا جوهريــة.  

التقديرات والافتراضات 
فيمــا يلــي الافتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق بالأســباب المســتقبلية والمصــادر الرئيســية الأخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ التقريــر المالــي والتــي تنطــوي علــى 

مخاطــر جوهريــة قــد تــؤدي إلــى تعديــل مــادي علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــلال الســنة الماليــة اللاحقــة:

انخفاض قيمة الشهرة والموجودات الغير ملموسة )ذات الأعمار غير المحددة(
تقــوم المجموعــة علــى الأقــل مــرة واحــدة ســنويًا بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة والموجــودات الغيــر ملموســة ذات الأعمــار غيــر المحــددة قــد انخفضــت قيمتهــا. ويتطلــب 
ذلــك تقديــر القيمــة مــن الاســتخدام لوحــدات إنتــاج النقــد التــي تتــوزع عليهــا تلــك الموجــودات. كمــا أن تقديــر القيمــة أثنــاء الاســتخدام يتطلــب مــن المجموعــة تقديــر 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدة إنتــاج النقــد وكذلــك اختيــار معــدل الخصــم المناســب لاحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. بلغــت 
القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الملموســة والشــهرة ذات العمــر غيــر المحــدد لا شــيء و 35,924  ألــف دينــار كويتــي علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 )2020: 

4,721 ألــف دينــار كويتــي و256,431 ألــف دينــار كويتــي علــى التوالــي(. تــم تقديــم المزيــد مــن التفاصيــل فــي الإيضاحــات رقــم 8 و9. 
تقــوم المجموعــة علــى الأقــل مــرة واحــدة ســنويًا بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة والموجــودات الغيــر ملموســة ذات الأعمــار غيــر المحــددة قــد انخفضــت قيمتهــا. ويتطلــب 
ذلــك تقديــر القيمــة مــن الاســتخدام لوحــدات إنتــاج النقــد التــي تتــوزع عليهــا تلــك الموجــودات. كمــا أن تقديــر القيمــة أثنــاء الاســتخدام يتطلــب مــن المجموعــة تقديــر 
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدة إنتــاج النقــد وكذلــك اختيــار معــدل الخصــم المناســب لاحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة. بلغــت 
القيمــة الدفتريــة للاصــل غيــر الملمــوس والشــهرة ذات العمــر غيــر المحــدد 4,721 ألــف دينــار كويتــي و 256,431 ألــف دينــار كويتــي علــى التوالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 

2020 )2019: 4,721 ألــف دينــار كويتــي و 254,007 ألــف دينــار كويتــي( علــى التوالــي. تــم تقديــم المزيــد مــن التفاصيــل فــي الإيضاحــات رقــم 8 و9. 

تقييم العقارات الاستثمارية
تقــوم المجموعــة بــإدراج العقــارات الاســتثمارية بالقيمــة العادلــة، مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بنــاًء علــى 
تحليــل مقــارن يســتند إلــى تقييــم تــم إجــراءاه مــن قبــل مقيــم عقــاري مســتقل باســتخدام قيــم المعامــلات الفعليــة التــي تــم إجراؤهــا مؤخــرًا مــن قبــل أطــراف أخــرى 

لعقــارات لهــا موقــع وظــروف مماثلــة، والتدفقــات النقديــة المخصومــة، وعلــى أســاس معرفــة وخبــرة المقيــم العقــاري.

قياس القيمة العادلة للأدوات المالية 
إذا لــم تتمكــن المجموعــة مــن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بنــاًء فــي أســعار الســوق المعلنــة فــي 
ســوق نشــط، فأنــه يتــم قيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم المختلفــة لقيــاس القيمــة العادلــة لهــا ومــن بينهــا نمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومــة. حيــث 
يتــم أخــذ المدخــلات لتطبيــق هــذه النمــاذج مــن أســواق نشــطة إن أمكــن. وفــي حالــة عــدم إمكانيــة ذلــك، يجــب الاعتمــاد علــى مســتوى مــن الأحــكام لتحديــد القيــم 
العادلــة. وتراعــي هــذه الأحــكام اعتبــارات المدخــلات مثــل مخاطــر الســيولة ومخاطــر الائتمــان والتقلبــات. وقــد تؤثــر التغيــرات فــي الافتراضــات بشــأن هــذه العوامــل 

علــى القيمــة العادلــة المدرجــة لــلأدوات الماليــة. راجــع الإيضــاح 31 للمزيــد مــن الإفصاحــات. 

مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين 
تســتعين المجموعــة بمصفوفــة مخصصــات لاحتســاب خســائر الائتمــان المتوقعــة بالنســبة للمدينيــن التجارييــن. تســتند معــدلات المخصصــات إلــى معــدلات أيــام التأخــر 
فــي الســداد لمجموعــات قطاعــات العمــلاء المختلفــة ذات أنمــاط الخســائر المماثلــة )الموقــع الجغرافــي، نــوع المنتــج، فئــة ونــوع وتصنيــف العمــلاء، التغطيــة بالاعتمــادات 

المســتندية والصــور الأخــرى مــن الضمــان الائتمانــي(.

تســتند مصفوفــة المخصصــات مبدئيــا إلــى معــدلات التعثــر التاريخيــة للمجموعــة. ســتقوم المجموعــة بمطابقــة مصفوفــة المخصصــات لغــرض تعديــل الخبــرة التاريخيــة 
بالخســائر الائتمانيــة مقابــل المعلومــات المســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كان مــن المتوقــع أن تشــهد الظــروف الاقتصاديــة )أي الناتــج الإجمالــي المحلــي( المقــدرة 
تدهــورُا خــلال الســنة التاليــة مــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة عــدد حــالات التعثــر فــي قطــاع معيــن، فيتــم تعديــل معــدلات التعثــر التاريخيــة بنــاء علــى ذلــك. ويتــم فــي تاريــخ 

التقريــر المالــي تحديــث معــدلات التعثــر التاريخيــة الملحوظــة، وتحليــل التغيــرات فــي التقديــرات المســتقبلية.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2

الأحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  2.6

التقديرات والافتراضات )تتمة(
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين )تتمة(

إن تقديــر الترابــط بيــن معــدلات التعثــر التاريخيــة الملحوظــة والظــروف الاقتصاديــة المتوقعــة وخســائر الائتمــان المتوقعــة يعتبــر مــن بيــن التقديــرات الجوهريــة. كمــا 
أن قيمــة خســائر الائتمــان المتوقعــة تتســم بالحساســية تجــاه التغيــرات فــي الحقائــق والظــروف الاقتصاديــة المتوقعــة. ويمكــن ألا تمثــل الخبــرة التاريخيــة بالخســائر 
الائتمانيــة لــدى المجموعــة والظــروف الاقتصاديــة المتوقعــة دليــل علــى التعثــر الفعلــي للعميــل فــي المســتقبل. إن المعلومــات بشــأن خســائر الائتمــان المتوقعــة بالنســبة 

للأرصــدة التجاريــة المدينــة للمجموعــة مفصــح عنهــا فــي إيضــاح 2.5.

تقييم المخزون 
يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة وصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. عندمــا يصبــح المخــزون قديــم أو متقــادم يتــم تقديــر صافــي قيمتــه الممكــن تحقيقهــا. يتــم 
إجــراء هــذا التقديــر بالنســبة لــكل مبلــغ مــن المبالــغ الجوهريــة علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم المبالــغ غيــر الجوهريــة بصــورة منفصلــة، ولكــن قديمــة أو متقادمــة، وذلــك 

بصــورة مجمعــة ويتــم تطبيــق مخصــص تبعــًا لنــوع المخــزون ودرجــة القــدم أو التقــادم اســتنادًا إلــى أســعار البيــع المتوقعــة.

عقود التأجير – تقدير معدل الاقتراض المتزايد 
ــات التأجيــر. إن  ــي فإنهــا تســتخدم معــدل الاقتــراض المتزايــد لقيــاس مطلوب ــدة الضمنــي فــي عقــد التأجيــر وبالتال لا يمكــن للمجموعــة أن تحــدد بســهولة معــدل الفائ
معــدل الاقتــراض المتزايــد هــو معــدل الفائــدة الــذي يتعيــن علــى المجموعــة دفعــه لاقتــراض الأمــوال اللازمــة للحصــول علــى أصــل ذي قيمــة مماثلــة للأصــل المرتبــط 
بحــق الاســتخدام فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة، علــى ان يتــم الاقتــراض لمــدة مماثلــة مقابــل ضمــان مماثــل. لذلــك يعكــس معــدل الاقتــراض المتزايــد مــا »يتعيــن علــى 
المجموعــة« ســداده، والــذي يتطلــب تقديــًرا عنــد عــدم توافــر أســعار ملحوظــة أو عندمــا تحتــاج إلــى تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد التأجيــر. تقــوم المجموعــة 
بتقديــر معــدل الاقتــراض المتزايــد باســتخدام المدخــلات الملحوظــة )مثــل معــدلات الفائــدة الســوقية( عندمــا تكــون متاحــة ومطلوبــة لإجــراء بعــض التقديــرات الخاصــة 

بالمجموعــة )مثــل معــدل الائتمــان المســتقل للشــركة التابعــة(.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة:

نسبة الملكية )%( كما في 31 ديسمبر

بلد التأسيس20212020اسم الشركة

دولة الكويت%100.00-شركة أجيليتي للنقليات ذ.م.م.*
دولة الكويت%100.00%100.00شركة أجيليتى دى.جى.إس لوجيستيك سرفيسيز ش.م.ك.م. 

دولة الكويت%100.00%100.00شركة الخليج للتموين للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م. 
دولة الكويت%66.48%66.48شركة المعادن والصناعات التحويلية )المعادن( ش.م.ك.ع. 

دولة الكويت%60.60%60.60شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستيمز ش.م.ك.م. 
دولة الكويت%100.00%100.00ناس هولدينغ لادارة اعمال الشركة ذ.م.م-شركة قابضه

دولة الكويت%96.56%96.56شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ش.م.ك.ع
دولة الكويت%100.00-شركة أجيليتي جي أي ال لإدارة الأعمال ذ.م.م.*

دولة الكويت%100.00-شركة أجيليتي جي أي ال للمخازن وإدارة مخزون الغير ش.و.و.*
دولة الكويت%100.00%100.00شركه اجيليتي انفراستركشر القابضة ش.م.ك.م

البحرين%100.00%100.00أجيليتي مايان القابضة ذ.م.م.
الأمارات العربية المتحدة%65.12%65.12تراي ستار القابضة المحدودة – )"تريسار"(  

الأمارات العربية المتحدة%100.00-أجيليتي لوجيستيك شركة ذات مسؤلية محدودة*
الأمارات العربية المتحدة%49.00-أجيليتي أبو ظبي - شركة مساهمة عامة*

الأمارات العربية المتحدة%100.00%100.00أجيليتي ديستركت بارك اف زد أي 
الأمارات العربية المتحدة%100.00%100.00شركة أجيليتي الدولية للاستثمار ذ.م.م. 

الولايات المتحدة الأمريكية%100.00-أجيليتي لوجيستيك كورب*
الولايات المتحدة الأمريكية%100.00-أجيليتي بروجيكت لوجيستيكس إنك.*

جوام%82.56%82.56تراي ستار ترمينال جوام انك 
المملكة العربية السعودية%100.00-شركة أجيليتي شركة ذات مسؤلية محدودة* 

المملكة العربية السعودية%100.00%100.00أجيليتي لوجيستيك بارك 
الهند %100.00-أجيليتي لوجيستيكس برايفت ليميتد* 
الهند%100.00%100.00أجيليتي إي سيرفيسيز برايفت ليميتد 

الهند%100.00-جي أي ال شيرد سيرفيسيز برايفت ليميتد*
ألمانيا %100.00-أجيليتي لوجيستيكس جى إم بى أتش* 

هونج كونج%100.00-أجيليتي لوجيستيكس ليميتد*
هولندا %100.00-أجيليتي لوجيستيكس انترناشيونال بي في*  

هولندا-%100.00شركة أجيليتي جي أي ال بي في 
سنغافورة %100.00-أجيليتي إنترناشونال لوجيستيكس بى تى إى ليمتد*

سنغافورة %100.00-أجيليتي لوجيستيكس هولدنجز بى تى إى ليمتد* 
المملكة المتحدة%100.00-أجيليتي لوجيستيكس ليمتد* 

المملكة المتحدة-%100.00شركةه أجيليتي دي جي اس يو كيه المحدودة
البرازيل%100.00-أجيليتي دو برازيل لوجستيكا انترناشيونال إس إيه*
أستراليا%100.00-أجيليتي بروجيكت لوجيستيكس بي تي واي ليمتد*

بابوا غينيا الجديدة%100.00-أجيليتي ليمتد*
الصين%100.00-أجيليتي لوجيستيكس )شنغهاي( ليمتد *

سويسرا%100.00-أجيليتي لوجيستيكس أيه جي* 
إسبانيا%100.00-أجيليتي أسبانيا أس أيه*

السويد%100.00-أجيليتي أيه بي*
تايلاند%100.00-أجيليتي كومباني ليمتد*

كانت الشركات التابعة المشار إليها بـ )*( جزًءا من العمليات الغير مستمرة التي تم بيعها خلال السنة )إيضاح 24(. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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معلومات المجموعة )تتمة(  3

الشركات التابعة المادية والمملوكة جزئيًا
إن شــركة تــراي ســتار هــي الشــركة التابعــة الوحيــدة لــدى المجموعــة التــي تتضمــن حصــص غيــر مســيطرة جوهريــة. فيمــا يلــي ملخــص المعلومــات الماليــة حــول شــركة 

تــراي ســتار. إن هــذه المعلومــات تســتند إلــى المبالــغ قبــل المســتبعدات فيمــا بيــن شــركات المجموعــة.

20202019

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
ملخص بيان الدخل المجمع:

160,771138,153الإيرادات

──────────────────

12,4227,951ربح السنة

══════════════════

4,9432,438الموزع إلى حصص غير مسيطرة

══════════════════

ملخص بيان المركز المالي:
297,539284,612إجمالي الموجودات 

)165,896()170,656(إجمالي المطلوبات 

──────────────────

126,883118,716إجمالي حقوق الملكية

══════════════════

41,66238,957أرصدة متراكمة لحصص غير مسيطرة

══════════════════

ملخص معلومات التدفقات النقدية:
31,53143,332تشغيل

)42,223()21,996(استثمار

)5,238()11,165(تمويل

──────────────────

)4,129()1,630(صافي النقص في النقد والنقد المعادل

══════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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ممتلكات وألات ومعدات  4

  
أرض ومباني

وتحسينات
أدوات

وآلات ومعدات
سيارات 

وسفن
أثاث 

المجموعومعدات مكتبية
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

التكلفة: 
165,08093,606172,420124,854555,960كما في 1 يناير 2021 

2,3119,74311,3324,82228,208إضافات 
14,075    -13,705    -370التحويل من مشاريع قيد التنفيذ )إيضاح 5(

2,021586511,3043,962إقتناء شركة تابعة
استبعاد العمليات الغير مستمرة 

)206,398()56,564()7,292()42,064()100,478()إيضاح 24(
)28,449()6,882()4,374()5,481()11,712(استبعادات

)11,789()2,977()2,067()2,099()4,646( فروق تحويل عملات أجنبية 
──────────────────────────────────────────────────

52,94654,291183,77564,557355,569كما في 31 ديسمبر 2021
──────────────────────────────────────────────────

الاستهلاك:
)306,292()98,278()60,396()68,237()79,381(كما في 1 يناير 2021 

)28,909()6,268()11,099()5,970()5,572(المحمل للسنة 

)1,912()714(    -)277()921(إقتناء شركة تابعة
استبعاد العمليات الغير مستمرة 

50,54031,9641,62545,775129,904)إيضاح 24(
7,1215,3243,5376,87222,854استبعادات

2,0275,238)313(2,2011,323فروق تحويل عملات أجنبية 
──────────────────────────────────────────────────

)179,117()50,586()66,646()35,873()26,012(كما في 31 ديسمبر 2021
──────────────────────────────────────────────────

صافي القيمة الدفترية: 
26,93418,418117,12913,971176,452كما في 31 ديسمبر 2021

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

أراضي ومباني
وتحسينات

أدوات
وآلات ومعدات

سيارات 
وسفن

أثاث 
المجموعومعدات مكتبية

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
التكلفة:

157,83592,746135,708116,743503,032كما في 1 يناير 2021 

3,0453,42938,53510,59255,601إضافات 

2,6882847,75293211,656التحويل من مشاريع قيد التنفيذ )إيضاح 5(

)18,196()4,847()9,918()3,431(   -استبعادات

1,5125783431,4343,867فروق تحويل عملات أجنبية 
──────────────────────────────────────────────────

165,08093,606172,420124,854555,960كما في 31 ديسمبر 2020
──────────────────────────────────────────────────

الاستهلاك:
)287,574()92,730()59,377()64,031()71,436(كما في 1 يناير 2020 

)30,583()7,516()9,314()6,945()6,808(المحمل للسنة 

3,1598,3413,27114,771   -استبعادات

)2,906()1,303()46()420()1,137(فروق تحويل عملات أجنبية 
──────────────────────────────────────────────────

)306,292()98,278()60,396()68,237()79,381(كما في 31 ديسمبر 2020
──────────────────────────────────────────────────

صافي القيمة الدفترية:
85,69925,369112,02426,576249,668كما في 31 ديسمبر 2019

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

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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مشاريع قيد التنفيذ   -5

تتضمــن المشــاريع قيــد التنفيــذ تكلفــة الموجــودات التــي تــم اقتناؤهــا والموجــودات قيــد الإنشــاء غيــر المتاحــة للاســتخدام فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. ســوف 
يتــم اســتخدام هــذه الموجــودات عنــد إنجازهــا فــي عمليــات المجموعــة.

