
 

 

 

 
 
 

   
 
 

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

 وشركاتها التابعة 
 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة  المعلومات  

 )غير مدققة( 
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  المرحلي المكثف المجمعبيان الدخل 

   )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

  
 أشهر المنتهية في   الثالثة

  سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  التسعة 

 سبتمبر  30

  
2022 

 ألف 
2021 
  ألف 

2022 
 ألف 

2021 
 ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  ات إيضاح 
       

       العمليات المستمرة  

 344,661 526,855  124,487 256,320 8 عقود مع العمالء المن اإليرادات 

 (163,093) (242,134)  (60,141) (110,789)  تكلفة اإليرادات  
  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 181,568 284,721  64,346 145,531  صافي اإليرادات  

 (36,987) (50,927)  (11,811) (26,689)  مصروفات عمومية وإدارية

 (56,984) (112,823)  (20,238) (71,223)  رواتب ومزايا موظفين

     - (4,860)      - (4,860)  شركات تابعة  اقتناء نتيجةتكاليف معامالت 

 1,881 (1,725)  943 1,250  حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة  
إعادة تقييم موجودات مالية مدرجة بالقيمة   خسارة

 (10,665) (5,410)  (4,194) (582)  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

     - 4,774      -     -  إيرادات توزيعات أرباح  

 8,644 3,016  62 2,417  إيرادات متنوعة 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 
 الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  

 87,457 116,766  29,108 45,844  مجلس اإلدارة  واإلطفاء ومكافأة أعضاء  
 (24,142) (31,338)  (8,312) (15,048)  استهالك 
 (3,607) (3,476)  (1,185) (1,141)  إطفاء 

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

مجلس   الفوائد والضرائب ومكافأة أعضاء الربح قبل  
 59,708 81,952  19,611 29,655  اإلدارة 

 310 521  102 254  إيرادات فوائد 

 (14,864) (20,298)  (5,123) (8,800)  تكاليف تمويل 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 
 45,154 62,175  14,590 21,109  مجلس اإلدارة   الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء

 (5,901) (7,056)  (2,090) (3,394) 9 الضرائب  
 (105) (263)  (35) (88)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  

──────── ────────  ──────── ──────── 

 39,148 54,856  12,465 17,627  من العمليات المستمرة   ربح الفترة 
  

════════ ════════  ════════ ════════ 

       العمليات الغير مستمرة  
 953,611     -  918,394     - 16 الربح بعد الضرائب من العمليات الغير مستمرة 

  ──────── ────────  ──────── ──────── 
 992,759 54,856  930,859 17,627  ربح الفترة  

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

       مساهمي الشركة األم 

 25,281 41,393  8,479 12,573  ربح الفترة من العمليات المستمرة 

 952,791     -  918,382     -  ربح الفترة من العمليات الغير مستمرة 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 
  12,573 926,861  41,393 978,072 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

       مسيطرة  الحصص غير ال

 13,867 13,463  3,986 5,054  ربح الفترة من العمليات المستمرة 

 820     -  12     -  ربح الفترة من العمليات الغير مستمرة 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 
  5,054 3,998  13,463 14,687 
  

──────── ────────  ──────── ──────── 
 992,759 54,856  930,859 17,627  ربح الفترة  

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي  

 387.22 16.36  366.95 4.95 10 الشركة األم )فلس( 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات  
 10.01 16.36  3.36 4.95 10 المستمرة الخاصة بمساهمي الشركة األم )فلس(

  

════════ ════════  ════════ ════════ 
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع  الدخلبيان 

 )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
  سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  تسعة ال
 سبتمبر  30

 

2022 
 ألف 

2021 

  ألف 
2022 

 ألف 
2021 

 ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 992,759 54,856  930,859 17,627 الفترة ربح  

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      األخرى:  اإليرادات الشاملة )الخسائر( 

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

 (38,682) (163,202)  (23,019) (87,666) تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 

 28,053        -  28,053        - فروق ترجمة عمالت أجنبية نتيجة بيع العمليات الغير مستمرة

الشاملة األخرى لشركات زميلة وشركات  اإليرادات حصة في 

 573 1,173  162 354 محاصة 

 2,651 590  (2,557) 5,766  من تغطية صافي استثمارات (خسارةالربح )ال

 6,322 21,743  3,252 7,024 من تغطية تدفقات نقدية الربح 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

يتم أو قد  )الخسائر( اإليرادات الشاملة األخرى التي صافي 

 (1,083) (139,696)  5,891 (74,522)   يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة

 

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

      بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع:

مدرجة بالقيمة  لموجودات مالية التغيرات في القيمة العادلة 

 (45,078) (512,465)  (46,839) (57,483) العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 2,517        -  2,517        - برامج المزايا المحددة ربح إعادة قياس 

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها  الخسائر صافي 

 (42,561) (512,465)  (44,322) (57,483) إلى بيان الدخل المجمع  

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 (43,644) (652,161)  (38,431) (132,005) الخسائر الشاملة األخرى  إجمالي  

 

─────── ───────  ─────── ─────── 

 949,115 (597,305)  892,428 (114,378) للفترة )الخسائر( اإليرادات الشاملة إجمالي  

 

═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 935,601 (611,233)  889,046 (119,623) مساهمي الشركة األم

 13,514 13,928  3,382 5,245 مسيطرة الحصص غير ال

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 (114,378) 892,428  (597,305) 949,115 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع  
 )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30في  المنتهية للفترة

  
 المنتهية   أشهر  تسعةال

 سبتمبر  30في 
  2022 2021 

 إيضاح  
 ألف  

   دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي
    أنشطة التشغيل 

 45,154 62,175  من العمليات المستمرة   الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 973,695     - 16 الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من العمليات الغير مستمرة  

  ───────── ───────── 
 الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 
62,175 1,018,849 

 : لـ تعديالت
 

  
 للمدينين التجاريين   خسائر االئتمان المتوقعة  

 
(3,690) 1,008 

   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

5,095 8,396 
 ربح ترجمة عمالت أجنبية 

 
(2,182) (1,231) 

 ربح من بيع العمليات الغير مستمرة  
 

-     (904,146) 
 حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة  

 
1,725 (1,881) 

 خسائر إعادة تقييم موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  
 

5,410 10,665 
 إيرادات توزيعات أرباح   

 
(4,774) -     

 إيرادات متنوعة  
 

(3,016) (8,644) 
 ستخدام  االاستهالك ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق  

 
31,338 50,949 

 إطفاء  
 

3,476 3,650 
 إيرادات فوائد  

 
(521) (373) 

 تكاليف تمويل  
 

20,298 17,861 
  

───────── ───────── 
   رأس المال العامل   ربح التشغيل قبل التغيرات في

 
115,334 195,103 

 مخزون  
 

(22,279) (2,428) 
   مدينون تجاريون  

 
(15,503) (78,822) 

 موجودات متداولة أخرى  
 

(10,072) (8,136) 
   دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى  

 
(12,669) 45,668 

  
───────── ───────── 

  
54,811 151,385 

 ضرائب مدفوعة 
 

(6,404) (13,115) 
 للموظفين مدفوعة مكافأة نهاية الخدمة 

 
(2,199) (11,193) 

   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة 
 

(350) (140) 
  

───────── ───────── 
 صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

 
45,858 126,937 

  
───────── ───────── 

 أنشطة االستثمار
   

 صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 

537 9,383 
   اإليرادات الشاملة األخرى صافي الحركة في موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 
(59,934) (12,797) 

 ممتلكات وآالت ومعدات إضافات إلى 
 

(17,052) (28,926) 
  ممتلكات وآالت ومعدات  من بيع المحصل 

 
7,205 1,775 

 (39,314) (17,085)  عالقة  اتف ذاطرأض إلى  وقر
 إضافات إلى موجودات غير ملموسة 

 
-     (5) 

 إضافات إلى مشاريع قيد التنفيذ   
 

(7,398) (6,343) 
 إضافات إلى عقارات استثمارية  

 
(9,840) (10,636) 

 توزيعات أرباح مستلمة  
 

6,446 1,046 
 اقتناء حصة إضافية في شركة تابعة  

 
-     (117) 

 احيازته  اقتناء شركات تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم 
 

(182,108) (565) 
 تدفقات نقدية صادرة نتيجة بيع العمليات الغير مستمرة 

 
-       (95,128) 

 إيرادات فوائد مستلمة 
 

2,450 352 
 أشهر   ثالثة صافي الحركة في ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن 

 
18,054 (10) 

  
───────── ───────── 

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار 
 

(258,725) (181,285) 
  

───────── ───────── 
 أنشطة التمويل 

 
  

 صافي الحركة في قروض تحمل فائدة  
 

349,181 48,574 
 سداد التزامات تأجير 

 
(21,136) (32,610) 

 أسهم خزينة  متحصالت من بيع 
 

21,081 -       
 تكلفة تمويل مدفوعة  

 
(15,356) (13,303) 

 توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم  
 

(41,546) (18,914) 
 مسيطرة ال حصص غير  لمدفوعة ل توزيعات أرباح 

 
(14,972) (9,970) 

  
───────── ───────── 

 أنشطة التمويل  )المستخدمة في(  من  الناتجة   صافي التدفقات النقدية
 

277,252 (26,223) 
 صافي فروق ترجمة عمالت أجنبية  

 
(219) (871) 

  
───────── ───────── 

 والنقد المعادل في النقد  ( النقصالزيادة )صافي 
 

64,166 (81,442) 
 يناير  1النقد والنقد المعادل في 

 
74,036 168,896 

  
───────── ───────── 

 87,454 138,202 6  سبتمبر  30النقد والنقد المعادل في 
  ═════════ ═════════ 
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 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.  تشكل جزءا   17إلى  1ات المرفقة من يضاحإن اإل
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 المجمع المرحلي المكثف  الملكية بيان التغيرات في حقوق  

  )غير مدقق( 2022 سبتمبر  30المنتهية في   للفترة
   الشركة األم بمساهمي   ة الخاص 

 
 رأس  
   المال 

 عالوة  
   إصدار
 أسهم 

 احتياطي  
   اجباري 

 أسهم  
 خزينة  

احتياطي  
 أسهم  
   خزينة

 احتياطي 
 ترجمة 
عمالت  
 أجنبية

  احتياطي
 تغطية

احتياطي  
 إعادة 

تقييم   
 استثمارات 

احتياطيات  
 أخرى 

 أرباح  
 مرحلة 

  جمالياإل
 الفرعي  

 حصص  ال
غير  
 مسيطرة  ال

  إجمالي 
 حقوق الملكية  

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

              

 2,059,091 46,510  2,012,581  1,573,610  34,464 (57,372) (12,873) (84,486)  44,366 (49,239) 188,450  152,650 223,011 2022يناير  1في كما 

 54,856 13,463 41,393 41,393     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة  

 (652,161) 465 (652,626)     -     - (512,465) 23,506 (163,667)     -     -     -     -     - )خسائر( إيرادات شاملة أخرى  
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة  
 (597,305) 13,928 (611,233) 41,393     - (512,465) 23,506 (163,667)     -     -     -     -     - للفترة   

 21,081     - 21,081     -     -     -     -     - 12,403 8,678     -     -     - بيع أسهم خزينة 

احتياطي القيمة العادلة نتيجة بيع  نقل 
أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة  
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

     -     -     - (4,202)     - 4,202     -     -     -     -     -     -     - األخرى

 (42,099)     - (42,099) (42,099)     -     -     -     -     -     -     -     -     - (  13توزيعات أرباح )إيضاح 

     -     -     - (44,602)     -     -     -     -     -     -     -     - 44,602 (13اصدار أسهم منحة )إيضاح  

توزيعات أرباح الي الحصص غير  
 (15,445) (15,445)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - المسيطرة  

 78,511 78,511     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - اقتناء شركات تابعة

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

 1,503,834 123,504 1,380,330 1,524,100 34,464 (565,635) 10,633 (248,153) 56,769 (40,561) 188,450 152,650 267,613 2022سبتمبر  30كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
              

 1,191,181 48,175 1,143,006 760,861 5,288 (2,490) (23,171) (37,727) 44,366 (49,239) 89,731 152,650 202,737   2021يناير  1كما في 

