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نبـذة عــن الشركـــة

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

معالجة الخردة
المعدنيّة

إعادة تدوير وجمع
المواد البالستيكية

تحويل البالستيك
ومرافق المنتجات
النهائية

إدارة النفايات
الخطرة

خدمات التنظيف
وإدارة المنشآت
والمرافق

تعتبر شررررال عادع وا صعاعرررا ت و عات ص ل شررررال دمررر دل رعئوة في دج ل
عالمررررتوعدل عاعررررا ت ل صدورجل في مررررصر عااص و اةصرعر عاد ا ل دا ل
عاتزعده عاب ئي صعادجتدعي ،تقوم عاشررررررررال دا ت م  1987صالً دمرررررررتوعدل
إلوعرة عااف ر ر و صةت ر وة عاترروص ر صعاتعرررررررا ع اعد ئه ر في اع ر ت ر و دتعررووة
داه عاقع ع عا اصدي صعاعررررا تي صعاتج رض ،فعرررر ً تا اع ع عاافع صعا ز
صعابترصا د ص و
ت ى عدتوعو أاثر دا د صاي دتر دربع دا عألرععي عاعا ت ل عاتي توتم
ع ت ج و شرا ئا وع ل عاقع ع عاعا تي عادرعتي ا ب ئل في وصال عااص و،
تقصم عادع وا صعاعا ت و عات ص ل ب اترا ز ت ى با ء شرعا و
صدش ر ع عمتثد ر ل دع عاجه و عاتي تب ث تا عابا ل عات ت ل عاعا ت ل
عألم م ل صعا ود و عادم اوة صعاوتم عا صجمتي صفي ظل عاادص عادمتدر عا ض
شهوه اع ع عالمتوعدل عاعا ت ل عادرعتي ا ب ئل ،ا ا ا شرال دم دل دد زة
ل داتج ته عالمترعت ج ل صعا ود و عاتي تقوده ةاى
في ع عاقع ع دا
تد ئه صشرا ئه
تتباى عادع وا صعاعا ت و عات ص ل في ا فل أتد اه أت ى دع ر عاجصوة
عاع اد ل في عاعد و صعالمتوعدل عاب ئ ل ،ص ي ع ل ت ى عاعو و دا
عاشه وعو دا ئ و عاجصوة عاع اد ل شه وة "عأل زص" صتقوّم عاشرال دا ل
شرا ته عات بعل صالً تد ل صدبتارة عو تا فل دا فمل في دع اجل عاد ف و
عاعا ت ل صعااف و عا عرة ،ب إلع فل ةاى ود و ةوعرة عادرعفق صأاظدل
عاتوفئل صعاتهص ل صعاتا ف
عاع ا ً دا ة د اه صعاتزعده بدب وئ عالمتوعدل عدا عا عل عالاتع و ل
صعاب ئ ّل ارؤ ل ”اص و جو وة  ،“2035تب ور عادع وا صعاعا ت و
عات ص ل اتاصا عامبّ ال في عاتعصر عاعا تي عاعو ق ا ب ئل في وصال عااص و،
ل عاتع صا دع د ت ف عاجه و عا اصد ل صدرعاز عألب ث
ص اك دا
صعاجه و عألا و د ّل صعادعاّع ا ا دم دل في تعص ر دمتقبل عااص و عادمتوعم
صت ص ل عاب ئل عاعا ت ل دا ل تعز ز دفهصم عاشرعال صعاتع صا صعاتع فر

أتع ء دج س عإلوعرة

أعضاء مجلس اإلدارة

مساعد إبراهيم الهولي
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
ألاثر دا  35ت د دا عا برة عادؤمم ل صعاعمار ل ،دم تو
عاهصاي قصو فر ق ععاعدل في عاشرال في داعبه عا اي
ارئ س دج س عإلوعرة دا تع اه في ت م  ،2014ا ا عاهصاي
ل
اصة وعفعل رئ م ل صرعء ادص عاشرال صت صاه دا
عاتصج ه عإلمترعت جي عا ض داا عاشرال دا تعص ر دا اته
صعإلمتف وة دا آا و تعص ر عامصر بوأ عاهصاي ته عادها ل
اع بع ب اقصعو عاجص ل عااص ت ل ،ثم تصاى توة دا عب دا
ب اه دو ر ت م صدمتش ر رئ س دج س عإلوعرة في ب و ةت وة
عإلتد ر عااص تي ،ا ئب دو ر عابرعدج إل وى شرا و
عإلتع الو عالدر ا ل اد تدل ادو ر تعص رعألتد ل في
اع ع عاافع صعا ز في ت م  2006ص ش ل عام و دم تو ا ً
تعص دج س ةوعرة في شرال د تبر عااص و عاوصاي (الباص)

طارق إبراهيم الموسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة المخاطر
تصاى عام و /ع رر عادصمى توو دا عادا عب عاتاف ل في
شرال أج تي ألاثر دا  6ماصعو ،ا ا آ ر داعب
عادو ر عاتاف ض ا برعدج عإلمترعت ج ل ثم ش ل داعب عادو ر
عإلا دي ألج تي ا ود و عا اصد ل صعاوف ع  ،صاو اعب
عادصمى وصرع ص ً في تعص ر أتد ل أج تي في عاعرعر
صفي تأم س ا فل عاعد و عا صج مت ل صتقو م عاعع ءعو
عا عل بدا اع و ةت وة عإلتد ر ،اد ا م أ ع ً بترؤس
صةوعرة تد و تقو م عاعرصض صفصز عاشرال بعقصو عا ود و
عا اصد ل صعاوف ع ش ل عادصمى ابل عاعد ده اشرال أج تي
داعب عادو ر عاع م اعد و عاشرال عاصعا ل عاعق ر ل ،ص ي
شرال دت ععل ب متثد ر صةوعرة عاعق رعو ،صا ا دمؤصالً
تا د فظل تق ر ل تقور بق دل  400د صا وصالر ب إلع فل
ةاى ةوعرة عادجدع و عاتج ر ل صعاماا ل اد تصاى عام و
ع رر ده م عاتش ل صعاعد و عا صد ل ا داعقل عاتج ر ل
عا رة في عااص و ،ص ص دشرصع تبع اظ م عابا ء صعاتش ل
صعات ص ل صعا ض ف زو به عاشرال عاصعا ل عاعق ر ل تصاى
عام و ع رر ا ً أ ع ً داعب رئ س دج س عإلوعرة ا شرال
عادت وة ا دشرصت و
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خالد إبراهيم الموسى
عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذي
رئيس لجنة التدقيق
ش ل عام و او عادصمى دا ت م  2005داعب دو ر أصل
ةوعرة عاعقرر رعو في شرررررررراررل أج تي صعاتي تعررو دا رصعو
عا صج مرررت ل ت ى دمرررتصض عاع ام شررر ل عامررر و او عادصمرررى
عاعو و دا عادا عررررررب عإلوعر ل ت ى دوعر ته عادها ل داه
عإلوعر ل صعاتشرررررر ل صأ عرررررر عاتور ب ل تصاّى عامرررررر و او
داعررررررب دو ر ةا دي ا تمررررررص ق في باك عااص و صعاشرررررررر
عألصمررع – اعوو  8عفرع دا عرردا عادا عررب عاتي ش ر ه
عام و او:
 تعرررررررص دج س ةوعرة في شرررررررراررل عألرف ر عاعق ر ر ررل
(ش م ك م)
 تعرررص دج س ةوعرة في شررررال ج صب ل ا ر اج صس
ممتدز(ش م ك م)
 تعرررص دج س ةوعرة في شررررال بي وب ص مررري ا ود و
عاع رعا (ش م ك م)
 رئ س دج س عإلوعرة في شرررال أج تي ةافرعمررتراش رر
عاق بعل (ش م ك م)
 رئ س دج س عإلوعرة في شرال جي مي مي اصجمت ك
(ش م ك م)

نادر غلوم سكين
عضو مجلس اإلدارة – غير تنفيذي
رئيس لجنة المخاطر
عضو لجنة التدقيق
ش ل عام و ا ور دا عب رئ س دج س ةوعرة د تبر عااص و
عاوصاي اد شررر ل داعرررب عارئ س عاتاف ض إلوعرة عاعق رعو
صعادرعفق بشرال عج تي صاو ش ل ت ى دوعر فترة ةاعد ده
اشرال أج تي صعاتي تعو دا رصعو عاشرا و عا صجمت ل ت ى
دمررررتصض عاع ام توة دا عررررب تاف ل اد شرررر رك فى تعص ر
عاعررو ررو دا عادشررررررررصت ر و في عااص ررو صعإلد ر رعو عاعرب ررل
صعامررررررعصو ل صعاب ر ا بتا فل تعررررررل عاي  100د صا و ا ر
اص تي اد د ك ما ا برة عص ل فى دج الو شتى داه
ةوعرة عاتمرررررص ق صةوعرة عاعق رعو عاعرررررا ت ل صةوعرة عادرعفق
صعاعررررررر ال صةوعرة عادشررررررر ر ع صتعص ر عألتد ل صعاع ا و
عا اصد ل صةتوعو عاد زعا ل صعاتف صض ت ى عاعقصو ص عات ع ع
عإلمترعت جي اةتد ل ةع فل ةاى دج ل عألتد ل عاهاوم ل
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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
ش ل عام و فصزض عادعف داعب تعص دمتقل في دج س
ةوعرة شرررررال عادع وا صعاعررررا ت و عات ص ل شرررر ل مرررر بق ً
داعب ا ئب رئ س دج س ةوعرة شرال عافا ر عاعق ر ل صا ئب
رئر ررس دررجر ررس ةوعرة عاشررررررررراررررل عارراررص ررتر ررررل ار عرررررررر ررصر
( )2006–2000ص أد ا مرررررر دج س ةوعرة جدع ل عررررر ل
تبوهللا عامر ام (  ) 1982 - 1978ب إلعر فل ةاى تورجه بعوة
دا عب في صزعرعو عاوصال صعصالً ةاى داعب دو ر ةوعرة

رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
مجلسسالة
ر
اإلدارة
أعضاء
رسالة نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
السادة  /مساهمي شركة المعادن والصناعات التحويلية
تحية طيبة وبعد،،،
مراي ب ألع ال تا افمي صب اا بل تا ة صعاي أتع ء دج س عإلوعرة
أا أعع ب ا أ و ام عاتقر ر عاماصض اع م  2021اشرال عادع وا
ل ت م  2021دا
صعاعا ت و عات ص ل (ش م ك ع) اقو تداا
ت ق ق تقوم في جد ع دج الو أتد اا ث شهوو عاشرال صشرا ته
عات بعل عرتف ت ً في دعول عإل رعوعو دع د فظل عاشرال ت ى دراز
عار وض في دج ل توص ر عااف و صةت وة عاتوص ر صعاتعا ع في عااص و،
أاوم ةا ام ع عاتقر ر عا ض دل ب ا ع ّ ته دع صد و صعف ل تا تد تا
ا ؤاو دجوّوع ً أا عاتزعدا بتصف ر صل دمتوعدل في دج ل عاتوص ر
صعاتعا ع اعد ئا في عاقع ع عا اصدي صعاعا تي صاع ت و عاافع
صعا ز صعابترصا د ص و او أعبح أاصى دا أض صاو دعى
جهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
صعع و عاشرال جهصو دا ل عاتع صا صعاتام ق عاوعئم ب ا دج س ةوعرة عاشرال صعإلوعرة عاتاف ل اتعز ز دا اته في دج ل ةت وة
عاتوص ر صعا تل عا روة عادعوا ل في عامصر عااص تي اد صعع و تد ته في عات عاب مت ك صتززو شرعا ته دع شرا ئه في
عاقع ت ا عاع م صعا ص صاع ت و عاافع صعا ز صاع ع عابترصا د ص و اد صمعو أتد اه دع شرا ئه ت ى عاعع و عاوصاي
ل ت م  2021عاتي فرعو ت ى عاع ام صعاتع و عاوصل صعاع جو وع صت و و ي عألصاى دا اصته
دع عمتدرعر ج ئ ل اصرصا
في عاععر عا و ث فإا وصال عااص و شهوو جرعء اك زدل دا عإلجرعءعو صعاتوعب ر ا تع دل دع عاج ئ ل صعا و دا آث ر صت رع
جص ر في جوصال عألصاص و عاتي تعورته عادتع ب و عاصا ئ ل صعال ترعز ل صعاع ل ةاى ج اب عادب ورعو عات ف ز ل عالاتع و ل
صعاد ا ل عادصجهل ادم اوة عالاتع و في ظل عاظرصف عالمتثا ئ ل عاد عل صعاتي أثرو بشال دب شر ت ى عااش ع عالاتع وض ا اث ر دا
عاقع ت و
ب اامبل اا اشرال عادع وا صعاعا ت و عات ص ل صشرا تا عات بعل صفي ظل عاجهصو عادب صال دا عإلوعرة عاتاف ل ا شرال ا ا دا أ م
أصاص تا ي عا ف ظ ت ى م دل عادصظف ا صعاعد ء ت ى و مصعء ف م اا دا عامهل دصعجهل ال ت ك عات و و اااا آثرا رغم اك
عالمتدرعر بال د أصت ا دا ةدا ا و صع ا و صعاعدل بجو اتاف تع ع تا عالمترعت ج ل دع عاتزعدا ب ادصعزال ب ا عادتع ب و عاصا ئ ل
عاع ورة دا عاجه و عادعا ل صب ا دصعع ل تقو م ود تا باف ءة صبا ء ةاج زعو اتعظ م داتمب و شراتا ص قصر دم د ه صت ب ل
ع ت ج و تد ئا
ااا عألزدل عا ق ق ل عاتي تدر به عادجدصتل في عاصاو عا اي ي ات جل عاتصع ل عاع ورة تا صز ر عاتج رة صعاعا تل عادؤر ل
 25ا ر  2021بإزعال صة ء عاشرال دا دصاعه في جاصب أد رة ،ث تم وم عادب اي عاد قل ب ادعاع ص وم عادباى عإلوعرض
ا شرال عألم دا ابل عاب و ل تاف ع ً ات ك عاتصع ل ،صتعتبر ةوعرة عادجدصتل أا عإلجرعء عادت دا صز ر عاتج رة صعاعا تل ال عو ارعرع ً
ااصاه دفتقرع ً ا عا عر عاق اصا ل ا قرعر عإلوعرض صد اف ً اق اصا عاعا تل ،صادصعجهل ع عاتعمف صعاد افل أل ا م عاق اصا اجأو
عاشرال ا قع ء ا وف ع تا قصاه ص قصر دم د ه فأا دو عاوت صض عاقع ئ ل ،اد صت تفظ عاشرال ب ق عادع ابل ب اتعص ض تا
جد ع عألعرعر عاا جدل تا تاف عاقرعر عاد اصر أت ه ،ا دو عاشرال بتق م جم عا م ئر صاجأو ا قع ء ا دع ابل ب اتعص ع و
عو عاع ل
اد صعع و عاشرال ل ت م  2021تاف دشرصع "ة اص و "دع شرال ة اص و ا بترصا د ص ّ و ،صعا ض تعدا تصف ر صل دتا د ل
إلوعرة عااف و ،صعا ود و عا صجمت ل ،صةت وة عاتوص ر صعاتمص ق امارعب عاعد و عاعا ت ل صعا ض عاتهو داه ل شهر و مدبر
2021
صب ارغم دا ال عاظرصف فإا شرال عادع وا تادل دم رته عاع ا ً دا ة د اه صعاتزعده بدب وئ عالمتوعدل عدا عا عل عالاتع و ل
صعاب ئ ّل ارؤ ل ـ” اص و جو وة  ،“2035صمصف تب ور شرال عادع وا اتاصا عامبّ ال في عاتعصر عاعا تي عادرعتي ا ب ئل في وصال
ل عاتع صا دع د ت ف عاجه و عا اصد ل صدرعاز عألب ث صعاجه و عألا و د ّل صعادعاّع ا ا دم دل في تعص ر
عااص و ،دا
دمتقبل عااص و عادمتوعم صت ص ل عاب ئل عاعا ت ل دا ل تعز ز دفهصم عاشرعال صعاتع صا صعاتع فر

نائب رئيس مجلس اإلدارة
مجلسسالة
ر
اإلدارة
أعضاء
المشاريع المستقبلية:
د زعاو تو عت و عاج ئ ل تشال ت ئق في صجه عاتع في عالاتع وض عات م اقع ع عاعا ت و اد تش ر عاتصاع و ةاى عمتدرعر عات و و
عاتي تشهو عاب ئل عالاتع و ل اال ل ت م  ،2022ةال أا دج س ةوعرة عاشرال تع ع ةاى تعص ر أتد ل عاشرال دا ل تباي
عمترعت ج ل دمتقب ل تصمع ل ـ ل عادر ل عاق ودل ،ص اك ا ب ث تا أمصعر جو وة اتعر ف عات عاب مت ك ةاى ج اب عالاته ء دا
عادش ر ع عا ا ل ا شرال ،تعدو عاشرال ةاى ز وة عاتاصع في اع ت و عألتد ل دا ل ةجرعء ورعم و ا تصمع في ةات عاب مت ك
صعاعا ت و عاب مت ا ل صعا تل تقع ع عا و و صغ ر دا عاعا ت و

األداء المالي للشركة:
ت ّم عتتد و عاب ا و عاد ا ل عاماص ل عادج ّدعل ا مال عاد ا ل عاداته ل في  31و مدبر  2021دا ابل دج س عإلوعرة في ت ر خ
 30د رس 2022اعرعه ت ى عاجدع ل عاع دل عاع و ل ا شرال ،ث تعهو دج س عإلوعرة بازع ل صشف ف ل عاب ا و عاد ا ل صتعب ق
ا فل عادع ر عاد مب ل عاوصا ل عادعتدوة في ةتوعو عاب ا و عاد ا ل اد أا عاب ا و عاد ا ل تعبر بشال ت ول تا عادراز عاد اي ا شرال
صف د ي جوصل ب ادؤشرعو عاد ا ل ا شرال دق رال دع مال 2019,2020,2021

2021

2020

2019

البيان

)(882,006

)(2,076,234

))1,752,457

14,564,849

18,196,064

20,408,047

297,039

)(658,220

)(697,191

) ( 14

) ( 28

)(23.57

إجمالي األصول

24,170,791

22,587,557

21,034,834

حقوق المساهمين

9,483,047

10,675,053

12,751,287

صافي الربح /الخسارة
اجمالي اإليرادات
االرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واالطفاء
ربحية السهم

أد د ص ع في م رة عادجدصتل ب و ا دل عا م ئر ا مال عاداته ل في  31و مدبر  2021دب غ  882,006و ك (ثد اد ئل صعثا ا
صثد اصا أاف صمتل و ا ر اص تي) دق رال بع م  2020ث ب و  2,076,234و ك (د صا ا صمتل صمبعصا أاف صد ئت ا صعربعل
صث ثصا و ا ر اص تي) أض ب ا ف ض ا دل عا م رة بد ع ول  1,194,228و ك (د صا صد ئل صعربعل صتمعصا أاف صد ئت ا صثد ا ل
صتشرصا و ا ر اص تي)
أصعى دج س عإلوعرة بدصجب عجتد ته رام  2022/1عاداعقو في ت ر خ  30د رس  2022تصع و مصف تم ترعه ت ى عاجدع ل
عاع دل عاع و ل ا مال عاد ا ل عاداته ل في  31و مدبر  2021صداه :


عاتصع ل بعوم تصز ع أرب ح ت ى عادم د ا تا عامال عاد ا ل عاداته ل في  31و مدبر 2021



عاتصع ل بعوم تصز ع دا فآو ت ى أتع ء دج س عإلوعرة د توع دا فأة عاععص عادمتقل ا مال عاد ا ل عاداته ل في

 31و مدبر 2021

نائب رئيس مجلس اإلدارة
مجلسسالة
ر
اإلدارة
أعضاء
حوكمة الشركات:
ت تزم عاشرال بتعب ق اصعتو عا صادل صفق ً ا قصعا ا عاداظدل صتع د و عاجه و عارا ب ل عاد تعل ال م د اصعتو عاات ب عا دس تشر-
صادل عاشرا و – دا عا ئ ل عاتاف ل ا ق اصا رام  7امال  2010بشأا عاش ء ئل أمصعر عاد ل صتاظ م اش ع عألصرعر عاد ا ل
صتعو تهد
ةا عاشرال تؤدا بأا عادد رم و عاتي توعر في ةع ر عا صادل تاصا أم م ً ات ق ق أ وعف عاشرال عارئ م ل ص ق ا ق م عادمتوعدل
صتعز زع ً اوصر عارا بل عاوع ل صتعز زع ً اازع ل صشف ف ل عاعدل بد افل عاتصعفق د ب ا ال دا أ وعف عادم د ا صةوعرة عاشرال
صأع ب عادع اح ،فع ً تا تعز ز ثقل عادمتثدر ا باف ءة عااظ م عادعدصل به ص د ل قصاهم
ةا عادج س شار عإلوعرة صع ام عاعدل ت ى جهصو م ص قوّر د قودصاه دا جهو اب ر دا أجل ت ق ق دع اح عاشرال صأ وعفه
صعدص ته عادمتقب ل ةا عادج س تع ع ةاى عادز و دا عاادص صعافرص ا شرال ت ى دوى عاماصعو عاق ودل
ص ت د اتقوم بجز ل عاشار ا م وة دم دي عاشرال ت ى وتدهم عادمتدر

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،

أعضاء مجلس اإلدارة

المؤشرات المالية

المؤشـرات الماليــــة

المؤشرات المالية :

2021

2020

2019

البيان

)(882,006

)(2,076,234

))1,752,457

14,564,849

18,196,064

20,408,047

297,039

)(658,220

)(697,191

) ( 14

) ( 28

)(23.57

إجمالي األصول

24,170,791

22,587,557

21,034,834

حقوق المساهمين

9,483,047

10,675,053

12,751,287

صافي الربح /الخسارة
اجمالي اإليرادات
االرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واالطفاء
ربحية السهم

ب و ا دل عا م ئر ا مال عاداته ل في  31و مدبر  2021دب غ  882,006و ك (ثد اد ئل صعثا ا صثد اصا أاف صمتل و ا ر اص تي)
دق رال بع م  2020ث ب و  2,076,234و ك (د صا ا صم تل صمبعصا أاف صد ئت ا صعربعل صث ثصا و ا ر اص تي) أض ب ا ف ض
ا دل عا م رة بد ع ول  1,194,228و ك (د صا صد ئل صعربعل صتمعصا أاف صد ئت ا صثد ا ل صتشرصا و ا ر اص تي)

تقرير حوكمة الشركات

تقرير حوكمة الشركــات

مقدمة
تؤدا شرال عادع وا صعاعا ت و عات ص ل (ش م ك) أا تعب ق اصعتو عا صادل عارش وة ؤوض ةاى تعب ق أفعل دع ر عألوعء ص اك
في مب ل ت ق ق أ وعف عاشرال عادرمصدل صتعز ز عااج ح في أتد اه عألدر عا ض عدا ع ترعم قصر عادم د ا صأع ب عادع اح
صت ق ق دع ا هم صا اك ت تزم عاشرال في تعب ق دب وىء صدع ر عا صادل عاق ئدل ت ى عاشف ف ل صعإلفع ح عات م صعادمؤصا ل صعادم ئ ل
اص ت ه عاات ب عا دس تشر " صادل عاشرا و" دا عاقرعر رام  72امال  2015في شأا ةعوعر عا ئ ل عاتاف ل
عات دل صفق ً اد
ّ
ا ق اصا رام  2010/7بشأا ةاش ء ئل أمصعر عاد ل صتاظ م اش ع عألصرعر عاد ا ل صتعو ته
ص رص دج س ةوعرة عاشرال صاج اه ت ى تعب ق اصعتو عا صادل ات ق ق عأل وعف عإلمترعت ج ل ا شرال صتعدل عإلوعرة عاتاف ل جاب ً
ةاى جاب دع دج س عإلوعرة اترم خ دف م صتاد ل ثق فل عا صادل في عاشرال صةرم ء ا م دؤمم ل م دل صفع ال ،فع ً تا اصا
دع ر عا صادل تعتبر أ و عألمس عاتي تاعاس بصعصح في عمترعت ج ل عاشرال ت تزم عاشرال بإتب ع عادع ر عادها ل صعأل ا ل في
جد ع عاتع د و ،صعإلفع ح صعاشف ف ل تا عادع صد و بشال وا ق صفي عاصاو عادا مب ،صبد مهم في تعد ق صتعص ر اف ءة تدل
عاشرال ص ص د عزز ثقل عادم د ا صا فل عألعرعف عو عاع ال صأع ب عادع اح بأوعء عاشرال اد عع ةع ر عا صادل
ا درعجعل عاوصر ل دا ابل دج س عإلوعرة

تقرير حوكمة الشركــات
القاعدة األولى  :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
 1.1تشكيل مجلس اإلدارة
تأاف دج س ةوعرة شرال عادع وا صعاعا ت و عات ص ل (ش م ك) ( عادش ر ةا ه ا "عاشرال") دا دمل أتع ء صفق أ ا م تقو
عاتأم س صعااظ م عألم مي ا شرال تم عات بهم ب الاترعع عامرض دا ابل عاجدع ل عاعدصد ل ا شرال ادوة ث ث ماصعو ا ب ل ا تجو و
تدتع أتع ء دج س عإلوعرة عاشرال ب ااف ءعو عاع د ل صعا برعو عاعد ل صت رص عاشرال ت ى تأد ا دعرفل ال تعص ب ا قصر
صعاصعجب و عادترتبل ت ه
أعضاء مجلس اإلدارة:
االسم

م

 1دم تو ةبرع م عاهصاي
 2ع رر ةبرع م عادصمى
او ةبرع م عادصمى
3
 4ا ور غ صم ما ا
 5فصزض ت ي عادعف
م د عاع بي

تصنيف العضو
الصفة
(تنفيذي ،غير تنفيذي،
مستقل)،
أمين سر
تعص غ ر تاف ض
رئ س دج س عإلوعرة
ا ئب رئ س دج س عإلوعرة تعص تاف ض
صعارئ س عاتاف ض
تعص غ ر تاف ض
تعص دج س ةوعرة
تعص غ ر تاف ض
تعص دج س ةوعرة
دمتقل
تعص دج س ةوعرة
أد ا مر
أد ا مر

تاريخ االنتخاب  /التعيين
أمين سر
 6مايو  2021عضو معين
 6مايو  2021عضو معين
 6مايو  2021عضو معين
 6مايو  2021عضو منتخب
 6مايو  2021عضو مستقل
 11مايو  2021أمين سر

المؤهالت العلمية والخبرات العملية ألعضاء مجلس اإلدارة:
م

االسم

المؤهل العلمي

الخبرة العملية

1

مساعد إبراهيم الهولي

ماجستير في العلوم العسكرية
من جامعة إير  /القوات الجوية
األمريكية مونتغمري ،أالباما،
الواليات المتحدة األمريكية.

ألكثر من  35عاما من الخبرة المؤسسية
والعسكرية ،مساعد الهولي يقود فريق
االعمل في الشركة في منصبه الحالي كرئيس
مجلس اإلدارة .منذ تعيينه في عام ،2014
كان الهولي قوة دافعة رئيسية وراء نمو
الشركة وتحولها من خالل التوجيه
اإلستراتيجي الذي مكن الشركة من تطوير
مكانتها واإلستفادة من آليات تطوير السوق.
بدأ الهولي حياته المهنية كضابط بالقوات
الجوية الكويتية ،ثم تولى عدة مناصب من
بينها مدير عام ومستشار رئيس مجلس
اإلدارة في بيت إعادة
اإلعمار الكويتي ،نائب مدير البرامج إلحدى
شركات اإلتصاالت االمريكية كما عمل
كمدير تطويراألعمال في قطاع النفط
والغاز في عام  .2006ويشغل السيد مساعد
حاليا ً عضو مجلس إدارة في شركة مختبر
الكويت الدولي (البكو).

2

طارق ابراهيم الموسى

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

تولى السيد  /طارق الموسى عدد من
المناصب التنفيذية في شركة أجيليتي ألكثر
من  6سنوات ،كان آخرها منصب المدير
التنفيذي للبرامج اإلستراتيجية .ثم شغل
منصب المدير اإلقليمي ألجيليتي للخدمات
الحكومية والدفاع  ،وقد لعب الموسى دورا
حيويا ً في تطوير أعمال أجيليتي في العراق

تقرير حوكمة الشركــات
وفي تأسيس كافة العمليات اللوجيستية
وتقديم العطاءات الخاصة بمناقصات إعادة
اإلعمار ،كما قام أيضا ً بترؤس وإدارة
عمليات تقديم العروض وفوز الشركة بعقود
الخدمات الحكومية والدفاع .شغل الموسى
قبل انضمامه لشركة أجيليتي منصب المدير
العام لعمليات الشركة الوطنية العقارية،
وهي شركة متخصصة باستثمار وإدارة
العقارات ،وكان مسؤوالً عن محفظة عقارية
تقدر بقيمة  400مليون دوالر باإلضافة إلى
إدارة المجمعات التجارية والسكنية .كما
تولى السيد طارق مهام التشغيل والعمليات
اليومية للمنطقة التجارية الحرة في الكويت،
وهو مشروع يتبع نظام البناء والتشغيل
والتحويل والذي فازت به الشركة الوطنية
العقارية .يتولى السيد طارق حاليا ً أيضا ً
منصب رئيس مجلس اإلدارة للشركة
المتحدة للمشروعات.

3

فوزي علي المضف

حاصل على دبلوم معهد المعلمين يشغل السيد فوزي المضف منصب
(  ) 1978تلقى دورات إدارة و عضو مستقل في مجلس إدارة شركة
المعادن والصناعات التحويلية  .شغل سابقا ً
اقتصاد وإدارة أفراد (الواليات
المتحدة – سويسرا – القاهرة  -منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة
الفنار العقارية و نائب رئيس مجلس إدارة
الكويت).
الشركة الكويتية للصخور( )2006–2000
و أمين سر مجلس إدارة جمعية ضاحية
عبدهللا السالم (  ) 1982 - 1978باإلضافة
إلي تدرجه بعدة مناصب في وزارات الدولة
وصوالً إلى منصب مدير إدارة.