 

2021
ألف 

دينار كويتي

2020
ألف

دينار كويتي 

40,76656,313كما في 1 يناير 

14,8066,122إضافات

)11,656()14,075(تحويل إلى ممتلكات وألات ومعدات )إيضاح 4(

)7,124()9,827(التحويل إلى عقارات استثمارية )إيضاح 7(

-)2,575(استبعاد العمليات الغير مستمرة )إيضاح 24(

)3,141(-انخفاض القيمة

252)460(فروق تحويل عملات أجنبية  

────────────────────

28,63540,766كما في 31 ديسمبر 

════════════════════

عقود التأجير   6

يعرض الجدول التالي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام ومطلوبات التأجير والحركات خلال السنة لدى المجموعة: 

موجودات حق الاستخدام 

أرض ومباني 
وتحسينات

أدوات ومكائن 
مطلوبات التأجيرالمجموع اثاث ومعدات مكتبية سيارات وسفن ومعدات

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

123,5463,70157,768440185,455180,798في 1 يناير 2020 

20,7022,1154,159526,98126,981إضافات 

-    )31,739()129()6,845()1,085()23,680(استهلاك

7,534    -    -    -    -    -تكلفة تمويل

استبعاد العمليات الغير مستمرة 
)81,402()81,988()305()2,116()4,469()75,098()إيضاح 24( 

)37,154(    -    -    -    -    -مدفوعات تأجير

)1,262(    -    -    -    -    -امتياز تأجير*

أخرى )بما فى ذلك فروق تحويل 
)4,363()3,496()11()549()253()2,683(عملات أجنبية( 

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

95,21391,132    -42,787952,417في 31 ديسمبر 2021 

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

14,529جزء متداول 

76,603جزء غير متداول 

────────
91,132

════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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عقود التأجير )تتمة(  6

موجودات حق الاستخدام 

أرض ومباني 
وتحسينات

أدوات 
سيارات وسفن ومكائن ومعدات

اثاث
مطلوبات التأجيرالمجموع ومعدات مكتبية 

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

113,3724,90163,932742182,947164,419في 1 يناير 2019 

50,79950,799-   47,6251563,018إضافات 

-    )12,797(-   -   -   )12,797(استهلاك

-    )40,677()223()9,339()1,487()29,628(تكلفة تمويل

8,667-   -   -   -   -   مدفوعات تأجير

فروق تحويل عملات 
)47,341(-   -   -   -   -   أجنبية 

   -   -   -   -   -)239(

4,974131157)79(5,1834,493
──────────────────────────────────────────────────

55180,798	,0185		8	70157,7,			5,	12في 31 ديسمبر 2019 
══════════════════════════════════════════════════

38,660جزء متداول 

142,138جزء غير متداول 
─────────

180,798
═════════

* امتياز التأجير
يمثــل امتيــاز التأجيــر الامتيــازات التــي حصلــت عليهــا المجموعــة مــن المؤجريــن نتيجــة لجائحــة كوفيــد-19. قامــت المجموعــة بالتطبيــق والتنفيــذ المبكــر للمبــرر العملــي 
الــذي يســري اعتبــاًرا مــن 1 مايــو 2021 علــى جميــع امتيــازات التأجيــر التــي تســتوفي شــروطه. نتيجــة لذلــك، اختــارت المجموعــة عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز التأجيــر 
المتعلــق بكوفيــد-19 مــن المؤجــر يمثــل تعديــًلا لعقــد التأجيــر وقامــت باحتســاب امتيــازات التأجيــر كمدفوعــات تأجيــر متغيــرة ســالبة. خــلال الســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2021، ســجلت المجموعــة مبلــغ 1,262 دينــار كويتــي )2020: 239 ألــف دينــار كويتــي( فــي بيــان الدخــل المجمــع.

تتضمــن مطلوبــات التأجيــر المدرجــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع مطلوبــات بمبلــغ 3,828 ألــف دينــار كويتــي )2020: 3,671 ألــف دينــار كويتــي( تتعلــق بترتيبــات 
امتيــاز الخدمــة المســجلة كموجــودات غيــر ملموســة ومطلوبــات بمبلــغ 8,712 ألــف دينــار كويتــي )2020: لا شــيئ( مســجلة كعقــارات اســتثمارية.

يعرض الجدول التالي المبالغ المسجلة في بيان الدخل المجمع المتعلقة بعقود التأجير:

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

)15,063()13,891(مصروف استهلاك موجودات حق الاستخدام 

)5,460()5,729(تكلفة تمويل لمطلوبات التأجير 

)2,370()1,601(مصروف يتعلق بعقود التأجير قصيرة الأجل و الموجودات منخفضة القيمة )مدرج ضمن مصروفات إدارية( 

)1,154()842(مصروف يتعلق بعقود التأجير قصيرة الأجل )مدرج ضمن تكلفة إيرادات(

1,262239امتياز تأجير
────────────
)20,801()23,808(

)31,716()21,393(العمليات الغير مستمرة
────────────
)42,194()55,524(
════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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ــار كويتــي )2020:  ــف دين ــغ 37,154 أل ــي التدفقــات النقديــة الصــادرة لعقــود التأجيــر بمبل للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، قامــت المجموعــة بتســجيل إجمال
47,341 ألــف دينــار كويتــي(. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســجلت المجموعــة إضافــات غيــر نقديــة لموجــودات حــق الاســتخدام ومطلوبــات التأجيــر بمبلــغ 26,981 ألــف دينــار 

كويتــي )2020: 50,799 ألــف دينــار كويتــي( خــلال الســنة. 

عقارات استثمارية   7

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي 

393,744371,190كما في 1 يناير 

20,53615,741إضافات

9,8277,124تحويل من مشاريع قيد التنفيذ )إيضاح 5(

12,797   -تحويل من موجودات حق الاستخدام )إيضاح 6(

261   -فائض إعادة تقييم ناتج من تحويل أرض 

)13,403(12,004التغير في القيمة العادلة 

34)1,122(فروق تحويل عملات أجنبية 

──────────────────

434,989393,744كما في 31 ديسمبر

══════════════════

قامــت المجموعــة بتصنيــف بعــض العقــارات بمبلــغ 284,138 ألــف دينــار كويتــي )2020: 276,893 ألــف دينــار كويتــي( المحتفــظ بهــا بموجــب عقــود تأجيــر تشــغيلي 
كعقــارات اســتثمارية. تقــع هــذه العقــارات الاســتثمارية فــي دولــة الكويــت. 

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات الاســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020 مــن قبــل مقيميــن مســتقلين لديهــم المؤهــلات الملائمــة ويتمتعــون 
بخبــرة حديثــة فــي مجــال تقييــم العقــارات فــي مواقــع مماثلــة. تــم تحديــد القيمــة العادلــة اســتناًدا إلــى الجمــع بيــن طــرق الســوق والإيــرادات متــى كان ذلــك ملائمــًا. عنــد 
تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات، تــم اعتبــار أن الاســتخدام الحالــي للعقــارات هــو الاســتخدام الأمثــل والأفضــل لهــا. لــم يتــم إجــراء أي تغييــر علــى أســاليب التقييــم خــلال 

الســنة. يتــم قيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات الاســتثمارية ضمــن المســتوى الثالــث مــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة.

تمثل الافتراض الجوهري المستخدم في تحديد القيمة العادلة في سعر السوق )للمتر مربع(. 

بموجــب طريقــة الســوق، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة اســتناًدا إلــى معامــلات مماثلــة. تســتند طريقــة الســوق إلــى مبــدأ الاســتبدال بحيــث لــن يقــوم المشــتري المحتمــل 
بســداد أي مبالــغ للعقــار تزيــد عــن تكلفــة شــراء عقــار بديــل مماثــل. إن وحــدة المقارنــة المطبقــة مــن قبــل المجموعــة هــي الســعر للمتــر مربــع.

إن الزيــادة أو النقــص بنســبة 5% فــي ســعر الســوق المقــدر )للمتــر المربــع( ســتؤدي إلــى زيــادة أو نقــص قيمــة العقــارات الاســتثمارية بمبلــغ 21,749 ألــف دينــار كويتــي 
)2020: 19,687 ألــف دينــار كويتــي(. 

تتضمــن العقــارات الاســتثمارية عقــارات بقيمــة دفتريــة بمبلــغ 77,500 ألــف دينــار كويتــي )2020: 77,200 ألــف دينــار كويتــي( مســتأجرة مــن الهيئــة العامــة للصناعــة. 
ينتهــي ســريان عقــود التأجيــر التــي تــم اســتئجار هــذه العقــارات بموجبهــا  فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. إن الشــركة الأم بصــدد التفــاوض مــع الهيئــة العامــة 
للصناعــة بشــأن تجديــد هــذه العقــود، وتــرى )بعــد استشــارة المستشــار الخارجــي( أنــه ســيتم تجديــد عقــود التأجيــر مــع الهيئــة العامــة للصناعــة بموجــب قانــون الصناعــة 

ولائحتــه التنفيذيــة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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موجودات غير ملموسة  8

مشاريع البناء والتشغيل 
والتحويل والامتيازات

ألف دينار كويتي
قوائم العملاء 

ألف دينار كويتي 
العلامة التجارية 
ألف دينار كويتي 

المجموع 
ألف دينار كويتي 

التكلفة:
48,8947,2714,72160,886كما في 1 يناير 2021

763-   -   763إضافات 

)11,992()4,721()7,271(-   استبعاد العمليات الغير مستمرة )إيضاح 24(
────────────────────────

49,657-   -   49,657كما في 31 ديسمبر 2021 
────────────────────────

الإطفاء: 
)40,944(-   )7,271()33,673(كما في 1 يناير 2021 

)4,801(-   -   )4,801(المحمل للسنة 

7,271-   7,271-   استبعاد العمليات الغير مستمرة )إيضاح 24(
────────────────────────

)38,474(-   -   )38,474(كما في 31 ديسمبر 2021 
────────────────────────

صافي القيمة الدفترية: 
11,183-   -   11,183كما في 31 ديسمبر 2021 

════════════════════════

مشاريع البناء والتشغيل 
والتحويل والامتيازات

ألف دينار كويتي
قوائم العملاء 

ألف دينار كويتي 
العلامة التجارية 
ألف دينار كويتي 

المجموع 
ألف دينار كويتي 

التكلفة:
48,3517,2714,72160,343كما في 1 يناير 2020

543-   -   543إضافات 

────────────────────────

48,8947,2714,72160,886كما في 31 ديسمبر 2020

────────────────────────

الإطفاء: 
)35,291(-   )7,156()28,135(كما في 1 يناير 2020

)5,653(-   )115()5,538(المحمل للسنة 

────────────────────────

)40,944(-   )7,271()33,673(كما في 31 ديسمبر 2020

────────────────────────

صافي القيمة الدفترية: 
4,72119,942-   15,221كما في 31 ديسمبر 2020

════════════════════════

تــم اقتنــاء بعــض الموجــودات غيــر الملموســة مــن خــلال عمليــات دمــج الأعمــال فــي ســنوات ســابقة. تمثــل مشــاريع البنــاء والتشــغيل والتحويــل التكاليــف المتكبــدة 
لإنشــاء مواقــف انتظــار الســيارات والمركــز التجــاري بمطــار الكويــت الدولــي ومطــار الشــيخ ســعد. تمثــل الامتيــازات الأتعــاب المتكبــدة لتقديــم خدمــات المناولــة الأرضيــة 

فــي ســاحل العــاج واوغنــدا. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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الشهرة   9

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

التكلفة:
283,649281,225كما في 1 يناير 

-   4,744إضافات

-   )220,150(استبعاد العمليات الغير مستمرة )إيضاح 24(

2,424)5,101(فروق تحويل عملات أجنبية

────────────

63,142283,649كما في 31 ديسمبر

────────────

انخفاض القيمة:
)27,218()27,218(كما في 1 يناير  و31 ديسمبر 

────────────

35,924256,431صافي القيمة الدفترية 

════════════

يتم توزيع الشهرة المكتسبة من خلال عمليات دمج الأعمال على وحدات إنتاج النقد كما يلي:

القيمة الدفترية للشهرة

وحدات إنتاج النقد:
2021

ألف دينار كويتي
2020

ألف دينار كويتي 

225,251-الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة 

35,92431,180البنية التحتية

────────────

35,924256,431المجموع

════════════

ــى  ــتند إل ــي تس ــة الت ــات النقدي ــات التدفق ــطة توقع ــتخدام بواس ــاء الاس ــة أثن ــاب القيم ــى احتس ــاء عل ــد بن ــاج النق ــدات إنت ــتردادها لوح ــن اس ــغ الممك ــد المبال ــم تحدي ت
ــرة  ــى 14.9%( لفت ــى 7.70% )2020: 1.9% إل ــو ســنوي بنســبة 7.60% إل ــدل نم ــراض أن متوســط مع ــل الإدارة لســنة 2021 وافت ــدة مــن قب ــة المعتم ــات المالي الموازن
الأربــع ســنوات القادمــة والــذي يقــع ضمــن نطــاق معــدلات النمــو الحاليــة قصيــرة الأجــل لقطاعــات التــي تعمــل فيهــا وحــدات إنتــاج النقــد. يبلــغ معــدل الخصــم مــا قبــل 
الضريبــة المطبــق علــى توقعــات التدفقــات النقديـــة نســبة تتــراوح مــن 11.80% إلــى 12.40% )2020: 10% إلــى 13%( وتــم اســتقراء التدفقــات النقديــة التــي تتجــاوز 
فتــرة 5 ســنوات باســتخدام معــدل نمــو بنســبة 3% )2020: 3%(. كنتيجــة لهــذه الممارســة، انتهــت الإدارة إلــى عــدم ضــرورة احتســاب مخصــص انخفــاض القيمــة فــي 

بيــان الدخــل المجمــع. 

الافتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة أثناء الاستخدام
إن احتساب القيمة أثناء الاستخدام ذو حساسية للافتراضات التالية:

الإيرادات؛ و 	
الربحية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء؛ و  	
معدلات الخصم؛ و 	
معدل النمو المستخدم لاستقراء التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة 5 سنوات. 	

الحساسية للتغيرات في الافتراضات 
فيمــا يتعلــق بتقييــم القيمــة اثنــاء الاســتخدام لوحــدات إنتــاج النقــد، تــرى الإدارة عــدم وجــود أي تغيــر محتمــل بصــورة معقولــة فــي أي مــن الافتراضــات الرئيســية 

المذكــورة أعــلاه قــد يتســبب فــي تجــاوز القيمــة الدفتريــة للوحــدة بصــورة ماديــة عــن مبلغهــا الممكــن اســترداده. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة   10

فيما يلي الحركة في القيمة الدفترية للاستثمار في الشركات الزميلة وشركات المحاصة خلال السنة:

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

103,419101,352كما في 1 يناير 

3984,375إضافات إلى استثمار في شركات زميلة 

4,453675حصة في النتائج 

)836(955حصة في الإيرادات )الخسائر( الشاملة الأخرى 

-)913(استبعاد العمليات الغير مستمرة )إيضاح 24(

)2,170()2,213(توزيعات أرباح مستلمة 

23)179(تعديلات تحويل عملات أجنبية

────────────

105,920103,419كما في 31 ديسمبر 

════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر  11

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

109,293110,078استثمار في شركة زميلة – خارج الكويت 

10,11234,405أسهم مسعرة - خارج الكويت

4,539607قرض قابل للتحويل - خارج الكويت

2121أسهم غير مسعرة - داخل الكويت 

1,2892,297استثمار في صناديق - خارج الكويت 

────────────────
125,254147,408

════════════════

خــلال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2011، قامــت المجموعــة )مــن خــلال شــركتها التابعــة المملوكــة بالكامــل، وهــي منشــأة ذات رأســمال مشــترك( بمشــاركة شــركة 
فرانــس تيليكــوم باقتنــاء حصــة ملكيــة بنســبة 44% فــي شــركة كــورك تيليكــوم ذ.م.م. )»كــورك تيليكــوم«( وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة تــم تأسيســها فــي دولــة 
العــراق وذلــك عــن طريــق شــركة محاصــة مملوكــة بنســبة 54% مــن المجموعــة ونســبة 46% لشــركة فرانــس تيليكــوم. ونتيجــة لذلــك، تمتلــك المجموعــة حصــة ملكيــة 

غيــر مباشــرة بنســبة 23.7% فــي شــركة كــورك تيليكــوم.   

تــم تصنيــف الاســتثمار فــي شــركة كــورك تيليكــوم كاســتثمار فــي شــركة زميلــة حيــث تمــارس المجموعــة تأثيــًرا ملموســًا علــى السياســات الماليــة والتشــغيلية لشــركة 
كــورك تيليكــوم. نظــًرا لأن هــذه الشــركة الزميلــة محتفــظ بهــا كجــزء مــن المحفظــة الاســتثمارية للمنشــأة ذات رأســمال مشــترك، فقــد تــم إدراجهــا فــي بيــان المركــز المالــي 
المجمــع بالقيمــة العادلــة. إن هــذه المعاملــة مســموح بهــا وفًقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي 28 »اســتثمار فــي شــركات زميلــة وشــركات محاصــة« الــذي يتيــح المحاســبة 
عــن الاســتثمارات المحتفــظ بهــا مــن قبــل المنشــأة ذات رأس المــال المشــترك بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر؛ وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 

مــع تســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي فتــرة التغييــر.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، قــدرت قيمــة القــرض الــذي يحمــل فائــدة المقــدم مــن قبــل المجموعــة إلــى شــركة كــورك تيليكــوم بمبلــغ 35,169 ألــف دينــار كويتــي )2020: 
35,464 ألــف دينــار كويتــي( )إيضاح 28(.

قضية كورك 
ــدول  ــى المــادة 36 مــن اتفاقيــة تســوية منازعــات الاســتثمار بيــن ال ــر 2017، قدمــت المجموعــة طلــب تحكيــم ضــد حكومــة جمهوريــة العــراق اســتنادًا إل فــي فبراي
ــج  ــأن التروي ــراق بش ــة الع ــة جمهوري ــت وحكوم ــة الكوي ــة دول ــن حكوم ــة بي ــة الثنائي ــن الاتفاقي ــادة 10 م ــى الم ــيد«( وإل ــة الإكس ــرى )»اتفاقي ــدول الأخ ــي ال ومواطن
ــة للاســتثمارات )»الاتفاقيــة الثنائيــة لعــام 2015«(. ويتعلــق طلــب التحكيــم بمجموعــة مــن التصرفــات والامتنــاع عــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن جانــب  والحمايــة المتبادل
حكومــة جمهوريــة العــراق بمــا فيهــا هيئتهــا الرقابيــة التابعــة لهــا وهــي هيئــة الإعــلام والاتصــالات، فيمــا يتعلــق بقــرار مزعــوم صــدوره مــن قبــل هيئــة الإعــلام والاتصالات 
بإبطــال موافقتهــا الكتابيــة المســبقة الصــادرة بشــأن اســتثمار المجموعــة فــي شــركة كــورك تيليكــوم، بالإضافــة إلــى أمــر هيئــة الإعــلام والاتصــالات بإعــادة الأســهم التــي 
اســتحوذت عليهــا المجموعــة إلــى المســاهمين العراقييــن الأصلييــن )الأمــر الــذي تــم تنفيــذه فــي مــارس 2019(. وتتعلــق مطالبــات المجموعــة فــي طلــب التحكيــم، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، بإخفــاق الحكومــة العراقيــة فــي معاملــة اســتثمار المجموعــة بقيمــة أكثــر مــن 380 مليــون دولار أمريكــي بشــكل عــادل ومنصــف، وإخفاقهــا فــي 
إخطارهــا بمــا يتــم اتخــاذه مــن إجــراءات وحرمانهــا مــن حــق الدفــاع، وأيضــا المصــادرة غيــر المباشــرة للاســتثمار بالمخالفــة لأحــكام الاتفاقيــة الثنائيــة لعــام 2015. فــي 
24 فبرايــر 2017، تــم قيــد طلــب التحكيــم المقــدم مــن المجموعــة لــدى مركــز تســوية منازعــات الاســتثمار وتــم تشــكيل هيئــة التحكيــم رســميًا فــي 20 ديســمبر 2017، 

حيــث انعقــدت جلســة إجرائيــة أوليــة فــي 31 ينايــر 2018. 