 992,759 14,687 978,072 978,072     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة  

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

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

 )الخسائر( اإليرادات الشاملة   اجمالي 
 949,115 13,514 935,601 978,072 2,517 (45,078) 9,546 (9,456)     -     -     -     -     - للفترة   

 (19,135)     - (19,135) (19,135)     -     -     -     -     -     -     -     -     - (  13توزيعات أرباح )إيضاح 

     -     -     - (20,274)     -     -     -     -     -     -     -     - 20,274 (13اصدار أسهم منحة )إيضاح  

 حصص غير  الإلى   توزيعات أرباح 
 (10,349) (10,349)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - مسيطرةال 

 (10,536) (10,536)     - (26,548) 26,548     -     -     -     -     -     -     -     - الغير مستمرةعمليات  ال بيع

     - (111) 111     - 111     -     -     -     -     -     -     -     - اقتناء حصة إضافية في شركات تابعة  
 

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

 2,100,276 40,693 2,059,583 1,672,976 34,464 (47,568) (13,625) (47,183) 44,366 (49,239) 89,731 152,650 223,011   2021 سبتمبر  30كما في 
 

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

 



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

 ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إيضاح 

 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 الشركة حول معلومات  1
 

. وهي  1979"( هي شركة مساهمة كويتية تأسست في سنة  الشركة األمأجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك.ع. )"شركة  إن  

الرئيسي يقع في الصليبية   الشركة األملألوراق المالية. إن عنوان مكتب    يالكويت وسوق دببورصة  شركة مدرجة في  

 تي".يجيلأالكويت. تعمل المجموعة تحت االسم التجاري "  13115الصفاة  25418 .بجانب جمارك وارد البر، ص.ب
 

ب  تم إليه  إصدارالتصريح  )يشار  التابعة  وشركاتها  األم  للشركة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية   ـ ب  ا مع    ا المعلومات 

 . 2022 نوفمبر 14 "المجموعة"( من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 

 لشركة األم:ل الرئيسية غراضفيما يلي األ 
 

  أنواعها. إنشاء وإدارة وتأجير المخازن بجميع 

  وخارجها. تخزين البضائع تحت اإلشراف الجمركي داخل المناطق الجمركية 

  استثمارية.  استغالل الفوائض المالية في محافظ 

 على    الشركة األمتساعد  تلك التي  أو    مشابهة   أنشطةالشركات التي تمارس  على    واالستحواذ  واالقتناء  المشاركة في

 .  خارج الكويتأو  داخلتحقيق أغراضها 

  النقل والتوزيع والمناولة والتخليص الجمركي للبضائع.أنشطة  أنواعكافة تنفيذ 

  ودعم اتخاذ القرار. الخدمة الجمركية وتحديثها والعمل على تطوير تقديم االستشارات الجمركية 
 

 أساس اإلعداد 2
 

إعداد المجمعة   تم  المكثفة  المرحلية  المالية  الدولي    للمجموعة  المعلومات  المحاسبة  لمعيار  المالي ا "التق  34وفقا     ة رير 

 ". ةالمرحلي
 

  مجمعة  إن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية

كاملة معدة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية وينبغي االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة  

. وترى اإلدارة أنه قد تم إدراج كافة التعديالت التي تعتبر ضرورية للعرض العـادل 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن    للفترة المرحليةمرحلية المكثفة المجمعة. إن نتائج التشغيل  في المعلومات المالية ال

   . 2022ديسمبر  31في  المنتهيةتوقعها للسنة 
 

  إعادة التصنيف وتعكس    2021  لفترةبعض مبالغ الفترة السابقة ال تتوافق مع المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  إن  

وحقوق الملكية  والمطلوبات على إجمالي الموجوداتإعادة التصنيف الحالية. ال تؤثر  الفترةعرض  توافق معلت التي تمت

 . وربح الفترة المسجل سابقا 
 

 والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة  الجديدة  المعايير  3
 

عداد البيانات إإن السياسات المحاسبية المطبقة إلعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في 

باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية كما في   ،2021ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد.  أو  تفسيراتأو  جموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير. لم تقم الم2022يناير  1
 

المالية    المعلوماتليس لها تأثير على  لكن  و  2022تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام  

 المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. 
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -تكاليف الوفاء بالعقد   –العقود المجحفة 

هو العقد الذي تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للمجموعة تجنبها نظرا    المجحفالعقد 

 المزايا االقتصادية التي من المتوقع استالمها بموجب العقد.  واللتزامها التعاقدي( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد 
 

عقد مجحفا  أو محققا  للخسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف التي تتعلق تحدد التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان ال

مباشرة بعقد لتوفير البضائع أو الخدمات التي تتضمن كال  من التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد 

التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد )على سبيل ا لمثال، استهالك المعدات المستخدمة للوفاء  المباشرة( وتخصيص 

بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم  

 تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 
 

 .التقريرف بكافة التزاماتها عنها في بداية فترة قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على العقود التي لم ت
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 )تتمة( المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة  3
 

 )تتمة(  37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -تكاليف الوفاء بالعقد   –العقود المجحفة 

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم تحدد المجموعة أي عقود  

 .قائمة ضمن نطاق هذه التعديالت والتي نشأت خالل الفترة كعقود مجحفة
 

 3للتقارير المالية تعديالت على المعيار الدولي  – إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 

بإشارة   تستبدل الدولية  المحاسبة  معايير  لمجلس  المفاهيمي  اإلطار  من  سابق  إصدار  إلى  المرجعية  اإلشارة  التعديالت 

دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. تضيف التعديالت استثناء  إلى   2018مرجعية إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس  

"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة في "اليوم   3ولي للتقارير المالية  مبدأ االعتراف بالمعيار الد

المخصصات   37والمطلوبات المحتملة التي ستتحقق ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي    المطلوباتالثاني" والتي تنشأ عن  

: الضرائب، إذا 21المعايير الدولية للتقارير المالية  والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة أو تفسير لجنة تفسيرات  

أو تفسير   37تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار المحاسبة الدولي  

يد ما إذا كان التزام حالي  ، على التوالي، بدال  من اإلطار المفاهيمي، لتحد21لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  

 .  االقتناءقائم في تاريخ 
 

ا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية   المحتملة غير مؤهلة    الموجوداتلتوضيح أن    3تضيف التعديالت أيض 

 .االقتناءلالعتراف بها في تاريخ 
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات  

 ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة.  ومطلوباتمحتملة 
 

 16يالت على معيار المحاسبة الدولي تعد – الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 

يحظر التعديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي متحصالت من بيع  

ا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها  األصناف المنتجة أثناء الوصول بذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادر 

 المتحصالت من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في األرباح أو الخسائر. اإلدارة. وبدال  من ذلك، تعترف المنشأة ب
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم تكن هناك مبيعات  

 لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة.لبنود منتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة 
 

قيام الشركة التابعة بالتطبيق ألول   –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة   1المعيار الدولي للتقارير المالية 

 مرة

)أ( من المعيار الدولي للتقارير    16اإلفصاحات رقم )د(  بيسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة  

المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة للشركة   باستخدامبقياس فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة    1المالية  

ديالت األم استنادا  إلى تاريخ انتقال الشركة األم إلى استخدام المعيار الدولي للتقارير المالية في حالة عدم إدراج أي تع

الشركة التابعة.   باقتناءمرتبطة بإجراءات التجميع أو بما يتوافق مع تأثيرات دمج األعمال التي قامت خالله الشركة األم  

يسري هذا التعديل أيضا  على الشركة الزميلة أو شركة المحاصة التي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  

 .1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية  16
 

حيث إنها لم تقم بتطبيق المعايير  لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة  

 المالية ألول مرة.ر الدولية للتقاري 
 

المالية   للتقارير  الدولي  المالية    9المعيار  اختبار "نسبة    – األدوات  االعتراف  10الرسوم ضمن  إلغاء  في حالة   "%

 بالمطلوبات المالية 

الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم  

المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة  

ابة  أو المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملة  على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض ني

األدوات المالية: االعتراف    39عن الطرف األخر. ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي  

 والقياس. 
 

لم يكن لهذه التعديالت تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك تعديالت على  

 المجموعة خالل الفترة. األدوات المالية لدى 
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   الخسائرأو  األرباح بالقيمة العادلة من خالل مدرجة موجودات مالية           4
  )مدققة(   

 

 سبتمبر   30
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 سبتمبر  30
2021 

 ألف  ألف  ألف  
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 108,687 109,293 112,580 (12)إيضاح خارج الكويت  –استثمار في شركة زميلة 
 13,970 10,112 4,825 الكويت خارج –أوراق مالية مسعرة 
 607 4,539     - خارج الكويت  -قرض قابل للتحويل

 21 21 21 الكويتداخل  –مسعرة غير أوراق مالية 
 1,748 1,289 800 خارج الكويت –استثمار في صناديق 

 ───────── ───────── ───────── 
 118,226 125,254 125,033 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

المجموعة )من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، والتي تمثل قامت  ،  2011ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

% في شركة كورك تيليكوم  44حصة ملكية بنسبة    باقتناءمنشأة ذات رأسمال مشترك( بمشاركة شركة فرانس تيليكوم  

  مشتركة كة  محدودة تم تأسيسها في دولة العراق وذلك عن طريق شرذات مسؤولية  وهي شركة    ، ذ.م.م. )"كورك تيليكوم"(

تيليكوم. ونتيجة لذلك، تمتلك المجموعة حصة ملكية غير  46% للمجموعة ونسبة  54مملوكة بنسبة   % لشركة فرانس 

 في شركة كورك تيليكوم. % 23.7مباشرة بنسبة 
 

ا ملموسا  على   تأثير  تيليكوم كاستثمار في شركة زميلة حيث تمارس المجموعة  االستثمار في شركة كورك  تم تصنيف 

ا ألن هذه  الس الشركة الزميلة محتفظ بها كجزء من المحفظة االستثمارية ياسات المالية والتشغيلية لشركة كورك تيليكوم. نظر 

بالقيمة العادلة. إن هذه    المرحلي المكثف  للمنشأة ذات رأسمال مشترك، فقد تم إدراجها في بيان المركز المالي المجمع 

"استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة" الذي يتيح المحاسبة   28المعاملة مسموح بها وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي 

الخسائر؛ وفقا للمعيار أو    عن االستثمارات المحتفظ بها من قبل منشأة ذات رأسمال مشترك بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  فترة التغيير. المجمع في المرحلي المكثف مع تسجيل التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل 9دولي للتقارير المالية ال
 

  شركة كورك تيليكوم بمبلغإلى  ، قدرت قيمة القرض الذي يحمل فائدة المقدم من قبل المجموعة2022 سبتمبر  30كما في 

ألف دينار   35,015:  2021  سبتمبر  30و،  ألف دينار كويتي  35,169:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  36,098

 (. 12( )إيضاح كويتي
 

 قضية كورك  
من اتفاقية تسوية    36، قدمت المجموعة طلب تحكيم ضد حكومة جمهورية العراق استنادا  إلى المادة  2017في فبراير  

من االتفاقية الثنائية بين حكومة   10منازعات االستثمار بين الدول ومواطني الدول األخرى )"اتفاقية اإلكسيد"( وإلى المادة  

بش العراق  جمهورية  وحكومة  الكويت  لعام  المتبادلة  الستثمارات  اوحماية  تشجيع  أن  دولة  الثنائية  "(.  2015)"االتفاقية 

ويتعلق طلب التحكيم بمجموعة من التصرفات واالمتناع عن اتخاذ ما يلزم من جانب حكومة جمهورية العراق بما فيها 

مزعوم   بقرار  يتعلق  فيما  واالتصاالت،  اإلعالم  هيئة  وهي  لها  التابعة  الرقابية  اإلعالم  هيئتها  هيئة  قبل  من  صدوره 

واالتصاالت بإبطال موافقتها الكتابية المسبقة الصادرة بشأن استثمار المجموعة في شركة كورك تيليكوم، باإلضافة إلى 

