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نبذة عن الشركة

حلول مستدامة في إدارة النفايات وإعادة التدوير والصناعة نحو
"كويت جديدة "2035
معالجة الخردة المعدنية

إعادة تدوير وجمع المواد البالستيكية

تحويل البالستيك ومرافق المنتجات النهائية

معالجة النفايات الخطرة

خدمات التنظيف وإدارة المرافق

تعتبر شررررركة المعادن والصررررناعات التحويلية شررررركة مةررررا مة رائدة في
مجال االةرررتدامة الصرررناعية ومدرجة في ةرررول الكويت لاورال المالية.
من خالل التزامها البيئي والمجتمعي ،تقدم الشررركة منع عام  1987حلوالً
مةرررتدامة ردارة الناايات ودعادة التدوير والتصرررنيع لعمالئها في قطاعات
متعددة منها القطاع الحكومي والصرررررناعي والتجارال ،فنرررررالً عن قطاع
الناط والغاز والبتروكيماويات.
على امتداد أكثر من مليوني متر مربع من األراني الصناعية التي تدعم
احتياجات شركائنا داخل القطاع الصناعي المراعي للبيئة في دولة الكويت،
تقوم المعادن والصناعات التحويلية بالتركيز على بناء شراكات
ومشاريع اةتثمارية مع الجهات التي تبحث عن البنية التحتية الصناعية
األةاةية والخدمات المةاندة والدعم اللوجةتي .وفي ظل النمو المةتمر
العال يشهده قطاع االةتدامة الصناعية المراعي للبيئة ،كان للشركة
مةا مة مميزة في عا القطاع من خالل منتجاتها االةتراتيجية والخدمات
التي تقدمها دلى عمالئها وشركائها.
تتبنى المعادن والصناعات التحويلية في كافة أعمالها أعلى معايير
الجودة العالمية في العمليات واالةتدامة البيئية ،و ي حاصلة على العديد
من الشهادات من يئات الجودة العالمية شهادة "األيزو" .وتقدّم الشركة
من خالل شركاتها التابعة حلوالً عملية ومبتكرة عات تكلاة منافةة في
معالجة المخلاات الصناعية والناايات الخطرة ،بارنافة دلى خدمات ددارة
المرافق وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف.
انطالقا ً من ديمانها والتزامها بمبادئ االةتدامة نمن الخطة االقتصادية
والبيئيّة لرؤية ”كويت جديدة  ،“2035تبادر المعادن والصناعات
التحويلية لتكون الةبّاقة في التطور الصناعي الصديق للبيئة في دولة
الكويت ،وعلك من خالل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومراكز
األبحاث والجهات األكاديميّة والمصنّعين للمةا مة في تطوير مةتقبل
الكويت المةتدام وتحويل البيئة الصناعية من خالل تعزيز ماهوم الشراكة
والتعاون والتنافر.
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مساعد إبراهيم الهولي
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
ألكثر من  35عاما من الخبرة المؤةةية والعةكرية ،مةاعد
الهولي يقود فريق االعمل في الشركة في منصبه الحالي
كرئيس مجلس اردارة .منع تعيينه في عام  ،2014كان الهولي
قوة دافعة رئيةية وراء نمو الشركة وتحولها من خالل
التوجيه ارةتراتيجي العال مكن الشركة من تطوير مكانتها
وارةتاادة من آليات تطوير الةول .بدأ الهولي حياته المهنية
كنابط بالقوات الجوية الكويتية ،ثم تولى عدة مناصب من
بينها مدير عام ومةتشار رئيس مجلس اردارة في بيت دعادة
ارعمار الكويتي ،نائب مدير البرامج رحدى شركات
ارتصاالت االمريكية كما عمل كمدير تطويراألعمال في
قطاع الناط والغاز في عام  .2006ويشغل الةيد مةاعد حاليا ً
عنو مجلس ددارة في شركة مختبر الكويت الدولي (البكو).

طارق إبراهيم الموسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة المخاطر
تولى الةيد /طارل الموةى عدد من المناصب التنايعية في
شركة أجيليتي ألكثر من  6ةنوات ،كان آخر ا منصب
المدير التنايعال للبرامج ارةتراتيجية .ثم شغل منصب المدير
ارقليمي ألجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع  ،وقد لعب
الموةى دورا حيويا ً في تطوير أعمال أجيليتي في العرال
وفي تأةيس كافة العمليات اللوجيةتية وتقديم العطاءات
الخاصة بمناقصات دعادة ارعمار ،كما قام أينا ً بترؤس
وددارة عمليات تقديم العروض وفوز الشركة بعقود الخدمات
الحكومية والدفاع .شغل الموةى قبل اننمامه لشركة أجيليتي
منصب المدير العام لعمليات الشركة الوطنية العقارية ،و ي
شركة متخصصة باةتثمار وددارة العقارات ،وكان مةؤوالً
عن محاظة عقارية تقدر بقيمة  400مليون دوالر بارنافة
دلى ددارة المجمعات التجارية والةكنية .كما تولى الةيد
طارل مهام التشغيل والعمليات اليومية للمنطقة التجارية
الحرة في الكويت ،و و مشروع يتبع نظام البناء والتشغيل
والتحويل والعال فازت به الشركة الوطنية العقارية .يتولى
الةيد طارل حاليا ً أينا ً منصب رئيس مجلس اردارة للشركة
المتحدة للمشروعات.
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خالد إبراهيم الموسى
عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذي
رئيس لجنة التدقيق
يشغل الةيد خالد الموةى منع عام  2005منصب مدير أول
ددارة العقررارات في شرررررررركررة أجيليتي والتي تعررد من رواد
اللوجيةرررتية على مةرررتوال العالم .شرررغل الةررريد خالد الموةرررى
العديد من المناصررررررب اردارية على مدار حياته المهنية منها
اردارية والتشررررررغيلية وأينررررررا التدريبية .تولّى الةرررررريد خالد
منصررررررب مدير دقليمي للتةررررررويق في بنك الكويت والشرررررررل
األوةررط – لعدد  8افرع .يشررغل الةرريد خالد حاليا ً المناصررب
التالية:
 عنرررررررو مجلس ددارة في شرررررررركررة األرفررا العقرراريررة
(ش.م.ك.م)
 عنرررو مجلس ددارة في شرررركة جلوبال كليرينج اوس
ةةتمز(ش.م.ك.م)
 عنرررو مجلس ددارة في شرررركة بي دبليو ةررري لخدمات
الطيران (ش.م.ك.م)
 رئيس مجلس اردارة في شررركة أجيليتي دناراةررتركشررر
القابنة (ش.م.ك.م)
 رئيس مجلس اردارة في شركة جي ةي ةي لوجةتيك
(ش.م.ك.م).

نادر غلوم سكين
عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذي
رئيس لجنة المخاطر
عضو لجنة التدقيق
يشغل الةيد نادر من صب رئيس مجلس ددارة مختبر الكويت
الدولي كما يشرررغل منصرررب الرئيس التنايعال ردارة العقارات
والمرافق بشركة اجيليتي وقد شغل على مدار فترة دننمامه
لشركة أجيليتي والتي تعد من رواد الشركات اللوجةتية على
مةررررتوال العالم عدة مناصررررب تنايعية كما شررررارك فى تطوير
العررديررد من المشرررررررروعررات في الكويررت وارمررارات العربيررة
والةررررررعودية والبحرين بتكلاة تصررررررل الي  100مليون دينار
كويتي كما يملك ةكين خبرة طويلة فى مجاالت شتى منها
ددارة التةرررررويق وددارة العقارات الصرررررناعية وددارة المرافق
والصررررررريانة وددارة المشررررررراريع وتطوير األعمال والعالقات
الحكومية ودعداد الميزانية والتااوض على العقود و التخطيط
ارةتراتيجي لاعمال دنافة دلى مجال األعمال الهندةية.
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فوزي علي المضف
عضو مجلس اإلدارة – مستقل
عضو اللجنة المستقل في لجنة التدقيق
عضو اللجنة المستقل في لجنة المخاطر
عضو اللجنة المستقل في لجنة الترشيحات
والمكافآت
يشغل الةيد فوزال المنف منصب عنو مةتقل في مجلس
ددارة شررررركة المعادن والصررررناعات التحويلية  .شررررغل ةررررابقا ً
منصب نائب رئيس مجلس ددارة شركة الانار العقارية ونائب
رئرريررس مررجررلررس ددارة الشررررررررركررررة الرركررويررترريررررة لررلصررررررررخررور
( )2006–2000و أمين ةرررررر مجلس ددارة جمعية نررررراحية
عبدهللا الةررالم (  ) 1982 - 1978بارنررافة دلى تدرجه بعدة
مناصب في وزارات الدولة وصوالً دلى منصب مدير ددارة.
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أعضاء مجلس اإلدارة
رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
السادة  /مساهمي شركة المعادن والصناعات التحويلية
تحية طيبة وبعد،،،
يةرني باألصالة عن ناةي وبالنيابة عن دخواني أعناء مجلس اردارة
أن أنع بين أيديكم التقرير الةنوال لعام  2019لشركة المعادن والصناعات
التحويلية (ش.م.ك.ع) .لقد تمكنا خالل عام  2019من تحقيق تقدم في جميع
مجاالت أعمالنا حيث شهدت الشركة وشركاتها التابعة ارتااعا ً في معدل
اريرادات مع محافظة الشركة على مركز ا الريادال في مجال تدوير
الناايات ودعادة التدوير والتصنيع في الكويت ،أقدم دليكم عا التقرير العال
يحمل بين طيّاته معلومات وافية عن عملياتنا ليؤكد مجدّدا ً أن التزامنا بتوفير
حلول مةتدامة في مجال التدوير والتصنيع لعمالئنا في القطاع الحكومي
والصناعي وقطاعات الناط والغاز والبتروكيماويات قد أصبح أقوى من أال
وقت منى.
جهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
واصررررلت الشررررركة جهود ا من خالل التعاون والتنةرررريق الدائم بين مجلس ددارة الشررررركة واردارة التنايعية لتعزيز مكانتها في مجال
دعادة التدوير وصناعة الخردة المعدنية في الةول الكويتي كما واصلت عملياتها في انتا البالةتيك وعززت شراكاتها مع شركائها
في القطاعين العام والخاص وقطاعات الناط والغاز وقطاع البتروكيماويات كما وةعت أعمالها مع شركائها على الصعيد الدولي.
ومن التحديات التي واجهتها الشررركة خالل عام  2019دنخااض الةررعر العالمي لكل من الحديد والبالةررتيك كعلك الزيادة الةررنوية
للقيمة التأجيرية لموقع أعمال الشرررركة التي فرنرررتها الهيئة العامة للصرررناعة على القةرررائم الصرررناعية ،كما أن القرار الحكومي العال
صدر عام  2015بمنع تصدير الحديد دلى الخار ما زال أثره مةتمرا ً على الشركة.
وفي دطار مشرراريع الشررركة ودنجازاتها لةررنة  ،2019قامت الشررركة بتوقيع عقد مناقصررة مع وزارة الصررحة بشررأن تشررغيل وصرريانة
وددارة محرقة كبد  1لمدة ثالث ةررررنوات وقد بلغت قيمة العقد مبلد وقدره  815,800د.ك (ثمانمائة وخمةررررة عشررررر ألف وثمانمائة
دينار كويتي ال غير) كما وقعت الشركة عقد المزايدة مع وزارة الصحة بشأن دنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وددارة محطة
لمعالجة الناايات اركلينيكية الناتجة عن المؤةرررررررةرررررررات العالجية بالقطاع األ لي ( كبد  )3وقد بلغت قيمة المزايدة مبلد وقدره
 2,880,000د.ك (مليونان وثمانمائة وثمانون ألف دينار كويتي ال غير) على مدار عشررر ةررنوات .دن العقود المعكورة ةرروف تؤثر
ديجابيا ً على المركز المالي للشركة عن طريق زيادة اريرادات.
كما واصررلت الشررركة تنايع مشررروع "ديكويت "مع شررركة «ديكويت» للبتروكيماويّات ،والعال يتنررمن توفير حلول متكاملة ردارة
الناايات ،والخدمات اللوجيةتية ،ودعادة التدوير والتةويق لةكراب العمليات الصناعية.
ونود ارشارة دلى آثار ظهور وانتشار فيروس كورونا المةتجد في يناير  ،2020دن تللك االحداث قد أثرت على المناخ االقتصادال
العالمي والعال بالتبعية يمكن أن يعرض شررررررركة المعادن وشررررررركاتها التابعة خالل عام  2020ألخطار مختلاة متنررررررمنة انخااض
اريرادات ونمو االعمال ،تقلبات أةعار صرف العمالت األجنبية ،ارتااع خةائر االئتمان المتوقعة واالنخااض في قيمة الموجودات
نظرا ً لتوقع تباطؤ القطاعات التشررغيلية .ولقد اتخعنا حزمة من ارجراءات لمواجهة عه الجائحة منها تخايض المصرراريف التشررغيلية
للشرررركة .ونواصرررل العمل للحد من آثار عه الجائحة آملين على أن تنتهي وتنحصرررر خةرررائر ا على الصرررعيدين التشرررغيلي والمالي
للشركة بأقل الخةائر الممكنة.
وبالرغم من كل الظروف فإن شرررررررركة المعادن تكمل مةررررررريرتها انطالقا ً من ديمانها ودلتزامها بمبادئ ارةرررررررتدامة نرررررررمن الخطة
االقتصادية والبيئيّة لرؤية ـرر ”كويت جديدة  ،“2035وةوف تبادر شركة المعادن لتكون الةبّاقة في التطور الصناعي المراعي للبيئة
في دولة الكويت ،من خالل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومراكز األبحاث والجهات األكاديميّة والمصررررنّعين للمةررررا مة في
تطوير مةتقبل الكويت المةتدام وتحويل البيئة الصناعية من خالل تعزيز ماهوم الشراكة والتعاون والتنافر.
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المشاريع المستقبلية:
يتطلع مجلس ددارة الشركة دلى تطوير أعمال الشركة من خالل تبني اةتراتيجية مةتقبلية توةعية خـررررررررالل المرحلة القادمة ،وعلك
للبحث عن أ ةوال جديدة لتصريف انتا البالةتيك .دلى جانب االنتهاء من المشاريع الحالية للشركة ،تعمد الشركة دلى زيادة التنوع
في قطاعات األعمال من خالل دجراء دراةات للتوةع في دنتا البالةتيك وصناعة تقطيع الحديد.
األداء المالي للشركة :
ت ّم اعتماد البيانات المالية الةررنوية المج ّمعة للةررنة المالية المنتهية في  31ديةررمبر  2019من قبل مجلس اردارة في تاريخ  14دبريل
 2020لعرنررررررها على الجمعية العامة العادية للشررررررركة ،حيث يتعهد مجلس اردارة بنزا ة وشرررررراافية البيانات المالية وتطبيق كافة
المعايير المحاةبية الدولية المعتمدة في دعداد البيانات المالية .كما أن البيانات المالية تعبر بشكل عادل عن المركز المالي للشركة.
وقد بلغت صررررافي خةررررارة الشررررركة خالل عام  2019مبلد وقدره  1,752,457د.ك ( مليون وةرررربعمائة واثنان وخمةررررون الف
واربعمائة وةرربعة وخمةررون دينار كويتي ال غير) ،في حين بلد صررافي الخةررارة عام  2018مبلد وقدره  1,100,308د.ك (مليون
ومائة الف و ثالثمائة وثمانية دينار كويتي ال غير ) و بلغت اريرادات عام  2019مبلد وقدره  20,408,047د.ك ( عشررررررررون
مليون و أربعمررائررة وثمررانيررة ألف وةررررررربعررة وأربعون دينررار كويتى ال غير) في حين بلغررت اريرادات عررام  2018مبلد وقرردره
 19,429,346د.ك ( تةررعة عشررر مليون وأربعمائة وتةررعة وعشرررون ألف وثالثمائة وةررتة وأربعون دينار كويتي ال غير ) وبعلك
تكون الشرررركة قد حققت زيادة في اريرادات مبلد وقدره  978,701د.ك ( تةرررعمائة وثمانية وةررربعون ألف وةررربعمائة وواحد دينار
كويتي ال غير) عن عام  2018وعلك نتيجة لتكثيف الجهود لزيادة نشاط كافة قطاعات الشركة.
أوصى مجلس اردارة بموجب اجتماعه رقم  2020/1المنعقد في تاريخ  14دبريل  2020توصيات ةوف يتم عرنها على الجمعية
العامة العادية الةنوية للةنة المالية المنتهية في  31ديةمبر  2019ومنها :


التوصية بعدم توزيع أرباح على المةا مين عن الةنة المالية المنتهية في  31ديةمبر .2019



التوصرررية بعدم توزيع مكافعت على أعنررراء مجلس اردارة ما عدا مكافأة العنرررو المةرررتقل للةرررنة المالية المنتهية في 31
ديةمبر .2019

حوكمة الشركات:
تلتزم الشرررررركة بتطبيق قواعد الحوكمة وفقا ً للقوانين المنظمة وتعليمات الجهات الرقابية المختصرررررة ال ةررررريما قواعد الكتاب الخامس
عشررر -حوكمة الشررركات – من الالئحة التنايعية للقانون رقم  7لةررنة  2010بشررأن انشرراء يئة أةرروال المال وتنظيم نشرراط األورال
المالية وتعديالتهما.
دن الشررركة تؤمن بأن الممارةررات التي تدار في دطار الحوكمة تكون أةرراة را ً لتحقيق أ داف الشررركة الرئيةررية وخلقا للقيم المةررتدامة
وتعزيزا ً لدور الرقابة الداخلية وتعزيزا ً لنزا ة وشررررراافية العمل بما يكال التوافق ما بين كل من أ داف المةرررررا مين وددارة الشرررررركة
وأصحاب المصالح ،فنالً عن تعزيز ثقة المةتثمرين بكااءة النظام المعمول به وحماية حقوقهم.
دن المجلس يشررررركر اردارة و طاقم العمل على جهود م ويقدّر ما يقدمونه من جهد كبير من أجل تحقيق مصرررررالح الشرررررركة وأ دافها
وطموحاتها المةتقبلية .دن المجلس يتطلع دلى المزيد من النمو و الارص للشركة على مدى الةنوات القادمة.
وختاما نتقدم بجزيل الشكر للةادة مةا مي الشركة على دعمهم المةتمر.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتفضيل،،،

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
طارق إبراهيم الموسى
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المؤشرات الماليـــــة

المؤشرات المالية :

البيان

2019

2018

2017

صافي الربح /الخسارة

)(1,100,308) )1,752,457

اجمالي االيرادات

18,483,725 19,429,346 20,408,047

االرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاء

380,970

)(733,894

)(305,580

1,169,789

)(23.57

)(14.04

0.62

ربحية السهم

إجمالي االصول

22,614,811 22,342,855 21,034,834

حقوق المساهمين

16,428,488 14,515,702 12,751,287

وقد بلغت صافي خةارة الشركة خالل عام  2019مبلد وقدره  1,752,457د.ك ( مليون وةبعمائة واثنان وخمةون الف واربعمائة
وةبعة وخمةون دينار كويتي ال غير) ،في حين بلد صافي الخةارة عام  2018مبلد وقدره  1,100,308د.ك (مليون ومائة الف و
ثالثمائة وثمانية دينار كويتي ال غير ) و بلغت اريرادات عام  2019مبلد وقدره  20,408,047د.ك ( عشرون مليون و أربعمائة
وثمانية ألف وةبعة وأربعون دينار كويتى ال غير) في حين بلغت اريرادات عام  2018مبلد وقدره  19,429,346د.ك (تةعة عشر
مليون وأربعمائة وتةعة وعشرون ألف وثالثمائة وةتة وأربعون دينار كويتي ال غير ) وبعلك تكون الشركة قد حققت زيادة في
اريرادات مبلد وقدره  978,701د.ك ( تةعمائة وثمانية وةبعون ألف وةبعمائة وواحد دينار كويتي ال غير) عن عام  2018وعلك
نتيجة لتكثيف الجهود لزيادة نشاط كافة قطاعات الشركة.

-11-

المؤشرات الماليـــــة

المؤشرات المالية
25,000

5

0.62

Fils

)(5

15,000

)(10

10,000

)(14.04
5,000

)(15

0

)(20

2019
)(25

2018

2017

)(23.57

)(5,000

صافي الربح /الخةارة
االرباح قبل الاوائد والنرائب واالةتهالك واالطااء
حقول المةا مين

اجمالي االيرادات
دجمالي االصول
ربحية الةهم

-12-

KD Million

0

20,000

تقرير حوكمة الشركات

-13-

تقرير حوكمة الشركات

قائمة المحتويات
مقدمة 16 ...............................................................................................................
القاعدة األولى  :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 17 ............................................................
 1.1تشكيل مجلس اإلدارة 17 ........................................................................................
 2.1اجتماعات مجلس إدارة الشركة 19 .............................................................................
 3.1متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة 20 ...........................
القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات 20 ...........................................................
 1.2مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 20 ..........................
 2.2إنجازات مجلس اإلدارة خالل عام 21 ................................................................. 2019
 3.2تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية 21 ..............................................
 4.2حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات 25 ...............................................
القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 25 ................
 1.3متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 25 ............................................................
 2.3تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 25 ..................................
القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية 26 ................................................................
 1.4سالمة ونزاهة التقارير المالية 26 ............................................................................
 2.4تشكيل لجنة التدقيق 26 .......................................................................................
 3.4توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة 26 .........................................................
 4.4استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي 27 ..........................................................
القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية 27 .......................................
 1.5تشكيل وحدة مستقلة إلدارة المخاطر 27 ....................................................................
 2.5تشكيل لجنة إدارة المخاطر 27 ...............................................................................
 3.5أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 27 ..........................................................................
 4.5تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي 27 ...................................................................
القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية 28 ..................................................

-14-

تقرير حوكمة الشركات
 1.6معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية 28 .....................................................
 2.6الحد من تعارض المصالح 28 ...............................................................................
القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب 28 .....................................
 1.7آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفافية 28 .............................................................
 2.7سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 28 .............................................
 3.7تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين 28 ................................................................
 4.7البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 28 .................................................................
القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين 29 ..................................................................
 1.8الحقوق العامة للمساهمين 29 ..............................................................................
 2.8البيانات الخاصة بالمساهمين 29 ...........................................................................
 3.8التصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة 29 ..................................................
القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح 29 ...............................................................
 1.9حقوق أصحاب المصالح 29 ................................................................................
 2.9المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة 29 ........................................................
القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء 29 ....................................................................
 1.10حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية 29 .........
 2.10تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 30 ........................................................
 3.10القيم المؤسسية (30 ............................................................. )Value Creation
القاعدة الحادية عشر :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية 30 ......................................
 1.11التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع 30 .............................................
 2.11جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي 30 ...............................................

-15-

تقرير حوكمة الشركات

مقدمة
تؤمن شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك) أن تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة يؤدال دلى تطبيق أفنل معايير األداء وعلك
في ةبيل تحقيق أ داف الشركة المرةومة وتعزيز النجاح في أعمالها األمر العال ينمن احترام حقول المةا مين وأصحاب المصالح
وتحقيق مصالحهم ولعلك تلتزم الشركة في تطبيق مبادىء ومعايير الحوكمة القائمة على الشاافية وارفصاح التام والمةؤولية والمةائلة
نص عليه الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من القرار رقم  72لةنة  2015في شأن دصدار الالئحة التنايعية
التامة وفقا ً لما ّ
للقانون رقم  2010/7بشأن دنشاء يئة أةوال المال وتنظيم نشاط األورال المالية وتعديالته.
ويحرص مجلس ددارة الشركة ولجانه على تطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق األ داف ارةتراتيجية للشركة وتعمل اردارة التنايعية جنبا ً
دلى جنب مع مجلس اردارة لترةيخ ماا يم وتنمية ثقافة الحوكمة في الشركة ودرةاء قيم مؤةةية ةليمة وفعالة ،فنالً عن كون
معايير الحوكمة تعتبر أحد األةس التي تنعكس بونوح في اةتراتيجية الشركة .تلتزم الشركة بإتباع المعايير المهنية واألخالقية في
جميع التعامالت ،وارفصاح والشاافية عن المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناةب ،وبما يةهم في تعميق وتطوير كااءة عمل
الشركة و و ما يعزز ثقة المةا مين وكافة األطراف عات العالقة وأصحاب المصالح بأداء الشركة .كما يخنع دطار الحوكمة
للمراجعة الدورية من قبل مجلس اردارة.
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القاعدة األولى  :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
 1.1تشكيل مجلس اإلدارة
يتألف مجلس ددارة شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك) ( المشار دليها نا "الشركة") من خمةة أعناء وفق أحكام عقد
التأةيس والنظام األةاةي للشركة .يتم انتخابهم باالقتراع الةرال من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثالث ةنوات قابلة للتجديد.
يتمتع أعناء مجلس اردارة الشركة بالكااءات العلمية والخبرات العملية .وتحرص الشركة على تأمين معرفة كل عنو بالحقول
والواجبات المترتبة عليه.
أعضاء مجلس اإلدارة:

م

االسم

1
2

مةاعد دبرا يم الهولي
طارل دبرا يم الموةى

3
4
5

خالد دبرا يم الموةى
نادر غلوم ةكين
فوزال علي المنف
ةاميا الصليبي

تصنيف العضو
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
الصفة
مستقل)،
أمين سر
عنو غير تنايعال
رئيس مجلس اردارة
نائب رئيس مجلس اردارة عنو تنايعال
والرئيس التنايعال
عنو غير تنايعال
عنو مجلس ددارة
عنو غير تنايعال
عنو مجلس ددارة
مةتقل
عنو مجلس ددارة
أمين ةر
أمين ةر

المؤهالت العلمية والخبرات العملية ألعضاء مجلس اإلدارة:
المؤ ل العلمي
االةم
م

1

مساعد إبراهيم الهولي

ماجستير في العلوم العسكرية
من جامعة إير  /القوات الجوية
األمريكية مونتغمري ،أالباما،
الواليات المتحدة األمريكية.
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تاريخ االنتخاب  /التعيين
أمين سر
 25مايو  2018عضو معين
 25مايو  2018عضو معين
 25مايو  2018عضو معين
 25مايو  2018عضو منتخب
 25مايو  2018عضو مستقل
 14مايو  2019أمين سر
الخبرة العملية

ألكثر من  35عاما من الخبرة المؤةرررررةرررررية
والعةررررررركرية ،مةررررررررا عد الهولي يقود فريق
االعمل في الشركة في منصبه الحالي كرئيس
مجلس اردارة .منررع تعيينرره في عررام ،2014
كرران الهولي قوة دافعررة رئيةررررررريررة وراء نمو
الشرررررررركررررة وتحولهررررا من خالل التوجيرررره
ارةرررتراتيجي العال مكن الشرررركة من تطوير
مكانتها وارةررتاادة من آليات تطوير الةررول.
بدأ الهولي حياته المهنية كنرررررررابط بالقوات
الجوية الكويتية ،ثم تولى عدة مناصرررررررب من
بينها مدير عام ومةرررررررتشرررررررار رئيس مجلس
اردارة في بيت دعادة
ارعمار الكويتي ،نائب مدير البرامج رحدى
شرررررررركات ارتصررررررراالت االمريكية كما عمل
كمدير تطويراألعمال في قطاع الناط
والغاز في عام  .2006ويشغل الةيد مةاعد
حاليا ً عنرررو مجلس ددارة في شرررركة مختبر
الكويت الدولي (البكو).

تقرير حوكمة الشركات
م

االةم

المؤ ل العلمي

الخبرة العملية
تولى الةررررررريررد  /طررارل الموةرررررررى عرردد من
المناصررب التنايعية في شررركة أجيليتي ألكثر
من  6ةررررنوات ،كان آخر ا منصررررب المدير
التنايعال للبرامج ارةرررررررتراتيجية .ثم شرررررررغل
منصرررررررب المدير ارقليمي ألجيليتي للخدمات
الحكومية والدفاع  ،وقد لعب الموةرررررى دورا
حيو يا ً في تطوير أع مال أجيليتي في العرال
وفي تأةيس كافة العمليات اللوجيةتية وتقديم
العطرراء ات الخرراصررررررررة بمنرراقصررررررررات دعررادة
ارعمررار ،كمررا قررام أينرررررررررا ً بترؤس وددارة
عمليات تقديم العروض وفوز الشررركة بعقود
الخدمات الحكومية والدفاع .شررررغل الموةررررى
قبل اننمامه لشركة أجيليتي منصب المدير
ال عام لعمل يات الشرررررررر كة الوطن ية الع قار ية،
و ي شرررركة متخصرررصرررة باةرررتثمار وددارة
العقارات ،وكان مةؤوالً عن محاظة عقارية
تقدر بقيمة  400مليون دوالر بارنرررافة دلى
ددارة المجم عات الت جار ية والةررررررركن ية .ك ما
تولى الةررريد طارل مهام التشرررغيل والعمليات
اليومية للمنطقة التجارية الحرة في الكويت،
و و مشرررررررروع يتبع نظام البناء والتشرررررررغيل
والتحويل والعال فازت به الشرررررررركة الوطنية
العقارية .يتولى الةرررررريد طارل حاليا ً أينررررررا ً
منصب رئيس مجلس اردارة للشركة المتحدة
للمشروعات.