وتــم إيــداع مذكــرة المجموعــة فــي 30 أبريــل 2018. وبتاريــخ 6 أغســطس 2018، أودعــت جمهوريــة العــراق اعتراضهــا علــى الاختصــاص وطلبــت النظــر فــي الاعتــراض 
ــا  ــر 2018، وقدمــت المجموعــة مذكرته ــزاع. قامــت المحكمــة بتشــعيب الإجــراءات فــي 31 أكتوب ــل النظــر فــي موضــوع وأســاس الن ــة قب ــه كمســألة تمهيدي للبــت في
المضــادة بشــأن الاختصــاص الولائــي فــي 10 ينايــر 2019. وقــد ورد رد المدعــى عليهــم فــي 25 فبرايــر 2019، فيمــا ردت المجموعــة بتاريــخ 21 مــارس 2019. هــذا، وقــد 
انعقــدت الجلســات بتاريــخ 24 و25 أبريــل 2019. بتاريــخ 9 يوليــو 2019، أصــدرت المحكمــة قرارهــا بشــأن الاختصــاص القضائــي وخلصــت فيــه إلــى أن لديهــا ولايــة 
قضائيــة علــى بعــض )وليــس كل( مطالبــات المجموعــة. وســيتم البــت الآن فــي الدعــوى علــى أســاس المطالبــات التــي يتحقــق للمحكمــة الولايــة القضائيــة بشــأنها. وقــد 
تقدمــت المدعــى عليهــا بمذكرتهــا الدفاعيــة بتاريــخ 13 مــارس 2020. وقــد تــم تقديــم رد المجموعــة علــى مذكــرة المدعــى عليهــا بتاريــخ 17 يوليــو 2020. فيمــا انعقــدت 

الجلســات للبــت فــي أســاس الدعــوى فــي شــهر أكتوبــر 2020 وتــم تقديــم المذكــرات الختاميــة فــي شــهر نوفمبــر 2020. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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قضية كورك )تتمة(
بتاريــخ 22 فبرايــر 2021، أصــدرت هيئــة التحكيــم قرارهــا برفــض جميــع مطالبــات المجموعــة وقــررت إلــزام المجموعــة  بمصاريــف التحكيــم بقيمــة حوالــي 5 مليــون 
دولار أمريكــي لصالــح المدعــى عليهــا. بتاريــخ 28 مايــو 2021، تقدمــت المجموعــة بطلــب الغــاء القــرار قبــل مركــز تســوية منازعــات الاســتثمار وقــد ســجل الطلــب بتاريــخ 
4 يونيــو 2021. بتاريــخ 22 ســبتمبر 2021، قــام مركــز تســوية منازعــات الاســتثمار بتشــكيل لجنــة للفصــل فــي طلــب المجموعــة لإلغــاء القــرار، وقــد اجتمعــت اللجنــة فــي 
22 نوفمبــر 2021 وأصــدرت جــدولاً زمنيــًا إجرائيــًا للإجــراءات فــي 24 نوفمبــر 2021، ووفقــًا للجــدول الزمنــي الإجرائــي ، قدمــت المجموعــة مذكرتهــا فــي 22 ديســمبر 

2021 ومــن المقــرر تقديــم جمهوريــة العــراق مذكــرة دفاعهــا فــي 22 أبريــل 2022.

ونظــًرا لأن هيئــة التحكيــم رفضــت البــت فــي أســباب القــرار التنظيمــي ذاتــه الصــادر عــن هيئــة الإعــلام والاتصــالات بمصــادرة اســتثمار المجموعــة فــي كوريــك تلكــوم 
بدعــوى عــدم الاختصــاص الولائــي لهيئــة التحكيــم، فــإن المجموعــة أيًضــا بصــدد إعــداد مطالبــة جديــدة ضــد جمهوريــة العــراق.

نظًرا لأن النزاع لا يزال معلًقا دون حل قانوني وعدم التوصل إلى قرار نهائي، فلا يمكن تقييم الأثر المالي لنتائج هذه القضية.

بمــوازاة المطالبــات المذكــورة أعــلاه بشــأن شــركة كــورك تيليكــوم، قامــت شــركة تيليكــوم العــراق المحــدودة )»شــركة تيليكــوم العــراق«( )التــي تملــك المجموعــة بشــكل 
غيــر مباشــر فــي رأســمالها حصــة 54%( ببــدء الإجــراءات التاليــة:

التحكيم بشأن اتفاقية المساهمين  	
فــي 4 يونيــو 8102، بــدأت شــركة تيليكــوم العــراق إجــراءات التحكيــم ضــد شــركة كــورك الدوليــة )لــلإدارة( المحــدودة )»كــورك الدوليــة«( والســيد ســروان صابــر مصطفــى. 
نشــأ النــزاع بســبب مخالفــات تعاقديــة مختلفــة مــن قبــل المدعــى عليهــم لأحــكام اتفاقيــة المســاهمين المتعلقــة باســتثمار الشــركة الأم فــي شــركة كــورك تيليكــوم. وســوف 

يتــم تحديــد المبلــغ المتنــازع عليــه أثنــاء ســير الإجــراءات.

وتــم إرســال طلــب التحكيــم بتاريــخ 4 يونيــو 2018 وتــم تقديــم رد المدعــى عليهــم بتاريــخ 10 ســبتمبر 2018. قدمــت شــركة تيليكــوم العــراق طلبــًا معــدلاً لطلــب التحكيم 
فــي 15 ينايــر 2019. وتــم تشــكيل هيئــة التحكيــم فــي 29 مــارس 2019 وقدمــت شــركة تيليكــوم العــراق مذكــرة مطالبتهــا بتاريــخ 28 أغســطس 2019. وقدمــت شــركة 

كــورك الدوليــة مذكــرة دفاعهــا بتاريــخ 22 ينايــر 2020. وفــي 10 يوليــو 2020، أوقفــت شــركة تيليكــوم العــراق الإجــراءات دون المســاس بأصــل الحــق المدعــي بــه.

وقــد تــم الشــروع فــي إجــراءات جديــدة مــع مطالبــات مماثلــة رفعتهــا شــركة تيليكــوم العــراق نيابــة عــن نفســها وبالنيابــة عــن شــركة انترناشــونال هولدينــج المحــدودة 
وشــركة كــورك تيليكــوم، ضــد كــورك الدوليــة والســيد ســروان صابــر مصطفــى، وفــي 25 أغســطس 2020 قدمــت شــركة تيليكــوم العــراق طلبهــا الثانــي المعــدل )والحالي( 
للتحكيــم عــن نفســها وباســم ونيابــة عــن شــركة انترناشــونال هولدينــج المحــدودة. هــذا، وتــم تشــكيل هيئــة التحكيــم وتــم تقديــم طلــب شــركة تيليكــوم العــراق للســير 

بمطالبــات فرعيــة نيابــة عــن شــركة انترناشــونال هولدينــج المحــدودة وشــركة كــورك تيليكــوم فــي ديســمبر 2020.

وقــد عقــدت المحكمــة جلســة أوليــة فــي فبرايــر 2021 للفصــل فــي طلــب شــركة تيليكــوم العــراق لمطالبــات فرعيــة نيابــة عــن شــركة انترناشــونال هولدينــج )بمــا فــي 
ذلــك مــا إذا كان للمحكمــة اختصــاص للنظــر فــي مثــل هــذا الطلــب(. وبموجــب أمــر مــؤرخ فــي 16 مــارس 2021 منحــت المحكمــة شــركة تيليكــوم العــراق إذنــًا لتقديــم 
معظــم الطلبــات الفرعيــة محــل الخــلاف وبتاريــخ 23 أبريــل 2021 قدمــت الشــركة المذكــورة صحيفــة الدعــوى بشــأن الأســس الموضوعيــة للمطالبــة. وســيقوم الطرفــان 
الآن بتقديــم سلســلة مــن الطلبــات المتتاليــة حــول موضــوع النــزاع والبــدء فــي الافصــاح، علمــا بــأن جلســة النظــر فــي موضــوع النــزاع مقــرر عقدهــا فــي أواخــر مــارس 

/ أوائــل أبريــل 2022.

التحكيم بشــأن اتفاقية تبعية لبنك انتركونتيننتال لبنان: إجراءات التحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل وشــركة كورك تيليكوم وشــركة انترناشــونال  	
ــج المحدودة هولدين

يتعلــق هــذا النــزاع، بالاحتيــال المزعــوم المدبــر مــن قبــل بعــض أصحــاب المصلحــة فــي شــركة كــورك تيليكــوم بمعرفــة وتعــاون مــن بنــك انتركونتيننتــال لبنــان فيمــا 
يتعلــق باتفاقيــة الحقــوق التبعيــة ذات الصلــة بقــرض بقيمــة 150 مليــون دولار أمريكــي قّدمــه بنــك انتركونتيننتــال لبنــان إلــى شــركة كــورك تيليكــوم. وســوف يتــم تحديــد 
ــر  ــة بتاريــخ 8 أكتوب ــم تقديــم رد المدعــى عليهــم والدعــوى المقابل ــاء ســير الإجــراءات. وأرســل طلــب التحكيــم بتاريــخ 26 يونيــو 2018 وت ــازع عليــه أثن ــغ المتن المبل
2018. ومــن الطلبــات الــواردة بدعــوى التعويــض المقابلــة عــن الخســائر )التــي لا زالــت بــدون تحديــد( التــي يزعــم المدعــى عليهــم أنهــا طالــت ســمعتهم ووضعهــم. تــم 
إيــداع رد ودعــوى بنــك انتركونتيننتــال لبنــان المقابلــة بتاريــخ 8 نوفمبــر 2018. ُقــدم رد شــركة كــورك تيليكــوم وشــركة انترناشــونال هولدينــج بتاريــخ 14 ديســمبر 2018. 
تــم تشــكيل هيئــة التحكيــم بتاريــخ 15 مايــو 2019 علمــًا أنــه تــم تقديــم مطالبــة شــركة تيليكــوم العــراق بتاريــخ 22 نوفمبــر 2019 فيمــا قّدمــت مذكــرات دفــاع المدعــى 
عليهــم بتاريــخ 21 فبرايــر 2020، وقامــت شــركة تيليكــوم العــراق بالــرد بتاريــخ 22 يوليــو 2020. تــم تقديــم مذكــرة رد مــن قبــل بنــك انتركونتيننتــال لبنــان ش.م.ل. 
والــرد علــى الدفــاع علــى الدعــوى المقابلــة ومذكــرة شــركة كــورك تيليكــوم وشــركة انترناشــونال هولدينــج بالمطالبــة بالتعويــض فــي 23 أكتوبــر 2020. وعقــدت جلســات 

الاســتماع فــي فبرايــر 2021. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر )تتمة(  11

قضية كورك )تتمة(
التحكيم بشــأن اتفاقية تبعية لبنك انتركونتيننتال لبنان: إجراءات التحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل وشــركة كورك تيليكوم وشــركة انترناشــونال  	

هولدينج المحــدودة )تتمة(
فــي 24 ســبتمبر 2021، أصــدرت هيئــة التحكيــم قرارهــا بســماع مطالبــة شــركة عــراق تيليكــوم لإلغــاء وابطــال اتفاقيــة الحقــوق التبعيــة المتعلقــة بالقــرض البالــغ 150 
مليــون دولار أمريكــي الــذي قدمــه بنــك انتركونتيننتــال لبنــان إلــى كــورك تيليكــوم. اتفقــت هيئــة التحكيــم مــع عــراق تيليكــوم بــأن جميــع المدعــى عليهــم ، بمــا فــي ذلــك 
بنــك انتركونتيننتــال لبنــان، قــد تورطــوا فــي احتيــال متعمــد ضــد شــركة عــراق تيليكــوم، وتــم رفــض كامــل الدعــاوى الفرعيــة المقدمــة مــن المدعــى عليهــم بالإضافــة إلــى 
إبطــال اتفاقيــة الحقــوق التبعيــة، فضــلا عــن منــح شــركة عــراق تيليكــوم حــق الحصــول علــى رســوم قانونيــة بمبلــغ 3 مليــون دولار أمريكــي. وفــي ضــوء هــذا القــرار، 
قدمــت شــركة عــراق تيليكــوم بتاريــخ 12 نوفمبــر 2021 طلــب تحكيــم ضــد كــورك تيليكــوم بهــدف تنفيــذ مطالبتهــا بالديــون التــي تزيــد عــن 285 مليــون دولار أمريكــي 
ــغ 828 مليــون دولار أمريكــي ضــد شــركة انترناشــونال هولدينــج المحــدودة، بصفتهــا  )بالإضافــة الــى الفوائــد القانونيــة( بحيــث أصبــح مجموعــة قيمــة المطالبــة مبل

مديًنــا ، وشــركة كــورك تيليكــوم ، بصفتهــا الكفيــل. وقدمــت شــركة كــورك تيليكــوم ردهــا فــي 24 ينايــر 2022 وان هيئــة التحكيــم هــي الآن فــي طــور التشــكيل.

هــذا، وبتاريــخ 7 ينايــر 2022 قدمــت شــركة تيليكــوم العــراق طلــب تحكيــم ضــد بنــك انتركونتيننتــال لبنــان للمطالبــة بتعويــض عــن الاحتيــال الــذي تــم الفصــل فيــه فــي 
إجــراءات التحكيــم الســابقة، وإن موعــد رد بنــك انتركونتيننتــال لبنــان فــي 7 ابريــل  2022.

مطالبات مدير مركز دبي المالي العالمي 	
فــي 12 مــارس 2018، بــدأت شــركة تيليكــوم العــراق دعــوى أمــام محاكــم مركــز دبــي المالــي العالمــي )»مركــز دبــي«( ضــد بعــض مــدراء شــركة انترناشــونال هولدينــج 
ليمتــد )الشــركة المالكــة لشــركة كــورك التــي تملــك فيهــا شــركة تيليكــوم العــراق نســبة 44%(. والمــدراء المدعــى عليهــم هــم كل مــن عبدالحميــد عقــراوي، نــوزاد جنــدي، 
ريمــون زينــه رحمــه. ويرتكــز موضــوع الدعــوى علــى إخــلال مــدراء شــركاء انترناشــونال هولدينــج ليمتــد بمهامهــم. وشــركة تيليكــوم العــراق بصــدد اعــلان مطالباتهــا فــي 

لبنــان والعــراق.

فــي فبرايــر 2021، وصــل لعلــم شــركة تيليكــوم العــراق خبــر وفــاة أحــد المدعــى عليهــم، عبــد الحميــد عقــراوي. لذلــك، قــررت الشــركة وقــف المطالبــات ضــد الســادة 
عقــراوي وجنــدي وتركيــز مطالبهــا فــي مواجهــة الســيد رحمــة.

ُرِفَعــت دعــوى منفصلــة ضــد الســيد رحمــة بشــأن حــالات تعاقــد حقــق فيهــا منفعــة شــخصية. وتــم اعلانــه اعلانــا صحيحــا فــي الدعــوى CFI-019-2018 فــي لبنــان بتاريــخ 
6 فبرايــر 2020 وصــدرت شــهادة بالإعــلان مــن محكمــة مركــز دبــي المالــي العالمــي فــي 13 فبرايــر 2020.

منحــت محكمــة مركــز دبــي المالــي العالمــي فــي 11 مايــو 2020 الإذن لشــركة تيليكــوم العــراق لتقديــم مطالبــة فرعيــة مــن قبــل شــركة انترناشــونال هولدينــج ونيابــة 
عنهــا ضــد الســيد رحمــة، بشــرط أن تقــدم شــركة تيليكــوم العــراق جــدول بالمخالفــة والخســارة والرابطــة الســببية )الامــر الــذي لــم يحصــل(. هــذا، وُبذلــت جهــود لإعــلان 
الســيد رحمــة بجــدول الجزئيــات والمســتندات الحديثــة الأخــرى عبــر الاعــلان الدبلوماســية، لكنهــا بــاءت بالفشــل فــي نهايــة الأمــر، ووفًقــا لأوامــر المحكمــة، يجــب إعــلان 
جــدول الجزئيــات قبــل اتخــاذ خطــوات أخــرى فــي الإجــراءات، وعليــه، تقدمــت شــركة تيليكــوم العــراق بطلــب للحصــول علــى إذن وحصلــت فــي 17 يونيــو 2021 علــى 
ــف الشــركات التابعــة للســيد رحمــة(.  ــد الســريع لمختل ــي والبري ــد الإلكترون ــة )كالبري ــات والمســتندات الأخــرى بوســائل بديل إذن لإعــلان الســيد رحمــة بجــدول الجزئي
هــذا، والاعــلان بالطــرق البديلــة قــد حصــل، وعليــه، بتاريــخ 16 ديســمبر 2021، صــدر حكمــا ضــد الســيد رحمــة بمبلــغ 71.3 مليــون دولار أمريكــي بالإضافــة الــى الفوائــد 
والمصاريــف. وبتاريــخ 27 ديســمبر 2021 ، منحــت محكمــة مركــز دبــي المالــي العالمــي إذنــا بإعــلان الســيد رحمــة بالحكــم بموجــب طريــق بديــل، علمــا بــأن مهمــة الإعــلان 

فــي طــور التنفيــذ، وبعــد ذلــك يمكــن لشــركة تيليكــوم العــراق أن تســعى إلــى تنفيــذ الحكــم بالنســبة للبالــغ المحكــوم بهــا بالإضافــة إلــى المصاريــف.