أمر هيئة اإلعالم واالتصاالت بإعادة األسهم التي استحوذت عليها المجموعة إلى المساهمين العراقيين األصليين )األمر 

(. وتتعلق مطالبات المجموعة في طلب التحكيم، من بين أمور أخرى، بإخفاق الحكومة  2019يذه في مارس  الذي تم تنف

مليون دوالر أمريكي بشكل عادل ومنصف، وإخفاقها في    380أكثر من    البالغالعراقية في معاملة استثمار المجموعة  

ا المصادرة غير المباشرة لالستثمار بالمخالفة ألحكام إخطارها بما يتم اتخاذه من إجراءات وحرمانها من حق الدفاع، وأيض

، تم قيد طلب التحكيم المقدم من المجموعة لدى مركز تسوية منازعات 2017فبراير  24. في 2015االتفاقية الثنائية لعام 

 .2018يناير  31، حيث انعقدت جلسة إجرائية أولية في 2017ديسمبر  20االستثمار وتم تشكيل هيئة التحكيم رسميا  في 
 

، أودعت جمهورية العراق اعتراضها على 2018أغسطس    6. وبتاريخ  2018أبريل    30تم إيداع مذكرة المجموعة في  

االختصاص وطلبت النظر في االعتراض للبت فيه كمسألة تمهيدية قبل النظر في موضوع وأساس النزاع. قامت المحكمة  

يناير    10، وقدمت المجموعة مذكرتها المضادة بشأن االختصاص الوالئي في  2018أكتوبر    31اإلجراءات في    بتقسيم

. هذا، وقد انعقدت  2019مارس    21، فيما ردت المجموعة بتاريخ  2019فبراير    25. وقد ورد رد المدعى عليهم في  2019

رت المحكمة قرارها بشأن االختصاص القضائي ، أصد2019يوليو    9. بتاريخ  2019أبريل    25و  24الجلسات بتاريخ  

وخلصت فيه إلى أن لديها والية قضائية على بعض )وليس كل( مطالبات المجموعة. وسيتم البت اآلن في الدعوى على 

مارس   13دفاع بتاريخ  ة  . وقد تقدمت المدعى عليها بمذكرللمحكمةالوالية القضائية  بها    تختصالتي  أساس المطالبات  

. فيما انعقدت الجلسات للبت في 2020يوليو    17تم تقديم رد المجموعة على مذكرة المدعى عليها بتاريخ    . وقد2020

 . 2020وتم تقديم المذكرات الختامية في شهر نوفمبر   2020أساس الدعوى في شهر أكتوبر 
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وقررت  2021فبراير    22بتاريخ   المجموعة  مطالبات  جميع  برفض  قرارها  التحكيم  هيئة  أصدرت    المجموعة   إلزام، 

، تقدمت المجموعة  2021مايو    28مليون دوالر أمريكي لصالح المدعى عليها. بتاريخ    5بقيمة حوالي    التحكيم  مصاريفب

سبتمبر    22. بتاريخ  2021  يونيو  4بطلب الغاء القرار قبل مركز تسوية منازعات االستثمار وقد سجل الطلب بتاريخ  

اجتمعت اللجنة   قدو  طلب المجموعة إللغاء القرار.، قام مركز تسوية منازعات االستثمار بتشكيل لجنة للفصل في  2021

، ووفقا  للجدول الزمني اإلجرائي،  2021نوفمبر    24وأصدرت جدوال  زمنيا  إجرائيا  لإلجراءات في    2021نوفمبر    22في  

  .2022أبريل    22مذكرة دفاعها في  بتقديم  ية العراق  جمهور  وقامت  2021ديسمبر    22قدمت المجموعة مذكرتها في  

 . 2022نوفمبر  16، 15 يعقد جلسات المحكمة فوست
 

ا ألن هيئة التحكيم رفضت   الصادر عن هيئة اإلعالم واالتصاالت بمصادرة ذاته  أسباب القرار التنظيمي  البت في  ونظر 
عداد مطالبة جديدة  بإ   المجموعة   وقامت،  الوالئي لهيئة التحكيماستثمار المجموعة في كورك تلكوم بدعوى عدم االختصاص  

 .ضد جمهورية العراق
 

، وهي شركة تابعة للمجموعة، بدعوى في الكويت ضد  )"الكازار"(  شركة الكازار كابيتال المحدودة ، تقدمت  2021مايو    31بتاريخ  
لحكومة العراق، وذلك سندا لبنود ضمان سيادي وذلك فيما يتعلق باستثمارات   تابعة  إقليم كردستان، وهي وحدة سياسية  حكومة 

اب أخرى، لم  على سند أنه، ومن بين أسب  لكازار ا، رفضت المحكمة الكلية مطالبات شركة  2022يناير    24المجموعة. وبتاريخ  
مليون دوالر أمريكي إلى كورك والذي كانت تسعى بشأنه للحصول    250من إثبات أنها منحت قرًضا بقيمة    لكازار اتتمكن شركة  

محكمة االستئناف الكويتية،    أمام، استأنفت شركة الكازار الحكم  2022فبراير    16على تعويضات بموجب الضمان السيادي. وبتاريخ  
بقيمة  2022  أبريل  19وبتاريخ   الكازار بمنحها تعويضات  االستئناف حكماً لصالح شركة  مليون دوالر    490، أصدرت محكمة 

٪ حتى تاريخ الدفع الفعلي، علما بأن المجموعة بصدد تنفيذ  7أمريكي ضد حكومة إقليم كردستان، باإلضافة إلى فائدة سنوية قدرها 
 هذا الحكم. 

 

ا ألن النزاع ال يزال معلق ا دون هذه    لنتائج  المالياألثر  تقييم  مكن  حل قانوني وعدم التوصل إلى قرار نهائي، فال ي  نظر 
 .القضية

 

تيليكوم   تيليكوم العراق المحدودة )"شركة  تيليكوم، قامت شركة  بموازاة المطالبات المذكورة أعاله بشأن شركة كورك 
 %( ببدء اإلجراءات التالية:54العراق"( )التي تملك المجموعة بشكل غير مباشر في رأسمالها حصة 

 

  التحكيم بشأن اتفاقية المساهمين 
، بدأت شركة تيليكوم العراق إجراءات التحكيم ضد شركة كورك الدولية )لإلدارة( المحدودة )"كورك  2018 يونيو 4في 

عليهم ألحكام اتفاقية الدولية "( والسيد سروان صابر مصطفى. نشأ النزاع بسبب مخالفات تعاقدية مختلفة من قبل المدعى 
تيليكوم.   كورك  األم في شركة  الشركة  باستثمار  المتعلقة  سير وسوف  المساهمين  أثناء  المتنازع عليه  المبلغ  تحديد  يتم 

 .اإلجراءات
 

. قدمت شركة  2018سبتمبر    10وتم تقديم رد المدعى عليهم بتاريخ  ،  2018  يونيو  4وتم إرسال طلب التحكيم بتاريخ  
وقدمت شركة    2019مارس    29. وتم تشكيل هيئة التحكيم في  2019يناير    15تيليكوم العراق طلبا  معدال  لطلب التحكيم في  

يناير   22بتاريخ    مذكرة دفاعها  كورك الدولية. وقدمت شركة  2019أغسطس    28تيليكوم العراق مذكرة مطالبتها بتاريخ  
 .به المدعي الحق بأصل المساس دون، أوقفت شركة تيليكوم العراق اإلجراءات 2020يوليو  10. وفي 2020

 

وقد تم الشروع في إجراءات جديدة مع مطالبات مماثلة رفعتها شركة تيليكوم العراق نيابة عن نفسها وبالنيابة عن شركة  
وفي   مصطفى،  سروان صابر  والسيد  الدولية  كورك  تيليكوم، ضد  كورك  وشركة  المحدودة  هولدينج    25انترناشونال 

المعدل )والحالي( للتحكيم عن نفسها وباسم ونيابة عن شركة قدمت شركة تيليكوم العراق طلبها الثاني    ،2020أغسطس  
انترناشونال هولدينج المحدودة. هذا، وتم تشكيل هيئة التحكيم وتم تقديم طلب شركة تيليكوم العراق للسير بمطالبات فرعية 

 . 2020نيابة عن شركة انترناشونال هولدينج المحدودة وشركة كورك تيليكوم في ديسمبر 
 

مطالبات فرعية نيابة عن شركة  لللفصل في طلب شركة تيليكوم العراق  ،  2021وقد عقدت المحكمة جلسة أولية في فبراير  
  16انترناشونال هولدينج )بما في ذلك ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في مثل هذا الطلب(. وبموجب أمر مؤرخ في 

أبريل   23نا  لتقديم معظم الطلبات الفرعية محل الخالف وبتاريخ  منحت المحكمة شركة تيليكوم العراق إذ  2021مارس  
ويعقد الطرفان جلسات استماع بشأن قدمت الشركة المذكورة صحيفة الدعوى بشأن األسس الموضوعية للمطالبة.  2021

  من المتوقع و.  2022أغسطس    3و  2  بتاريخ  المحكمةعقد جلسات    وتم  .2022مايو    16و  8  ما بينالفترة    أساس الدعوى في
 . خالل بضعة أشهر حكمها النهائي تتداول هيئة التحكيم وتصدرأن 
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 إجراءات التحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل  تبعية لبنك انتركونتيننتال لبنانالحقوق ال التحكيم بشأن اتفاقية :
 وشركة كورك تيليكوم وشركة انترناشونال هولدينج المحدودة

يتعلق هذا النزاع، باالحتيال المزعوم المدبر من قبل بعض أصحاب المصلحة في شركة كورك تيليكوم بمعرفة وتعاون  
مليون دوالر أمريكي قدّمه    150التبعية ذات الصلة بقرض بقيمة    الحقوق  من بنك انتركونتيننتال لبنان فيما يتعلق باتفاقية

يتم تحديد المبلغ المتنازع عليه أثناء سير اإلجراءات. وأرسل وسوف  بنك انتركونتيننتال لبنان إلى شركة كورك تيليكوم. 
. ومن الطلبات 2018أكتوبر    8ريخ  وتم تقديم رد المدعى عليهم والدعوى المقابلة بتا   2018  يونيو   26طلب التحكيم بتاريخ  

ن الخسائر )التي ال زالت بدون تحديد( التي يزعم المدعى عليهم أنها طالت سمعتهم  عالمقابلة  التعويض  الواردة بدعوى  
. قُدم رد شركة كورك تيليكوم  2018نوفمبر    8ووضعهم. تم إيداع رد ودعوى بنك انتركونتيننتال لبنان المقابلة بتاريخ  

علما  أنه تم تقديم    2019مايو   15هيئة التحكيم بتاريخ    تشكيل . تم  2018ديسمبر    14رناشونال هولدينج بتاريخ  وشركة انت
، 2020فبراير    21فيما قدّمت مذكرات دفاع المدعى عليهم بتاريخ    ، 2019نوفمبر    22مطالبة شركة تيليكوم العراق بتاريخ  

. تم تقديم مذكرة رد من قبل بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.  2020يوليو    22وقامت شركة تيليكوم العراق بالرد بتاريخ  
التعويض بالمطالبة بهولدينج  نال  وانترناشومذكرة شركة كورك تيليكوم وشركة  المقابلة  والرد على الدفاع على الدعوى  

 . 2021ماع في فبراير . وعقدت جلسات االست2020أكتوبر  23في 
 

  الحقوق   ، أصدرت هيئة التحكيم قرارها بسماع مطالبة شركة عراق تيليكوم إللغاء وابطال اتفاقية2021  سبتمبر  24في  
مليون دوالر أمريكي الذي قدمه بنك انتركونتيننتال لبنان إلى كورك تيليكوم. اتفقت    150التبعية المتعلقة بالقرض البالغ  

احتيال متعمد    هيئة التحكيم مع عراق تيليكوم بأن جميع المدعى عليهم، بما في ذلك بنك انتركونتيننتال لبنان، قد تورطوا في
الحقوق فض كامل الدعاوى الفرعية المقدمة من المدعى عليهم باإلضافة إلى إبطال اتفاقية  ضد شركة عراق تيليكوم، وتم ر

 مليون دوالر أمريكي.    3التبعية، فضال عن منح شركة عراق تيليكوم حق الحصول على رسوم قانونية بمبلغ 
 

كورك تيليكوم بهدف تنفيذ  طلب تحكيم ضد    2021نوفمبر    12وفي ضوء هذا القرار، قدمت شركة عراق تيليكوم بتاريخ  
مليون دوالر أمريكي )باإلضافة الى الفوائد القانونية( بحيث أصبح مجموعة قيمة   285مطالبتها بالديون التي تزيد عن  

وشركة كورك تيليكوم،    مدينًا،دوالر أمريكي ضد شركة انترناشونال هولدينج المحدودة، بصفتها    مليار  1المطالبة مبلغ  
قدمت شركة كورك تيليكوم  ،2022 يونيو  17 وبتاريخ. 2022يناير  24قدمت كورك تيليكوم ردها في بصفتها الكفيل. 