4

خالد إبراهيم الموسى

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

يشغل السيد خالد الموسى منذ عام 2005
منصب مدير أول إدارة العقارات في شركة
أجيليتي والتي تعد من رواد اللوجيستية على
مستوي العالم .شغل السيد خالد الموسى
العديد من المناصب اإلدارية على مدار حياته
المهنية منها اإلدارية والتشغيلية وأيضا
التدريبية .تو ّلى السيد خالد منصب مدير
إقليمي للتسويق في بنك الكويت والشرق
األوسط – لعدد  8افرع .يشغل السيد خالد
حاليا ً المناصب التالية:
 عضو مجلس إدارة في شركة
األرفاج العقارية (ش.م.ك.م)
 عضو مجلس إدارة في شركة
هاوس
كليرينج
جلوبال
سستمز(ش.م.ك.م)
 عضو مجلس إدارة في شركة بي
دبليو سي لخدمات الطيران
(ش.م.ك.م)

تقرير حوكمة الشركــات



5

نادر غلوم سكين

حاصل على ماجيستير إدارة
األعمال من جامعة لنكولن
المملكة المتحدة وبكالوريوس
الهندسة الكهربائية من جامعة
البحرين.

رئيس مجلس اإلدارة في شركة
أجيليتي إنفراستركشر القابضة
(ش.م.ك.م)
رئيس مجلس اإلدارة في شركة
جي سي سي لوجستيك
(ش.م.ك.م).

يشغل السيد نادر منصب رئيس مجلس إدارة
مختبر الكويت الدولي كما يشغل منصب
الرئيس التنفيذي إلدارة العقارات والمرافق
بشركة اجيليتي وقد شغل على مدار فترة
إنضمامه لشركة أجيليتي والتي تعد من رواد
الشركات اللوجستية على مستوي العالم عدة
مناصب تنفيذية كما شارك فى تطوير العديد
من المشروعات في الكويت واإلمارات
العربية والسعودية والبحرين بتكلفة تصل
الي  100مليون دينار كويتي كما يملك سكين
خبرة طويلة فى مجاالت شتى منها إدارة
التسويق وإدارة العقارات الصناعية وإدارة
المرافق والصيانة وإدارة المشاريع وتطوير
األعمال والعالقات الحكومية
وإعداد الميزانية والتفاوض على العقود و
التخطيط اإلستراتيجي لألعمال إضافة إلى
مجال األعمال الهندسية.

 2.1اجتماعات مجلس إدارة الشركة
تقو دج س ةوعرة عاشرال متل عجتد ت و ل عاع م  2021تعداو عجتد ع صع و ت ى عألال في ال ربع مال با ء ت ى وتصة دص ّجهل
أعصالً ةاى عألتع ء صابل دصتو عالجتد ع بث ثل أ م تدل ت ى عألال درفق ً ب اوتصة جوصل أتد ل عالجتد ع صجد ع عادمتاوعو
صعاصث ئق صعاب ا و عا زدل ادا اشل عاباصو عادورجل ت ى جوصل عألتد ل ،صبعو عاتأاو دا عااع ب عاق اصاي ا جتد ع عا ض ال قل تا
ث ثل أتع ء ،تم عتتد و جوصل عألتد ل صدا اشل عاباصو صعت عاقرعرعو ب الجد ع أص ترج ح افل عارئ س في ل تم صو عألعصعو
تصثق عالجتد ت و في د عر صاّع ت ه عا عرصا تعدا تقو عاتأم س صعااظ م عألم مي ا شرال تاظ م تد ل عجتد ت و دج س
عإلوعرة صفق ً أل ا م ا اصا عاشرا و رام  2016/1صالئ ته عاتاف ل
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ويبين الجدول التالي عدد إجتماعات مجلس اإلدارة لعام  2021التى حضرها كل عضو وفقا ً لما يلي:

اجتماع رقم  2021/ 1المنعقد في 2021/3/25

اجتماع رقم  2021/ 2المنعقد في 2021/5/11

اجتماع رقم  2021/ 3المنعقد في 2021/8/1

اجتماع رقم  2021/ 4المنعقد في 2021/11/7

اجتماع رقم  2021/ 5المنعقد في 2021/12/19

اجتماع رقم  2021/ 6المنعقد في 2021/12/23

عدد اإلجتماعات (  6اجتماعات)

اسم العضو وصفته بالمجلس

مساعد الهولي
رئيس مجلس اإلدارة
طارق ابراهيم الموسى
6/6
√
√
√
√
√
√
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
خالد إبراهيم الموسى
6/6
√
√
√
√
√
√
عضو مجلس اإلدارة
فوزي المضف
6/6
√
√
√
√
√
√
عضو مستقل
نادر سكين
6/6
√
√
√
√
√
√
عضو مجلس اإلدارة
ساميا الصليبي
6/6
√
√
√
√
√
√
أمين سر مجلس اإلدارة
 3.1متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة
تصاى أد ا مر عادج س توص ا عجتد ت و دج س عإلوعرة ص فظه عدا مجل ص بأرا م دتت بعل ا مال عاتي تقو ف ه عالجتد ع دع
ار دا ا صت ر خ عالجتد ع صم تل بوع ته صاه ته صعااع ب عاق اصاي صدا اشل عادصعع ع عادعرص ل في جوصل عألتد ل صب ا تد ل
عاتعص و عاتي تدو في عت عاقرعرعو ص رفق ب اد عر عادمتاوعو صعاصث ئق صعاتق ر ر عو عاع ل ب الجتد ع صاع عا عرصا دع
أد ا عامر ت ى د عر عالجتد ت و تصاى أد ا عامر تأد ا ا فل عاد عر صعادع صد و صعادمتاوعو صعاتق ر ر عاتي ع به أتع ء
دج س عإلوعرة
√

√

√

√

√

√

6/6

القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
 1.2مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تعتدو عاشرال زدل دا عام م و صعااظم صعا صعئح عاوع ل عاتي تباّ دج س عإلوعرة ص اك صفق ً اد اص ت ه عاات ب عا دس
تشر" صادل عاشرا و" دا عا ئ ل عاتاف ل ا ق اصا رام  2010/7بشأا ةاش ء ئل أمصعر عاد ل صتاظ م اش ع عألصرعر عاد ا ل
صتعو ته تتعدا ه عام م و د ث ر تدل دعتدو وو ب اتفع ل ده م صدمؤصا و صصعجب و ال دا أتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة
و عاتي تم تفص عه اإلوعرة عاتاف ل د ووة عدا صث قل تاص ت ى آا ل عاتفص ض صدوته
عاتاف ل صا اك عام ع و صعاع
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
تشمل مسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر:






وضع أهداف الشركة واستراتيجياتها وخططها الرئيسية.
إقرار الميزانيات التقديرية السنوية والبيانات المالية المرحلية والسنوية.
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة إضافة إلي ملكية األسهم واألصول والتصرف فيهما.
متابعة أداء الشركة من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة الدورية ومتابعة نتائج اللجان المنبثقة عنه.
إعتماد ومراقبة التقدم المحرز فيما يتصل بإعادة الهيكلة المالية وكذلك الميزانيات التقديرية السنوية وتوزيعات األرباح وخالفه
من األمور التي تؤثر على الميزانية العمومية  ،والتي قد يدخل فى إطارها عمليات الدمج واإلستحواذ

تقرير حوكمة الشركــات










التأكد من مدى إلتزام الشركة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن إحترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول
بها.
تطبيق نظام حوكمة الشركات ومراقبة فعالية تطبيقه.
مراقبة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا ً لمؤشرات األداء الرئيسية ()KPIs
إعداد تقرير سنوي يعرض علي الجمعية العامة للمساهمين يتطلب متطلبات لوائح حوكمة الشركات واإلجراءات المتخذة
لتلبية هذه اإلحتياجات ودرجة اإلمتثال.
تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وتحديد صالحياتها ومهامها ومسؤولياتها  ،وتسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم
وواجباتهم ومراقبة تلك اللجان وتقييم أدائها دورياً.
تطبيق سياسة لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح الرئيسيين من أجل حماية حقوقهم.
إعداد وإقرار نظام التفويض بالصالحيات التي يتم منحها لإلدارة التنفيذية.
إعداد لوائح وأنظمة رقابة داخلية ذات صلة بالشركة من خالل تحديد المهام والواجبات والمسؤوليات للمستويات التنظيمية.

مهام ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة:










اإلشراف على أعمال مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة
تمثيل الشركة أمام كافة الجهات (العمالء ،والموردين ،والحكومة  ،والمساهمين ،والمؤسسات المالية  ،والموظفين  ،ووسائل
اإلعالم  ،والمجتمع  ،والجمهور) وفق النظام األساسي للشركة.
ضمان التواصل الفعال مع المساهمين وتوصيل آرائهم لمجلس اإلدارة.
ضمان الحصول على المعلومات وتوزيعها على أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب.
التأكد من من مشاركة كافة أعضاء مجلس اإلدارة فى كافة قرارات المجلس.
خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا 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 إلتزام المجلس بقواعد الحوكمة والتعليمات والقوانين المنظمة لعمل مجلس االدارة.
اإلطالع على إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة عن حاالت تعارض المصالح عند توفرها  ،وعرضها على مجلس اإلدارة.

مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية:







تنفيذ الخطط اإلستراتيجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية والتأكد من كفايتها وفعاليتها.
إعداد التقارير الدورية (مالية وغير مالية) بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة.
وضع نظام محاسبي متكامل وإعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل الهيئة.
إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط فضالً عن إدارة موارد الشركة بالشكل األمثل.
المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.
وضع نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من فعاليتها وكفاءتها.

 2.2إنجازات مجلس اإلدارة خالل عام 2021
أادل دجل عإلوعرة دم رته عاا ج ل في ت م  2021اتعب ق عإلمترعت ج ل عاع دل ا شرال صعادت بعل صعإلشرعف ت ى تاف عادش ر ع
عاق ئدل صت ق ق عأل وعف عادرجصة صدا عداه :





دت بعل تاف تقو دا اعل دع صزعرة عاع ل بشأا تش ل صع ال صةوعرة د رال ابو 1
دت بعل تاف تقو عادزع وة دع صزعرة عاع ل بشأا ةاش ء صتصر و صترا ب صتش ل صع ال صةوعرة د عل ادع اجل عااف و
عإلا ا ا ل عاا تجل تا عادؤمم و عاع ج ل ب اقع ع عأل ي ( ابو )3
دت بعل تاف عاعقو عادصاع دع شرال "ة اص و" ا بترصا د ص ّ و ،اتصف ر صل دتا د ل إلوعرة عااف و ،صعا ود و عا صج مت ل،
صةت وة عاتوص ر صعاتمص ق امارعب عاعد و عاعا ت ل.
عاعدل ت ى تعب ق أدثل ااظ م عا صادل في عاشرال

تقرير حوكمة الشركــات
 3.2تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية
صفق ً أل ا م صاصعتو عاات ب عا دس تشر دا عا ئ ل عاتاف ل اق اصا ئل أمصعر عاد ل" صادل عاشرا و" صبد تقتع ه دع اح
عاشرال ،فقو تم تشا ل اج ا دابثقل دا دج س عإلوعرة تعدل ت ى تدا ا دج س عإلوعرة دا تأو ل ده ده بشال فع ل دا ل تق ر ر
صتصع و ت ك عا ج ا ا ً في عصء عاده م صعادمئصا و عاداصعل به
أ) لجنة التدقيق:
تم تشا ل اجال عاتوا ق بدصجب ارعر دج س عإلوعرة عاع ور في  11د ص  ،2021ة تقصم ه عا جال بده م صدمئصا و عاتوا ق عاوع ي
ا شرال صاو شا و ه عا جال ادوة ث ث ماصعو ا ب ل ا تجو و ،دع درعت ة ا فل عا ع ئص عاداعصص ت ه ب ا ئ ل عاتاف ل
صعاات ب عا دس تشر " صادل عاشرا و" اد تم تع ا أد ا مرعا جال عام وة /م د عاع بي بدصجب ةجتد ع دج س عإلوعرة رام
 2عاداعقو في ت ر خ  11د ص  2021ا ق م ب اده م صعادمئصا و عاداصعل بأد ا مر عا جال
أعضاء لجنة التدقيق:
االسم
خالد إبراهيم الموسى
نادر سكين
فوزي المضف
ساميا الصليبي

تصنيف العضو في مجلس اإلدارة
تعص غ ر تاف ض
تعص غ ر تاف ض
تعص دمتقل
أد ا مر

صفة العضو في اللجنة
رئ س اجال عاتوا ق
تعص اجال عاتوا ق
تعص اجال عاتوا ق
أد ا مر

إجتماعات لجنة التدقيق خالل العام :2021

اجتماعات لجنة التدقيق خالل عام 2021

اجتماع رقم  2021/ 1المنعقد في 25/3/2021

اجتماع رقم  2021/ 2المنعقد في 11/5/2021

اجتماع رقم  2021/ 3المنعقد في 1/8/2021

اجتماع رقم  2021/ 4المنعقد في 7/11/2021

خالد إبراهيم الموسى
رئيس لجنة التدقيق
فوزي المضف
عضو مستقل في لجنة التدقيق
نادر سكين
عضو لجنة التدقيق
ساميا الصليبي
أمين سر

عدد اإلجتماعات (  4اجتماعات)

اسم العضو وصفته في اللجنة

√

√

√

√

4/4

√

√

√

√

4/4

√

√

√

√

4/4

√

√

√

√

4/4

تقرير حوكمة الشركــات
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 كفاية 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 : 2021











مراجعة البيانات المالية السنوية والمرحلية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية.
دراسة مالحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة.
التأكد من عدم قيام مدققي الشركة الخارجيين بتقديم أية خدمات للشركة عدا ما تقتضيها مهنة التدقيق.
مراجعة توصيات المدققين الداخليين والخارجيين بشأن نظم الرقابة الداخلية ،وكذلك متابعة تنفيذ اإلدارة لإلجراءات التصويبية
المتخذة بشأن تلك التوصيات.
مناقشة أية صعوبات او معوقات تواجه مراقب الحسابات الخارجي أو أية قيود على نطاق أنشطته.
رفع التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم ،والتأكد من
استقالليتهم.
التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ،ونقله ،وعزله ،وتقييم أدائه ،وأداء إدارة التدقيق الداخلي.
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعملها.

ب) لجنة المخاطر:
با ء ت ى أ ا م عاات ب عا دس تشر " صادل عاشرا و" ت ّم تشا ل اجال عاد عر بدصجب ارعر دج س عإلوعرة عاع ور في  11د ص
،2021ع تقصم ه عا جال بده م صدمئصا و ةوعرة عاد عر ا شرال ترتبع ةوعرة عاد عر ب ا جال دب شرة صاو شا و ه عا جال ادوة
ث ث ماصعو ا ب ل ا تجو و اد تم تع ا أد ا مرعا جال عام وة /م د عاع بي بدصجب ةجتد ع دج س عإلوعرة رام  2عاداعقو في
ت ر خ  11د ص  2021ا ق م ب اده م صعادمئصا و عاداصعل بأد ا مر عا جال

أعضاء لجنة المخاطر:
االسم
نادر سكين
طارق الموسى
فوزي المضف
ساميا الصليبي

صفة العضو في اللجنة
رئ س اجال عاد عر
تعص اجال عاد عر
تعص اجال عاد عر
أد ا مر

تصنيف العضو في مجلس اإلدارة
تعص غ ر تاف ض
تعص تاف ض
تعص دمتقل
أد ا مر

تقرير حوكمة الشركــات
اجتماعات لجنة المخاطر:
اجتماعات لجنة المخاطر خالل عام 2021

اجتماع رقم  2021/ 1المنعقد يف 25/3/2021

اجتماع رقم  2021/ 2المنعقد يف 11/5/2021

اجتماع رقم  2021/ 3المنعقد يف 1/8/2021

اجتماع رقم  2021/ 4المنعقد يف 7/11/2021

نادر سكي
رئيس لجنة المخاطر
طارق الموىس
عضو يف لجنة المخاطر
فوزي المضف
عضو مستقل يف لجنة المخاطر
الصليب
ساميا
ي
أمي رس

عدد اإلجتماعات (  4اجتماعات)

اسم العضو وصفته يف اللجنة

√

√

√

√

4/4

√

√

√

√

4/4

√

√

√

√

4/4

√

√

√

√

4/4

مهام لجنة المخاطر على سبيل المثال ال الحصر:







ه

ةتوعو صدرعجعل عمترعت ج و صم م و ةوعرة عاد عر ابل عتتد و دا ابل دج س عإلوعرة ،صعاتأاو دا تاف
عإلمترعت ج و صعام م و ،صأاه تتا مب دع عب عل ص جم أاشعل عاشرال.
عد ا تصعفر عادصعرو صعااظم عاا ف ل إلوعرة عاد عر.
عاتأاو دا أا دصظفي ةوعرة عاد عر او هم عافهم عاا دل ا د عر عاد عل ب اشرال ،صعاعدل ت ى ز وة صتي عاع د ا بثق فل
عاد عر صةورعاهم اه
تق م اظم صآا و ت و و صا س صدت بعل أاصعع عاد عر عاد ت فل عاتي او تتعرض اه عاشرال ،ص اك ات و و أصجه عاقعصر به .
دم توة دج س عإلوعرة ت ى ت و و صتق م دمتصى عاد عر عادقبصل في عاشرال ،صعاتأاو دا توم تج صز عاشرال اه ع عادمتصى
دا عاد عر بعو عتتد وه دا ابل دج س عإلوعرة
ةتوعو عاتق ر ر عاوصر ل صل عب عل عاد عر عاتي تتعرض اه عاشرال ،صتقو م ه عاتق ر ر ةاى دج س ةوعرة عاشرال

إنجازات لجنة المخاطر خالل عام :2021




عتتد و عألاظدل صعإلجرعءعو عافع ال إلوعرة د عر عاشرال
ورعمل صت ل تق ر ر ةوعرة عاد عر صةبوعء عارأض صرفع عاتصع ل ادج س عإلوعرة بشأاه
عاتأاو دا عمتق ا ل ةوعرة عاد عر صعمت ف ء اا فل عاشرصع صعادتع ب و.

تقرير حوكمة الشركــات
ج) لجنة الترشيحات والمكافآت:
تم تشا ل اجال عاترش و صعادا فآو بدصجب ارعر دج س عإلوعرة عاع ور في  11د ص  2021ادوة ث ث ماصعو ا ب ل ا تجو و،
صبدرعت ة ا فل عا ع ئص عاداعصص ت ه ب اات ب عا دس تشر " صادل عاشرا و" دا عا ئ ل عاتاف ل ا ق اصا رام  7امال 2010
صتعو تهد .اد تم تع ا أد ا مرعا جال "عام وة /م د عاع بي" بدصجب ةجتد ع دج س عإلوعرة رام  2عاداعقو في ت ر خ  11د ص
 2021ا ق م ب اده م صعادمئصا و عاداصعل بأد ا مر عا جال
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
االسم
مساعد الهولي
طارق الموسى
فوزي المضف
ساميا الصليبي

تصنيف العضو في مجلس اإلدارة
تعص غ ر تاف ض
تعص تاف ض
تعص دمتقل
أد ا مر

صفة العضو في اللجنة
رئ س اجال عاترش و صعادا فآو
تعص اجال عاترش و صعادا فآو
تعص اجال عاترش و صعادا فآو
أد ا مر

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام :2021

اجتماع رقم  2021/ 1المنعقد في
25/3/2021

تقوو اجال عاترش و صعادا فآو عجتد ت ا
ات ئج عالجتد ع بد عر دصاع دا أتع ء عا جال.

اجتماع رقم  2021/ 2المنعقد في
2021/12/19

مساعد الهولي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
فوزي المضف
عضو مستقل في لجنة الترشيحات والمكافآت
طارق الموسى
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
ساميا الصليبي
أمين سر

√

√

2/2

√

√

2/2

√

√

2/2

√

√

2/2

عدد اإلجتماعات ( ) 2

اسم العضو وصفته في اللجنة

ل ت م  2021بدصجب وتصة دا رئ س عا جال صب عصر ا دل عألتع ء ،اد وصاو

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:






رفع عاتصع ل بشأا ابصل عاترش ح صةت وة عاترش ح ألتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل ،دع عادرعجعل عاماص ل ا
عادع صبل دا عاده رعو عادا مبل اععص ل دج س عإلوعرة.
صعع م مل صعع ل ادا فآو أتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل.
صعع تصع ف صظ في اةتع ء عاتاف ا صعألتع ء غ ر عاتاف ا صعألتع ء عادمتق ا.
عاتأاو دا توم عاتف ء عفل عالمتق ا ل تا تعص دج س عإلوعرة عادمتقل.
ةتوعو تقر ر ماصض دفعل تا ا فل عادا فآو عادداص ل ألتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل.

ت جو

تقرير حوكمة الشركــات
إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت:








إتوعو تقر ر ماصض ا دا فآو عادداص ل ألتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل.
عاتأاو دا توم عاتف ء عفل عالمتق ا ل تا تعص دج س عإلوعرة عادمتقل
درعجعل الئ ل عاترش و صعادا فآو صدرعجعل م مل عاترش و
تق م أتع ء دج س عإلوعرة صفق دؤشرعو عألوعء عادصعصت ل
عاتصع ل صل دا فآو أتع ء دج س عإلوعرة.
عاتصع ل صل عاترش ح/ةت وة عاترش ح ألتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل.

 4.2حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات والبيانات
ت رص عاشرال ت ى تقو م صةت ل ا فل عادع صد و صعاب ا و ألتع ء دج س عإلوعرة تصاى أد ا مر عادج س "عام وة  /م د
عاع بي" تصف ر صتوا ق عادع صد و صعاب ا و صتصف ر ألتع ء دج س عإلوعرة بشال وا ق صفي عاصاو عادا مب .صا اك تم ةرم ل
ا فل عاصث ئق صعاتق ر ر عو عاع ل بأ ل أدصر تم ةورعجه ت ى جوصل عألتد ل ص قصم أد ا عامر بتزص و أتع ء دج س عإلوعرة بت ك
عاتق ر ر صعاصث ئق ابل عالجتد ت و بفترة ا ف ل ا ورعمل صعإلع ع.

القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 1.3متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
ب إلع فل اد تقوّم اره أت ه في ع عاعوو ،رص دج س عإلوعرة ت ى تشا ل اجال عاترش و دا ث ثل أتع ء دا ب اهم تعص
دمتقل ص رأمه تعص دج س ةوعرة غ ر تاف ض اد ت ّم ة ع ه أت ه اد عتتدو دج س عإلوعرة د ث ر تدل عا جال صعا ض تعدا
ده م صدمؤصا و عا جال بد تفق دع اصعتو عاات ب عا دس تشر " صادل عاشرا و" دا عا ئ ل عاتاف ل ا ق اصا رام  7امال 2010
صتعو تهد .
 2.3تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
ت تزم عاشرال بأت ى دع ر عاشف ف ل صفق اد اعو ت ه عادد رم و عارعئوة صاصعتو صادل عاشرا و ،صتقصم اجال عاترش و صعادا فآو
في عاشرال بإتوعو تقر ر دفعل تا ا فل عادا فآو عادداص ل ألتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل صترفع تصع ته في اك ةاى
دج س عإلوعرة عا ض قصم بعرعه ت ى عاجدع ل عاع دل عاع و ل عاماص ل ا دصعفقل ت ه  ،صف د ي ب ا بدا فآو أتع ء دج س عإلوعرة
صعإلوعرة عاتاف ل ا ع م : 2021

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة للعام : 2021
تعرض دا فآو أتع ء دج س عإلوعرة ت ى عاجدع ل عاع دل عاع و ل عاماص ل ا دصعفقل ت ه ث ال تتج صز ةجد اي عادا فآو
 % 10دا ع في أرب ح عاشرال بعو عمتازعل عإل ك صعال ت ع و اد ص داعصص ت ه في عااظ م عالم مي ا شرال ام تم تصز ع
أ ل دا فآو ث بتل أص دت رة ت ى أتع ء دج س عإلوعرة ا ع م  2021د توع دا فأة عاععص عادمتقل ا ع م  2021عاتي ب و ا دته دب غ
صاوره  20،000و ك ( تشرصا أاف و ا ر اص تي فقع ال غ ر)

المكافآت الممنوحة لإلدارة التنفيذية خالل عام :2021
ةا اظ م عادا فآو عا ص ب إلوعرة عاتاف ل شدل عادا فآو عاث بتل صعادا فآو عادت رة .عادا فآو عاث بتل ى ت ك عادا فآو عادداص ل
اإلوعرة عاتاف ل صعاتي تاصا درتبعل ب ادمؤصا و عادماوة ةا هم ،صعادا فآو عادت رة ص ي ت ك عادا فآو عادداص ل اإلوعرة عاتاف ل با ًء
ت ى عألوعء صت ق ق أ وعف د ووة .صتقصم ال دا ةوعرة عادصعرو عابشر ل صاجال عادا فآو بدرعجعل ه عادا فآو بشال ماصض .صتب غ
ةجد اي عادا فآو عاتي ع و ت ه عإلوعرة عاتاف ل في ت م  2021صفق د ي :

تقرير حوكمة الشركــات
إجمالي المكافآت والمزايا الممنوحة لسبعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت
المكافآت والمزايا من خالل الشركة االم
إجمالي
عدد
المناصب

المكافآت
والمزايا
المتغيرة
(دينار
كويتي)

المكافات والمزايا الثابتة (ديناركويتي )

الرواتب
الشهرية تأمين تذاكر
(االجمالية صحي سفر
خالل
العام)

بدل
سكن

بدل
مواصالت

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعة

بدل
تعليم
االبناء

المكافآت
والمزايا
المتغيرة
(دينار
كويتي)

المكافات والمزايا الثابتة (ديناركويتي )

الرواتب
مكافآة الشهرية تأمين تذاكر
سنوية (االجمالية صحي سفر
خالل
العام)

بدل
بدل
سكن مواصالت

بدل
تعليم
االبناء

مكافآة
سنوية

 226,000 6,000 18,840 13,200 5,418 8,994 255,207ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
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صم تم ترض عاتقر ر بشال دفعل في ةجتد ع عاجدع ل عاع دل ا مال عاداته ل في ت م  2021صفق ً اد اص ت ه عاات ب عا دس
تشر" صادل عاشرا و" دا عا ئ ل عاتاف ل ا ق اصا رام  2010/7بشأا ةاش ء ئل أمصعر عاد ل صتاظ م اش ع عألصرعر عاد ا ل
صتعو ته

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية
 1.4سالمة ونزاهة التقارير المالية
اودو عإلوعرة عاتاف ل تعهوعو ات ب ل ادج س ةوعرة عاشرال بم دل صازع ل عاب ا و عاد ا ل ا مال عاد ا ل عاداته ل في ت م  2021تمتعرض
ف ه ا فل عاجصعاب عاد ا ل ا شرال دا ب ا و صات ئج تش ل ،ث ت ّم ةتوعو عاب ا و عاد ا ل صفق دع ر عاد مبل عاوصا ل عادعتدوة
قصم دج س عإلوعرة بوصره ب اتعهو ادم دي عاشرال بم دل صازع ل عاب ا و عاد ا ل صعاتق ر ر عو عاع ل باش ع عاشرال ،ص اك دا
ل عاتقر ر عاماصض عادقوم ا دم د ا باه ل عامال عاد ا ل أد م عاجدع ل عاع دل عاع و ل عاماص ل.
صتعو عاب ا و عاد ا ل صعاتق ر ر عاع ورة تا عاشرال عادش ر ةا ه م ف ً ت ى عاا ص عات اي:





عاب ا و عاد ا ل عاماص ل.
عاب ا و عاد ا ل عادر ل.
اد عإلفع ح تا أرب ح عاشرال عاماص ل صعادر ل.
عاتق ر ر عاماص ل.