2

طارق ابراهيم الموسى

حاصل على اختصاص اإلعالم
وعلم االجتماع من جامعة
إيفانسفيل – إنديانا.

3

فوزي علي المضف

يشررررررغل الةرررررريد فوزال المنررررررف منصررررررب
عنررررررو مةررررررتقل في مجلس ددارة شررررررركة
المعادن والصررناعات التحويلية  .شررغل ةررابقا ً
حاصل على دبلوم معهد المعلمين
منصرررررررب نائب رئيس مجلس ددارة شرررررررركة
(  ) 1978تلقى دورات إدارة و
الانار العقارية و نائب رئيس مجلس ددارة
اقتصاد وإدارة أفراد (الواليات
الشررركة الكويتية للصررخور( )2006–2000
المتحدة – سويسرا – القاهرة -
و أمين ةرررررررر مجلس ددارة جمعية نررررررراحية
الكويت).
عبدهللا الةالم (  ) 1982 - 1978بارنافة
دلي تدرجه بعدة مناصب في وزارات الدولة
وصوالً دلى منصب مدير ددارة.
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م

االةم

المؤ ل العلمي

4

خالد إبراهيم الموسى

حاصل على بكالوريوس إدارة
األعمال من جامعة ساوث إنديانا
في الواليات المتحدة االمريكية -
عام 1986

5

نادر غلوم سكين

حاصلللللللل على ماجيسلللللللتير إدارة
األعمللللال من جللللامعللللة لنكولن
المملكلللة المتحلللدة وبكلللالوريوس
الهندسلللللللة الكهربائية من جامعة
البحرين.

الخبرة العملية
يشرررغل الةررريد خالد الموةرررى منع عام 2005
منصررب مدير أول ددارة العقارات في شررركة
أجيليتي والتي تعد من رواد اللوجيةررتية على
مةررررتوال العالم .شررررغل الةرررريد خالد الموةرررى
ال عد يد من الم ناصررررررررب اردار ية على مدار
حياته المهنية منها اردارية والتشغيلية وأينا
التدريبية .تولّى الةرررررريد خالد منصررررررب مدير
دقليمي للتةررررررويق في بنك الكويت والشرررررررل
األوةرررط – لعدد  8افرع .يشرررغل الةررريد خالد
حاليا ً المناصب التالية:
 عنرررو مجلس ددارة في شرررركة األرفا
العقارية (ش.م.ك.م)
 عنرررو مجلس ددارة في شرررركة جلوبال
كليرينج اوس ةةتمز(ش.م.ك.م)
 عنررو مجلس ددارة في شررركة بي دبليو
ةي لخدمات الطيران (ش.م.ك.م)
 رئيس مجلس اردارة في شركة أجيليتي
دناراةتركشر القابنة (ش.م.ك.م)
 رئيس مجلس اردارة في شرررررررركررة جي
ةي ةي لوجةتيك (ش.م.ك.م).
يشغل الةيد نادر منصب رئيس مجلس ددارة
مختبر الكويت الدولي كما يشررررررغل منصررررررب
الرئيس التنايررعال ردارة العقررارات والمرافق
بشرررررركة اجيليتي وقد شرررررغل على مدار فترة
دننمامه لشركة أجيليتي والتي تعد من رواد
الشركات اللوجةتية على مةتوال العالم عدة
منا صب تنايعية كما شارك فى تطوير العديد
من المشرررررررروعررات في الكويررت وارمررارات
العربية والةرررررعودية والبحرين بتكلاة تصرررررل
الي  100مليون دينرررار كويتي كمرررا يملرررك
ةرركين خبرة طويلة فى مجاالت شررتى منها
ددارة التةرررررويق وددارة العقارات الصرررررناعية
وددارة المرافق والصرررريانة وددارة المشرررراريع
وتطوير األعمال والعالقات الحكومية
ودعداد الميزانية والتااوض على العقود
والتخطيط ارةتراتيجي لاعمال دنافة دلى
مجال األعمال الهندةية.

 2.1اجتماعات مجلس إدارة الشركة
عقد مجلس ددارة الشركة ةتة اجتماعات خالل العام  2019تنمنت اجتماع واحد على األقل في كل ربع ةنة بناء على دعوة مو ّجهة
أصوالً دلى األعناء وقبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل على األقل مرفقا ً بالدعوة جدول أعمال االجتماع وجميع المةتندات
والوثائق والبيانات الالزمة لمناقشة البنود المدرجة على جدول األعمال ،وبعد التأكد من النصاب القانوني لالجتماع العال ال يقل عن
ثالثة أعناء ،يتم اعتماد جدول األعمال ومناقشة البنود واتخاع القرارات باالجماع أو ترجيح كاة الرئيس في حال تةاوت األصوات.
توثق االجتماعات في محانر يوقّع عليها الحانرون .يتنمن عقد التأةيس والنظام األةاةي للشركة تنظيم عملية اجتماعات مجلس
اردارة وفقا ً ألحكام قانون الشركات رقم  2016/1والئحته التنايعية وتعديالته.
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ويبين الجدول التالي عدد إجتماعات مجلس اإلدارة لعام  2019التى حضرها كل عضو وفقا ً لما يلي:
اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2019

اجتماع رقم  2019/ 1المنعقد في 2019/ 1 / 6

اجتماع رقم  2019/ 2المنعقد في 2019/3 /14

اجتماع رقم  2019/ 3المنعقد في 2019/ 5/ 14

اجتماع رقم  2019/ 4المنعقد في 2019/ 7/ 24

اجتماع رقم  2019/ 5المنعقد في 2019/10 / 30

اجتماع رقم  2019/ 6المنعقد في 2019/ 12 / 30

مساعد الهولي رئيس مجلس اردارة
طارق ابراهيم الموسى نائب رئيس مجلس اردارة والرئيس التنايعال
خالد إبراهيم الموسى عنو مجلس اردارة
فوزي المضف عنو مةتقل
نادر سكين عنو مجلس اردارة
حامد نصر  -أمين ةر مجلس اردارة
ساميا الصليبي -أمين ةر مجلس اردارة

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√

√
√

√

√
√
√

√

√

√

عدد اإلجتماعات (  6اجتماعات)

اسم العضو وصفته بالمجلس

6/6
6/6
4/6
6/6
3/6
3/6
3/6

 3.1متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
يتولى أمين ةررر المجلس تدوين اجتماعات مجلس اردارة وحاظها نررمن ةررجل خاص بأرقام متتابعة للةررنة التي عقد فيها االجتماع
مع عكر مكان وتاريخ االجتماع وةررراعة بدايته ونهايته والنصررراب القانوني ومناقشرررة الموانررريع المطروحة في جدول األعمال وبيان
عملية التصررررررويت التي تمت في اتخا ع القرارات ويرفق بالمحانررررررر المةررررررتندات والوثائق والتقارير عات الصررررررلة باالجتماع .يوقع
الحانرررون مع أمين الةررر على محانررر االجتماعات .يتولى أمين الةررر تأمين كافة المحانررر والمعلومات والمةررتندات والتقارير
التي يطلبها أعناء مجلس اردارة.
القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
 1.2مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تعتمد الشرررررركة حزمة من الةرررررياةرررررات والنظم واللوائح الداخلية التي تبنّا ا مجلس اردارة وعلك وفقا ً لما نص عليه الكتاب الخامس
عشررر"حوكمة الشررركات" من الالئحة التنايعية للقانون رقم  2010/7بشررأن دنشرراء يئة أةرروال المال وتنظيم نشرراط األورال المالية
وتعديالته .تتنرررمن عه الةرررياةرررات ميثال عمل معتمد يحدد بالتاصررريل مهام ومةرررؤوليات وواجبات كل من أعنررراء مجلس اردارة
واردارة التنايعية وكعلك الةررررلطات والصررررالحيات التي يتم تاوينررررها لذدارة التنايعية محددة نررررمن وثيقة تنص على آلية التاويض
ومدته.
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
تشمل مسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر:



ونع أ داف الشركة واةتراتيجياتها وخططها الرئيةية.
دقرار الميزانيات التقديرية الةنوية والبيانات المالية المرحلية والةنوية.
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ارشراف على الناقات الرأةمالية الرئيةية للشركة دنافة دلي ملكية األةهم واألصول والتصرف فيهما.
متابعة أداء الشركة من خالل اجتماعات مجلس اردارة الدورية ومتابعة نتائج اللجان المنبثقة عنه.
دعتماد ومراقبة التقدم المحرز فيما يتصرررررل بإعادة الهيكلة المالية وكعلك الميزانيات التقديرية الةرررررنوية وتوزيعات األرباح
وخالفه من األمور التي تؤثر على الميزانية العمومية  ،والتي قد يدخل فى دطار ا عمليات الدمج وارةتحواع
التأكد من مدى دلتزام الشركة بالةياةات وارجراءات التي تنمن دحترام الشركة لانظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
نمان دقة وةالمة البيانات والمعلومات الواجب ارفصاح عنها وفق ةياةات ونظم عمل ارفصاح والشاافية المعمول بها.
تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه.
مراقبة أداء كل عنو من أعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية وفقا ً لمؤشرات األداء الرئيةية ()KPIs
دعداد تقرير ةررنوال يعرض علي الجمعية العامة للمةررا مين يتطلب متطلبات لوائح حوكمة الشررركات وارجراءات المتخعة
لتلبية عه ارحتياجات ودرجة ارمتثال.
تشررررركيل اللجان التابعة لمجلس اردارة وتحديد صرررررالحياتها ومهامها ومةرررررؤولياتها  ،وتةرررررمية األعنررررراء وتحديد مهامهم
وحقوقهم وواجباتهم ومراقبة تلك اللجان وتقييم أدائها دورياً.
تطبيق ةياةة لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح الرئيةيين من أجل حماية حقوقهم.
دعداد ودقرار نظام التاويض بالصالحيات التي يتم منحها لذدارة التنايعية.
دعداد لوائح وأنظمة رقابة داخلية عات صلة بالشركة من خالل تحديد المهام والواجبات والمةؤوليات للمةتويات التنظيمية.

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة:










ارشراف على أعمال مجلس اردارة ولجان مجلس اردارة
تمثيل الشررررركة أمام كافة الجهات (العمالء ،والموردين ،والحكومة  ،والمةررررا مين ،والمؤةررررةررررات المالية  ،والموظاين ،
ووةائل ارعالم  ،والمجتمع  ،والجمهور) وفق النظام األةاةي للشركة.
نمان التواصل الاعال مع المةا مين وتوصيل آرائهم لمجلس اردارة.
نمان الحصول على المعلومات وتوزيعها على أعناء مجلس اردارة في الوقت المناةب.
التأكد من من مشاركة كافة أعناء مجلس اردارة فى كافة قرارات المجلس.
خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القنايا التي يوجد فيها تباين في وجهات النظر.
التأكد من اطالع المجلس على كافة تقارير الجهات الرقابية أو المخالقات التي صدرت عن الشركة في حال حصولها.
التحقق من دلتزام المجلس بقواعد الحوكمة والتعليمات والقوانين المنظمة لعمل مجلس االدارة.
ارطالع على دفصررررراحات أعنررررراء مجلس اردارة عن حاالت تعارض المصرررررالح عند توفر ا  ،وعرنرررررها على مجلس
اردارة.

مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية:







تنايع الخطط ارةتراتيجية للشركة وما يرتبط بها من ةياةات ولوائح داخلية والتأكد من كاايتها وفعاليتها.
دعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة.
ونع نظام محاةبي متكامل ودعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاةبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة.
ددارة العمل اليومي وتةيير النشاط فنالً عن ددارة موارد الشركة بالشكل األمثل.
المشاركة الاعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.
ونع نظم الرقابة الداخلية وددارة المخاطر والتأكد من فعاليتها وكااءتها.

 2.2إنجازات مجلس اإلدارة خالل عام 2019
أكمل مجلس اردارة م ةيرته الناجحة في عام  2019لتطبيق ار ةتراتيجية العامة لل شركة والمتابعة وار شراف على تنايع الم شاريع
القائمة وتحقيق األ داف المرجوة ومن نمنها:
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توقيع عقد مناقصة مع وزارة الصحة بشأن تشغيل وصيانة وددارة محرقة كبد 1
توقيع عقد المزايدة مع وزارة الصررررحة بشررررأن دنشرررراء وتوريد وتركيب وتشررررغيل وصرررريانة وددارة محطة لمعالجة الناايات
اركلينيكية الناتجة عن المؤةةات العالجية بالقطاع األ لي ( كبد .)3
راويرات ،لتوفير حلول متكرراملررة ردارة الناررايررات ،والخرردمررات
متررابعررة تنايررع العقررد الموقع مع شرررررررركررة "ديكويررت" للبتروكيمر رّ
اللوجيةتية ،ودعادة التدوير والتةويق لةكراب العمليات الصناعية.
زيادة اريرادات للشركة.
العمل على تطبيق أمثل لنظام الحوكمة في الشركة.

 3.2تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية
وفقا ً ألحكام وقواعد الكتاب الخامس عشررر من الالئحة التنايعية لقانون يئة أةرروال المال"حوكمة الشررركات" وبما تقتنرريه مصررالح
الشركة ،فقد تم تشكيل لجان منبثقة من مجلس اردارة تعمل على تمكين مجلس اردارة من تأدية مهامه بشكل فعال من خالل تقارير
وتوصيات تلك اللجان كالً في نوء المهام والمةئوليات المنوطة به.
أ) لجنة التدقيق:
تم تشكيل لجنة التدقيق بموجب قرار مجلس اردارة الصادر في  13أغةطس  ،2018دع تقوم عه اللجنة بمهام ومةئوليات التدقيق
الداخلي للشرررركة .وقد شررركلت عه اللجنة لمدة ثالث ةرررنوات قابلة للتجديد ،مع مراعاة كافة الخصرررائص المنصررروص عليها بالالئحة
التنايعية والكتاب الخامس عشررر "حوكمة الشررركات" .كما تم تعيين أمين ةررراللجنة الةرريدة /ةرراميا الصررليبي بدالً من "الةرريد /حامد
نصرررررر" بموجب دجتماع مجلس اردارة رقم  3المنعقد في تاريخ  14مايو  2019للقيام بالمهام والمةرررررئوليات المنوطة بأمين ةرررررر
اللجنة.

أعضاء لجنة التدقيق:
االسم
خالد إبراهيم الموسى
نادر سكين
فوزي المضف
ساميا الصليبي

صفة العضو في اللجنة
رئيس لجنة التدقيق
عنو لجنة التدقيق
عنو لجنة التدقيق
أمين ةر

-22-

تصنيف العضو في مجلس اإلدارة
عنو غير تنايعال
عنو غير تنايعال
عنو مةتقل
أمين ةر

تقرير حوكمة الشركات
إجتماعات لجنة التدقيق خالل العام :2019
اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام 2019

اجتماع رقم  2019/ 1المنعقد في 2019/ 3 / 14

اجتماع رقم  2019/ 2المنعقد في 2019/ 5 /14

√

اجتماع رقم  2019/ 3المنعقد في 2019/7 / 24

√
√

اجتماع رقم  2019/ 4المنعقد في 2019/ 10/ 30

خالد إبراهيم الموسى  -رئيس لجنة التدقيق
فوزي المضف  -عنو مةتقل في لجنة التدقيق
نادر سكين  -عنو لجنة التدقيق
حامد نصر  -أمين ةر
ساميا الصليبي  -أمين ةر

√
√
√

√
√

√
√
√
√

√

عدد اإلجتماعات (  4اجتماعات)

اسم العضو وصفته في اللجنة

3/4
4/4
2/4
2/4
2/4

مهام لجنة التدقيق على سبيل المثال ال الحصر:





مراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس
اإلدارة بهدف ضمان عدالة وشفافية البيانات والتقارير المالية.
التوصية بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من استقالليتهم وعدم تقديم أية خدمات للشركة
عدا ما تقتضيها مهنة التدقيق.
تقييم مدى كفا ية وفعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة
في هذا الشأن.
مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي واإلشراف الفني عليه وكذلك مراجعة نتائج تقارير
التدقيق الداخلي والجهات الرقابية.

إنجازات لجنة التدقيق خالل عام : 2019








مراجعة البيانات المالية الةنوية والمرحلية قبل عرنها على مجلس اردارة ودبداء الرأال والتوصية.
دراةة مالحظات مراقبي الحةابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
دراةة الةياةات المحاةبية المتبعة ودبداء الرأال والتوصية لمجلس اردارة.
التأكد من عدم قيام مدققي الشركة الخارجيين بتقديم أية خدمات للشركة عدا ما تقتنيها مهنة التدقيق.
م راجعة توصيات المدققين الداخليين والخارجيين بشأن نظم الرقابة الداخلية ،وكعلك متابعة تنايع اردارة لذجراءات
التصويبية المتخعة بشأن تلك التوصيات.
مناقشة أية صعوبات او معوقات تواجه مراقب الحةابات الخارجي أو أية قيود على نطال أنشطته.
رفع التوصية لمجلس اردارة بشأن تعيين ودعادة تعيين مراقبي الحةابات الخارجيين أو تغيير م وتحديد أتعابهم ،والتأكد
من اةتقالليتهم.
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 التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم أدائه ،وأداء ددارة التدقيق الداخلي.
 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاع ارجراءات الالزمة بشأنها.
 متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات عات الصلة بعملها.
ب) لجنة المخاطر:
بناء على أحكام الكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" ت ّم تشكيل لجنة المخاطر بموجب قرار مجلس اردارة الصادر في تاريخ
 13أغةطس ، 2018اع تقوم عه اللجنة بمهام ومةئوليات ددارة المخاطر للشركة .ترتبط ددارة المخاطر باللجنة مباشرة .وقد شكلت
عه اللجنة لمدة ثالث ةنوات قابلة للتجديد .كما تم تعيين أمين ةراللجنة الةيدة /ةاميا الصليبي بدالً من "الةيد /حامد نصر" بموجب
دجتماع مجلس اردارة رقم  3المنعقد في تاريخ  14مايو  2019للقيام بالمهام والمةئوليات المنوطة بأمين ةر اللجنة.
أعضاء لجنة المخاطر:
االسم
نادر سكين
طارق الموسى
فوزي المضف
ساميا الصليبي
اجتماعات لجنة المخاطر:

تصنيف العضو في مجلس اإلدارة
عنو غير تنايعال
عنو تنايعال
عنو مةتقل
أمين ةر

صفة العضو في اللجنة
رئيس لجنة المخاطر
عنو لجنة المخاطر
عنو لجنة المخاطر
أمين ةر

اجتماعات لجنة المخاطر خالل عام 2019

اجتماع رقم  2019/ 1المنعقد في 2019/ 3 / 12

اجتماع رقم  2019/ 2المنعقد في 2019/6 /27

اجتماع رقم  2019/ 3المنعقد في 2019/ 7 / 24

√

اجتماع رقم  2019 / 4المنعقد في 2019/ 10 / 30

نادر سكين  -رئيس لجنة المخاطر
طارق الموسى  -عضو في لجنة المخاطر
فوزي المضف  -عضو مستقل في لجنة المخاطر
حامد نصر – أمين سر
ساميا الصليبي – أمين سر

√
√
√

√

√
√
√

√
√

√
√

√

√

عدد اإلجتماعات (  4اجتماعات)

اسم العضو وصفته في اللجنة

3/4
3/4
4/4
1/4
3/4

مهام لجنة المخاطر على سبيل المثال ال الحصر:




دعداد ومراجعة اةتراتيجيات وةياةات ددارة المخاطر قبل اعتماد ا من قبل مجلس اردارة ،والتأكد من تنايع عه
ارةتراتيجيات والةياةات ،وأنها تتناةب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة.
نمان توافر الموارد والنظم الكافية ردارة المخاطر.
التأكد من أن موظاي ددارة المخاطر لديهم الاهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة ،والعمل على زيادة وعي العاملين بثقافة
المخاطر وددراكهم لها.
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تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلاة التي قد تتعرض لها الشركة ،وعلك لتحديد أوجه القصور
بها.
مةاعدة مجلس اردارة على تحديد وتقييم مةتوى المخاطر المقبول في الشركة ،والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهعا المةتوى
من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس اردارة.
دعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة ،وتقديم عه التقارير دلى مجلس ددارة الشركة.

إنجازات لجنة المخاطر خالل عام :2019




اعتماد األنظمة وارجراءات الاعالة ردارة مخاطر الشركة.
دراةة وتحليل تقارير المخاطر ودبداء الرأال ورفع التوصية لمجلس اردارة بشأنها.
التأكد من اةتقاللية ددارة المخاطر واةتيااء ا لكافة الشروط والمتطلبات.

ج) لجنة الترشيحات والمكافآت:
تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافعت بموجب قرار مجلس اردارة الصادر في  13أغةطس  2018لمدة ثالث ةنوات قابلة للتجديد،
وبمراعاة كافة الخصائص المنصوص عليها بالكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات" من الالئحة التنايعية للقانون رقم  7لةنة
2010وتعديالتهما .كما تم تعيين أمين ةراللجنة "الةيدة /ةاميا الصليبي" بدالً من "الةيد /حامد نصر" بموجب دجتماع مجلس
اردارة رقم  3المنعقد في تاريخ  14مايو  2019للقيام بالمهام والمةئوليات المنوطة بأمين ةر اللجنة.
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
االسم
مساعد الهولي
طارق الموسى
فوزي المضف
ساميا الصليبي

صفة العضو في اللجنة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافعت
عنو لجنة الترشيحات والمكافعت
عنو لجنة الترشيحات والمكافعت
أمين ةر
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عنو غير تنايعال
عنو تنايعال
عنو مةتقل
أمين ةر
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اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام :2019

اجتماع رقم  2019/ 1المنعقد في
2019/3/12

اجتماع رقم  2019/ 2المنعقد في
2019/12/30

مساعد الهولي  -رئيس لجنة الترشيحات والمكافعت
فوزي المضف  -عنو مةتقل في لجنة الترشيحات والمكافعت
طارق الموسى  -عنو لجنة الترشيحات والمكافعت
حامد نصر – أمين ةر
ساميا الصليبي – أمين ةر

√
√
√
√

√
√
√
√

عدد اإلجتماعات ( ) 2

اسم العضو وصفته في اللجنة

2/2
2/2
2/2
1/2
1/2

عقدت لجنة الترشيحات والمكافعت اجتماعين خالل عام  2019بموجب دعوة من رئيس اللجنة وبحنور كامل األعناء ،كما دونت
نتائج االجتماع بمحنر موقع من أعناء اللجنة.
مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:
 رفع التوصية بشأن قبول الترشيح ودعادة الترشيح ألعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية ،مع المراجعة الةنوية لالحتياجات
المطلوبة من المهارات المناةبة لعنوية مجلس اردارة.
 ونع ةياةة وانحة لمكافعت أعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية.
 ونع توصيف وظياي لاعناء التنايعيين واألعناء غير التنايعيين واألعناء المةتقلين.
 التأكد من عدم انتااء صاة االةتقاللية عن عنو مجلس اردارة المةتقل.
 دعداد تقرير ةنوال ماصل عن كافة المكافعت الممنوحة ألعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية.
إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت:








إعداد تقرير ةنوال للمكافعت الممنوحة ألعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية.
التأكد من عدم انتااء صاة االةتقاللية عن عنو مجلس اردارة المةتقل.
مراجعة الئحة الترشيحات والمكافعت ومراجعة ةياةة الترشيحات.
تقييم أعناء مجلس اردارة وفق مؤشرات األداء المونوعية.
التوصية حول مكافعت أعناء مجلس اردارة.
التوصية حول الترشيح/دعادة الترشيح ألعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية.

 4.2حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات
تحرص الشرررركة على تقديم ودتاحة كافة المعلومات والبيانات ألعنررراء مجلس اردارة .يتولى أمين ةرررر المجلس "الةررريدة  /ةررراميا
الصليبي" توفير وتدقيق المعلومات والبيانات وتوفير ا ألعناء مجلس اردارة بشكل دقيق وفي الوقت المناةب .وكعلك يتم درةال
كافة الوثائق والتقارير عات الصلة بأية أمور يتم ددراجها على جدول األعمال ويقوم أمين الةر بتزويد أعناء مجلس اردارة بتلك
التقارير والوثائق قبل االجتماعات باترة كافية للدراةة وارطالع.
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القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 1.3متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
بارنافة لما تقدّم عكره أعاله في عا الصدد ،حرص مجلس اردارة على تشكيل لجنة الترشيحات من ثالثة أعناء من بينهم عنو
مةتقل ويرأةها عنو مجلس ددارة غير تنايعال كما ت ّم ديناحه أعاله .كما اعتمد مجلس اردارة ميثال عمل اللجنة والعال يتنمن
مهام ومةررؤوليات اللجنة بما يتاق مع قواعد الكتاب الخامس عشررر "حوكمة الشررركات" من الالئحة التنايعية للقانون رقم  7لةررنة
2010وتعديالتهما.
 2.3تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تلتزم الشررركة بأعلى معايير الشرراافية وفقا لما نصررت عليه الممارةررات الرائدة وقواعد حوكمة الشررركات ،وتقوم لجنة الترشرريحات
والمكافعت في ال شركة بإعداد تقرير ما صل عن كافة المكافعت الممنوحة ألع ناء مجلس اردارة واردارة التنايعية وترفع تو صياتها
في علك دلى مجلس اردارة العال يقوم بعرنها على الجمعية العامة العادية الةنوية للموافقة عليها ،وفيما يلي بيان بمكافعت أعناء
مجلس اردارة واردارة التنايعية للعام : 2019
المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة للعام : 2019
تعرض مكافعت أعناء مجلس اردارة على الجمعية العامة العادية الةنوية للموافقة عليها حيث ال تتجاوز دجمالي المكافعت
 % 10من صررافي أرباح الشررركة بعد اةررتنزال ار الك واالحتياطات كما و منصرروص عليه في النظام االةرراةرري للشررركة .لم يتم
توزيع أية مكافعت ثابتة أو متغيرة على أعنرراء مجلس اردارة للعام  2019ما عدا مكافأة العنررو المةررتقل للعام  2019التي بلغت
قيمتها مبلد وقدره  20,000د.ك ( عشرون ألف دينار كويتي فقط ال غير).
المكافآت الممنوحة لإلدارة التنفيذية خالل عام :2019
دن نظام المكافعت الخاص باردارة التنايعية يشرررررررتمل المكافعت الثابتة والمكافعت المتغيرة .المكافعت الثابتة ى تلك المكافعت
الممنوحة لذدارة التنايعية والتي تكون مرتبطة بالمةرررررؤوليات المةرررررندة دليهم ،والمكافعت المتغيرة و ي تلك المكافعت الممنوحة
لذدارة التنايعية بنا ًء على األداء وتحقيق أ داف محددة وتقوم كل من ددارة الموارد البشرية ولجنة المكافعت بمراجعة عه المكافعت
بشكل ةنوال .وتبلد دجمالي المكافعت التي حصلت عليها اردارة التنايعية في عام  2019وفق ما يلي :

التصنيف
أعضاء اإلدارة التنفيذية

عدد
الموظفين
4

مكافأة متغيرة
مكافأة ثابتة
) دينار كويتي( )دينار كويتي(
60,000
175,104

المجموع
مزايا
)دينار كويتي(
)دينار كويتي(
( 12,600عدد  3ةيارة) 274,179
 ( 4,500تعليم أبناء)
( 18,000ةكن)
( 3,975تعاكر طيران)

وةيتم تالوة تقرير مكافعت أعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية ماصالً خالل دجتماع الجمعية العامة الةنوية لعام .2019

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية
 1.4سالمة ونزاهة التقارير المالية
قدمت اردارة التنايعية تعهدات كتابية لمجلس ددارة الشركة بةالمة ونزا ة البيانات المالية للةنة المالية المنتهية في عام  2019تةتعرض
فيها كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية ،حيث ت ّم دعداد البيانات المالية وفق معايير المحاةبة الدولية المعتمدة.
يقوم مجلس اردارة بدوره بالتعهد لمةا مي الشركة بةالمة ونزا ة البيانات المالية والتقارير عات الصلة بنشاط الشركة ،وعلك من
خالل التقرير الةنوال المقدم للمةا مين بنهاية الةنة المالية أمام الجمعية العامة العادية الةنوية.
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وتعد البيانات المالية والتقارير الصادرة عن الشركة المشار دليها ةلاا ً على النحو التالي:
 البيانات المالية الةنوية.
 البيانات المالية المرحلية.
 نماع ارفصاح عن أرباح الشركة الةنوية والمرحلية.
 التقارير الةنوية.
 2.4تشكيل لجنة التدقيق
بارنافة لما ت ّم عكره في عا الصدد ،يتمتع أعناء لجنة التدقيق جميعهم بالخبرات والكااءات وارةتقاللية التامة التي تتيح لهم القيام
بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه حيث تعمل لجنة التدقيق على ترةيـــــــــخ ثقافة االلتـــــــــزام داخل الشركة وعلك من خالل
نمان ةالمة ونزا ة التقارير المالية للشركة ،فنال عن التأكد من كااية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة .عقدت
لجنة التدقيق اجتماعات دورية مع مراقبي الحةابات الخارجيين ،كما اجتمعت اللجنة أربع مرات مع المدقق الداخلي خالل عام .2019
وقد اعتمد مجلس اردارة ميثال عمل اللجنة العال يتنمن مهام ومةؤوليات اللجنة بما يتاق مع قواعد الكتاب الخامس عشر"حوكمة
الشركات" من الالئحة التنايعية للقانون رقم  7لةنة  2010وتعديالتهما.
 3.4توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة
تقوم لجنة التدقيق بدراةة وتحليل األمور المنوطة بها وعلك ربداء الرأال ورفع التوصيات الالزمة لمجلس اردارة العال يقوم بدوره
بمراجعة عه التوصيات والتصويت عليها .وقد اعتمد مجلس اردارة جميع التوصيات المرفوعة دليه من قبل لجنة التدقيق خالل عام
 .2019عا ولم ترصد اللجنة أال تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اردارة خالل عام .2019
 4.4استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي
تقوم لجنة التدقيق بالتأكد من اةتقاللية وحيادية مراقب الحةابات الخارجي عن الشركة ومجلس ددارتها ،والتأكد من عدم قيامه بتقديم
خدمات دلى الشركة عدا الخدمات التي تقتنيها مهنة التدقيق وترفع اللجنة توصية بتعيين أو دعادة تعيين مدقق الحةابات الخارجي
دلى مجلس اردارة العال يقوم بدوره في عرض التوصية على الجمعية العامة العادية الةنوية للموافقة علي تعيينه.

القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
 1.5تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر
يولي مجلس ددارة الشركة ا تماما ً بالغا ً ردارة المخاطر .ويعتبر التطوير المةتمر والتطبيق الاعال ردارة المخاطر من أ م األ داف
للوصول دلى اةتقرار واةتمرارية أنشطة الشركة ،فنالً عن أن تحديد المخاطر نمن مةتويات مناةبة و أمر بالد األ مية لمواصلة
الشركة نجاحها ،لعلك اعتمد مجلس اردارة تعيين وحدة مةتقلة ردارة المخاطر ترتبط مباشرة بلجنة المخاطر .تقوم عه الوحدة برفع
تقارير ا دلى لجنة المخاطر وبدور ا تقوم لجنة المخاطر بدراةة عه التقارير ورفعها مع توصيات اللجنة دلى مجلس اردارة كي يكون
على دراية كاملة بالمخاطر الرئيةية التي قد تواجه الشركة ويتمكن من اتخاع القرارات الالزمة في عا الشأن.
 2.5تشكيل لجنة إدارة المخاطر
بارنافة دلى ما تقدّم عكره في عا الصدد ،قام مجلس اردارة باعتماد ميثال عمل لجنة ددارة المخاطر والعال يتنمن مهام ومةؤوليات
اللجنة بما يتاق مع قواعد الكتاب الخامس عشر"حوكمة الشركات"من الالئحة التنايعية للقانون رقم  7لةنة  2010وتعديالتهما.
 3.5أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
تعتمد الشركة أنظمة نبط ورقابة داخلية تغطي أنشطة الشركة حيث تعمل النظم الداخلية على الحااظ على ةالمة الشركة المالية
ودقة بياناتها وكااءة عملياتها من مختلف الجوانب .وقد اعتمد مجلس اردارة ةياةات داخلية وآليات ولوائح معمول بها لنمان
الرقابة الداخلية بالشركة ،كما تقوم لجنة التدقيق بالعمل علي مراجعة ورصد تطبيق تلك الةياةات واللوائح وفحص وتحليل التقارير
الصادرة من ددارة التدقيق الداخلي بالشركة لرفع تقارير ا وتوصياتها دلى مجلس اردارة .والجدير بالعكر أن أنظمة النبط
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والرقابة الداخلية تغطي كافة األنشطة بالشركة وتعزز ةالمة ودقة وكااءة عملياتها ،كما تم مراعاة مبادئ النبط الداخلي لعملية
الرقابة المزدوجة في الهيكل التنظيمي للشركة والمتمثلة في التالي:
 تحديد الةلطات والمةؤوليات بشكل دقيق.
 الاصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح.
 الاحص والرقابة المزدوجة.
 التوقيع المزدو .
 وجود ةياةات ودجراءات معتمدة للشركة.
 اتباع أنظمة تكنولوجية حديثة لتنايع المعامالت الداخلية بالشركة.
عا وقد تم تعيين مكتب تدقيق مةتقل معتمد "ديلويت وتوش" للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ودعداد تقرير في عا الشأن
كي يتم موافاة الهيئة به خالل تةعين يوما ً من انتهاء الةنة المالية.
 4.5تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي
تلتزم الشركة تطبيق أعمال التدقيق الداخلي بشكل متكامل ومةتقل ،حيث أن ددارة تدقيق داخلي ي ددارة متكاملة ومةتقلة تقوم
بالمراجعة والتدقيق على كافة أنظمة الرقابة الداخلية وفق معايير وخطط تدقيق متكاملة ومعتمدة من قبل مجلس اردارة ،كما تقوم
ددارة التدقيق الداخلي بإعداد التقارير في عا الشأن ويتم تقديمها للجنة التدقيق الداخلي بالشركة والتي تقوم بدور ا بدراةة وتحليل
تلك التقارير لرفعها الى مجلس اردارة مع التوصيات الالزمة في عا الشأن.
القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
 1.6معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية
اعتمد مجلس ددارة الشركة ميثال عمل يشتمل على معايير ومحددات للةلوك المهني والقيم األخالقية ةواء داخل الشركة أو خارجها
فيما يتعلق بالعمالء والموردين واألطراف األخرى عات الصلة .يعزز ميثال العمل المشار دليه كافة القيم لدى أفراد الشركة جميعا ً
متمثالً في أعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية وجميع موظاي الشركة .ويؤكد الميثال على االلتزام بالمعايير واألنظمة المونوعة
في الممارةات التجارية وغير ا حااظا ً على ونع وةمعة الشركة داخل قطاع األعمال. .وألن الموظاين أ م أصول الشركة ،يتم
التأكد من دحاطتهم بمنمون ميثال العمل من خالل دورات توعوية .وقد اشتمل ميثال العمل على بعض الجوانب األخرى مثل
العالقة مع الشركاء ونزا ة البيانات المالية وأمن المعلومات وكياية اربالغ عن أية ممارةات غير أخالقية حال حدوثها ،كما ينبغي
على جميع أعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية والموظاين ارلتزام بهعا الميثال في كافة مهام عملهم.
 2.6الحد من تعارض المصالح
اعتمد مجلس ددارة الشركة ةياةة خاصة بتعارض المصالح تهدف دلى نمان تطبيق ارجراءات المناةبة ركتشاف حاالت تعارض
المصالح الجو رية والتعامل معها بشكل فعال ،والتأكد بأن مجلس اردارة يقوم بالتعامل مع حاالت تعارض المصالح القائمة والمحتملة
بشكل ةليم وأن كافة القرارات يتم اتخاع ا بما يحقق مصالح الشركة .وتعد عه الةياةة بمثابة جزء ال يتجزأ من دلتزام الشركة الكامل
بالنزا ة والعدالة في التعامل مع أصحاب المصالح ،كما تبرز الةياةة ماهوم تعارض المصالح وأةس التعامل وكياية ددارة حاالت
تعارض المصالح من خالل أمثلة مونوعة ،واألطراف التي قد تتعارض مصالحها مع الشركة ودور كل من مجلس اردارة واردارة
التنايعية والتدقيق الداخلي فيما يخص تعارض المصالح ،واةتعراض ةياةة دجراءات التعامل مع حاالت تعارض المصالح وآلية
ارفصاح.
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القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 1.7آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفافية
يعد ارفصاح الدقيق والشاافية أحد الةمات األةاةية ألةاليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها حيث أنّه يةهم في تحةين مةتويات
تاهم المةا مين والمةتثمرين والجمهور ألنشطة الشركة ،وكعلك الةياةات المطبقة من قبل الشركة ،كما يعد ارفصاح الدقيق أحد
العوامل المةاعدة في جعب رؤوس األموال نظرا ً لما له من تأثير على ةلوكيات المةتثمرين ،حيث أنّه يزيد من معدالت الثقة واألمان
نظرا ً لما له من تأثير على كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة الشركة وبياناتها المالية والتي تهدف دلى تمكين المةا مين من الحصول
على المعلومات المطلوبة بشاافية وعدالة ولهعه الغاية حرصت الشركة على ونع ةياةة تتنمن القواعد وارجراءات المطبقة وآلية
ارفصاح المتبعة رتمام عملية ارفصاح بشكل دقيق وفي الوقت المحدد لها بما يتاق مع األحكام والقواعد المنصوص عليها بالكتاب
العاشر" ارفصاح والشاافية" من الالئحة التنايعية للقانون رقم  7لةنة  2010وتعديالتهما.
 2.7سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ونعت الشركة ةجالً خاصا ً بإفصاحات أعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية و و متاح لذطالع عليه من قبل كافة مةا مي
الشركة دون أال رةم أو مقابل ،كما تقوم الشركة بتحديث بيانات الةجل بشكل مةتمر بما يعكس حقيقة أوناع األطراف عات العالقة.
 3.7تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين
أنشأت الشركة وحدة تنظم شئون المةتثمرين ،و ي مةئولة عن دتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير الالزمـــة للمةتثمرين
المحتملين .تتمتـــع وحـــدة شئون المةتثمرين باالةتقاللية المناةبة على نحو يتيح لها توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت
المناةب وبشكل دقيق  ،وعلك من خالل وةائل ارفصاح المتعارف عليها ومنها الموقع ارلكتروني للشركة.
 4.7البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
عملت الشركة على تطوير البنية األةاةية لتكنولوجيا المعلومات في الشركة وارعتماد عليها بشكل كبير في عملية ارفصاح
والتواصل مع المةا مين والمةتثمرين وأصحاب المصالح ،وعلك من خالل دنشاء قةم خاص على الموقع ارلكتروني للشركة
"عالقات
المةتثمرين" يعرض كافة المعلومات والبيانات التي تةاعد المةا مين والمةتثمرين الحاليين والمحتملين على ممارةة حقوقهم وتقييم
أداء الشركة.
القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين
 1.8الحقوق العامة للمساهمين
يكال تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة الرشيدة والنظام األةاةي للشركة واللوائح والةياةات الداخلية وارجراءات والنوابط الالزمة
ممارةة المةا مين لحقوقهم األةاةية على قدر كبير من العدالة والمةاواة بما ينمن المعاملة المتكافئة لجميع المةا مين ،والحماية
من انتهاك حقوقهم ،فنال عن حماية رؤوس أموال المةا مين وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات
والتعليمات الصادرة في عا الشأن.
 2.8البيانات الخاصة بالمساهمين
قامت الشركة بإنشاء ةجل خاص"ةجل المةا مين" يُحاظ لدى وكالة المقاصة "الشركة الكويتية للمقاصة" مقيد به أةماء المةا مين
وعدد األةهم المملوكة لكل منهم ويتم التأشير في ةجل المةا مين بأية تغييرات تطرأ على البيانات المةجلة به ،ولكل عال شأن أن
يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده بالبيانات الخاصة به ،كما يتم التعامل مع البيانات الواردة في ةجل المةا مين بأقصى
درجات الحماية والةرية حااظا ً على حقول المةا مين.
 3.8التصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة
يعد مشاركة المةا مين في اجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها حقا ً أصيالً لكافة المةا مين ،لعلك تحرص
الشركة دوما ً على تشجيع المةا مين للمشاركة والتصويت باجتماعات الجمعية العامة للشركة من خالل توجيه الدعوة دلى كافة
المةا مين لحنور اجتماع الجمعيات العامة متنمنة جدول األعمال وموعد ومكان انعقاد االجتماع ،ودتاحة المعلومات والبيانات
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المرتبطة بالبنود المدرجة على جدول األعمال ،وكعلك المشاركة الاعالة ومناقشة تلك المونوعات أثناء اجتماعات الجمعية العامة
للشركة ،وبمراعاة كافة الشروط والتعليمات التي تحدد ا الالئحة التنايعية لقانون الشركات.
القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح
 1.9حقوق أصحاب المصالح
اعتمدت الشركة ةياةات لحماية حقول أصحاب المصالح تشتمل على القواعد وارجراءات التي تكال الحماية واالعتراف بحقول
أصحاب المصالح مع مراعاة المةتقر عليه في القوانين الصادرة في عا الشأن والتعليمات والنوابط الرقابية المنظمة.
 2.9المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة
تعمل الشركة على تشجيع أصحاب المصالح للمشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلاة من خالل دمكانية الحصول على المعلومات
والبيانات عات الصلة بأنشطتهم ،وتةهيل قيامهم بإبالغ مجلس ددارة الشركة بطرل آمنة عن أية ممارةات غير ةليمة يتعرنون لها
من قبل الشركة دن وجدت ،مع توفير الحماية لهم.
القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء
 1.10حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية
يعد التدريب والتأ يل المةتمر ألعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية من األركان األةاةية لقواعد الحوكمة الرشيدة ،حيث يةا م
بشكل كبير في تعزيز أداء الشر كة ،لعلك قامت الشركة بونع آليات ونظم تتيح ألعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية الحصول
على برامج ودورات تدريبية وحنور مؤتمرات عات صلة بعمل الشركة لصقل خبراتهم ومهاراتهم اردارية والتنظيمية .ويجدر
التنويه عن بعض الدورات التي حصل عليها أعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية:





ددارة المخاطر التنظيمية.
مكافحة ارحتكار.
قانون مكافحة غةل األموال وتمويل ارر اب.
ميثال أخالقيات العمل.

 2.10تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
عملت الشركة على ونع نظم وآليات لتقييم أداء مجلس ددارة الشركة ككل ،وأداء كل عنو من أعناء مجلس اردارة واللجان
المنبثقة عنه واردارة التنايعية ،وعلك بشكل دورال من خالل مجموعة مؤشرات ترتبط بمدى تحقيق األ داف االةتراتيجية للشركة،
للوقوف على نقاط القوة واألوجه الواجب تطوير ا بما ينعكس على االحتياجات التدريبية لاعوام المقبلة.
 3.10القيم المؤسسية ()Value Creation
يعمل مجلس اردارة بشكل مةتمر على خلق القيم المؤةةية ( )Value Creationلدى العاملين بالشركة من خالل ارجراءات
واآلليات التي تعمل على تحقيق األ داف ارةتراتيجية وتحةين معدالت األداء .كما تؤمن الشركة بأ مية تشجيع الموظاين على
الةلوك اريجابي و تقدير المجهودات ارةتثنائية للموظاين المتميزين ،كما تنتهج الشركة نظم التقارير المتكاملة بجميع اردارات
و تعمل علي تطوير ا بشكل مةتمر لتةاعد كل من أعناء مجلس اردارة واردارة التنايعية في اتخاع القرارات بشكل منهجي يحقق
مصالح المةا مين.
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القاعدة الحادية عشر :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
 1.11التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع
يتمثل ماهوم المةؤولية االجتماعية لدى الشركة في االلتزام بشكل مةتمر بالتصرف األخالقي والمةا مة في تحقيق التنمية المةتدامة
للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص لعلك ونعت الشركة ةياةة داخلية تهدف دلى تحقيق التوازن بين أ داف الشركة
وأ داف المجتمع ،كما تعكس تلك الةياةة الهدف بتطوير الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
 2.11جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي
تعتمد الشركة برامج وآليات تبرز جهود ا المبعولة في مجال العمل االجتماعي ،منها ارفصاح عن أ داف المةؤولية االجتماعية
للعاملين بالشركة وخطط عمل المةؤولية االجتماعية التي تقدمها الشركة من خالل الموقع ارلكتروني والتقارير الدورية عات الصلة.
بارنافة دلى برامج ت وعوية للعاملين بأ داف المةؤولية االجتماعية التي تقوم بها الشركة وتةليط النوء على القنايا التي تةا م
الشركة في تطوير ا اجتماعياً.
وفي تاريخ  29دبريل  ،2019تحت رعاية شركة المعادن والصناعات التحويلية ،قامت الهيئة العامة للبيئة متمثلة بإدارة المخلاات
وددارة العالقات العامة وارعالم باةتنافة مجلس األعمال األلماني لذجتماع الةنوال ،حيث تم تقديم مشروع مةح ودعداد قاعدة
بيانات شاملة ردارة الناايات في الكويت (ويةت أال مةك) عا ويعتبر المشروع واحد من أكبر مشاريع الهيئة العامة للبيئة والتي
تهدف دلى دنشاء اةتراتيجية وطنية ردارة الناايات ومعالجتها ونقلها والتخلص منها.
وتحرص الشركة على دعم جهود المةؤولية االجتماعية بما يتماشى مع التوجه ارةتراتيجي للشركة واحتياجات المجتمع .وفي عا
الةيال فإن الشركة ملتزمة بتبني المبادرات المناةبة والمالئمة ،ةواء كانت لدعم البيئة ،الاعاليات الخيرية ،أو تنمية المجتمع المحلي،
وعلك من أجل نمان تحقيق أفنل مناعة لكل من الشركة والمجتمع على حد ةواء.

............................................

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
طارق ابراهيم الموسى

-32-

تقرير لجنة التدقيق

تقرير لجنة التدقيق
رئيس اللجنة :خالد إبراهيم الموسى
كلمة رئيس اللجنة:
السادة المساهمين الكرام ،تحية طيبة وبعد:
•

•

22%

17%

نقدم لكم تقرير لجنة التدقيق المنبثقة من
مجلس اردارة والمنوطة بترةيخ ثقافة
ارلتزام داخل الشركة وعلك من خالل
نمان ةالمة ونزا ة التقارير المالية
للشركة والتأكد من كااية أنظمة الرقابة
الداخلية المطبقة في الشركة.
تم تشكيل لجنة التدقيق وتم اعتماد ا من قبل
مجلس االدارة فى اجتماعه المنعقد في
تاريخ  13أغةطس  2018وعلك وفقا ً
للقواعد المنصوص عليها في الكتاب
الخامس عشر «حوكمة الشركات» من
الالئحة التنايعية لقانون يئة أةوال المال
رقم  7/2010وتعديالتهما .وتقوم اللجنة
بدور ا فى تاعيل ومراقبة نظم الرقابة
الداخلية للشركة ومراجعة ودراةة تقارير
ددارة التدقيق الداخلي ومراقبي الحةابات
الخارجيين كعلك تقاريرالمراقبين المةتقلين
ورفع التوصيات لمجلس االدارة بشأنها .و
يقوم المجلس بمتابعة أعمالها بصاة منتظمة
لكي يكون على دراية كاملة بأنظمة الرقابة
الداخلية والمخاطر التي تواجهها الشركة
وبالتالي أداء الدور الاعال لترةيخ قواعد
الرقابة الداخلية.

مالية
تدقيق داخلي
تدقيق خارجي
حوكمة والتزام

28%

33%

نسبة توزيع أوقات عمل اللجنة
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ثانيا ً  :تشكيل اللجنة:
م

اإلسم

صفة العضوية فى مجلس اإلدارة

صفة العضوية فى اللجنة

1

خالد إبراهيم الموسى

عضو غير تنفيذي

رئيس اللجنة

2

فوزي المضف

عضو مستقل

عضو اللجنة المستقل

3

نادر سكين

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

4

ساميا الصليبي

أمين سر اللجنة

أمين سر اللجنة

عينت "الةيدة  /ةاميا الصليبي" أمين ةر اللجنة بدل "الةيد  /حامد نصر" بموجب دجتماع مجلس اردارة رقم  3المنعقد في تاريخ
 14مايو .2019

ثالثا ً  :أهداف اللجنة
تتلخص أهداف اللجنة في اآلتي:






التأكد من كااية وةالمة نظم الرقابة الداخلية والتقارير والةياةات وارجراءات وفاعلية مهام مراجعة التدقيق الداخلي.
التأكيد على االلتزام بتطبيق المتطلبات القانونية والتنظيمية وةياةات واجراءات الشركة المعتمدة.
درةاء أعلى معايير الرقابة الداخلية وخلق أطر دشرافية تعكس النزا ة والشاافية بكافة المعامالت والنشاطات.
حماية أصول الشركة.
التأكد من ةالمة البيانات المالية المرحلية والةنوية الصادرة من الشركة.

رابعاً :مهام لجنة التدقيق:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

تتلخص مهام لجنة التدقيق في اآلتي:
مراجعة البيانات المالية المرحلية والةنوية للشركة قبل عرنها على مجلس اردارة وابداء الرأال والتوصية لنمان دقة
وةالمة ونزا ة التقارير المالية.
التوصية لمجلس اردارة بتعيين ودعادة تعيين مراقبي الحةابات الخارجيين ومتابعة أعمالهم والتأكد من اةتقالليتهم وعدم
تقديمهم أية خدمات أخرى للشركة عدا الخدمات التي تقتنيها مهنة التدقيق.
دراةة مالحظات مراقبي الحةابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما ت ّم بشأنها.
تقييم مدى كااية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة ودبداء الرأال والتوصية بشأنها ورفع التقارير لمجلس اردارة.
ارشراف الاني على ددارة التدقيق الداخلي ومراجعة ودقرار خطط التدقيق الداخلي.
مراجعة نتائج تقاريرالتدقيق الداخلي والجهات الرقابية والمالحظات الواردة فيها وكعلك التأكد من اتخاع ارجراءات
التصحيحية الالزمة بشأن عه المالحظات.
التأكد من التزام الشركة بالقوانين والةياةات والنظم عات العالقة.
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خامسا ً :إجتماعات اللجنة:
عقدت اللجنة خالل سنة  2019أربعة اجتماعات كان بيانها كالتالي:

اجتماع رقم  2019/ 1المنعقد في
2019/ 3 / 14

اجتماع رقم 2019/ 2المنعقد في
2019/ 5 /14

اجتماع رقم 2019/ 3المنعقد في
2019/ 7 /24

فوزال المنف

√

√

√

اجتماع رقم 2019/ 4المنعقد في
30/10/2019

خالد دبرا يم
الموةى
رئيس لجنة التدقيق

√

√

عدد اإلجتماعات (  4اجتماعات)

اةم العنو وصاته
باللجنة

√

3/4

√

4/4

عنو مةتقل
نادر ةكين

√

2/4

√

عنو لجنة التدقيق
حامد نصر – أمين
ةر اللجنة
ةاميا الصليبي -
أمين الةر اللجنة

√

2/4

√
√

√

2/4

سادسا ً  :انجازات لجنة التدقيق:
 أنجزت اللجنة فى عامها الحالي العديد من اإلنجازات نوجزها فيما يلى:
 البيانات والتقارير المالية:
 مناقشة البيانات والتقارير المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة ورفع التوصية بشأنها.
 متابعة االفصاحات واالمور الهامة بشأن البيانات المالية.
 التأكد من تطبيق االجراءات المحاسبية السليمة.

 التدقيق الداخلى:
 متابعة خطة عمل المدقق الداخلى
 مناقشة تقارير المدقق الداخلي ورفع التوصية لمجلس اردارة بشأنها.

 نظم الرقابة الداخلية
 التوصية في تعيين مكتب تدقيق مةتقل لاحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

 مراقب الحسابات الخارجي
 التأكيد على إستقاللية مراقب الحسابات وتقييم أعماله
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 مناقشة مالحظات مراقب الحسابات الخارجي ورفع التوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.
 البالغات والتحقيقات (اليوجد).

 اإللتزام بالقوانين والتشريعات
 متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعملها
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تقرير المخالفات
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تقرير المخالفــات

تقرير المخالفات للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019

لم يتم توقيع أية مخالاات على شركة المعادن والصناعات التحويلية (ش.م.ك.ع) من قبل الجهات الرقابية
والحكومية خالل الةنة المالية المنتهية في  31ديةمبر . 2019

............................................