الحقوق  طلبًا لوقف اإلجراءات في انتظار الفصل في طلبها أمام المحاكم اللبنانية إللغاء قرار التحكيم الذي يبطل اتفاقية  
يوليو    15. في  بوقف اإلجراءاتقدمت شركة عراق تيليكوم ردها على طلب كورك تيليكوم    ، 2022و  يولي  1في  و  ،التبعية
قدمت شركة عراق   ،2022يوليو    29، وبتاريخ  وقف اإلجراءاتب  اقتراحها قدمت كورك تيليكوم ردها لدعم    ،2022

 17  بتاريخ  وقف اإلجراءات  طلب جلسة    كانتو.  بوقف اإلجراءاتعلى طلب كورك تيليكوم    ية رداً تيليكوم مذكرة تعقيب
صدر و.  2022أغسطس    22بتاريخ    هيئة التحكيم  من قبل  كورك تيليكومطلب وقف إجراءات    وتم رفض  2022أغسطس  

من  كان  .  2022سبتمبر    9تها بتاريخ  مطالب   شركة عراق تيليكوم. وقدمت  2022سبتمبر    9األمر اإلجرائي األول في  
 .وقد تم تمديد ذلك التاريخ أسبوعين 2022نوفمبر  3تيليكوم في المقرر تقديم دفاع كورك 

 

قدمت شركة تيليكوم العراق طلب تحكيم ضد بنك انتركونتيننتال لبنان للمطالبة بتعويض    2022يناير    7هذا، وبتاريخ  
أبريل    7عن االحتيال الذي تم الفصل فيه في إجراءات التحكيم السابقة، هذا، وتم تقديم رد بنك انتركونتيننتال لبنان في  

موعًدا لعقد مؤتمر إدارة  هيئة التحكيم  وقد حددت  ،  2022يوليو    20ريخ  بتا تشكلت    قدعلما بأن هيئة التحكيم    2022
بنك  على طلب التحكيم، قدم    ورًدا من أجل تحديد الجدول الزمني لإلجراءات.    2022نوفمبر    3القضايا في التحكيم في  

بنك  . قدم  2022  سبتمبر  23في    مذكرة بالردعراق  تيليكوم ال  شركةقدمت  و.  اإلجراءات  وقفل  ا طلبً انتركونتيننتال لبنان  
 معلقًا.  اإلجراءاتال يزال القرار بشأن طلب وقف و. 2022أكتوبر  10رًدا في انتركونتيننتال لبنان 

 

  مطالبات مدير مركز دبي المالي العالمي 
، بدأت شركة تيليكوم العراق دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي )"مركز دبي"( ضد  2018مارس    12في  

باإلضافة    انترناشونال هولدينج ليمتد بمهامهم  شركةريمون زينه رحمه. ويرتكز موضوع الدعوى على إخالل مدراء  
فبراير    6في لبنان بتاريخ    CFI-019-2018ا في الدعوى  وتم اعالنه اعالنا صحيح  .إلى عدد من حاالت التعاقد مع الذات

 .2020فبراير  13وصدرت شهادة باإلعالن من محكمة مركز دبي المالي العالمي في  2020
 

اإلذن لشركة تيليكوم العراق لتقديم مطالبة فرعية من قبل   2020مايو    11منحت محكمة مركز دبي المالي العالمي في  
شركة انترناشونال هولدينج ونيابة عنها ضد السيد رحمة، بشرط أن تقدم شركة تيليكوم العراق جدول بالمخالفة والخسارة  

مستندات الحديثة والرابطة السببية )االمر الذي لم يحصل(. هذا، وبُذلت جهود إلعالن السيد رحمة بجدول الجزئيات وال
الدبلوماسية، لكنها باءت بالفشل في نهاية األمر، ووفق ا ألوامر المحكمة، يجب إعالن جدول    اإلعالن بالطرقاألخرى عبر  

إذن   على  للحصول  بطلب  العراق  تيليكوم  شركة  تقدمت  وعليه،  اإلجراءات،  في  أخرى  خطوات  اتخاذ  قبل  الجزئيات 
عالن السيد رحمة بجدول الجزئيات والمستندات األخرى بوسائل بديلة )كالبريد على إذن إل 2021 يونيو  17وحصلت في 

 ، وعليه، بتاريخ بالطرق البديلة  عالنقد تم اإلهذا، واإللكتروني والبريد السريع لمختلف الشركات التابعة للسيد رحمة(.  
الى الفوائد والمصاريف. ضافة  باإل  مليون دوالر أمريكي  71.3ضد السيد رحمة بمبلغ    حكما ، صدر  2021ديسمبر    16

 بديل، طريق    بالحكم بموجبالسيد رحمة    إذنا بإعالن، منحت محكمة مركز دبي المالي العالمي  2021ديسمبر    27  وبتاريخ
باإلضافة إلى    الحكمبالطرق البديلة قد حصلت وشركة تيليكوم العراق هي اآلن في طور تنفيذ  علما  بأن مهمة اإلعالن  

 المصاريف. 
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 تتمة( مطالبات مدير مركز دبي المالي العالمي( 

، قامت شركة مودرن العالمية للتجارة العامة لمواد ومعدات البناء والعقارات  2017سبتمبر    5وفي سياق منفصل، في  

ذ.م.م )شركة تابعة مملوكة بالكامل من الشركة األم( ببدء إجراءات تحكيم ضد شركة كورك تيليكوم بشأن إخالل كورك  

، تم  2019مارس    20رن العالمية بموجب اتفاقية خدمات. بتاريخ  تيليكوم في سداد رسوم الخدمات المستحقة لشركة مود

مليون دوالر أمريكي.   4.5منح شركة مودرن العالمية مطالبتها بالكامل والفائدة والمصاريف القانونية والتي بلغت حوالي 

عت شركة مودرن  هذا، وقد بدأت المجموعة إجراءات التنفيذ ضد شركة كورك تيليكوم. وكجزء من إجراءات التنفيذ، س

العالمية إلى الحصول على إذن إلعالن كورك تيليكوم بطريقة بديلة وعُقدت جلسة استماع أمام محكمة مركز دبي المالي 

. أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي حكمها 2021فبراير    9العالمي للنظر بأمر اإلعالن بطريقة بديلة وذلك بتاريخ  

به فازت شركة مودرن العالمية باالستئناف، وبناء  عليه، الشركة اآلن بصدد اتخاذ خطوات  والذي بموج ،  2021مايو    9في  

  وبشهر مليون دوالر أمريكي ضد شركة كورك في اإلمارات العربية المتحدة والعراق. 5جادة لتنفيذ الحكم الصادر بقيمة 

كورك في اإلمارات العربية    أصول  مليون دوالر أمريكي من بعض   1.1  يقارب، تم الحصول على مبلغ  2022أبريل  

 مستمرة. التنفيذال تزال جهود  المتحدة.
 

ونتيجة النزاع المستمر المتعلق بشركة كورك تيليكوم، لم تتمكن إدارة المجموعة من تحديد القيمة العادلة لهذا االستثمار  

  ، ، وبالتالي 2021  سبتمبر  30و  2021ديسمبر    31و  2022  سبتمبر  30  كما في  ةوإمكانية استرداد القرض الذي يحمل فائد

  112,580مليون دوالر أمريكي بما يعادل مبلغ  359بمبلغ  2013ديسمبر  31تم إدراج االستثمار بالقيمة العادلة كما في 

 (. ألف دينار كويتي 108,687: 2021 سبتمبر  30و، ألف دينار كويتي 109,293: 2021ديسمبر  31ألف دينار كويتي )
 

 مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   موجودات          5
  )مدققة(   

 

 سبتمبر   30
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 سبتمبر  30
2021 

 ألف  ألف  ألف  
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 1,422,845 1,370,796 697,390 خارج الكويت -مسعرةأوراق مالية 
    :مسعرةغير أوراق مالية 

 2,786 2,798 2,871 الكويتداخل  -
 13,845 24,265 38,404 خارج الكويت -

 

──────── ──────── ──────── 

 

738,665 1,397,859 1,439,476 

 

════════ ════════ ════════ 
 

    وودائعأرصدة لدى البنوك ونقد           6
  )مدققة(   

 

 سبتمبر   30
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 سبتمبر  30
2021 

 ألف  ألف  ألف  
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 65,649 71,097 130,902 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

 21,805 2,939 7,300 ودائع قصيرة األجل  

 

──────── ──────── ──────── 

 87,454 74,036 138,202 النقد والنقد المعادل 

 1,155 25,087 7,033 أشهر  ثالثةتزيد عن  أصلية استحقاقذات فترات ودائع 

 

──────── ──────── ──────── 
 145,235 99,123 88,609 

 

════════ ════════ ════════ 
 

الفورية للمجموعة وتحقق فائدة بمعدالت الودائع  المتطلبات النقدية  إلى    يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لفترات متفاوتة، استناد ا

 قصيرة األجل ذات الصلة. 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إيضاح 

 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

14 

 

 أسهم خزينة          7
  )مدققة(   

 

 سبتمبر   30
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 سبتمبر  30
2021 

    

 125,213,759 125,220,262 123,786,106 عدد أسهم الخزينة 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 %5.61 %5.61 %4.63 النسبة المئوية لألسهم المصدرة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 123,336 118,333 82,689 القيمة السوقية باأللف دينار كويتي 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

   اإليرادات من العقود مع العمالء 8
 

 العقود مع العمالء:يوضح الجدول التالي توزيع إيرادات المجموعة من 

 

سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في    
 

سبتمبر  30أشهر المنتهية في   تسعة ال  

 2022 2021 
 

2022 2021 

 ألف  ألف  
 

 ألف  ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 

 دينار كويتي  دينار كويتي 
   

 
  

 59,899 81,649 خدمات لوجستية 
 

205,224 161,307 

 16,645 20,432 إيجار
 

59,880 49,581 

 14,392 105,784 مناولة أرضية وخدمات مطارات 
 

139,609 38,925 

 33,551 48,455 أخرى
 

122,142 94,848 

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

 256,320 124,487 
 

526,855 344,661 
 ════════ ════════  

════════ ════════ 

   باإليرادات توقيت االعتراف  
 

  

 95,601 218,294 بضاعة وخدمات محولة في نقطة زمنية معينة 
 

419,640 258,919 

 28,886 38,026 على مدار الوقتبضاعة وخدمات محولة 
 

107,215 85,742 

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

 124,487 256,320 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 
 

526,855 344,661 

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

      

   األسواق الجغرافية 
 

  

 82,343 97,213 الشرق األوسط
 

270,992 233,480 

 30,199 57,325 أفريقيا
 

128,060 81,797 

 2,565 44,075 أمريكا
 

53,370 6,091 

 7,505 42,447 أوروبا
 

55,558 17,941 

 1,875 15,260 آسيا
 

18,875 5,352 

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

 124,487 256,320 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 
 

526,855 344,661 

 ════════ ════════  
════════ ════════ 
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 ضرائب ال 9

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  تسعة ال 
 سبتمبر  30

 

2022 2021  2022 2021 

 

 ألف  ألف   ألف  ألف 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 2,111 1,091  766 332 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 844 527  216 160 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 575 529  216 160 الزكاة 

 2,371 4,909  892 2,742 ضرائب على الشركات التابعة األجنبية 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 3,394 2,090  7,056 5,901 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

  ربحية السهم األساسية والمخففة 10
 

على المتوسط   الشركة األمربح الفترة الخاص بمساهمي   قسمةعن طريق  إن ربحية السهم األساسية والمخففة يتم احتسابها  

 المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي: 
 

 

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  تسعة ال 
 سبتمبر  30

 2022 2021  2022 2021 

 * )معاد إدراجه(    * )معاد إدراجه(   

الخاص من العمليات المستمرة ربح الفترة 

 )ألف دينار    الشركة األمبمساهمي 

 8,479 12,573 كويتي(  

 

41,393 25,281 

ربح الفترة من العمليات الغير مستمرة الخاص 

 بمساهمي الشركة األم )ألف دينار  

 918,382 -     كويتي(  

 

-     952,791 

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

 12,573 926,861  41,393 978,072 

 

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

 سهم سهم   سهم سهم  

 2,676,128,586 2,676,128,586  2,676,128,586 2,676,128,586 األسهم المدفوعة  عدد

 (150,269,349) (145,724,257)  (150,269,349) (136,782,281) المرجح لعدد أسهم الخزينةالمتوسط 

 ──────────── ────────────  ──────────── ──────────── 
 2,525,859,237 2,530,404,329  2,525,859,237 2,539,346,305 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 

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

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة  

     )فلس(:  بمساهمي الشركة األم

 

  

 10.01 16.36  3.36 4.95 العمليات المستمرة 

 377.21     -  363.59    - العمليات الغير مستمرة 

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

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة  

 366.95 4.95 )فلس(  بمساهمي الشركة األم

 

16.36 387.22 
 ════════════ ════════════  ════════════ ════════════ 

 

المنحة    أسهم  أسهم المنحة بعد إصدارفترة المقارنة المعروضة لتعكس تعديل  لربحية السهم األساسية والمخففة ل  إدراج* تم  

 (. 13)إيضاح   2021ديسمبر  31بالسنة المنتهية في  ةالمتعلق
 

 ن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.، فإ قائمة لعدم وجود أدوات مخففة ا  نظر
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 محتملة وارتباطات رأسمالية   مطلوبات        11
 

 كما يلي:  التقريرفي تاريخ كما محتملة وارتباطات رأسمالية   مطلوباتيوجد لدى المجموعة 
 

  )مدققة(   

 

 سبتمبر   30
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 سبتمبر  30
2021 

 ألف   ألف  ألف  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 127,814 144,599 160,519 *خطابات ضمان

 1,485 3,379 751 التزامات عقود تأجير تشغيلي 

 18,608 31,850 35,050 رأسمالية   ارتباطات
 ──────── ──────── ──────── 
 196,320 179,828 147,907 
 ════════ ════════ ════════ 
 

ألف دينار   30,651  :2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  30,651ضمان كفاالت مصرفية بمبلغ  ال يتضمن بند خطابات  *  

"شركة  وهي  البنوك بالنيابة عن الشركة التابعة    أحد( صادرة من  ألف دينار كويتي  30,651  : 2021  سبتمبر   30و  كويتي

تلك الكفاالت  إصدار)مقفلة(" لصالح اإلدارة العامة للجمارك في دولة الكويت، تم   ستمز ش.م.ك. يجلوبل كليرنج هاوس س

  للمجموعة. دون حق الرجوعمن البنك 
 

من    اعالقة جزء    و ( وطرف ذ"شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجويةوشركتها التابعة "  الشركة األم المجموعة )تمثل     
حصة ملكية بنسبة    )"المشروع"(. لدى المجموعة حاليا   االمارات العربية المتحدةتجاري في  مجمع  وتطوير    إلنشاءترتيب  
إلى    %( كما قدمت تسهيالت قروض تحمل فائدة19.87:  2021  سبتمبر  30%، و19.87:  2021ديسمبر    %31 )19.87

في اإلطار الزمني المتفق المركز التجاري  باستكمال، قدمت الشركة األم تعهد ا ذلكباإلضافة إلى  (. 12 إيضاحالمشروع )
 .عليه

 

  31)  دينار كويتي  ألف  158,180  بمبلغ   تضامنية  تكفاال  باإلضافة إلى الشركات التابعة(  الشركة األم)  المجموعة  قدمت     
 دينار كويتي(.   ألف 38,630  :2021 سبتمبر  30دينار كويتي، و ألف 97,106: 2021ديسمبر 

 

 قضائية  دعاوى
 PCOأ( عقد مكتب المشاريع والتعاقدات 

، نفذت الشركة األم عقد مكتب المشاريع والتعاقدات القائم على أساس التكلفة باإلضافة إلى  2008حتى    2004منذ عام  
أتعاب محددة مع سلطة التحالف المؤقت لتقديم الخدمات اللوجستية التي تدعم إعادة إعمار العراق بما في ذلك التخزين 

 فل واألمن.والقوا
 

مليون دوالر أمريكي تدين بها الحكومة األمريكية    47، أرسلت الشركة األم مطالبة موثقة بحوالي  2011أبريل    23وبتاريخ  
للشركة األم فيما يتعلق بعقد مكتب المشاريع والتعاقدات. ورفض مسؤول التعاقدات المطالبة المقدمة من الشركة األم بتاريخ 

نفت الشركة األم قرار الرفض أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش. وبصفة منفصلة، ادعت  واستأ   2011ديسمبر    15
مليون دوالر تتعلق بعقد مكتب المشاريع والتعاقدات وطلبت سداد    80الحكومة األمريكية أن الشركة األم مدينة لها بمبلغ  

غ أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش وتم ضم المبلغ. وطعنت الشركة األم على مطالبة الحكومة األمريكية لدفع المبل
 االستئنافين. 

 

، اتجهت الحكومة األمريكية لرفض االستئنافين أمام محكمة طعون مجلس خدمات الجيش 2013أغسطس    26وبتاريخ  
لعدم االختصاص. ووافقت محكمة طعون مجلس خدمات الجيش الحكومة األمريكية على الطلب ورفضت االستئناف بتاريخ  

 8. طعنت الشركة األم على قرار المجلس أمام الدائرة الفيدرالية بمحكمة االستئناف األمريكية بتاريخ  2014ديسمبر    9
، أكدت الدائرة الفيدرالية قرار محكمة طعون مجلس خدمات الجيش الذي رفض 2018أبريل    16. وبتاريخ  2015أبريل  

 .استئناف الشركة األم لعدم االختصاص
 

الفيدرالية، وبتاريخ  وبعد قرار   ، تقدمت الشركة األم بشكوى معدلة في أمر معلق يخص عقد 2018سبتمبر    21الدائرة 
مليون دوالر    17مكتب المشاريع والتعاقدات أمام محكمة الدعاوى الفيدرالية للمطالبة، من بين أمور أخرى، باسترداد مبلغ  

زيد من الوصف أدناه( وكذلك للمطالبة بإعالن حكم بأنه ال يجوز  قامت الحكومة األمريكية بمصادرته من قبل )كما ورد بم
للحكومة األمريكية أن تحجز مبالغ مستحقة قانونا من الحكومة األمريكية لصالح الشركة األم استنادا  إلى احتمال وجود دين  

المبين  DDKS متعلق بعقدعلى الشركة األم بموجب عقد مكتب المشاريع والتعاقدات. وقد تم ضم هذا االمر مع األمر ال
 .أدناه
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 )تتمة( محتملة وارتباطات رأسمالية  مطلوبات          11
 

 )تتمة(  دعاوى قضائية 
 

 )تتمة(  PCOأ( عقد مكتب المشاريع والتعاقدات 
بمصادرة   األمريكية  الحكومة  قامت  آنف ا،  أشرنا  المشاريع    17وكما  بمكتب  يرتبط  آخر  عقد  من  أمريكي  دوالر  مليون 

  DDKS، قدمت الشركة األم مطالبة مصادق عليها بموجب عقد  2017يوليو    3(. وبتاريخ  DDKSوالتعاقدات )عقد  
، أبلغت مسؤولة التعاقدات 2017سبتمبر    1اب بتاريخ  باإلضافة إلى الفوائد. وفي خط  DDKSتطلب دفع مبلغ مقاصة عقد  

الشركة األم أنها أوقفت المطالبة المصادق عليها. وبعد قرار الدائرة الفيدرالية المشار إليها أعاله، قدمت الشركة األم شكوى  
 "(. DDKSباإلضافة إلى الفوائد )"قضية  DDKSتطلب فيها استرداد مبلغ مقاصة 

 

، قدمت الشركة 2018ديسمبر    3بتاريخ    DDKS، قدمت الشركة األم شكوى معدلة في قضية  2018سبتمبر    21وبتاريخ  
التي ال زالت   COFCمع قضية    DDKSاألم دعوى إلصدار الحكم بشأن المرافعات، باإلضافة إلى دعوى لضم قضية  

الشركة األم بضم القضيتين. بتاريخ ، استجابت المحكمة لطلب  2018ديسمبر    6قيد النظر فيها والمشار إليها أعاله. بتاريخ  
برد دعوى  2018ديسمبر    17 مذكرة  المتحدة  الواليات  حكومة  قدمت   ،DDKS  قدمت  2018ديسمبر    28. وبتاريخ  ،

فبراير   14الشركة األم ردها على دعوى الحكومة األمريكية. وقد ورد رد حكومة الواليات المتحدة األمريكية بتاريخ  
، أصدرت محكمة المطالبات الفيدرالية رأي ا بمنح 2019مايو   9. وبتاريخ 2019فبراير  28وتم عقد جلسة بتاريخ  2019

بسبب عدم   DDKSت المتحدة حكما في شكوى عقد مكتب المشاريع والتعاقدات المعدلة ورفضت قضية  حكومة الواليا 
 2019مايو    14اختصاصها. هذا، وقامت الشركة األم بالطعن باالستئناف على كال القرارين أمام الدائرة الفيدرالية في  

، وتم سماع المرافعة 2019سبتمبر    16ت بتاريخ  حيث قامت المحكمة بضمهما لبعض، علما بأن مذكرة االستئناف قد اكتمل
 .2020فبراير  5الشفوية بتاريخ 

 
، أصدرت الدائرة الفيدرالية رأيا  بإعادة شكوى مكتب المشاريع والتعاقدات إلى محكمة المطالبات 2020أغسطس  12في 

لمتحدة وكذلك تحديد ما إذا كان قد تم  الفيدرالية لتقييم مزايا قرار التعويض )االوفسيت( الذي أصدرته حكومة الواليات ا
  .اتباع اإلجراءات المناسبة وفقا لما يقتضيه القانون

 

، سعت شركة أجيليتي إلى إعادة جلسة استماع حول نقطة فنية ثانوية وهو ما رفضته الهيئة.  2020أغسطس    31في  
لتقديم التماس مشترك قبل الهيئة إلعادة   ، قدمت حكومة الواليات المتحدة طلبا بتمديد األجل2020سبتمبر    18وبتاريخ  

إليها حتى   االستماع  هذا ووافقت المحكمة على هذا الطلب في  2020نوفمبر    12جلسة االستماع وإعادة  سبتمبر   21. 
2020 . 