فــي ســياق منفصــل، فــي 5 ســبتمبر 2017، قامــت شــركة مــودرن العالميــة للتجــارة العامــة لمــواد ومعــدات البنــاء والعقــارات ذ.م.م )شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل مــن 
الشــركة الأم( ببــدء إجــراءات تحكيــم ضــد شــركة كــورك تيليكــوم بشــأن إخــلال كــورك تيليكــوم فــي ســداد رســوم الخدمــات المســتحقة لشــركة مــودرن العالميــة بموجــب 
اتفاقيــة خدمــات. بتاريــخ 20 مــارس 2019، تــم منــح شــركة مــودرن العالميــة مطالبتهــا بالكامــل والفائــدة والمصاريــف القانونيــة والتــي بلغــت حوالــي 4.5 مليــون دولار 
أمريكــي. هــذا، وقــد بــدأت المجموعــة إجــراءات التنفيــذ ضــد شــركة كــورك تيليكــوم. وكجــزء مــن إجــراءات التنفيــذ، ســعت شــركة مــودرن العالميــة إلــى الحصــول علــى 
إذن لإعــلان كــورك تيليكــوم بطريقــة بديلــة وُعقــدت جلســة اســتماع أمــام محكمــة مركــز دبــي المالــي العالمــي للنظــر بأمــر الإعــلان بطريقــة بديلــة وذلــك بتاريــخ 9 فبرايــر 
2021. أصــدرت محكمــة مركــز دبــي المالــي العالمــي حكمهــا فــي 9 مايــو 2021 والــذي بموجبــه فــازت شــركة مــودرن العالميــة بالاســتئناف، وبنــاًء عليــه، الشــركة الآن 

بصــدد اتخــاذ خطــوات جــادة لتنفيــذ الحكــم الصــادر بقيمــة 5 مليــون دولار أمريكــي ضــد شــركة كــورك فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة والعــراق.

ونتيجــة النــزاع المســتمر المتعلــق بشــركة كــورك تيليكــوم، لــم تتمكــن إدارة المجموعــة مــن تحديــد القيمــة العادلــة لهــذا الاســتثمار وإمكانيــة اســترداد القــرض الــذي يحمــل 
فائــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020، وبالتالــي تــم إدراج الاســتثمار بالقيمــة العادلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 بمبلــغ 359 مليــون دولار أمريكــي بمــا 

يعــادل مبلــغ 109,293 ألــف دينــار كويتــي )2020: 110,078 ألــف دينــار كويتــي(.
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موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى   12

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

-   1,370,796أسهم مسعرة – خارج دولة الكويت

أسهم غير مسعرة: 
2,7982,821داخل الكويت 

24,26510,925خارج الكويت

────────────────
1,397,85913,746

════════════════

مخزون  13

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

19,60424,185بضاعة بغرض البيع مرة أخرى

)795()840(مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

────────────────
18,76423,390

════════════════

يتضمن المخزون بشكل أساسي بنود محتفظ بها لتسليمها لعملاء الخدمات اللوجستية كجزء من عقود تقديم الخدمات اللوجستية.

مدينون تجاريون   14

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

159,623436,915إجمالي المدينين التجاريين 

)71,359()68,529(مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 
────────────────

91,094365,556
════════════════

إن الحركة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين هي كما يلي: 

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

71,35965,865كما في 1 يناير 

9,3055,777خسائر الائتمان المتوقعة للسنة

-)6,500(استبعاد العمليات الغير مستمرة )إيضاح 24(

)451()5,926(مبالغ مشطوبة 

291168أخرى )بما في ذلك فروق تحويل عملات أجنبية(
────────────────

68,52971,359كما في 31 ديسمبر 
════════════════
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موجودات متداولة أخرى   15

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

19,09235,525مصروفات مدفوعة مقدمًا 

14,75322,172دفعات مقدما إلى موردين

10,09210,092مطالبات متنازع عليها ]إيضاح 27 )ب([ 

2,6897,611ودائع 

2,5938,323أرصدة مدينة متنوعة

3,0896,420إيرادات مستحقة 

3,2333,350أعمال قيد التنفيذ 

1,7162,193مطالبات مستحقة أخرى

1,1321,483مدينو موظفين 

7,4365,279أخرى
────────────────

65,825102,448
════════════════

أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع  16

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

71,097139,191نقد لدى البنوك وفي الصندوق 
2,93929,705ودائع قصيرة الأجل 

────────────────────
74,036168,896النقد والنقد المعادل

25,0871,145ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز 3 أشهر
────────────────────

99,123170,041
════════════════════

يتم إيداع الودائع قصيرة الأجل لفترات متفاوتة، استناًدا إلى المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة وتحقق فائدة بمعدلات الودائع قصيرة الأجل ذات الصلة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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رأس المال والاحتياطيات وتوزيعات الأرباح   17

رأس المالأ. 

المبلغ عدد الأسهم 
2021202020210202

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي
 رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

2,230,107,1552,027,370,142223,011202,737بقيمة 100 فلس للسهم 

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

علاوة إصدار أسهمب. 
إن علاوة إصدار الأسهم غير متاحة للتوزيع.

الاحتياطي الإجباري ج. 
وفقــا لقانــون الشــركات والتعديــلات اللاحقــة لــه وعقــد التأســيس والنظــام الأساســي للشــركة الأم والتعديــلات اللاحقــة لهمــا، يجــب تحويــل نســبة لا تقــل عــن 10% بحــد 
أدنــى مــن ربــح الســنة قبــل الضرائــب ومكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة إلــى الاحتياطــي الإجبــاري. يجــوز للجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة الأم أن تقــرر وقــف هــذا 
التحويــل عندمــا يتجــاوز الاحتياطــي نســبة 50% مــن رأس المــال المصــدر. لا يجــوز اســتخدام الاحتياطــي إلا فــي مبادلــة الخســائر أو توزيــع أربــاح بنســبة تصــل إلــى 
5% مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي لا تســمح فيهــا الأربــاح بســداد توزيعــات هــذه الأربــاح بســبب عــدم الاحتياطيــات القابلــة للتوزيــع. يتــم رد أي مبالــغ 

مخصومــة مــن الاحتياطــي عندمــا تســمح الأربــاح فــي الســنوات التاليــة بذلــك مــا لــم يتجــاوز الاحتياطــي نســبة 50% مــن رأس المــال المصــدر. 

أسهم خزينة د. 
20212020

125,220,262113,830,690عدد أسهم الخزينة 

════════════════════

%5.61%5.61النسبة المئوية للأسهم المصدرة

════════════════════

118,33376,950القيمة السوقية بألف دينار كويتي

════════════════════

توزيعات الأرباح          هـ.  
وافــق المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد بتاريــخ 5 مايــو 2021 علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 
وتوزيــع أربــاح نقديــة بمبلــغ 10 فلــس للســهم )31 ديســمبر 2019: 5 فلــس للســهم( وأســهم منحــة بنســبة 10% )31 ديســمبر 2019: 15%( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 

2020، مــع إعــلان تاريــخ التوزيــع فــي 3 يونيــو 2021.

فــي 24 مــارس 2022، أوصــى مجلــس إدارة الشــركة الأم بتوزيــع أربــاح نقديــة بمبلــغ 20 فلــس للســهم )2020: 10 فلــس للســهم( وأســهم منحــة بنســبة %20 )2020: 
10%( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021. تخضــع هــذه التوصيــة إلــى موافقــة المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة الأم.  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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رأس المال والاحتياطيات وتوزيعات الأرباح )تتمة(  17

إيرادات شاملة أخرى         و. 
فيما يلي توزيع التغيرات في الإيرادات الشاملة الأخرى وفًقا لنوع الاحتياطي ضمن حقوق الملكية:

احتياطي
 تحويل عملات 

أجنبية
احتياطي 

تغطية

احتياطي
إعادة تقييم
استثمارات

احتياطيات
أخرى

حصص غير 
المجموعمسيطرة 

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

 :2021

)75,710()898(    -    -    -)74,812(تعديلات ترجمة عملات أجنبية

فروق تحويل عملات أجنبية من استبعاد العمليات الغير 
28,053    -    -    -    -28,053مستمرة )إيضاح 24(

حصة في إيرادات شاملة أخرى لشركات زميلة وشركات 
955    -    -    -955    -محاصة

1,466    -    -    -1,466    -أرباح من تغطية صافي الاستثمارات )إيضاح 19(

7,877    -    -    -7,877    -أرباح من عمليات تغطية التدفقات النقدية

التغيرات في القيمة العادلة لأدوات حقوق ملكية مدرجة 
)54,882(    -    -)54,882(    -    -بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى 

أرباح إعادة قياس لبرامج المزايا المحددة المتعلقة 
2,517    -2,517    -    -    -بالعمليات الغير مستمرة

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

)46,759(10,298)54,882(2,517)898()89,724(
══════════════════════════════════════════════════════

احتياطي
 تحويل عملات 

أجنبية
احتياطي 

تغطية

احتياطي
إعادة تقييم
استثمارات

احتياطيات
أخرى

حصص غير 
المجموعمسيطرة 

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

 :2019

1882,009    -    -    -1,821تعديلات ترجمة عملات أجنبية

حصة في خسائر شاملة أخرى لشركات زميلة وشركات 
)836(    -    -    -)836(    -محاصة

التغيرات في القيمة العادلة لأدوات حقوق ملكية مدرجة 
4,883    -    -4,883    -    -بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى 

)643(    -    -    -)643(    -خسائر من تغطية صافي الاستثمارات )إيضاح 19( 

)1,850(    -    -    -)1,850(    -خسائر من تغطية التدفقات النقدية 

ربح إعادة قياس لبرامج المزايا المحددة المتعلقة 
5,152    -5,152    -    -    -بالعمليات الغير مستمرة

261    -261    -    -    -فائض إعادة تقييم ناتج من تحويل أرض 
──────────────────────────────────────────────────────

1,821)3,329(4,8835,4131888,976
══════════════════════════════════════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   18

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

44,15550,351كما في 1 يناير

9,8539,131المحمل خلال السنة

)12,281()11,839(المدفوع خلال السنة 

-    )19,318(استبعاد العمليات الغير مستمرة )إيضاح 24( 

)3,046()373(أخرى )بما في ذلك فروق تحويل عملات أجنبية(

──────────────────

22,47844,155كما في 31 ديسمبر

══════════════════

قروض تحمل فائدة  19

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

147,382170,590تسهيل قرض متجدد بشروط ملزمة بعملات متنوعة تم الحصول عليه من مجموعة بنوك - يستحق في 2024 و 2026

15,13111,596تسهيل قرض متجدد بشروط ملزمة بعملات متنوعة تم الحصول عليه من بنك أجنبي - يستحق في 2024 و 2026

66,49961,478قروض محددة الأجل تم الحصول عليها من بنوك أجنبية وتستحق السداد على أقساط ربع سنوية

33,63535,115تسهيل محدد الأجل تم الحصول عليه من بنك محلي يستحق السداد في مارس 2023

49,93427,465تسهيل قرض متجدد بشروط ملزمة تم الحصول عليه من بنوك محلية يستحق السداد في فبراير 2026

91,65821,000تسهيل مرابحة تم الحصول عليه من بنك محلي يستحق السداد في أبريل 2026

9,720       -  تسهيل بشروط ملزمة تم الحصول عليه من بنوك أجنبية يستحق في أغسطس 2022

       -  6,552تسهيلات بدون شروط من بنك محلي

12,75118,418قروض أخرى

──────────────────
423,542355,382

══════════════════
تسهيل بشروط ملزمة

إن تســهيل القــرض بشــروط ملزمــة هــو أحــد التســهيلات التــي يكــون فيهــا المقــرض ملزمــا قانونيــًا بتوفيــر الأمــوال وفقــًا لالتــزام المجموعــة بشــروط اتفاقيــة تســهيل 
القــرض. يتــم عــادًة تحميــل أتعــاب الالتــزام علــى المجموعــة بخصــوص أي جــزء غيــر مســحوب مــن التســهيل.

تسهيل بدون شروط
إن تسهيل القرض بدون شروط هو أحد التسهيلات التي يكون فيها المقرض غير ملزم قانونيًا بتوفير الأموال ولذلك يستحق سداد التسهيل عند الطلب.

 إن القــروض ذات معــدلات الفائــدة المتغيــرة بمبلــغ 363,368 ألــف دينــار كويتــي )2020: 306,443 ألــف دينــار كويتــي( تحمــل هامــش بنســبة تتــراوح مــن 0.8% إلــى 
2.1% ســنويًا )2020: 0.8% إلــى 4.9% ســنويًا( فــوق معــدلات الفائــدة القياســية. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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قروض تحمل فائدة )تتمة(  19

يوضح الجدول التالي الأجزاء المتداولة وغير المتداولة )تم تحليلها حسب العملة( لالتزامات قروض المجموعة:

الجزء المتداول
ألف دينار كويتي

الجزء غير المتداول
ألف دينار كويتي

المجموع
ألف دينار كويتي 

13,118354,726367,844دولار أمريكي  

1,48951,28152,770دينار كويتي

2,2432,243-  درهم إماراتي 

61768685أخرى 

───────────────────────────

15,224408,318423,542في 31 ديسمبر 2021

═══════════════════════════

24,446330,936355,382في 31 ديسمبر 2020

═══════════════════════════

تتضمــن القــروض التــي تحمــل فائــدة قــروض بمبلــغ 70,014 ألــف دينــار كويتــي )2020: 75,974 ألــف دينــار كويتــي( تحتفــظ بهــا الشــركات التابعــة فــي المجموعــة. تــم 
تقديــم المدينيــن التجارييــن وبعــض الموجــودات الأخــرى للشــركات التابعــة المعنيــة كضمــان لقــاء هــذه القــروض.

التحوط لصافي الاستثمارات في عمليات أجنبية
ــغ 972,000 ألــف دولار أمريكــي )2020: 649,000 ألــف دولار  ــدولار الأمريكــي  بمبل تتضمــن القــروض التــي تحمــل فائــدة فــي 13 ديســمبر 1202 قــروض مدرجــة بال
أمريكــي( )أداة تغطيــة(، والتــي تــم تصنيفهــا كعمليــة تغطيــة لصافــي الاســتثمارات فــي شــركات تابعــة أجنبيــة )عملتهــا الرئيســية هــي الــدولار الأمريكــي( وتســتخدم 

لتغطيــة تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــلات الأجنبيــة مــن هــذه الاســتثمارات.

يتــم تحويــل الأربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن إعــادة تحويــل القــروض التــي تحمــل فائــدة إلــى الإيــرادات الشــاملة الأخــرى لمقاصــة أي أربــاح أو خســائر ناتجــة مــن تحويــل 
صافــي الاســتثمارات فــي هــذه الشــركات التابعــة. خــلال الســنة، تــم إدراج خســائر تحويــل العمــلات الأجنبيــة الناتجــة مــن تحويــل أداة التغطيــة بمبلــغ 1,466 ألــف دينــار 

كويتــي )2020: خســائر بمبلــغ 643 ألــف دينــار كويتــي( مباشــرًة فــي الإيــرادات الشــاملة الأخــرى )احتياطــي التغطيــة(.

مطلوبات غير متداولة أخرى  20

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

4,3146,415مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة

5325,639مطلوبات أخرى

──────────────────
4,84612,054

══════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى   21

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

59,847261,484دائنون تجاريون

123,904104,776مصروفات مستحقة 

29,09059,934مصروفات مستحقة تتعلق بموظفين

19,05214,686ضريبة دعم العمالة الوطنية مستحقة 

2,8425,530ضرائب على الشركات التابعة الأجنبية 

4,9183,918زكاة مستحقة

1,2491,366المستحق إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

233656مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة

350140مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 

42,22124,077مطلوبات أخرى

──────────────────
283,706476,567

══════════════════

ــة  ــًا.  إن القيم ــى 60 يوم ــراوح مــن 30 إل ــرات تت ــى فت ــم ســدادها عــادة عل ــدة ويت ــل فائ ــرة الأجــل ولا تحم ــة قصي ــا ذات طبيع ــن بأكمله ــن التجاريي إن أرصــدة الدائني
ــة. ــة العادل ــر القيم ــل بشــكل كبي ــات تقاب ــة للمطلوب الدفتري

مصروفات عمومية وإدارية   22

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

63,49458,921رواتب

15,43215,184مزايا موظفين

38,74521,191أتعاب مهنية 

11,3539,440إصلاحات وصيانة 

8,2054,281خسائر الائتمان المتوقعة للمدينين التجاريين 

3,3833,611إدارة مرافق 

14,4328,153مصروفات أخرى 

──────────────────
155,044120,781

══════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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ضرائب  23

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي 

2,0991,087ضريبة دعم العمالة الوطنية 

725391حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

839159الزكاة

3,0141,194الضرائب على الشركات التابعة الأجنبية

──────────────────

6,6772,831

══════════════════
إن الضرائب المؤجلة الناتجة من شركات خارجية ليست مادية بالنسبة للبيانات المالية المجمعة. 

العمليات الغير مستمرة   24

ــغيل  ــاع التش ــي قط ــة ف ــة الملكي ــن حص ــبة 100% م ــع نس ــركة الأم ببي ــتقوم الش ــث س ــع حي ــة بي ــى معامل ــركة الأم عل ــس إدارة الش ــق مجل ــل 2021، واف ــي 27 أبري ف
"الخدمــات اللوجســتية المتكاملــة العالميــة" إلــى دي إس فــي أي / أس )"دي إس فــي"( فــي 23 مايــو 2021، وافــق مســاهمو الشــركة الأم علــى معاملــة البيــع فــي اجتمــاع 

الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة.

فــي 16 أغســطس 2021، قامــت الشــركة الأم ببيــع كامــل حصــة الملكيــة فــي قطــاع التشــغيل "الخدمــات اللوجســتية المتكاملــة العالميــة" إلــى دي إس فــي اعتبــاًرا مــن 
31 أغســطس 2021 بمقابــل إجمالــي قــدره 1,474,059 ألــف دينــار كويتــي ممــا أدى إلــى ربــح بعــد الضريبــة قــدره 897,435 ألــف دينــار كويتــي. تــم اســتلام مقابــل 
البيــع علــى شــكل تخصيــص لعــدد 19,304,348 ســهم فــي دي إس فــي، والتــي تــم تصنيفهــا كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الإيــرادات الشــاملة الأخــرى.