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
طارق ابراهيم الموسى
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
والبيانات المالية المج ّمعة
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

دلى الةادة المةا مين المحترمين
شركة المعادن والصناعات التحويلية  -ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
دولـة الكويـت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشررررررركة المعادن والصررررررناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) "الشررررررركة األم" وشررررررركاتها التابعة
"المجموعة" ،والتي تتنررررررمن بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديةررررررمبر  ،2019والبيانات المجمعة لارباح أو الخةررررررائر
والدخل الشررامل اآلخر ،والتغيرات في حقول الملكية ،والتدفقات النقدية للةررنة المنتهية في علك التاريخ ،وارينرراحات حول البيانات
المالية المجمعة ،بما في علك ملخص الةياةات المحاةبية الهامة.
ب رأينا ،دن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصررررررورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،المركز المالي المجمع للمجموعة كما
في  31ديةرررررررمبر  ، 2019ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة للةرررررررنة المنتهية في علك التاريخ وفقا للمعاييرالدولية للتقارير
المالية.
أساس ابداء الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،دن مةرررؤوليتنا وفقا لتلك المعايير قد تم شررررحها نرررمن بند مةرررؤوليات مراقبي
الحةررررابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنا .كما أننا مةررررتقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات ميثال األخالل
للم حاةررربين المهنيين الصرررادر عن المجلس الدولي لمعايير أخالقية المحاةررربين ،بارنرررافة الى المتطلبات األخالقية والمتعلقة بتدقيقنا
للبيانات المالية المجمعة في دولة الكويت ،كما قمنا بااللتزام بمةرررررؤولياتنا األخالقية األخرى بما يتوافق مع تلك المتطلبات والميثال.
دننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ،كافية ومالئمة لتكون أةاةا في ابداء رأينا.
التأكيد على أمر
من دون التحاظ على رأينا نود أن نشير الى ايناح رقم ( )1فيما يتعلق بالموقع الحالي للشركة ،ودلى ديناح رقم ( )31فيما يتعلق
بحقول االنتااع المقامة على أراني مؤجرة من قبل المجموعة وموطنه لدى الشركة الزميلة.
أمور التدقيق الهامة
دن أمور التدقيق الهامة ،حةرررررررب تقديراتنا المهنية ،ي تلك األمور التي كان لها األ مية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة
للةررررنة الحالية .ولقد تم اةررررتعراض تلك األمور نررررمن تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككل ،وفي التوصررررل دلى رأينا
المهني حولها ،ودننا ال نبدال رأيا مناصال حول تلك األمور .لقد قمنا بعرض أمور التدقيق الهامة التالية:
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تقييم العقارات االةتثمارية
دن تقييم العقارات االةتثمارية ي من أمور التدقيق الهامة ألنها تتنمن أرا ًء وأحكاما ً مهمة وتمثل جزءا اما من دجمالي موجودات
المجموعة ،والعال يعتمد بشكل كبير على التقديرات ،لعلك قمنا باعتبار تقييم العقارات االةتثمارية كأمر ام .دن ةياةة المجموعة
المتبعة ي أن يتم تقييم العقارات ارةتثمارية من قبل مقيمين مرخص لهم في التقييم مرة واحدة على األقل في الةنة .دن عه
التقييمات ،من نمن تقييمات أخرى تتم على أةاس االفترانات ،مثل تقدير ديرادات التأجير ،أةعار الخصم ومعدالت ارشغال،
ومعرفة افترانات الةول ومخاطر المطورين والمعامالت التاريخية .لغرض تقدير القيمة العادلة للعقارات االةتثمارية ،قام المقيمون
باةتخدام تقنيات تقييم كطريقة رةملة الدخل ،أخعا ً باالعتبار طبيعة واةتخدام العقارات االةتثمارية.
لقد قمنا بمراجعة تقارير التقييم من قبل المقيمين المرخص لهم ،كما وأننا ركزنا على مدى كااية ارفصاح عن تقييم العقارات
االةتثمارية .تظهر تلك ارفصاحات المتعلقة بهعا البند نمن ديناح رقم ( )12حول البيانات المالية المجمعة.
وجود وتحصيل األرصدة التجارية المدينة
تعتبر األرصررردة التجارية المدينة جو رية لبيان المركز المالي المجمع ،ولعلك تعتبر أمر تدقيق ام .وتعتبر قابلية األرصررردة المدينة
التجارية للتحصررريل عامال أةررراةررريا في ددارة رأس المال العامل لدى المجموعة والعال تقوم اردارة بمتابعته بصرررورة مةرررتمرة ،تقوم
اردارة بالمةاندة في وصع حدود ارئتمان للعمالء و الموافقة على الحدود النقدية ،أينما ينطبق.
لقد قمنا بتنايع دجراءات تد قيق فيما يتعلق باألرصرررررردة المدينة التجارية والتي تنررررررمنت فحص عينه من المعامالت مع المةررررررتندات
المؤيدة ،وطلب المصادقات الخارجية المتعلقة بعينه من األرصدة المدينة التجارية ومراجعة التحصيالت الالحقة ،دن تقييم األرصدة
التجارية المدينة يتطلب دبداء الرأال ،ولقد قمنا بم راجعة ارفترانرررات المةرررتخدمة في حةررراب األرصررردة التجارية المدينة منخانرررة
القيمة من خالل تحليل دقيق لتقادم األرصررررردة المدينة التجارية وتقييم األرصررررردة متاخرة الةرررررداد مع تقييم المخاطر المحلية ،مجمعه
وموثقة قانونيا اع تطلب األمر.تظهر تلك ارفصاحات المتعلقة بهعا البند في ديناح ( )6حول البيانات المالية المجمعة.
معلومات أخرى
أن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى المرتبطة بها ،كما أننا ال نعبر عن أية تأكيدات حولها .فيما
يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مةررررؤوليتنا ي قراءة تلك المعلومات األخرى ،وللقيام بعلك ،فإننا نأخع في االعتبار فيما
دعا كانت المعلومات األخرى غير متناةررررررقة بشرررررركل مادال مع البيانات المالية المجمعة أو المعلومات التي حصررررررلنا عليها من خالل
التدقيق ،أو بطريقة أخرى ،دعا ما كانت تتنرررررررمن أخطاء مادية .عا ودعا ما تبين من خالل عملنا ان نالك أخطاء مادية في تلك
المعلومات األخرى ،فإننا مطالبون بإظهار علك نمن تقريرنا.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة
دن اردارة ي الجهة المةررررؤولة عن دعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشرررركل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية،
وعن نظام الرقابة الداخلي العال تراه مناةرررربا لتمكينها من دعداد البيانات المالية المجمعة ،بحيث ال تتنررررمن أية أخطاء مادية ةررررواء
كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ.
ورعداد تلك البيانات المالية المجمعة ،تكون ددارة المجموعة مةررررؤولة عن تقييم قدرتها على تحقيق االةررررتمرارية ،واالفصرررراح عند
الحاجة عن األمور المتعلقة بتحقيق تلك االةتمرارية وتطبيق مبدأ االةتمرارية المحاةبي ،ما لم يكن بنية اردارة ت صاية المجموعة
أو ديقاف أنشطتها أو عدم توفر أية بدائل أخرى واقعية لتحقيق علك.
دن المةؤولين عن الحوكمة م الجهة المةؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للمجموعة.
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مسؤوليات مراقبي الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
دن دفنا و الحصرررررررول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ككل ،خالية من أخطاء مادية ،ةرررررررواء كانت ناتجة عن
االحتيال أو الخطأ ،ودصررررردار تقرير التدقيق العال يحتوال على رأينا .دن التأكيدات المعقولة ي تأكيدات عالية المةرررررتوى ،ولكنها ال
تنررمن بأن مهمة التدقيق المناعة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق ،ةرروف تقوم دائما بكشررف األخطاء المادية في حالة وجود ا.
دن األخطاء وةررررررواء كانت مناردة أو مجتمعة والتي يمك ن أن تنشررررررأ من االحتيال أو الخطأ تعتبر مادية عندما يكون من المتوقع أن
تؤثر على القرارات االقتصادية للمةتخدم والمتخعة بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.
وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارةررة التقديرات المهنية واالحتااظ بمةررتوى من الشررك المهني طيلة
أعمال التدقيق ،كما أننا نقوم بالتالي:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة ،ةررررواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصررررميم وتنايع
دجراءات التدقيق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر ،والح صول على أدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر لنا أ ةا ةا ربداء
رأينا .دن مخاطر عدم اكتشررراف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تعتبر أعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطأ ،حيث أن
االحتيال قد يشمل تواطؤ ،أو تزوير ،أو حعوفات مقصودة ،أو عرض خاطئ أو تجاوز رجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة.
 اةررررتيعاب دجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصررررميم دجراءات التدقيق المالئمة حةررررب الظروف ،ولكن
ليس لغرض ابداء الرأال حول فعالية دجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة.
 تقييم مالءمة الةرررياةرررات المحاةررربية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاةررربية المطبقة وارينررراحات المتعلقة بها والمعدة من قبل
ددارة المجموعة.
 االةررررتنتا حول مدى مالءمة اةررررتخدام اردارة لاةررررس المحاةرررربية في تحقيق مبدأ االةررررتمرارية ،وبناء على أدلة التدقيق التي
حصلنا عليها ،ةوف نقرر فيما دعا كان ناك عدم تأكد جو رال ومرتبط بأحداث أو ظروف قد تشير دلى وجود شكوك جو رية
حول قدرة المجموعة على تحقيق االةتمرارية ،ودعا ما تو صلنا دلى وجود عدم تأكد جو رال ،فإن علينا أن نلات االنتباه نمن
تقرير التدقيق دلى ارينرررررراحات المتعلقة بها نررررررمن البيانات المالية المجمعة ،أو في حالة ما دعا كانت تلك ارينرررررراحات غير
م الئمة ،لتعديل رأينا .دن اةتنتاجاتنا ةوف تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع علك ،فإنه
قد يكون ناك أحداث أو ظروف مةتقبلية قد تؤدال دلى عدم قدرة المجموعة على تحقيق االةتمرارية.
 تقييم ارطار العام للبيانات المالية المجمعة من ناحية العرض والتنظيم والاحوى ،بما في علك ارينررررراحات ،وفيما دعا كانت تلك
البيانات المالية المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.
 الحصررول على دليل تدقيق كافي ومالئم فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشررركة أو أنشررطة األعمال من خالل المجموعة بغرض
دبداء الرأال حول البيانات المالية المجمعة .أننا مةرررؤولون عن التوجيه ،ارشرررراف واألداء على تدقيق حةرررابات المجموعة .كما
أننا مةؤولين بشكل منارد فيما يتعلق برأينا حول التدقيق.
دننا نتواصررررل مع المةررررؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطال المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في علك أية أوجه قصور جو رية في أنظمة الرقابة الداخلية التي لاتت انتبا نا أثناء عملية التدقيق.
كما قمنا بتزويد المةرررؤولين عن الحوكمة بما يايد التزامنا بمتطلبات أخالقية المهنة المتعلقة باالةرررتقاللية ،وتزويد م بكافة ارتباطاتنا
واألمور األخرى التي قد تشير دلى وجود شكوك في اةتقالليتنا ،أو حيثما وجدت ،والحماية منها.
ومن بين األمور التي تم التواصل بها مع المةؤولين عن الحوكمة ،تلك األمور التي تم تحديد ا من قبلنا على أن لها األ مية الكبرى
في تدقيق البيانات الما لية المجمعة للةررررنة الحالية وتم اعتبار ا بعلك ،من أمور التدقيق الهامة ،ولقد قمنا بارفصرررراح عن تلك األمور
نمن تقرير التدقيق ما لم تكن القوانين أو التشريعات المحلية تحد من ارفصاح عن أمر معين ،أو في حاالت نادرة جدا ،قررنا عدم
ارفصاح عنها نمن تقريرنا تجنبا لنتائج عكةية قد تحدث نتيجة ارفصاح عنها والتي قد تطغى على المصلحة العامة.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
برأينا أن الشرررررركة األم تمةرررررك حةرررررابات منتظمة ،وأن البيانات المالية المجمعة مع تقرير مجلس اردارة للشرررررركة األم فيما يتعلق
بالبيانات المالية المجمعة متاقة مع ما و وارد في دفاتر الشررررركة األم .وأننا قد حصررررلنا على المعلومات والتاةرررريرات التي رأينا ا
نررررررورية ألداء مهام التدقيق ،دن البيانات المالية المجمعة تتنرررررمن ما نص عليه قانون الشرررررركات رقم  1لةرررررنة  2016والئحته
التنايعية والتعديالت الالحقة عليهما وعقد التأةررريس والنظام األةررراةررري للشرررركة األم وتعديالتهما ،وأن الجرد أجرال وفقا لاصرررول
المرعيـرة ،وفي حـردود المعلـرـرومات التي توافـرـررت لدينا لم تقـرع خـرالل الةنـرـرة المنتهيـرة فـري  31ديةمبر  2019مخالاات ألحكام
قانون الشررركات رقم  1لةررنة  2016والئحته التنايعية والتعديالت الالحقة عليهما أو لعقد التأةرريس والنظام األةرراةرري للشررركة األم
وتعديالتهما الالحقة ،على وجه يؤثر ماديا في المركز المالي للشررررركة األم أو نتائج أعمالها ،فيما عدا تملك شررررركة تابعة للمجموعة
لعقارات دةتثمارية وعوائد ديرادات اريجارات عليها ،مما يخالف أغراض الشركة التابعة المنصوص عليها في عقد تأةيةها.

دولـة الكويـت
 14ابريل 2020
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد ونقد معادل
ودائع ألجل
دةتثمارات مرابحة
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
مةتحق من طرف عو صلة
دجمالي المبلد المةتحق من العمالء عن أعمال العقود
مخزون
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر
دةتثمار في شركة زميلة
عقارات اةتثمارية
ممتلكات وعقارات ومعدات
موجودات حق االةتخدام
شهرة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
بنوك دائنة
أقةاط عقود تمويل دجارة
قروض ألجل
مطلوبات عقود االيجار – الجزء المتداول
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مةتحق الى أطرف عات صلة
مجموع المطلوبات المتداولة

ايناحات
3
4
5
6
7
8
9

3,278,803
1,017,988
29,715
4,319,765
1,520,230
10,166,501

1,921,442
1,367,583
39,715
3,903,101
453,100
838,842
3,675,408
12,199,191

10
11
12
13
14

164,986
5,456,750
2,390,000
1,938,197
511,511
406,889
10,868,333
21,034,834

183,495
5,457,920
2,386,000
1,709,360
406,889
10,143,664
22,342,855

518,287
1,195,000
750,000
259,186
3,633,380
747,610
7,103,463

294,335
1,730,000
550,000
3,792,931
698,443
7,065,709

928,282
251,802
1,180,084
8,283,547

761,444
761,444
7,827,153

15
16
17
18
7

المطلوبات غير المتداولة:
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مطلوبات عقود االيجار – الجزء غير المتداول
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات

2019

19
17

حقوق الملكية:
10,000,000
20
رأس المال
1,520,581
21
دحتياطي دجبارال
)1,056,623( 23
أةهم خزانة
402,450
أثر التغير في حقول ملكية شركات تابعة
دحتياطي ترجمة عملة أجنبية
()79,783
(خةائر متراكمة)  /أرباح مرحلة
10,786,625
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
1,964,662
الحصص غير المةيطرة
12,751,287
مجموع حقوق الملكية
21,034,834
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
دن اريناحات المرفقة من ( )1دلى ( )38تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.

مةاعد دبرا يم الهولي
رئيس مجلس اردارة

2018

10,000,000
1,520,581
)(1,056,623
402,450
11,958
2,043,747
12,922,113
1,593,589
¤
14,515,702
22,342,855

طارل دبرا يم محمد الموةى
نائب رئيس مجلس اردارة
والرئيس التنايعال
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
ديناحات
اإليرادات:
صافي المبيعات
ديرادات الخدمات

24

التكاليف:
تكلاة المبيعات
تكلاة الخدمات

24

مجمل الربح
المصاريف واألعباء:
تكاليف الموظاين
مصاريف عمومية وددارية
مصاريف بيعية وتةويقية
دةتهالكات
صافي مخصص خةائر االئتمان المتوقعة
مخصص خةائر االئتمان المتوقعة لطرف عو صلة
مخصص مخزون بطيء الحركة
دطااء حق اةتخدام موجودات
تكاليف تمويل لموجودات مةتأجرة
مطالبات أحكام قنائية
مجموع المصاريف واألعباء
خسارة التشغيل
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
(خةائر) ربح تصاية شركة تابعة
خةائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر

25
13
-6ب
7
-9أ
14
17

11
26
10

التغير بالقيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخةائر
ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
التغيرات في القيمة العادلة لعقارات اةتثمارية
ديرادات فوائد
مصاريف تمويلية
خةائر فروقات عملة أجنبية
ديرادات أخرى
خسارة السنة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الخسارة الشاملة للسنة
الخاصة بــ:
مةا مي الشركة األم
الحصص غير المةيطرة

27

خسارة السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم

28

10
12

2019

2018

8,775,161
11,632,886
20,408,047

7,853,841
11,575,505
19,429,346

()7,191,903
)(8,993,359
)(16,185,262
4,222,785

()5,578,292
)(9,825,436
()15,403,728
4,025,618

)(1,579,998
)(2,942,759
)(366,742
)(193,487
)(198,302
)(453,100
)(300,000
)(226,184
)(28,173
)(6,288,745

)(1,414,037
)(3,132,599
)(265,729
)(307,518
)(80,587
¤
)(65,776
)(5,266,246

)(2,065,960
()1,170
()47,228
()2,054

)(1,240,628
)(32,234
17,766
¤
¤

)(1,200
26,479
4,000
36,703
()246,340
()7,244
551,557
()1,752,457
()1,752,457

¤
6,150
¤
)165,000
( ¤
41,468
()234,579
((6,443
513,192
¤
)(1,100,308
)(1,100,308

()2,123,530
371,073
)(1,752,457

)(1,264,913
164,605
()(1,100,308

فلس
()23.57

دن اريناحات المرفقة من ( )1دلى ( )38تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.
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فلس
)(14.04

البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
خةارة الةنة
التةويات:
دةتهالكات
صافي مخصص خةائر االئتمان المتوقعة
مخصص مخزون بطيء الحركة
مخصص خةائر االئتمان المتوقعة لطرف عو صلة
أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
خةائر(ربح) تصاية شركة تابعة
دطااء موجودات حق اةتخدام
خةائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخةائر
التغيرات في القيمة العادلة لعقارات اةتثمارية
ديرادات فوائد
مصاريف تمويلية
تكاليف تمويل لموجودات مةتأجرة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة لم يعد له نروره
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
دجمالي المبلد المةتحق من العمالء عن أعمال العقود
مخزون
مةتحق الى أطراف عات صلة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى
التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المةتخدمة في) األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
صافي النقص على ودائع ألجل
المحصل من دةتثمارات مرابحة
شراء ممتلكات وعقارات ومعدات
المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
المدفوع لذةتحواع على حصص غيرمةيطرة في شركة تابعة
المحصل من تخايض موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخةائر
ديرادات فوائد مةتلمة
صافي التدفقات النقدية المةتخدمة في األنشطة االةتثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
الحركة على بنوك دائنة
صافي الحركة على عقود تمويل ديجارة
المحصل (المدفوع) لقروض ألجل
المدفوع للزكاة لشركة زميلة تحت التصاية
توزيعات دلى الحصص غير المةيطرة
مطلوبات عقود االيجار
مصاريف تمويلية مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المةتخدمة في األنشطة التمويلية

ايناحات

2019
)(1,752,457

)(1,100,308

13
-6ب
 -9أ
7

554,569
198,302
300,000
453,100
)(26,479
1,170
47,228
226,184
2,054

606,507
80,587
)(6,150
32,234
)(17,766
-

10
12

1,200
)(4,000
)(36,703
246,340
28,173
)(38,711
241,521
441,491

165,000
)(41,468
234,579
)(25,000
264,488
192,703

)(626,966
838,842
1,789,752
49,167
)(151,327
2,340,959
)(35,972
2,304,987

454,942
)(237,416
)(2,025,906
1,643,854
28,177
)(100,077
()71,900

349,595
10,000
)(797,350
39,062
-

304,219
)(230,342
6,150
)(275,000

15,255
36,703
)(346,735

41,468
)(153,505

223,952
)(535,000
200,000
)(242,880
)(246,340
)(600,268

294,335
)(150,000
)(4,192
)(43,500
)(234,579
)(137,936

11
26
14
10

17
19
19

19

13

10

17

1,357,984
صافي الزيادة (النقص) في نقد ونقد معادل
)(623
26
نقد ونقد معادل لشركة تابعة تم تصايتها
1,921,442
نقد ونقد معادل في بداية الةنة
3,278,803
3
نقد ونقد معادل في نهاية الةنة
دن اريناحات المرفقة من ( )1دلى ( )38تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.
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2018

)(363,341
2,284,783
1,921,442

البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)

 -1تأةيس ونشاط الشركة األم
دن شررررركة المعادن والصررررناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) "الشررررركة األم" ي شررررركة مةررررا مة كويتية عامة مةررررجلة في دولة
الكويت .تم تأةرريس الشررركة بموجب عقد تأةرريس تحت رقم  /113جلد ( )17بتاريخ  10يونيو  ،1987وتعديالته الالحقة وآخر ا
ما تم التأشير عليه بالةجل التجارال تحت رقم  12320بتاريخ  9أكتوبر .2017
دن األنشطة الرئيةية للشركة األم ي:
-

شراء وبيع اآلليات والمركبات والناقالت المةتعملة والخردة وقطع غيار ا ومةتلزماتها والمعادن بأنواعها ومشتقاتها وما ينتج عنها
وتمثيل الشركات المتخصصة في علك.
شررراء وبيع خردة المنازل والمشررروعات الصررناعية والتجارية بما يشررمل علك من األدوات المنزلية واآلالت ومخلاات البناء المعدنية
وغيره من الخردة المتوافرة محليا.
تقطيع وتصنيف المخلاات والخردة وتخزينها وبيعها محليا وخارجيا.
دةتيراد اآلالت والمواد األولية الالزمة رعادة دنتا وتقطيع وتخزين الخردة.
القيام بكافة أعمال التجارة والتصدير وارنتا المتعلقة بأغراض الشركة داخل دولة الكويت وخارجها.
دنشاء الصناعات المكملة لتجارة ودنتا الخردة أو المةا مة في عه المشاريع.
ددارة وتطوير مناطق بيع وشراء ودنتا وتصنيع المواد الخردة والمواد المةتعملة والصناعات المكملة داخل وخار دولة الكويت.
القيام بكافة أعمال الهدم وارزالة للمنشعت وتمثيل الشركات المتخصصة في عا المجال.
دقامة وددارة المزادات المتعلقة بأغراض الشركة محليا وعالميا وتمثيل الشركات في عا المجال.
دةتغالل الاوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق اةتثمار ا في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
المةا مة في التأةيس أو التملك الجزئي للشركات الصناعية وشركات اردارة الصناعية محليا ودوليا.
تطوير وتهيئة ودنشاء وددارة وتشغيل المناطق الصناعية والحرفية.
القيام بتنايع كافة أعمال النقل والتجميع للقمامة والناايات وارنقاض وارةتاادة منها داخل وخار دولة الكويت.
القيام بتنايع كافة أنواع تعهدات ومناقصات النظافة لجميع الجهات داخل وخار دولة الكويت.
القيام بتنايع كافة أنواع وأعمال وخدمات تنظيف وحماية وتحةين البيئة من التلوث داخل وخار دولة الكويت.
دنشررراء أو ددارة أو صررريانة محطات المجارال ورمي القمامة واألنقاض بأنواعها وارتجار بالمواد الناتجة من علك داخل وخار دولة
الكويت.
دنشاء الصناعات لتدوير الناايات واألنقاض والمخلاات البيئية داخل وخار دولة الكويت (وعلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).
دن عنوان الشركة األم المةجل و :ص.ب  4520الصااة –  13045دولة الكويت.
دن الشررركة األم في الوقت الحالي تتناقش مع الهيئه العامه للصررناعة بخصرروص الموقع الحالي والمواقع البديله المتاحة لعملياتها .دن
نتيجة عه النقاشات وتأثير ا على البيانات المالية المجمعة ال يمكن تقدير ا حاليا.
دن الشررركة األم مملوكة بنةرربة  %66.48من قبل شررركة أجيلتي للمخازن العمومية  -ش.م.ك(.عامة) مدرجة في بورصررة الكويت
(الشركة األم الرئيةية).
تمت الموافقة على دصررردار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس ددارة الشرررركة األم بتاريخ  14ابريل  .2020دن البيانات المالية
المجمعة المرفقة خانرررعة للمصرررادقة عليها من قبل الجمعية العامة لمةرررا مي الشرررركة األم .حيث لها صرررالحية تعديل تلك البيانات
المالية المجمعة بعد دصدار ا.

-49-

البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)

 -2الةياةات المحاةبية الهامة
تم دعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاةبة الدولية،
وتتلخص الةياةات المحاةبية الهامة فيما يلي:
أ-

أةس ارعداد:
تم دعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاةبة الدولية،
وتتلخص الةياةات المحاةبية الهامة فيما يلي :
يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي والعال يمثل العملة الرئيةية للشركة األم ،ويتم دعداد ا على أةاس مبدأ التكلاة
التاريخية فيما عدا البنود التالية والتي تدر بقيمتها العادلة.
•

أراني ومباني.

•

مشتقات األدوات المالية.

•

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر.

•

عقارات اةتثمارية.

تةتند التكلاة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلد المدفوع مقابل الةلع والخدمات .دن القيمة العادلة ي المبلد المةتلم عن بيع
األصل أو المدفوع لةداد االلتزام في معاملة عادية بين أطراف الةول كما في تاريخ القياس.
دن دعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اردارة دجراء بعض اآلراء والتقديرات واالفترانات
في عملية تطبيق الةياةات المحاةبية للمجموعة .لقد تم ارفصاح عن اآلراء والتقديرات واالفترانات المحاةبية الهامة في ديناح
رقم  ( 2خ ).


المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة الحالية
دن الةررياةررات المحاةرربية المةررتخدمة في دعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المطبقة في الةررنة الةررابقة باةررتثناء التغيرات
الناتجة عن تطبيق بعض المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير كمـا في  1يناير  2019وبيانها كالتالي:
المعيار الدولي للتقارير المالية  - 16التأجير
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16محل معيار المحاةبة الدولي رقم ( )17التأجير ،وتاةير لجنة تاةيرات التقارير المالية
الدولية رقم ( )4تحديد ما دعا كان الترتيب يحتوال على عقد تأجير ،وتاةير لجنة التاةيرات رقم ( )27تقييم جو ر المعامالت التي
تتنمن شكالً قانونيا ً لعقد تأجير .يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض وارفصاح عن عقود التأجير ويتطلب من
المةتأجرين المحاةبة عن أغلب العقود وفقا لنموع فردال نمن بنود المركز المالي.
لم يطرأ تغيير جو رال على طريقة محاةبة المؤجرين وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16مقارنةً بمعيار المحاةبة الدولي
رقم ( .)17ةيواصل المؤجرين تصنيف كافة عقود التأجير دما كعقود تأجير تشغيلية أو تمويلية باةتخدام مبادئ مماثلة لمبادئ المعيار
المحاةبة الدولي رقم ( .)17وعليه ،لم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16أثر على عقود التأجير التي تكون
فيها المجموعة الطرف المؤجر(ان وجدت).
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عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)16طبقت المجموعة منهجا ً واحدا ً لالعتراف والقياس على جميع عقود التأجير
التي تكون فيها المجموعة الطرف المةتأجر ،باةتثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود التأجير للموجودات عات القيمة المنخانة.
وطبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16باةتخدام أةلوب األثر الرجعي المعدل عند التطبيق المبدئي في  1يناير
 2019وبالتالي ،لم يتم تعديل معلومات المقارنة.
اختارت المجموعة اةتخدام األةلوب االنتقالي العملي المناةب العال يةمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديد ا مةبقا ً
كعقود تأجير كما في معيار المحاةبة الدولي رقم ( )17وتاةير لجنة تاةيرات التقارير المالية الدولية  4في تاريخ التطبيق المبدئي.
اختارت المجموعة أينا اةتخدام دعااءات من االعتراف بعقود التأجير التي تبلد مدتها عند تاريخ بدء مدة عقد التأجير  12شهرا ً
أو أقل وال تحتوال على خيار شراء ("عقود التأجير قصيرة األجل") وعقود التأجير التي يكون فيها األصل محل العقد منخاض القيمة
("موجودات عات القيمة المنخانة").
بما دن الشركة األم في الوقت الحالي تتناقش مع الهيئه العامه للصناعة بخصوص الموقع الحالي والمواقع البديله المتاحة لعملياتها.
دن نتيجة عه النقاشات وتأثير ا على البيانات المالية المجمعة ال يمكن تقدير ا حاليا وبالتالي لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  – 16التأجير على عه األرض نتيجة حالة عدم التأكد المرتبطة بونعها التأجيرال.
األثر على محاسبة المستأجر
التأجير التشغيلي الةابق
يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16كياية قيام المجموعة بالمحاةبة عن عقود التأجير المصناة ةابقا ً كعقود تأجير تشغيلية
وفقا ً لمعيار المحاةبة الدولي رقم ( ،) 17والتي كانت خار بنود المركز المالي .عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
( ،)16على جميع عقود التأجير (باةتثناء ما و معكور أدناه) ،تقوم المجموعة بــ:
 .1ارعتراف بموجودات حق االةتخدام ومطلوبات التأجير نمن بيان المركز المالي المجمع ،ويتم قياةهما مبدئيا ً بالقيمة الحالية
لمدفوعات التأجير المةتقبلية ،و
 .2ارعتراف بإةتهالك موجودات حق االةتخدام والاوائد على مطلوبات التأجير في بيان األرباح أو الخةائر المجمع ،و
 .3يتم تجزئة دجمالي مبلد النقد المدفوع دلى أصل المبلد (معروض نمن األنشطة التمويلية) والاائدة (معروض نمن األنشطة التشغيلية)
في بيان األرباح أو الخةائر المجمع.
يتم االعتراف بحوافز التأجير (مثال فترة اريجار مجانية) كجزء من قياس موجودات حق االةتخدام ومطلوبات التأجير في حين أنها
بموجب معيار المحاةبة الدولي رقم ( )17تنتج عن االعتراف بمطلوبات حوافز التأجير ويتم دطااؤ ا على أةاس القةط الثابت
وتخصم من مصروف اريجار.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16يتم اختبار موجودات حق االةتخدام للتحقق من وجود انخااض في قيمتها وفقا ً
لمعيار المحاةبة الدولي ) (36ارنخااض في قيمة الموجودات ،ويحل محل الشرط الةابق لالعتراف بمخصص لعقود التأجير المتوقع
خةارتها.
بالنةبة لعقود التأجير قصيرة األجل (مدة التأجير  12شهرا ً أو أقل) ولعقود التأجير الموجودات عات القيمة المنخانة (مثل أجهزة
الحاةب اآللي الشخصية واألثاث المكتبي) ،اختارت المجموعة االعتراف بمصاريف التأجير على أةاس القةط الثابت كما و مةموح
به وفقا للمعيار الدولي التقارير المالية رقم ( .)16يتم عرض المصاريف نمن بند المصاريف األخرى في بيان األرباح أو الخةائر
المجمع.
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التأجير التمويلي السابق
يتمثل الاارل الرئيةي بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16ومعيار المحاةبة الدولي رقم ( )17فيما يتعلق بالموجودات
المحتاظ بها ةابقا ً بموجب عقد التأجير تمويلي في قياس نمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المةتأجر للمؤجر .ويتطلب المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )16أن تعترف المجموعة كجزء من مطلوبات التأجير المبلد المتوقع دفعه بموجب نمان القيمة المتبقية
فقط ،عونا ً عن الحد األقصى للمبلد المنمون وفقا ً لمعيار المحاةبة الدولي رقم ( .)17لم يكن لهعا التغيير تأثير ماديا ً على البيانات
المالية المجمعة للمجموعة.
األثر المالي الناتج عن التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
دن المتوةط المرجح لةعر االقتراض ارنافي للمةتأجرالمرجح المطبق على مطلوبات التأجير المعترف بها نمن بيان المركز
المالي المجمع كما في تاريخ التطبيق المبدئي و .٪ 5
يونح الجدول التالي تةوية ارتباطات عقود التأجير التشغيلية بموجب معيار المحاةبة الدولي رقم ( )17كما في  31ديةمبر  2018ومطلوبات
التأجير المعترف بها نمن بيان المركز المالي كما في تاريخ التطبيق المبدئي:
دينار كويتي
ارتباطات تأجير تشغيلية غير مخصومة وفقا ً لمعيار المحاةبة الدولي رقم ( )17كما في  31ديةمبر 2018
ناقصا :اةتثناء اليجارات عات القيمة المنخانة
ً
ارتباطات تأجير تشغيلية غير مخصومة ومحولة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
ارتباطات تأجير تشغيلية مخصومة ومحولة وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
مطلوبات التأجير المعترف بها نمن بيان المركز المالي المجمع كما في  1يناير 2019