 2.4تشكيل لجنة التدقيق
ب إلع فل اد ت ّم اره في ع عاعوو ،تدتع أتع ء اجال عاتوا ق جد عهم ب ا برعو صعااف ءعو صعإلمتق ا ل عات دل عاتي تت ح اهم عاق م
ب اده م عاداصعل بهم ت ى أادل صجه ث تعدل اجال عاتوا ق ت ى ترم ـــــــــخ ثق فل عالاتـــــــــزعم وع ل عاشرال ص اك دا ل
عد ا م دل صازع ل عاتق ر ر عاد ا ل ا شرال ،فع تا عاتأاو دا اف ل صف ت ل أاظدل عارا بل عاوع ل عادعبقل في عاشرال تقوو
اجال عاتوا ق عجتد ت و وصر ل دع درعابي عا م ب و عا رج ا ،اد عجتدعو عا جال أربع درعو دع عادواق عاوع ي ل ت م 2021
صاو عتتدو دج س عإلوعرة د ث ر تدل عا جال عا ض تعدا ده م صدمؤصا و عا جال بد تفق دع اصعتو عاات ب عا دس تشر" صادل
عاشرا و" دا عا ئ ل عاتاف ل ا ق اصا رام  7امال  2010صتعو تهد

تقرير حوكمة الشركــات
 3.4توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة
تقصم اجال عاتوا ق بورعمل صت ل عألدصر عاداصعل به ص اك إلبوعء عارأض صرفع عاتصع و عا زدل ادج س عإلوعرة عا ض قصم بوصره
بدرعجعل ه عاتصع و صعاتعص و ت ه صاو عتتدو دج س عإلوعرة جد ع عاتصع و عادرفصتل ةا ه دا ابل اجال عاتوا ق ل ت م
 2021ع صام ترعو عا جال أض تع رض ب ا تصع و عا جال صارعرعو دج س عإلوعرة ل ت م 2021
 4.4استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي
تقصم اجال عاتوا ق ب اتأاو دا عمتق ا ل ص و ل درعاب عا م ب و عا رجي تا عاشرال صدج س ةوعرته  ،صعاتأاو دا توم ا ده بتقو م
ود و ةاى عاشرال توع عا ود و عاتي تقتع ه دهال عاتوا ق صترفع عا جال تصع ل بتع ا أص ةت وة تع ا دواق عا م ب و عا رجي
ةاى دج س عإلوعرة عا ض قصم بوصره في ترض عاتصع ل ت ى عاجدع ل عاع دل عاع و ل عاماص ل ا دصعفقل ت ي تع اه

القاعدة الخامسة :وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
 1.5تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر
صاي دج س ةوعرة عاشرال ع تد د ً ب ا ً إلوعرة عاد عر ص عتبر عاتعص ر عادمتدر صعاتعب ق عافع ل إلوعرة عاد عر دا أ م عأل وعف
ا صعصل ةاى عمتقرعر صعمتدرعر ل أاشعل عاشرال ،فع ً تا أا ت و و عاد عر عدا دمتص و دا مبل ص أدر ب اغ عأل د ل ادصعع ل
عاشرال اج ه  ،ا اك عتتدو دج س عإلوعرة تع ا ص وة رج ل إلوعرة عاد عر ترتبع دب شرة ب جال عاد عر تقصم ه عاص وة برفع
تق ر ر ةاى اجال عاد عر صبوصر تقصم اجال عاد عر بورعمل ه عاتق ر ر صرفعه دع تصع و عا جال ةاى دج س عإلوعرة اي اصا
ت ى ورع ل ا د ل ب اد عر عارئ م ل عاتي او تصعجه عاشرال ص تداا دا عت عاقرعرعو عا زدل في ع عاشأا
 2.5تشكيل لجنة إدارة المخاطر
ب إلع فل ةاى د تقوّم اره في ع عاعوو ،تم عتتد و د ث ر تدل اجال ةوعرة عاد عر صعا ض تعدا ده م صدمؤصا و عا جال بد تفق
دع اصعتو عاات ب عا دس تشر" صادل عاشرا و"دا عا ئ ل عاتاف ل ا ق اصا رام  7امال  2010صتعو تهد .
 3.5أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
تعتدو عاشرال أاظدل عبع صرا بل وع ل ت عي أاشعل عاشرال ث تعدل عااظم عاوع ل ت ى عا ف ظ ت ى م دل عاشرال عاد ا ل
صوال ب ا ته صاف ءة تد ته دا د ت ف عاجصعاب صاو عتتدو دج س عإلوعرة م م و وع ل صآا و صاصعئح دعدصل به اعد ا عارا بل
عاوع ل ب اشرال ،اد تقصم اجال عاتوا ق ب اعدل ت ي درعجعل صرعو تعب ق ت ك عام م و صعا صعئح صف ص صت ل عاتق ر ر عاع ورة
دا ةوعرة عاتوا ق عاوع ي ب اشرال ارفع تق ر ر صتصع ته ةاى دج س عإلوعرة صعاجو ر ب ا ار أا أاظدل عاعبع صعارا بل عاوع ل
ت عي ا فل عألاشعل ب اشرال صتعزز م دل صوال صاف ءة تد ته  ،اد تم درعت ة دب وئ عاعبع عاوع ي اعد ل عارا بل عادزوصجل في
عاه ال عاتاظ دي ا شرال صعادتدث ل في عات اي:







ت و و عام ع و صعادمؤصا و بشال وا ق.
عافعل عات م في عاده م صتوم تع رض عادع اح.
عاف ص صعارا بل عادزوصجل.
عاتصا ع عادزوص .
صجصو م م و صةجرعءعو دعتدوة ا شرال.
عتب ع أاظدل تااصاصج ل و ثل اتاف عادع د و عاوع ل ب اشرال

ع صاو تم تع ا داتب توا ق دمتقل دعتدو "ب ار ت ي اإلمتش رعو" ا ق م بتق م صدرعجعل اظم عارا بل عاوع ل صةتوعو تقر ر في
عاشأا اي تم دصعف ة عاه ئل به ل تمع ا صد ً دا عاته ء عامال عاد ا ل

ع

 4.5تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي :
تلتزم الشركة تطبيق أعمال التدقيق الداخلي بشكل متكامل ومستقل ،حيث أن إدارة التدقيق الداخلي هي إدارة متكاملة ومستقلة تقوم
بالمراجعة والتدقيق على كافة أنظمة الرقابة الداخلية وفق معايير وخطط تدقيق متكاملة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،كما تقوم إدارة

تقرير حوكمة الشركــات
التدقيق الداخلي بإعداد التقارير في هذا الشأن ويتم تقديمها للجنة التدقيق الداخلي بالشركة والتي تقوم بدورها بدراسة وتحليل تلك
التقارير لرفعها الى مجلس اإلدارة مع التوصيات الالزمة في هذا الشأن.

القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
 1.6معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية
اعتمد مجلس إدارة الشركة ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات للسلوك المهني والقيم األخالقية سواء داخل الشركة أو خارجها
فيما يتعلق بالعمالء والموردين واألطراف األخرى ذات الصلة .يعزز ميثاق العمل المشار إليه كافة القيم لدى أفراد الشركة جميعا ً
متمثالً في أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة .ويؤكد الميثاق على االلتزام بالمعايير واألنظمة الموضوعة
في الممارسات التجارية وغيرها حفاظا ً على وضع وسمعة الشركة داخل قطاع األعمال. .وألن الموظفين أهم أصول الشركة ،يتم
التأكد من إحاطتهم بمضمون ميثاق العمل من خالل دورات توعوية .وقد اشتمل ميثاق العمل على بعض الجوانب األخرى مثل العالقة
مع الشركاء ونزاهة البيانات المالية وأمن المعلومات وكيفية اإلبالغ عن أية ممارسات غير أخالقية حال حدوثها ،كما ينبغي على
جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين اإللتزام بهذا الميثاق في كافة مهام عملهم.
 2.6الحد من تعارض المصالح
عتتدو دج س ةوعرة عاشرال م مل عل بتع رض عادع اح تهوف ةاى عد ا تعب ق عإلجرعءعو عادا مبل إلاتش ف الو تع رض
عادع اح عاجص ر ل صعاتع دل دعه بشال فع ل ،صعاتأاو بأا دج س عإلوعرة قصم ب اتع دل دع الو تع رض عادع اح عاق ئدل صعاد تد ل
بد قق دع اح عاشرال صتعو ه عام مل بدث بل جزء ال تجزأ دا ةاتزعم عاشرال عاا دل
بشال م م صأا ا فل عاقرعرعو تم عت
ب اازع ل صعاعوعال في عاتع دل دع أع ب عادع اح ،اد تبرز عام مل دفهصم تع رض عادع اح صأمس عاتع دل صا ف ل ةوعرة الو
تع رض عادع اح دا ل أدث ل دصعصتل ،صعألعرعف عاتي او تتع رض دع ا ه دع عاشرال صوصر ال دا دج س عإلوعرة صعإلوعرة
عاتاف ل صعاتوا ق عاوع ي ف د ص تع رض عادع اح ،صعمتعرعض م مل ةجرعءعو عاتع دل دع الو تع رض عادع اح صآا ل
عإلفع ح.

القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
 1.7آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفافية
عو عإلفع ح عاوا ق صعاشف ف ل أ و عامد و عألم م ل ألم ا ب دت بعل أاشعل عاشرال صتق م أوعئه ث أ ّاه مهم في ت م ا دمتص و
تفهم عادم د ا صعادمتثدر ا صعاجدهصر ألاشعل عاشرال ،صا اك عام م و عادعبقل دا ابل عاشرال ،اد عو عإلفع ح عاوا ق أ و
عاعصعدل عادم توة في ج ب رؤصس عألدصعل اظرع ً اد اه دا تأث ر ت ى م صا و عادمتثدر ا ،ث أاّه ز و دا دعوالو عاثقل صعألد ا
اظرع ً اد اه دا تأث ر ت ى ا فل عاجصعاب عادتع قل بأاشعل عاشرال صب ا ته عاد ا ل صعاتي تهوف ةاى تدا ا عادم د ا دا عا عصل
ت ى عادع صد و عادع صبل بشف ف ل صتوعال صاه ه عا ل رعو عاشرال ت ى صعع م مل تتعدا عاقصعتو صعإلجرعءعو عادعبقل صآا ل
عإلفع ح عادتبعل إلتد م تد ل عإلفع ح بشال وا ق صفي عاصاو عاد وو اه بد تفق دع عأل ا م صعاقصعتو عاداعصص ت ه ب اات ب
عاع شر" عإلفع ح صعاشف ف ل" دا عا ئ ل عاتاف ل ا ق اصا رام  7امال  2010صتعو تهد .
 2.7سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
صععو عاشرال مج ً ع ً بإفع و أتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل ص ص دت ح اإلع ع ت ه دا ابل ا فل دم دي
عاشرال وصا أض رمم أص دق بل ،اد تقصم عاشرال بت و ث ب ا و عامجل بشال دمتدر بد عاس ق قل أصع ع عألعرعف عو عاع ال.
 3.7تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين
أاشأو عاشرال ص وة تاظم شئصا عادمتثدر ا ،ص ي دمئصال تا ةت ل صتصف ر عاب ا و صعادع صد و صعاتق ر ر عا زدـــل ا دمتثدر ا
عاد تد ا تتدتـــع ص ـــوة شئصا عادمتثدر ا ب المتق ا ل عادا مبل ت ى ا ص ت ح اه تصف ر عاب ا و صعادع صد و صعاتق ر ر في عاصاو
عادا مب صبشال وا ق  ،ص اك دا ل صم ئل عإلفع ح عادتع رف ت ه صداه عادصاع عإلااترصاي ا شرال.
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 4.7البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
تد و عاشرال ت ى تعص ر عابا ل عألم م ل اتااصاصج عادع صد و في عاشرال صعإلتتد و ت ه بشال اب ر في تد ل عإلفع ح صعاتصععل
ل ةاش ء امم ص ت ى عادصاع عإلااترصاي ا شرال "ت ا و
دع عادم د ا صعادمتثدر ا صأع ب عادع اح ،ص اك دا
عادمتثدر ا" عرض ا فل عادع صد و صعاب ا و عاتي تم تو عادم د ا صعادمتثدر ا عا ا ا صعاد تد ا ت ى دد رمل قصاهم صتق م
أوعء عاشرال.

القاعدة الثامنة :احترام حقوق المساهمين
 1.8الحقوق العامة للمساهمين
افل تعب ق عاشرال اقصعتو عا صادل عارش وة صعااظ م عألم مي ا شرال صعا صعئح صعام م و عاوع ل صعإلجرعءعو صعاعصعبع عا زدل
دد رمل عادم د ا ا قصاهم عألم م ل ت ى اور اب ر دا عاعوعال صعادم صعة بد عدا عادع د ل عادتا فئل اجد ع عادم د ا ،صعا د ل
دا عاته ك قصاهم ،فع تا د ل رؤصس أدصعل عادم د ا صبد ال تع رض دع عاقصعا ا صعا صعئح عادعدصل به صعاقرعرعو
صعاتع د و عاع ورة في ع عاشأا
 2.8البيانات الخاصة بالمساهمين
ا دو عاشرال بإاش ء مجل ص"مجل عادم د ا" ُ فظ اوى صا ال عادق عل "عاشرال عااص ت ل ا دق عل" دق و به أمد ء عادم د ا
صتوو عألمهم عادد صال اال داهم ص تم عاتأش ر في مجل عادم د ا بأ ل ت رعو تعرأ ت ى عاب ا و عادمج ل به ،صاال ض شأا أا
ع ب دا عاشرال أص صا ال عادق عل تزص وه ب اب ا و عا عل به ،اد تم عاتع دل دع عاب ا و عاصعروة في مجل عادم د ا بأاعى
ورج و عا د ل صعامر ل ف ظ ً ت ى قصر عادم د ا.
 3.8التصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة
عو دش رال عادم د ا في عجتد ت و عاجدع ل عاع دل ا شرال صعاتعص و ت ى ارعرعته ق ً أع ً اا فل عادم د ا ،ا اك ت رص
ل تصج ه عاوتصة ةاى ا فل
عاشرال وصد ً ت ى تشج ع عادم د ا ا دش رال صعاتعص و ب جتد ت و عاجدع ل عاع دل ا شرال دا
عادم د ا ا عصر عجتد ع عاجدع و عاع دل دتعدال جوصل عألتد ل صدصتو صدا ا عاعق و عالجتد ع ،صةت ل عادع صد و صعاب ا و
عادرتبعل ب اباصو عادورجل ت ى جوصل عألتد ل ،صا اك عادش رال عافع ال صدا اشل ت ك عادصعصت و أثا ء عجتد ت و عاجدع ل عاع دل
ا شرال ،صبدرعت ة ا فل عاشرصع صعاتع د و عاتي ت وو عا ئ ل عاتاف ل اق اصا عاشرا و

القاعدة التاسعة :إدراك دور أصحاب المصالح
 1.9حقوق أصحاب المصالح
عتتدوو عاشرال م م و ا د ل قصر أع ب عادع اح تشتدل ت ى عاقصعتو صعإلجرعءعو عاتي تافل عا د ل صعالتترعف ب قصر
أع ب عادع اح دع درعت ة عادمتقر ت ه في عاقصعا ا عاع ورة في ع عاشأا صعاتع د و صعاعصعبع عارا ب ل عاداظدل
 2.9المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة
تعدل عاشرال ت ى تشج ع أع ب عادع اح ا دش رال في دت بعل أاشعل عاشرال عاد ت فل دا ل ةدا ا ل عا عصل ت ى عادع صد و
صعاب ا و عو عاع ل بأاشعتهم ،صتمه ل ا دهم بإب غ دج س ةوعرة عاشرال بعرر آدال تا أ ل دد رم و غ ر م دل تعرعصا اه
دا ابل عاشرال ةا صجوو ،دع تصف ر عا د ل اهم

القاعدة العاشرة :تعزيز وتحسين األداء
 1.10حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية
عو عاتور ب صعاتأ ل عادمتدر ألتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل دا عألرا ا عألم م ل اقصعتو عا صادل عارش وة ،ث م م
بشال اب ر في تعز ز أوعء عاشرال ،ا اك ا دو عاشرال بصعع آا و صاظم تت ح ألتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل عا عصل
ت ى برعدج صوص رعو تور ب ل ص عصر دؤتدرعو عو ع ل بعدل عاشرال اعقل برعتهم صده رعتهم عإلوعر ل صعاتاظ د ل ص جور
عاتاص ه تا بعض عاوصرعو عاتي عل ت ه أتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل:
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ةوعرة عاد عر عاتاظ د ل
دا ف ل عإل تا ر
د ث ر أ ا و عاعدل

 2.10تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تد و عاشرال ت ى صعع اظم صآا و اتق م أوعء دج س ةوعرة عاشرال اال ،صأوعء ال تعص دا أتع ء دج س عإلوعرة صعا ج ا
عادابثقل تاه صعإلوعرة عاتاف ل ،ص اك بشال وصرض دا ل دجدصتل دؤشرعو ترتبع بدوى ت ق ق عأل وعف عالمترعت ج ل ا شرال،
ا صاصف ت ى اق ع عاقصة صعألصجه عاصعجب تعص ر بد اعاس ت ى عال ت ج و عاتور ب ل اةتصعم عادقب ل
 3.10القيم المؤسسية ()Value Creation
ل عإلجرعءعو
عدل دج س عإلوعرة بشال دمتدر ت ى ق عاق م عادؤمم ل ( )Value Creationاوى عاع د ا ب اشرال دا
صعآلا و عاتي تعدل ت ى ت ق ق عأل وعف عإلمترعت ج ل صت م ا دعوالو عألوعء اد تؤدا عاشرال بأ د ل تشج ع عادصظف ا ت ى
عام صك عإل ج بي ص تقو ر عادجهصوعو عإلمتثا ئ ل ا دصظف ا عادتد ز ا ،اد تاتهج عاشرال اظم عاتق ر ر عادتا د ل بجد ع عإلوعرعو
ص تعدل ت ي تعص ر بشال دمتدر اتم تو ال دا أتع ء دج س عإلوعرة صعإلوعرة عاتاف ل في عت عاقرعرعو بشال داهجي قق
دع اح عادم د ا

القاعدة الحادية عشر :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية
 1.11التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع
تدثل دفهصم عادمؤصا ل عالجتد ت ل اوى عاشرال في عالاتزعم بشال دمتدر ب اتعرف عأل اي صعادم دل في ت ق ق عاتاد ل عادمتوعدل
ا دجتدع بصجه ت م صا ع د ا ب اشرال بصجه ص ا اك صععو عاشرال م مل وع ل تهوف ةاى ت ق ق عاتصعزا ب ا أ وعف عاشرال
صأ وعف عادجتدع ،اد تعاس ت ك عام مل عاهوف بتعص ر عاظرصف عادع ش ل صعالجتد ت ل صعالاتع و ل ا دجتدع
 2.11جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي
تعتدو عاشرال برعدج صآا و تبرز جهصو عادب صال في دج ل عاعدل عالجتد تي ،داه عإلفع ح تا أ وعف عادمؤصا ل عالجتد ت ل
ا ع د ا ب اشرال ص عع تدل عادمؤصا ل عالجتد ت ل عاتي تقوده عاشرال دا ل عادصاع عإلااترصاي صعاتق ر ر عاوصر ل عو عاع ل
ب إلع فل ةاى برعدج تصتص ل ا ع د ا بأ وعف عادمؤصا ل عالجتد ت ل عاتي تقصم به عاشرال صتم ع عاعصء ت ى عاقع عاتي تم م
عاشرال في تعص ر عجتد ت ً
ل شهر د رس  2021ب د ل صا ئ ل تصتص ل ب عصص ف رصس اصرصا ،فقو أجرو شرال عادع وا تور ب و
ا دو عاشرال
صد عرعو ا عد ل صعادهاوم ا عادشرف ا ت ى د رر عااف و عاعب ل عادرم ل دا عاد جر صعادمتشف و صا ف ل جرو عاد ف و
عاعب ل صعاتع دل دعه بعر قل آدال ،صتعداو عاتصت ل تب ا عألترعض عألم م ل صا ف ل عاتق ل ف رصس اصرصا  ،صا ف ل عا و دا عر
عإلع بل بـ "اصف و  ،"19ب مت وعم  ، PPEدعهرعو عاتعق م  ،صتجاب عألد اا عادزو دل صدا ل عت توعب ر صا ئ ل في في أد اا
عاتجدع و ا اك ،صاجزء دا جهصو شرال عادع وا عادمتدرة عو درض ف رصس اصرصا عادمتجو "اصف و  ،"19صدا أجل تق ل
تأث ر ظرصف تفشي ع عاف رصس ت ى م ر أتد ل شرال عادع وا صعا ف ظ ت ى ع ل عاع د ا صعاعد ء ت ى و مصعء ا دو عاشرال
ل شهر د رس  2021بتعع م ا فل دصظ ف ه صت ئ تهم رع ً دا عاشرال ت ى تق ل أ ع ر تفشي عاف رصس صعا ف ظ ت ى ع ل
عاع د ا او ه
ص ت رص عاشرال ت ى وتم جهصو عادمؤصا ل عالجتد ت ل بد تد شى دع عاتصجه عإلمترعت جي ا شرال صع ت ج و عادجتدع صفي ع
عام ر فإا عاشرال د تزدل بتباي عادب ورعو عادا مبل صعاد ئدل ،مصعء ا او اوتم عاب ئل ،عافع ا و عا ر ل ،أص تاد ل عادجتدع عاد ي،
ص اك دا أجل عد ا ت ق ق أفعل دافعل اال دا عاشرال صعادجتدع ت ى و مصعء
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رئيس اللجنة :خالد إبراهيم الموسى
كلمة رئيس اللجنة:
السادة المساهمين الكرام ،تحية طيبة وبعد:
• السادة المساهمين الكرام ،تحية طيبة وبعد :
•

•

22%

اقوم اام تقر ر اجال عاتوا ق عادابثقل دا
دج س عإلوعرة صعاداصعل بترم خ ثق فل
ل
عإلاتزعم وع ل عاشرال ص اك دا
عد ا م دل صازع ل عاتق ر ر عاد ا ل
ا شرال صعاتأاو دا اف ل أاظدل عارا بل
عاوع ل عادعبقل في عاشرال
تم تشا ل اجال عاتوا ق صتم عتتد و دا ابل
دج س عالوعرة فى عجتد ته عاداعقو في
ت ر خ  11د ص  2021ص اك صفق ً ا قصعتو
عاداعصص ت ه في عاات ب عا دس تشر
« صادل عاشرا و» دا عا ئ ل عاتاف ل
اق اصا ئل أمصعر عاد ل رام 7/2010
صتعو تهد صتقصم عا جال بوصر فى تفع ل
صدرعابل اظم عارا بل عاوع ل ا شرال
صدرعجعل صورعمل تق ر ر ةوعرة عاتوا ق
عاوع ي صدرعابي عا م ب و عا رج ا
ا اك تق ر رعادرعاب ا عادمتق ا صرفع
عاتصع و ادج س عالوعرة بشأاه ص قصم
عادج س بدت بعل أتد اه بعفل داتظدل ااي
اصا ت ى ورع ل ا د ل بأاظدل عارا بل
عاوع ل صعاد عر عاتي تصعجهه عاشرال
صب ات اي أوعء عاوصر عافع ل اترم خ اصعتو
عارا بل عاوع ل

17%

دال
توا ق وع ي
توا ق

رجي

صادل صعاتزعم

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

ثالثا ً  :أهداف اللجنة
تتلخص أهداف اللجنة في اآلتي:






عاتأاو دا اف ل صم دل اظم عارا بل عاوع ل صعاتق ر ر صعام م و صعإلجرعءعو صف ت ل ده م درعجعل عاتوا ق عاوع ي
عاتأا و ت ى عالاتزعم بتعب ق عادتع ب و عاق اصا ل صعاتاظ د ل صم م و صعجرعءعو عاشرال عادعتدوة
ةرم ء أت ى دع ر عارا بل عاوع ل ص ق أعر ةشرعف ل تعاس عاازع ل صعاشف ف ل با فل عادع د و صعااش ع و
د ل أعصل عاشرال
عاتأاو دا م دل عاب ا و عاد ا ل عادر ل صعاماص ل عاع ورة دا عاشرال

رابعاً :مهام لجنة التدقيق:
تتلخص مهام لجنة التدقيق في اآلتي:
1
2
3
4
5
6
6
7

درعجعل عاب ا و عاد ا ل عادر ل صعاماص ل ا شرال ابل ترعه ت ى دج س عإلوعرة صعبوعء عارأض صعاتصع ل اعد ا وال
صم دل صازع ل عاتق ر ر عاد ا ل
عاتصع ل ادج س عإلوعرة بتع ا صةت وة تع ا درعابي عا م ب و عا رج ا صدت بعل أتد اهم صعاتأاو دا عمتق ا تهم صتوم
تقو دهم أ ل ود و أ رى ا شرال توع عا ود و عاتي تقتع ه دهال عاتوا ق
ورعمل د ظ و درعابي عا م ب و عا رج ا ت ى عاقصعئم عاد ا ل ا شرال صدت بعل د ت ّم بشأاه
تق م دوى اف ل اظم عارا بل عاوع ل عادعبقل وع ل عاشرال صةبوعء عارأض صعاتصع ل بشأاه صرفع عاتق ر ر ادج س عإلوعرة
عإلشرعف عافاي ت ى ةوعرة عاتوا ق عاوع ي صدرعجعل صةارعر عع عاتوا ق عاوع ي
عاتصع ل بتع ا ةوعرة عاتوا ق عاوع ي تق م تدل ةوعرة عاتوا ق عاوع ي
درعجعل ات ئج تق ر رعاتوا ق عاوع ي صعاجه و عارا ب ل صعاد ظ و عاصعروة ف ه صا اك عاتأاو دا عت عإلجرعءعو
ل عا زدل بشأا ه عاد ظ و
عاتع
عاتأاو دا عاتزعم عاشرال ب اقصعا ا صعام م و صعااظم عو عاع ال
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خامسا ً :إجتماعات اللجنة:

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:
 دت بعل عل تدل عادواق عاوع ي
 دا اشل تق ر ر عادواق عاوع ي صرفع عاتصع ل ادج س عإلوعرة بشأاه
 عاتصع ل بإت وة تع ا ةوعرة عاتوا ق

 نظم الرقابة الداخلية
 عاتصع ل في تع ا داتب توا ق دمتقل اف ص صتق م اظم عارا بل عاوع ل
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 مراقب الحسابات الخارجي
 التأكيد على إستقاللية مراقب الحسابات وتقييم أعماله
 مناقشة مالحظات مراقب الحسابات الخارجي ورفع التوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.

 اإللتزام بالقوانين والتشريعات
 متابعة التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعملها.

تقرير المخالفات

تقرير المخالفات

تقرير المخالفات للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021

ام تم تصا ع أ ل د اف و ت ى شرال عادع وا صعاعا ت و عات ص ل (ش م ك ع) دا ابل عاجه و عارا ب ل
صعا اصد ل ل عامال عاد ا ل عاداته ل في  31و مدبر 2020

تقرير التعامالت مع األطراف ذات الصلة

تقرير التعامالت مع األطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر :2021

.1
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تقو تقو م ود و تااصاصج عادع صد و عادص ّاع ب ا شرال عادع وا صعاعا ت و عات ص ل صشرال أج تي اتقا ل
عادع صد و (دراز ود و عادع صد و عاع ادي) بدب غ صاوره  36,413و ك (متل صث ثصا أاف صعربعد ئل
صث ثل تشر و ا ر اص تي)
تقو تقو م عا ود و عادصاع ب ا شرال أج تي ا د زا عاعدصد ل (ش م ك ع) صشرال عادع وا صعاعا ت و
عات ص ل (ش م ك ع) عادتع ق بده م عاتوا ق عاوع ي صةوعرة عاد عر ا شرال بدب غ صاوره  1,690و ك (
عاف صمتد ئل صتمعصا و ا ر اص تى فقع الغ ر)
تقو تقو م ود و ا اصا ل ب ا شرال أج تي ا د زا عاعدصد ل (ش م ك ع) صشرال عادع وا صعاعا ت و
عات ص ل بدب غ صاوره  21,324و ك (صع و صتشرصا أاف صث ثد ئل صعربعل صتشرصا و ا ر اص تي)
دع د ل ود و تأد ا ع ي صتأد ا ت ى عا ة ب ا شرال أج تي ا د زا عاعدصد ل صشرال عادع وا
صعاعا ت و عات ص ل بدب غ صاوره  16,523و ك (متل تشر أاف ص دمد ئل صث ثل صتشرصا و ا ر اص تي)
تقو ة ج ر دم ل في داعقل أد رة ب ا شرال أج تي ا د زا عاعدصد ل صشرال عادع وا صعاعا ت و
عات ص ل بدب غ صاوره  7,500و ك (مبعل آالف ص دمد ئل و ا ر اص تي)
تقو تقو م ود و عمتش رعو اوم ل ب ا شرال عادع وا صعاعا ت و عات ص ل صشرال عافا ر عاع اد ل عاعق ر ل
ة وى عاشرا و عات بعل اشرال أج تي ا د زا عاعدصد ل بدب غ صاوره  53,172و ك (ث ثل ص دمصا أاف
صد ئل صعثا ا صمبعصا و ا ر اص تي)
تقو تقو م ود و عوعر ل ص ود و مارت ر ل  2,196و ك (عاف ا صد ئل صمتل صتمعصا و ا ر اص تي)
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين 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 لشـركة المعادن والصـناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) "الشـركة األم" وشـركاتها التابعة "المجموعة" ،والتي
تتضـمن بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسـمبر  ،2021والبيانات المجمعة لألرباح أو الخسـائر والدخل الشـامل اخخر ،والتغيرات في
حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية للســنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضــاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك ملخا الســياســات
المحاسبية الهامة.
برأينا ،إن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميــع النواحي المادية ،المركــــز المالــــي المجمــــع للمجموعة كمــا فــــي
 31ديسمبر  ،2021وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسـووليتنا وفقا لتلك المعايير قد تم شـرحها ضـمن بند مسـووليات مراقب الحسـابات حول
تدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنا .كما أننا مســتقلون عن المجموعة وفقا لمتطلبات ميثاق األخالق للمحاســبين المهنيين الصــادر
عن المجلس الدولي لمعايير أخالقية المحاســبين ،باإلضــافة إلى المتطلبات األخالقية والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في دولة الكويت،
كما قمنا باإللتزام بمســــوولياتنا األخالقية األخرا بما يتوافق مع تلك المتطلبات والميثاق .أننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصــــلنا عليها ،كافية
ومالئمة لتكون أساسا في إبداء رأينا.
التأكيد على أمر
من دون التحفظ على رأينا ،نود أن نشــــير إلى إيضــــاح رقم ( )26فيما يتعلق بحق انتفاع أرض مســــتأجرة من قبل المجموعة ،وموطنه لدا
الشركة الزميلة.
أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة ،حســب تقديراتنا المهنية ،هي تلك األمور التي كان لها األهمية الكبرا في تدقيق البيانات المالية المجمعة للســنة الحالية.
ولقد تم اســـتعراض تلك األمور ضـــمن تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككل ،وفي التوصـــل إلى رأينا المهني حولها ،وأننا ال نبدي
رأيا منفصال حول تلك األمور .فﯿﻤا يلي أمر الﺘﺪقﯿق الهام الذي قﻤﻨا بﺘﺤﺪيﺪه وكﯿفيه معالﺠﺘﻨا له في إطار تﺪقﯿقﻨا.
تقييم العقارات االستثمارية
إن العقارات االســـتثمارية كما في  31ديســـمبر  2021بمبلغ  1,420,000دينار كويتي ( 2,342,000 – 2020دينار كويتي) تمثل جزءا
هاما من إجمالي موجودات المجموعة ،إن تقييم العقارات االستثمارية هي من أمور التدقيق الهامة ألنها تتضمن أراء وأحكاما مهمة والتي تعتمد
بشـكل كبير على التقديرات المحاسـبية .إن سـياسـة المجموعة المتبعة هي أن يتم تقييم العقارات االسـتثمارية مرة واحدة على األقل في السـنة من
قبل مقيمين مسـتقلين مرخا لهم .إن هذه التقييمات ،من ضـمن أمور أخرا تتم على أسـاس االفتراضـات ،مثل تقدير إيرادات التأجير ،أسـعار
الخصــم ومعدالت اإلشــغال ،ومعرفة الســوق ومخاطر المطورين والمعامالت التاريخية .لغرض تقدير القيمة العادلة للعقارات االســتثمارية ،قام
المقيمون بإسـتخدام تقنيات تقييم كطريقة رسـملة الدخل وطريقة أسـعار السـوق المقارنة ،نخذين باالعتبار طبيعة وإسـتخدام العقارات االسـتثمارية.
لقد قمنا بمراجعة تقارير التقييم الصـادرة من قبل المقيمين المرخا لهم وركزنا على مدا كفاية اإلفصـاحات عن العقارات االسـتثمارية كما هو
مبين في إيضاح رقم ( )9حول البيانات المالية المجمعة.