 

، وفي 2020نوفمبر    12ولم تتقدم حكومة الواليات المتحدة في نهاية األمر بالتماس إلعادة االستماع إلى الهيئة بحلول  
 . بإعادة القضية إلى محكمة المطالبات الفيدرالية أمرا  ، أصدرت الدائرة الفيدرالية 2020نوفمبر  19األسبوع التالي، في 

 

البات الفيدرالية، تم تحويل القضية إلى قاٍض جديد حيث قام بتحديد موعد لبحث  وبمجرد إعادة القضية إلى محكمة المط
حكومة الواليات المتحدة مع محامي 2020ديسمبر    17تطورات القضية في   . وقبل الموعد المذكور، تواصل محامي 

اء  على المحادثة، قدم الطرفان  الشركة األم من أجل مناقشة تسوية محتملة في ضوء قرار االحالة من الدائرة الفيدرالية، وبن
  14مجتمعين تقرير حالة يطالبان المحكمة بوقف اجراءات المحكمة بينما يبحثان في إمكانية التوصل إلى تسوية. وفي  

. وللسبب نفسه، قدم  2021مايو    17، وافقت المحكمة على طلب الطرفين وأمرت بوقف اإلجراءات حتى  2020ديسمبر  
  لآلجال وطبقا     التماسا لمواصلة وقف االجراءات، ووافقت المحكمة على طلب الطرفين  2021  مايو   17الطرفان بتاريخ  

، أبرم الطرفان اتفاقية تسوية. نتيجة للتسوية،  2022أغسطس    23في  .  تعليق المسألة، تم  المختلفة التي منحتها المحكمة
بالديون ضد الشركة األم بمبلغ   قبل الحكومة األمريكية عن مطالبتها  مليون دوالر    81سيكون هناك إلغاء وتنازل من 

ضد حكومة الواليات    مطالبة الشركة األم وإلغاء مليون دينار كويتي( باإلضافة إلى التنازل عن    24.5أمريكي )ما يعادل  
مليون دينار كويتي( من    5.3مليون دوالر أمريكي )ما يعادل    17.7ودفع  المشاريع والتعاقدات    مكتبالمتحدة بموجب عقد  

أغسطس   29. أبلغ الطرفان المحكمة بهذا التطور في DDKSقبل حكومة الواليات المتحدة إلى الشركة األم بموجب عقد 
التاريخ الذي  2022أكتوبر    31حتى    بتعليق المسألة المحكمة    وقامت ،  2022 فيه الطرفان بشكل مشترك   التمس، وهو 

 . نهائيا  رفض القضية 
 

وفقا  المشاريع والتعاقدات    ، رفعت المجموعة دعوى قضائية بشأن عقد مكتب2016سبتمبر    14باإلضافة إلى ذلك، بتاريخ  
"(، وهذه القضية ما زالت موقوفة  DDCمقاطعة كولومبيا في الواليات المتحدة )"لقانون اإلجراءات اإلدارية أمام محكمة  

، والذي أوقف السير بالقضية في انتظار حل اإلجراءات ذات الصلة أمام 2021مايو    14وفق ا ألمر المحكمة الصادر في  
، وأمرت المحكمة  نهائيا  مشترك ا لرفض القضية ا التماس  ، قدم الطرفان 2022أغسطس  26في   محكمة الدعاوى الفيدرالية.
لتسجيل أي تعديالت إضافية في المعلومات المالية يست هناك حاجة  ونتيجة للتطورات أعاله، ل  بإغالق القضية في سبتمبر.
 المرحلية المكثفة المجمعة. 
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 )تتمة(  دعاوى قضائية 

 ( تسييل كفالةب
ألف دينار كويتي من الكفالة المصرفية  10,092صدر قرار عن اإلدارة العامة للجمارك بدولة الكويت بتسييل جزء بمبلغ 

المقدمة من شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز ش.م.ك. )مقفلة( )"شركة جلوبال كليرنج"(، وهي شركة تابعة للشركة  

عامة للجمارك فيما يتعلق بتنفيذ عقد. طبق ا لهذا القرار، قامت اإلدارة العامة للجمارك بتسييل الكفالة األم، لصالح اإلدارة ال

 .2007ديسمبر  31المذكورة خالل السنة المنتهية في 
 

بالطعن على القرار المذكور أعاله أمام محكمة أول درجة، وقد أصدرت محكمة أول    وقد تقدمت شركة جلوبال كليرنج

مبلغ   بسداد  للجمارك  العامة  اإلدارة  وألزمت  كليرنج،  جلوبال  شركة  لصالح  حكمها  كويتي   58,927درجة  دينار  ألف 

رداد مبلغ الكفالة التي تم تسييلها ألف دينار كويتي الست  9,138كتعويض مقابل عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب العقد، ومبلغ  

 .% سنويا  على هذه المبالغ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا 7سابق ا، باإلضافة إلى احتساب فائدة بنسبة 
 

ثم قامت شركة جلوبال كليرنج بالطعن باالستئناف على هذا الحكم أمام محكمة االستئناف، طالبة زيادة قيمة التعويض. كما  

أمام محكمة االستئناف. وأصدرت محكمة االستئناف   4إداري    2014/    1955العامة للجمارك بالطعن رقم  تقدمت اإلدارة  

حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة. ثم قامت كل من شركة جلوبال كليرنج واإلدارة    2015سبتمبر    13في  

مارس   15، وبتاريخ  2015لسنة    1487,  148نين رقمي  العامة للجمارك بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطع

حقية أ، أصدرت لجنة الخبراء تقرير يؤكد 2018مايو   7قضت محكمة التمييز بإحالة الطعن إلدارة الخبراء. وفي  2017

 .في التعويض المطالب بهشركة جلوبال كليرنج 

 

  2014لسنة  1923و  1955، تم حسم هذا الموضوع نهائيا  بصدور هذا الحكم في الطعون أرقام 2022مايو  11وبتاريخ 

لشركة    كويتيألف دينار    5,561من محكمة التمييز، حيث قضت بإلزام اإلدارة العامة للجمارك برد مبلغ قدره    4إداري/

من أصل مبلغ الكفالة المسيلة، وانتهت الطعون أعاله فيما عدا ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف والذي قضى   جلوبال كليرينج

الثاني "مدير عام اإلدارة العامة للجمارك بصفته" بأن يؤدي إلى الشركة المدعية "شركة جلوبال   بإلزام المدعى عليه 

اعتبارا   على كال المبلغين  % سنويا   7افة إلى الفوائد القانونية بواقع  باإلض  كويتيألف دينار    58,927كليرينج" مبلغا  مقداره  

 من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا .
 

كليرنجإدارة    قامت جلوبال  للجماركبالدخول   شركة  العامة  اإلدارة  مع  مفاوضات  المصلحة حالي ا    في  تحقيق  أجل  من 

األفضل لمساهمي شركة جلوبال كليرنج، وبناء عليه، قررت الشركة األم وشركة جلوبال كليرنج عدم إدراج أي تعديالت  

 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة فيما يتعلق بالحكم أعاله بانتظار نتيجة هذه المفاوضات. 
 

 2018لعام  1933و 1927االستئنافان أرقام  -العامة للجمارك  الدعاوى القضائية مع اإلدارة ج(
واإلدارة العامة للجمارك والتي كان هناك مطالبات  إضافة لذلك، وفيما يتعلق بالنزاعات القائمة بين شركة جلوبال كليرنج

أقامت شركة جلوبال كليرنج   ،  من كال الطرفين ضد بعضهما البعض فيما يتعلق بتطوير أليات المشروع بالمنافذ الجمركية
حاسب ضد اإلدارة العامة للجمارك بطلب ندب خبراء وزارة العدل لالطالع على نظام ال  6إداري/  760/2014القضية رقم  

اآللي باإلدارة العامة للجمارك لبيان مقدار رسوم مناولة السيارات؛ ووجهت اإلدارة العامة للجمارك دعوى فرعية بطلب 
أو  بالزيادة  الجمهور  أو  للجمارك  التعرض  وعدم  المزايدة  بعقد  المرفقة  األسعار  بالئحة  كليرنج  جلوبال  شركة  التزام 

 .النقصان
 

ضد شركة جلوبال كليرنج بطلب إنشاء صندوق    6إداري/  4242/2014لجمارك القضية رقم  كما أقامت اإلدارة العامة ل
ألف دينار كويتي عن تطوير آليات المشروع   500تطوير آليات المشروع وأن تؤدي شركة جلوبال كليرنج للجمارك مبلغ  

ألف دينار كويتي   21,242بلغا  قدره  للجمارك ملإلدارة العامة  بالمنافذ الجمركية بصفة دورية، وبإلزام الشركة أن تؤدي  
، وأن تؤدي شركة جلوبال كليرنج للجمارك مبلغا  2005فبراير  9عن الغرامات المستحقة على الشركة اعتبارا  من تاريخ 

 .ألف دينار كويتي عن المخصص السنوي للصندوق 50قدره 
 

المرفوعة من شركة جلوبال كليرنج وهذه القضايا أقامت اإلدارة العامة للجمارك عدة دعاوى تم ضمها إلى القضية    كذلك
ضد شركة جلوبال كليرنج بطلب إلزام شركة جلوبال كليرنج أن تؤدي للجمارك   6إداري/ 4246/2014هي القضية رقم 
حتى أغسطس   2006ألف دينار كويتي فروق دفعات مستحقة ألتعاب مدير المشروع من أغسطس    1,805مبلغا  قدره    

الف دينار كويتي فروق مستحقة ألتعاب مدير   2,025ركة جلوبال كليرنج أن تؤدي للجمارك مبلغا  قدره  ، وإلزام ش2011
، وبإلزام شركة جلوبال كليرنج أن تؤدي للجمارك مبلغا  2014حتى أغسطس    2011المشروع عن الفترة من أغسطس  

نتيجة تخلفها عن سداد   2005فبراير    9اريخ  ألف دينار كويتي عن الفروق المستحقة عليها اعتبارا  من ت  42,991قدره  
% اسبوعيا ، وبإلزام شركة جلوبال كليرنج بتوريد الدفعات 1أتعاب مدير المشروع مع غرامة التأخير التراكمية بواقع  
 الشهرية المستحقة ألتعاب مدير المشروع حتى نهاية العقد
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 )تتمة(  دعاوى قضائية 

 )تتمة(   2018لعام  1933و 1927االستئنافان أرقام  -الدعاوى القضائية مع اإلدارة العامة للجمارك  ج(
بطلب إلزام شركة جلوبال كليرنج أن تؤدي للجمارك ب    ضد شركة جلوبال كليرنج 6إداري/  2738/2014القضية رقم 
إلى أكتوبر   2006ألف دينار كويتي فروق دفعات مستحقة ألتعاب مدير المشروع من تاريخ أغسطس  5,853مبلغا  قدره 

ن المرفوعة م  6إداري/    3276/2015٪ سنوي ا والقضية رقم  7مع غرامة تأخير تراكمية والفوائد القانونية بنسبة    2010
  3280/2015؛ والقضية رقم  6إداري/    4242/2014مدير عام اإلدارة العامة للجمارك بذات طلباته في الدعوى رقم  

 .6إداري/  4246/2014المرفوع من مدير عام اإلدارة العامة للجمارك بذات الطلبات الواردة بالدعوى رقم  6إداري/ 
 

، صدر الحكم 2018سبتمبر    25جميعا حكما واحدا؛ وبتاريخ  وقد تم ضم جميع تلك القضايا إلى بعضها ليصدر فيهم  
 ..برفض جميع الدعاوى

 

رقمي   االستئنافيين  بموجب  للجمارك  العامة  واإلدارة  كليرنج  جلوبال  شركة  من  كال  الحكم  على   1927طعنت 
الخصومة في حكمت المحكمة اوال : بانتهاء    2022سبتمبر    26. وبتاريخ  2، إداري عقود وطعون أفراد/1933/2018و

االستئناف األول وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة. ثانيا : بقبول االستئناف الثاني 
شكال ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه قضاءه في الطلبات من األول حتى الرابع والقضاء مجددا  بإلزام 

موضوع    2005/  1/2004ها بإنشاء صندوق تطوير المشروع موضوع عقد المزايدة رقم أج/ش م/الشركة المستأنف ضد
ألف دينار كويتي، وبرفض االستئناف وبتأييد الحكم   12,443التداعي وبأن تؤدي لجهة اإلدارة المستأنفة مبلغ مقداره  

 .المستأنف فيما عدا ذلك من طلبات
 

الحكم أمام محكمة التمييز، وسيتضمن اإلستئناف طلبا بوقف التنفيذ حتى يتم    ستقوم شركة جلوبال كليرنج بإستئناف هذا
الخارجي( عدم تسجيل   ىمستشار القانونالالبت في اإلستئناف. قررت الشركة األم وشركة جلوبال كليرنج )بعد إستشارة  

 .للحكم النهائي من محكمة التمييز انتظاراأي مخصص في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

باإلضافة إلى ما سبق، توجد نزاعات قانونية أخرى بين شركة جلوبال كليرنج واإلدارة العامة للجمارك وقام كال الطرفين 
مختلفة منظورة حالي ا أمام المحاكم. ويرى المستشار القانوني الداخلي للمجموعة أنه  برفع دعاوى قضائية ودعاوى مقابلة

 .لن يكون لهذه األمور تأثير مادي سلبي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة
 

عرضية. هذا ويرى المستشار  باإلضافة إلى ما تقدم، فإن المجموعة طرف في العديد من المطالبات والدعاوى القضائية ال
 األمور لن يكون لها أي تأثير جوهري سلبي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.هذه  القانوني للمجموعة بأن  

 
 عالقة أطراف ذات  لدىأرصدة معامالت و 12

 

  التي   شركاتالاإلدارة العليا للمجموعة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي    عالقةمثل األطراف ذات  ي
تأثير  أو    يسيطرون عليها  إدارة ملموسا    ايمارسون عليها  قبل  من  المعامالت  هذه  تسعير وشروط  سياسات  اعتماد  يتم   .