770,625
()58,665
711,960
661,469
661,469

التأثير على الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في  31ديسمبر :2019

موجودات حق االةتخدام ()2( ، )1
مصاريف مدفوعة مقدما
صافي التأثير على مجموع الموجودات

كما لو معيار
المحاسبة الدولي
رقم ( )17مطبق

تعديالت المعيار
الدولي للتقارير
المالية رقم ()16

12,000
12,000

511,511
()12,000
499,511

511,511
511,511

510,988

510,988

510,988

510,988

ارتباطات بموجب تأجير تمويلي ()3

-

صافي التأثير على مجموع المطلوبات

()11,477

التأثير على األرباح المرحلة
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.1

.2
.3

.4
.5

المجموعة كمةتأجر
دن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16على عقود التأجير المصناة ةابقا ً كعقود تأجير تشغيلية وفقا ً لمعيار المحاةبة
الدولي رقم ( )17أدى دلى االعتراف بموجودات حق االةتخدام ومطلوبات التأجير .نتج عن علك انخااض في "المصاريف األخرى"
وزيادة في االةتهالك ومصاريف التمويل.
يتم عرض المعدات المةتأجرة بموجب ترتيبات تأجير تمويلي التي ةبق تصنياها نمن الممتلكات والعقارات والمعدات كموجودات
حق االةتخدام .لم يكن ناك تغيير في المبلد المعترف به.
يتم عرض مطلوبات التأجير الخاصة بعقود التأجير المصناة ةابقا ً على أنها عقود تأجير تمويلية بموجب معيار المحاةبة الدولي رقم
( )17والتي تم عرنها ةابقا ً نمن االلتزامات وفقا ً لعقود التأجير التمويلية في بند "مطلوبات التأجير " .لم يكن ناك أال تغيير في
المطلوبات المعترف بها.
تم دلغاء االعتراف بمخصصات عقود التأجير المتوقع خةارتها المعترف بها وفقا ً لمعيار المحاةبة الدولي رقم (.)17
تم دلغاء االعتراف بمطلوبات حوافز التأجير المعترف بها ةابقا ً المتعلقة بعقود التأجير التشغيلية ،وتم ددراجها نمن حةاب موجودات
حق االةتخدام ومطلوبات التأجير.
التأثير على بيان التدفقات النقدية:
نتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16تأثير على بيان التدفقات النقدية المجمعة للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16يةتوجب على المةتأجر عرض التالي:
 مدفوعات لتأجير قصير األجل ومدفوعات لتأجير موجودات عات قيمة منخانة ومدفوعات التأجير المتغيرة وغير المدرجة نمن
مطلوبات التأجير ،كجزء من األنشطة التشغيلة (قامت المجموعة بإدرا تلك المدفوعات نمن المدفوعات للموردين والموظاين).
 المدفوعات النقدية للجزء الخاص بالاوائد على مطلوبات التأجير دما نمن األنشطة التشغيلية أواألنشطة التمويلة ،كما و مةمو ٌح به
وفقا ً لمعيار المحاةبة الدولي رقم (.)7
 المدفوعات النقدية لجزء األصل من مطلوبات التأجير نمن من األنشطة التمويلة.
وفقا لمعيار المحاةبة الدولي رقم ( )17يتم عرض جميع مدفوعات التأجير التشغيلي نمن التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.
ونتيجة لعلك ارتاع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بمبلد  242,880دينار كويتي وصافي النقد المةتخدم في األنشطة
التمويلة انخاض بناس المبلد.
لم ينتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16تأثير على صافي التدفقات النقدية.
دورة التحسينات السنوية ( 2017-2015الصادرة في ديسمبر )2017
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )3دمج األعمال
تونررح التعديالت أن أال منشررأة عند اكتةرراب الةرريطرة على عمليات مشررتركة ،فإنها تطبق متطلبات دمج األعمال على مراحل منها
قياس االةتثمارات المملوكة من قبل في موجودات ومطلوبات العمليات المشتركة بالقيمة العادلة .وللقيام بعلك ،يقوم المشترال بقياس
حصص ملكيته المملوكة ةابقا ً في العمليات المشتركة.
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تطبق المن شأة تلك التعديالت على معامالت دمج األعمال التي يكون تاريخ الحيازة لها في أو بعد الاترة المالية ال ةنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير .2019
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )11الترتيبات المشتركة
دن أال طرف يشارك في عملية مشتركة ولكنه ال يملك ةيطرة مشتركة ،قد يحصل على ةيطرة مشتركة للعمليات المشتركة والتي
تشرركل نشرراط العمليات المشررتركة فيها أعمال نررمن تعريف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( .)3وتونررح التعديالت عدم قياس
الحصص المملوكة ةابقا ً في العمليات المشتركة.
تطبق المجموعة تلك التعديالت على المعامالت التي تحصل فيها على ةيطرة مشتركة في أو بعد الاترة المالية الةنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير .2019
معيار المحاةبة الدولي ( – )23تكاليف االقتراض
تونح التعديالت أن المجموعة تعامل أال قروض تمت في األةاس لتطوير أصل مؤ ل كجزء من القروض العامة عندما تكون كل
األنشطة النرورية لتجهيز األصل لالةتخدام أو البيع المزمع له كاملة.
تطبق المجموعة تلك التعديالت على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد الاترة المالية الةرررررررنوية التي تطبق فيها الشرررررررركة تلك
التعديالت للمرة األولى .تطبق الشررركة تلك التعديالت على المعامالت التي تحصررل فيها على ةرريطرة مشررتركة في أو بعد أو الاترة
المالية ال ةنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019وحيث أن ةيا ةة المجموعة الحالية تتما شي مع عه التعديالت ،فإن المجموعة
ال تتوقع أن يكون لتلك التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة.
تنطبق بعض التعديالت والتاةرررررريرات األخرى للمرة األولى في  2019ولكن ليس لها أثر على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألال معايير أو تاةيرات أو تعديالت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ ةريانها بعد.
دن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها تأثير مادال على البيانات المالية المجمعة.
ب  -أةس التجميع:
تتنرررمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لشرررركة المعادن والصرررناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) والشرررركات التابعة
التالية (المشار دليها بالمجموعة):
نةبة الملكية %
اةم الشركات التابعة

بلد التأةيس

األنشطة الرئيةية

2019

شركة المعادن والصناعات التحويلية – شركة اردنية –
ع.م.م( - .ايناح )26

المملكه
األردنية
الهاشمية

تجارة مواد
ةكراب

-

تجارة عامة
ومقاوالت

99

ع.م.م( .ب)2/

دولة الكويت

تجارة عامة
ومقاوالت

99

99

شركة المعادن القابنة – ش.م.ك( .مقالة) وشركتها
التابعة (*)

دولة الكويت

تجارة عامة
ومقاوالت

99

99

تنظيف الطرل
والمباني والمدن
مقاوالت نظافة

60

شركة المعادن الوطنية للتجارة والمقاوالت –
دولة الكويت

ع.م.م( .ب)1/
شركة المعادن العمومية للتجارة والمقاوالت –

شركة المحيط الاني – علي حةين وشركاه –
دولة الكويت

ع.م.م.
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2018

99

99

60
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-

-

-

(ب ) 1/قامت ال شركة األم بتغيير الكيان القانوني ل شركة المعادن الوطنية للتجارة والمقاوالت من شركة عات م ةؤولية محدودة الى
شررررركة شررررخص واحد ،حيث تم التأشررررير في الةررررجل التجارال رقم القيد ( )69170وبموجب معكرة صررررادرة من ددارة شررررركات
األشخاص بتاريخ  5فبراير 2020بناءا على قرار الجمعية العمومية غيرعادية المنعقدة بتاريخ  14مايو .2019
(ب ) 2/قامت الشركة األم بتغيير الكيان القانوني لشركة المعادن العمومية للتجارة والمقاوالت من شركة عات مةؤولية محدودة الى
شررررركة شررررخص واحد ،حيث تم التأشررررير في الةررررجل التجارال رقم القيد ( )69164وبموجب معكرة صررررادرة من ددارة شررررركات
األشخاص بتاريخ  5فبراير 2020بناءا على قرار الجمعية العمومية غير عادية المنعقدة بتاريخ  14مايو .2019
(*) دن الملكية الاعلية للمجموعة ي  %100من الشركات التابعة.
دن الشركات التابعة ي الشركات التي تةيطر عليها الشركة األم .وتوجد الةيطرة عندما تكون الشركة األم:
عات ةلطة على الشركة المةتثمر فيها.
قابلة للتعرض للخةارة ،أو لديها حقول في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المةتثمر فيها.
لديها القدرة على دةتخدام ةلطتها في التأثير على عوائد الشركة المةتثمر فيها.
تقوم الشركة األم بإعادة تقييم مدى ةيطرتها على الشركة المةتثمر فيها دعا أشارت الحقائق والظروف بأنه ناك تغييرات على واحد
أو أكثر من عناصر الةيطرة الثالثة المبينة أعاله.
عند تملك المجموعة لنةبة أقل من أغلبية حقول التصويت بالشركة المةتثمر فيها ،فانه يكون لديها الةلطة على الشركة المةتثمر
فيها عندما تكون حقول التصويت لها كافية العطائها القدرة العملية على توجيه األنشطة عات الصلة للشركة المةتثمر فيها من جانبها.
تأخع الشركة األم جميع الحقائق والظروف عات الصلة بعين ارعتبار في تقييم مدى كااية حقول التصويت في الشركة المةتثمر فيها
رعطاء الةلطة عليها ،بما في علك:
حقول تصويت المجموعة نةبة الى مدى توزيع حقول التصويت الخاصة باآلخرين.
حقول التصويت المحتملة التي تحتاظ بها المجموعة ،وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى.
الحقول الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.
أية حقائق وظـروف دنـافية تشير دلـى مـدى القدرة المالية للمجموعة على توجيه األنشطة عات الصلة عند دتخاع القرارات ،بما في
علك أنماط التصويت في االجتماعــات الةابقـة للمةا مين.
تتنرررمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشرررركات التابعة من تاريخ بدء الةررريطرة الاعلية وحتى تاريخ زوال الةررريطرة
الاعلية  .تحديدا ،يتم ادرا اريرادات والمصاريف للشركة التابعة التي تم شراء ا أو اةتبعاد ا خالل الةنة نمن بيان األرباح أو
الخ ةائر والدخل ال شامل اآلخر المجمع من تاريخ ح صول ال شركة االم على ال ةيطرة وحتى تاريخ زوال ةيطرة ال شركة األم على
الشررركة التابعة .عند التجميع ،يتم دةررتبعاد جميع األرصرردة والمعامالت المتبادلة بين الشررركات بالكامل ،بما فيها األرباح المتبادلة
والخةرررائر واألرباح غير المحققة  .يتم دعداد البيانات المالية المجمعة بإةرررتخدام ةرررياةرررات محاةررربية موحدة للمعامالت المتماثلة
ولاحداث األخرى التي تتم في ظروف متشابهة.
يتم دظهار الحصص غير المةيطرة من صافي موجودات الشركات التابعة المجمعة في بند مةتقل من حقول ملكية المجموعة.
األرباح أو الخةائر وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بمةا مي الشركة األم والحصص غير المةيطرة حتى دن نتج
عن علك قيد عجز في رصيد الحصص غير المةيطرة.
يتم المحاةبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في الةيطرة كمعاملة نمن حقول الملكية .يتم تعديل المبالد
الدفترية لحصرص ملكية المجموعة والحصرص غير المةريطرة لتعكس التغيرات للحصرص المتعلقة بها في الشرركات التابعة .دن أية
فروقات بين الرصررريد المعدل للحصرررص غير المةررريطرة والقيمة العادلة للمبلد المدفوع أو المحصرررل يتم ارعتراف بها مباشررررة في
حقول المـلكية الخاصة بمالك الشركة األم .دعا فقدت المجموعة الةيطرة على شركة تابعة ،فإنها تقوم باآلتي:
دةتبعاد الموجودات (بما في علك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة.
دةتبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المةيطرة.
دةتبعاد فرول تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المةجلة في حقول الملكية.
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 ددرا القيمة العادلة للمقابل المةتلم. ددرا القيمة العادلة ألال اةتثمار محتاظ به. ددرا أال فائض أو عجز في األرباح أو الخةائر. دعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المةجلة ةابقا في الدخل الشامل اآلخر دلى األرباح أو الخةائر أو األرباح المرحلة طبقالما يلزم لهعه البنود.
جـ  -األدوات المالية:
تقوم المجموعة بتصررررنيف أدواتها المالية كموجودات مالية ومطلوبات مالية .يتم ددرا الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما
تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات.
يتم تصررررررنيف األدوات المالية كمطلوبات أوحقول ملكية طبقا لمنررررررمون االتااقيات التعاقدية .دن الاوائد والتوزيعات واألرباح
والخةائر التي تتعلق باألداة المالية المصناة كمطلوبات تدر كمصروف أو ديراد  .أما التوزيعات على حاملي عه األدوات المالية
المصرررناة كحقول ملكية فيتم قيد ا مباشررررة على حقول الملكية .يتم دظهار األدوات المالية بالصرررافي عندما يكون للمجموعة حق
قانوني ملزم لتةررديد الموجودات والمطلوبات بالصررافي وتنوال الةررداد دما بالصررافي أو ببيع الموجودات وةررداد المطلوبات في آن
واحد.
تتنمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في المركز المالي المجمع النقد والنقد المعادل ،الودائع ألجل ،اةتثمارات مرابحة،
المد ينين ،الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةرررررررائر ،البنوك الدائنة ،أقةررررررراط عقود تمويل دجارة ،مطلوبات
عقود االيجار ،القروض ألجل والدائنين.
 الموجودات المالية
تصنيف الموجودات المالية
لتحديد فئة تصررنيف وقياس الموجودات المالية ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية ،باةررتثناء أدوات
الملكية والمشرررتقات ،اةرررتنادا ً دلى نموع األعمال الخاص بالشرررركة بإدارة موجودات المجموعة و كعلك خصرررائص التدفقات النقدية
التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.
تقييم نموذج األعمال
تحدد المجموعة نموع أ عمالها وفق مةرررررتوى يعكس أفنرررررل وةررررريلة ردارة المجموعة لموجوداتها المالية لتحقيق أ دافها ،وتحقيق
التدفقات النقدية التعاقدية .و عا ةرواء كان دف المجموعة الوحيد و تحصريل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصريل
التدفقات النقدية التعاقدية وكعلك التدفقات الن قدية من بيع الموجودات معا .ودعا لم تنطبق أال من اتين الحالتين (كأن يتم االحتااظ
بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة) ،فإن الموجودات المالية تصرررررررنف كجزء من نموع أعمال البيع وتقاس بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخةائر .ال يتم تقييم نموع أعمال المجموعة لكل أداة على حدة ،ولكن على مةتوى أعلى من المحاظة ككل.
االعتراف المبدئي
يتم االعتراف بمشررررتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ التةرررروية ،و والتاريخ العال يتم فيه تةررررليم األصررررل للمجموعة .يتم
االعتراف بالموجودات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة منررررررراف دليها تكاليف المعامالت لكافة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخةائر.
إلغاء االعتراف
يتم دلغاء االعتراف بالموجودات المالية (كليا أو جزئيا) عندما تنتهي الحقول التعاقدية في اةرررررررتالم التدفقات النقدية من الموجودات
المالية ،أو عندما تحول المجم وعة حقها في اةررتالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية ،وعلك في أحدى الحالتين التاليين( :أ) دعا
تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية الموجودات المالية من قبل المجموعة  ،أو (ب) عندما ال يتم تحويل جميع
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المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو االحتااظ بها ،ولكن تم تحويل الةررررررريطرة على الموجودات المالية .عندما تحتاظ المجموعة
بالةيطرة ،فيجب عليها االةتمرار في ددرا الموجودات المالية بحدود نةبة مشاركتها فيها.