- 2معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021
إن اإلدارة مسـوولة عن المعلومات األخرا .إن المعلومات األخرا تتكون من المعلومات الواردة في التقرير السـنوي للمجموعة لسـنة ،2021
بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسـابات حولها .لم نحصـل على التقرير السـنوي للمجموعة والذي يشـمل أيضـا تقرير مجلس
اإلدارة ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسـابات ،ونتوقع الحصـول على تلك التقارير بعد تاريخ تقرير مراقب الحسـابات .فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات
المـاليـة المجمعـة ،فـإن مســــووليتنـا هي االطالع على المعلومات األخرا ،وللقيـام بذلك ،فـإننـا نأخذ في االعتبـار فيمـا إذا كانت المعلومات األخرا
غير متطـابقـة بشــــكـل مـادي مع البيـانـات المـاليـة المجمعـة أو المعلومـات التي حصــــلنـا عليهـا من خالل التـدقيق ،أو بطريقـة أخرا ،إذا مـا كـانـت
تتضمن أخطاء مادية .هذا وإذا ما تبين لنا من خالل عملنا أن المعلومات األخرا تتضمن أخطاء مادية ،فإننا مطالبون باإلفصاح عن ذلك ضمن
تقريرنا .ليس لدينا ما يسـتوجب اإلفصـاح عنه فيما يتعلق بهذا الشـأن .إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يشـمل المعلومات األخرا ،كما
أننا ال نعبرعن أي رأي تدقيق حولها.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هي الجهة المســـوولة عن إعداد وعرض تلك البيانات المالية المجمعة بشـــكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وعن نظام
الرقابة الداخلي الذي تراه مناسـبا لتمكينها من إعداد البيانات المالية المجمعة ،بحيث ال تتضـمن أية أخطاء مادية سـواء كانت ناتجة عن االحتيال
أو الخطأ.
وإلعداد تلك البيانات المالية المجمعة ،تكون إدارة الشـركة األم مسـوولة عن تقييم قدرتها على تحقيق االسـتمرارية ،واإلفصـاح عند الحاجة عن
األمور المتعلقة بتحقيق تلك االســتمرارية وتطبيق مبدأ االســتمرارية المحاســبي ،ما لم يكن بنية اإلدارة تصــفية المجموعة أو إيقاف أنشــطتها أو
عدم توفر أية بدائل أخرا واقعية لتحقيق ذلك .إن المسوولين عن الحوكمة هم الجهة المسوولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للمجموعة.
مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هـدفنـا هو الحصــــول على تـأكيـدات معقولـة بـأن البيـانـات المـاليـة المجمعـة ككـل ،خـاليـة من أخطـاء مـاديـة ،ســــواء كـانـت نـاتجـة عن االحتيـال أو
الخطأ ،وإصــدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا .إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المســتوا ،ولكنها ال تضــمن بأن مهمة التدقيق
المنفذة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق ،ســوف تقوم دائما بكشــف األخطاء المادية في حالة وجودها .إن األخطاء وســواء كانت منفردة أو
مجتمعة والتي يمكن أن تنشـأ من االحتيال أو الخطأ تعتبر مادية عندما يكون من المتوقع أن توثر على القرارات االقتصـادية للمسـتخدم والمتخذة
بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة.
وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق ،نقوم بممارســــة التقديرات المهنية واالحتفاظ بمســــتوا من الشــــك المهني طيلة أعمال
التدقيق ،كما أننا نقوم بالتالي:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة ،ســــواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ ،وتصــــميم وتنفيذ إجراءات
التدقيق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر ،والحصول على أدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر لنا أساسا إلبداء رأينا .إن مخاطر عدم
اكتشـــــاف األخطـاء المـادية النـاتجـة عن االحتيـال تعتبر أعلى من تلـك المخـاطر النـاتجـة عن الخطـأ ،حيـث أن االحتيـال قد يشــــمـل تواطو ،أو
تزوير ،أو حذوفات مقصودة ،أو عرض خاطئ أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.
• اســتيعاب إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغرض تصــميم إجراءات التدقيق المالئمة حســب الظروف ،ولكن ليس لغرض
ابداء الرأي حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقييم مالء مة الســــياســــات المحاســــبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاســــبية المطبقة واإليضــــاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل إدارة
المجموعة.
• االسـتنتا حول مدا مالءمة اسـتخدام اإلدارة لمبدأ االسـتمرارية المحاسـبي ،وبناء على أدلة التدقيق التي حصـلنا عليها ،وتقدير ما إذا كان
هناك عدم تأكد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تشــير إلى وجود شــك جوهري حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالها على أســاس
مبدأ االسـتمراري ة .وإذا ما توصـلنا إلى وجود عدم تأكد مادي ،فإن علينا أن نشـير ضـمن تقرير مراقب الحسـابات إلى اإليضـاحات المتعلقة
بذلك ضـــمن البيانات المالية المجمعة ،أو تعديل رأينا في حالة ما إذا كانت تلك اإليضـــاحات غير مالئمة .إن اســـتنتاجاتنا تعتمد على أدلة
التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ومع ذلك ،فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تودي إلى عدم
قدرة المجموعة على مزاولة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
• تقييم اإلطـار العـام للبيـانـات المـاليـة المجمعـة من نـاحيـة العرض والتنظيم والفحوا ،بمـا في ذلـك اإليضـــــاحـات ،وفيمـا إذا كـانـت تلـك البيـانـات
المالية المجمعة تعكس المعامالت واألحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.
• الحصــول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشــركات أو أنشــطة األعمال داخل المجموعة بغرض إبداء الرأي
حول البيانات المالية المجمعة .إننا مســوولون عن التوجيه ،واإلشــراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة .كما أننا مســوولون بشــكل
منفرد فيما يتعلق برأي التدقيق.

-3إننا نتواصـــل مع المســـوولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك
اية أوجه قصور جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية التي لفتت انتباهنا أثناء عملية التدقيق.
كما قمنا بتزويد المســوولين عن الحوكمة بما يفيد التزامنا بالمتطلبات األخالقية للمهنة المتعلقة باالســتقاللية ،وتزويدهم بكافة العالقات واألمور
األخرا التي من المحتمل بصـــورة معقولة أن توثر علي اســـتقالليتنا باإلضـــافة إلى اإلجراءات المتخذة للحد من تلك المخاطر والحماية منها،
متى كان ذلك مناسبا.
ومن بين األمور التي تم التواصــل بها مع المســوولين عن الحوكمة ،تلك األمور التي تم تحديدها من قبلنا على أن لها األهمية الكبرا في تدقيق
البيانات المالية المجمعة للسـنة الحالية وتم اعتبارها بذلك ،من أمور التدقيق الهامة ،ولقد قمنا باإلفصـاح عن تلك األمور ضـمن تقرير التدقيق ما
لم تكن القوانين أو التشـريعات المحلية تحد من اإلفصـاح عن أمر معين ،أو في حاالت نادرة جدا ،قررنا عدم اإلفصـاح عنها ضـمن تقريرنا تجنبا
لنتائج عكسية قد تحدث نتيجة اإلفصاح عنها والتي قد تطغي على المصلحة العامة.
التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
برأينا كذلك ،أن الشـركة األم تمسـك حسـابات منتظمة ،وأن البيانات المالية المجمعة الواردة في تقرير مجلس اإلدارة للشـركة األم متفقة مع ما هو
وارد في دفاتر الشركة األم .وأننا قد حصلنا على المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألداء مهام التدقيق ،وأن البيانات المالية المجمعة
تتضـمن ما نا عليه قانون الشـركات رقم  1لسـنة  2016والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة عليهما ،وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
األم والتعديالت الالحقة عليهما ،وأن الجرد أجري وفقا لألصول المرعية ،وفي حـــــدود المعـــــلومات التي توافـــــرت لدينا لم تقع خالل السنة
المنتهيــــة فــــي  31ديسمبر  ،2021مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة عليهما أو لعقد
التأســـيس والنظام األســـاســـي للشـــركة األم والتعديالت الالحقة عليهما ،على وجه يوثر ماديا في المركز المالي المجمع للشـــركة األم أو نتائج
أعمالها ،فيما عدا امتالك المجموعة لعقارات استثمارية وممارسة نشاط التأجير غير المنصوا عليه في النظام األساسي للشركة األم.
برأينا كذلك ،لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مادية للقانون رقم  7لسـنة  2010في شـأن هيئة أسـواق المال وتنظيم األوراق المالية والئحته
التنفيذية والتعديالت الالحقة عليهما خالل الســنة المنتهية في  31ديســمبر  ،2021على وجه يوثر ماديا في المركز المالي المجمع للشــركة األم
أو نتائج أعمالها.

دولـة الكويـت
 30مارس 2022
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
إيضاحات

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد ونقد معادل
ودائع ألجل
مدينون وأرصدة مدينة أخرا
مستحق من أطراف ذات صلة
مخزون
مجموع الموجودات المتداولة

3
4
5
6
7

الموجودات غير المتداولة:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إستثمار في شركة زميلة
عقارات استثمارية
ممتلكات وعقارات ومعدات
موجودات حق االستخدام
شهرة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
بنوك دائنة
أقساط عقود تمويل إجارة
قروض ألجل
مطلوبات عقود اإليجار
دائنون وأرصدة دائنة أخرا
مستحق إلى أطراف ذات صلة
مجموع المطلوبات المتداولة

4,062,273
1,090,296
4,495,511
241,375
757,990
10,647,445

3,487,748
1,076,769
4,625,214
400,976
741,350
10,332,057

34,972
6,023,828
1,420,000
3,106,521
2,531,136
406,889
13,523,346
24,170,791

34,972
5,465,720
2,342,000
1,634,795
2,371,124
406,889
12,255,500
22,587,557

210,781
350,000
1,058,000
608,845
2,981,658
2,206,621
7,415,905

970,000
1,158,000
672,133
4,727,030
847,688
8,374,851

13
14
16

3,876,183
2,281,411
1,114,245
7,271,839
14,687,744

636,846
1,878,844
1,021,963
3,537,653
11,912,504

17
18
20

10,000,000
1,520,581
)(1,056,623
402,450
()3,828,110
7,038,298
2,444,749
9,483,047
24,170,791

10,000,000
1,520,581
()1,056,623
402,450
()2,567,797
8,298,611
2,376,442
¤
10,675,053
22,587,557

8
9
10
11

12
13
14
15
6

المطلوبات غير المتداولة:
قرض ألجل
مطلوبات عقود اإليجار
مخصا مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية:
رأس المال
إحتياطي إجباري
أسهم خزانة
أثر التغير في حقوق ملكية شركات تابعة
خسائر متراكمة
مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
الحصا غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2021

2020

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.
طارق إبراهيم محمد الموسى
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

مساعد إبراهيم الهولي
رئيس مجلس اإلدارة

4

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
إيضاحات
اإليرادات:
صافي المبيعات
إيرادات الخدمات

2021

2020

3,071,726
11,493,123
14,564,849

7,077,549
11,118,515
18,196,064

()2,113,407
)(8,807,511
)(10,920,918

)(5,065,115
)(8,072,636
)(13,137,751

مجمل الربح

3,643,931

5,058,313

المصاريف واألعباء:
تكاليف الموظفين
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف بيعية وتسويقية
استهالك
مخصا خسائر االئتمان المتوقعة
شطب مخزون
إطفاء موجودات حق االستخدام
مجموع المصاريف واألعباء

)(1,559,839
)(2,681,785
)(181,230
)(74,626
)(309,194
)(279,153
()5,085,827

()1,715,040
()2,681,316
()509,008
()174,679
()119,737
()350,120
()271,632
()5,821,532

()1,441,896

()763,219

558,108
-

8,970
( ¤
)1,138,679

-

4,000
34,000
15,437
()330,279
()7,992
14,701
271,915
()882,006
()882,006

)130,014
( ¤
)48,000
( ¤
¤
27,810
()321,930
()16,901
400
305,329
¤
()2,076,234
()2,076,234

()1,260,313
378,307
()882,006

()2,488,014
411,780
(()2,076,234

التكاليف:
تكلفة المبيعات
تكلفة الخدمات

21
10
-5ب
11

خسارة التشغيل
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
شطب ممتلكات وعقارات ومعدات
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
أرباح بيع عقارات استثمارية
إيرادات فوائد
مصاريف تمويلية
خسائر فروقات عملة أجنبية
أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
إيرادات أخرا
خسارة السنة
الدخل الشامل اخخر
مجموع الخسارة الشاملة للسنة

8

9
9

22

الخاصة بــ:
مساهمي الشركة األم
الحصا غير المسيطرة

23

خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

فلس
()14

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.

5

فلس
()28

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

رأس المـال
10,000,000
الرصيد كما في  1يناير 2020
مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة
10,000,000
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020
مجموع (الخسارة الشاملة) الدخل الشامل للسنة
توزيعات مدفوعة إلى الحصا غير المسيطرة
10,000,000
الرصيد كما في  31ديسمبر 2021

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
أثر التغير
في حقوق
ملكية
شركات
إحتياطي
خسائر متراكمة
تابعة
أسهم خزانة
إجباري
)(79,783
402,450
()1,056,623
1,520,581
)(2,488,014
)(2,567,797
402,450
()1,056,623
1,520,581
¤
)(1,260,313
)(3,828,110
402,450
()1,056,623
1,520,581
¤
إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.
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المجموع
الجزئي
10,786,625
)(2,488,014
8,298,611
)(1,260,313
7,038,298

الحصا غير
المسيطرة
1,964,662
411,780
2,376,442
¤
378,307
()310,000
2,444,749
¤

مجموع حقوق
الملكية
12,751,287
)(2,076,234
10,675,053
)(882,006
)(310,000
9,483,047

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
إيضاحات
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
خسارة السنة
التسويات:
استهالك
مخصا خسائر االئتمان المتوقعة
شطب مخزون
أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
شطب ممتلكات وعقارات ومعدات
إعفاءات عقود إيجار
ربح إستبعاد عقود إيجار
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
إطفاء موجودات حق االستخدام
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية
أرباح بيع عقارات استثمارية
إيرادات فوائد
مصاريف تمويلية
مخصا مكافأة نهاية الخدمة

10
-5ب
7
14
22
8
11

9
9

16

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون وأرصدة مدينة أخرا
مستحق من أطراف ذات صلة
مخزون
مستحق إلى أطراف ذات صلة
دائنون وأرصدة دائنة أخرا
التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

16

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
الحركة على ودائع ألجل
شراء ممتلكات وعقارات ومعدات
المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
إيرادات فوائد مستلمه
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

10

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
صافي الحركة على بنوك دائنة
صافي الحركة على قروض ألجل
صافي الحركة على أقساط عقود تمويل إيجارة
المدفوع إلى مطلوبات عقود اإليجار
توزيعات مدفوعة للحصا غير المسيطرة
مصاريف تمويلية مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في نقد ونقد معادل
نقد ونقد معادل في بداية السنة
نقد ونقد معادل في نهاية السنة

14

3

2021
()882,006

()2,076,234

351,628
309,194
()14,701
()9,180
)(558,108
491,184

593,805
119,737
350,120
)(400
1,138,679
()3,963
()8,970
485,379

)(4,000
)(34,000
)(15,437
336,233
252,447
223,254

130,014
48,000
()27,810
338,830
244,149
1,331,336

780,509
159,601
)(16,640
1,358,933
)(1,745,372
760,285
()160,165
600,120

()643,921
()48,600
428,760
100,078
1,093,652
2,261,305
()150,468
2,110,837

)(13,527
)(1,833,069
24,416
15,437
()1,806,743

()29,066
()1,429,084
400
27,810
()1,429,940

210,781
3,139,337
)(620,000
)(410,100
)(310,000
)(228,870
1,781,148

()518,287
1,044,846
()225,000
()423,429
()216,441
()338,311

574,525
2,880,959
3,455,484

342,586
2,538,373
2,880,959

إن اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )32تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.
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2020

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 -1تأسيس ونشاط الشركة األم
إن شـركة المعادن والصـناعات التحويلية "الشـركة األم" هي شـركة مسـاهمة كويتية عامة مسـجلة في دولة الكويت .تم تأسـيس الشـركة األم
بموجب عقد تأسـيس تحت رقم  /113جلد ( )17بتاريخ  10يونيو  ،1987وتعديالته الالحقة ونخرها ما تم التأشـير عليه بالسـجل التجاري
تحت رقم  12320بتاريخ  15أغسطس .2018
إن األنشطة الرئيسية للشركة األم هي:
 شـراء وبيع اخليات والمركبات والناقالت المسـتعملة والخردة وقطع غيارها ومسـتلزماتها والمعادن بأنواعها ومشـتقاتها وما ينتج عنهاوتمثيل الشركات المتخصصة في ذلك.
 شــراء وبيع خردة المنازل والمشــروعات الصــناعية والتجارية بما يشــمل ذلك من األدوات المنزلية واخالت ومخلفات البناء المعدنيةوغيره من الخردة المتوافرة محليا.
 تقطيع وتصنيف المخلفات والخردة وتخزينها وبيعها محليا وخارجيا. إستيراد اخالت والمواد األولية الالزمة إلعادة إنتا وتقطيع وتخزين الخردة. القيام بكافة أعمال التجارة والتصدير واإلنتا المتعلقة بأغراض الشركة األم داخل دولة الكويت وخارجها. إنشاء الصناعات المكملة لتجارة وإنتا الخردة أو المساهمة في هذه المشاريع. إدارة وتطوير مناطق بيع وشراء وإنتا وتصنيع المواد الخردة والمواد المستعملة والصناعات المكملة داخل وخار دولة الكويت. القيام بكافة أعمال الهدم واإلزالة للمنشآت وتمثيل الشركات المتخصصة في هذا المجال. إقامة وإدارة المزادات المتعلقة بأغراض الشركة األم محليا وعالميا وتمثيل الشركات في هذا المجال. إستغالل الفوائض المالية المتوفرة لدا الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. المساهمة في التأسيس أو التملك الجزئي للشركات الصناعية وشركات اإلدارة الصناعية محليا ودوليا. تطوير وتهيئة وإنشاء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية والحرفية. القيام بتنفيذ كافة أعمال النقل والتجميع للقمامة والنفايات واإلنقاض واإلستفادة منها داخل وخار دولة الكويت. القيام بتنفيذ كافة أنواع تعهدات ومناقصات النظافة لجميع الجهات داخل وخار دولة الكويت. القيام بتنفيذ كافة أنواع وأعمال وخدمات تنظيف وحماية وتحسين البيئة من التلوث داخل وخار دولة الكويت. إنشــــاء أو إدارة أو صــــيانة محطات المجاري ورمي القمامة واألنقاض بأنواعها واإلتجار بالمواد الناتجة من ذلك داخل وخار دولةالكويت.
 إنشاء الصناعات لتدوير النفايات واألنقاض والمخلفات البيئية داخل وخار دولة الكويت (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).إن عنوان الشركة األم المسجل هو :ا.ب  4520الصفاة –  13045دولة الكويت.
إن الشـركة األم مملوكة بنسـبة  %66.48من قبل شـركة أجيلتي للمخازن العمومية  -ش.م.ك( .عامة) (الشـركة األم الرئيسـية) المدرجة في
بورصة الكويت.
تمـت الموافقـة على إصـــــدار البيـانـات المـاليـة المجمعـة من قبـل مجلس إدارة الشــــركـة األم بتـاريخ  30مـارس  .2022إن البيـانـات المـاليـة
المجمعة المرفقة خاضــعة للمصــادقة عليها من قبل الجمعية العامة لمســاهمي الشــركة األم .حيث لها صــالحية تعديل تلك البيانات المالية
المجمعة بعد إصدارها.
 -2السياسات المحاسبية الهامة
أ  -أسس اإلعداد
تم إعـداد البيـانـات المـاليـة المجمعـة للمجموعـة وفقـا للمعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة الصـــــادرة عن مجلس معـايير المحـاســــبـة الـدوليـة،
وتتلخا السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي:
يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي والذي يمثل العملة الرئيســـية للشـــركة األم ،ويتم إعدادها على أســـاس مبدأ التكلفة
التاريخية فيما عدا الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي تدر بالقيمة العادلة والعقارات االستثمارية.
تســتند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل الســلع والخدمات .إن القيمة العادلة هي المبلغ المســتلم عن بيع
األصل أو المدفوع لسداد االلتزام في معاملة عادية بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس.
إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إجراء بعض اخراء والتقديرات واالفتراضات
في عملية تطبيق السـياسـات المحاسـبية للمجموعة .لقد تم اإلفصـاح عن اخراء والتقديرات واالفتراضـات المحاسـبية الهامة في إيضـاح
رقم ( – 2ذ) .إن المصــادر الرئيســية للتقديرات غير الموكدة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للســنة
المالية المنتهية في  31ديسـمبر  ،2020مع اسـتمرار تأثير تفشـي جائحة فيروس  COVID – 19على المجموعة وذلك وفقا لما هو
مبين في إيضاح (.)32
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المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة
المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وجارية التأثير للسنة الحالية
إن السـياسـات المحاسـبية المسـتخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المطبقة في السـنة السـابقة باسـتثناء التغيرات الناتجة
عن تطبيق بعض المعايير الجديدة والمعدلة للمعـايير الدولية للتقارير كمـا في  1يناير  2021وبيانها كالتالي:
إصــــالح معدل الفائدة المعياري – المرحلة  :2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9ومعيار المحاســــبة الدولي رقم
( )39والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
وفرت التعديالت إعفاءات موقتة تتناول نثار التقارير المالية عند اسـتبدال سـعر معروض بين البنوك (نيبور) بسـعر ربح بديل خال من
المخاطر.
تتضمن التعديالت الوسائل العملية التالية:
أ .الوسيلة العملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات في التدفقات النقدية المطلوبة مباشرة لإلصالح ،ليتم التعامل معها كتغييرات في
معدل الربح ،بما يعادل الحركة في أسعار السوق.
ب .يُسمح إجراء تغييرات المطلوبة إلصالح سعر معروض بين البنوك (نيبور) لتعيين عالقة التحوط ووثائق التحوط دون إيقاف عالقة
التحوط.
 .تقديم إعفاء موقت للشركات من إستيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل معدل فائدة
مرجعي خال من المخاطر كتحوط لبند المخاطر.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية " 16التأجير"  -امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـ COVID -19
أضـــافت امتيازات اإليجار المتعلقة بـــــــ  ، COVID-19الصـــادرة في مايو  ، 2020الفقرات (C20A ، 60A ، 46B ، 46A
والفقرة  .)C20Bيجب على المســــتأجر تطبيق هذا التعديل لفترات التقارير الســــنوية التي تبدأ في أو بعد  1يونيو  .2020يُســــمح
بالتطبيق المبكر إذا كانت البيانات المالية المجمعة لم يتم الموافقة على إصدارها كما في  28مايو .2020
كـان من المقرر تطبيق التعـديـل حتى  30يونيو  ،2021ولكن مع اســــتمرار تـأثير جـائحـة  Covid-19قـام مجلس معـايير المحـاســــبـة
الـدوليـة ( )IASBبتـاريخ  31مـارس  2021بـالموافقـة على تمـديـد فترة تطبيق التعـديالت العمليـة حتى تـاريخ  30يونيو  .2022إن تلـك
التعديالت تسري على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1أبريل .2021
تنطبق بعض التعديالت والتفســـيرات األخرا للمرة األولى في  ،2021ولكن ليس لها أثر على البيانات المالية المجمعة للمجموعة .لم
تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت كانت قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد.
لم يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير جارية التأثير
كمـا في تاريخ الموافقـة على إصـــــدار البيـانات المـاليـة المجمعـة لم تقم المجموعة بتطبيق المعـايير والتعـديالت الجـديدة الصـــــادرة وغير
جارية التأثير:
الرجوع إلى إطار المفاهيم  -تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()3
في مـايو  ،2020أصـــــدر مجلس معـايير المحـاســــبـة الـدوليـة تعـديالت على المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير المـاليـة رقم (" )3تجميع
األعمال"  -إشـارة إلى إطار المفاهيم .تهدف التعديالت إلى اسـتبدال اإلشـارة إلى إطار إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة الصـادر
في عام  ،1989باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  29مارس  2018دون تغيير متطلباته بشكل كبير.
أضـاف مجلس المعايير أيضـا اسـتثناء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )3لتجنب األرباح أو الخسـائر المحتملة في
"اليوم الثاني" والتي تنشــأ عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي ســتكون ضــمن نطاق معيار المحاســبة الدولي رقم ( )37أو لجنة
تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( ")21الرسوم والضرائب" ،إذا تم تكبدها بشكل منفصل.
في الوقت نفسـه ،قرر المجلس توضـيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )3للموجودات المحتملة التي
لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد البيانات المالية المجمعة وعرضها.
إن تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022وتطبق بأثر مستقبلي.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )16الممتلكات والعقارات والمعدات :العوائد ما قبل قصد اإلستخدام"
في مايو  ،2020أصــدر مجلس معايير المحاســبة الدولية تعديالت على معيار المحاســبة الدولي رقم (" – )16الممتلكات والعقارات
والمعدات  -العوائد ما قبل قصـد اإلسـتخدام" ،والذي يحظر على المنشـآت الخصـم من تكلفة أحد بنود الممتلكات والعقارات والمعدات،
أي عائدات من بيع تلك البنود المنتجة أثناء إيصـالها إلى موقع التشـغيل وجعلها جاهزة للتشـغيل بالطريقة التي حددتها اإلدارة .وبدال من
ذلك ،تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود ،وتكاليف تجهيزها في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اخخر المجمع.
إن هـذا التعـديـل ســـــاري المفعول لفترات التقـارير الســــنويـة التي تبـدأ في أو بعـد  1ينـاير  2022ويجـب تطبيقـه بـأثر رجعي على بنود
الممتلكات والعقارات والمعدات المتاحة لإلستخدام في أو بعد الفترة األولى المعروضة ،عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )37العقود المثقلة باإللتزامات :تكاليف إتمام العقد"
في مايو  ،2020أصــدر مجلس معايير المحاســبة الدولية تعديالت على معيار المحاســبة الدولي رقم ( )37لتحديد التكاليف التي يجب
على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مثقال باإللتزامات أو متكبدا خسائر.
تطبق التعديالت "طريقة التكلفة ذات الصـلة المباشـرة" .تتضـمن التكاليف المرتبطة مباشـرة بعقد تقديم سـلع أو خدمات كال من التكاليف
اإلضـافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشـرة بأنشـطة العقد .إن التكاليف العامة واإلدارية ال تتعلق مباشـرة بالعقد ويتم إسـتبعادها ما لم
يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
إن التعديالت ســـارية المفعول لفترات التقارير الســـنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2022ســـتطبق المجموعة هذه التعديالت على
العقود التي لم تف بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها التعديالت ألول مرة.
التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية 2021 - 2018
فيما يلي ملخا للتعديالت من دورة التحسينات السنوية :2021 – 2018
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" :)1تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة  -شــركة تابعة تطبق المعيار
ألول مرة"
يســمح التعديل للشــركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة ( )D16 – aمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )1لقياس فروق
الترجمة التراكمية باسـتخدام المبالغ المفصـح عنها من قبل الشـركة األم ،بناءا على تاريخ انتقال الشـركة األم إلى المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية .يتم تطبيق هذا التعديل أيضــا على الشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترك عند اختيار تطبيق الفقرة ( )D16 – aمن
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)1
إن هذا التعديل ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022مع السماح بالتطبيق المبكر.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" – )9الرسوم في اختبار ( )10%إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية"
يوضح هذا التعديل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفا جوهريا
عن شـروط االلتزام المالي األصـلي .تشـمل هذه الرسـوم فقط تلك المدفوعة أو المسـتلمة بين المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسـوم
المدفوعة أو المســــتلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اخخر .تقوم المنشــــأة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم
تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها المنشأة التعديل بشكل أولي.
إن هذا التعديل ســاري المفعول للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022مع الســماح بالتطبيق المبكر .ســتطبق المجموعة
هذه التعديالت على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة التقرير الســنوي التي تطبق فيها المنشــأة التعديل
بشكل أولي .إن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية المجمعة  -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
إن التعديالت على معيار المحاسـبة الدولي رقم ( )1تغير متطلبات اإلفصـاح عن السـياسـات المحاسـبية حيث تسـتبدل التعديالت جميع
حاالت مصـطلح "السـياسـات المحاسـبية الجوهرية" بـــــ "معلومات السـياسـة المحاسـبية الهامة" .تعتبر معلومات السـياسـة المحاسـبية هامة
إذا ،عند النظر إليها جنبا إلى جنب مع المعلومات األخرا المدرجة في البيانات المالية المجمعة للمنشـأة ،فمن المتوقع بشـكل معقول أن
توثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيانات المالية المجمعة.
كما تم تعديل الفقرات المويدة في معيار المحاســبة الدولي رقم ( )1لتوضــيح أن معلومات الســياســة المحاســبية التي تتعلق بالمعامالت
غير المادية أو األحداث أو الظروف األخرا غير مهمة وال يلزم اإلفصــاح عنها .قد تكون معلومات الســياســة المحاســبية هامة بســبب
طبيعة تلك المعامالت أو األحداث أو الظروف األخرا ،حتى لو كانت المبالغ غير مادية .ومع ذلك ،ليســـت كل معلومات الســـياســـة
المحاسبية المتعلقة بالمعامالت المادية أو األحداث أو الظروف األخرا هامة في حد ذاتها.
تســري التعديالت على معيار المحاســبة الدولي رقم ( )1للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023مع الســماح بالتطبيق
المبكر ويتم تطبيقها بشكل مستقبلي.
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تعديالت على معيار المحاسـبة الدولي رقم ( )8السـياسـات المحاسـبية والتغييرات في التقديرات المحاسـبية واألخطاء  -تعريف تقديرات
المحاسبة
إن التعـديالت تســــتبـدل تعريف "التغيير في التقـديرات المحـاســــبيـة" بتعريف "التقـديرات المحـاســــبيـة" .بموجـب التعريف الجـديـد ،فـإن
التقديرات المحاسبية هي "المبالغ النقدية في البيانات المالية المجمعة التي تخضع لعدم التأكد من القياس".
لقـد تم حـذف تعريف "التغيير في التقـديرات المحـاســــبيـة" .ومع ذلـك ،احتفظ المجلس بمفهوم التغييرات في التقـديرات المحـاســــبيـة في
المعيار مع اإليضاحات التالية:
 ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيحا لخطأ. إن تأثيرات التغيير في أحد المدخالت أو أســلوب القياس المســتخدم لتطوير التقدير المحاســبي هي تغييرات في التقديرات المحاســبيةإذا لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء فترات سابقة.
إن التعديالت سـارية المفعول للفترات السـنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023للتغييرات في السـياسـات المحاسـبية والتغيرات في
التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة ،مع السماح بالتطبيق المبكر.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" – )1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة"
أصـدر مجلس معايير المحاسـبة الدولية في يناير  ،2020تعديالت على الفقرات من ( )69إلى ( )76من معيار المحاسـبة الدولي رقم
( )1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة .توضح التعديالت:
• المقصود بالحق في تأجيل التسوية.
• أن حق التأجيل يجب أن يكون موجودا في نهاية الفترة المالية.
• أن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل.
• أنه فقط إذا كانت المشتقات المتضمنة في اإللتزام القابل للتحويل هي نفسها أداة الملكية ،فلن توثر شروط اإللتزام على تصنيفها.
إن تلك التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023ويجب تطبيقها بأثر رجعي.
إن تلك التعديالت اليتوقع أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
ب  -أسس التجميع
تتضــمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لشــركة المعادن والصــناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة) والشــركات التابعة التالية
(المشار إليها بالمجموعة):
نسبة الملكية %
2020
2021
األنشطة الرئيسية
بلد التأسيس
اسم الشركات التابعة
تجارة عامة
99
100
ومقاوالت
دولة الكويت
شركة المعادن الوطنية للتجارة والمقاوالت – ش.ش.و.
تجارة عامة
99
100
ومقاوالت
دولة الكويت
شركة المعادن العمومية للتجارة والمقاوالت – ش.ش.و.
تجارة عامة
99
100
ومقاوالت
دولة الكويت
شركة المعادن القابضة – ش.ش.و .وشركاتها التابعة :
تجارة عامة
70
70
ومقاوالت
دولة الكويت
 الشركة المتحدة للخدمات الهندسية – ذ.م.م.تجارة عامة
 شركة كاووش المتحدة للتجارة العامة و المقاوالت –99
100
ومقاوالت
دولة الكويت
ش.ش.و.
تنظيف الطرق
والمباني والمدن
شركة المحيط الفضي – علي حسين وشركاه – ذ.م.م.
60
60
مقاوالت نظافة
دولة الكويت
وشركتها التابعة:
تجارة عامة
60
60
ومقاوالت
دولة الكويت
 شركة المركز الفني العالمي للتجارة العامة – ذ.م.م.إن الشركات التابعة (المستثمر فيها) هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة .وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم:
 ذات سلطة على الشركة المستثمر فيها. قابلة للتعرض للخسارة ،أو لديها حقوق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها. لديها القدرة على استخدام سلطتها في التأثير على عوائد الشركة المستثمر فيها.تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدا سـيطرتها على الشـركة المسـتثمر فيها إذا أشـارت الحقائق والظروف بأنه هناك تغييرات على واحد أو
أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المبينة أعاله.
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
عند تملك المجموعة لنسـبة أقل من أغلبية حقوق التصـويت بالشـركة المسـتثمر فيها ،فانه يكون لديها السـلطة على الشـركة المسـتثمر فيها
عندما تكون حقوق التصويت لها كافية إلعطائها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانبها .تأخذ
المجموعة جميع الحقائق والظروف ذات الصـلة بعين االعتبار في تقييم مدا كفاية حقوق التصـويت في الشـركة المسـتثمر فيها إلعطاء
السلطة عليها ،بما في ذلك:
-