فيما يلي نتائج العمليات الغير مستمرة المدرجة في بيان الدخل المجمع للمجموعة:

 
2021

ألف دينار كويتي
2020

ألف دينار كويتي 

1,050,0851,222,624الإيرادات  

)1,200,091()980,138(مصروفات

────────────────────

69,94722,533الربح قبل الضرائب 

)9,130()13,373(الضرائب

────────────────────

56,57413,403الربح بعد الضرائب

-897,435الربح من بيع العمليات الغير مستمرة بعد ضريبة الدخل

────────────────────

954,00913,403ربح السنة من العمليات الغير مستمرة بعد الضريبة

════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021

العمليات الغير مستمرة )تتمة(   24

فيما يلي القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات كما في تاريخ البيع، أي 31 أغسطس 2021 والارباح الناتجة عن البيع:

ألف دينار كويتي 
الموجودات

76,494الممتلكات والآلات والمعدات 

2,575مشروعات قيد التنفيذ

81,988موجودات حق الاستخدام 

4,721موجودات غير ملموسة

220,150الشهرة

913استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة

3,388موجودات غير متداولة أخرى

1,651مخزون 

341,393مدينون تجاريون

36,310موجودات متداولة أخرى 

84,868أرصدة لدى البنوك ونقد 

─────────

854,451إجمالي الموجودات )أ( 

═════════

ألف دينار كويتي 
المطلوبات

19,318مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

7,688قروض تحمل فائدة 

81,402مطلوبات تأجير  

6,831مطلوبات أخرى

293,252دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

─────────

408,491إجمالي الموجودات )ب( 

═════════
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العمليات الغير مستمرة )تتمة(   24

ألف دينار كويتي 
المقابل المستلم

1,474,059القيمة العادلة للأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى

────────
1,474,059إجمالي الموجودات )ج( 

────────
القيمة الدفترية لصافي الموجودات المباعة )د(

445,960صافي الموجودات )أ-ب(

)10,536(الحصص غير المسيطرة 

────────
435,424

────────
)106,436(تعديلات المعاملة والتكاليف ذات الصلة )هـ(*

────────
932,199ربح البيع قبل ضريبة الدخل وإعادة تصنيف احتياطي تحويل العملات الأجنبية )ج-د-هـ(

)28,053(إعادة تصنيف احتياطي ترجمة العملات الأجنبية

────────
904,146ربح البيع قبل ضريبة الدخل

)6,711(مصروف ضريبة الدخل على الربح

────────
897,435ربح البيع بعد ضريبة الدخل

════════
* تشمل تكاليف المعاملة بشكل أساسي الاتعاب المهنية وحوافز الموظفين والتكاليف التنظيمية ذات الصلة.

ألف دينار كويتي 

)84,868(أرصدة لدى البنوك ونقد مستبعد

)53,800(تكاليف معاملة مدفوعة

────────
)138,668(التدفق النقدي الناتج عن استبعاد شركة تابعة

════════

فيما يلي صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من فيما يتعلق بالعمليات الغير مستمرة:

 
2021

ألف دينار كويتي
2020

ألف دينار كويتي 

صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من:
32,48477,377                  - التشغيل

)11,017()4,652(                  - الاستثمار

)33,172()32,474(                  - التمويل
────────────────

33,188)4,642(صافي النقد )الصادر(/الوارد

════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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ربحية السهم الأساسية والمخففة  25

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم الأساســية والمخففــة بقســمة ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة الأم علــى المتوســط المرجــح لعــدد الأســهم القائمــة خــلال الســنة كمــا 
يلــي:

 
2021

ألف دينار كويتي
2020

ألف دينار كويتي 
)معاد إدراجها(* 

24,23629,337الربح من العمليات المستمرة للسنة الخاص بمساهمي الشركة الأم

953,18912,240الربح من العمليات الغير مستمرة للسنة الخاص بمساهمي الشركة الأم

────────────────────
977,42541,577

════════════════════

أسهم أسهم 

2,230,107,1552,230,107,155المتوسط المرجح لعدد الأسهم المدفوعة

)125,220,262()125,220,262(المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

────────────────────

2,104,886,8932,104,886,893المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة 

════════════════════

ربحية السهم الأساسية والمخففة – الخاصة بمساهمي الشركة الأم )فلس(:
11.5113.94العمليات المستمرة

452.855.82العمليات الغير مستمرة 

────────────────────

464.3619.76 ربحية السهم الأساسية والمخففة – الخاصة بمساهمي الشركة الأم )فلس(

════════════════════

*  تــم إعــادة إدراج ربحيــة الســهم الأساســية والمخففــة للفتــرة المقارنــة المعروضــة بحيــث تعكــس تعديــل أســهم المنحــة لاحقــا لإصــدار أســهم المنحــة المتعلقــة بالســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )إيضــاح 17(.  

نظًرا لعدم وجود أي أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم الأساسية والمخففة متطابقة. 

الأدوات المالية المشتقة  26

إن المشــتقات هــي أدوات ماليــة تتحــدد قيمتهــا بالرجــوع إلــى معــدل الفائــدة الأساســي أو ســعر صــرف العمــلات الأجنبيــة أو المؤشــرات الأخــرى. تمثــل المبالــغ الاســمية 
الأصليــة فقــط المبالــغ التــي يطبــق عليهــا معــدل أو ســعر لتحديــد مبالــغ التدفقــات النقديــة التــي ســيتم تبادلهــا، وهــي لا تمثــل الأربــاح أو الخســائر المحتملــة المتعلقــة 

بمخاطــر الســوق أو الائتمــان لتلــك الأدوات. تتعامــل المجموعــة بــالأدوات المشــتقة التاليــة لإدارة مخاطــر أســعار الفائــدة ومراكــز تحويــل العمــلات الأجنبيــة.

مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة
يتم تصنيف المشتقات المستخدمة لغرض التحوط ولكنها لا تفي بالمعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط كـ »مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة«. 

عقود تحويل العملات الأجنبية الآجلة
إن عقود تحويل العملات الأجنبية الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملات بسعر محدد وفي تاريخ محدد في المستقبل بهدف إدارة مراكز العملات الأجنبية.

مبادلات أسعار الفائدة 
إن مبــادلات أســعار الفائــدة هــي عبــارة عــن اتفاقيــات تعاقديــة بيــن طرفيــن مقابليــن لتبــادل مدفوعــات فوائــد اســتنادًا إلــى أصــل مبلــغ محــدد لفتــرة زمنيــة معينــة بهــدف 

إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة علــى الموجــودات والمطلوبــات التــي تحمــل فائدة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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الأدوات المالية المشتقة )تتمة(  26

يوضــح الجــدول التالــي القيمــة العادلــة لــلأدوات الماليــة المشــتقة المســجلة كموجــودات أو مطلوبــات إلــى جانــب قيمتهــا الاســمية التــي تــم تحليلهــا حســب شــروط 
ــاًء عليــه قيــاس التغيــرات فــي قيمــة  ــذي يتــم بن ــلأداة المشــتقة وهــي الأســاس ال ــغ الأساســي ل اســتحقاقها. إن القيمــة الاســمية المدرجــة بالإجمالــي هــي قيمــة المبل

ــغ الاســمية حجــم المعامــلات القائمــة فــي نهايــة الســنة ولا تشــير إلــى مخاطــر الســوق أو مخاطــر الائتمــان. المشــتقات. تبيــن المبال

المبالغ الاسمية حسب فترة الاستحقاق

القيمة العادلة 
القيمة الاسميةالقيمة العادلة السالبةالموجبة

خلال 
سنة واحدة

سنة واحدة – 
5  سنوات

أكثر من
5 سنوات

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
2021

مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة:
-    -    7,4537,453)84(-    عقود تحويل عملات أجنبية آجلة 

مشتقات محتفظ بها كأداة تغطية 
تدفقات نقدية:

79,601121,053-    200,654-    5,932مبادلة أسعار الفائدة

──────────────────────────────────────────────────────
5,932)84(208,1077,45379,601121,053

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

المبالغ الاسمية حسب فترة الاستحقاق

القيمة العادلة 
القيمة الاسميةالقيمة العادلة السالبةالموجبة

خلال 
سنة واحدة

سنة واحدة – 
5  سنوات

أكثر من
5 سنوات

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
2020

مشتقات محتفظ بها لغرض المتاجرة:
-   -   24,15824,158-    11عقود تحويل عملات أجنبية آجلة 

مشتقات محتفظ بها كأداة تغطية 
تدفقات نقدية:

83,698122,069-   205,767)2,011(-     مبادلة أسعار الفائدة

──────────────────────────────────────────────────────
11)2,011(229,92524,15883,698122,069

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

 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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إلتزامات محتملة وارتباطات رأسمالية  27

2021
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي 

144,599155,576خطابات ضمان 

3,3793,579التزامات تأجير تشغيلي

31,85032,221التزامات رأسمالية )الإيضاح أدناه(*

──────────────────
179,828191,376

══════════════════

تتضمــن خطابــات الضمانــات البنكيــة بمبلــغ 30,651 ألــف دينــار كويتــي )2020:30,651 ألــف دينــار كويتــي( المقدمــة مــن أحــد البنــوك بالنيابــة عــن الشــركة التابعــة 
"جلوبــال كليرنــج هــاوس سســتمز ش.م.ك. )مقفلــة(" لصالــح الإدارة العامــة للجمــارك فــي دولــة الكويــت. تــم إصــدار تلــك الضمانــات مــن البنــك علــى أســاس عــدم الرجــوع 

إلــى المجموعــة.

* إن المجموعــة )الشــركة الأم وشــركتها التابعــة: شــركة المشــاريع المتحــدة للخدمــات الجويــة( وطــرف ذي علاقــة تمثــل جــزء مــن ترتيــب لإنشــاء وتطويــر مركــز تجــاري 
ــى  ــد إل ــروض بفوائ ــهيلات ق ــت تس ــا قدم ــبة %19.87 )2020: %19.87( كم ــة بنس ــة ملكي ــا حص ــة حالي ــدى المجموع ــروع"(. ل ــدة )"المش ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ف
المشــروع )إيضــاح 28(. تقــدر الالتزامــات التــي تتحملهــا المجموعــة تجــاه المزيــد مــن الاســتثمارات فــي المشــروع بمبلــغ لا شــيء  ألــف دينــار كويتــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2021 )2020: 15,662 ألــف دينــار كويتــي(. بالإضافــة إلــى المذكــور أعــلاه، قدمــت الشــركة الأم أيًضــا ضمانــات تكافليــة للمشــروع بمبلــغ 97,106 ألــف دينــار كويتــي 

)2020: 38,704 ألــف دينــار كويتــي( كمــا تتولــى مســئولية انجــاز المركــز التجــاري ضمــن الإطــار الزمنــي المتفــق عليــه. 

دعاوى قضائية

)أ( عقد مكتب المشاريع والتعاقدات 
منــذ عــام 2004 حتــى 2008، نفــذت الشــركة الأم عقــد مكتــب المشــاريع والتعاقــدات القائــم علــى أســاس التكلفــة بالإضافــة إلــى أتعــاب محــددة مــع ســلطة التحالــف 

المؤقــت لتقديــم الخدمــات اللوجســتية التــي تدعــم إعــادة إعمــار العــراق بمــا فــي ذلــك التخزيــن والقوافــل والأمــن.

وبتاريــخ 23 أبريــل 2011، أرســلت الشــركة الأم مطالبــة موثقــة بحوالــي 47 مليــون دولار أمريكــي تديــن بهــا الحكومــة الأمريكيــة للشــركة الأم فيمــا يتعلــق بعقــد مكتــب 
المشــاريع والتعاقــدات. ورفــض مســؤول التعاقــدات المطالبــة المقدمــة مــن الشــركة الأم بتاريــخ 15 ديســمبر 2011 واســتأنفت الشــركة الأم قــرار الرفــض أمــام محكمــة 
ــاريع  ــب المش ــد مكت ــق بعق ــون دولار تتعل ــغ 80 ملي ــا بمبل ــة له ــركة الأم مدين ــة أن الش ــة الأمريكي ــت الحكوم ــة، ادع ــة منفصل ــش. وبصف ــات الجي ــس خدم ــون مجل طع
ــغ أمــام محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش وتــم ضــم  ــة الحكومــة الأمريكيــة لدفــع المبل ــغ. وطعنــت الشــركة الأم علــى مطالب والتعاقــدات وطلبــت ســداد المبل

الاســتئنافين.

وبتاريــخ 26 أغســطس 2013، اتجهــت الحكومــة الأمريكيــة لرفــض الاســتئنافين أمــام محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش لعــدم الاختصــاص. ووافقــت محكمــة 
طعــون مجلــس خدمــات الجيــش الحكومــة الأمريكيــة علــى الطلــب ورفضــت الاســتئناف بتاريــخ 9 ديســمبر 2014. طعنــت الشــركة الأم علــى قــرار المجلــس أمــام الدائــرة 
الفيدراليــة بمحكمــة الاســتئناف الأمريكيــة بتاريــخ 8 أبريــل 2015. وبتاريــخ 16 أبريــل 2018، أكــدت الدائــرة الفيدراليــة قــرار محكمــة طعــون مجلــس خدمــات الجيــش 

الــذي رفــض اســتئناف الشــركة الأم لعــدم الاختصــاص.

وبعــد قــرار الدائــرة الفيدراليــة، وبتاريــخ 21 ســبتمبر 2018، تقدمــت الشــركة الأم بشــكوى معدلــة فــي أمــر معلــق يخــص عقــد مكتــب المشــاريع والتعاقــدات أمــام محكمــة 
الدعــاوى الفيدراليــة للمطالبــة، مــن بيــن أمــور أخــرى، باســترداد مبلــغ 17 مليــون دولار قامــت الحكومــة الأمريكيــة بمصادرتــه مــن قبــل )كمــا ورد بمزيــد مــن الوصــف 
أدنــاه( وكذلــك للمطالبــة بإعــلان حكــم بأنــه لا يجــوز للحكومــة الأمريكيــة أن تحجــز مبالــغ مســتحقة قانونــا مــن الحكومــة الأمريكيــة لصالــح الشــركة الأم اســتنادًا إلــى 

احتمــال وجــود ديــن علــى الشــركة الأم بموجــب عقــد مكتــب المشــاريع والتعاقــدات. وقــد تــم ضــم هــذا الامــر مــع الأمــر المتعلــق بعقــد DDKS المبيــن أدنــاه.

وكمــا أشــرنا آنًفــا، قامــت الحكومــة الأمريكيــة بمصــادرة 17 مليــون دولار أمريكــي مــن عقــد آخــر يرتبــط بمكتــب المشــاريع والتعاقــدات )عقــد DDKS(. وبتاريــخ 3 يوليــو 
2017، قدمــت الشــركة الأم مطالبــة مصــادق عليهــا بموجــب عقــد DDKS تطلــب دفــع مبلــغ مقاصــة عقــد DDKS بالإضافــة إلــى الفوائــد. وفــي خطــاب بتاريــخ 1 ســبتمبر 
2017، أبلغــت مســؤولة التعاقــدات الشــركة الأم أنهــا أوقفــت المطالبــة المصــادق عليهــا. وبعــد قــرار الدائــرة الفيدراليــة المشــار إليهــا أعــلاه، قدمــت الشــركة الأم شــكوى 

.)»DDKS بالإضافــة إلــى الفوائــد )»قضيــة DDKS تطلــب فيهــا اســترداد مبلــغ مقاصــة
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دعاوى قضائية )تتمة(
)أ( عقد مكتب المشاريع والتعاقدات )تتمة(

ــأن  ــم بش ــدار الحك ــوى لإص ــركة الأم دع ــت الش ــمبر 2018، قدم ــخ 3 ديس ــة .DDKS بتاري ــي قضي ــة ف ــكوى معدل ــركة الأم ش ــت الش ــبتمبر 2018، قدم ــخ 21 س وبتاري
المرافعــات، بالإضافــة إلــى دعــوى لضــم قضيــة  DDKSمــع قضيــة COFC التــي لا زالــت قيــد النظــر فيهــا والمشــار إليهــا أعــلاه. بتاريــخ 6 ديســمبر 2018، اســتجابت 
المحكمــة لطلــب الشــركة الأم بضــم القضيتيــن. بتاريــخ 17 ديســمبر 2018، قدمــت حكومــة الولايــات المتحــدة مذكــرة بــرد دعــوى DDKS. وبتاريــخ 28 ديســمبر 2018، 
قدمــت الشــركة الأم ردهــا علــى دعــوى الحكومــة الأمريكيــة. وقــد ورد رد حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتاريــخ 14 فبرايــر 2019 وتــم عقــد جلســة بتاريــخ 
ــا بمنــح حكومــة الولايــات المتحــدة حكمــا فــي شــكوى عقــد مكتــب المشــاريع  28 فبرايــر 2019. وبتاريــخ 9 مايــو 2019، أصــدرت محكمــة المطالبــات الفيدراليــة رأًي
والتعاقــدات المعدلــة ورفضــت قضيــة DDKS بســبب عــدم اختصاصهــا. هــذا، وقامــت الشــركة الأم بالطعــن بالاســتئناف علــى كلا القراريــن أمــام الدائــرة الفيدراليــة فــي 
14 مايــو 2019 حيــث قامــت المحكمــة بضمهمــا لبعــض، علمــا بــأن مذكــرة الاســتئناف قــد اكتملــت بتاريــخ 16 ســبتمبر 2019، وتــم ســماع المرافعــة الشــفوية بتاريــخ 5 

فبرايــر 2020.

ــرار  ــا ق ــم مزاي ــة لتقيي ــات الفيدرالي ــة المطالب ــى محكم ــدات إل ــاريع والتعاق ــب المش ــكوى مكت ــادة ش ــًا بإع ــة رأي ــرة الفيدرالي ــدرت الدائ ــطس 2020، أص ــي 12 أغس ف
ــون. ــه القان ــا يقتضي ــا لم ــبة وفق ــراءات المناس ــاع الإج ــم اتب ــد ت ــا إذا كان ق ــد م ــك تحدي ــدة وكذل ــات المتح ــة الولاي ــه حكوم ــذي أصدرت ــيت( ال ــض )الاوفس التعوي

فــي 31 أغســطس 2020، ســعت شــركة أجيليتــي إلــى إعــادة جلســة اســتماع حــول نقطــة فنيــة ثانويــة وهــو مــا رفضتــه الهيئــة. وبتاريــخ 18 ســبتمبر 2020، قدمــت 
حكومــة الولايــات المتحــدة طلبــا بتمديــد الأجــل لتقديــم التمــاس مشــترك قبــل الهيئــة لإعــادة جلســة الاســتماع وإعــادة الاســتماع إليهــا حتــى 12 نوفمبــر 2020. هــذا 

ووافقــت المحكمــة علــى هــذا الطلــب فــي 21 ســبتمبر 2020.

 ولــم تتقــدم حكومــة الولايــات المتحــدة فــي نهايــة الأمــر بالتمــاس لإعــادة الاســتماع إلــى الهيئــة بحلــول 12 نوفمبــر 2020 ، وفــي الأســبوع التالــي ، فــي 19 نوفمبــر 
2020 ، أصــدرت الدائــرة الفيدراليــة تفويضــا بإعــادة القضيــة إلــى محكمــة المطالبــات الفيدراليــة.