-

فئات قياس الموجودات المالية
ً
تم اةتبدال فئات قياس الموجودات المالية وفقا لمعيار المحاةبة الدولي رقم ( ( )39المتاحة للبيع ،القروض والمدينين) بما يلي:
أدوات الدين بالتكلاة المطاأة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر.
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
تقاس الموجودات المالية بالتكلاة المطاأة دعا كانت تتوافق مع الشرطين التاليين:
االحتااظ باألصل نمن نموع األعمال العال يهدف دلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية ،و
الشررروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتنررمن بشرركل أةرراةرري مدفوعات المبلد األصررلي
والاوائد المةتحقة على المبلد المتبقي.
ً
أدوات الدين التي تم قياةرررررها بالتكلاة المطاأة تقاس الحقا بالتكلاة المطاأة باةرررررتخدام طريقة العائد الاعلي المعدلة بخةرررررائر انخااض
القيمة ،دن وجدت .يتم االعتراف باألرباح والخةائر في بيان األرباح أو الخةائر المجمع عند دلغاء االعتراف باأل صل أو تعديله أو
انخااض قيمته.
دن النقد والنقد المعادل  ،اةرررررتثمارات الوكالة  ،الودائع ألجل  ،المدينين التجاريين  ،المةرررررتحق من أطراف عات صرررررلة وموجودات
العقود والموجودات األخرى تصنف كأدوات دين بالتكلاة المطاأة.
النقد والنقد المعادل:
.1
يتمثل النقد والنقد المعادل في النقد في الصندول ولدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى البنوك واالةتثمارات قصيرة األجل عالية
الةيولة والتي تةتحق خالل فترة  3شهور أو أقل من تاريخ اريداع والقابلة للتحويل دلى مبالد محددة من النقد والتي تتعرض لمخاطر
غير مادية من حيث التغيرات في القيمة.
 .2ودائع ألجل
دن ودائع ألجل يتم ديداعها لدى بنوك ولها فترة دةتحقال تعاقدية ألكثر من  3أشهر.
 .3مدينون تجاريون
يمثل المدينون المبالد المةتحقة من العمالء عن بيع بنائع  ،تأجير وحدات أو خدمات منجزة نمن النشاط االعتيادال ،ويتم االعتراف
مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلاة المطاأة باةتخدام طريقة معدل الاائدة الاعلي ناقصا مخصص االنخااض في
القيمة.
 .4إستثمار مرابحة
يتمثل اةتثمار المرابحة في المبلد المةتحق على أةاس ارةتالم المؤجل لبنود تم تمويلها للغير وفقا التااقيات عقود المرابحات .يدر
رصيد المرابحات باجمالي المبلد المدين ،بعد خصم عوائد التمويل المتعلقة بالاترات المةتقبلية .يتم دطااء
عوائد التمويل المةتقبلية عند اةتحقا ا على أةاس نةبي زمني باةتخدام طريقة الاائدة الاعلية.
 .5موجودات عقود
دن موجودات العقود تمثل حق المجموعة في المقابل العى تم على أةاةه تحويل البنائع وتأديه الخدمات للعميل ،دعا قامت
المجموعة بتحويل البنائع أو تأديه الخدمات للعميل قبل أن يقوم العميل بدفع المقابل أو قبل تاريخ اةتحقال المبلد  ،فيتم ارعتراف
بموجودات العقود في حدود المبلد المكتةب وفقا للشروط التعاقدية.
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تةررررتوفي شررررروط القياس بالتكلاة المطاأة أو من خالل الدخل الشررررامل األخر (كما و مونررررح
أعاله) بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخةائر .على وجه التحديد:
يتم تصنيف االةتثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخةائر ما لم تقم المجموعة بتصنيف االةتثمار في
االدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي (كما و مونح أعاله).
يتم تصرررنيف أدوات الدين التي ال تةرررتوفي شرررروط التكلاة المطاأة أو شرررروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشرررامل اآلخر (كما و
مونرح أعاله) بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخةرائر .بارنرافة دلى علك ،قد يتم تصرنيف أدوات الدين المةرتوفية دما شرروط
التكلاة المطاأة أو شرررررررروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشرررررررامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخةرررررررائر عند
االعتراف المبدئي دعا كان عا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل جو رال عدم تطابق في القياس أو االعتراف ("عدم تطابق المحاةبي")
العال قد ينشررأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باالرباح والخةررائر عليهم على أةررس مختلاة .لم تصررنف المجموعة
أال أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخةائر.
تةرررررررجل التغيرات في القيمة العادلة ،أرباح البيع و الناتجة من االةرررررررتبعاد  ،ديرادات الاوائد وتوزيعات األرباح في بيان األرباح أو
الخةائر المجمع وفقا ً لشروط العقد أو عندما يثبت الحق في اةتالم مبلد األرباح.
 .2انخفاض قيمة الموجودات المالية
تعترف المجموعة بمخصرررص للخةرررائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتاظ بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو
الخةائر.
ً
تةرررررتند الخةرررررائر االئتمانية المتوقعة دلى الارل بين التدفقات النقدية التعاقدية المةرررررتحقة وفقا للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع
المجموعة اةرررتالمها ،ويتم خصرررم العجز بنةررربة تقريبية دلى معدل الاائدة الاعلي األصرررلي على علك األصرررل .تشرررمل التدفقات النقدية
المتوقعة التدفقات النقدية من بيع النمانات المحتاظ بها أو التحةينات االئتمانية اآلخرى التي تعتبر جزءاً من الشروط التعاقدية.
بالنةبة لموجودات العقود  ،المدينين التجاريين والمدينيين اآلخرين ،طبقت المجموعة األةلوب المبةط للمعيار واحتةبت الخةائر
االئتمانية المتوقعة اةرررررتنادا ً دلى الخةرررررائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار الموجودات المالية .وعليه ،ال تقوم المجموعة بتتبع
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن يتم ارعتراف بمخصررررص الخةررررائر اةررررتنادا ً دلى الخةررررائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار
الموجودات المالية في تاريخ كل فترة تقرير .أنشررأت المجموع ة مصرراوفة مخصررصررات تةررتند دلى الةررجل الةررابق لخةررائر االئتمان،
ومعدلة بالعوامل المةررتقبلية المحددة للمدينين والبيئة االقتصررادية .يتم تقةرريم االنكشررافات للمخاطر على أةرراس الخصررائص االئتمانية
مثل درجة مخاطر االئتمان ،المنطقة الجغرافية ،قطاع األعمال ،حالة التعةر وعمر العالقة ،أيهما ينطبق.
النةبة ألدوات الدين المصناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وأرصدة األطراف عات الصلة والقروض بين شركات
المجموعة ،تطبق المجموعة األةررلوب المةررتقبلي حيث لم يعد االعتراف بالخةررائر االئتمانية يعتمد على تحديد المجموعة في البداية
لحدث خةرررررررائر االئتمان .وبدالً من علك ،تأخع المجموعة في االعتبار نطال أكبر من المعلومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس
الخةرررررائر االئتمانية المتوقعة بما في علك األحداث المانرررررية ،الظروف الحالية ،التوقعات المعقولة والممكن دثباتها والتي تؤثر على
القدرة المتوقعة على تحصيل التدفقات النقدية المةتقبلية ألداة الدين.
لتطبيق األةلوب المةتقبلي ،تطبق المجموعة تقييم من ثالث مراحل لقياس الخةائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:
المرحلة األولى – األدوات المالية التي لم تتراجع قيمتها بصورة كبيرة بالنةبة لجودتها االئتمانية منع االعتراف المبدئي أو المصناة
عات مخاطر ائتمانية منخانة.
المرحلة الثانية (عدم انخااض قيمة االئتمان) – األدوات المالية التي تراجعت قيمتها بصرررررورة كبيرة من حيث جودتها االئتمانية منع
االعتراف المبدئي ومخاطر ا االئتمانية غير منخانة.
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المرحلة الثالثة (انخااض قيمة االئتمان) – الموجودات المالية التي لها دليل مونررررررروعي على انخااض القيمة في تاريخ البيانات
المالية والمحدد أن قيمتها قد انخانت عندما يكون لحدث أو أكثر أثر ةلبي على التدفقات النقدية المةتقبلية المقدرة.
عند تقييم ما دعا كانت جودة االئتمان لاداة المالية قد تد ورت بشررررررركل جو رال منع االعتراف المبدئي ،تقارن المجموعة مخاطر
التعثر على األداة المالية في تاريخ التقرير بمخ اطر التعثر على األداة المالية في تاريخ ارعتراف المبدئي .عند دجراء عا التقييم ،
تأخع المجموعة في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة ،بما في علك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية
المتاحة دون تكلاة أو جهد مارط .تشمل المعلومات التطلعية التي تم النظر فيها ارمكانية المةتقبلية للصناعات التي يعمل فيها مدينو
المجموعة  ،والتي تم الحصول عليها من
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
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تقارير الخبراء االقتصرراديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومؤةررةررات الاكر عات الصررلة وغير ا من المنظمات المماثلة ،
بارنافة دلى النظر في مختلف المصادر الخارجية للمعلومات االقتصادية الاعلية والمتوقعة المتعلقة بالعمليات األةاةية للمجموعة.
يتم االعتراف بـرررر "الخةائر االئتمانية المتوقعة لاترة  12شهراً" للمرحلة األولي مع االعتراف بـرررر "الخةائر االئتمانية المتوقعة على
مدى أعمار االئتمان للموجودات المالية" للمرحلة الثانية والثالثة .تمثل الخةرررررررائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار االئتمان
للموجود ات المالية خةررررررائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لاداة المالية .تمثل
شهرا جزءا ً من الخ ةائر االئتمانية المتوقعة على
الخ ةائر االئتمانية المتوقعة على مدى أعمار االئتمان للموجودات المالية لمدة 12
ً
شررررررهرا بعد تاريخ التقرير
مدى أعمار الموجو دات المالية والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر على األدوات المالية لمدة 12
ً
المالي.
يتحدد قياس الخةررائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير االحتمال المرجح لخةررائر االئتمان على مدى العمر المتوقع لاداة المالية.
يتم خصررررررم خةررررررائر االئتمان المتوقعة والتي تم قياةررررررها بالتكلاة المطاأة من دجمالي القيمة الدفترية للموجودات ،وتحمل على بيان
األرباح أو الخةرررائر المجمع ،أما بالنةررربة ألدوات الدين المالية المصرررناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشرررامل األخر ،يتم تحميل
الخةائر المتاحة لبيان األرباح أو الخةائر المجمع ،ويتم ارعتراف به من خالل الدخل الشامل األخر.
المطلوبات المالية
يتم االعتراف المبدئي لجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والةلايات والدائنون تخصم تكاليف المعاملة
المتعلقة بها بشكل مباشر .يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر أو بالتكلاة المطاأة
باةتخدام طريقة ةعر الاائدة الاعلي.
الدائنون
.1
يتمثل رصررريد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين .يمثل بند الدائنون التجاريون ارلتزام لةرررداد قيمة بنرررائع أو خدمات
التي تم شررراؤ ا نررمن النشرراط ارعتيادال .يتم ددرا الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلاة المطاأة بإةررتخدام
طريقة معدل الاائدة الاعلي .يتم تصرررنيف الدائنون كمطلوبات متداولة دعا كان الةرررداد يةرررتحق خالل ةرررنة أو أقل (أو نرررمن الدورة
التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول) ،وبخالف علك ،يتم تصنياها كمطلوبات غير متداولة.
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 .2القروض
يتم ددرا القروض مبدئيا بصرررافي القيمة العادلة بعد خصرررم التكاليف المتكبدة  .والحقا ً يتم ددرا القروض بالتكلاة المطاأة ،ويتم
دحتةرراب الاروقات بين المبلد المحصررل (بالصررافي بعد خصررم تكلاة العملية) والقيمة المةررتردة في بيان األرباح أوالخةررائر المجمع
خالل فترة ارقتراض بإةتخدام طريقة معدل الاائدة الاعلي.
يتم دحتةررررراب تكلاة منح القروض نرررررمن تكاليف عمليات القروض دلى الحد العال يحتمل على أةررررراةررررره ةرررررحب كل أو بعض عه
التةررررررهيالت في عه الحالة ،يتم تأجيل عه المصرررررراريف حتى يتم ةررررررحب القروض .عندما ال يوجد أال دليل على أن بعض أو كل
القروض ةيتم ةحبها ،فإن عه المصاريف يتم رةملتها كمدفوعات مقدمة لخدمات الةيولة ويتم دطاائها على فترة القروض المتعلقة
بها.
 .3مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم مقاصرررة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم ادرا صرررافي المبلد في بيان المركز المالي المجمع فقط دعا كان ناك حق قانوني
واجب النااع حاليا لمقاصررة المبالد المعترف بها و ناك نية للتةرروية على أةرراس الصررافي أو لتحقيق الموجودات وتةرروية المطلوبات
في وقت واحد.
د  -المخزون
يقيم المخزون على أةرراس متوةررط التكلاة أو صررافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل ،بعد تكوين مخصررص ألية بنود متقادمة
أو بطيئة الحركة .تت نمن تكلاة المخزون المواد المباشرة وأجور العمالة المباشرة وكعلك الم صاريف غير المباشرة المتكبدة لجعل
المخزون في موقعه وحالته الحالية .تحدد التكلاة على أةاس المتوةط المرجح.
دن صرررررررافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها و الةرررررررعر المقدر للبيع من خالل النشررررررراط ارعتيادال مخصررررررروما منه تكاليف االنجاز
والمصرررراريف البيعية .يتم شررررطب بنود المخزون المتقادمة وبطيئة الحركة بناء على االةررررتخدام المةررررتقبلي المتوقع وصررررافي القيمة
البيعية الممكن تحقيقها.
هـ -العقارات االستثمارية
تتنمن العقارات االةتثمارية العقارات القائمة والعقارات قيد ارنشاء أو دعادة التطوير والمحتاظ بها لغرض دكتةاب اريجارات أو
درتااع القيمة الةرروقية أو كال ما .تدر العقارات االةررتثمارية مبدئيا بالتكلاة والتي تشررمل ةررعر الشررراء وتكاليف العمليات المرتبطة
بها .الحـقا للتةجيل المبدئي ،يتم ددرا الـعقارات االةتثمارية بالقيمة الـعادلة في تاريخ نهاية الاترة المـالية .يتم تةـجيل األرباح أو
الخةائر الناتجة من التغيرات فـي الـقيمة الـعادلة للـعقارات االةتثماريـة فـي بيـان األربـاح أو الخةائر المجمع في الاترة التي حدث
بها التغير.
يتم دلغاء ارعتراف بالعقارات االةرررتثمارية عند دةرررتبع اد ا أو ةرررحبها نهائيا من ارةرررتخدام وال يوجد أية منافع دقتصرررادية مةرررتقبلية
متوقعة من ارةتبعاد .ويتم دحتةاب األرباح أو الخةائر الناتجة عـن دةتبعاد أو دنهـاء خدمـة العقار االةتثمارال في بيان األرباح أو
الخةائر المجمع.
يتم التحويل دلى العقار االةتثمارال فقط عند حدوث تغير في دةتخدام العقار يدل على نهاية شغل المالك له ،أو بداية تأجيره تشغيليا
لطرف آخر ،أودتمام البناء أو التطوير .ويتم التحويل من عقار اةررتثمارال فقط عند حدوث تغير في ارةررتخدام يدل عليه بداية شررغل
المالك له ،أو بداية تطويره بغرض بيعه.
في حال تحول عقار مةتخد م من قبل المالك دلى عقار اةتثمارال ،تقوم المجموعة بالمحاةبة عن علك العقار طبقا للةياةة المحاةب
المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاريخ تحول وتغيير االةتخدام.
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و  -الشركات الزميلة
دن الشررررركات الزميلة ي تلك الشررررركات التي يكون للمجموعة تأثير جو رال عليها ،والتي تتمثل في قدرتها على المشرررراركة في
القرارات المالية والتشغيلية للشركة الزميلة ولكن ليةت ةيطرة أو ةيطرة مشتركة على تلك القرارات .وفقا لطريقة حقول الملكية،
فان االةتثمارات في الشركات الزميلة تدر في بيان المركز المالي المجمع بالتكلاة المعدلة بأثر أية تغيرات الحقة لتاريخ ارقتناء
لحصرررة المجموعة في صرررافي موجودات الشرررركة الزميلة من تاريخ بداية التأثير الجو رال فعليا حتى الزوال الاعلي لهعا التأثير
الجو رال ،فيما عدا االةرررتثمارات المصرررناة كاةرررتثمارات محتاظ بها لغرض البيع ،حيث يتم المحاةررربة عنها وفقا للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم " 5الموجودات غير المتداولة المحتاظ بها لغرض البيع والعمليات غير المةتمرة".
تقوم المجموعة بإدرا حصررتها في نتائج أعمال الشررركة الزميلة في بيان األرباح أو الخةررائر المجمع ،كما تقوم بإدرا حصررتها في
التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة نمن الدخل الشامل اآلخر لها.
تتوقف المجموعة عن تةجيل الخةائر دعا تجاوزت خةائر الشركة الزميلة حصة المجموعة بها متنمنة أية حصص طويلة األجل
والتي تمثل جزءاً من صافي اةتثمار المجموعة في الشركة الزميلة فيما عدا دعا كان على المجموعة دلتزام تجاه الشركة الزميلة أو
قامت بأية مدفوعات نيابة عنها.
يتم د ةتبعاد األرباح أو الخ ةائر الناتجة عن المعامالت مع ال شركات الزميلة مقابل اال ةتثمار في ال شركة الزميلة في حدود ح صة
المجموعة من الشركة الزميلة.
دن أال زيادة في تكلاة ارقتناء عن حصررررررة المجموعة من صررررررافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة وارلتزامات
المحتملة المعترف بها للشررركة الزميلة كما في تاريخ عملية ارقتناء يتم ارعتراف بها كشررهرة  .وتظهر الشررهرة كجزء من القيمة
الدفترية لالةتثمار في الشركات الزميلة حيث يتم تقييمها كجزء من االةتثمار لتحديد أال دنخااض في قيمتها .دعا كانت تكلاة ارقتناء
أقل من حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة وارلتزامات المحتملة ،يتم ددرا الارل مباشرة
نمن بيان األرباح أو الخةائر المجمع.
تحدد المجموعة بتاريخ كل فترة مالية ما دعا كان ناك أال دليل مونوعي على أن االةتثمار في الشركة الزميلة قد دنخانت قيمته
وتحديد اعا ما كان نررررروريا ،ارعتراف بأال انخااض في قيمة االةررررتثمار .فإعا ما وجد علك الدليل ،فيتم اختيار انخااض في القيمة
لكامل القيمة الدفترية لالةررتثمار (متنررمنة الشررهرة) وتقوم المجموعة بإحتةرراب مبلد ارنخااض في القيمة بالارل بين القيمة الممكن
اةرررررررترداد ا للشرررررررركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم ددرا عا المبلد في بيان األرباح أو الخةرررررررائر المجمع .يتم ادرا أال عكس
النخااض في القيمة دلى الحد العال تزيد فيه الحقا القيمة القابلة لالةترداد لالةتثمار.
عند فقدان التأثير الجو رال على ال شركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وقيد أية ا ةتثمارات محتاظ بها بالقيمة العادلة .دن أال فرل
بي ن القيمة الدفترية للشرررركة الزميلة عند فقدان التأثير الجو رال والقيمة العادلة لالةرررتثمار المحتاظ به بارنرررافة دلى المحصرررل من
البيع يتم ارعتراف به في بيان األرباح أو الخةائر المجمع.
ز  -الشهرة
تمثل الشررهرة الزيادة في مجموع المقابل المحول والمبلد المعترف به للحصررص غير المةرريطرة وأال حصررص محتاط بها ةررابقا عن
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ عملية االقتناء .تظهر الشرررررررهرة مبدئيا كأصرررررررل بالتكلاة
والحقا يتم قياس الشهرة بالتكلاة ناقصا خةائر االنخااض المتراكمة في القيمة.
دعا كان ناك زيادة في صافي القيمة العادلة لحصة المجموعة من الموجودات والمطلوبات وارلتزامات عن التكلاة ،فإن المجموعة
مطالبة بإعادة تقييم القياس والتحديد لصافي الموجودات ومراجعة قياس تكلاة ارقتناء ،ومن ثم ددرا قيمة الزيادة المتبقية بعد دعادة
التقييم مباشرة نمن بيان األرباح أو الخةائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
لغرض التأكد من وجود دنخااض في قيمة الشهرة ،فإنه يتم توزيع الشهرة على كل وحدات توليد النقد للمجموعة والمتوقع لها ارنتااع
من عملية الدمج .تتم مراجعة وحدات توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها ةنويا أو بصورة أكثر تكرارا عند وجود دليل على
دنخااض قيمة الوحدة .دعا كانت القيمة االةتردادية لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية لتلك الوحدة ،فإنه يتم تخايض
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القيمة الدفترية ألال شهرة تم توزيعها على الوحدة بقيمة دنخااض القيمة ،ومن ثم يتم تخايض باقي الموجودات في ناس الوحدة بشكل
نةبي طبقا للقيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة ،وال يتم عكس خةائر ارنخااض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الاترات الالحقة.
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم دةتبعاد جزء من العمليات بداخل عه الوحدة ،فإن الشهرة المــرتبطة بـالعمليات
المةتبعدة تمثل جزءا ً من القيمة الدفترية لهعه العمليات ،وعلك عند تحديد الربح أو الخةارة الناتجة عن دةتبعاد عه العمليات .يتم
قياس الشهرة المةتبعدة في عه الحالة على أةاس القيمة النةبية للعمليات المةتبعدة والجزء المحتاظ به من وحدة توليد النقد.
ح  -ممتلكات وعقارات ومعدات
تتنرررمن التكلاة المبدئية للممتلكات والعقارات والمعدات ةرررعر الشرررراء وأال تكاليف مباشررررة مرتبطة بإيصرررال تلك الموجودات دلى
موقع التشرررررغيل وجعلها جا زة للتشرررررغيل .يتم عادة ددرا المصررررراريف المتكبدة بعد تشرررررغيل الممتلكات والعقارات والمعدات ،مثل
ارصالحات والصيانة والاحص في بيان األرباح أو الخةائر المجمع في الاترة التي يتم تكبد عه المصاريف فيها.
في الحاالت التي يظهر فيها بونوح أن المصاريف قد أدت دلى زيادة في المنافع ارقتصادية المةتقبلية المتوقع الحصول عليها من
دةتخدام دحدى الممتلكات والعقارات والمعدات دلى حد أعلى من معيار األداء المحدد أةاةاً ،فإنه يتم رةملة عه المصاريف كتكلاة
دنافية على الممتلكات والعقارات والمعدات.
تظهر الممتلكات والعقارات والمعدات بالتك لاة ناقصررا ارةررتهالك المتراكم وخةررائر ارنخااض في القيمة .عند بيـررررررررع أودنهاء خدمة
الموجودات ،يتم دةتبعاد تكلاتها ودةتهالكها المتراكم من الحةابات ويدر أال ربح أو خةارة ناتجة عن دةتبعاد ا في بيان األرباح
أو الخةرررائر والدخل الشرررامل اآلخر المجمع .يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والعقارات والمعدات لتحديد االنخااض في القيمة
عندما تشرررير األحداث أو تغيرات الظروف دلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالةرررترداد .في حالة وجود مثل عه المؤشررررات
وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالةرررررترداد المقدرة ،يتم تخايض الموجودات دلى قيمتها القابلة لالةرررررترداد والتي تمثل
القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المةتخدمة ،أيهما أعلى.
يتم دحتةاب ارةتهالك بطريقة القةط الثابت على مدى األعمار ارنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والعقارات والمعدات كما يلي:
ةنــوات
مباني

20 – 10

تحةينات مواقع

10

آالت ومعدات

10 – 5

وةائل نقل

5–3

أثاث ومعدات مكاتب

5–3

يتم ددرا األعمال الرأةرررمالية تحت التنايع بالتكلاة .يتم تصرررنيف عه الائات المالئمة من بنود الممتلكات و العقارات و المعدات عند
دنجاز ا.
يتم مراجعة العمر ارنتاجي وطريقة ارةرررتهالك دوريا للتأكد من أن طريقة وفترة ارةرررتهالك تتاقان مع نمط المنافع ارقتصرررادية
المتوقعة من بنود الممتلكات والعقارات والمعدات.
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يتم دلغاء ارعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند اةررتبعاد ا أو عند دنتااء وجود مناعة دقتصررادية متوقعة من ارةررتعمال
المةتمر لتلك الموجودات.
ط  -انخفاض قيمة الموجودات غيرالمالية
في نهاية الاترة المالية ،تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد فيما دعا كان ناك دليل على دنخااض في قيمة تلك
الموجودات .دعا كان يوجد دليـل على ارنخااض ،يتم تقدير القيمة القابلة لالةترداد للموجودات رحتةاب خةائر ارنخااض في القيمة،
(دن وجدت) .دعا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة لالةترداد ألصل منارد ،يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة لالةترداد
لوحدة توليد النقد التي ينتمي دليها األصل.
دن القيمة القابلة لالةترداد ي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المةتخدمة ،أيهما أعلى .يتم تقدير القيمة المةتخدمة لاصل
من خالل خصم التدفقات النقدية المةتقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق ةعر الخصم المناةب .يجب أن يعكس ةعر
الخصم تقديرات الةول الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
دعا كانت القيمة القابلة لالةترداد المقدرة لاصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من القيمة الدفترية لاصل ،فإنه يجب تخايض القيمة
الدفترية لاصل (أو وحدة توليد النقد) دلى القيمة القابلة لالةترداد .يجب ارعتراف بخةارة ارنخااض في القيمة مباشرة في بيان
األرباح أو الخةائر المجمع ،دال دعا كانت القيمة الدفترية لاصل معاد تقييمها وفي عه الحالة يجب معالجة خةارة دنخااض قيمة
األصل كإنخااض دعادة تقييم.
عند عكس خةارة ارنخااض في القيمة الحقا ،تزداد القيمة الدفترية لاصل (أو وحدة توليد النقد) دلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة
لالةترداد .يجب أن ال يزيد المبلد الدفترال بةبب عكس خةارة دنخااض القيمة عن المبلد الدفترال العال كان ةيحدد لو أنه لم يتم
ارعتراف بأية خةارة من دنخااض قيمة األصل (أو وحدة توليد النقد) خالل الةنوات الةابقة.
يجب ارعتراف بعكس خةارة ارنخااض في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو الخةائر والدخل الشامل اآلخر المجمع دال دعا كانت
القيمة الدفترية لاصل معاد تقييمها وفي عه الحالة يجب معالجة عكس خةائر ارنخااض في القيمة كزيادة في دعادة التقييم.
ي  -مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتةاب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظاين طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع األ لي وعقود الموظاين .دن عا االلتزام
غير الممول يمثل المبلد المةتحق لكـل موظف ،فيما لو تم دنهاء خدماته في نهاية الاترة المالية ،والعال يقارب القيمة الحالية لهعا
االلتزام النهائي.
ك  -توزيعات األرباح للمساهمين
تقوم المجموعة بارعتراف بتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية لمةا مي الشركة األم كمطلوبات عند دقرار تلك التوزيعات نهائيا،
وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خانعا ررادة المجموعة .يتم دقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية
الةنوية لمةا مي الشركة األم ،حيث يتم ارعتراف بقيمة تلك التوزيعات بحقول الملكية.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي ةرريتم توزيعها مع ددرا نتيجة دعادة القياس بالقيمة العادلة مباشرررة
نرررررررمن حقول الملك ية .ع ند الق يام بت لك التوزي عات غير الن قد ية ،فإن الارل بين القي مة ا لدفتر ية لع لك االلتزام والقي مة ا لدفتر ية
للموجودات الموزعة يتم ددراجها في بيان األرباح أو الخةائر المجمع.
يتم ارفصاح عن توزيعات األرباح التي تم دقرار ا بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة كأحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي
المجمع.
ل  -رأس المال
تصنف األةهم العادية كحقول ملكية .دن التكاليف ارنافية المرتبطة مباشرة بإصدار أةهم جديدة يتم عرنها نمن حقول الملكية
مخصومة من المبالد المحصلة.
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-