حقوق تصويت المجموعة نسبة الى مدا توزيع حقوق التصويت الخاصة باخخرين.
حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة ،وأصحاب األصوات األخرا أو األطراف األخرا.
الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرا.
أية حقائق وظروف إضـافية تشـير إلى مدا القدرة المالية للمجموعة على توجيه األنشـطة ذات الصـلة عند اتخاذ القرارات ،بما في
ذلك أنماط التصويت في االجتماعــات السابقـة للمساهمين.

تتضـمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشـركات التابعة من تاريخ بدء السـيطرة الفعلية وحتى تاريخ زوال السـيطرة الفعلية.
وتحديدا ،يتم ادرا اإليرادات والمصـاريف للشـركة التابعة التي تم شـراءها أو اسـتبعادها خالل السـنة ضـمن بيان األرباح أو الخسـائر
والدخل الشــامل اخخر المجمع من تاريخ حصــول الشــركة االم على الســيطرة وحتى تاريخ زوال ســيطرة الشــركة األم على الشــركة
التابعة .عند التجميع ،يتم اســتبعاد جميع األرصــدة والمعامالت المتبادلة بين الشــركات بالكامل ،بما فيها األرباح المتبادلة والخســائر
واألرباح غير المحققة .يتم إعداد البيانات المالية المجمعة باسـتخدام سـياسـات محاسـبية موحدة للمعامالت المتماثلة ولألحداث األخرا
التي تتم في ظروف متشابهة.
يتم إظهار الحصـا غير المسـيطرة من صـافي موجودات الشـركات التابعة المجمعة في بند مسـتقل من حقوق ملكية المجموعة ،بيان
األرباح أو الخسـائر المجمع وكل بند من بنود الدخل الشـامل اخخر المتعلقة بمسـاهمي الشـركة األم والحصـا غير المسـيطرة حتى إن
نتج عن ذلك قيد عجز في رصيد الحصا غير المسيطرة.
يتم المحاســبة عن التغير في حصــة الملكية لشــركة تابعة مع عدم التغير في الســيطرة كمعاملة ضــمن حقوق الملكية .يتم تعديل المبالغ
الدفترية لحصــا ملكية المجموعة والحصــا غير المســيطرة لتعكس التغيرات للحصــا المتعلقة بها في الشــركات التابعة .إن أية
فروقات بين الرصـيد المعدل للحصـا غير المسـيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المحصـل يتم االعتراف بها مباشـرة في حقوق
المـلكية الخاصة بمساهمي الشركة األم .إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تقوم باختي:
 استبعاد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة. استبعاد القيمة الدفترية للحصا غير المسيطرة. استبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية. إدرا القيمة العادلة للمقابل المستلم. إدرا القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به. إدرا أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر. إعادة تصـنيف حصـة الشـركة األم من البنود المسـجلة سـابقا في الدخل الشـامل اخخر إلى األرباح أو الخسـائر أو األرباح المرحلةطبقا لما يلزم لهذه البنود.
جـ  -تصنيفات الجزء المتداول وغير المتداول المالية
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع استنادا إلى تصنيف المتداول  /غير المتداول.
تعتبر الموجودات متداولة إذا:
 كانت من المتوقع تحققها أو تنوا المجموعة بيعها أو استهالكها خالل دورة التشغيل العادية ،أو كانت محتفظ به لغرض المتاجرة ،أو كانت من المتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ بيان المركز المالي المجمع ،أو كانت نقد أو نقد معادل مالم يكن نقد محتجز أو يســتخدم لتســوية التزام لفترة اثني عشــر شــهرا على األقل بعد تاريخ بيان المركزالمالي المجمع.
تصنف المجموعة كافة الموجودات األخرا كـموجودات غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة إذا:
 كان من المتوقع تسويتها ضمن دورة التشغيل العادية ،أو محتفظ به بصورة رئيسية لغرض المتاجرة ،أو كان من المتوقع تسويتها خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ بيان المركز المالي ،أو ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد تاريخ بيان المركز المالي.تصنف المجموعة كافة مطلوباتها األخرا كـمطلوبات غير متداولة.
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وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
د  -األدوات المالية
تقوم المجموعـة بتصــــنيف أدواتهـا المـاليـة كموجودات مـاليـة ومطلوبـات مـاليـة .يتم إدرا الموجودات المـاليـة والمطلوبـات المـاليـة عنـدمـا
تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات.
يتم تصـنيف األدوات المالية كمطلوبات أوحقوق ملكية طبقا لمضـمون االتفاقيات التعاقدية .إن الفوائد والتوزيعات واألرباح والخسـائر
التي تتعلق باألداة المالية المصــنفة كمطلوبات تدر كمصــروف أو إيراد .أما التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصــنفة
كحقوق ملكية فيتم قيدها مباشــرة على حقوق الملكية .يتم إظهار األدوات المالية بالصــافي عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم
لتسديد الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات وسداد المطلوبات في نن واحد.
تتضـمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في المركز المالي المجمع النقد والنقد المعادل ،الودائع ألجل ،المدينين ،المسـتحق من
أطراف ذات صــــلـة ،الموجودات المـاليـة بالقيمـة العـادلة من خالل األرباح أو الخســـــائر ،البنوك الـدائنـة ،أقســـــاط عقود تمويل إجارة،
القروض ألجل ،مطلوبات عقود اإليجار ،الدائنين والمستحق إلى أطراف ذات صلة.
• الموجودات المالية
تصنيف الموجودات المالية
لتحديد فئة تصــنيف وقياس الموجودات المالية ،يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية ،باســتثناء أدوات
الملكية والمشــتقات ،اســتنادا إلى نموذ األعمال الخاا بالشــركة بإدارة موجودات المجموعة و كذلك خصــائا التدفقات النقدية
التعاقدية لتلك األدوات مجتمعين.
تقييم نموذ األعمال
تحدد المجموعة نموذ أعمالها وفق مســـتوا يعكس أفضـــل وســـيلة إلدارتها لموجوداتها المالية لتحقيق أهدافها ،وتحقيق التدفقات
النقدية التعاقدية .وهذا سـواء كان هدف المجموعة الوحيد هو تحصـيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصـيل التدفقات
النقدية التعاقدية وكذلك التدفقات النقدية من بيع الموجودات معا .وإذا لم تنطبق أي من هاتين الحالتين (كأن يتم االحتفاظ بالموجودات
المالية ألغراض المتاجرة) ،فإن الموجودات المالية تصــــنف كجزء من نموذ أعمال البيع وتقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر .ال يتم تقييم نموذ أعمال المجموعة لكل أداة على حدة ،ولكن على مستوا أعلى من المحفظة ككل.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة "اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط"
عنـدمـا يتم تحـديـد نموذ االعمـال لالحتفـاظ بـالموجودات لغرض تحصــــيـل التـدفقـات النقـديـة التعـاقـديـة او تحصــــيـل التـدفقـات النقـديـة
التعـاقـديـة والبيع ،تقوم المجموعـة بتقييم مـا إذا كـانـت التـدفقـات النقـديـة لألدوات المـاليـة تتمثـل في مـدفوعـات ألصـــــل المبلغ والفـائـدة فقط
("اختبـار تحقق مدفوعات أصـــــل المبلغ والفـائدة فقط") .ألغراض هذا االختبـار ،يُعرف "أصـــــل المبلغ" بالقيمـة العـادلة للموجودات
المالية عند االعتراف المبدئي ،وقد يتغير على مدا عمر الموجودات المالية (على سـبيل المثال ،في حالة أن يمثل مدفوعات ألصـل
المبلغ أو إطفاء القسـط  /الخصـم) .إن العناصـر الجوهرية للفائدة في أي ترتيب إقراض أسـاسـي تتمثل بصـورة نموذجية في مراعاة
القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان.
تقوم المجموعة بإعادة التصــنيف فقط في حال حصــول أي تغيير في نموذ األعمال المســتخدم إلدارة تلك الموجودات .وتتم إعادة
التصــــنيف اعتبارا من بداية فترة التقرير الالحقة لحصــــول التغيير .ومن غير المتوقع تكرار مثل هذه التغييرات بدرجة كبيرة ولم
تحدث خالل السنة.
االعتراف المبدئي
يتم االعتراف بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ التسوية ،وهوالتاريخ الذي يتم فيه تسليم األصل للمجموعة أو شراوه
من قبل المجموعة .يتم االعتراف بالموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضــاف إليها تكاليف المعامالت لكافة الموجودات المالية
غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
إلغاء االعتراف
يتم إلغـاء االعتراف بـالموجودات المـاليـة (كليـا أو ج زئيـا) عنـدمـا تنتهي الحقوق التعـاقـديـة في اســــتالم التـدفقـات النقـديـة من الموجودات
المالية ،أو عندما تحول المجموعة حقها في اســتالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية ،وذلك في أحدا الحالتين التاليين( :أ) إذا
تم تحويـل جميع المخـاطر والعوائـد الخـاصـــــة بملكيـة الموجودات المـاليـة من قبـل المجموعـة  ،أو (ب) عنـدمـا ال يتم تحويـل جميع
المخـاطر والعوائـد للموجودات المـاليـة أو االحتفـاظ بهـا ،ولكن تم تحويـل الســــيطرة على الموجودات المـاليـة .عنـدمـا تحتفظ المجموعة
بالسيطرة ،فيجب عليها االستمرار في إدرا الموجودات المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها.
فئات قياس الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند اإلعتراف المبدئي ضمن التصنيفات التالية:
• أدوات الدين بالتكلفة المطفأة.
• أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا كانت تتوافق مع الشرطين التاليين:
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذ األعمال الذي يهدف إلى تملك األصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية ،و الشـروط التعاقدية للموجودات المالية تظهر تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تتضـمن بشـكل أسـاسـي مدفوعات المبلغ األصـليوالفوائد المستحقة على المبلغ المتبقي.
أدوات الدين التي تم قياســـها بالتكلفة المطفأة تقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باســـتخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة بخســـائر انخفاض
القيمة ،إن وجدت .يتم االعتراف باألرباح والخسـائر في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصـل أو تعديله أو
انخفاض قيمته.
التكلفة المطفأة وطريقة العائد الفعلي
طريقة العائد الفعلي هي الطريقة الحتســاب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصــيا إيرادات الفوائد على الفترة ذات الصــلة .بشــكل
عام ،فإن معدل العائد الفعلي هو السـعر الذي يقوم بخصـم التحصـيالت النقدية المسـتقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرسـوم والنقاط
المدفوعة أو المســتلمة التي تشــكل جزءا من ســعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقســاط أو الخصــومات األخرا) باســتثناء
الخســـائر االئتمانية المتوقعة ،من خالل العمر المتوقع ألداة الدين أو حيثما ينطبق ،فترة أقصـــر ،إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة
الدين عند االعتراف المبدئي .بالنسـ بة للموجودات المالية التي تم شـراوها أو الناشـئة عن ضـعف ائتماني ،يتم احتسـاب سـعر الفائدة
الفعلي المعدل ائتمانيا عن طريق خصـــم التدفقات النقدية المســـتقبلية المقدرة ،بما في ذلك الخســـائر االئتمانية المتوقعة ،لتصـــل إلى
التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعتراف المبدئي.
التكلفة المطفأة للموجودات المالية هي قيمة الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي مخصـــوما منها المبالغ المســـتلمة من أصـــل
المبلغ بـاإلضـــــافـة إلى اإلطفـاء التراكمي بـاســــتخـدام طريقـة العـائـد الفعلي للفروقـات بين المبلغ المبـدئي ومبلغ االســــتحقـاق ،المعـدلـة
بمخصــا الخســائر .إن القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية هي التكلفة المطفأة للموجودات المالية قبل التعديل لمخصــا
الخسائر.
إن النقد والنقد المعادل ،الودائع ألجل ،إسـتثمارات مرابحة ،المدينين التجاريين ،المسـتحق من أطراف ذات صلة تصنف كأدوات دين
بالتكلفة المطفأة.
 .1النقد والنقد المعادل
يتمثل النقد والنقد المعادل في النقد في الصندوق ولدا البنوك والودائع تحت الطلب لدا البنوك واالستثمارات قصيرة األجل
عالية السيولة والتي تستحق خالل فترة  3شهور أو أقل من تاريخ اإليداع والقابلة للتحويل إلى مبالغ محددة من النقد والتي
تتعرض لمخاطر غير مادية من حيث التغيرات في القيمة.
 .2ودائع ألجل
إن ودائع ألجل يتم إيداعها لدا بنوك ولها فترة إستحقاق تعاقدية ألكثر من  3أشهر.
 .3مدينون تجاريون
يمثل المدينون المبالغ المستحقة من العمالء عن بيع بضائع ،تأجير وحدات أو خدمات منجزة ضمن النشاط االعتيادي ،ويتم
االعتراف مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصا
االنخفاض في القيمة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس الموجودات المالية التي ال تســـتوفي شـــروط القياس بالتكلفة المطفأة أو من خالل الدخل الشـــامل األخر (كما هو موضـــح
أعاله) بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر .على وجه التحديد:
• يتم تصـنيف االسـتثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسـائر ما لم تقم المجموعة بتصـنيف االسـتثمار
في االدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل عند االعتراف المبدئي (كما هو موضح أعاله).
• يتم تصـنيف أدوات الدين التي ال تسـتوفي شـروط التكلفة المطفأة أو شـروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اخخر (كما هو
موضــح أعاله) بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخســائر .باإلضــافة إلى ذلك ،قد يتم تصــنيف أدوات الدين المســتوفية إما
شــروط التكلفة المطفأة أو شــروط القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اخخر أو بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخســائر
عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصـــنيف يلغي أو يقلل بشـــكل جوهري عدم تطابق في القياس أو االعتراف ("عدم تطابق
المحاســبي") الذي قد ينشــأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باالرباح والخســائر عليهم على أســس مختلفة .لم
تصنف المجموعة أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر.
تســــجـل التغيرات في القيمـة العـادلـة ،أربـاح البيع و النـاتجـة من االســــتبعـاد ،إيرادات الفوائـد وتوزيعـات األربـاح في بيـان األربـاح أو
الخسائر المجمع وفقا لشروط العقد أو عندما يثبت الحق في استالم مبلغ األرباح.
14