 المجموعة.
 

 هي كما يلي: عالقةأطراف ذات  لدىإن المعامالت واألرصدة 
 

 المساهمون   
 الرئيسيون 

 أطراف أخرى  
 عالقة ذات 

 أشهر المنتهية في  تسعة ال
 سبتمبر  30

  2022 2021 

 
   ألف

 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 المجموع
 ألف  

 دينار كويتي 

 المجموع 
 ألف  

 دينار كويتي 

     بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

 1,514 340 325 15 إيرادات 

 (99) (87) - (87) مصروفات عمومية وإدارية 

 1,881 (1,725) 3,927 (5,652) حصة في نتائج شركات زميلة وشركات محاصة 

 (36) (36) (36) - تكاليف تمويل 
 

  



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

 ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إيضاح 

 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

20 

 

 

 )تتمة(لدى أطراف ذات عالقة أرصدة معامالت و 12
 

 
 مساهمون  ال
 رئيسيون ال

 أطراف  
 أخرى  
 عالقة ذات 

 سبتمبر  30
2022 

 )مدققة( 
ديسمبر   31

2021 
  سبتمبر 30

2021 

 
   ألف
 دينار كويتي  

 ألف 
 دينار كويتي  

 المجموع
 ألف  
 دينار كويتي 

 المجموع 
 ألف  
 دينار كويتي  

 المجموع 
 ألف  
 دينار كويتي  

   بيان المركز المالي المرحلي المكثف 
      لمجمع  ا 

 استثمار في شركات زميلة وشركات  
 محاصة  

 
21,940 

 
127,315 149,255 105,920 103,750 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 (4)إيضاح الخسائر أو  خالل األرباح 

 
- 112,580 112,580 109,293 108,687 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 اإليرادات الشاملة األخرى  خالل 

 
- 

 

 
3,803 3,803 - - 

 1,421 1,426 1,579 1,252 327 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   

 178,380 155,692 172,953 172,953 - قروض إلى أطراف ذات عالقة

 35,015 35,169 36,098 36,098 - (4 إيضاحشركة زميلة )إلى  قرض

 4,611 4,547 6,953 6,487 466 أطراف ذات عالقة  إلى  مبالغ مستحقة
 

دينار   ألف  152,478  : 2021ديسمبر    31)دينار كويتي    ألف  172,800  عالقة مبلغ   اتذ  أطرافإلى    ضوالقرتتضمن  
ويمثل المبالغ المدفوعة مقدما شركة محاصة  إلى    تم تقديمه  دينار كويتي(  ألف  175,227  :2021  سبتمبر  30كويتي، و

العربية المتحدة )"المشروع"(. ويحمل هذا   اإلماراتمن قبل شركة تابعة للمجموعة لبناء وتطوير مجمع تجاري في دولة 
ه ويخضع  ئحقوق ملكية في المشروع عند إتمام انشا إلى    ويمكن تحويلهمركبة سنوية وفقا التفاقية القرض،  المبلغ فائدة  

    . على تقدير المجموعة وبناء  ،لتحقيق أهداف تشغيلية معينة للمشروعذلك 
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا  
 خالل الفترة:  وأعضاء اإلدارة العليا اآلخرينفيما يلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

  

 أشهر المنتهية في   الثالثة
 سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  تسعة ال 
 سبتمبر  30

  

2022 
 ألف دينار كويتي 

2021 
 ألف دينار كويتي 

 2022 
 ألف دينار كويتي 

2021 
 ألف دينار كويتي 

       

 1,147 459  382 153  )اإلدارة العليا(  مزايا قصيرة األجل

المستحق عن خدمات اللجان )مجلس 
 اإلدارة( 

 
88 88  264 264 

 105 264  35 88  المستحق لمكافأة مجلس اإلدارة 
  ──────── ────────  ──────── ──────── 

  329 505  987 1,516 
  ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 ورأس المال منحةالوأسهم رباح األتوزيعات   13
 

للســنة   المجمعةعلى البيانات المالية    2022مايو   16المنعقد بتاريخ    ةوافق المســاهمون في اجتماع الجمعية العمومية الســنوي

فلس للســهم(.   10:  2020ديســمبر   31فلس للســهم الواحد ) 20وتوزيع أرباح نقدية بواقع   2021ديســمبر   31المنتهية في 

يعات األرباح . واـستحقت توز2021ديـسمبر  31( للـسنة المنتهية في %10: 2020ديـسمبر    31) %20وأـسهم منحة بنـسبة  

 .2022 يونيو 29في وتم توزيعها  2022 يونيو 27المحدد في للمساهمين المسجلين في تاريخ التسوية 
 

ــاســيوالنظام  الحالية وطبقا  للتعديل على عقد التأســيس خالل الفترة    ، تمت زيادة رأســمال2022  يونيو 6المؤرخ في  األس

ألف دينار    350,000ألف دينار كويتي إلى   250,000ألف دينار كويتي من   100,000الشــــركة األم المصــــرح به بمبلغ  

 كويتي.
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 معلومات القطاعات  14
 

 تقاريرهافي العام السابق، بإعادة تنظيم    ة"المتكامل  ةالعالمياللوجستية  "الخدمات    قطاع التشغيل  بيع قامت المجموعة، بعد  
ا من   .2022يناير  1اإلدارية وحددت القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية اعتبار 

 

 الخاضعة للسيطرة:  الشركات
  الشركاتفي بياناتها المالية. تقدم    تجميعها هذا القطاع من وحدات األعمال التي تسيطر عليها المجموعة وبالتالي يتم    يتكون

 الطائرات على األرض   التي تشكل جزء ا من هذا القطاع خدمات تشمل العقارات، ولوجستيات الوقود، وخدمات مناولة 
البضائع   وإدارة  المطاراتوالتنظيف،  واوصاالت  البعيدة، ،  والمواقع  البناء  وخدمات  واإلدارة،  الجمركية  لعمليات 

 واالستشارات الجمركية، وإعادة تدوير النفايات. 
 

 االستثمارات: 
المجموعة في مختلف القطاعات. تتكون هذه  حصص غير مسيطرة لدى  تملك  من وحدات األعمال التي هذا القطاع    يتكون

 وغير مدرجة وقروض قابلة للتحويل.االستثمارات من أوراق مالية مدرجة 
 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال
خاضعة    شركات

 استثمارات للسيطرة 
 تعديالت 

   المجموع واستبعادات  

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 

     اإليرادات 

     العمليات المستمرة: 

 526,855 - - 526,855 عمالء خارجيون  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 526,855 - - 526,855 إجمالي اإليرادات 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  )الخسارة( الربح 
 اإلدارة واإلطفاء ومكافأة أعضاء مجلس  

 
 

123,463 

 
 

(6,697) - 116,766 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 (31,338) - - (31,338) االستهالك

 (3,476) - - (3,476) اإلطفاء 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

قبل الفوائد والضرائب ومكافأة  )الخسارة(  الربح 
 81,952 - (6,697) 88,649 اإلدارة أعضاء مجلس 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(معلومات القطاعات  14

 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال
خاضعة   شركات
 استثمارات  للسيطرة 

 تعديالت  
   المجموع  واستبعادات  

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
     اإليرادات

     العمليات المستمرة: 

 344,661 (6,062) - 350,723 عمالء خارجيون  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 344,661 (6,062) - 350,723 إجمالي اإليرادات  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

قبل الفوائد والضرائب )الخسارة(  الربح
  مجلس أعضاء ومكافأة واإلطفاءواالستهالك 

 اإلدارة 

 
 

97,770 

 
 

(10,313) 
- 87,457 

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 (24,142) - - (24,142) االستهالك

 (3,607) - - (3,607) اإلطفاء

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

ــربح  ــارة( )الــ ــل الخســ ــدةقبــ ــرائب  الفائــ والضــ
 59,708 - (10,313) 70,021 ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

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

تمويل إدارة  دات". يتم  ا ستبعابين القطاعات عند التجميع وتظهر ضمن "تعديالت وما  يتم استبعاد المعامالت واألرصدة  
وال يتم توزيعه على القطاعات   على أساس مجمع ضرائب  التكاليف التمويل( وإيرادات الفوائد و  المجموعة )بما في ذلك 

 التشغيلية.
 

  2021  ديسمبر  31و 2022  سبتمبر   30موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في  يوضح الجدول التالي  
 :  2021 سبتمبر 30و

 
خاضعة    شركات

 استثمارات للسيطرة 
 تعديالت 

 المجموع واستبعادات  

 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي 

 2022 سبتمبر  30كما في 
    

 3,108,199 (689,902) 1,173,434 2,624,667 إجمالي الموجودات  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 1,604,365  21,808 680,546 902,011 إجمالي المطلوبات  
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

     مدققة( )  2021ديسمبر  31كما في 

 2,905,309 (610,299) 1,804,173 1,711,435 إجمالي الموجودات 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 846,218 (266,005) 611,122 501,101 إجمالي المطلوبات  
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     2021 سبتمبر 30كما في 

 2,956,143 (742,317) 1,991,647 1,706,813 إجمالي الموجودات 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 855,867  (429,976) 742,395 543,448 إجمالي المطلوبات  
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية          15
  

لتحويل دفعه  أو  لبيع أصل  استالمه  يمكن  الذي  السعر  بأنها  العادلة  القيمة  تعريف  بين  التزام    يتم  منتظمة  معامالت  في 
 السوق في تاريخ القياس.  المشاركين في

 

 تحديد القيمة العادلة والجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة:  
 :  واإلفصاح عنها  تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية

  

 . متطابقة: أسعار )غير معدلة( معلنة في سوق نشطة لموجودات ومطلوبات 1المستوى 
، إما بصورة ملحوظة على القيمة العادلة المسجلةالجوهري تأثير ذات الجميع مدخالتها تكون : أساليب أخرى 2المستوى 
 و   ;غير مباشرةأو  مباشرة

البيانات إلى    على القيمة العادلة المسجلة وال تستند  تأثير جوهريذات  : األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت  3المستوى  
 في السوق. الملحوظة
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية        15
 

 بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  المسجلةيوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 مجموع

 القيمة العادلة

 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 

       2022  سبتمبر   30

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل   
     الخسائر  أو  األرباح 

 112,580 112,580 - - استثمار في شركة زميلة  

 4,825 - - 4,825 أسهم مسعرة  
 21 21 - - أسهم غير مسعرة  

 800 - 800 - استثمار في صناديق  

 172,953 172,953 - - قروض إلى أطراف ذات عالقة  
 36,098 36,098 - - قرض إلى شركة زميلة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 4,825 800 321,652 327,277 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

     اإليرادات الشاملة األخرى   

 697,390 - - 697,390 أسهم مسعرة  

 41,275 41,275 - - أسهم غير مسعرة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 697,390 - 41,275 738,665 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     الموجودات المالية المشتقة  

 (208) - (208) - عمالت أجنبية آجلة   ترجمة عقود 

 27,496 - 27,496 - مبادالت أسعار الفائدة  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 - 27,288 - 27,288 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 702,215 28,088 362,927 1,093,230 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 مجموع 
 القيمة العادلة 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

     )مدققة(  2021ديسمبر   31

   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
     الخسائر  أو  

 109,293 109,293     -     - استثمار في شركة زميلة  
 10,112     -     - 10,112 أسهم مسعرة  

 4,539 4,539     -     - قرض قابل للتحويل  
 21 21     -     - أسهم غير مسعرة  

 1,289     - 1,289     - استثمار في صناديق  
 155,692 155,692     -     - قروض إلى أطراف ذات عالقة  

 35,169 35,169     -     - قرض إلى شركة زميلة  
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 10,112 1,289 304,714 316,115 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى  