وبمجــرد إعــادة القضيــة إلــى محكمــة المطالبــات الفيدراليــة، تــم تحويــل القضيــة إلــى قــاٍض جديــد حيــث قــام بتحديــد موعــد لبحــث تطــورات القضيــة فــي 17 ديســمبر 
2020. وقبــل الموعــد المذكــور، تواصــل محامــي حكومــة الولايــات المتحــدة مــع محامــي الشــركة الأم مــن أجــل مناقشــة تســوية محتملــة فــي ضــوء قــرار الاحالــة مــن 
الدائــرة الفيدراليــة، وبنــاًء علــى المحادثــة، قــدم الطرفــان مجتمعيــن تقريــر حالــة يطالبــان المحكمــة بوقــف اجــراءات المحكمــة بينمــا يبحثــان فــي إمكانيــة التوصــل إلــى 
تســوية. وفــي 14 ديســمبر 2020، وافقــت المحكمــة علــى طلــب الطرفيــن وأمــرت بوقــف الإجــراءات حتــى 17 مايــو 2021. وللســبب نفســه، قــدم الطرفــان بتاريــخ 17 
مايــو 2021 التماســا لمواصلــة وقــف الاجــراءات، ووافقــت المحكمــة علــى طلــب الطرفيــن، وتبًعــا للآجــال المختلفــة التــي منحتهــا المحكمــة، ســتبقى القضيــة موقوفــة 
حتــى 17 مايــو 2022. خــلال فتــرة الوقــف، اســتمرت المناقشــات بشــأن التســوية والأطــراف الآن بصــدد عمليــة تبــادل مســودات اتفــاق التســوية المقتــرح، وسيســتمران 
فــي التفــاوض علــى الشــروط النهائيــة وبعــد ذلــك سيســعى محامــي حكومــة الولايــات المتحــدة للحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة، وهــي عمليــة ستســتغرق بعــض 

الوقــت حتــى تكتمــل.

بالإضافــة إلــى ذلــك ، بتاريــخ 14 ســبتمبر 2016 ، رفعــت المجموعــة دعــوى قضائيــة بشــأن عقــد مكتــب المشــاريع والتعاقــدات وفقــا لقانــون الإجــراءات الإداريــة أمــام 
محكمــة مقاطعــة كولومبيــا فــي الولايــات المتحــدة )»DDC«(، وهــذه القضيــة مــا زالــت موقوفــة وفًقــا لأمــر المحكمــة الصــادر فــي 14 مايــو 2021، والــذي أوقــف الســير 

بالقضيــة فــي انتظــار حــل الإجــراءات ذات الصلــة أمــام محكمــة الدعــاوى الفيدراليــة.

ــم تقــم الإدارة بتســجيل أي مخصصــات فــي البيانــات الماليــة المجمعــة. وبعــد استشــارة المستشــار القانونــي  وعلــى الرغــم مــن الشــكوك التــي تحيــط بهــذه القضايــا، ل
ــا. ــة للقضاي ــج المحتمل ــى النتائ الخارجــي، لا يمكــن للشــركة الأم التعليــق عل

)ب( تسييل كفالة
صــدر قــرار عــن الإدارة العامــة للجمــارك بدولــة الكويــت بتســييل جــزء بمبلــغ 10,092 ألــف دينــار كويتــي مــن الكفالــة المصرفيــة المقدمــة مــن شــركة جلوبــال كليرنــج 
هــاوس سيســتمز ش.م.ك. )مقفلــة( )»شــركة جلوبــال كليرنــج«(، وهــي شــركة تابعــة للشــركة الأم، لصالــح الإدارة العامــة للجمــارك فيمــا يتعلــق بتنفيــذ عقــد. طبًقــا لهــذا 

القــرار، قامــت الإدارة العامــة للجمــارك بتســييل الكفالــة المذكــورة خــلال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2007.

وقــد تقدمــت شــركة جلوبــال كليرنــج بالطعــن علــى القــرار المذكــور أعــلاه أمــام محكمــة أول درجــة، وقــد أصــدرت محكمــة أول درجــة حكمهــا لصالــح شــركة جلوبــال 
كليرنــج، وألزمــت الإدارة العامــة للجمــارك بســداد مبلــغ 58,927 ألــف دينــار كويتــي كتعويــض مقابــل عــدم الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب العقــد، ومبلــغ 9,138 ألــف دينــار 

كويتــي لاســترداد مبلــغ الكفالــة التــي تــم تســييلها ســابًقا، بالإضافــة إلــى احتســاب فائــدة بنســبة 7% ســنويًا علــى هــذه المبالــغ مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم نهائيــا.

ثــم قامــت شــركة جلوبــال كليرنــج بالطعــن بالاســتئناف علــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة الاســتئناف، طالبــة زيــادة قيمــة التعويــض. كمــا تقدمــت الإدارة العامــة للجمــارك 
بالطعــن رقــم 1955 / 2014 إداري 4 أمــام محكمــة الاســتئناف. وأصــدرت محكمــة الاســتئناف فــي 13 ســبتمبر 2015 حكمهــا بتأييــد الحكــم الصــادر عــن محكمــة أول 
درجــة. ثــم قامــت كل مــن شــركة جلوبــال كليرنــج والإدارة العامــة للجمــارك بالطعــن علــى هــذا الحكــم أمــام محكمــة التمييــز بالطعنيــن رقمــي 148, 1487 لســنة 2015، 
ــراء تقريــر يؤكــد احقيــة الشــركة الأم فــي  ــة الخب ــراء. وفــي 7 مايــو 2018، أصــدرت لجن ــة الطعــن لإدارة الخب وبتاريــخ 15 مــارس 2017 قضــت محكمــة التمييــز بإحال
التعويــض المطالــب بــه. وتــم نظــر الدعــوى أمــام محكمــة التمييــز فــي 3 أكتوبــر 8102. وبجلســة 32 ينايــر 9102 قدمــت شــركة جلوبــال كليرنــج دفاعهــا وقــررت المحكمــة 
التأجيــل لجلســة 13 فبرايــر 2019 للتعقيــب مــن الجمــارك وبهــذه الجلســة طلــب الحاضــر عــن الجمــارك أجــلاً وتــم منحــه أجــلاً لجلســة 6 مــارس 2019، تــم حجــز الدعــوى 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية )تتمة(  27

دعاوى قضائية )تتمة(
)ب( تسييل كفالة

للحكــم لجلســة 1 مايــو 2019 وفيهــا تأجلــت لجلســة 26 يونيــو 2019. كمــا تــم مــد أجــل النطــق بالحكــم لجلســة 25 ســبتمبر 2019 وبتلــك الجلســة قضــت محكمــة التمييــز 
بإحالــة الدعــوى إلــى إدارة الخبــراء وأصبحــت الدعــوى محــل النظــر فيهــا مــن قبــل إدارة الخبــراء ، وأودعــت الخبــرة تقريرهــا فــي الدعــوى وقــررت المحكمــة حجــز القضيــة 

للحكــم لجلســة 20 أبريل 2022.

كمــا قامــت شــركة جلوبــال كليرنــج برفــع دعــوى قضائيــة ضــد الإدارة العامــة للجمــارك وتقدمــت ضمــن إحــدى مطالبتهــا بطلــب لمحكمــة الاســتئناف بوقــف الإدارة العامــة 
للجمــارك مــن تســييل الكفــالات البنكيــة المتبقيــة المقدمــة مــن شــركة جلوبــال كليرنــج. وأصــدرت محكمــة الاســتئناف حكمــا لصالــح شــركة جلوبــال كليرنــج بوقــف تســييل 
الكفــالات البنكيــة التــي لا تــزال بحــوزة الإدارة العامــة للجمــارك، وتقدمــت هــذه الأخيــرة بالطعــن علــى حكــم محكمــة الاســتئناف وقضــت محكمــة التمييــز برفــض الطعــن.

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، يوجــد نزاعــات قانونيــة أخــرى بيــن شــركة جلوبــال كليرنــج والإدارة العامــة للجمــارك وقــام كلا الطرفيــن برفــع دعــاوى قضائيــة ودعــاوى مقابلــة 
مختلفــة منظــورة حالًيــا أمــام المحاكــم. ويــرى المستشــار القانونــي الداخلــي للمجموعــة أنــه لــن يكــون لهــذه الأمــور تأثيــر مــادي ســلبي علــى البيانــات الماليــة المجمعــة 

للمجموعــة.

بالإضافــة إلــى مــا تقــدم، فــإن المجموعــة طــرف فــي العديــد مــن المطالبــات والدعــاوى القضائيــة العرضيــة. هــذا ويــرى المستشــار القانونــي الداخلــي للمجموعــة بــأن 
الأمــور لــن يكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري ســلبي علــى البيانــات الماليــة المجمعــة.

معاملات مع أطراف ذات علاقة  28

تمثــل الأطــراف ذات علاقــة المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس الإدارة وموظفــي الإدارة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي يســيطرون عليهــا أو يمارســون عليهــا 
تأثيــرًا ملموســًا. يتــم الموافقــة علــى سياســات وشــروط تســعير هــذه المعامــلات مــن قبــل إدارة المجموعــة. 

إن المعاملات والأرصدة لدى أطراف ذات علاقة هي كما يلي:

مساهمون 
رئيسيون

أطراف أخرى 
المجموعذات علاقة

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2021
بيان الدخل المجمع

1,6021,602-    الإيرادات 

)227()99()128(مصروفات عمومية وإدارية 

5,9944,453)1,541(حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة

)44()44(   -تكاليف تمويل 

بيان المركز المالي المجمع:
27,00078,920105,920استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة )إيضاح 10(

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
109,293109,293-    )إيضاح 11( 

2371,1891,426مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة 

155,692155,692-    قروض إلى أطراف ذات علاقة 

35,16935,169-    قرض إلى شركة زميلة 

2334,3144,547مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021



البيانات المالية المجمعة

98

معاملات مع أطراف ذات علاقة )تتمة(  28

مساهمون 
رئيسيون

أطراف أخرى 
المجموعذات علاقة

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2020
بيان الدخل المجمع

702,5132,583الإيرادات 

)229()98()131(مصروفات عمومية وإدارية 

2,052675)1,377(حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة

1,3651,365-    إيرادات فوائد

)60()60(-    تكاليف تمويل 

بيان المركز المالي المجمع:
28,40775,012103,419استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة )إيضاح 10(

110,078110,078-    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر )إيضاح 11( 

2182,4912,709مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة 

138,954138,954-    قرض إلى طرف ذي علاقة 

35,46435,464-    قرض إلى شركة زميلة 

6356,4367,071مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة 

تتضمــن القــروض إلــى أطــراف ذات علاقــة مبلــغ 152,478 ألــف دينــار كويتــي )2020: 136,234 ألــف دينــار كويتــي( تــم منحــه إلــى شــركة محاصــة ويمثــل المبالــغ 
ــد  ــغ معــدلات فوائ ــة الأمــارات العربيــة المتحــدة »المشــروع«. يحمــل هــذا المبل المدفوعــة مقدمــا مــن شــركة تابعــة للمجموعــة لإنشــاء وتطويــر مركــز تجــاري فــي دول

ســنوية مركبــة ويمكــن تحويلــه إلــى حقــوق ملكيــة فــي المشــروع عنــد إتمــام انشــاءه شــريطة  أن يحقــق المشــروع أهــداف تشــغيلية معينــة.

مكافأة موظفي الإدارة العليا
إن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة )التنفيذيين( وأعضاء الإدارة العليا الآخرين خلال السنة كانت كما يلي:

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

2,0314,062مزايا قصيرة الأجل  )الإدارة العليا(

1,050350المستحق عن خدمات اللجان )مجلس الإدارة(

350140المستحق عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
──────────────────

 3,431  4,552 
══════════════════

تتضمن المزايا قصيرة الأجل المنح التقديرية الممنوحة لموظفي الإدارة العليا بمبلغ 1,419 ألف دينار كويتي )2020: 2,417  ألف دينار كويتي(.

تتضمن تكاليف المعاملة عند استبعاد العمليات الغير مستمرة مبلغ 36,400 دينار كويتي مدفوع لموظفي الإدارة العليا.

معلومات القطاعات التشغيلية   29

تقــوم الإدارة بمراقبــة النتائــج التشــغيلية لوحــدات الأعمــال الخاصــة بهــا بصــورة منفصلــة لغــرض اتخــاذ قــرارات بشــأن توزيــع المــوارد وتقييــم الأداء. يتــم تقييــم أداء 
القطاعــات اســتنادًا إلــى أربــاح أو خســائر التشــغيل ويتــم قياســه بصــورة تتوافــق مــع الأربــاح أو الخســائر التشــغيلية فــي بيــان الدخــل المجمــع.

لأغــراض إعــداد التقاريــر الإداريــة، يتــم تنظيــم المجموعــة فــي وحــدات أعمــال اســتناًدا إلــى منتجاتهــم وخدماتهــم كمــا لديهــا قطاعيــن رئيســيين يجــب إعــداد تقاريــر 
حولهمــا همــا:

 
الخدمات اللوجستية والخدمات المتعلقة بها: 	

ــتية  ــود اللوجس ــات العق ــل وخدم ــحن والنق ــن الش ــلاء تتضم ــاملة للعم ــتية ش ــات لوجيس ــم خدم ــا بتقدي ــة به ــات المتعلق ــتية والخدم ــات اللوجيس ــاع الخدم ــوم قط يق
ــتية.  ــداث اللوجيس ــارض والأح ــتية والمع ــاريع اللوجس ــات المش وخدم

البنية التحتية 	
يقــوم قطــاع البنيــة التحتيــة بتقديــم خدمــات أخــرى تشــمل العقــارات وخدمــات المطــارات ومناولــة الطائــرات علــى الأرض وخدمــات التنظيــف والشــحن وإدارة الفنــادق 

وعمليــات العمــلاء والإدارة والاستشــارات الجمركيــة وامــدادات الوقــود وتدويــر النفايــات. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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معلومات القطاعات التشغيلية )تتمة(   29

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
الخدمات اللوجيستية 
والخدمات المتعلقة بها

البنية 
التحتية

تعديلات 
المجموعالإجمالي الفرعيواستبعادات 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
الإيرادات

العمليات المستمرة:
486,154486,154-    486,154-    عملاء خارجيون 

-    -    )5,382(5,382-    ما بين القطاعات

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

491,536)5,382(486,154486,154

العمليات الغير مستمرة:
1,050,085-    -    -    1,050,085عملاء خارجيون 

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

486,1541,536,239)5,382(1,050,085491,536إجمالي الإيرادات

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

النتائج 
الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 
والإطفاء ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة 

108,955108,955)27,474(136,429-    العمليات المستمرة

1,003,438-    -    -    1,003,438العمليات الغير مستمرة 

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

1,003,438136,429)27,474(108,9551,112,393

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

)60,648(استهلاك

)4,801(إطفاء

─────────

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء 
1,046,944مجلس الإدارة

430إيرادات فوائد

)23,678(تكاليف تمويل

─────────

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس 
1,023,696الإدارة 

)27,111(ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة

─────────

996,585ربح السنة

═════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
الخدمات اللوجيستية 
والخدمات المتعلقة بها

البنية 
التحتية

تعديلات 
المجموعواستبعادات 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

2,572,272333,0372,905,309-إجمالي الموجودات 

════════════════════════════════════

846,218)154,555( 1,000,773-    إجمالي المطلوبات 

════════════════════════════════════

إفصاحات أخرى: 
35,924-    35,924-    الشهرة )إيضاح 9( 

11,183-    11,183-    موجودات غير ملموسة )إيضاح 8(

)54,771()180( )50,065()4,526(مصروفات رأسمالية  

12,004-    12,004-    التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
الخدمات اللوجيستية 
والخدمات المتعلقة بها

البنية 
التحتية

تعديلات 
المجموعالإجمالي الفرعيواستبعادات 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي
الإيرادات

العمليات المستمرة:
398,077398,077-    398,077-    عملاء خارجيون 

-    -    )8,132(8,132-    ما بين القطاعات

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

    -406,209)8,132(398,077398,077

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

العمليات الغير مستمرة:
1,222,624-    -    -    1,222,624عملاء خارجيون 

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

398,0771,620,701)8,132(1,222,624406,209إجمالي الإيرادات

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

النتائج 
الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 
والإطفاء ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة 

96,25296,252)5,666(101,918-    العمليات المستمرة

66,102-    -    -    66,102العمليات الغير مستمرة 

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

66,102101,918)5,666(96,252162,354

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

)71,260(استهلاك

)5,653(إطفاء

─────────

الربح قبل الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء 
85,441مجلس الإدارة

2,086إيرادات فوائد

)23,531(تكاليف تمويل

─────────

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس 
63,996الإدارة 

)12,101(ضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة

─────────

51,895ربح السنة

═════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
الخدمات اللوجيستية 
والخدمات المتعلقة بها

البنية 
التحتية

تعديلات 
المجموعواستبعادات 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

833,5751,418,35820,1812,272,114إجمالي الموجودات 

════════════════════════════════════

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

════════════════════════════════════

إفصاحات أخرى: 
256,431-    225,25131,180الشهرة )إيضاح 9( 

19,942-    3,87916,063موجودات غير ملموسة )إيضاح 8(

)74,169()73()64,219()9,877(مصروفات رأسمالية  

)13,403(-    )13,403(-التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

يتــم اســتبعاد المعامــلات والأرصــدة فيمــا بيــن القطاعــات عنــد التجميــع وتــدرج ضمــن فقــرة »تعديــلات ومســتبعدات«. يتــم إدارة تمويــل المجموعــة )بمــا فــي ذلــك 
ــرادات التمويــل( وضرائــب الدخــل بصــورة مجمعــة ولا يتــم توزيعــه علــى القطاعــات التشــغيلية. تكاليــف التمويــل وإي

تتضمن المصروفات الرأسمالية الإضافات إلى الممتلكات والألات والمعدات والمشاريع قيد التنفيذ والعقارات الاستثمارية.    