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
انخفاض قيمة الموجودات المالية
تعترف المجموعة بمخصــا للخســائر االئتمانية المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو
الخسائر.
تســـتند الخســـائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المســـتحقة وفقا للعقد وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع
المجموعة اســتالمها ،ويتم خصــم العجز بنســبة تقريبية إلى معدل الفائدة الفعلي األصــلي على ذلك األصــل .تشــمل التدفقات النقدية
المتوقعة التدفقات النقدية من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التحسينات االئتمانية اخخرا التي تعتبر جزءا من الشروط التعاقدية.
بالنسـبة لموجودات العقود ،المدينين التجاريين والمدينيين اخخرين ،طبقت المجموعة األسـلوب المبسـط للمعيار واحتسـبت الخسـائر
االئتمانية المتوقعة اســــتنادا إلى الخســــائر االئتمانية المتوقعة على مدا أعمار الموجودات المالية .وعليه ،ال تقوم المجموعة بتتبع
التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن يتم اإلعتراف بمخصـــا الخســـائر اســـتنادا إلى الخســـائر االئتمانية المتوقعة على مدا أعمار
الموجودات المالية في تاريخ كل فترة تقرير  .أنشـأت المجموعة مصـفوفة مخصـصـات تسـتند إلى السـجل السـابق لخسـائر االئتمان،
ومعدلة بالعوامل الم سـتقبلية المحددة للمدينين والبيئة االقتصـادية .يتم تقسـيم االنكشـافات للمخاطر على أسـاس الخصـائا االئتمانية
مثل درجة مخاطر االئتمان ،المنطقة الجغرافية ،قطاع األعمال ،حالة التعسر وعمر العالقة ،أيهما ينطبق.
النسـبة ألدوات الدين المصـنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اخخر ،وأرصـدة األطراف ذات الصـلة والقروض بين شـركات
المجموعة ،تطبق المجموعة األســلوب المســتقبلي حيث لم يعد االعتراف بالخســائر االئتمانية يعتمد على تحديد المجموعة في البداية
لحـدث خســـــائر االئتمـان .وبـدال من ذلـك ،تـأخـذ المجموعـة في االعتبـار نطـاق أكبر من المعلومـات عنـد تقييم مخـاطر االئتمـان وقيـاس
الخســــائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحداث الماضــــية ،الظروف الحالية ،التوقعات المعقولة والممكن إثباتها والتي توثر على
القدرة المتوقعة على تحصيل التدفقات النقدية المستقبلية ألداة الدين.
لتطبيق األسلوب المستقبلي ،تطبق المجموعة تقييم من ثالث مراحل لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:
• المرحلة األولى – األدوات المالية التي لم تتراجع قيمتها بصــــورة كبيرة بالنســــبة لجودتها االئتمانية منذ االعتراف المبدئي أو
المصنفة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة.
• المرحلة الثانية (عدم انخفاض قيمة االئتمان) – األدوات المالية التي تراجعت قيمتها بصــورة كبيرة من حيث جودتها االئتمانية
منذ االعتراف المبدئي ومخاطرها االئتمانية غير منخفضة.
• المرحلة الثالثة (انخفاض قيمة االئتمان) – الموجودات المالية التي لها دليل موضــوعي على انخفاض القيمة في تاريخ البيانات
المالية والمحدد أن قيمتها قد انخفضت عندما يكون لحدث أو أكثر أثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.
عنـد تقييم مـا إذا كـانـت جودة االئتمـان لألداة المـاليـة قـد تـدهورت بشــــكـل جوهري منـذ االعتراف المبـدئي ،تقـارن المجموعـة مخـاطر
التعثر على األداة المـاليـة في تـاريخ التقرير بمخـاطر التعثر على األداة المـاليـة في تـاريخ اإلعتراف المبـدئي .عنـد إجراء هـذا التقييم،
تـأخـذ المجموعـة في االعتبـار المعلومـات الكميـة والنوعيـة المعقولـة والمـدعومـة ،بمـا في ذلـك الخبرة التـاريخيـة والمعلومـات التطلعيـة
المتاحة دون تكلفة أو جهد مفرط .تشـمل المعلومات التطلعية التي تم النظر فيها اإلمكانية المسـتقبلية للصـناعات التي يعمل فيها مدينو
ال مجموعة ،والتي تم الحصـول عليها من تقارير الخبراء االقتصـاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية وموسـسـات الفكر ذات
الصـلة وغيرها من المنظمات المماثلة  ،باإلضـافة إلى النظر في مختلف المصـادر الخارجية للمعلومات االقتصـادية الفعلية والمتوقعة
المتعلقة بالعمليات األساسية للمجموعة.
يتم االعتراف بــ ـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة  12شهرا" للمرحلة األولي مع االعتراف بــ ـ "الخسائر االئتمانية المتوقعة على
مـدا أعمـار االئتمـان للموجودات المـاليـة" للمرحلـة الثـانيـة والثـالثـة .تمثـل الخســـــائر االئتمـانيـة المتوقعـة على مـدا أعمـار االئتمـان
للموجودات المالية خســــائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التعثر المحتملة على مدا العمر المتوقع لألداة المالية .تمثل
الخسـائر االئتمانية المتوقعة على مدا أعمار االئتمان للموجودات المالية لمدة  12شـهرا جزءا من الخسـائر االئتمانية المتوقعة على
مدا أعمـار الموجودات المالية والتي من المتوقع أن تنتج عن أحداث تعثر على األدوات المالية لمدة  12شــــهرا بعد تاريخ التقرير
المالي.
يتحدد قياس الخسـائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير االحتمال المرجح لخسـائر االئتمان على مدا العمر المتوقع لألداة المالية.
يتم خصــــم خســــائر االئتمان المتوقعة والتي تم قياســــها بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات ،وتحمل على بيان
األرباح أو الخســائر المجمع ،أما بالنســبة ألدوات الدين المالية المصــنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل األخر ،يتم تحميل
ال خسائر المتاحة لبيان األرباح أو الخسائر المجمع ،ويتم اإلعتراف به من خالل الدخل الشامل األخر.
• المطلوبات المالية
يتم االعتراف المبدئي ل جميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والســــلفيات والدائنون تخصــــم تكاليف المعاملة
المتعلقة بها بشــكل مباشــر .يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر أو بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
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المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
الدائنون
يتمثل رصــيد الدائنين في الدائنين التجاريين والدائنين اخخرين .يمثل بند الدائنون التجاريون اإللتزام لســداد قيمة بضــائع أو خدمات
التي تم شـراوها ضـمن النشـاط اإلعتيادي .يتم إدرا الدائنين التجاريين مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة بإسـتخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تصــنيف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كان الســداد يســتحق خالل ســنة أو أقل (أو ضــمن الدورة
التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول) ،وبخالف ذلك ،يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.
االقتراض
يتم إدرا القروض مبدئيا بصــافي القيمة العادلة بعد خصــم التكاليف المتكبدة  .والحقا يتم إدرا القروض بالتكلفة المطفأة ،ويتم
إحتسـاب الفروقات بين المبلغ المحصـل (بالصـافي بعد خصـم تكلفة العملية) والقيمة المسـتردة في بيان األرباح أوالخسـائر المجمع
خالل فترة اإلقتراض بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم إحتســـاب تكلفة منح القروض ضـــمن تكاليف عمليات القروض إلى الحد الذي يحتمل على أســـاســـه ســـحب كل أو بعض هذه
التســــهيالت في هذه الحالة ،يتم تأجيل هذه المصــــاريف حتى يتم ســــحب القروض .عندما ال يوجد أي دليل على أن بعض أو كل
القروض سـيتم سـحبها ،فإن هذه المصـاريف يتم رسـملتها كمدفوعات مقدمة لخدمات السـيولة ويتم إطفائها على فترة القروض المتعلقة
بها.
يتم إلغـاء االعتراف بـالمطلوبـات المـاليـة عنـد إنتهـاء  ،إلغـاء أو تقـادم االلتزام مقـابـل تلـك المطلوبـات .عنـدمـا يتم اســــتبـدال المطلوبـات
المالية الحالية بأخرا من نفس المقرض بشـــروط مختلفة جوهريا أو تعديل شـــروط المطلوبات المالية الحالية بشـــكل جوهري .يتم
مع املة التبديل أو التغيير كإلغاء اعتراف ألصــل االلتزام وإدرا التزام جديد ،ويتم إدرا الفرق بين القيمة الدفترية ذات الصــلة في
بيان األرباح أو الخســـائر المجمع .إذا لم يكن التعديل جوهريا ،يتم اإلعتراف بالفرق )1( :القيمة الدفترية للمطلوبات قبل التعديل؛ و
( )2القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل في االرباح أو الخسائر كأرباح أو خسائر التعديل ضمن أرباح وخسائر نخرا.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم مقاصــة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم ادرا صــافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط إذا كان هناك حق قانوني
واجب النفاذ حاليا لمقاصـة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسـوية على أسـاس الصـافي أو لتحقيق الموجودات وتسـوية المطلوبات
في وقت واحد.
هـ  -المخزون:
يقيم المخزون على أسـاس متوسـط التكلفة أو صـافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل ،بعد تكوين مخصـا ألية بنود متقادمة أو
بطيئة الحركة .تتضـــمن تكلفة المخزون المواد المباشـــرة وأجور العمالة المباشـــرة وكذلك المصـــاريف غير المباشـــرة المتكبدة لجعل
المخزون في موقعه وحالته الحالية .تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.
إن صـافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها هو السـعر المقدر للبيع من خالل النشـاط اإلعتيادي مخصـوما منه تكاليف االنجاز والمصـاريف
البيعية .يتم شــــطب بنود المخزون المتقادمة وبطيئة الحركة بناء على االســــتخدام المســــتقبلي المتوقع وصــــافي القيمة البيعية الممكن
تحقيقها.
و  -العقارات االستثمارية
تتضــمن العقارات االســتثمارية العقارات القائمة والعقارات قيد اإلنشــاء أو إعادة التطوير والمحتفظ بها لغرض إكتســاب اإليجارات أو
إرتفاع القيمة السـوقية أو كالهما .تدر العقارات االسـتثمارية مبدئيا بالتكلفة والتي تشـمل سـعر الشـراء وتكاليف العمليات المرتبطة بها.
الحــــقا للتسجي ل المبدئي ،يتم إدرا الــــعقارات االستثمارية بالقيمة الــــعادلة في تاريخ نهاية الفترة المــــالية .يتم تســــجيل األرباح أو
الخسائر الناتجة من التغيرات فــي الــقيمة الــعادلة للــعقارات االستثماريــة فــي بيــان األربــاح أو الخسائر المجمع في الفترة التي حدث
بها التغير.
ي تم إلغاء اإلعتراف بالعقارات االسـتثمارية عند إسـتبعادها أو سـحبها نهائيا من اإلسـتخدام وال يوجد أية منافع إقتصـادية مسـتقبلية متوقعة
من اإلستبعاد .ويتم إحتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عـــن إستبعاد أو إنهـــاء خدمـــة العقار االستثماري في بيان األرباح أو الخسائر
المجمع.
يتم التحويل إلى العقار االســتثماري فقط عند حدوث تغير في إســتخدام العقار يدل على نهاية شــغل المالك له ،أو بداية تأجيره تشــغيليا
لطرف نخر ،أوإتمام البناء أو التطوير .ويتم التحويل من عقار اســـتثماري فقط عند حدوث تغير في اإلســـتخدام يدل عليه بداية شـــغل
المالك له ،أو بداية تطويره بغرض بيعه .في حال تحول عقار مسـتخدم من قبل المالك إلى عقار اسـتثماري ،تقوم المجموعة بالمحاسـبة
عن ذلك العقار طبقا للسياسة المحاسب المتبعة للممتلكات والعقارات والمعدات حتى تاريخ تحول وتغيير االستخدام.
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ز  -الشركات الزميلة
إن الشــــركات الزميلة هي تلك الشــــركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها ،والتي تتمثل في قدرتها على المشــــاركة في
القرارات المالية والتشـغيلية للشـركة الزميلة ولكن ليسـت سـيطرة أو سـيطرة مشـتركة على تلك القرارات .وفقا لطريقة حقوق الملكية،
فان االســتثمارات في الشــركات الزميلة تدر في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة المعدلة بأثر أية تغيرات الحقة لتاريخ اإلقتناء
لحصـــة المجموعة في صـــافي موجودات الشـــركة الزميلة من تاريخ بداية التأثير الجوهري فعليا حتى الزوال الفعلي لهذا التأثير
الجوهري ،فيما عدا االسـتثمارات المصـنفة كاسـتثمارات محتفظ بها لغرض البيع ،حيث يتم المحاسبة عنها وفقا للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم " 5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة".
تقوم المجموعة بإدرا حصــتها في نتائج أعمال الشــركة الزميلة في بيان األرباح أو الخســائر المجمع ،كما تقوم بإدرا حصــتها في
التغيرات في الدخل الشامل اخخر للشركة الزميلة ضمن الدخل الشامل اخخر لها.
تتوقف المجموعة عن تسـجيل الخسـائر إذا تجاوزت خسـائر الشـركة الزميلة حصـة المجموعة بها متضـمنة أية حصـا طويلة األجل
والتي تمثل جزءا من صـافي اسـتثمار المجموعة في الشـركة الزميلة فيما عدا إذا كان على المجموعة إلتزام تجاه الشـركة الزميلة أو
قامت بأية مدفوعات نيابة عنها.
يتم إسـتبعاد األرباح أو الخسـائر الناتجة عن المعامالت مع الشـركات الزميلة مقابل االسـتثمار في الشـركة الزميلة في حدود حصـة
المجموعة من الشركة الزميلة.
إن أي زيادة في تكلفة اإلقتناء عن حصـة المجموعة من صـافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة واإللتزامات المحتملة
المعترف بها للشـــركة الزميلة كما في تاريخ عملية اإلقتناء يتم اإلعتراف بها كشـــهرة .وتظهر الشـــهرة كجزء من القيمة الدفترية
لالســتثمار في الشــركات الزميلة حيث يتم تقييمها كجزء من االســتثمار لتحديد أي إنخفاض في قيمتها .إذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل من
حصــة المجموعة من صــافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة واإللتزامات المحتملة ،يتم إدرا الفرق مباشــرة ضــمن
بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
تحدد المجموعة بتاريخ كل فترة مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضــوعي على أن االســتثمار في الشــركة الزميلة قد إنخفضــت قيمته
وتحـديد اذا ما كان ضــــروريا ،اإلعتراف بأي انخفـاض في قيمـة االســــتثمـار .فإذا ما وجد ذلك الدليـل ،فيتم اختيـار انخفـاض في القيمـة
لكامل القيمة الدفترية لالســتثمار (متضــمنة الشــهرة) وتقوم المجموعة بإحتســاب مبلغ اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن
اسـتردادها للشـركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم إدرا هذا المبلغ في بيان األرباح أو الخسـائر المجمع .يتم ادرا أي عكس النخفاض
في القيمة إلى الحد الذي تزيد فيه الحقا القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار.
عند فقدان التأثير الجوهري على الشـــركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وقيد أية اســـتثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة .إن أي فرق
بين القيمة الدفترية للشـركة الزميلة عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالسـتثمار المحتفظ به باإلضـافة إلى المحصـل من البيع
يتم اإلعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
ح  -دمج االعمال والشهرة
 -1دمج االعمال
يتم المحاسـبة عن دمج األعمال باسـ تخدام طريقة االقتناء .تقاس تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء والتي تمثل إجمالي
المقابل الممنوح باإلضــافة إلى قيمة الحصــا غير المســيطرة في الشــركة المشــتراة ،يقوم المشــتري في كل عملية دمج أعمال
بقياس الحصـا غير المسـيطرة في الشـركة المشـتراة والتي تمثل حصـتهم الحالية التي تعطي لمالكها الحق في حصـة نسـبية في
صـافي الموجودات عند التصـفية ،إما بالقيمة العادلة أو بنسـبة الحصـة فــــــي صـافي قيمة الموجودات المحددة للشـركة المسـتحوذ
عليها .تدر تكاليف االقتناء كمصروفات عند تكبدها.
تقوم المجموعة عند االقتناء بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية لغرض تحديد التصــنيف المناســب لها وفقا للشــروط التعاقدية
والظروف االقتصـادية والشـروط ذات الصـلة كما في تاريخ االقتناء ،بما في ذلك فصـل المشـتقات الضـمنية عن تلك العقود التابعة
لها والخاصة بالشركة المشتراة.
عند دمج األعمال على مراحل ،يتم إعادة قياس حصـة المشـترا السـابقة على تاريخ االقتناء بالقيمة العادلة كما في تاريخ االقتناء،
ويدر أي ربح أو خسارة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع أو الدخل الشامل اخخر ،حسبما يكون مالئما.
إن أي مقـابل محتمـل يتم تحويلـه من قبـل المشــــتري يتم إدراجه بالقيمـة العـادلة كمـا في تاريخ االقتنـاء .يتم إدرا التغيرات الالحقة
في القيمة العادلة للمقابل المحتمل والتي قد تكون أصـــل أو التزام وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية".
عنـد تصنيـف المقابل المحتمل كحقوق ملكية ،فإنه ال تتم إعادة قياسه حتى يتم تسويته نهائيا ضمن حقوق الملكية.
عند عدم اســـتكمال دمج األعمال في نهاية الفترة المالية ،تقوم المجموعة بتســـجيل مخصـــصـــات للبنود التي لم تكتمل معالجتها
المحاسبية .ويتم تعديل هذه المخصصات خالل فترة القياس أو قيد موجودات أو مطلوبات إضافية لتعكس أي معلومات حديثة عن
الحقائق واألحوال المتواجدة في تاريخ االقتناء ،والتي كانت قد توثر على المبالغ المســـجلة عند االقتناء إن كانت معروفة في ذلك
التاريخ.
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 -2الشهرة
تمثل الشـهرة الزيادة في مجموع المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحصـا غير المسـيطرة وأي حصـا محتفط بها سابقا عن
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ عملية االقتناء .تظهر الشـــهرة مبدئيا كأصـــل بالتكلفة
والحقا يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمة في القيمة.
إذا كـان هنـاك زيـادة في صـــــافي القيمـة العـادلـة لحصـــــة المجموعـة من الموجودات والمطلوبـات واإللتزامـات عن التكلفـة ،فـإن
المجموعـة مطـالبـة بـإعـادة تقييم القيـاس والتحـديـد لصـــــافي الموجودات ومراجعـة قيـاس تكلفـة اإلقتنـاء ،ومن ثم إدرا قيمـة الزيـادة
المتبقية بعد إعادة التقييم مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اخخر المجمع.
لغرض التأكد من وجود إنخفاض في قيمة الشــــهرة ،فإنه يتم توزيع الشــــهرة على كل وحدات توليد النقد للمجموعة والمتوقع لها
اإلنتفاع من عملية الدمج .تتم مراجعة وحدات توليد النقد التي تم توزيع الشــهرة عليها ســنويا أو بصــورة أكثر تكرارا عند وجود
دليـل على إنخفـاض قيمـة الوحـدة .إذا كـانـت القيمـة االســــترداديـة لوحـدة توليـد النقـد أقـل من القيمـة الـدفتريـة لتلـك الوحـدة ،فـإنـه يتم
تخفيض القيمة الدفترية ألي شــــهرة تم توزيعها على الوحدة بقيمة إنخفاض القيمة ،ومن ثم يتم تخفيض باقي الموجودات في نفس
الوحدة بشــكل نســبي طبقا للقيمة الدفترية لكل أصــل في الوحدة ،وال يتم عكس خســائر اإلنخفاض في القيمة المتعلقة بالشــهرة في
الفترات الالحقة.
عندما تشــــكل الشــــهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم إســــتبعاد جزء من العمليات بداخل هذه الوحدة ،فإن الشــــهرة المرتبطة
بــــــالعمليات المسـتبعدة تمثل جزءا من القيمة الدفترية لهذه العمليات ،وذلك عند تحديد الربح أو الخسـارة الناتجة عن إسـتبعاد هذه
العمليات .يتم قياس الشـهرة المسـتبعدة في هذه الحالة على أسـاس القيمة النسـبية للعمليات المسـتبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة
توليد النقد.
ط  -ممتلكات وعقارات ومعدات
تتضـمن التكلفة المبدئية للممتلكات والعقارات والمعدات سـعر الشـراء وأي تكاليف مباشـرة مرتبطة بإيصـال تلك الموجودات إلى موقع
التشــغيل وجعلها جاهزة للتشــغيل .يتم عادة إدرا المصــاريف المتكبدة بعد تشــغيل الممتلكات والعقارات والمعدات ،مثل اإلصــالحات
والصيانة والفحا في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبد هذه المصاريف فيها.
في الحاالت التي يظهر فيها بوضــوح أن المصــاريف قد أدت إلى زيادة في المنافع اإلقتصــادية المســتقبلية المتوقع الحصــول عليها من
إســتخدام إحدا الممتلكات والعقارات والمعدات إلى حد أعلى من معيار األداء المحدد أســاســا ،فإنه يتم رســملة هذه المصــاريف كتكلفة
إضافية على الممتلكات والعقارات والمعدات.
تظهر الممتلكات والعقارات والمعدات بالتكلفة ناقصــا اإلســتهالك المتراكم وخســائر اإلنخفاض في القيمة .عند بيـــــــع أوإنهاء خدمة
الموجودات ،يتم إسـتبعاد تكلفتها وإ سـتهالكها المتراكم من الحسـابات ويدر أي ربح أو خسـارة ناتجة عن إسـتبعادها في بيان األرباح أو
الخسـائر والدخل الشـامل اخخر المجمع .يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والعقارات والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة عندما
تشير األحداث أو تغيرات الظروف إل ى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .في حالة وجود مثل هذه الموشرات وعندما تزيد
القيمـة الدفترية عن القيمـة القـابلـة لالســــترداد المقـدرة ،يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتهـا القـابلـة لالســــترداد والتي تمثـل القيمـة العـادلة
ناقصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أعلى.
يتم إحتساب اإل ستهالك بطريقة القسط الثابت على مدا األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والعقارات والمعدات كما يلي:
مباني
تحسينات مواقع
نالت ومعدات
وسائل نقل
أثاث ومعدات مكاتب

سنــوات
20 – 10
10
10 – 5
5–3
5–3

يتم إدرا األعمـال الرأســــمـاليـة تحـت التنفيـذ بـالتكلفـة .يتم تصــــنيف هـذه الفئـات المالئمـة من بنود الممتلكـات والعقـارات والمعـدات عنـد
إنجازها.
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلســـتهالك دوريا للتأكد من أن طريقة وفترة اإلســـتهالك تتفقان مع نمط المنافع اإلقتصـــادية
المتوقعة من بنود الممتلكات والعقارات والمعدات.
يتم إلغاء اإلعتراف ببنود الممتلكات والعقارات والمعدات عند اســـتبعادها أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصـــادية متوقعة من اإلســـتعمال
المستمر لتلك الموجودات.
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ي  -انخفاض قيمة الموجودات غيرالمالية:
في نهـايـة الفترة المـاليـة ،تقوم المجموعـة بمراجعـة القيم الـدفتريـة للموجودات لتحـديـد فيمـا إذا كـان هنـاك دليـل على إنخفـاض في قيمـة تلـك
الموجودات .إذا كان يوجد دليــل على اإلنخفاض ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض في القيمة،
(إن وجدت) .إذا لم يكن من الممكن تقدير القيمة القابلة لالســترداد ألصــل منفرد ،يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة لالســترداد
لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
إن القيمة القابلة لالسـترداد هي القيمة العادلة ناقصـا تكاليف البيع أو القيمة المسـتخدمة ،أيهما أعلى .يتم تقدير القيمة المسـتخدمة لألصـل
من خالل خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة مقابل القيمة الحالية لها بتطبيق ســعر الخصــم المناســب .يجب أن يعكس ســعر
الخصم تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.
إذا كانت القيمة القابلة لالســــترداد المقدرة لألصــــل (أو وحدة توليد النقد) أقل من القيمة الدفترية لألصــــل ،فإنه يجب تخفيض القيمة
الدفترية لألصـــل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة القابلة لالســـترداد .يجب اإلعتراف بخســـارة اإلنخفاض في القيمة مباشـــرة في بيان
األرباح أو الخســــائر المجمع ،إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصـــل معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خســــارة إنخفاض قيمة
األصل كإنخفاض إعادة تقييم.
عند عكس خســـارة اإلنخفاض في القيمة الحقا ،تزداد القيمة الدفترية لألصـــل (أو وحدة توليد النقد) إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة
لالســـترداد .يجب أن ال يزيد المبلغ الدفتري بســـبب عكس خســـارة إنخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان ســـيحدد لو أنه لم يتم
اإلعتراف بأية خســـارة من إنخفاض قيمة األصـــل (أو وحدة توليد النقد) خالل الســـنوات الســـابقة .يجب اإلعتراف بعكس خســـارة
اإلنخفاض في القيمة مباشـــرة في بيان األرباح أو الخســـائر والدخل الشـــامل اخخر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصـــل معاد
تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
ك  -مخصا مكافأة نهاية الخدمة
يتم احتساب مخصا لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لقانون العمل الكويتي في القطاع األهلي وعقود الموظفين .إن هذا االلتزام
غير الممول يمثل المبلغ المستحق لكـل موظف ،فيما لو تم إنهاء خدماته في نهاية الفترة المالية ،والذي يقارب القيمة الحالية لهذا
االلتزام النهائي.
ل  -توزيعات األرباح للمساهمين
تقوم المجموعة باإلعتراف بتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية لمساهمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا،
وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات خاضعا إلرادة المجموعة .يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية
السنوية لمساهمي الشركة األم ،حيث يتم اإلعتراف بقيمة تلك التوزيعات بحقوق الملكية.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدرا نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشرة ضمن
حقوق الملكية .عند القيام بتلك التوزيعات غير النقدية ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة
يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح التي تم إقرارها بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة كأحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي المجمع.
م  -رأس المال
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية .إن التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق الملكية
مخصومة من المبالغ المحصلة.
ن  -أسهم الخزانة
تتمثل أسهم الخزانة في أسهم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارها ثم إعادة شراوها الحقا من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصـدارها
أو إلغائها بعد .وتتم المحاسبة عن أسهم الخزانة بإستخدام طريقة التكلفة .وفقا لطريقة التكلفة ،يتم إدرا متوسط تكلفة األسهم المعاد
شراوه ا كحساب معاكس ضمن حقوق الملكية .عند إعادة إصدار هذه األسهم يتم إدرا األرباح في حساب منفصل غير قابل للتوزيع
ضمن حقوق المساهمين" إحتياطي أسهم الخزانة" ،ويتم تحميل أي خسائر محققة على الحساب نفسه في حدود الرصيد الدائن لذلك
الحساب ،ويتم تحميل الخسائر اإلضافية على األرباح المرحلة ثم اإلحتياطيات ثم عالوة اإلصدار على التوالي.
تستخدم األرباح المحققة الحقا عن بيع أسهم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار ثم اإلحتياطيات ثم األرباح
المرحلة ثم إحتياطي أسهم الخزانة على التوالي .ال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم الخزانة .إن إصدار أسهم المنحة يودي إلى
زيادة عدد أسهم الخزانة بشكل نسبي وتخفيض متوسط تكلفة السهم دون أن يوثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزانة.
عند شراء أي شركة في المجموعة حصة في ملكية رأس مال الشركة األم (أسهم الخزانة) ،يتم خصم المبلغ المدفوع متضمنا التكاليف
اإلضافية المتعلقة مباشرة بأسهم الخزانة من حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم إلى أن يتم إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها.
في حال إعادة إصدار األسهم الحقا ،يتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكاليف اإلضافية المباشرة للعملية في حقوق الملكية
الخاصة بمساهمي الشركة األم.
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س  -إيرادات العقود المبرمة مع العمالء
يتم اإلعتراف بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء عند نقل سيطرة البضائع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع
المجموعة استحقاقه مقابل تلك البضائع أو الخدمات .استنتجت المجموعة بشكل عام أنها الطرف الرئيسي في ترتيبات عقود إيراداتها،
ألنها تسيطر عادة على البضائع أو الخدمات قبل نقل السيطرة إلى العميل.
تطبق المجموعة نموذجا من خمس خطوات على النحو التالي لحساب اإليرادات الناتجة عن العقود:
ُعرف العقـد بـأنـه اتفـاق بين طرفين أو أكثر ينشــــئ حقوقـا والتزامـات واجبـة النفـاذ ويحـدد
 الخطوة األولى :تحـديـد العقـد مع العميـل  -ي ّالمعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.
 الخطوة الثـانيـة  :تحـديـد االلتزامـات التعـاقـديـة في العقـد – إن االلتزام التعـاقـدي هو وعـد في العقـد مع العميـل لبيع البضـــــائع أو تـأديـةالخدمات إلى العميل.
 الخطوة الثالثة  :تحديد سـعر المعاملة  -سـعر المعاملة هو المقابل الذي تتوقع المجموعة إسـتحقاقه لبيع البضـائع أو تأدية الخدمات إلىالعميل المتفق عليها  ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف خار التعاقد.
 الخطوة الرابعة :توزيع ســعر المعاملة على االلتزامات التعاقدية في العقد – بالنســبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام تعاقدي،ســتقوم المجموعة بتخصــيا ســعر المعاملة لكل التزام تعاقدي في حدود المبلغ الذي يمثل مبلغ المقابل الذي تتوقع
المجموعة استحقاقه نظير تلبية ذلك االلتزام التعقادي.
 الخطوة الخامسة  :االعتراف باإليراد عندما (أو كما) تفي المجموعة بااللتزامات التعاقدية.تقوم المجموعة بممارسة بعض األراء ،مع األخذ في اإلعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات
النموذ على العقود مع عمالئها.
تعترف المجموعة باإليرادات إما في وقت محدد أو على مدا فترة من الوقت ،عندما (أو كلما) تقوم المجموعة بتلبية االلتزامات التعاقدية
عن طريق بيع البضاعة أو تأديه الخدمات المتفق عليها لعمالئها .وتقوم المجموعة بنقل السيطرة على البضاعة أو الخدمات على مدا
فترة من الوقت (وليس في وقت محدد) وذلك عند استيفاء أي من المعايير التالية :
 أن يتلقى العميل المنافع التي تقدمها أداء المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء  ،أو أداء المجموعة ينشئ أو يحسن األصل (على سبيل المثال ،األعمال قيد التنفيذ) الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد األصل أوتحسينه ،أو
 أداء المجموعة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة ،وللمجموعة حق واجب النفاذ في الدفعات مقابل األداء المكتمل حتىتاريخه.
تنقل السيطرة في وقت محدد إذا لم تتحقق أي من المعايير الالزمة لنقل البضاعة أو الخدمة على مدا فترة من الوقت .تأخذ المجموعة
العوامل التالية في االعتبار سواء تم تحويل السيطرة 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 لألصل . أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية األصل . أن يقبل العميل األصل.تعترف المجموعة بمطلوبات العقود للمقابل المستلم والمتعلقة بااللتزامات التعاقدية التي لم يتم تلبيتها ،وتدر هذه المبالغ مثل المطلوبات
األخرا في بيان المركز المالي المجمع وبالمثل ،إذا قامت المجموعة بتلبية االلتزامات التعاقدية قبل استالم المقابل ،فإنها تعترف إما
بموجودات العقد أو مدينين في بيان المركز المالي المجمع وفقا لما إذا كانت هناك معايير غير مرور الوقت قبل استحقاق المقابل.
يتم رسملة التكاليف اإلضافية للحصول على العقد مع العميل عند تكبدها حيث تتوقع المجموعة استرداد هذه التكاليف ،وال يتم تكبد تلك
التكاليف إذا لم يتم الحصول على العقد .يتم تسجيل عموالت المبيعات المتكبدة من قبل المجموعة كمصروف إذا كانت فترة إطفاء تلك
التكاليف أقل من سنة.
إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشطة التالية:
مبيعات البضاعة
تمثل المبيعات مجموع قيمة الفواتير الصادرة للبضاعة المباعة خالل السنة .يتم االعتراف بإيرادات بيع البضائع في وقت محدد عندما
أو كلما يتم تحويل السيطرة على البضاعة من المجموعة للعميل .بالنسبة للمبيعات المستقلة التي ليست معدلة من قبل المجموعة أو ال
تخضع لخدمات متكاملة كبيرة ،يتم تحويل السيطرة في الوقت الذي يتسلم فيه العميل البضاعة دون نزاع .ويتم التسليم عندما يتم شحن
البضاعة إلى موقع محدد ،والتي تم شراوها سابقا من قبل العميل ،كما يتم تحويل مخاطر التقادم والخسارة إلي العميل ،وإما أن يقبلها
العميل وفقا لعقد البيع أو يتم تجاوز شروط القبول أو أن يكون لدا المجموعة دليل موضوعي على تلبية كافية شروط القبول.

20

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
عند تعديل تلك البنود أو بيعها مع خدمات متكاملة جوهرية ،فإن البضاعة والخدمات تمثل التزام تعاقدي وحيد ومجمع وعليه يجب
تحويل السيطرة عليه على مدا فترة من الوقت .وذلك بسبب أن المنتج المجمع فريد من نوعه للعميل (ال يوجد استخدام بديل) ولدا
المجموعة حق واجب النفاذ للحصول على الدفعات مقابل األعمال التي تمت حتى تاريخه .يتم االعتراف بااللتزامات التعاقدية على مدا
فترة من الوقت مع أداء أعمال التعديل أو التكامل.
تقديم الخدمات
يتم تحقق إيراد عقود الخدمات عند تقديم الخدمة للعمالء .تدخل المجموعة في عقود صيانة وتمديد ضمانات بأسعار ثابتة مع العمالء،
ويتعين على العمالء الدفع مقدما لكل اثني عشر شهرا ويتم تحديد تواريخ الدفعات المستحقة في كل عقد .يتم االعتراف باإليراد على
مدا الوقت استنادا إلى النسبة بين عدد ساعات خدمات الصيانة المقدمة في الفترة الحالية وإجمالي عدد تلك الساعات المتوقع تقديمها
بموجب كل عقد.
إيرادات الفوائد
تحتسب إيرادات ومصاريف الفوائد ،على أساس نسبي زمني وذلك بإستخدام أسلوب الفائدة الفعلية.
اإليجارات
يتم تحقق إيرادات اإليجارات عند اكتسابها ،على أساس نسبي زمني.
اإليرادات األخرا
يتم تحقق اإليرادات األخرا على أساس مبدأ االستحقاق.
ع  -المخصصات
يتم اإل عتراف بالمخصا فقط عندما يكون على المجموعة التزام قانوني حالي أو محتمل ،نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه
أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد االقتصادية لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير موثـوق لمبلغ االلتزام .ويتم مراجعة
المخصصات في نهاية كل فترة مالية وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالي .وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا ،فيجب أن
يكون المبلغ المعترف به كمخصا هو القيمة الحالية للمصاريف المتوقعة لتسوية االلتزام.
ال يتم إدرا المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.
ف  -تكاليف االقتراض
إن تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتا الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكاليف اإلقتراض ،وهي الموجودات
التي تتطلب وقتا زمنيا طويال لتصبح جاهزة لإلستخدام أو البيع ،يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة بشكل جوهري
لإلستخدام أو البيع .إن إيرادات االستثمارات المحصلة من االستثمار الموقت لقروض محددة والمستثمرة خالل فترة عدم إستغاللها
للصرف يتم خصمها من تكاليف التمويل القابلة لإلسترداد.
يتم إدرا كافة تكاليف اإلقتراض األخرا في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
ا -عقود اإليجار
المجموعة كموجر
تصنف عقود اإليجار (ان وجدت) على أنها عقود إيجار تشغيلية إذا إحتفظ الموجر بجزء جوهري من المخاطر والعوائد المتعلقة
بالملكية .تصنف جميع عقود اإليجار األخرا كعقود إيجار تمويلية .إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب
يتضمن إيجار يستند إلى مضمون هذا الترتيب ،ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على إستخدام أصل معين أو موجودات
محددة ،أو أن الترتيب ينقل أو يمنح الحق في إستخدام األصل.
عقد اإليجار التشغيلي
يتم االعتراف بإيرادات اإليجارات من عقد اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدا مدة عقد اإليجار .إن التكاليف المباشرة
األولية المتكبدة عند التفاوض وإجراء الترتيبات لعقد اإليجار التشغيلي يتم إضافتها على القيمة الدفترية لألصل الموجر ويتم االعتراف
بها على أساس القسط الثابت على مدا فترة عقد اإليجار.
المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد تأجير أو يتضـــمن تأجير ،في تاريخ بداية العقد .تعترف المجموعة بموجودات حق االســـتخدام
ومطلوبات التأجير المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات التأجير التي تكون فيها الطرف المستأجر.
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موجودات حق اإلستخدام:
تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير (أي التاريخ الذي تصبح به الموجودات محل العقد
متاحتا لالستخدام) .وتقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة المعدلة ألي
عمليات إعادة قياس لمطل وبات عقد التأجير .تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقد التأجيرالمعترف بها
والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة ودفعات عقد التأجير المسددة في أو قبل تاريخ بداية عقد التأجير ناقصا أي حوافز إيجار
مستلمة .إذا لم تتأكد المجموعة بصورة معقولة من حصولها على ملكية الموجودات المستأجرة في نهاية مدة عقد التأجير ،يتم
إستهالك موجودات حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات أو مدة
عقد اإليجار ،أيهما أقرب .تتعرض موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

)2

مطلوبات عقد التأجير:
تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات عقد التأجير ويتم قياسها بالقيمة الحالية لدفعات عقد التأجير المقرر
سدادها خالل فترة عقد التأجير .وتتضمن دفعات عقد التأجير الدفعات الثابتة (تشمل دفعات ثابتة في جوهرها) ناقصا أي
حوافز التأجير مستحقة ودفعات عقد التأجير المتغيرة تعتمد على موشر أو سعر وكذلك المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات
القيمة المتبقية .كما تشتمل دفعات عقد التأجير على سعر ممارسة خيار الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة من ممارسة هذا
الخيار بصورة معقولة ودفعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة خيار إنهاء
عقد التأجير .يتم االعتراف بدفعات عقد التأجير المتغيرة والتي ال تعتمد على موشر أو سعر كمصروف في الفترة التي تقع
فيه األحداث أو الظروف التي تستدعي سداد الدفعات.
عند إحتساب القيمة الحالية لدفعات عقد التأجير ،تستخدم المجموعة سعر االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد التأجير،
إذا كان سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري .بعد تاريخ بداية عقد التأجير ،يتم زيادة قيمة
مطلوبات عقد التأجير لتعكس نمو الربح ،بينما يتم تخفيضها مقابل دفعات عقد اإليجار المسددة .إضافة الى ذلك ،يعاد قياس
القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير ،إذا طرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو تغيير في مضمون دفعات عقد التأجير
الثابتة أو تغيير في التقييم الذي يتم إجراوه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء الموجودات محل العقد.

)3

عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة:
تطبق المجموعة إعفاء االعتراف الخاا بعقود التأجير قصيرة األجل على لعقود تأجير ممتلكاتها ومعداتها (أي عقود التأجير
التي تبلغ مدتها  12شهرا أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تحتوي على خيار شراء) .كما تطبق أيضا إعفاء االعتراف الخاصة
بعقود تأجير موجوداتها ذات القيمة المنخفض ة على عقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة .يتم االعتراف
بدفعات عقد التأجير على عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات ذات القيمة منخفضة كمصروف على أساس
طريقة القسط الثابت خالل مدة التأجير.