 1,370,796     -     - 1,370,796 أسهم مسعرة 
 27,063 27,063     -     - أسهم غير مسعرة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,370,796 -     27,063 1,397,859 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     الموجودات المالية المشتقة  

 (84)     - (84)     - عمالت أجنبية آجلة   ترجمة عقود 
 5,932     - 5,932     - مبادالت أسعار الفائدة  

 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 -     5,848 -     5,848 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 1,380,908 7,137 331,777 1,719,822 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية        15
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 مجموع 
 القيمة العادلة 

 دينار كويتي ألف  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي  

     2021  سبتمبر  30

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 الخسائر  أو   األرباح  

 
   

 108,687 108,687     -     - استثمار في شركة زميلة  
 13,970     -     - 13,970 أسهم مسعرة 

 607 607     -     - قرض قابل للتحويل 
 21 21     -     - أسهم غير مسعرة  

 1,748     - 1,748     - استثمار في صناديق  
 178,380 178,380     -     - قروض إلى أطراف ذات عالقة  

 35,015 35,015     -     - قرض إلى شركة زميلة  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 13,970 1,748 322,710 338,428 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
     اإليرادات الشاملة األخرى  

 1,422,845     -     - 1,422,845 أسهم مسعرة 
 16,631 16,631     -     - أسهم غير مسعرة  

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,422,845 -     16,631 1,439,476 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

     الموجودات المالية المشتقة  

 (42)     - (42)     - عقود ترجمة عمالت أجنبية آجلة  
 4,271     - 4,271     - مبادالت أسعار الفائدة  

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 -     4,229 -     4,229 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 1,436,815 5,977 339,341 1,782,133 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 للقيمة العادلة خالل الفترة.لم يكن هناك تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي 
 

كما في  استرداد قرض يحمل فائدة  إمكانية  وستثمار في شركة زميلة  التحديد القيمة العادلة ل  لم تتمكن إدارة المجموعة من

التأكد المرتبطة بها وبالتالي تم بعض  نتيجة ل  2021  سبتمبر  30و  2021ديسمبر    31و  2022  سبتمبر  30 عوامل عدم 

 (. 4 إيضاح) 2013ديسمبر  31العادلة كما في  بالقيمةوالقرض ذي الصلة تسجيل االستثمار 
 

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بواسطة مدرجة بالقيمة العادلة  مصنفة كالغير المسعرة    لألسهمتم تحديد القيمة العادلة  

 معدالت السوق الملحوظة.أو  أسعارإلى  تستندأساليب تقييم ال 
 

من    3االفتتاحي والختامي للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة ضمن المستوى    المبلغيعرض الجدول التالي مطابقة  

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة: 

  

  سبتمبر  30
2022   

 ألف  
 دينار كويتي 

 )مدققة(  
 ديسمبر   31

2021   
 ألف  

 دينار كويتي 

   سبتمبر 30
2021   
 ألف  

 دينار كويتي 
    

 298,870 298,870 331,777 يناير  1كما في 

 (74) 136 - المجمع إعادة القياس المسجلة في بيان الدخل الشامل

  والتحويلأخرى بما في ذلك صافي المشتريات )المبيعات( 

 40,545 32,771 31,150 وفروق ترجمة عمالت أجنبية  
 ──────── ──────── ──────── 

 339,341 331,777 362,927 التقرير كما في تاريخ 
 

════════ ════════ ════════ 
 

  



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

 ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إيضاح 

 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
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اللوجستية الخدمات  قطاع التشغيل "في  %  100  تها البالغةحصة ملكيامت الشركة األم ببيع كامل  ق،  السابقة  السنةخالل  

ألف دينار كويتي مما أدى   1,474,059بمقابل إجمالي قدره  أس )"دي إس في"( /دي إس في أي إلى المتكاملة العالمية" 

  19,304,348  لعدد  ألف دينار كويتي. تم استالم مقابل البيع على شكل تخصيص  897,435إلى ربح بعد الضريبة قدره  

 . اإليرادات الشاملة األخرى، والتي تم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل دي إس فيسهم في 
 

 فيما يلي نتائج العمليات الغير مستمرة المدرجة في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع للمجموعة:  
 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة  
 سبتمبر  30

 أشهر المنتهية في  تسعة ال 
 سبتمبر  30

 

2022 
 ألف  

 دينار كويتي 

2021 
 ألف  

 دينار كويتي 

 2022 
 ألف  

 دينار كويتي 

2021 
 ألف  

 دينار كويتي 
      

 1,050,085 -  273,880 - اإليرادات 

 (980,536) -  (248,791) - المصروفات

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

 69,549 -  25,089 - الربح قبل الضرائب  

 (13,373) -  (4,130) - الضرائب 

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

 56,176 -  20,959 - الربح بعد الضرائب 

ربح من بيع العمليات الغير مستمرة بعد ضريبة  

 897,435 -  897,435 - الدخل 

 

──────── ────────  ──────── ──────── 

الربح بعد الضرائب للفترة من العمليات الغير  

 953,611 -  918,394 - مستمرة  

 

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

 دمج األعمال       17
 

 خالل الفترة  االقتناء عمليات           
 

 بي إل سي شركة جون مينزيز اقتناء (أ)
شركة  )بي إل سي  جون مينزيز  شركة  ملكية    حصص٪ من  100استحوذت المجموعة على  ،  2022أغسطس    4في  

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة ومؤسسة في اسكتلندا )المملكة المتحدة( وتشارك شركة مينزيز  . إن  (مينزيز
ت شحن البضائع في في تقديم خدمات الشحن البري والجوي، وتزويد الطائرات بالوقود، وإدارة مزارع الوقود وخدما 

 . الدولالعديد من 
 

على أساس القيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد  شركة مينزيز  ت المحاسبة عن عملية اقتناء  تم
  تم توضيح ملخص . اقتناؤها التي تم ، وتعمل اإلدارة على تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات االقتناءفي تاريخ 

 على النحو التالي: االقتناءفي تاريخ  المسجلةالمقابل المدفوع والقيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات 
  



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

 ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إيضاح 

 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 دمج األعمال )تتمة(       17
 

 خالل الفترة )تتمة(  االقتناءعمليات           

  

 ألف  

 دينار كويتي 

   الموجودات 

 53,060  ممتلكات وآالت ومعدات 

 63,340  موجودات حق االستخدام

 6,284  استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة

 11,635  موجودات غير متداولة أخرى

 2,147  مخزون 

 81,700  أرصدة تجارية مدينة

 29,438  موجودات متداولة أخرى

 40,351  أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع 

  ────────── 

  287,955 

  ────────── 

   المطلوبات 

 135,830  قروض تحمل فائدة 

 66,039  مطلوبات تأجير 

 40,715  مطلوبات غير متداولة أخرى

 116,881  أرصدة تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

  ────────── 
  359,465 

  ────────── 

 (71,510)  القابلة للتحديد بالقيم العادلة المؤقتة  المطلوبات إجمالي صافي 

  ══════════ 

   

 209,664  * مقابل الشراء

 5,790  للحصة غير المسيطرة  الدفتريةيضاف: القيمة 

 71,510  من قبل المجموعة اقتناؤها التي تم  المطلوبات: صافي يضاف

  ────────── 

 286,964  االقتناءالشهرة عند 

  ══════════ 

   

 170,054  المقابل المسدد نقد ا

 (40,351)  اقتناؤهاالنقد والنقد المعادل في الشركة التابعة التي تم 

  ────────── 

 129,703  االقتناءصافي التدفق النقدي الصادر عند 

  ══════════ 

 
دينار كويتي المدرجة    39,610البالغة    بي إل سيجون مينزيز  القيمة العادلة للحصة الحالية في شركة  مقابل الشراء  شمل  ي*  

 ".اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  المدرجة المالية الموجوداتسابق ا في "
 

خسارة قدرها   بي إل سيجون مينزيز  ٪ في شركة  19نتج عن إعادة القياس للقيمة العادلة لحصة المجموعة الحالية البالغة  
" في بيان الدخل الشامل المرحلي  األخرى  ةالشاملاإليرادات  ر(  ئألف دينار كويتي. تم إدراج هذا المبلغ في ")الخسا   4,202

 المكثف المجمع وتم تحويله الحق ا إلى األرباح المرحلة في تاريخ الشراء. 
 

ألف دينار كويتي   6,173  بمبلغوألف دينار كويتي    89,545  بمبلغيرادات  اإلفي  شركة مينزيز  ، ساهمت االقتناءمن تاريخ  
، لكانت إيرادات المجموعة 2022إذا تم الدمج في بداية عام  في حالة  من العمليات المستمرة للمجموعة.    الضريبةقبل    الربحفي  

ألف    2,177  بمبلغ  ألف دينار كويتي وكان الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة  398,013  لتبلغ  من العمليات المستمرة
 دينار كويتي.

 

 .االقتناءعن  ةالناتج  ةالمتوقع تحالف الشركاتلعمليات الشهرة المؤقتة القيمة العادلة  تتضمن
  



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

 ات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة إيضاح 

 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 دمج األعمال )تتمة(       17
 

 خالل الفترة )تتمة(  االقتناءعمليات           
 

 شركة إتش جي ستوريدج إنترناشونال ليمتد اقتناء (ب )
٪ 51 حصة ملكية بنسبة استحوذت الشركة األم، من خالل إحدى الشركات التابعة لها، على، 2022أغسطس  28في  

هي شركة  إتش جي ستوريدج  شركة إتش جي ستوريدج إنترناشونال ليمتد )شركة إتش جي ستوريدج(. إن شركة    في
ذات مسؤولية محدودة مسجلة ومؤسسة في جيرسي وتعمل في تقديم خدمات خطوط أنابيب النفط والتخزين في العديد  

 . الدولمن 
 

القيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات   شركة إتش جي ستوريدجت المحاسبة عن عملية اقتناء  تم على أساس 
تم توضيح  .  اقتناؤها   التي تمإلدارة بصدد تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات  ، وااالقتناءالقابلة للتحديد في تاريخ  

 على النحو التالي:   االقتناءالمقابل المدفوع والقيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في تاريخ    ملخص
 

 ألف    
 دينار كويتي 

   الموجودات 

 65,845  ممتلكات وآالت ومعدات 

 غير ملموسة موجودات 
 

7,094 

 37,172  استثمار في شركات زميلة وشركات محاصة

 4,236  موجودات غير متداولة أخرى

 5,945  مخزون 

 14,169  أرصدة تجارية مدينة

 9,615  موجودات متداولة أخرى

 12,980  أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع 

  ────────── 

  157,056 

  ────────── 

   المطلوبات 

 20,963  قروض تحمل فائدة 

 16,064  مطلوبات غير متداولة أخرى

 12,925  أرصدة تجارية دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

  ────────── 
  49,952 

  ────────── 
 107,104  بالقيم العادلة المؤقتة  المحددةإجمالي صافي الموجودات 

  ════════ 

   
 65,201  مقابل الشراء 

 71,534  غير المسيطرة  صللحص الدفتريةيضاف: القيمة 

 (107,104)  من قبل المجموعة اقتناؤها التي تم  الموجوداتناقصا : صافي 

  ────────── 

 29,631  االقتناء عندالشهرة 

  ══════════ 

   

 65,201  المقابل المسدد نقد ا

 (12,980)  اقتناؤها المعادل في الشركة التابعة التي تمالنقد والنقد 

  ────────── 

 52,221  االقتناء نتيجةصافي التدفق النقدي الصادر  
  ══════════ 
 

ألف دينار   237و  اإليرادات  في  ألف دينار كويتي  11,973بمبلغ    إتش جي ستوريدجشركة  ساهمت  ،  االقتناءمن تاريخ  
إيرادات المجموعة    لبلغت ،  2022. إذا تم الدمج في بداية عام  من العمليات المستمرة للمجموعة   الضريبةقبل    الربحكويتي في  

ألف دينار   3,747  ليبلغ  ألف دينار كويتي، وكان الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة  89,895من العمليات المستمرة  
 كويتي.

 
 .االقتناءعن  ةالناتج  ةالمتوقع تحالف الشركاتلعمليات شهرة المؤقتة القيمة العادلة ال تتضمن