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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معلومات توزيع الإيرادات 
يعرض الجدول التالي توزيع إيرادات المجموعة من العقود مع العملاء: 

31 ديسمبر 2021 
إيرادات الخدمات 

اللوجستية 
إيرادات الشحن 

الإجمالي خدمات أخرى إيرادات تأجير والمناولة  للمشاريع
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

توقيت الاعتراف بالإيرادات 
العمليات المستمرة:

239,485370,632-    -    131,147خدمات مقدمة في فترة زمنية معينة

115,522-    67,118-    48,404خدمات امقدمة على مدار الوقت 

─────────────────────────────────────────────
179,551    -67,118239,485486,154

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

العمليات الغير مستمرة:
3,75910,266-    -    6,507خدمات مقدمة في فترة زمنية معينة

1,039,819-    47,522990,5841,713خدمات مقدمة على مدار الوقت 

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

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

233,580990,58468,831243,2441,536,239إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء 

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

الأسواق الجغرافية 
العمليات المستمرة:

65,765160,312331,931-    105,854الشرق الأوسط 

35324,087-    -    23,734أوروبا 

5161,2547,119-    5,349آسيا 

9,126-    -    -    9,126أمريكا 

83777,566113,891-    35,488أفريقيا 

─────────────────────────────────────────────
179,551    -67,118239,485486,154

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

العمليات الغير مستمرة:
40,11160,5541,7132,622105,000الشرق الأوسط 

379,786-    -    379,786-    أوروبا 

1,137348,991-    13,435334,419آسيا 

208,218-    -    208,218-    أمريكا 

8,090-    -    4837,607أفريقيا 
─────────────────────────────────────────────

233,580990,58468,831243,2441,536,239إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء 

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

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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31 ديسمبر 2020 
إيرادات الخدمات 

اللوجستية 
إيرادات الشحن 

الإجمالي خدمات أخرى إيرادات تأجير والمناولة  للمشاريع
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

توقيت الاعتراف بالإيرادات 
العمليات المستمرة:

178,347296,499-    -    118,152خدمات مقدمة في فترة زمنية معينة

101,578-    65,123-    36,455خدمات امقدمة على مدار الوقت 

─────────────────────────────────────────────
154,607    -65,123178,347398,077

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

العمليات الغير مستمرة:
5,78158,845-    6,86746,197خدمات مقدمة في فترة زمنية معينة

1,163,779-    54,7141,106,4782,587خدمات مقدمة على مدار الوقت 

─────────────────────────────────────────────
61,5811,152,6752,5875,7811,222,624

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

216,1881,152,67567,710184,1281,620,701إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء 

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

الأسواق الجغرافية 
العمليات المستمرة:

64,173113,181284,485-    107,131الشرق الأوسط 

4519,376-    -    19,331أوروبا 

5173,7556,164-    1,892آسيا 

6,230-    -    -    6,230أمريكا 

43361,36681,822-    20,023أفريقيا 

─────────────────────────────────────────────
154,607    -65,123178,347398,077

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

العمليات الغير مستمرة:
48,593111,4022,5794,335166,909الشرق الأوسط 

2411,656-    411,654-    أوروبا 

1,444401,542-    11,838388,260آسيا 

227,251-    -    227,251-    أمريكا 

15,266-    1,15014,1088أفريقيا 
─────────────────────────────────────────────

61,5811,152,6752,5875,7811,222,624
─────────────────────────────────────────────

216,1881,152,67567,710184,1281,620,701إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء 

═════════════════════════════════════════════
تستند معلومات الإيرادات المذكورة أعلاه إلى الموقع الجغرافي للشركات التابعة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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المعلومات الجغرافية الأخرى
يعرض الجدول التالي معلومات تتعلق بالموجودات غير المتداولة استناًدا إلى القطاعات الجغرافية لدى المجموعة: 

 20212020

ألف  دينار كويتيألف دينار كويتيموجودات غير متداولة 

901,031937,795الشرق الأوسط

28,587222,602آسيا 

2,98173,447أوروبا

1,15538,734أمريكا

67,71655,748أفريقيا

17,780-    غير موزع 

──────────────────
1,001,4701,346,106

══════════════════

ــتثمارية  ــارات الاس ــتخدام والعق ــق الاس ــودات ح ــذ وموج ــد التنفي ــاريع قي ــدات والمش ــكات والآلات والمع ــن الممتل ــرض م ــذا الغ ــة له ــر المتداول ــودات غي ــون الموج تتك
ــة. ــركة زميل ــى ش ــرض إل ــة والق ــراف ذات علاق ــى أط ــروض إل ــرى والق ــة الأخ ــر المتداول ــودات غي ــهرة والموج ــة والش ــر الملموس ــودات غي والموج

 
أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية   30

تتعــرض المجموعــة للمخاطــر الناتجــة مــن اســتخدام الأدوات الماليــة وتــدار هــذه المخاطــر مــن خــلال عمليــة التحديــد والقيــاس والمراقبــة المســتمرة وفقــًا لقيــود المخاطــر 
والضوابــط الأخــرى. إن هــذه الطريقــة فــي إدارة المخاطــر ذات أهميــة كبيــرة لاســتمرار المجموعــة فــي تحقيــق الأربــاح. تتضمن المطلوبــات المالية الأساســية لــدى المجموعة، 
باســتثناء المشــتقات، القــروض التــي تحمــل فائــدة والدائنيــن التجارييــن والأرصــدة الدائنــة الأخــرى. إن الغــرض الرئيســي مــن المطلوبــات الماليــة هــذه هــو توفيــر التمويــل 
الــلازم لعمليــات المجموعــة. لــدى المجموعــة أيضــًا توزيعــات أربــاح مســتحقة. تتكــون الموجــودات الماليــة لــدى المجموعــة مــن المدينيــن التجارييــن والأرصــدة المدينــة 
الأخــرى والنقــد والودائــع قصيــرة الأجــل. كمــا تحتفــظ المجموعــة بموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر وموجــودات ماليــة مدرجــة 

بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الإيــرادات الشــاملة الأخــرى وقــرض إلــى شــركة زميلــة وأطــراف ذات علاقــة وتجــري معامــلات المشــتقات. 

تقــوم الإدارة العليــا للمجموعــة بالمراجعــة والموافقــة علــى سياســات إدارة المخاطــر والتأكيــد لمجلــس إدارة الشــركة الأم علــى أن أنشــطة إدارة المخاطــر الماليــة بالمجموعــة 
تتــم وفقــًا لسياســات وإجــراءات مناســبة وأنــه تــم تحديــد وقيــاس وإدارة المخاطــر الماليــة وفقــًا لسياســات المجموعــة وقدرتهــا علــى تحمــل المخاطــر. إن كافــة أنشــطة 
المشــتقات لأغــراض إدارة المخاطــر تتــم مــن قبــل فــرق عمــل متخصصــة تتمتــع بالمهــارات المطلوبــة والخبــرات والتوجيــه المناســب. تتمثــل سياســة المجموعــة فــي عــدم 

تــداول المشــتقات لأغــراض المضاربــة.

فيمــا يلــي المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المجموعــة ضمــن ســياق الأعمــال والعمليــات التــي تقــوم بهــا والوســائل والهيــكل التنظيمــي الــذي تطبقــه المجموعــة فــي 
ســعيها نحــو الإدارة الاســتراتيجية لهــذه المخاطــر لزيــادة القيمــة التــي يحصــل عليهــا المســاهمين كمــا هــو مبيــن أدنــاه.

تخفيض المخاطر
كجــزء مــن الإدارة الشــاملة للمخاطــر، تســتخدم المجموعــة وفقــًا لمــا هــو ملائــم، المشــتقات والأدوات الأخــرى لإدارة التعــرض للمخاطــر الناتجــة عــن التغيــرات فــي أســعار 

الفائــدة والعمــلات الأجنبيــة ومخاطــر الأســهم ومخاطــر الائتمــان والتعــرض للمخاطــر الناتجــة عــن المعامــلات المســتقبلية. 

تركزات المخاطر الزائدة
تنشــأ التركــزات عندمــا يشــترك عــدد مــن الأطــراف المقابلــة فــي أنشــطة متشــابهة، أو فــي أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة أو عندمــا يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة 
مماثلــة ممــا قــد يجعــل قدرتهــم علــى مواجهــة التزامــات تعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف الاقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا مــن الظــروف. تشــير 

التركــزات إلــى الحساســية النســبية لأداء المجموعــة نحــو التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة.

مــن أجــل تجنــب التركــزات الزائــدة والمخاطــر الناتجــة منهــا، تقــوم المجموعــة بمراقبــة تلــك التركــزات والمخاطــر باســتمرار. يتــم مراقبــة وإدارة تركــزات مخاطــر الائتمــان 
المحــددة طبقــًا لذلــك. لا يوجــد تركــزات جوهريــة محــددة لمخاطــر الائتمــان.

إن المخاطــر الرئيســية الناتجــة عــن الأدوات الماليــة للمجموعــة هــي مخاطــر الائتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق، التــي تنقســم إلــى مخاطــر أســعار الفائــدة 
ومخاطــر العمــلات الأجنبيــة ومخاطــر أســعار الأســهم. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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مخاطر الائتمان 
إن مخاطــر الائتمــان هــي مخاطــر عجــز طــرف مقابــل عــن الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد مبــرم مــع عميــل ممــا يــؤدي إلــى تكبــد خســارة ماليــة. تتعــرض 
المجموعــة لمخاطــر الائتمــان مــن أنشــطتها التشــغيلية )بصــورة رئيســية مــن المدينيــن التجارييــن والأرصــدة المدنيــة الأخــرى( وكذلــك مــن أنشــطتها التمويليــة، بمــا فــي 
ذلــك الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة ومعامــلات تحويــل العمــلات الأجنبيــة والأدوات الماليــة الأخــرى. تتعــرض المجموعــة أيضــًا إلــى مخاطــر الائتمــان علــى 

القــرض إلــى شــركة زميلــة والقــروض إلــى أطــراف ذات علاقــة لديهــا. 

إجمالي الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان 
يوضح الجدول التالي إجمالي الحد الأقصى من التعرض لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بالموجودات المالية قبل إجراءات تخفيف مخاطر الائتمان: 

2021
ألف دينار كويتي

 2020
ألف دينار كويتي

99,123170,041أرصدة لدى البنوك

91,094365,556مدينون تجاريون 

35,16935,464قرض إلى شركة زميلة * 

155,692138,954قروض إلى أطراف ذات علاقة 

31,98044,751موجودات أخرى )باستثناء الدفعات مقدما لموردين والمصروفات المدفوعة مقدما(

──────────────────

413,058754,766

══════════════════

* لم تتمكن إدارة المجموعة من تحديد مدى إمكانية استرداد القرض إلى شركة زميلة. 

مدينون تجاريون 
إن تعــرض المجموعــة لمخاطــر الائتمــان يتأثــر بالســمات الفرديــة لــكل عميــل. إن تأثيــر الســمات الديموغرافيــة لقاعــدة العمــلاء لــدى المجموعــة بمــا فــي ذلــك مخاطــر 

التعثــر لقطــاع الأعمــال والدولــة التــي يعمــل بهــا العمــلاء يعتبــر أقــل علــى مخاطــر الائتمــان. 

تــدار مخاطــر ائتمــان العمــلاء مــن قبــل كل وحــدة أعمــال وفقــًا لسياســات وإجــراءات وضوابــط المجموعــة المتعلقــة بــإدارة مخاطــر ائتمــان العمــلاء. يتــم مراقبــة أرصــدة 
المدينيــن القائمــة للعمــلاء بانتظــام، كمــا يتــم بصفــة عامــة تغطيــة أي خدمات/شــحنات لكبــار العمــلاء مــن خــلال ودائــع الضمــان وخطابــات ائتمــان أو أي اشــكال أخــرى 

مــن التأميــن الائتمانــي التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن بنــوك أو مؤسســات ماليــة أخــرى طيبــة الســمعة. 

تقــوم المجموعــة بإجــراء تحليــل انخفــاض القيمــة بتاريــخ كل بيانــات ماليــة مجمعــة باســتخدام مصفوفــة مخصصــات لقيــاس خســائر الائتمــان المتوقعــة. تســتند معــدلات 
المخصصــات إلــى عــدد أيــام التأخــر فــي الســداد لمجموعــات قطاعــات العمــلاء المختلفــة ذات أنمــاط الخســائر المماثلــة )أي حســب المنطقــة الجغرافيــة، ونــوع المنتــج، 
ونــوع وتصنيــف العميــل، والتغطيــة مــن خــلال خطابــات الائتمــان أو أشــكال أخــرى مــن التأميــن الائتمانــي(. يعكــس احتســاب المخصــص النتيجــة المرجحــة بالاحتمــالات 
ــات  ــة والتوقع ــروف الحالي ــابقة والظ ــداث الس ــول الأح ــة ح ــة المجمع ــات المالي ــخ البيان ــي تاري ــة ف ــدة المتاح ــة والمؤي ــات المعقول ــوال والمعلوم ــة للأم ــة الزمني والقيم
بالظــروف الاقتصاديــة المســتقبلية. إن الحــد الأقصــى مــن التعــرض لمخاطــر الائتمــان فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة يمثــل القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة مــن فئــات 

الموجــودات الماليــة المفصــح عنهــا فــي إيضــاح 14. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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مخاطر السوق )تتمة(
يعرض الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر الائتمان على المدينين التجاريين لدى المجموعة باستخدام مصفوفة مخصصات: 

مدينون تجاريون

عدد أيام التأخر في السداد31 ديسمبر 2021

متداولة 
1 إلى

30 يومًا
31 إلى

60 يومًا
61 إلى

90 يومًا
91 إلى

120 يوما
أكثر من

الإجمالي120 يومًا

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

الإجمالي الكلي للقيمة 
الدفترية المقدرة عند 

19,97319,4225,8478,99817,07888,305159,623التعثر

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

68,529مخصص خسائر الائتمان المتوقعة

═════════

%42.93معدل خسائر الائتمان المتوقعة

═════════

مدينون تجاريون

عدد أيام التأخر في السداد31 ديسمبر 2020

متداولة 
1 إلى

30 يومًا
31 إلى

60 يومًا
61 إلى

90 يومًا
91 إلى

الإجماليأكثر من 120 يومًا120 يوما 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي

الإجمالي الكلي للقيمة 
الدفترية المقدرة عند 

250,90138,08717,62914,41116,69099,197436,915التعثر

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

مخصص خسائر 
71,359الائتمان المتوقعة

═════════

معدل خسائر الائتمان 
%16.33المتوقعة

═════════

النقد والنقد المعادل 
تــدار مخاطــر الائتمــان الناتجــة مــن الأرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن قبــل إدارة الخزينــة بالمجموعــة وفقــًا لسياســة المجموعــة. يتــم اســتثمار الفوائــض 
الماليــة فقــط مــع أطــراف مقابلــة معتمــدة للحــد مــن تركــز المخاطــر، وبالتالــي تخفيــف الخســائر الماليــة الناتجــة مــن الإخفــاق المحتمــل للطــرف المقابــل. إن الحــد الأقصــى 
مــن تعــرض المجموعــة لمخاطــر الائتمــان بالنســبة لبنــود بيــان المركــز المالــي المجمــع فــي 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020 يعــادل القيمــة الدفتريــة فــي تاريــخ 

البيانــات الماليــة المجمعــة.

تحــد المجموعــة مــن التعــرض لمخاطــر الائتمــان مــن خــلال إيــداع الأمــوال لــدى أطــراف مقابلــة ذات جــدارة ائتمانيــة مناســبة. وفــي ضــوء هــذه التقييمــات الائتمانيــة، لا 
تتوقــع الإدارة إخفــاق أي طــرف مقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه.  

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها. للحــد مــن هــذه المخاطــر، قامــت الإدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة 

الموجــودات مــع أخــذ الســيولة فــي الاعتبــار، ومراقبــة الســيولة علــى أســاس دوري.

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة استنادًا إلى التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة:

أقل من 
شهر واحد

شهر واحد
إلى 3 أشهر

3 إلى 
12 شهرًا

أكثر من
المجموعسنة واحدة

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيالمطلوبات المالية  
 2021

1,0035,81220,445430,887458,147قروض تحمل فائدة 

2477,2309,276125,407142,160مطلوبات تأجير

283,706-23,68147,362212,663دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

7,974-7,974--توزيعات أرباح مستحقة 

4,8464,846---مطلوبات أخرى غير متداولة 

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

24,93160,404250,358561,140896,833إجمالي المطلوبات المالية  
═════════════════════════════════════════════

أقل من 
شهر واحد

شهر واحد
إلى 3 أشهر

3 إلى 
12 شهرًا

أكثر من
المجموعسنة واحدة

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيالمطلوبات المالية  
 2020

3,0086,01727,072390,174426,271قروض تحمل فائدة 

3,1639,51725,645191,589229,914مطلوبات التأجير

476,567-39,71479,428357,425دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

8,306-8,306--توزيعات أرباح مستحقة 

12,05412,054---مطلوبات أخرى غير متداولة 

─────────────────────────────────────────────
45,88594,962418,448593,8171,153,112إجمالي المطلوبات المالية  

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

مخاطر السوق 
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لأداة ماليــة نتيجــة التغيــرات أســعار الســوق. تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثلاثــة 
أنــواع هــي: مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــلات الأجنبيــة ومخاطــر الأســعار الأخــرى مثــل مخاطــر أســعار الأســهم. تتضمــن الأدوات الماليــة التــي تأثــرت بمخاطــر 
الســوق الأرصــدة لــدى البنــوك والمدينيــن التجارييــن بالعمــلات الأجنبيــة والودائــع والموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة والقــرض إلــى شــركة زميلــة وطــرف 
ذي علاقــة والقــروض التــي تحمــل فائــدة والدائنيــن التجارييــن بالعمــلات الأجنبيــة والأدوات الماليــة المشــتقة. إن تحليــل الحساســية فــي الفقــرات التاليــة يتعلــق بالمركــز 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020.

تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر الســوق علــى أســاس توزيــع الموجــودات بصــورة محــددة مســبقًا علــى فئــات متعــددة للموجــودات وتنويــع الموجــودات بالنســبة للتوزيــع 
الجغرافــي والتركــز فــي قطاعــات الأعمــال والتقييــم المســتمر لظــروف الســوق واتجاهاتــه وتقديــر الإدارة للتغيــرات طويلــة وقصيــرة الأجــل فــي القيمــة العادلــة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021



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

التقـريـر السنـوي 2021

109

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(  30

مخاطر السوق )تتمة(

مخاطر أسعار الفائدة
ــدة بالســوق. إن تعــرض  ــي أســعار الفائ ــرات ف ــة بســبب التغي ــة المســتقبلية لأداة مالي ــات النقدي ــة أو الدفق ــة العادل ــر القيم ــدة هــي مخاطــر تغي إن مخاطــر أســعار الفائ

ــرة.  ــدة متغي ــدلات فائ ــل مع ــي تحم ــون للمجموعــة الت ــات الدي ــق بصــورة رئيســية بالتزام ــدة بالســوق تتعل ــرات فــي أســعار الفائ المجموعــة لمخاطــر التغي

تديــر المجموعــة مخاطــر أســعار الفائــدة لديهــا مــن خــلال محفظــة متوازنــة مــن القــروض والســلف ذات معــدلات فائــدة الثابتــة ومتغيــرة. كمــا تديــر المجموعــة مخاطــر 
أســعار الفائــدة مــن خــلال الدخــول فــي مبــادلات أســعار الفائــدة التــي توافــق المجموعــة ضمنهــا، علــى فتــرات زمنيــة فاصلــة محــددة، علــى مبادلــة الفــروق بيــن المبالــغ 

ذات معــدلات الفائــدة الثابتــة والمتغيــرة التــي يتــم احتســابها بالرجــوع إلــى قيمــة اســمية أصليــة متفــق عليهــا. 