-

-

م  -أسهم الخزانة
تتمثل أةهم الخزانة في أةهم الشركة األم الخاصة التي تم دصدار ا ثم دعادة شراؤ ا الحقا من قبل المجموعة ولم يتم دعادة دصـدار ا
أو دلغائها بعد .وتتم المحاةبة عن أةهم الخزانة بإةتخدام طريقة التكلاة .وفقا لطريقة التكلاة ،يتم ددرا متوةط تكلاة األةهم المعاد
شراؤ ا كحةاب معاكس نمن حقول الملكية .عند دعادة دصدار عه األةهم يتم ددرا األرباح في حةاب مناصل غير قابل للتوزيع
نمن حقول المةا مين" دحتياطي أةهم الخزانة" ،ويتم تحميل أال خةائر محققة على الحةاب ناةه في حدود الرصيد الدائن لعلك
الحةاب ،ويتم تحميل الخةائر ارنافية على األرباح المرحلة ثم ارحتياطيات ثم عالوة ارصدار على التوالي.
تةتخدم األرباح المحققة الحقا عن بيع أةهم الخزانة لمقابلة الخةائر المةجلة ةابقا في عالوة ارصدار ثم ارحتياطيات ثم األرباح
المرحلة ثم دحتياطي أةهم ا لخزانة على التوالي .ال يتم دفع أال توزيعات نقدية عن أةهم الخزانة .دن دصدار أةهم المنحة يؤدال دلى
زيادة عدد أةهم الخزانة بشكل نةبي وتخايض متوةط تكلاة الةهم دون أن يؤثر على دجمالي تكلاة أةهم الخزانة.
عند شراء أال شركة في المجموعة حصة في ملكية رأس مال الشركة األم (أةهم الخزانة) ،يتم خصم المبلد المدفوع متنمنا التكاليف
ارنافية المتعلقة مباشرة بأةهم الخزانة من حقول الملكية الخاصة بمةا مي الشركة األم دلى أن يتم دلغاء األةهم أو دعادة دصدار ا.
في حال دعادة دصدار األةهم الحقا ،يتم دنافة أال مبلد مةتلم بالصافي بعد خصم التكاليف ارنافية المباشرة للعملية في حقول
الملكية الخاصة بمةا مي الشركة األم.
ن  -تحقق اإليراد
يتم ارعتراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل ةيطرة البنائع أو الخدمات دلى العميل بمبلد يعكس المقابل العال تتوقع
المجموعة اةتحقاقه مقابل تلك البنائع أو الخدمات .اةتنتجت المجموعة بشكل عام أنها الطرف الرئيةي في ترتيبات عقود ديراداتها،
ألنها تةيطر عادة على البنائع أو الخدمات قبل نقل الةيطرة دلى العميل.
تطبق المجموعة نموع ًجا من خمس خطوات على النحو التالي لحةاب اريرادات الناتجة عن العقود:
ُعرف العقد بأنه اتاال بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقا ً والتزامات واجبة النااع ويحدد
الخطوة األولي  :تحديد العقد مع العميل  -ي ّ
المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.
الخطوة الثانية  :تحديد التزامات األداء في العقد  -التزام األداء و وعد في العقد مع العميل لبيع البنائع أو تأدية الخدمات دلى
العميل.
الخطوة الثالثة  :تحديد ةعر المعاملة  -ةعر المعاملة و المقابل العال تتوقع المجموعة دةتحقاقه لبيع البنائع أو تأدية الخدمات دلى
العميل المتاق عليها  ،باةتثناء المبالد المحصلة نيابة عن أطراف خار التعاقد.
الخطوة الرابعة :توزيع ةعر المعاملة على التزامات األداء في العقد – بالنةبة للعقد العال يحتوال على أكثر من التزام أداء ،ةتقوم
المجموعة بتخصيص ةعر المعاملة لكل التزام أداء في حدود المبلد العال يمثل مبلد المقابل العال تتوقع المجموعة اةتحقاقه نظير
تلبية علك االلتزام باألداء.
الخطوة الخامةة  :االعتراف باريراد عندما (أو كما) تاي المجموعة بالتزام األداء.
تقوم المجموعة بممارةة بعض األراء ،مع األخع في ارعتبار كافة الحقائق والظروف عات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات
النموع على العقود مع عمالئها.
تعترف المجموعة باريرادات دما في وقت محدد أو على مدى فترة من الوقت ،عندما (أو كلما) تقوم المجموعة بتلبية التزامات األداء
عن طريق بيع البناعة أو تأديه الخدمات المتاق عليها لعمالئها .وتقوم المجموعة بنقل الةيطرة على البناعة أو الخدمات على
مدى فترة من الوقت (وليس في وقت محدد) وعلك عند اةتيااء أال من المعايير التالية :
أن يتلقى العميل المنافع التي تقدمها أداء المجموعة ويةتهلكها في الوقت ناةه حالما قامت المجموعة باألداء  ،أو
أداء المجموعة ينشئ أو يحةن األصل (على ةبيل المثال ،األعمال قيد التنايع) العال يةيطر عليه العميل عند تشييد األصل أو تحةينه،
أو
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أداء المجموعة ال ينشئ أال أصل له اةتخدام بديل للمجموعة  ،و للمجموعة حق واجب النااع في الدفعات مقابل األداء المكتمل حتى
تاريخه.
تنقل الةيطرة في وقت محدد دعا لم تتحقق أال من المعايير الالزمة لنقل البناعة أو الخدمة على مدى فترة من الوقت .تأخع المجموعة
العوامل التالية في االعتبار ةواء تم تحويل الةيطرة أم لم يتم:
أن يكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل األصل.
أن يكون للعميل حق قانوني في األصل.
أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية لاصل .
أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األصل .
أن يقبل العميل األصل.
تعترف المجموعرة بمطلوبرات العقود للمقرابرل المةرررررررتلم والمتعلقرة برالتزامرات األداء التي لم يتم تلبيتهرا ،وتردر رعه المبرالد مثرل
المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي المجمع وبالمثل ،دعا قامت المجموعة بتلبية التزامات األداء قبل اةرررررررتالم المقابل ،فإنها
تعترف دمرا بموجودات العقرد أو مردينين في بيران المركز المرالي المجمع وفقرا ً لمرا دعا كرانرت نراك معرايير غير مرور الوقرت قبرل
اةتحقال المقابل.
يتم رةملة التكاليف ارنافية للحصول على العقد مع العميل عند تكبد ا حيث تتوقع المجموعة اةترداد عه التكاليف ،وال يتم تكبد
تلك التكاليف دعا لم يتم الحصول على العقد .يتم تةجيل عموالت المبيعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصروف دعا كانت فترة دطااء
تلك التكاليف أقل من ةنة.
إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشطة التالية:
مبيعات البضاعة
تمثل المبيعات مجموع قيمة الاواتير الصادرة للبناعة المباعة خالل الةنة .يتم تحقق ديراد بيع البنائع عند تحويل الةيطرة على
البناعة للعميل .بالنةبة للمبيعات المةتقلة التي ليةت معدلة من قبل المجموعة أو ال تخنع لخدمات متكاملة كبيرة ،يتم تحويل
الةيطرة في الوقت العال يتةلم فيه العميل البناعة دون نزاع .ويتم التةليم عندما يتم شحن البناعة دلى موقع محدد  ،والتي تم
شراؤ ا ةابقا من قبل العميل ،كما يتم تحويل مخاطر التقادم و الخةارة دلى العميل  ،ودما أن يقبلها العميل وفقا ً لعقد البيع أو يتم
تجاوز شروط القبول أو أن يكون لدى المجموعة دليل مونوعي على تلبية كافية شروط القبول.
تقديم الخدمات
يتم تحقق ديراد عقود الخدمات عند تقديم الخدمة للعمالء .
عقود المقاوالت
تتحقق ديرادات عقود المقاوالت على مدى الوقت بطريقة التكلاة دلى التكلاة (أةلوب المدخالت) ،أال نةبة تكاليف العقد المتكبدة
لاعمال المنجزة حتى تاريخه دلى دجمالي تكاليف العقد المقدرة .تتحقق األرباح فقط عندما يصل العقد دلى تلك المرحلة التي يمكن
عند ا تقدير األرباح النهائية بدرجة معقولة .وتؤخع المطالبات ،األوامر التغيرية ودفعات الحوافز للعقد في االعتبار لغرض احتةاب
أرباح العقد عند موافقة مالك العقد لها ،كما يتم االعتراف بالخةائر المتوقعة للعقود بالكامل فور تبين حدوثها.
عندما ال يكون من الممكن تقدير االيراد من عقود المقاوالت بصورة معقولة ،فإنه يتم التحقق من اريراد دلى المدى العال تم تحمله
من تكاليف العقد والتي من المرجح أن تكون قابلة لالةترداد .دن تكاليف العقود يتم االعتراف بها كمصروف في الاترة التي تم تكبد ا
فيها.
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إيرادات ومصاريف الفوائد
تحتةب ديرادات ومصاريف الاوائد ،على أةاس نةبي زمني وعلك بإةتخدام أةلوب الاائدة الاعلية .عندما يكون ناك دنخااض في
قيمة المدينين ،تقوم المجموعة بتخايض القيمة الدفترية لتلك المبالد دلى قيمتها القابلة لالةرررررررترداد والتي تقدر بالتدفقات النقدية
المةرررتقبلية المتوقعة والمخصرررومة بإةرررتخدام معدل الاائدة الاعلي المتعلق باألداة المالية ،ويتم ارةرررتمرار في دطااء الخصرررم كإيراد
فوائد .دن ديرادات الاوائد للمدينون التي يوجد دنخااض دائم في قيمتها يتم ارعتراف بها دما في حالة تحصيلها أو على أةاس التكلاة
المةتردة طبقا لمقتنيات الظروف.
توزيعات األرباح
يتم تحقق ديرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في اةتالم تلك الدفعات.
اإليجارات
يتم تحقق ديرادات اريجارات عند اكتةابها ،على أةاس نةبي زمني.
أرباح بيع موجودات مالية
تقاس أرباح بيع موجودات مالية بالارل بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية لالةتثمار في تاريخ البيع ،ويتم ددراجها في تاريخ
البيع.
إيرادات مرابحة
تحتةب ديرادات المرابحة على أةاس نةبي زمني.
اإليرادات األخرى
يتم تحقق اريرادات األخرى على أةاس مبدأ االةتحقال.
س  -المخصصات
يتم ارعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على المجموعة التزام قانوني حالي أو محتمل ،نتيجة لحدث ةابق يكون من المرجح معه
أن يتطلب علك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتةوية االلتزام ،مع دمكانية دجراء تقدير موثـول لمبلد االلتزام .ويتم مراجعة
المخصصات في نهاية كل فترة مالية وتعديلها رظهار أفنل تقدير حالي .وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا ،فيجب أن
يكون المبلد المعترف به كمخصص و القيمة الحالية للمصاريف المتوقعة لتةوية االلتزام .ال يتم ددرا المخصصات للخةائر
التشغيلية المةتقبلية.
ع  -تكاليف االقتراض
دن تكاليف ارقتراض المتعلقة مباشرة بتملك أو دنشاء أو دنتا الموجودات المةتوفاة لشروط رةملة تكاليف ارقتراض ،و ي
الموجودات التي تتطلب وقتا زمنيا طويال لتصبح جا زة لذةتخدام أو البيع ،يتم دنافتها لتكلاة تلك الموجودات حتى تصبح جا زة
بشكل جو رال لذةتخدام أو البيع .دن ديرادات االةتثمارات المحصلة من االةتثمار المؤقت لقروض محددة والمةتثمرة خالل فترة
عدم دةتغاللها للصرف يتم خصمها من تكاليف التمويل القابلة لذةترداد .يتم ددرا كافة تكاليف ارقتراض األخرى في بيان األرباح
أو الخةائر المجمع في الاترة التي يتم تكبد ا فيها .دن تكاليف ارقتراض تشمل الاوائد والتكاليف األخرى التي تم تكبد ا من الشركة
فيما يتعلق بإقتراض األموال.
ف  -عقود اإليجار
المجموعة كمؤجر
تصنف عقود اريجار (ان وجدت) على أنها عقود ديجار تشغيلية دعا دحتاظ المؤجر بجزء جو رال من المخاطر والعوائد المتعلقة
بالملكية .تصنف جميع عقود اريجار األخرى كعقود ديجار تمويلية .دن تحديد ما دعا كان ترتيب معين و ترتيب تأجيرال أو ترتيب
يتنمن ديجار يةتند دلى منمون عا الترتيب ،ويتطلب تقييم ما دعا كان تنايع عا الترتيب يعتمد على دةتخدام أصل معين أو
موجودات محددة ،أو أن الترتيب ينقل أو يمنح الحق في دةتخدام األصل.
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 .1عقد اإليجار التمويلي
دن المبالد المةررررتحقة من المةررررتأجرين تحت عقد اريجار التمويلي يتم ددراجها كمدينين بقيمة صررررافي اةررررتثمار المجموعة في عقد
اريجار .يتم توزيع اريراد من عقود اريجار التمويلية على فترات مالية بحيث تعكس نةرربة عائد دورال ثابت على صررافي اةررتثمار
المجموعة القائم فيما يتعلق بعقود اريجار.
 .2عقد اإليجار التشغيلي
يتم االعتراف بإيرادات اريجارات من عقد اريجار التشررررغيلي على أةرررراس القةررررط الثابت على مدى مدة عقد اريجار .دن التكاليف
المباشررررة األولية المتكبدة عند التااوض ودجراء الترتيبات لعقد اريجار التشرررغيلي يتم دنرررافتها على القيمة الدفترية لاصرررل المؤجر
ويتم االعتراف بها على أةاس القةط الثابت على مدى فترة عقد اريجار.
 )1موجودات حق اإلستخدام
تعترف المجموعة بموجودات حق االةتخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أال التاريخ العال تصبح به الموجودات محل العقد متاحتا ً
لالةتخدام) .وتقاس موجودات حق االةتخدام بالتكلاة ناقصا ً أال اةتهالك متراكم وخةائر انخااض القيمة المعدلة ألال عمليات دعادة
قياس لمطلوبات عقد التأجير .تتنمن تكلاة موجودات حق االةتخدام قيمة مطلوبات عقد التأجيرالمعترف بها والتكاليف المباشرة
المبدئية المتكبدة ودفعات عقد التأجير المةددة في أو قبل تاريخ بداية عقد التأجير ناقصا ً أال حوافز ديجار مةتلمة .دعا لم تتأكد
المجموعة بصورة معقولة من حصولها على ملكية الموجودات المةتأجرة في نهاية مدة عقد التأجير ،يتم دةتهالك موجودات حق
االةتخدام المعترف بها على أةاس القةط الثابت خالل العمر ارنتاجي المقدر للموجودات أو مدة عقد اريجار ،أيهما أقرب .تتعرض
موجودات حق االةتخدام لالنخااض في القيمة.
 )2مطلوبات عقد التأجير
تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات عقد التأجير ويتم قياةها بالقيمة الحالية لدفعات عقد التأجير المقرر ةداد ا
خالل فترة عقد التأجير .وتتنمن دفعات عقد التأجير الدفعات الثابتة (تشمل دفعات ثابتة في جو ر ا) ناقصا ً أال حوافز التأجير
مةتحقة ودفعات عقد التأجير المتغيرة تعتمد على مؤشر أو ةعر وكعلك المبالد المتوقع دفعها بموجب نمانات القيمة المتبقية .كما
تشتمل دفعات عقد التأجير على ةعر ممارةة خيار الشراء دعا كانت المجموعة متأكدة من ممارةة عا الخيار بصورة معقولة ودفعات
الغرامات رنهاء عقد التأجير دعا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارةة المجموعة خيار دنهاء عقد التأجير .يتم االعتراف بدفعات عقد
التأجير المتغيرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو ةعر كمصروف في الاترة التي تقع فيه األحداث أو الظروف التي تةتدعي ةداد
الدفعات.
عند دحتةاب القيمة ا لحالية لدفعات عقد التأجير ،تةتخدم المجموعة ةعر االقتراض ارنافي في تاريخ بداية عقد التأجير ،دعا كان
ةعر الاائدة المتنمن في عقد اريجار غير قابل للتحديد بشكل فورال .بعد تاريخ بداية عقد التأجير ،يتم زيادة قيمة مطلوبات عقد
التأجير لتعكس نمو الربح ،بينما يتم تخاينها مقابل دفعات عقد اريجار المةددة .دنافة الى علك ،يعاد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات
عقد التأجير ،دعا طرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغيير في منمون دفعات عقد التأجير الثابتة أو تغيير في التقييم العال
يتم دجراؤه لتحديد ما دعا كان ةيتم شراء الموجودات محل العقد.
 )3عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة
تطبق المجموعة دعااء االعتراف الخاص بعقود التأجير قصيرة األجل على لعقود تأجير ممتلكاتها ومعداتها (أال عقود التأجير التي
تبلد مدتها  12شهرا ً أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تحتوال على خيار شراء) .كما تطبق أينا ً دعااء االعتراف الخاصة بعقود
تأجير موجوداتها عات القيمة المنخانة على عقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخانة القيمة (أال أقل من  1,500دينار
كويتي) .يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير على عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات عات القيمة منخانة كمصروف
على أةاس طريقة القةط الثابت خالل مدة التأجير.
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ص -حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتةاب حصة مؤةةة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من الربح الخاص بمةا مي الشركة األم قبل خصم حصة مؤةةة الكويت
للتقدم العلمي ونريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة اعناء مجلس اردارة وبعد دةتبعاد حصة الشركة األم من أرباح
الشركات المةا مة الكويتية التابعة والزميلة والمحول دلى ارحتياطي ارجبارال وأال خةائر متراكمة .لم يتم احتةاب حصة مؤةةة
الكويت للتقدم العلمي خالل الةنة.لم يتم احتةاب حصة مؤةةة الكويت للتقدم العلمي للةنة المنتهية في  31ديةمبر  2019لعدم
وجود ربح يخنع الحتةاب حصة مؤةةة الكويت للتقدم العلمي على أةاةه.
ق  -ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احتةاب نريبة دعم العمالة الوطنية بواقع  %2.5من الربح الخاص بمةا مي الشركة األم قبل خصم حصة مؤةةة الكويت
للتقدم العلمي ونريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ،وبعد اةتبعاد حصة الشركة األم من أرباح الشركات المةا مة الكويتية
التابعة والزميلة والمحول دلى االحتياطي االجبارال وأال خةائر متراكمة وعلك طبقا للقانون رقم  19لةنة  2000والقرار الوزارال
رقم  24لةنة  2006والقواعد التنايعية المناعة له .لم يتم احتةاب نريبة دعم العمالة الوطنية للةنة المنتهية في  31ديةمبر 2019
لعدم وجود ربح يخنع الحتةاب نريبة دعم العمالة الوطنية على أةاةه.
ر  -حصة الزكاة
يتم احتةاب حصة الزكاة بواقع  %1من الربح الخاص بمةا مي الشركة األم قبل خصم حصة مؤةةة الكويت للتقدم العلمي ونريبة
دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة اعناء مجلس اردارة وبعد دةتبعاد حصة الشركة في أرباح الشركات المةا مة الكويتية
التابعة وكعلك حصة الزكاة ا لمدفوعة من الشركات المةا مة الكويتية التابعة وتوزيعات األرباح النقدية المةتلمة من الشركات
المةا مة الكويتية ،وعلك طبقا للقانون رقم  46لةنة  2006والقرار الوزارال رقم  58لةنة  2007والقواعد التنايعية المناعة له.
ش  -العمالت األجنبية
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألةعارالصرف الةائدة بتاريخ عه المعامالت .ويتم دعادة تحويل
الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الاترة المالية دلى الدينار الكويتي وفقا ألةعار الصرف الةائدة بعلك
التاريخ .أما البنود غيرالنقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم دعادة تحويلها وفقا ألةعار الصرف الةائدة في تاريخ
تحديد قيمتها العادلة .دن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أةاس التكلاة التاريخية ال يعاد تحويلها.
تدر فرول التحويل الناتجة من تةويات البنود ا لنقدية ومن دعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخةائر المجمع للةنة.
أما فرول التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاألدوات المالية والمصناة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخةائر فتدر نمن أرباح أو خةائر التغير في القيمة العا دلة .دن فرول التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كأدوات الملكية
المصناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم ددراجها نمن "التغيرات التراكمية في القيمة العادلة" في الدخل الشامل
اآلخر ،بينما يتم ددرا فرول التحويل الناتجة من البنود النقدية كأدوات الدين المالية والمصناة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر في بيان األرباح أو الخةائر المجمع.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية دلى الدينار الكويتي وفقا ألةعار الصرف الةائدة بتاريخ نهاية الاترة
المالية .يتم تحويل نتائج األعمال لتلك الشركات دلى الدينار الكويتي وفقا ألةعار صرف مةاوية تقريبا ألةعار الصرف الةائدة في
تاريخ عه المعامالت ،ويتم ددرا فرول التقييم الناتجة من التحويل مباشرة نمن الدخل الشامل اآلخر .ويتم ددرا عه الارول في
بيان األرباح أو الخةائر المجمع خالل الاترة التي تم دةتبعاد العمليات األجنبية فيها.
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دن الشهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات شراء شركات أجنبية يتم التعامل معها كموجودات ومطلوبات الشركات
األجنبية ويتم تحويلها بأةعار الصرف الةائدة بتاريخ ارقاال.
ت  -األحداث المحتملة
ال يتم ددرا المطلوبات المحتملة نمن البيانات المالية المجمعة اال عندما يكون دةتخدام موارد دقتصادية لةداد دلتزام قانوني حالي
أومتوقع نتيجة أحداث ةابقة مرجحا مع دمكانية تقدير المبلد المتوقع ةداده بصورة كبيرة .وبخالف علك ،يتم ارفصاح عن المطلوبات
المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيق خةائر دقتصاديـة مةتبعـداً.
ال يتم ددرا الموجودات المحتملة نمن البيانات المالية المجمعة بل يتم ارفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع دقتصادية نتيجة
أحداث ةابقة مرجحاً.
ث  -معلومات القطاع
دن القطاع ـو جزء مناصل مـن المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتةاب ديرادات أو تكبد مصاريف .يتم ارفصاح
عن القطاعات التشغيلية علي أةاس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخع القرار التشغيلي الرئيةي و و الشخص المةؤول
عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاع القرارات ارةتراتيجية حول القطاعات التشغيلية.
خ  -اآلراء والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
دن المجموعة تقوم ببعض اآلراء والتقديرات وارفترانات تتعلق بأةباب مةتقبلية .دن دعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير
الدولية للتقارير المالية يتطلب من اردارة دبداء الرأال والقيام بتقديرات ودفترانات تؤثر على المبالد المدرجة للموجودات
والمطلوبات وارفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية المجمعة والمبالد المدرجة لذيرادات
والمصاريف خالل الةنة .قد تختلف النتائج الاعلية عن تلك التقديرات.
أ  -اآلراء:
من خالل عملية تطبيق الةررياةررات المحاةرربية للمجموعة والمبينة في دينرراح رقم  ،2قامت اردارة بإبداء اآلراء التالية التي لها أثر
جو رال على المبالد المدرجة نمن البيانات المالية المجمعة.
 -1تحقق اإليرادات:
يتم تحقق اريرادات عندما يكون ناك منافع اقتصادية محتملة للمجموعة ،ويمكن قياس اريرادات بصورة موثول بها .دن تحديد ما
دعا كان تلبية معايير االعتراف باريراد وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15وةياةة تحقق اريراد المبينة في ديناح رقم
( - 2ن) يتطلب أراء امة.
 -2تحديد تكاليف العقود
دن تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد معين أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل عام يتطلب أراء امة .دن تحديد تكاليف العقود لها
تأثير ام على تحقق ارير ادات المتعلقة بالعقود طويلة األجل .تتبع المجموعة درشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()15
لتحديد تكاليف العقود وتحقق اريرادات.
 -3مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ومخصص مخزون:
دن تحديد قابلية االةترداد للمبلد المةتحق من العمالء وروا المخزون والعوامل المحددة رحتةاب االنخااض في قيمة المدينين
والمخزون تتنمن آراء امة.
 -4تصنيف الموجودات المالية:
عند اقتناء األصل المالي ،تقرر المجموعة ما دعا كان ةيتم تصنياه "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر" أو “بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر" أو "بالتكلاة المطاأة" .يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9تقييم كافة الموجودات المالية،
باةتثناء أدوات الملكية والمشتقات ،اةتنادا ً دلى نموع أعمال المجموعة ردارة الموجودات عات خصائص التدفقات النقدية
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لاداة .تتبع المجموعة درشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9حول تصنيف موجوداتها المالية كما و مبين في ديناح
رقم (.) - 2
 -5الحصص غير المسيطرة بنسب مادية:
تعتبر ددارة الشركة األم أن أال حصص غير مةيطرة بنةبة  %5أو أكثر من حقول ملكية الشركة التابعة عات الصلة كحصص
مادية.
 -6عقود التأجير
تشمل األراء الهامة المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ، )16من بين أمور أخرى  ،ما يلي:
 تحديد ما دعا كان العقد (أو جزء من العقد) يتنمن عقد تأجير
 تحديد ما دعا كان من المؤكد بشل معقول أن خيار التمديد أو ارنهاء ةيُمارس
 تصنيف اتااقيات التأجير (عندما تكون المنشأة مؤجراً)
 تحديد ما دعا كانت المدفوعات المتغيرة ثابتة في جو ر ا
 تحديد ما دعا كانت ناك عقود تأجير متعددة في الترتيب
 تحديد أةعار البيع للعناصر المؤجرة وغير المؤجرة
التقديرات واإلفتراضات:
ب-
دن ارفترانررات الرئيةررية التي تتعلق بأةررباب مةررتقبلية والمصررادر الرئيةررية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير
والتي لها مخاطر جو رية في حدوث تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الةرررررررنة المالية الالحقة ي على
الشكل التالي:
 -1القيمة العادلة للموجودات المالية غير المةعرة:
تقوم المجموعة بإحتةاب القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال تمارس نشاطها في ةول نشط (أو األورال المالية غير المدرجة)
عن طريق دةتخدام أةس التقييم .تتنمن أةس التقييم دةتخدام عمليات تجارية بحتة حديثة ،والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة،
واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصررومة ،ودةررتخدام نماع تةررعير الخيارات التي تعكس ظروف المصرردر المحددة .دن عا
التقييم يتطلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المةررتقبلية المتوقعة ومعدالت الخصررم والتي ي عرنررة ألن تكون
غير مؤكدة.
 -2األعمار ارنتاجية للموجودات القابلة لالةتهالك:
تراجع المجموعة تقديراتها لاعمار ارنتاجية للموجودات القابلة لالةتهالك في تاريخ كل بيانات مالية اةتناداً دلى االةتخدام المتوقع
للموجودات .يتعلق عدم التأكد من عه التقديرات بصورة أةاةية بالتقادم والتغيرات في العمليات.
 -3انخااض قيمة الشهرة:
تقوم المجموعة بتحديد فيما دعا كان ناك انخااض في قيمة الشهرة بشكل ةنوال على األقل .ويتطلب علك تقدير "القيمة المةتخدمة"
ل اصرل أو لوحدة توليد النقد التي يتم توزيع الشرهرة عليها .دن تقدير القيمة المةرتخدمة يتطلب من المجموعة عمل تقديرات للتدفقات
النقدية المةرررتقبلية المتوقعة من األصرررل أو من وحدة توليد النقد وكعلك اختيار معدل الخصرررم المناةرررب رحتةررراب القيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية.
 -4العقود طويلة األجل:
يتم التحقق من ديرادات العقود طويلة األجل وفقا لطريقة التكلاة دلى التكلاة (أةلوب المدخالت) المحاةبية ،ويتم دحتةاب نةبة
ارنجاز بناء على نةبة تكاليف األعمال المنجزة على العقد حتى تاريخه رجمالي التكاليف المقدرة لكل عقد على حده .دن تحقق
اريرادات على أةاس الخ صائص المعكورة أعاله ينبغي أن يتوافق مع األعمال الاعلية المنجزة .دن تحديد التكاليف المقدرة ركمال
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العقد وتطبيق طريقة نةررررررربة ارنجاز تتنرررررررمن تقديرات .دن التكاليف واريرادات المقدرة يجب أن تأخع في ارعتبار المطالبات
والتغيرات المتعلقة بالعقد.
 -5مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ومخصص مخزون:
دن عملية تحديد مخ صص الديون الم شكوك في تح صيلها ومخ صص المخزون تتطلب تقديرات .دن مخ صص الديون الم شكوك في
تحصرريلها يةررتند دلى دةررلوب الخةررائرارئتمانية المقدرة مةررتقبال كما و مبين في دينرراح رقم ( .) -2يتم شررطب الديون المعدومة
عندما يتم تحديد ا .دن التكلاة الدفترية للمخزون يتم تخاي نها وددراجها ب صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها عندما تتلف أو ت صبح
متقادمة بصررورة كلية أو جزئية ،أو عندما تنخاض أةررعار البيع .دن معايير تحديد مبلد المخصررص أو المبلد المراد شررطبه يتنررمن
تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة .دن قيد المخصصات
وتخايض العمم المدينة والمخزون يخنع لمـوافقة اردارة.
 -6تقييم العقارات االستثمارية :
تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االةررررررتثمارية بالقيمة العادلة حيث يتم ارعتراف بالتغيرات فـرررررررررررررى القيمة العادلة فى بيان األرباح أو
الخةائر المجمع ،حيث يتم اةتخدام ثالث طرل أةاةية لتحديد القيمة العادلة للعقارات االةتثمارية:
 .1رةررملة الدخل :والتي يتم بها تقدير قيمة العقار اةررتنادا دلى الدخل الناتج منه ،حيث يتم احتةرراب عه القيمة على أةرراس صررافي
الدخل التشغيلي للعقار مقةوما على معدل العائد المتوقع من العقار طبقا لمعطيات الةول ،والعال يعرف بمعدل الرةملة.
 .2تحاليل المقارنة ،والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقارال مةرررتقل عن طريق الرجوع دلى صررراقات فعلية حديثة تمت
بين أطراف أخرى لعقارات مشابهة من حيث الموقع والحالة مع االةتناد دلى معارف وخبرات علك المقيم العقارال المةتقل.
 -7انخفاض قيمة الموجودات غير المالية:
دن ارنخااض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لاصرررررررل (أو وحدة توليد النقد) القيمة القابلة لذةرررررررترداد ،والعال يمثل
القيمة العادلة ناقصرررررا ً تكاليف البيع أو القيمة المةرررررتخدمة ،أيهما أعلى .دن حةررررراب القيمة العادلة ناقصرررررا ً تكاليف البيع يتم بناء على
البيانات المتاحة من معامالت البيع فى معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة أو أةعار الةول المتاحة ناقصا ً التكاليف ارنافية
الالزمة رةتبعاد األصل .يتم تقدير القيمة المةتخدمة بناء على نموع خصم التدفقات النقدية .تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة
المالية للخمس ةررنوات المقبلة ،والتي ال تتنررمن أنشررطة دعادة الهيكلة التي لم تلتزم المجموعة بها بعد ،أو أال اةررتثمارات جو رية
والتي من شأنها تعزيز أداء األصل (أو وحدة توليد النقد) في المةتقبل .دن القيمة القابلة لالةترداد ي أكثر العوامل حةاةية لمعدل
الخـررررررصم المةتخدم مـررررررن خـررررررالل عملية خصم التدفقات النقدية وكعلك التدفقات النقدية المةتقبلية ومعدل النمو المةتخدم ألغراض
االةتقراء.
 -8عقود التأجير:
دن العناصر الرئيةية لتقديرات عدم التأكد في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16تتنمن ما يلي:
 تقدير مدة عقد التأجير
 تحديد ةعر الخصم المناةب لمدفوعات التأجير
 تقييم ما دعا كان موجودات حق االةتخدام قد انخانت قيمته.

-71-

البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
 -3نقد ونقد معادل
2019

2018

نقد في الصندول ولدى البنوك

3,153,037

1,335,042

ودائع بنكية قصيرة األجل

125,766

586,400

3,278,803

1,921,442

يتـراوح معــدل الاائـدة علـى الودائـع البنكيـة قصـيرة األجل مـن  %2.5دلـى  %2.75ةنويا ( %2.5 :2018دلـى %2.75
ةنويا) ،تةتحق عه الودائع تعاقديا بمعدل  30يوم ( 30 :2018يوم).
كما في  31ديةمبر  ، 2019يوجد مبلد  740,430دينار كويتي ( 614,043 :2018دينار كويتي) محجوز مقابل خطابات
نمان لصالح المجموعة (ديناح .)30
 -4ودائع ألجل
يتراوح معدل العائد الاعلي على الودائع ألجل من  % 2.875دلى  %3.125ةنويا ً ( %1.875 :2018دلى  %2.75ةنوياً).
تةتحق عه الودائع بمعدل  185يوم 367 -2018( .يوم).
دن ودائع ألجل بمبلد  1,017,988دينار كويتي ( 1,045,997 :2018دينار كويتي) مر ونة مقابل بعض خطابات النرررررررمان
الصادرة لصالح المجموعة (ديناح .)30
 -5استثمارات مرابحة
ً
ً
بلد معدل العائد الاعلي على اةتثمارات مرابحة  %2ةنويا (%1.43 :2018ةنويا) ،وتةتحق بمعدل  365يوم (120 :2018
يوم).
دن اةتثمارات مرابحة بمبلد  29,715دينار كويتي ( 29,715 :2018دينار كويتي) مر ونة مقابل بعض خطابات النمان
الصادرة لصالح المجموعة (ديناح .)30
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
 -6مدينون وأرصدة مدينة أخرى
2019

2018

مدينون تجاريون (أ)

10,666,922

10,151,914

دفعات مقدمة للموردين

992,020

1,015,074

تامينات مةتردة

154,905

220,768

محجوز نمان

751,210

508,998

أخرى

621,424

908,707

مخصص خةائر االئتمان المتوقعة (ب  ،د)

)(9,193,082

)(9,277,579

3,993,399

3,527,882

50,316

71,655

موظاون مدينون

-

مبالد محجوزة مقابل خطابات نمان (جـ)
مصروفات مقدمة

226,050

مدفوع لشراء شركة تابعة جديدة

50,000
4,319,765

6,355
297,209
3,903,101

أ  -مدينون تجاريون:
دن أرصرردة المدينين التجاريين ال تحمل فائدة ،ويتم تةررويتها عادة خالل  90يوم .دن تحليل أعمار أرصرردة المدينين التجاريين و كما
يلي:
لم يتأخر ةداد ا
ولم تنخاض قيمتها

أقل من  90يوم

تأخر ةداد ا ولم تنخاض قيمتها
180 – 91
يوم

365– 181
منخانة القيمة

المجموع

يوم

2019

2,751,390

73,367

123,402

7,718,763

10,666,922

2018

2,193,366

286,310

27,717

7,644,521

10,151,914
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
كما في  31ديةمبر  ،2019بلغت أرصدة المدينين التجاريين التي تأخر ةداد ا ولم تنخاض قيمتها  196,769دينار كويتي (:2018
 314,027دينار كويتي) .دن ـعه األرصدة متعلقة بعدد من العمالء المةتقلين ومؤةةات ووزارات حكومية العين ليس لهم ةابقة في عـدم
الةداد .الحقا لتاريخ البيانات المالية ،قامت المجموعة بتحصيل مبلد  1,839,194دينار كويتي من أرصدة المدينون التجاريون القائمة (:2018
 969,337دينار كويتي).
ب  -مخصص خةائر االئتمان المتوقعة:
دن حركة مخصص خةائر االئتمان المتوقعة كما يلي:
2019
الرصيد في بداية الةنة

9,277,579
-

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9
صافي المحمل خالل الةنة

198,302

أثر تصاية شركة تابعة

)(282,799
¤

الرصيد في نهاية الةنة

9,193,082¤

2018
8,279,365
917,627
80,587
9,277,579

جـ  -يمثل عا الرصيد مبالد محجوزة لدى بنوك محلية مقابل خطابات نمان عن مشاريع جديدة (ديناح .)30

د  -يتعلق مخصص خةائر االئتمان المتوقعة بالبنود التالية:
2019

2018

مدينون تجاريون (أ)

7,718,763

7,644,521

دفعات مقدمة للموردين

853,191

729,131

تامينات مةتردة

10,222

10,222

محجوز نمان

149,919

149,919

أخرى

460,987

743,786

9,193,082

9,277,579

 -7اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات صلة
قامت المجموعـرررة بالدخول في معامـرررـرررالت متنوعة مع أطراف عات صلة كالمةا مين الرئيةيين وأعنـررراء مجلـرررس اردارة
وأفراد اردارة العليا والشركة الزميلة وشركات تحت الةيطرة المشتركة وبعض األطراف عات الصلة األخرى .دن األةعار
وشرررروط الدفع المتعلقة بهعه المعامالت تم الموافقة عليها من قبل ددارة المجموعة .دن األرصررردة والمعامالت الهامة التي
تمت مع أطراف عات صلة ي كما يلي:
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع
مةا م
رئيةي

2019

-

-

صافي المةتحق من طرف عو صلة
مةتحق الى أطرف عات صلة

747,610

747,610

مصاريف مةتحقة (ايناح )18

180,000

180,000

2018
453,100
¤
698,443
81,000

دن األرصدة المةتحقة دلى أطراف عات صلة ال تحمل فائدة وال يوجد لها تواريخ دةتحقال محددة.

المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

2019

2018
17,766
¤

مةا م رئيةي

شركة تابعة

شركة زميلة

(خةارة) ربح تصاية شركة تابعة (ايناح )26

-

()47,228

-

()47,228

مخصص خةائر االئتمان المتوقعة لطرف عو
صلة

-

-

()453,100

()453,100

)(176,689

-

-

)(176,689

مصاريف عمومية وددارية

-

¤
()184,659
¤

2019

مزايا أفراد اإلدارة العليا:

2018

مزايا قصيرة األجل

282,749

266,416

مزايا نهاية الخدمة

12,305

11,451

295,054

277,867

 -8إجمالي المبلغ المستحق من العمالء عن أعمال العقود
2019

2018

تكاليف العقود المتكبدة حتى تاريخه زائدا األرباح المحققة

-

2,743,425

المطالبات المرحلية

-

)(1,904,583

دجمالي المبلد المةتحق من العمالء عن أعمال عقود ومقاوالت

-

838,842
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
 -9مخزون
2019
792,288
1,248,821
348,189
1,361
2,390,659
)(803,642
)(66,787
1,520,230

قطع غيار ومواد خردة ومخلاات – مواد أولية
مواد خردة ومخلاات – تامة الصنع
بناعة بالمخازن
المحول من وةائل نقل الى مخزون (ايناح )13
يطرح :مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة (أ)
يطرح :أثر تصاية شركة تابعة (ديناح )26
أ)

2018
867,621
2,775,360
536,069
4,179,050
)(503,642
3,675,408

مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة:
دن الحركة على عا البند ي كما يلي:
2019
503,642
300,000
803,642

الرصيد في بداية الةنة
المحمل خالل الةنة
الرصيد في نهاية الةنة

2018
503,642
503,642

 -10موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر:
2019
غير مسعرة:
أةهم ملكية
ارجمالي

164,986
164,986

2018
183,495
183,495

دن الحركة على عا البند ي كما يلي:
الرصيد في بداية الةنة
دةترداد
اةتبعادات

2019
183,495
)(15,255
)(2,054

التغير بالقيمة العادلة خالل الةنة
الرصيد في نهاية الةنة

)(1,200
164,986

2018
183,495
183,495

 -11استثمار في شركة زميلة
يمثل عا البند اةررتثمار بنةرربة  %40في شررركة تنمية وتطوير العقار – ع.م.م ،.و ي شررركة تعمل في ددارة وتطوير العقار
بمختلف أنواعه ومن أ م المشرررراريع التي اختصررررت بها الشررررركة مشررررروع ددارة العقارات الكائنة في منطقتي أمغرة وميناء
عبدهللا والتي تةتغلها الشركة األم بموجب عقد ا مع الهيئة العامة للصناعة.
دةم الشركة الزميلة
شركة تنمية وتطوير العقار –
ع.م.م

بلد
التأةيس
دولة
الكويت

األنشطة
الرئيةية
تجارة
عامة
ومقاوالت

نةبة الملكية
2019
2018
%40

%40

المبلد
2019

2018

5,456,750
5,456,750

5,457,920
5,457,920

دن الحركة خالل الةنة ي كما يلي:
2019
5,457,920
)(1,170
5,456,750

الرصيد في بداية الةنة
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
الرصيد في نهاية الةنة
-76-

2018
5,490,154
)(32,234
5,457,920

البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
ال توجد لدى الشركة الزميلة أية دلتزامات محتملة أو درتباطات رأةمالية كما في  31ديةمبر  :2018( 2019ال شئ).
تم احتةاب حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة بناء على بيانات مالية مدققة كما في  31ديةمبر .2019
دن ملخص البيانات المالية للشركة الزميلة ي كما يلي:
ملخص بيان المركز المالي:
2019

2018

الموجودات:
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

1,859
18,574,455
18,576,314

2,634
18,574,455
18,577,089

المطلوبات:
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
صافي الموجودات
نةبة ملكية المجموعة في شركة تنمية وتطوير العقار – ع.م.م
حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة

19,650
4,914,790
4,934,440
13,641,874
40%
5,456,750

18,500
4,913,787
4,932,287
13,644,802
40%
5,457,921

2019
)(2,925
)(2,925
)(2,925
)(1,170

2018
)(360,000
294,415
)(15,000
)(80,585
¤
)(80,585
)(32,234

2019
2,386,000
4,000
2,390,000

2018
2,551,000
)(165,000
2,386,000

ملخص بيان األرباح أو الخةائر والدخل الشامل اآلخر:
التغير في القيمة العادلة للعقارات االةتثمارية
ديرادات أخرى
مصاريف أخرى
صافي الخةارة
الدخل الشامل اآلخر
دجمالي الخةارة الشاملة
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة
 -12عقارات اةتثمارية
الرصيد في بداية الةنة
التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد في نهاية الةنة

تم التوصرررررررل دلى القيمة العادلة للعقارات االةرررررررتثمارية من قبل مقيمين مةرررررررتقلين ومعتمدين من عوال الخبرة والكااءة المهنية
باةتخدام أةس وأةاليب التقييم المتعارف عليها.
ألغراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االةتثمارية ،قام المقيميين باةتخدام أةس التقييم المونحة من البيان التالي ،مع األخع
في االعتبار طبيعة ودةتخدام العقارات االةتثمارية:
فئة العقار االةتثمارال
مباني ةكنية
مباني ةكنية

أةاس التقييم
أةعار الةول المقارنة
رةملة الدخل

المةتوى الثاني
949,000
949,000

المةتوى الثالث
1,441,000
1,441,000

المجموع
949,000
1,441,000
2,390,000

قامت ددارة المجموعة بااللتزام بالالئحة التنايعية لهيئة أةرروال المال بشررأن درشررادات تقييم العقارات االةررتثمارية .دن العقارات
االةتثمارية مر ونة لصالح أحد البنوك المحلية مقابل عقود تمويل دجارة (ديناح .)15
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
 -13ممتلكات وعقارات ومعدات
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
-14

موجودات حق االستخدام
تقوم الشرركة بإةرتئجار العديد من الموجودات بما في علك المباني والمنشرعت .يبلد متوةرط مدة عقود اريجار من  5ةرنوات .دن الحركة
على بند موجودات حق ارةتخدام ي كما يلي:
مباني سكنية
الرصيد عند ارعتراف األولي كما في  1يناير ( 2019ديناح  – 2أ)

520,839

دنافات خالل الةنة

64,226

ارطااء المحمل على الةنة

المجموع

أرض

673,469

152,630

64,226

-

()180,749

()45,435

()226,184

404,316

107,195

511,511

صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2019

كما في  31دي ةمبر  ،2019يوجد لدى ال شركة بعض الم صاريف المتعلقة بعقود اريجار ق صيرة األجل أو التي تخص موجودات عات
القيمة المنخانة بمبلد  58,665دينار كويتي مدرجة نمن بيان األرباح أو الخةائر.

 -15أقساط عقود تمويل إجارة
2019

2018

دجمالي أقةاط عقود تمويل دجارة

1,212,334

1,837,566

يخصم :المصاريف التمويلية المةتقبلية

()17,334

)(107,566

1,195,000

1,730,000

دن عقود تمويل دجارة مقدمة للمجموعة من أحد البنوك المحلية ،وعلك مقابل ر ن عقارات دةررتثمارية – دينرراح ( .)12دن متوةررط
معدل فائدة ارقتراض الاعلي يتراوح من  %6.18الى  %6.25للةنة المنتهية في  31ديةمبر  %6.25 :2018( 2019ةنوياً).
 -16قروض ألجل
دن القروض ألجل ممنوحة من بنوك محلية وتحمل فائدة ةررنوية تتراوح من  %2.25دلى  %2.5ةررنويا ( :2018من %2
دلى  %2.5ةرنويا) فول ةرعر الخصرم المعلن من بنك الكويت المركزال ،وتةرتحق ةرداد ا بتاريخ  25يناير  2020وتاريخ
 30ابريل .2020
 -17مطلوبات عقود ايجار
أن الحركة على بند مطلوبات عقود التأجير خالل الةنة كما يلي:
2019

2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16في  1يناير
( 2019ديناح  – 2أ)

661,469

-

دنافات

64,226

-

تكاليف تمويلية

28,173

-

مدفوعات

()242,880

-

الرصيد في نهاية الةنة

510,988

-
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
تم تصنيف مطلوبات عقود التأجير في بيان المركز المالي كما يلي:
2019

-18

2018

الجزء المتداول

259,186

-

الجزء غير المتداول

251,802

-

510,988

-

دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2019

2018

دائنون تجاريون

752,846

2,223,918

مصاريف مةتحقة ( أ )

1,811,442

923,153

دائنو موظاون

10,360

8,566

دجازات موظاين مةتحقة

409,158

410,521

دفعات مقدمة من العمالء

649,574

226,773

3,633,380

3,792,931

أ)

تتنررمن المصرراريف المةررتحقة مبلد  1,264,143ديناركويتي تخص مخصررص التزام القيمة االيجارية على الشررركة من تاريخ
 1ابريل .2018

 -19مخصص مكافأة نهاية الخدمة
2019

2018

الرصيد في بداية الةنة

761,444

622,033

المحمل على الةنة

241,521

264,488

مخصص لم يعد له نرورة – (ديناح )27

()38,711

()25,000

المدفوع خالل الةنة

()35,972

()100,077

الرصيد في نهاية الةنة

928,282

761,444

 -20رأس المال
يتكون رأس المال المصررح به والمصردر والمدفوع بالكامل من  100,000,000ةرهم ( 100,000,000 - 2018ةرهم)
بقيمة دةمية  100فلس للةهم الواحد ،وجميع األةهم نقدية.
 -21إحتياطي إجباري
وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األةاةي للشركة األم ،يتم تحويل  %10من ربح الةنة الخاص بمةا مي الشركة
األم قبل احتةرراب حصررة مؤةررةررة الكويت للتقدم العلمي ونررريبة دعم العمالة الوطنية وحصررة الزكاة دلى ارحتياطـررررررررري
ارجبارال ،ويجوز للشررررررركة األم ديقاف عا التحويل عندما يتجاوز رصرررررريد ارحتياطي  %50من رأس المال .دن عا
ارحتياطي غير قابل للتوزيع دال في الحاالت التي نص عليها القانون والنظام األ ةا ةي لل شركة األم .لم يتم التحويل لح ةاب
االحتياطي االجبارال نظراً لوجود صافي خةارة خالل الةنة.
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
 -22إحتياطي إختياري
وفقا لمتطلبات النظام األةرراةرري للشررركة األم ،يتم تحويل  %10من ربح الةررنة الخاص بمةررا مي الشررركة األم قبل حصررة
مؤةررةررة الكويت للتقدم العلمي ونررريبة دعم العمالة الوطنية وحصررة الزكاة دلى ارحتياطي ارختيارال .ويجوز ديقاف عا
التحويل بقرار من الجمعية العمومية للمةرررا مين بناء على اقتراح مجلس اردارة .بناء على قرار الجمعية العامة لمةرررا مي
الشركة األم المنعقدة بتاريخ  1مايو  2001تم ديقاف التحويل لذحتياطي ارختيارال.
 -23أسهم خزانة

2019

2018

عدد األةهم

9,899,225

9,899,225

النةبة دلى األةهم المدفوعة

9.89%

9.89%

القيمة الةوقية (دينار كويتي)

494,961

623,651

التكلاة (دينار كويتي)

1,056,623

1,056,623

وفقا لقرار يئة أةوال المال بتاريخ  30ديةمبر  ، 2013قامت ددارة الشركة األم بتجميد جزء من ارحتياطيات بما يةاوال
رصيد أةهم الخزانة كما في  31ديةمبر  .2019دن عا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة دحتااظ المجموعة بأةهم
الخزانة .دن أةهم الخزانة غير مر ونة.
 -24ايرادات وتكلفة الخدمات
دن ايرادات وتكلاة الخدمات تتمثل في ديرادات وتكاليف تركيب وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وأعمال نظافة.
 -25مصاريف عمومية وإدارية

2019

2018

مصاريف صيانة

323,675

385,441

ديجارات

1,405,893

1,217,169

أتعاب مهنية واةتشارية

344,349

750,510

رةوم حكومية

142,292

39,640

مصاريف ماء وكهرباء

50,017

25,395

اشتراكات

43,183

19,111

نيافة

15,408

14,560

نظافة

199,383

184,805

مصاريف ةار

31,151

16,470

عقود حراةة

28,792

32,944

أخرى

358,616

446,554

2,942,759

3,132,599
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
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 -26تصفية شركة تابعة
خالل الةنة المنتهية في  31ديةمبر  ،2019قامت المجموعة بتصاية شركة المعادن والصناعات التحويلية – شركة اردنية
– ع.م.م .بناءا على قرار مجلس االدارة المنعقد بتاريخ  6يناير  2019حيث بيانها كالتالي:
خسارة التصفية:

شركة المعادن
والصناعات التحويلية
– شركة اردنية –
ع.م.م.
623
46,605
47,228

نقدية
غير نقدية
دجمالي الخةارة الناتجة

بيان الموجودات والمطلوبات التي تم تصفيتها:
شركة المعادن
والصناعات التحويلية
– شركة اردنية –
ع.م.م.
623
66,787
67,410

النقد والنقد المعادل
مخزون (ايناح )9
دجمالي الموجودات

()8,224
()8,224
59,186

دائنون وأرصدة دائنة أخرى
دجمالي المطلوبات
صافي الموجودات
الخسارة الناتجة عن تصفية الشركة التابعة:

شركة المعادن
والصناعات التحويلية
– شركة اردنية –
ع.م.م.
11,958
()59,186
)(47,228

اةتبعاد احتياطي ترجمة عملة أجنبية
ناقصا :صافي الموجودات المصااه
الخةارة الناتجة عن التصاية

خالل الةنة المنتهية في  31ديةمبر  ،2018قامت المجموعة بتصاية حصص في شركة تابعة بيانها كالتالي:
بيان الموجودات والمطلوبات التي تم تصفيتها:

النقد والنقد المعادل
مةتحق من أطراف عات صلة
دجمالي الموجودات

شركة ميتالكس
للطاقة
شركة مةا مة كويتية
(مقالة)
26,219
4,092
30,311

دائنون وأرصدة دائنة أخرى
مةتحق الى أطراف عات صلة
دجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

()4,192
()9,900
()14,092
16,219
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
الربح الناتجة عن تصفية الشركة التابعة:
شركة ميتالكس
للطاقة
شركة مةا مة كويتية
(مقالة)
اةررتبعاد القيمة العادلة لحصررة االةررتثمار المحتاظ به في
الشركات التابعة

()1,547

ناقصا :صافي الموجودات المصااه

()16,219
()17,766

الربح الناتج عن التصاية

 -27إيرادات أخرى
2019

2018

تعوينات من شركات التأمين

162,993

124,428

مخصص مكعفأة نهاية الخدمة لم يعد له نرورة (ايناح )19

38,711

25,000

مخصص دجازات لم يعد له نرورة

18,358

-

ايراد ديجارات

196,860

183,010

أخرى

134,635

180,754

551,557

513,192

 -28خسارة السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم
ليس ناك أةهم عادية مخااة متوقع دصدار ا .دن المعلومات النرورية الحتةاب خةارة الةهم األةاةية بناء على المتوةط المرجح
لعدد األةهم القائمة خالل الةنة كما يلي:
2019
خةارة الةنة الخاصة بمةا مي الشركة االم

)(2,123,530
أسهم

عدد األةهم القائمة:

2018
)(1,264,913
أةهم

عدد األةهم المصدرة والمدفوعة بالكامل

100,000,000

ناقصا :المتوةط المرجح ألةهم الخزانة

)(9,899,225

)(9,892,301

المتوةط المرجح لعدد األةهم القائمة

90,107,775

90,107,699

خةارة الةهم األةاةية الخاصة بمةا مي الشركة األم
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100,000,000

فلس

فلس
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البيانات المالية المجمعة
شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
(جميع المبالد بالدينار الكويتي)
 -29الجمعية العامة السنوية والتوزيعات المقترحة
أوصى مجلس اردارة بجلةته المنعقدة بتاريخ  14ابريل  2020بعدم توزيع أرباح نقدية للةنة المنتهية في  31ديةمبر  .2019دن
عه التوصية خانعة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية الةنوية لمةا مي الشركة األم.
وافقت الجمعية العامة العادية الةرررنوية لمةرررا مي الشرررركة األم المنعقدة بتاريخ  5مايو  2019على البيانات المالية المجمعة للةرررنة
المنتهية في  31ديةمبر  ، 2018كما وافـرررررررقت على دقتـرررررررراح مجلس اردارة بعدم توزيع أرباح عن الةنة المالية المنتهية في 31
ديةمبر .2018
 -30االلتزامات المحتملة
يوجد على المجموعة كما في  31ديةمبر  2019دلتزامات محتملة ي كما يلي:
2019
خطابات نمان

8,943,596
-

دعتمادات مةتندية

8,943,596

2018
8,165,992
117,055
8,283,047

دن بعض خطابات النرررررررمان بقيمة  1,788,133دينار كويتي ( 1,696,110 :2018دينار كويتي) منرررررررمونة مقابل نقد ونقد
معادل وودائع ألجل ،اةتثمارات مرابحة ومدينون وأرصدة مدينة أخرى (ديناح .)6 ،5 ،4 ،3
 -31حقوق االنتفاع
دن عمليات الشرررررركة األم مقامة على أرانررررري مؤجرة من قبل المجموعة وموطنه لدى الشرررررركة الزميلة ،والتي تم تجديد عقود حق
االنتااع بها مع الهيئة العامة للصناعة بتاريخ  19يونيو  2013لمدة خمس ةنوات تنتهي في  31مايو  2018ولم تجدد بعد.
خالل الةنة الةابقة أنهت الشركة األم دجراءات دةتالم مةاحة أرض دنافية بمنطقة ميناء عبد هللا كبديل لهعه األرض.
 -32المطالبات القضائية:
توجد لدى الشررركة األم مطالبات قنررائية تتمثل في قنررايا مرفوعة من الشررركة األم نررد الغير ومن الغير نررد الشررركة األم ،والعال
ليس بارمكان تقدير النتائج التي ةوف تترتب عليها دلى أن يتم البت فيها من قبل الق ناء .وفي رأال ددارة المجموعة ،فإنه لن يكون
لهعه المطالبات تأثير ةرررلبي مادال على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ،وعليه ،لم تقم المجموعة بقيد مخصرررصرررات دنرررافية عن
عه القنايا نظرا لوجود مخصصات كافية عنها كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة المرفقة.
 -33إدارة المخاطر المالية
تةتخدم المجموعة نمن نشاطها ارعتيادال بعض األدوات الماليـة األولية مثل النقد والنقد المعادل والودائع ألجل واةتثمارات
المرابحة والمدينين والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائروالبنوك الدائنة وأقةاط عقود تمويل دجارة
والقروض ألجل والدائنين ،ونتيجة لعلك ،فإنها تتعرض للمخاطـر المشـار دليها أدناه .ال تةتخدم المجموعة حاليا مشتقات األدوات
المالية ردارة عه المخاطر التي تتعرض لها.
أ  -مخاطر سعر الفائدة:
تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت ةعر الاائدة لموجوداتها ومطلوباتها المالية عات
الاائدة المتغيرة .دن أةعار الاائدة الاعلية والاترات التي يتم خاللها دعادة تةعير أو اةتحقال الموجودات والمطلوبـات الماليـة قد تم
ارشارة دليها فـي اريناحات المتعلقة بها.
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يبين الجدول التالي أثر حةاةية التغير المعقول المحتمل في أةعار الاائدة مع ثبات المتغيرات األخرى على ربح المجموعة من خالل
أثر تغير معدل فائدة ارقتراض:
2019

األجل قصيرة بنكية ودائع
ودائع ألجل
دةتثمارات مرابحة
بنوك دائنة
أقةاط عقود تمويل دجارة
قروض ألجل
مطلوبات عقود االيجار

( النقص )الزيادة
الفائدة معدل في
± %0.5
± %0.5
± %0.5
± %0.5
± %0.5
± %0.5
± %0.5

األجل قصيرة بنكية ودائع
ودائع ألجل
دةتثمارات مرابحة
بنوك دائنة
أقةاط عقود تمويل دجارة
قروض ألجل

( النقص )الزيادة
الاائدة معدل في
± %0.5
± %0.5
± %0.5
± %0.5
± %0.5
± %0.5

في الرصيد كما
ديسمبر 31
125,766
1,017,988
29,715
()518,287
()1,195,000
()750,000
()510,988

بيان األرباح األثر على
أوالخسائر والدخل
الشامل اآلخر المجمع
± 629
± 5,090
± 149
± 2,591
± 5,975
± 3,750
± 2,555

2018
في الرصيد كما
ديةمبر 31
586,400
1,367,583
39,715
()294,335
()1,730,000
()550,000

بيان األرباح األثر على
أوالخةائر والدخل الشامل
اآلخر المجمع
± 2,932
± 6,838
± 199
± 1,472
± 8,650
± 2,750

ب  -مخاطر االئتمان:
دن خطر ارئتمان و خطر احتمال عدم قدرة أحـد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مةببا خةارة مالية للطرف اآلخر .دن
الموجودات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر ارئتمان تتمثل في النقد لدى البنوك والودائع البنكية واةتثمارات المرابحة
والمدينين دنافة الى أن األطراف عات صلة المدينة من عوال المالءة المالية القوية ،كما يتم دثبات رصيد المدينين بالصافي بعد خصم
مخصص خةائر االئتمان المتوقعة .دن خطر ارئتمان فيما يتعلق بالمدينين محدود نتيجة للعدد الكبير للعمالء وتوزعهم على صناعات
مختلاة.
دن الحد األعلى لتعرض المجموعة لمخاطر ارئتمان الناتج عن عدم ةداد الطرف المقابل و القيمة ارةمية للنقد لدال البنوك والودائع
البنكية واةتثمارات المرابحة والمدينين والمةتحق من أطراف عات صلة.
جـ  -مخاطر العملة األجنبية:
دن مخاطر العمالت األجنبية ي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المةرررررررتقبلية لادوات المالية نتيجة لتقلبات أةرررررررعار
صررررف العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية والناتجة عن المعامالت التي تتم بعمـررررررررررالت غير الدينار
الكويتي .ويمكن للمجموعة تخايض خطر تعرنها لتقلبات أةعار صرف العمالت األجنبية من خ ـالل اةتخدامها لمشتقات األدوات
المالية .وتحرص المجموعة على دبقاء صررررافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية في مةررررتوى معقول ،وعلك من خالل التعامل
بعمالت ال تتقلب بشكل جو رال مقابل الدينار الكويتي .ال تتعرض المجموعة حاليا بشكل جو رال لهعه المخاطر.
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د  -مخاطر السيولة:

تنتج مخاطر الةيولة عن عـررردم مقدرة المجموعة على توفير األموال الالزمة لةداد التزاماتها المتعلقـرررة باألدوات المالية .
وردارة عه المخاطر تقوم المجموعة بتقييم المقدرة المالية لعمالئها بشرررررركل دورال ،وتةررررررتثمر في الودائع ألجل أو
االةتثمارات األخرى
القابلة للتةرررررررييل الةرررررررريع .مع تخطيط وددارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خالل ارحتااظ بإحتياطيات نقدية
مناةبة وخطوط دئتمان بنكية ةارية ومتاحة ومقابلة اةتحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.
جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية
2019
 1إلى  3شهور

 3إلى  12شهر

أكثر من سنة

-

-

518,287

أقةاط عقود تمويل دجارة

-

1,195,000

-

1,195,000

قروض ألجل

-

750,000

-

750,000

مطلوبات عقود االيجار

-

259,186

بنوك دائنة

518,287

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

1,083,223

مةتحق الى أطراف عات صلة

747,610

المجموع

2,349,120

251,802

2,550,157
4,754,343

المجموع

510,988

-

3,633,380

-

747,610

251,802

7,355,265

2018
 1دلى  3شهور

 3دلى  12شهر

أكثر من ةنة

-

-

294,335

أقةاط عقود تمويل دجارة

-

1,730,000

-

1,730,000

قروض ألجل

-

550,000

-

550,000

3,202,678

-

3,792,931

-

698,443

-

7,065,709

بنوك دائنة

294,335

دائنون وأرصدة دائنة أخرى

590,253

مةتحق الى أطراف عات صلة

698,443

المجموع

1,583,031

5,482,678

المجموع

هـ  -مخاطر أسعار أدوات الملكية:
دن مخاطر أةعار أدوات الملكية ي مخاطر دنخااض القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مةتوى مؤشرات
أدوات الملكية وقيمة األةهم بشكل منارد .الدارة عه المخاطر ،تقوم المجموعة بتنويع القطاعات المةتثمر فيها بمحاظتها
االةتثمارية ومراقبتها بشكل مةتمر .ال تتعرض المجموعة حاليا ً بشكل جو رال لهعه المخاطر.
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 -34قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية كالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر ،والموجودات غير المالية
كالعقارات االةتثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الاترة المالية.
تمثل القيمة العادلة المبلد الممكن دةتالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه لةداد ارلتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف
الةول كما في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرنية دتمام عملية بيع األصل أو ةداد االلتزام بإحدى الطرل التالية:
 من خالل الةول الرئيةي لاصل أو ارلتزام.
 من خالل أكثر األةوال ربحية لاصل أو ارلتزام في حال عدم وجود ةول رئيةي.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياةها أو ارفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة من خالل
مةتوى قياس متةلةل اةتنادا دلى أقل مةتوى مدخالت جو رال نةبة دلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:
 المةتوى األول :ويشمل أةعار الةول النشط المعلنة (غير المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة. المةتوى الثاني :ويشمل أةس التقييم والتي يكون فيها أقل مةتوى مدخالت جو رال نةبة دلى قياس القيمة العادلة متاحا دمابشكل مباشر أو غير مباشر.
 المةتوى الثالث :ويشمل أةس التقييم والتي يكون فيها أقل مةتوى مدخالت جو رال نةبة دلى قياس القيمة العادلة غيرمتاح.
يبين الجدول التالي تحليل البنود المةجلة بالقيمة العادلة طبقا لمةتوى القياس المتةلةل للقيمة العادلة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر
عقارات اةتثمارية
المجموع

المستوى
الثاني
949,000
949,000

2019
المستوى
الثالث
164,986
1,441,000
1,605,986

المجموع
164,986
2,390,000
2,554,986

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخةائر
عقارات اةتثمارية
المجموع

المةتوى
الثاني
945,000
945,000

2018
المةتوى
الثالث
183,495
1,441,000
1,624,495

المجموع
183,495
2,386,000
2,569,495

بالنةبة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في البيانات المالية المجمعة على أةاس دورال ،تحدد المجموعة ما دعا كانت
ناك تحويالت قد تمت لهم بين مةتويات القياس المتةلةل وعلك عن طريق دعادة تقدير أةاس التصنيف اةتنادا دلى أقل مةتوى
مدخالت جو رال نةبة دلى قياس القيمة العادلة ككل في نهاية كل فترة مالية.
 -35إدارة مخاطر الموارد المالية
دن دف المجموعة عند ددارة موارد ا المالية و المحافظة على قدرتها على االةتمرار ،وعلك لتوفير عوائد لحاملي األةهم ومنافـع
للمةتخدمين الخارجيين ،وكعلك للمحافظة على يكل مثالي للموارد المالية لتخايض أعباء خدمة تلك الموارد المالية.
وللمحافظة على أو لتعديل الهيكل المثالي للموارد المالية ،يمكن للمجموعة تنظيم مبالد التوزيعات النقدية المدفوعة للمةا مين،
تخايض رأس المال المدفوع ،دصدار أةهم جديدة ،بيع بعض الموجودات لتخايض الديون ،ةداد قروض أو الحصول على قروض
جديدة.
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 -36معلومات القطاع
دن المجموعة مقةمة دلى أقةام تشغيلية ردارة أنشطتها المختلاة .وتمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيةي في دولة الكويت.
وألغراض عرض القطاع الرئيةي ،قامت ددارة المجموعة بتصنيف منتجات وخدمات المجموعة دلى القطاعات التشغيلية
التالية:
أ  -قةم تقطيع المعادن وقطع الغيار المةتعملة
يشرررررمل دةرررررتيراد اآلالت والمواد األولية الالزمة رعادة دنتا وتقطيع وتصرررررنيف المخلاات والخردة وتخزينها وبيعها داخل دولة
الكويت وخارجها.
ب  -القةم التجارال
يشمل شراء وبيع اآلليات والمركبات والناقالت المةتعملة والخردة وقطع غيار ا والمعادن بأنواعها ومشتقاتها وكل ما يتعلق بها.
 قةم تدوير الناايات البالةتيكيةيمثل قةم تدوير الناايات البالةتيكية تدوير الناايات واألنقاض والمخلاات البيئية وارتجار بالمواد الناتجة من علك.
د  -قةم التقطيع وكبس المعادن
يمثل عا تقطيع وقص المعادن ونشاطات أخرى متعلقة بها.
دن التااصيل المالية للقطاعات أعاله والتي تحتوال على المعلومات األولية للقطاع ي كما يلي:
2019
موجودات القطاع

2018
مطلوبات القطاع

موجودات القطاع

القةم التجارال

7,922,454

1,525,083

10,726,655

2,722,778

موجودات ومطلوبات غير موزعة

13,112,380

6,758,464

11,616,200

5,104,375

21,034,834

8,283,547

22,342,855

7,827,153

2019
إيرادات القطاع

مطلوبات القطاع

2018
نتائج القطاع

ديرادات القطاع

نتائج القطاع

قةم تقطيع المعادن وقطع الغيار
7,464,262

1,251,898

6,352,695

1,196,760

القةم التجارال

943,695

646,964

628,489

116,537

قةم تدوير الناايات البالةتيكية

1,013,349

505,638

872,657

540,913

قةم الخدمات وأخرى

10,986,741

()4,156,957

11,575,505

)(2,954,518

20,408,047

()1,752,457

19,429,346

)(1,100,308

المةتعملة
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 -37االحداث الالحقة
الحقا لتاريخ البيانات المالية المجمعة ،نتيجة لاحداث الجو رية المترتبة على ظهور وانتشار فيروس كورونا المةتجد ،دن تللك
االحداث قد أثرت على المناخ االقتصادال العالمي والعال بالتبعية يمكن أن يعرض المجموعة ألخطار مختلاة متنمنة انخااض
اريرادات ونمو االعمال ،تقلبات أةعار صرف العمالت األجنبية ،ارتااع خةائر االئتمان المتوقعة واالنخااض في قيمة الموجودات
نظرا ً لوجود توقع بتباطؤ القطاعات التشغيلية.
عه االحداث لم يكن لها تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة كما في  31ديةمبر  ،2019ولكنها قد تؤثر على البيانات
المالية المجمعة في الاترات المالية المةتقبلية .وفي الوقت الحالي من الصعب تحديد مقدار عا التأثير لعدم ونوح المدى المتوقع و
الاترة الزمنية التي ةتمني قبل الةيطرة على عا الوباء.
 -38أرقام المقارنة
تم دعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للةنة الةابقة لتتماشى مع تصنيف ارقام الةنة الحالية .دن عملية دعادة التبويب لم يكن لها تأثير
على ربح المجموعة أو حقول المةا مين للةنة الةابقة.
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