ق  -حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتساب حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من الربح الخاا بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة موسسة الكويت
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة األم من أرباح
الشركات المساهمة الكويتية التابعة والمحول إلى اإلحتياطي اإلجباري وأي خسائر متراكمة .لم يتم احتساب حصة موسسة الكويت للتقدم
العلمي خالل السنة .لم يتم احتساب حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021لعدم وجود ربح يخضع
الحتساب حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي على أساسه.
ر  -ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع  %2.5من الربح الخاا بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة موسسة الكويت للتقدم
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة وبعد استبعاد حصة الشركة األم من أرباح الشركات
المساهمة الكويتية التابعة والمحول إلى االحتياطي االجباري وأي خسائر متراكمة وذلك طبقا للقانون رقم  19لسنة  2000والقرار
الوزاري رقم  24لسنة  2006والقواعد التنفيذية المنفذة له .لم يتم احتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2021لعدم وجود ربح ضريبي تحتسب الضريبة على أساسه.
ش  -حصة الزكاة
يتم احتساب حصة الزكاة بواقع  %1من الربح الخاا بمساهمي الشركة األم قبل خصم حصة موسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة
دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة وبعد إستبعاد حصة الشركة األم في أرباح الشركات المساهمة الكويتية
التابعة وكذلك حصة الزكاة المدفوعة من الشركات المساهمة الكويتية التابعة وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركات المساهمة
الكويتية ،وذلك طبقا للقانون رقم  46لسنة  2006والقرار الوزاري رقم  58لسنة  2007والقواعد التنفيذية المنفذة له .لم يتم احتساب
حصة الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021لعدم وجود ربح مالي تحتسب حصة الزكاة على أساسه.
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ت  -العمالت األجنبية
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعارالصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت .ويتم إعادة تحويل
الموجـودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك
التاريخ .أما البنود غيرالنقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد
قيمتها العادلة .إن البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة التاريخية ال يعاد تحويلها.
تدر فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة .أما
فروق التحويل الناتجة من البنود غير النقدية كاألدوات المالية والمصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
فتدر ضمن أرباح أو خسائر التغير في القيمة العادلة.
ث  -األحداث المحتملة
ال يتم إدرا المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة اال عندما يكون إستخدام موارد إقتصادية لسداد إلتزام قانوني حالي
أومتوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سداده بصورة كبيرة .وبخالف ذلك ،يتم اإلفصاح عن المطلوبات
المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر إقتصاديـة مستبعـدا.
ال يتم إدرا الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع إقتصادية نتيجة
أحداث سابقة مرجحا.
خ  -معلومات القطاع
إن القطاع هـو جزء منفصل مـن المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف .يتم اإلفصاح
عن القطاعات التشغيلية علي أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ القرار التشغيلي الرئيسي وهو الشخا المسوول
عن توزيع الموارد وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.
ذ  -اخراء والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
إن المجموعة تقوم ببعض اخراء والتقديرات واإلفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلية .إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير
الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة إبداء الرأي والقيام بتقديرات وإفتراضات توثر على المبالغ المدرجة للموجودات
والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية المجمعة والمبالغ المدرجة لإليرادات
والمصاريف خالل السنة .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
أ  -اآلراء:
من خالل عملية تطبيق السـياسـات المحاسـبية للمجموعة والمبينة في إيضـاح رقم  ،2قامت اإلدارة بإبداء اخراء التالية التي لها أثر
جوهري على المبالغ المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة.
 -1تحقق اإليرادات
يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصادية محتملة للمجموعة ،ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق بها .إن
تحديد ما إذا كان تلبية معايير االعتراف باإليراد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15وسياسة تحقق اإليراد المبينة
في إيضاح رقم ( - 2س) يتطلب أراء هامة.
 -2تحديد تكاليف العقود
إن تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد معين أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل عام يتطلب أراء هامة .إن تحديد تكاليف العقود
لها تأثير هام على تحقق اإليرادات المتعلقة بالعقود طويلة األجل .تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( )15لتحديد تكاليف العقود وتحقق اإليرادات.
 -3تصنيف األراضي
عند اقتناء األراضي ،تصنف المجموعة األراضي إلى إحدا التصنيفات التالية بناء على أغراض اإلدارة في استخدام هذه
األراضي:

 .1عقارات قيد التطوير:
عندما يكون غرض المجموعة في تطوير األراضي بهدف بيعها في المستقبل ،فإن كال من األراضي وتكاليف اإلنشاءات
يتم تصنيفها كعقارات قيد التطوير.

 .2أعمال تحت التنفيذ:
عندما يكون غرض المجموعة تطوير األراضـــي بهدف تأجيرها أو اســـتخدامها في المســـتقبل ،فإن كال من األراضـــي
وتكاليف اإلنشاءات يتم تصنيفها كأعمال تحت التنفيذ.
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 .3عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة:
عندما يكون غرض المجموعة بيع األراضـي خالل النشـاط االعتيادي للمجموعة ،فإن األراضـي يتم تصـنيفها كعقارات
محتفظ بها لغرض المتاجرة.

 .4عقارات استثمارية:
عندما يكون غــرض المجموعة تأجير األراضي أو االحتفاظ بها بهدف زيادة قيمتها الرأسمالية ،أو أن الهدف لم يتم
تحديده بعد ،فإن األراضي يتم تصنيفها كعقارات استثمارية.
 -4مخصا خسائر االئتمان المتوقعة ومخصا مخزون
إن تحديد قابلية االسترداد للمبلغ المستحق من العمالء وروا المخزون والعوامل المحددة إلحتساب االنخفاض في قيمة
المدينين والمخزون تتضمن نراء هامة.
 -5تصنيف الموجودات المالية
عند اقتناء األصل المالي ،تقرر المجموعة ما إذا كان سيتم تصنيفه "بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو “بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اخخر" أو "بالتكلفة المطفأة" .يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9تقييم كافة
الموجودات المالية ،باستثناء أدوات الملكية والمشتقات ،استنادا إلى نموذ أعمال المجموعة إلدارة الموجودات ذات خصائا
التدفقات النقدية لألداة .تتبع المجموعة إرشادات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9حول تصنيف موجوداتها المالية كما
هو مبين في إيضاح رقم ( - 2د).
 -6تحقق السيطرة
تراعي االدارة عند تحديد وجود السيطرة على الشركة المستثمر فيها ما إذا كان لديها سيطرة واقعية على تلك الشركة ،وذلك
إذا ما كانت تملك أقل من  % 50من حقوق التصويت بها .إن تحديد االنشطة المعنية الخاصة بالشركة المستثمر فيها ومدا
إمكانية قيام الشركة األم باستغالل سلطتها للتأثير على العوائد المتغيرة للشركة المستثمر فيها يتطلب نراء هامة.
 -7تقييم التأثير الجوهري
عند تحديد التأثير الجوهري على الشركة المستثمر بها ،تأخذ اإلدارة في االعتبار ما إذا كان للمجموعة القدرة على المشاركة
في القرارات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها إذا كانت المجموعة تملك نسبة أقل من  ٪20من حقوق التصويت في
الشركة المستثمر بها .يتطلب التقييم نراء هامة تتمثل في النظر في تمثيل المجموعة في مجلس إدارة الشركة المستثمر بها
والمشاركة في عمليات صنع السياسة والمعامالت الجوهرية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها.
 -8الحصا غير المسيطرة بنسب مادية
تعتبر إدارة المجموعة أن أي حصا غير مسيطرة بنسبة  %5أو أكثر من حقوق ملكية الشركة التابعة ذات الصلة كحصا
مادية.
 -9عقود التأجير
تشمل األراء الهامة المطلوبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ، )16من بين أمور أخرا  ،ما يلي:
• تحديد ما إذا كان العقد (أو جزء من العقد) يتضمن عقد تأجير.
• تحديد ما إذا كان من الموكد بشكل معقول أن خيار التمديد أو اإلنهاء سيُمارس.
• تصنيف اتفاقيات التأجير (عندما تكون المنشأة موجرا).
• تحديد ما إذا كانت المدفوعات المتغيرة ثابتة في جوهرها.
• تحديد ما إذا كانت هناك عقود تأجير متعددة في الترتيب.
• تحديد أسعار البيع للعناصر الموجرة وغير الموجرة.
ب -التقديرات واإلفتراضات
إن اإل فتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرا للتقديرات غير الموكدة في نهاية فترة التقرير
والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة هي على
الشكل التالي:
 -1القيمة العادلة للموجودات المالية غير المسعرة
تقوم المجموعة بإحتســاب القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال تمارس نشــاطها في ســوق نشــط (أو األوراق المالية غير
المدرجة) عن طريق إســتخدام أســس التقييم .تتضــمن أســس التقييم إســتخدام عمليات تجارية بحتة حديثة ،والرجوع ألدوات
مالية أخرا مشـــابهة ،واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصـــومة ،وإســـتخدام نماذ تســـعير الخيارات التي تعكس
ظروف المصـــــدر المحـددة .إن هـ ذا التقييم يتطلـب من المجموعـة عمـل تقـديرات عن التـدفقـات النقـديـة المســــتقبليـة المتوقعـة
ومعدالت الخصم والتي هي عرضة ألن تكون غير موكدة.
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 -2األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك
تراجع المجموعة تقديراتها لألعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالسـتهالك في تاريخ كل بيانات مالية اسـتنادا إلى االسـتخدام
المتوقع للموجودات .يتعلق عدم التأكد من هذه التقديرات بصورة أساسية بالتقادم والتغيرات في العمليات.
 -3انخفاض قيمة الشهرة
تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشـــهرة بشـــكل ســـنوي على األقل .ويتطلب ذلك تقدير "القيمة
المســتخدمة" لألصــل أو لوحدة توليد النقد التي يتم توزيع الشــهرة عليها .إن تقدير القيمة المســتخدمة يتطلب من المجموعة
عمل تقديرات للتدفقات النقدية المسـتقبلية المتوقعة من األصـل أو من وحدة توليد النقد وكذلك اختيار معدل الخصـم المناسـب
إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 -4مخصا خسائر االئتمان المتوقعة ومخصا مخزون
إن عملية تحديد مخصــا خســائر االئتمان المتوقعة ومخصــا المخزون تتطلب تقديرات .إن مخصــا خســائر االئتمان
المتوقعة يســتند إلى إســلوب الخســائراإلئتمانية المقدرة مســتقبال .يتم شــطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها .إن التكلفة
الدفترية للمخزون يتم تخفيضـها وإدراجها بصـافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها عندما تتلف أو تصـبح متقادمة بصـورة كلية
أو جزئية ،أو عندما تنخفض أســعار البيع .إن معايير تحديد مبلغ المخصــا أو المبلغ المراد شــطبه يتضــمن تحاليل تقادم
وتقييمات فنية وأحداث الحقة .إن قيد المخصصات وتخفيض الذمم المدينة والمخزون يخضع لمـوافقة اإلدارة.
 -5تقييم العقارات االستثمارية
تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة حيث يتم اإلعتراف بالتغيرات فـى القيمة العادلة فى بيان األرباح أو
الخسائر المجمع ،حيث يتم استخدام طريقتين أساسيتين لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية:
 .1رســملة الدخل :والتي يتم بها تقدير قيمة العقار اســتنادا إلى الدخل الناتج منه ،حيث يتم احتســاب هذه القيمة على أســاس
صـافي الدخل التشـغيلي للعقار مقسـوما على معدل العائد المتوقع من العقار طبقا لمعطيات السـوق ،والذي يعرف بمعدل
الرسملة.
 .2تحاليل المقارنة ،والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري مسـتقل عن طريق الرجوع إلى صـفقات فعلية حديثة
تمت بين أطراف أخرا لعقارات مشـابهة من حيث الموقع والحالة مع االسـتناد إلى معارف وخبرات ذلك المقيم العقاري
المستقل.
 -6انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
إن اإلنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصـــل (أو وحدة توليد النقد) القيمة القابلة لإلســـترداد ،والذي
يمثل القيمة العادلة ناقصــا تكاليف البيع أو القيمة المســتخدمة ،أيهما أعلى .إن حســاب القيمة العادلة ناقصــا تكاليف البيع يتم
بناء على البيانات المتاحة من معامالت البيع فى معامالت تجارية بحتة من أصــول مماثلة أو أســعار الســوق المتاحة ناقصــا
التكاليف اإلضـافية الالزمة إلسـتبعاد األصـل .يتم تقدير القيمة المسـتخدمة بناء على نموذ خصـم التدفقات النقدية .تنشـأ تلك
التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس ســنوات المقبلة ،والتي ال تتضــمن أنشــطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم المجموعة
بها بعد ،أو أي اسـتثمارات جوهرية والتي من شـأنها تعزيز أداء األصـل (أو وحدة توليد النقد) في المسـتقبل .إن القيمة القابلة
لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخــــصم المستخدم مــــن خــــالل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات
النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
 -7عقود التأجير
إن العناصر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16تتضمن ما يلي:
• تقدير مدة عقد التأجير.
• تحديد سعر الخصم المناسب لمدفوعات التأجير.
• تقييم ما إذا كان موجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمته.
 -3نقد ونقد معادل
2021
3,693,484
368,789
4,062,273
()606,789
3,455,484

نقد في الصندوق ولدا البنوك
ودائع بنكية قصيرة األجل
ناقصا :أرصدة نقد وحسابات بنكية محتجزة
نقد ونقد معادل كما في بيان التدفقات النقدية المجمع

2020
3,218,364
269,384
3,487,748
()606,789
2,880,959

بلغ معدل الفائدة الفعلي على الودائع البنكية قصيرة األجل  )%1 : 2020( %1سنويا ،تستحق هذه الودائع تعاقديا بمعدل  31يوم
( 32 : 2020يوم).
كما في  31ديسمبر  ،2021يوجد مبلغ  606,789دينار كويتي ( 606,789 – 2020دينار كويتي) محتجز مقابل خطابات ضمان.
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 -4ودائع ألجل
بلغ معدل العائد الفعلي على الودائع ألجل  %1.125إلى  %1.250سنويا ( %1.25 - 2020إلى  %1.375سنويا) .وتستحق هذه
الودائع بمعدل  185يوم –  365يوم ( 185 - 2020يوم).
إن ودائع ألجل بمبلغ  869,415دينار كويتي كما في  31ديسمبر  918,990 – 2020( 2021دينار كويتي) مرهونة مقابل خطابات
ضمان.
 -5مدينون وأرصدة مدينة أخرا
مدينون تجاريون (أ)
ناقصا :مخصا خسائر االئتمان المتوقعة (ب)
صافي المدينين التجاريين

2021
10,796,390
()8,275,948
2,520,442

2020
11,591,088
)(8,233,112
3,357,976

دفعات مقدمة لموردين
ناقصا :مخصا خسائر االئتمان المتوقعة (ب)
صافي الدفعات المقدمة للموردين

897,734
()845,191
52,543

928,062
)(845,191
82,871

محجوز ضمان
ناقصا :مخصا خسائر االئتمان المتوقعة (ب)
صافي محجوز الضمان

1,197,570
()470,845
726,725

1,000,381
)(234,516
765,865

440,000
353,168
116,519
221,333
64,781
4,495,511

69,599
264,702
23,354
60,847
4,625,214

صافي المستحق من بيع عقار استثماري (جـ)
مصروفات مقدمة
تامينات مستردة
موظفون مدينون
أخرا

أ -مدينون تجاريون
إن أرصدة المدينين التجاريين ال تحمل فائدة ،ويتم تسويتها عادة خالل  90يوم.
بالنسبة للمدينين التجاريين تطبق المجموعة األسلوب المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9إلحتساب الخسائر االئتمانية
المتوقعة حيث أن هذا البند ال يحتوي على عنصر تمويل جوهري .عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،تم تقييم المدينون التجاريون
على أساس مجمع وتجميعها على أساس خصائا مخاطر االئتمان المشتركة وتواريخ االستحقاق.
تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى نموذ الدفع للمبيعات على مدا الـ  48شهر السابقة .أو تقادم العمالء على مدا  1إلى  5سنوات
قبل  31ديسمبر  2021و 1يناير  2021على التوالي والخسائر االئتمانية التاريخية المقابلة لتلك الفترة .يتم تعديل المعدالت التاريخية
لتعكس العوامل االقتصادية الكلية الحالية والمستقبلية التي توثرعلى قدرة العميل على سداد المبلغ المستحق .ولكن نظرا لقصر فترة
التعرض لمخاطر االئتمان ،فإن أثر العوامل االقتصادية الكلية هذه ال يعتبر جوهريا خالل فترة البيانات المالية المجمعة.
لم يطرأ أي تغيير على أساليب التقدير أو اإلفتراضات المهمة خالل السنة الحالية .قامت المجموعة بإعادة احتساب معدالت الخسائر
االئتمانية المتوقعة لعمالئها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2021
يتم شطب المدينين التجاريين عندما ال يتوقع إستردادها .كما أن عدم السداد خالل  365يوما من تاريخ الفاتورة وعدم دخول المجموعة
في إتفاقيات سداد بديلة يعتبر موشر على عدم توقع إسترداد تلك المبالغ ،ومن ثم فإنه يتم إعتباره إئتمان قد إنخفضت قيمته.
يوضح الجدول التالي تفاصيل المخاطر المتعلقة ببند مدينون تجاريون ودفعات مقدمة لموردين ومحجوز ضمان والذي تم بناء على
مصفوفة مخصصات المجموعة .نظرا ألن تجربة الخسائر االئتمانية التاريخية للمجموعة ال تظهر أنماطا مختلفة بشكل كبير للخسائر
بالنسبة لقطاعات العمالء المختلفة ،فإن مخصا الخسائرعلى أساس تواريخ االستحقاق السابقة ال يتم تمييزه بين قاعدة عمالء المجموعة
المختلفة.
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2021
معدل خسائر االئتمان
المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
خسائر االئتمان المتوقعة

2020
معدل خسائر االئتمان
المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية
خسائر االئتمان المتوقعة

أقل من 90
يوم

– 91
 180يوم

%2.37
2,374,861
56,284

%6.30
312,267
19,673

أقل من 90
يوم

– 91
 180يوم

%3.25
3,137,473
101,900

%8.14
180,262
14,674

تأخر سدادها
– 181
 365يوم
%7.56
344,984
26,089
تأخر سدادها
– 181
 365يوم
%9.77
351,234
34,309

أكثر من
 365يوم
%45.34
676,259
306,615

منخفضة القيمة

المجموع

%100
9,183,323
9,183,323

12,891,694
9,591,984

أكثر من 365
يوم

منخفضة القيمة

المجموع

%38.14
1,113,207
424,581

%100
8,737,355
8,737,355

13,519,531
9,312,819

كما في  31ديسمبر  ،2021بلغت أرصدة مدينون تجاريون ودفعات مقدمة لموردين ومحجوز ضمان التي تأخر سدادها ولم تنخفض
قيمتها  1,333,510دينار كويتي ( 1,644,703 - 2020دينار كويتي) .إن هـذه األرصدة متعلقة بعدد من العمالء المستقلين
وموسسات ووزارات حكومية الذين ليس لهم سابقة في عدم السداد.
ب -مخصا خسائر االئتمان المتوقعة
إن الحركة على مخصا خسائر االئتمان المتوقعة هي كما يلي:
2021
9,312,819
309,194
)(30,029
9,591,984

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
المستخدم خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2020
9,193,082
119,737
9,312,819

جـ  -يتمثل صافي المستحق من بيع عقار استثماري في مقابل نقدي بمبلغ  960,000دينار كويتي مخصوما منه أقساط عقود تمويل اإلجارة
المتعلقة بالعقار البالغة  520,000دينار كويتي كما في  31ديسمبر ( 2021إيضاح  ،)9حيث قامت المجموعة بعمل مقاصة بين مبلغ
البيع النقدي وأقساط عقود تمويل اإلجارة ،نظرا لقيام البنك المقرض بتحصيل مقابل البيع من المشتري وتسديد صافي المستحق للمجموعة
البالغ  440,000دينار كويتي ،بعد خصم قيمة أقساط تمويل اإلجارة ،وذلك خالل الفترة الالحقة للبيانات المالية المجمعة المرفقة.
 -6اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات صلة
قامت المجموعـة بالدخول في معامــالت متنوعة مع أطراف ذات صلة كالمساهمين الرئيسيين والشركة الزميلة وشركات تحت السيطرة
المشتركة وبعض األطراف ذات الصلة األخرا .إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت تم الموافقة عليها من قبل إدارة
المجموعة.
إن األرصدة والمعامالت الهامة التي تمت مع أطراف ذات صلة هي كما يلي:
األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المجمع

مستحق من أطراف ذات صلة
مستحق إلى أطراف ذات صلة
دائنون وأرصدة دائنة أخرا
قرض ألجل (إيضاح )13

مساهم رئيسي
()2,141,516
()180,000
-

شركة
تحت سيطرة
مشتركة
شركة زميلة
8,000
1,000
()65,105
()2,884,500
-

أطراف ذات
صلة أخرا
232,375
-

2021
241,375
()2,206,621
()180,000
()2,884,500

2020
400,976
¤
()847,688
()180,000
-

إن األرصدة المستحقة من  /إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وال يوجد لها تواريخ إستحقاق محددة.
وافقت الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين المنعقدة في  25يونيو  ،2020على عقد تسهيل قرض قابل للتحويل إلى أسهم ،بحد
أقصى  10,000,000دينار كويتي من شركة أجيلتي الدولية لالستثمارات  -ذ.م.م( .شركة تابعة للشركة األم الرئيسية) .سحبت الشركة
األم منه مبلغ  2,884,500دينار كويتي خالل السنة الحالية .يستحق هذا القرض خالل  60شهر نقدا أو إذا اختار المقرض تحويله إلى
أسهم عادية (إيضاح .)13
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

مصاريف تمويلية
مصاريف عمومية وإدارية

شركة تحت
سيطرة مشتركة
108,250
-

مساهم رئيسي
71,333

مزايا أفراد اإلدارة العليا:
مزايا قصيرة األجل
مزايا نهاية الخدمة

2021
108,250
71,333

2020
¤
123,107¤

2021
515,060
18,600
533,660

2020
245,648
10,680
256,328

 -7مخزون
2021
381,307
1,129,418
50,907
1,561,632
()803,642
757,990

قطع غيار ومواد خردة ومخلفات – مواد أولية
مواد خردة ومخلفات – تامة الصنع
بضاعة بالمخازن
يطرح :مخصا مخزون تالف وبطيء الحركة
يطرح :شطب مخزون

2020
394,632
1,281,532
218,948
1,895,112
()803,642
()350,120
741,350

 -8استثمار في شركة زميلة
يمثل هذا البند استثمار بنسبة  %40في شركة تنمية وتطوير العقار – ذ.م.م"( .ريدكو") ،وهي شركة تعمل في إدارة وتطوير العقار
بمختلف أنواعه ومن أهم المشاريع التي اختصت بها الشركة مشروع إدارة العقارات الكائنة في منطقتي أمغرة وميناء عبدهللا والتي تستغلها
الشركة األم بموجب عقدها مع الهيئة العامة للصناعة.

إسم الشركة الزميلة
شركة تنمية وتطوير
العقار – ذ.م.م.

بلد
التأسيس
دولة
الكويت

األنشطة
الرئيسية
تجارة عامة
ومقاوالت

نسبة الملكية
2020
2021
%40

%40

المبلغ
2021
6,023,828

2020
5,465,720

إن الحركة خالل السنة هي كما يلي:
2021
5,465,720
558,108
6,023,828

الرصيد في بداية السنة
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركة زميلة
الرصيد في نهاية السنة
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2020
5,456,750
8,970
5,465,720

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
إن ملخا البيانات المالية للشركة الزميلة هي كما يلي:
ملخا بيان المركز المالي:
2021
الموجودات:
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

1,259
20,000,000
20,001,259

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

24,450
4,917,237
4,941,687
15,059,572
%40
6,023,828

2020
1,559
18,601,055
18,602,614
22,050
4,916,262
4,938,312
13,664,302
%40
5,465,720

ملخا بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اخخر:
2021
9,955,345
()8,556,400
()3,675
1,395,270
1,395,270
558,108

التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري
خسائر انخفاض في قيمة عقار استثماري *
مصاريف أخرا
ربح السنة
الدخل الشامل اخخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة
حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

2020
26,600
()4,175
¤
22,425
22,425
8,970

* خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020تضمنت البيانات المالية للشركة الزميلة  -شركة تنمية وتطوير العقار – ذ.م.م"( .ريدكو")
استثمارعقاري يقع في منطقة جنوب أمغرة والقائم عليه مصنع ومباني وعمليات الشركة األم ،بقيمة  8,556,400دينار كويتي كما
في  31ديسمبر  ،2020حيث تم هدم المباني الملحقة بالمصنع والمبنى اإلداري للشركة األم من قبل البلدية تنفيذا للتوصية الصادرة
عن وزير التجارة والصناعة بتاريخ  25يناير  ،2021بإزالة وإخالء الشركة األم من موقعها في جنوب أمغرة .خالل السنة المالية
الحالية قامت الشركة الزميلة بتسجيل خسائر انخفاض بكامل قيمة العقار االستثماري المزال.
 -9عقارات استثمارية

2021
2,342,000
()926,000
4,000
1,420,000

الرصيد في بداية السنة
استبعادات
التغير في القيمة العادلة
الرصيد في نهاية السنة

2020
2,390,000
()48,000
2,342,000

 خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2021وبموجب عقد بيع عقار مبرم بتاريخ  16سبتمبر  ،2021قامت إدارة المجموعة ببيععقار استثماري بقيمة دفترية بلغت  926,000دينار كويتي ،مقابل مبلغ  960,000دينار كويتي تم تحصيله بالصافي خالل الفترة
الالحقة للبيانات المالية المجمعة المرفقة بعد خصم أقساط عقود تمويل اإلجارة المتعلقة بالعقار البالغة  520,000دينار كويتي كما في
 31ديسمبر ( 2021إيضاح  – 5جـ) ،نتج عن البيع ربح بمبلغ  34,000دينار كويتي تم إدراجة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2021
 بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مبلغ  1,420,000دينار كويتي كما في  31ديسمبر  2,342,000 :2020( 2021ديناركويتي) ،والتي تم تقييمها من قبل مقيمين مستقلين ومعتمدين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية ،بإستخدام أسس وأساليب التقييم المتعارف
عليها.
 ألغراض تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ،قام المقيميين بإستخدام أسس التقييم الموضحة من البيان التالي ،مع األخذ فياالعتبار طبيعة وإستخدام العقارات االستثمارية:
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

فئة العقار االستثماري
مباني سكنية

أساس التقييم
رسملة الدخل

2021
مستويات القياس
للقيمة العادلة
المستوى الثالث

القيمة العادلة
1,420,000

فئة العقار االستثماري
مباني سكنية

أساس التقييم
رسملة الدخل

2020
مستويات القياس
للقيمة العادلة
المستوا الثالث

القيمة العادلة
2,342,000

 قامت إدارة المجموعة بااللتزام بالالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن إرشادات تقييم العقارات االستثمارية. -إن العقارات االستثمارية مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية مقابل أقساط عقود تمويل إجارة (إيضاح .)12
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 -10ممتلكات وعقارات ومعدات
مباني

مشروعات قيد
التنفيذ

تحسينات مواقع

نالت ومعدات

وسائل نقل

أثاث ومعدات
مكاتب

المجموع

التكلفة
كما في  1يناير 2021
إضافات
إستبعادات
كما في  31ديسمبر 2021

99,995
99,995

1,040,930
1,212,378
2,253,308

350,000
350,000

665,807
70,579
()83,425
652,961

1,807,648
200,112
)(78,092
1,929,668

48,432
- ¤
48,432

3,662,812
1,833,069
)(161,517
5,334,364

اإلستهالك واإلطفاء المتراكم
كما في  1يناير 2021
المحمل على السنة
المتعلق باالستبعادات
كما في  31ديسمبر 2021

88,635
1,372
90,007

-

14,583
14,583

552,897
¤
50,153
()83,425
519,625
¤

1,339,581
285,202
)(68,377
1,556,406

46,904
318
47,222

2,028,017
351,628
)(151,802
2,227,843

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2021
كما في  31ديسمبر 2020

9,988
11,360

2,253,308
1,040,930

335,417
-

133,336
112,910

373,262
468,067

1,210
1,528

3,106,521
1,634,795

 إن إحدا مباني المجموعة مقام على أرض مستأجرة من الهيئة العامة للصناعة بموجب عقد ينتهي بتاريخ  1يوليو  ،2023وهو قابل للتجديد باتفاق وعقد جديدين. إن المشروعات قيد التنفيذ تتمثل في مشروعات إنشاء محطة لمعالجة النفايات اإلكلينكية الناتجة عن الموسسات العالجية ومصانع ومباني لمقر الشركة األم في ميناء عبدهللا.إن اإلستهالك المحمل خالل السنة موزع كالتالي:
تكلفة المبيعات
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اخخر المجمع

2020
419,126
174,679
593,805

2021
277,002
74,626
351,628
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
 -11موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإستئجار العديد من الموجودات بما في ذلك المباني والمنشآت .يبلغ متوسط مدة عقود اإليجار من  5إلى  10سنوات.
إن الحركة على بند موجودات حق اإلستخدام هي كما يلي:
مباني سكنية
404,316
136,348
)(109,978
)(216,698
213,988
612,594
()213,988
612,594

الرصيد كما في  1يناير 2020
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
اإلطفاء المحمل على السنة
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2020
إضافات خالل السنة
اإلطفاء المحمل على السنة
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2021

أرض
107,195
2,318,622
)(268,681
2,157,136
38,602
()277,196
1,918,542

المجموع
511,511
2,454,970
)(109,978
()485,379
2,371,124
651,196
()491,184
2,531,136

إن اإلطفاء المحمل على السنة موزع كالتالي:
تكلفة الخدمات
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر المجمع

2021
212,031
279,153
491,184

2020
213,747
271,632
485,379

2021
368,328
()18,328
350,000

2020
977,545
()7,545
970,000

 -12أقساط عقود تمويل إجارة
إجمالي أقساط عقود تمويل إجارة
يخصم :المصاريف التمويلية المستقبلية

 قامت المجموعة بالدخول في اتفاقيات تمويل إجارة مع بنك محلي لتمويل شـــراء واقتناء عقارات اســـتثمارية (إيضـــاح  ،)9مقابل ثالثدفعات إيجارية ربع ســـنوية بمبلغ  25,000دينار كويتي لكل دفعة ،ودفعة أخيرة بمبلغ  275,000دينار كويتي ،تســـتحق بتاريخ 31
أغسـطس  ،2022مع وعد بالشـراء عند سـداد كامل الدفعات التعاقدية .إن العقارات االسـتثمارية مسـجلة بإسـم البنك الدائن كضـمان لسـداد
الدفعات التعاقدية.
 بلغ متوســـط معدل التكلفة الفعلي على أقســـاط عقود تمويل اإلجارة  %3ســـنويا فوق ســـعر الخصـــم المعلن من بنك الكويت المركزي( %3 :2020سنويا فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي).
 -13قروض ألجل
تاريخ االستحقاق
قرض ممنوح من بنك محلي يحمل فائدة
بنسبة  %2.5سنويا فوق سعر الخصم
المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.