الحساسية لأسعار الفائدة 
ــأن الحركــة بعــدد 50 نقطــة أساســية فــي ســعر الفائــدة، مــع  ــم التقديــر ب ــات الماليــة للمجموعــة المحتفــظ بهــا فــي نهايــة الســنة ت ــى الموجــودات والمطلوب اســتنادًا إل

ــي: ــا يل ــس الإدارة كم ــأة أعضــاء مجل ــب ومكاف ــل الضرائ ــاح المجموعــة قب ــى أرب ــة، ســتؤثر بشــكل مكافــئ عل ــرات الأخــرى ثابت ــة المتغي ــاظ بكاف الاحتف

الحركة بعدد 50 نقطة أساسية
التأثير على بيان الدخل المجمع

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

+1,898+1,565

مخاطر العملات الأجنبية 
إن مخاطــر العمــلات الأجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لأداة ماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبيــة. 
ــم إدراج  ــا يت ــة للمجموعــة )عندم ــى الأنشــطة التشــغيلية والتمويلي ــة، بصــورة رئيســية عل ــرات فــي أســعار صــرف العمــلات الأجنبي تتعــرض المجموعــة لمخاطــر التغي
ــتثمارات  ــي اس ــة وصاف ــة أجنبي ــة بعمل ــة المدرج ــة العادل ــة بالقيم ــة المدرج ــودات المالي ــي(، والموج ــار الكويت ــر الدين ــلات غي ــروض بعم ــات والق ــرادات والمصروف الإي

المجموعــة فــي الشــركات التابعــة الأجنبيــة.

تديــر المجموعــة مخاطــر العمــلات الأجنبيــة لديهــا باســتخدام أدوات ماليــة مشــتقة متــى كان ذلــك مناســًبا وتضمــن الحفــاظ علــى صافــي التعــرض عنــد مســتوى مقبــول. 
قامــت المجموعــة أيضــًا بتصنيــف بعــض القــروض التــي تحمــل فائــدة كأدوات تغطيــة مقابــل صافــي الاســتثمارات فــي العمليــات الأجنبيــة )إيضــاح 19(. 

الحساسية لأسعار العملات الأجنبية
يوضــح الجــدول التالــي حساســية ربــح المجموعــة قبــل الضرائــب ومكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة للتغيــر المحتمــل بصــورة معقولــة فــي أســعار صــرف الــدولار الأمريكــي 
/الدينــار الكويتــي، )بســبب التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات النقديــة بمــا فــي ذلــك المشــتقات غيــر المدرجــة بالعمــلات الأجنبيــة( وحقــوق ملكيــة 
ــدة المدرجــة كأدوات تغطيــة لصافــي الاســتثمارات فــي العمليــات الأجنبيــة والموجــودات  ــة للقــروض التــي تحمــل فائ المجموعــة )بســبب التغيــرات فــي القيمــة العادل
ــلات  ــر العم ــة لمخاط ــرض المجموع ــة. إن تع ــرى ثابت ــرات الأخ ــة المتغي ــاظ بكاف ــع الاحتف ــرى( م ــاملة الأخ ــرادات الش ــلال الإي ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة المدرج المالي

الأجنبيــة بالنســبة لجميــع العمــلات الأخــرى ليــس ماديــًا.

التغير في سعر صرف العملات الأجنبية بنسبة %1
التأثير على بيان الدخل المجمعالتأثير على الإيرادات الشاملة الأخرى

2021202020212020

ألف 
دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي 

ألف
 دينار كويتي

ألف
 دينار كويتي 

3+6+1,980+1,338+دولار أمريكي

---13,580+كرونة دنماركية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة(  30

مخاطر السوق )تتمة(

مخاطر أسعار الأسهم
إن مخاطر أسعار الأسهم هي مخاطر تغير القيمة العادلة للأسهم نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات الأسهم وقيمة الأسهم الفردية.  

أسهم مسعرة:
يوضــح الجــدول التالــي التأثيــر علــى نتائــج المجموعــة )نتيجــة التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر 

والايــرادات الشــاملة الأخــرى( نتيجــة التغيــر المحتمــل بصــورة معقولــة فــي مؤشــرات الســوق مــع الاحتفــاظ بكافــة المتغيــرات الأخــرى ثابتــة:
 

20212020

نسبة التغير في أسعار 
الأسهم 

)-/+( %
التأثير علي حقوق 

الملكية )+/-(
التأثير على الأرباح  

)-/+( 

نسبة التغير في أسعار 
الأسهم 

)-/+( %
التأثير علي حقوق 

الملكية )+/-(
التأثير الأرباح  

)-/+( 

ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي ألف دينار كويتي

1,720-568,5405055خارج دولة الكويت

أسهم غير مسعرة:
يتــم الافصــاح عــن تحليــل الحساســية المتعلــق بالأســهم غيــر المســعرة لــدى المجموعــة )موجــودات ماليــة مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الإيــرادات الشــاملة الأخــرى 

وموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــلال الأربــاح أو الخســائر( فــي إيضــاح 31.

القيمة العادلة للأدوات المالية   31

تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لتسوية التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

تحديد القيمة العادلة والجدول الهرمي للقيمة العادلة:
تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للأدوات المالية والإفصاح عنها: 

 
المستوى 1: أسعار معلنة )غير معدلة( في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.

المستوى 2: أساليب أخرى تكون جميع مدخلاتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المدرجة ملحوظة، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة: و 
المستوى 3: الأساليب الأخرى التي تستخدم مدخلات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المدرجة ولا تستند إلى البيانات السوق الملحوظة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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القيمة العادلة للأدوات المالية )تتمة(  31

تحديد القيمة العادلة والجدول الهرمي للقيمة العادلة: )تتمة(
يوضح الجدول التالي تحليل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة وفًقا لمستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
مجموع

القيمة العادلة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2021

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
109,293109,293-    -    استثمار في شركة زميلة

10,112-    -    10,112أسهم مسعرة 
4,5394,539-    -    قرض قابل للتحويل

2121-    -    أسهم غير مسعرة
1,289-    1,289-    اسثتمار في صناديق

155,692155,692-    -    قروض إلى أطراف ذات علاقة
35,16935,169-    -    قرض إلى شركة زميلة 

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

────────────────────────────────────
موجودات ماليه مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى

1,370,796-    -    1,370,796أسهم غير مسعرة
27,06327,063-    -    أسهم غير مسعرة

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

────────────────────────────────────
موجودات مالية مشتقة:

)84(-    )84(-    عقود تحويل عملات أجنبية آجلة
5,932-    5,932-    مبادلات أسعار الفائدة 

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

────────────────────────────────────
1,380,9087,137331,7771,719,822

════════════════════════════════════

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
مجموع

القيمة العادلة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2020

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
110,078110,078-    -    استثمار في شركة زميلة

34,405-    -    34,405أسهم مسعرة 
607607-    -    قرض قابل للتحويل

2121-    -    أسهم غير مسعرة
2,297-    2,297-    استثمار في صناديق

138,954138,954-    -    قروض إلى أطراف ذات علاقة
35,46435,464-    -    قرض إلى شركة زميلة 

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

════════════════════════════════════

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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القيمة العادلة للأدوات المالية )تتمة(   31

تحديد القيمة العادلة والجدول الهرمي للقيمة العادلة: )تتمة(

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
مجموع

القيمة العادلة
ألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتيألف دينار كويتي2020

موجودات ماليه مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى
13,74613,746-    -    أسهم غير مسعرة

────────────────────────────────────
موجودات مالية مشتقة:

11-    11-    عقود تحويل عملات أجنبية آجلة
)2,011(-    )2,011(-    مبادلات أسعار الفائدة 

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

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

════════════════════════════════════

لم يتم إجراء أي تحويلات بين مستويات الجدول الهرمي خلال السنوات 2021 و2020.

يعرض الجدول التالي مطابقة المبلغ الافتتاحي والختامي للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى 3: 

2021
ألف دينار كويتي

 2020
ألف دينار كويتي

298,870259,134كما في 1 يناير 

1364,883التغير في القيمة العادلة المسجلة في بيان الدخل المجمع 

32,77134,853إعادة القياس المسجلة ضمن الإيرادات الشاملة الأخرى 

34,85357,680أخرى بما في ذلك الإضافات )المبيعات( والتحويل

──────────────────

331,777298,870كما في 31 ديسمبر 

══════════════════

القيمة العادلة للموجودات المالية لدى المجموعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وقرض إلى شركة زميلة:
لــم تتمكــن إدارة المجموعــة مــن تحديــد القيمــة العادلــة للاســتثمار فــي شــركة زميلــة والقــرض إلــى شــركة زميلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 نتيجــة لعوامــل عــدم التيقــن 

المرتبطــة بهــا وبالتالــي تــم إدارج هــذه الموجــودات بقيمتهــا العادلــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013 )إيضــاح 11(. 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى 
ــة مــن خــلال الإيــرادات الشــاملة الأخــرى باســتخدام أســاليب تقييــم لا تســتند إلــى أســعار أو  ــة للموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادل يتــم تحديــد القيمــة العادل
معــدلات الســوق الملحوظــة. إن التأثيــر علــى بيــان الدخــل الشــامل المجمــع ســيكون غيــر مــادي فــي حالــة تعديــل متغيــرات المخاطــر ذات الصلــة، المســتخدمة فــي قيــاس 

الأســهم غيــر المســعرة وفًقــا للقيمــة العادلــة، بنســبة %5. 

قرض إلى أطراف ذات علاقة 
تــم تقييــم أداة الديــن اســتنادًا إلــى القيمــة المتبقيــة لــلأرض مــن الأصــل الرئيســي للشــركة المســتثمر فهــا، باســتخدام  طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة. تتضمــن 

المدخــلات الأكثــر جوهريــة غيــر الملحوظــة المســتخدمة فــي قياســات القيمــة العادلــة التخــارج ومعــدل الخصــم. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
كما في 31 ديسمبر 2021
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إدارة رأس المال   32

إن هــدف المجموعــة الرئيســي مــن إدارة رأس المــال هــو ضمــان المحافظــة علــى معــدلات رأس المــال الجيــدة لدعــم الأعمــال التــي تقــوم بهــا وتحقيــق أعلــى قيمــة يحصــل 
ــاهمون.  عليها المس

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال وإجــراء تعديــلات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف الاقتصاديــة. للمحافظــة علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه، يجــوز 
للمجموعــة تعديــل مدفوعــات توزيعــات الأربــاح إلــى المســاهمين أو رد رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة. لــم يتــم إجــراء أي تغيــرات فــي الأهــداف أو 

السياســات أو الإجــراءات خــلال الســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 2020.

تقــوم المجموعــة بــإدراج القــروض التــي تحمــل فائــدة ناقصــًا الأرصــدة لــدى البنــوك والنقــد والودائــع ضمــن صافــي الديــن. يتضمــن رأس المــال حقــوق الملكيــة الخاصــة 
بمســاهمي الشــركة الأم والحصــص غيــر المســيطرة.

2021
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

423,542355,382قروض تحمل فائدة  

)170,041()99,123(أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع

──────────────────

324,419185,341صافي الدين 

──────────────────

2,012,5811,143,006حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 

46,51048,175حصص غير مسيطرة

──────────────────

2,059,0911,191,181رأس المال 
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%15.56%15.76معدل الاقتراض

══════════════════

إفصاحات إدارة المخاطر – مستجدات كوفيد-19  33

تســبب الانتشــار لفيــروس كورونــا )"كوفيــد-19"( عبــر عــدة مناطــق جغرافيــة علــى مســتوى العالــم، الــذي صرحــت منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه يعتبــر جائحــة، فــي 
تعطيــل الأعمــال والأنشــطة الاقتصاديــة. أعلنــت الســلطات الماليــة والنقديــة المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء، بمــا فــي ذلــك دولــة الكويــت، عــن اتخــاذ عــدة إجــراءات 
ــة  ــات المجموع ــى عملي ــروس عل ــي الفي ــر تفش ــاح تأثي ــذا الإيض ــن ه ــد-19. يبي ــروس كوفي ــة لفي ــلبية المحتمل ــرات الس ــة التأثي ــم لمواجه ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــم ف دع

والتقديــرات والأحــكام الهامــة التــي تطبقهــا الإدارة فــي تقييــم قيــم الموجــودات والمطلوبــات كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

)1( إدارة مخاطر الائتمان
ــرت بشــكل  ــا للمخاطــر التــي تأث ــر تعرًض ــد القطاعــات الأكث ــك تحدي ــا فــي ذل ــد مــن الإجــراءات لإدارة المخاطــر المرتبطــة بالجائحــة، بم اتخــذت إدارة المجموعــة العدي

ــي مــن التدقيــق. ــد مــن الاجــراءات لضمــان مســتوى عال أساســي، ووضــع المزي

تطلبــت عوامــل عــدم التيقــن الناتجــة عــن فيــروس كوفيــد-19 مــن المجموعــة مراعــاة تأثيــر التقلبــات الجوهريــة فــي عوامــل الاقتصــاد الكلــي المســتقبلية التــي تــم أخذهــا 
بعيــن الاعتبــار لتحديــد خســائر الائتمــان المتوقعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021. بالنســبة لعملياتهــا الدوليــة ، قامــت المجموعــة بتحديــث المعلومــات المســتقبلية ذات الصلــة 

المتعلقــة ببيئــة الاقتصــاد الكلــي المســتخدمة لتحديــد احتماليــة حــدوث خســائر الائتمــان بالنســبة للمنــاخ الاقتصــادي للســوق ذي الصلــة الــذي تعمــل فيــه.

)2( إدارة مخاطر السيولة
ــك. ســتواصل  ــا عــن كثــب واتخــاذ الإجــراءات المناســبة لذل ــل لديه ــم وضــع الســيولة والتموي ــوم المجموعــة بتقيي ــد-19، تق ــروس كوفي ــة تفشــي في فــي إطــار مواجه

ــا عــن كثــب. ــة وتوقعاته ــا النقدي ــة تدفقاته ــا مــن خــلال مراقب المجموعــة تقييــم وضــع الســيولة لديه
 

)3( قياس القيمة العادلة للأدوات المالية
أخــذت المجموعــة فــي اعتبارهــا التأثيــرات المحتملــة للتقلبــات الحاليــة فــي الســوق عنــد تحديــد المبالــغ المســجلة للموجــودات الماليــة غيــر المســعرة لــدى المجموعــة، 
ويمثــل هــذا أفضــل تقييــم أجرتــه الإدارة اســتناًدا إلــى المعلومــات المتاحــة الملحوظــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة. نظــًرا لتأثيــر فيــروس كوفيــد-19، 
تراقــب المجموعــة عــن كثــب مــا إذا كانــت القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة تمثــل الســعر الــذي يمكــن تحقيقــه للمعامــلات بيــن المشــاركين فــي الســوق 

فــي ظــل الســيناريو الحالــي. يتــم الإفصــاح عــن المزيــد مــن المعلومــات حــول سياســة المجموعــة فيمــا يتعلــق بقياســات القيمــة العادلــة فــي إيضــاح 2.5.
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 )4( قيــاس القيمــة العادلــة لــلأدوات غيــر الماليــة )الممتلــكات والألات والمعــدات وموجــودات حــق الاســتخدام والعقــارات الاســتثمارية والاســتثمار فــي شــركات زميلــة 
وشــركات تابعــة(

كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة، لم تحدد المجموعة تأثيًرا جوهرًيا على القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية بسبب عامل عدم التيقن المرتبط بتحديد التأثير 
على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن هذه الموجودات غير المالية أو توقعات المشاركين في السوق للسعر استناًدا إلى الطريقة المستخدمة في تحديد القيمة 

العادلة لتلك الموجودات في 31 ديسمبر 2021. إن المجموعة على علم بأن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي تتواجد بها هذه الموجودات قد تأثرت سلبًا، ومع 
استمرار عدم استقرار الوضع، تراقب المجموعة توقعات السوق باستمرار وتستخدم الافتراضات ذات الصلة في تسجيل قيم  هذه الموجودات غير المالية بشكل مناسب 

في البيانات المالية المجمعة.

فيما يتعلق بتقييم العقارات الاستثمارية، أدى اضطراب السوق الناتج عن جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض في أدلة المعاملات وعوائد السوق، ما أدى إلى تزايد خطر وجود 
فروق بين السعر الفعلي للمعاملة وبين القيمة التي يحددها خبراء التقييم. إن عدم التيقن الكبير من التوقعات الاقتصادية لهذه الفترة قد يكون له تأثيرًا سلبيًا ماديًا على 

عمليات المستأجرين، واستمرارية أعمالهم وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التأجيرية. ويؤخذ عدم التيقن في الاعتبار عند تقييم العقار الاستثماري، لاسيما في تقدير 
مدفوعات الإيجار من المستأجرين الحاليين، وفترات الفراغ، ومعدلات الإشغال، ومعدلات نمو الإيجارات المتوقعة في السوق ومعدل الخصم، والتي تعتبر مدخلات 

هامة في تحديد القيمة العادلة. نتيجة لزيادة عدم التيقن، قد يتم تعديل الافتراضات بشكل كبير في سنة 2022. 

)5( انخفاض قيمة الشهرة
أعادت المجموعة تقييم المبلغ الممكن استرداده للشهرة مع مراعاة تأثير فيروس كوفيد-19 عن طريق إعادة النظر في الافتراضات وتوقعات التدفقات النقدية. ونتيجة 

لإجراء هذا التقييم، انتهت الإدارة إلى عدم وجود ضرورة لاحتساب مخصص انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

من المتوقع أن تستمر التأثيرات الحالية والمتوقعة لتفشي فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في التصاعد. كما يستمر عدم التأكد من حجم 
ومدة هذه التطورات في هذه المرحلة ولكن يمكن أن يؤثر كل منهما سلًبا على الأداء المالي والتدفقات النقدية والمركز المالي للمجموعة في المستقبل. ستواصل 

المجموعة مراقبة توقعات السوق وتحديث افتراضاتها و توقعاتها التي قد يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية المجمعة في المستقبل.
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