 30يونيو 2022

قرض ممنوح من بنك محلي يحمل فائدة
بنسبة  %3سنويا فوق سعر الخصم
المعلن من قبل بنك الكويت المركزي.

 30يونيو 2025

قرض ممنوح من طرف ذي صلة يحمل
فائدة بنسبة  %4سنويا فوق سعر الخصم
المعلن من قبل بنك الكويت المركزي (أ)

 12أبريل 2026

 -إن الضمانات المقدمة للقروض هي حوالة حق عن إيرادات بعض العقود.
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العملة

2021

دينار
كويتي

650,000

دينار
كويتي

1,399,683

دينار
كويتي

2,884,500
4,934,183

2020
750,000

1,044,846

1,794,846

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

(أ) بتاريخ  12أبريل  ،2021أبرمت الشركة األم عقد قرض مع شركة طرف ذي صلة (شركة تحت سيطرة مشتركة)
(إيضاح  ،)6بحد أقصى مبلغ  10,000,000دينار كويتي ،يتحمل فائدة بواقع  %4سنويا فوق سعر الخصم المعلن من
قبل بنك الكويت المركزي ،يستحق السداد في تاريخ أي من اختي يقع أوال:
أ–أ:
 بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ  12أبريل  ،2021أو عند حدوث تغير في سيطرة الشركة األم الرئيسية على الشركة األم.أ–ب:
 عند تسريع طلب السداد في حالة وقوع تعسر أو في حالة السداد المبكر.إن القرض أعاله قابل للتحويل إلى أسهم عادية بإستخدام سعر تحويل  100فلس كويتي ،في تاريخ السداد أو قبله ،طبقا
الختيار المقرض.
تم تصنيف القروض ألجل في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:
2021
1,058,000
3,876,183
4,934,183

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

2020
1,158,000
636,846
1,794,846

 -14مطلوبات عقود اإليجار
أن الحركة على بند مطلوبات عقود االيجار خالل السنة كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
إضافات (إيضاح )11
تكاليف تمويلية (أ)
مدفوعات
استبعادات
إعفاءات عقود إيجار
الرصيد في نهاية السنة

2021
2,550,977
651,196
107,363
()410,100
()9,180
2,890,256

2020
510,988
2,454,970
122,389
()423,429
()113,941
2,550,977

2021
608,845
2,281,411
2,890,256

2020
672,133
1,878,844
2,550,977

2021
5,954
101,409
107,363

2020
16,900
105,489
122,389

2021
767,152
1,160,758
35,553
667,303
350,892
2,981,658

2020
680,895
3,017,745
22,562
635,949
369,879
4,727,030

تم تصنيف مطلوبات عقود االيجار في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
(أ) إن التكاليف التمويلية المحملة على السنة موزعة كالتالي:
تكلفة الخدمات
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل االخر المجمع
 -15دائنون وأرصدة دائنة أخرا
دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة
دائنو موظفون
أجازات موظفين مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
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شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
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 -16مخصا مكافأة نهاية الخدمة
2021
1,021,963
252,447
)(160,165
1,114,245

الرصيد في بداية السنة
المحمل على السنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2020
928,282
244,149
()150,468
1,021,963

 -17رأس المال
يتكون رأس المال المصـرح به والمصـدر والمدفوع بالكامل من  100,000,000سـهم ( 100,000,000 - 2020سـهم) بقيمة إسـمية
 100فلس للسهم الواحد ،وجميع األسهم نقدية.
 -18إحتياطي إجباري
وفقا لمتطلبات قانون الشـركات والنظام األسـاسـي للشـركة األم ،يتم تحويل  %10من ربح السـنة الخاا بمسـاهمي الشـركة األم قبل
احتسـاب حصـة موسـسـة الكويت للتقدم العلمي وضـريبة دعم العمالة الوطنية وحصـة الزكاة إلى اإلحتياطــــــي اإلجباري ،ويجوز للشـركة
األم إيقاف هذا التحويل عندما يتجاوز رصــيد اإلحتياطي  %50من رأس المال .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت
التي نا عليها القانون والنظام األساسي للشركة األم .لم يتم التحويل لحساب االحتياطي االجباري نظرا لوجود خسارة خالل السنة.
 -19إحتياطي إختياري
وفقا لمتطلبات النظام األسـاسـي للشـركة األم ،يتم تحويل  %10من ربح السـنة الخاا بمسـاهمي الشـركة األم قبل حصـة موسـسـة الكويت
للتقدم العلمي وضــريبة دعم العمالة الوطنية وحصــة الزكاة إلى اإلحتياطي اإلختياري .ويجوز إيقاف هذا التحويل بقرار من الجمعية
العمومية للمســـاهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة .بناء على قرار الجمعية العامة لمســـاهمي الشـــركة األم المنعقدة بتاريخ  1مايو
 2001تم إيقاف التحويل لإلحتياطي اإلختياري.
 -20أسهم خزانة

2021
9,899,225
%9.89
940,426
1,056,623

عدد األسهم
النسبة إلى األسهم المدفوعة
القيمة السوقية (دينار كويتي)
التكلفة (دينار كويتي)

2020
9,899,225
%9.89
544,457
1,056,623

وفقا لقرار هيئة أســواق المال بتاريخ  30ديســمبر  ،2013قامت إدارة الشــركة األم بتجميد جزء من اإلحتياطي اإلجباري بما يســاوي
رصيد أسهم الخزانة كما في  31ديسمبر  .2021إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة إحتفاظ المجموعة بأسهم الخزانة.
 -21مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف صيانة
إيجارات
أتعاب مهنية واستشارية
رسوم حكومية
ماء وكهرباء
اشتراكات
ضيافة
نظافة
أخرا

2021
143,490
639,395
1,555,738
88,676
21,416
16,301
9,861
51,383
155,525
2,681,785

2020
235,605
1,371,284
496,628
65,244
50,540
16,162
14,690
185,503
245,660
2,681,316

2021
196,694
9,180
66,041
271,915

2020
176,805
3,963
124,561
305,329

 -22إيرادات أخرا
إيرادات إيجارات
ربح استبعاد عقود إيجار
إعفاءات عقود إيجار
أخرا
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 -23خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم
ليس هناك أسـهم عادية مخففة متوقع إصـدارها .إن المعلومات الضـرورية الحتسـاب خسـارة السـهم األسـاسـية والمخففة بناء على المتوسـط
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
2020
2021
)(2,488,014
)(1,260,313
خسارة السنة الخاصة بمساهمي الشركة االم
عدد األسهم القائمة:
عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل
ناقصا :المتوسط المرجح ألسهم الخزانة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

أسهم
100,000,000
)(9,899,225
90,100,775

أسهم
100,000,000
)(9,899,225
90,100,775

فلس
)(14

فلس
()28

كما في  31ديسـمبر  ، 2021يوجد قرض ألجل قابل للتحويل إلى أسـهم عادية (إيضـاح  ،)13لم يكن له تأثير مخفف على خسـارة السـهم
نظرا لطبيعته.
 -24الجمعية العامة السنوية والتوزيعات المقترحة
أوصـى مجلس اإلدارة بجلسـته المنعقدة بتاريخ  30مارس  2022بعدم توزيع أرباح نقدية للسـنة المنتهية في  31ديسـمبر  .2021إن هذه
التوصية خاضعة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة األم.
وافقت الجمعية العامة العادية السـنوية لمسـاهمي الشـركة األم المنعقدة بتاريخ  6مايو  ،2021على البيانات المالية المجمعة للسـنة المنتهية
في  31ديســـمبر  ،2020كما تم الموافقة على عدم توزيع أرباح أو مكافأة أعضـــاء مجلس اإلدارة عن الســـنة المنتهية في  31ديســـمبر
.2020
 -25االلتزامات المحتملة
يوجد على المجموعة كما في  31ديسمبر ،إلتزامات محتملة هي كما يلي:
2021
8,842,259
8,842,259

خطابات ضمان
إعتمادات مستندية

2020
9,622,196
21,541
9,643,737

 -26حق انتفاع
إن عمليات الشـركة األم مقامة على أرض حق انتفاع القسـيمة  ،85بمنطقة ميناء عبدهللا ،بمسـاحة  548,437.5متر مربع ،مسـتأجرة من
الهيئة العامة للصـناعة بموجب عقد مبرم بتاريخ  16يوليو  2020لمدة خمس سـنوات ينتهي في  15يوليو  ،2025وموطنه لدا الشـركة
الزميلة – شركة تنمية وتطوير العقار – ذ.م.م ،.بموجب كتاب توطين معتمد من الهيئة العامة للصناعة.
 -27المطالبات القضائية
توجد لدا الشــركة األم مطالبات قضــائية تتمثل في قضــايا مرفوعة ضــد الغير ومن الغير ضــد الشــركة األم ،والذي ليس باإلمكان تقدير
النتائج التي ســــوف تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضــــاء .وفي رأي إدارة المجموعة ،فإنه لن يكون لهذه المطالبات تأثير
ســلبي مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ،وعليه ،لم تقم المجموعة بقيد مخصــصــات إضــافية عن هذه القضــايا نظرا لوجود
مخصصات كافية عنها كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة المرفقة.
قامت شــركة األم بتاريخ  13يونيو  2017بتقديم مطالبة مالية بقيمة  25,415,961دينار كويتي (خمســة وعشــرون مليون وأربعمائة
وخمســة عشــر ألف وتســعمائة وواحد وســتون دينار كويتي) ،وما زالت المطالبة قيد الدراســة بالهيئة العامة للصــناعة ووزارة التجارة
والصناعة والتي أحالت الموضوع إلى مجلس الوزراء الموقر وذلك لفحا اللجنة المختصة بتقدير التعويضات ،وهذه المطالبة تستند إلى
أحقية الشـركة األم بالتعويض (إعماال لمبدأ التعويض المقرر بموجب القانون رقم  1980 /105في شـأن أمالك الدولة والئحته التنفيذية،
والمقرر كذلك بموجب العقد المبرم مع الهيئة العامة للصـــناعة بشـــأن اســـتغالل القســـيمة عقد رقم  2013 / 27المورخ في  19يونيو
 2013وما جاء تحديدا في المادة  13منه) ،ووفقا لحاالت مماثلة في نفس الموقع الجغرافي.
قبـل أن تبـت الجهـة اإلدارية في هذه المطـالبـة وقبـل العمـل على توفير أراضــــي بديلـة للشــــركة األم عن موقعهـا الحـالي ،الذي كان قائم به
المبنى اإلداري والمصـنع وقسـائم تشـوين السـكراب ،قامت بإصـدار قرار بتاريخ  25يناير  2021بإزالة وإخالء الشـركة األم من موقعها
في جنوب أمغرة  ،ولما كانت الجهة اإلدارية قد خالفت بهذا القرار ما تم االتفاق عليه خالل اجتماع الهيئة العامة للصــــناعة مع شــــركة
األم بتاريخ  29ســــبتمبر  ، 2019من أن يكون نقل موقع الشــــركة األم بعد إيصــــال التيار الكهربائي للموقع البديل واعتماد المخطط
التنظيمي الخاا به.

35

شركة المعادن والصناعات التحويلية – ش.م.ك( .عامة)
وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2021
(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
وعليه ،أرتأت الشـــركة األم أن مخالفة الجهة اإلدارية لهذا االتفاق قد أصـــابها بإضـــرار على أثرها أعدت مطالبة مالية تكميلية لمطالبتها
السـابقة ليكون إجمالي المطالبة بمبلغ وقدره  58,500,000دينار كويتي (ثمانية وخمسـون مليون وخمسـمائة ألف دينار كويتي) وما زال
الموضوع قيد البحث في الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة ولم يبت في هذه المطالبة حتى تاريخه.
 -28إدارة المخاطر المالية
تستخدم المجموعة ضمن نشاطها اإلعتيادي بعض األدوات الماليـة األولية مثل النقد والنقد المعادل ،الودائع ألجل ،المدينين ،المستحق من
أطراف ذات صـلة ،الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر ،البنوك الدائنة ،أقسـاط عقود تمويل إجارة ،القروض
ألجل ،مطلوبات عقود االيجار ،الدائنين والمستحق الى أطراف ذات صلة ،ونتيجة لذلك ،فإنها تتعرض للمخاطـــر المشـــار إليها أدناه .ال
تستخدم المجموعة حاليا مشتقات األدوات المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها.
مخاطر سعر الفائدة
تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر الفائدة لموجوداتها ومطلوباتها المالية ذات الفائدة
المتغيرة .إن أسعار الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو استحقاق الموجودات والمطلوبـات الماليـة قد تم اإلشارة إليها
فـي اإليضاحات المتعلقة بها.
يبين الجدول التالي أثر حساسية التغير المعقول المحتمل في أسعار الفائدة مع ثبات المتغيرات األخرا على ربح المجموعة من خالل أثر
تغير معدل فائدة اإلقتراض:
2021
األثر على بيان األرباح
أوالخسائر والدخل
الرصيد كما في
الزيادة )النقص(
الشامل اآلخر المجمع
 31ديسمبر
في معدل الفائدة
5,451 ±
1,090,296
%0.5 ±
ودائع ألجل
1,054 ±
()210,781
%0.5 ±
بنوك دائنة
1,750 ±
()350,000
%0.5 ±
أقساط عقود تمويل إجارة
24,671 ±
()4,934,183
%0.5 ±
قروض ألجل
2020

ودائع ألجل
أقساط عقود تمويل إجارة
قروض ألجل

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

الرصيد كما في
 31ديسمبر
1,076,769
()970,000
()1,794,846

األثر على بيان األرباح
أوالخسائر والدخل
الشامل اخخر المجمع
5,384 ±
4,850 ±
8,974 ±

مخاطر االئتمان
إن خطر اإلئتمان هو خطر احتمال عدم قدرة أحـد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسببا خسارة مالية للطرف اخخر .إن
الموجودات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان تتمثل في النقد لدا البنوك ،الودائع ألجل ،المدينين والمستحق من أطراف
ذات صلة ،كما يتم إثبات رصيد المدينين بالصافي بعد خصم مخصا خسائر االئتمان المتوقعة .إن خطر اإلئتمان فيما يتعلق بالمدينين
محدود نتيجة للعدد الكبير للعمالء وتوزعهم على صناعات مختلفة.
نقد لدا البنوك وودائع ألجل
إن النقد لدا البنوك والودائع ألجل الخاصة بالمجموعة والتي تقاس بالتكلفة المطفأة تعتبر منخفضة المخاطر ،ويحتسب مخصا الخسائر
على أساس الخسائر المتوقعة لفترة  12شهرا .كما أن النقد والودائع البنكية للمجموعة مودعة لدا موسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة
دون تاريخ سابق للتعسر .واستنادا إلى تقييم اإلدارة ،فإن أثر خسائر االئتمان المتوقعة نتيجة تلك الموجودات المالية غير جوهري للمجموعة
حيث أن مخاطر التعسر لم تزداد بشكل كبير منذ التحقق أو االعتراف المبدئي.
المدينون التجاريون
إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بشكل رئيسي بالخصائا الفردية لكل عميل .إن الطبيعة التركيبية لقاعدة عمالء المجموعة،
بما في ذلك مخاطر التخلف عن السداد المتعلقة بالصناعة والدولة ،والتي يعمل فيها العمالء ،لها تأثير أقل على مخاطر االئتمان.
تتم إدارة مخاطر االئتمان للعمالء من قبل كل وحدة عمل تخضع لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان
للعمالء .تتم مراقبة الذمم المدينة للعمالء بشكل منتظم و يتم تغطية أي شحنات إلى العمالء الرئيسيين بشكل عام بواسطة االعتمادات
المستندية المصدرة أو غيرها من أشكال التأمين االئتماني والتي يتم الحصول عليها من قبل البنوك ذات السمعة االئتمانية الجيدة والموسسات
المالية األخرا.
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إن الحد األعلى لتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان الناتج عن عدم سداد الطرف المقابل هو القيمة اإلسمية لنقد لدا البنوك ،الودائع
الجل ،المدينين والمستحق من أطراف ذات صلة.
مخاطر العملة األجنبية
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف
العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر العملة األجنبية والناتجة عن المعامالت التي تتم بعمالت غير الدينار الكويتي .ويمكن
للمجموعة تخفيض خطر تعرضها لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل استخدامها لمشتقات األدوات المالية .وتحرا
المجموعة على إبقاء صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية في مستوا معقول ،وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتقلب بشكل
جوهري مقابل الدينار الكويتي .ال تتعرض المجموعة حاليا بشكل جوهري لهذه المخاطر.
مخاطر السيولة
تنتج مخاطر السيولة عن عـدم مقدرة المجموعة على توفير األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقـة باألدوات المالية .وإلدارة هذه
المخاطر تقوم المجموعة بتقييم المقدرة المالية لعمالئها بشكل دوري ،وتستثمر في الودائع ألجل أو االستثمارات األخرا القابلة للتسييل
السريع .مع تخطيط وإدارة التدفقات النقدية المتوقعة للمجموعة من خالل اإلحتفاظ بإحتياطيات نقدية مناسبة وخطوط إئتمان بنكية سارية
ومتاحة ومقابلة استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.
جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية
2021
بنوك دائنة
أقساط عقود تمويل إجارة
قروض ألجل
مطلوبات عقود اإليجار
دائنون وأرصدة دائنة أخرا
مستحق إلى أطراف ذات صلة
المجموع

 1إلى  3شهور
790,414
2,206,621
2,997,035

 4إلى  12شهر
210,781
350,000
1,058,000
608,845
2,191,244
¤
4,418,870

أقساط عقود تمويل إجارة
قروض ألجل
مطلوبات عقود االيجار
دائنون وأرصدة دائنة أخرا
مستحق إلى أطراف ذات صلة
المجموع

 1إلى  3شهور
677,441
847,688
1,525,129

 4إلى  12شهر
970,000
1,158,000
672,133
4,049,589
¤
6,849,722

أكثر من سنة
3,876,183
2,281,411
6,157,594

المجموع
210,781
350,000
4,934,183
2,890,256
2,981,658
2,206,621
13,573,499

أكثر من سنة
636,846
1,878,844
2,515,690

المجموع
970,000
1,794,846
2,550,977
4,727,030
847,688
10,890,541

2020

مخاطر أسعار أدوات الملكية
إن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مستوا موشرات أدوات الملكية وقيمة
األسهم بشكل منفرد .الدارة هذه المخاطر ،تقوم المجموعة بتنويع القطاعات المستثمر فيها بمحفظتها االستثمارية ومراقبتها بشكل
مستمر.وفقا لتقدير إدارة المجموعة فإن تكلفة اإلستثمارات تقارب قيمتها الدفترية .ال تتعرض المجموعة حاليا بشكل جوهري لهذه المخاطر.
 -29قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية كالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،والموجودات غير المالية
كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية.
تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن إستالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف السوق
كما في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدا الطرق التالية:
• من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.
• من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة من خالل مستوا
قياس متسلسل استنادا إلى أقل مستوا مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:
 -المستوا األول :ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غير المعدلة) للموجودات والمطلوبات المماثلة.
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 المستوا الثاني :ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوا مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكلمباشر أو غير مباشر.
 المستوا الثالث :ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوا مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.إن الموجودات المالية يالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة ضمن المستوا الثالث لقياس القيمة العادلة.
لقد تم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في إيضاح رقم (.)9
لم تتم أي تحويالت ما بين مستويات قياس القيمة العادلة خالل السنة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في البيانات المالية المجمعة على أساس دوري ،تحدد المجموعة ما إذا كانت هناك
تحويالت قد تمت لهم بين مستويات القياس المتسلسل وذلك عن طريق إعادة تقدير أساس التصنيف استنادا إلى أقل مستوا مدخالت
جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل في نهاية كل فترة مالية.
يتم تقدير القيمة العادلة للمطلوبات المالية بخصم فترات اإلستحقاق التعاقدية المتبقية بسعر الفائدة الحالي في السوق المتاحة للمطلوبات
المالية المماثلة.
يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات غير المسعرة ،عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام المعدالت المتاحة حاليا للديون بشروط
مماثلة ،مخاطر االئتمان ونجال االستحقاق المتبقية.
إن أساس تقييم العقارات االستثمارية هو القيمة العادلة .يتم إعادة تقييم العقارات االستثمارية سنويا بناء على مقيم مستقل ومعتمد لديه خبرة
في موقع وفئة العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها .تستند التقييمات إلى األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مماثلة من نفس الموقع
والحالة ،والتي تخضع لعقود إيجار مماثلة مع األخذ في االعتبار معدالت اإلشغال وعوائد االستثمار.
فيما يلي بيان بالمدخالت غير الملحوظة وتحليل حساسية الموجودات والمطلوبات المقاسة كمستوا ثالث:
بيان

المدخالت غير الملحوظة

النطاق المتوسط

عقارات استثمارية

عائد اإليجار

%7.65

تحليل الحساسية
إن أي زيادة أو نقا في المدخالت غير الملحوظة
ستودي بالتبعية الى زيادة أو نقا في القيمة العادلة
مع ثبات كافة العوامل األخرا.

 -30معلومات القطاع
إن المجموعة مقسمة إلى أقسام تشغيلية إلدارة أنشطتها المختلفة .وتمارس المجموعة نشاطها بشكل رئيسي في دولة الكويت .وألغراض
عرض القطاع الرئيسي ،قامت إدارة المجموعة بتصنيف منتجات وخدمات المجموعة إلى القطاعات التشغيلية التالية:
أ  -قسم تقطيع المعادن و قطع الغيار المستعملة
يشـمل إسـتيراد اخالت والمواد األولية الالزمة إلعادة إنتا وتقطيع وتصـنيف المخلفات والخردة وتخزينها وبيعها داخل دولة الكويت
وخارجها ،باالضافه الى تقطيع ،تدوير النفايات البالستيكية واألنقاض والمخلفات البيئية واإلتجار بالمواد الناتجة من ذلك.
ب  -قسم الخدمات  -أعمال خدمات وصيانة ومقاوالت تكييف
يشــمل صــيانة المعدات واللوازم الفنية والمولدات الكهربائية وخدمات التنظيف واألنابيب المعدنية وصــيانة أســقف المنشــآت وإقامة
الجسور والكباري ومقاوالت تنظيف ومقاوالت صحية وبيع وشراء مساحيق التنظيف وأعمال معدات اإلطفاء وأجهزة انذار الحريق
ومقاوالت تكييف وتبـريد الهـواء وصيانتها.
جـ  -قسم النفايات
يشمل تدوير ومعالجة والتخلا من النفايات المعدنية والبالستيكية والطبية.
د  -قسم الخدمات – تنظيف
يشمل تنظيف الطرق والمباني وكذلك مقاوالت نظافة المدن كما يشمل أيضا الخدمات األمنية.
هـ  -أخرا
يشمل هذا البند االستثمارات بأنواعها ونشاطات أخرا.
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إن التفاصيل المالية للقطاعات أعاله والتي تحتوي على المعلومات األولية للقطاع هي كما يلي:
2021
موجودات القطاع
قسم تقطيع المعادن وقطع الغيار
المستعملة
قسم الخدمات  -أعمال خدمات وصيانة
9,359,012
ومقاوالت تكييف
963,473
قسم الخدمات – تنظيف وحراسة
6,421,374
أخرا
24,170,791
7,426,932

قسم النفايات  -تقطيع المعادن
قسم النفايات  -تدوير النفايات
البالستيكية
قسم النفايات  -النفايات الطبية
قسم الخدمات  -أعمال خدمات وصيانة
ومقاوالت تكييف
قسم الخدمات – تنظيف وحراسة
أخرا

2021
إيرادات القطاع
1,639,989

مطلوبات القطاع

2020
مطلوبات القطاع
موجودات القطاع

11,544,237

6,781,533

8,705,222

2,862,697
237,640
43,170
14,687,744

8,896,702
1,043,707
5,865,615
22,587,557

2,922,487
252,925
31,870
11,912,504

نتائج القطاع
465,983

2020
نتائج القطاع
إيرادات القطاع
551,803
5,280,717

1,431,737
394,572

)(210,729
)(222,137

1,796,832
304,829

()2,299
()237,642

9,339,430
1,337,750
421,371
14,564,849

1,138,316
92,030
)(2,145,469
()882,006

8,122,485
2,016,621
674,580
18,196,064

1,175,651
147,712
()3,711,459
()2,076,234

 -31إدارة مخاطر الموارد المالية
إن هدف المجموعة عند إدارة مواردها المالية هو المحافظة على قدرتها على االستمرار ،وذلك لتوفير عوائد لحاملي األسهم ومنافع
للمستخدمين الخارجيين ،وكذلك للمحافظة على هيكل مثالي للموارد المالية لتخفيض أعباء خدمة تلك الموارد المالية.
وللمحافظة على أو لتعديل الهيكل المثالي للموارد المالية ،يمكن المجموعة تنظيم مبالغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين ،تخفيض
رأس المال المدفوع ،إصدار أسهم ،بيع بعض الموجودات لتخفيض الديون ،سداد قروض أو الحصول على قروض جديدة.
لغرض إدارة مخاطر الموارد المالية ،يتكون اجمالي تلك الموارد المالية مما يلي:
2021
210,781
350,000
4,934,183
2,890,256
8,385,220
)(4,062,273
()1,090,296
3,232,651
9,483,047
12,715,698
%25

بنوك دائنة
أقساط عقود تمويل إجارة
قروض ألجل
مطلوبات عقود االيجار
إجمالي االقتراض
يخصم :نقد ونقد معادل
يخصم :ودائع ألجل
صافي الديون
مجموع حقوق الملكية
إجمالي الموارد المالية
نسبة الدين إلى الموارد المالية

2020
970,000
1,794,846
2,550,977
5,315,823
()3,487,748
()1,076,769
751,306
10,675,053
11,426,359
%7

 -32األثر المترتب على وباء (")"COVID – 19
أدا تفشــــي فيروس كورونا (" )"COVID – 19عبر مناطق جغرافية مختلفة على مســــتوا العالم إلى تعطيل األعمال واألنشــــطة
االقتصـادية ،حيث أعلنت منظمة الصـحة العالمية أنه وباء عالمي ،كما أعلنت السـلطات المالية والنقدية في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك
دولة الكويت ،عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اخثار الســلبية المحتملة .يبين هذا اإليضــاح تأثير تفشــي الوباء على
عمليات المجموعة والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة في تقييم الموجودات والمطلوبات كما في  31ديسمبر .2021
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إدارة مخاطر االئتمان
اتخذت إدارة المجموعة العديد من اإلجراءات إلدارة المخاطر المتعلقة بالوباء ،بما في ذلك تحديد القطاعات األكثر ضـعفا التي تأثرت في
المقام األول ووضع تدابير إضافية لضمان مستوا عال من إدارة تلك المخاطر.
تطلبـت حـاالت عـدم اليقين النـاجمـة عن وبـاء (" )" COVID – 19من المجموعـة أن تـأخـذ في االعتبـار تـأثير التقلبـات العـالميـة في عوامل
االقتصـــاد الكلي المســـتقبلية التي تم أخذها في االعتبار وذلك لتحديد الخســـائر االئتمانية المتوقعة كما في  31ديســـمبر  .2021بالنســـبة
لعملياتها الدولية ،قامت المجموعة بتحديث المعلومات التطلعية ذات الصـــلة المســـتخدمة والمتعلقة ببيئة االقتصـــاد الكلي لتحديد احتمالية
الخسائر االئتمانية فيما يتعلق بالمناخ االقتصادي للسوق الذي تزاول فيه المجموعة أنشطتها.
إدارة مخاطر السيولة
اسـتجابة لتفشـي وباء (" ،)" COVID - 19تقوم المجموعة بتقييم السـيولة ووضـع التمويل بعناية واتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسـبة.
ستواصل المجموعة تقييم مركز السيولة لديها وذلك من خالل مراقبة تدفقاتها النقدية وتوقعاتها بعناية.
قياس القيم العادلة لألدوات المالية
أخـذت المجموعـة في االعتبـار اخثـار المحتملـة لتقلبـات الســــوق الحـاليـة وذلـك عنـد تحـديـد المبـالغ المفصــــح عنهـا للموجودات المـاليـة غير
المســــعرة للمجموعة ،وهذا يمثل أفضــــل تقييم لإلدارة بناءا على المعلومات المتاحة التي يمكن مالحظتها كما في تاريخ البيانات المالية
المجمعـة .بالنظر إلى تأثير وباء (" ،)" COVID – 19قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت القيمـة العـادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في الوضع الحالي.
قياس القيم العادلة لألدوات غير المالية (عقارات استثمارية واستثمار في شركة زميلة)
كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،قامت المجموعة بتحديد أثر تفشــــي وباء (" )"COVID – 19على القيمة الدفترية لموجوداتها
غير المـاليـة كمـا في  31ديســــمبر  ،2021والنـاتج من التـأثير على التـدفقـات النقـديـة المتوقعـة النـاتجـة عن هـذه الموجودات غير المـاليـة أو
توقعات المشاركين في السوق للسعر اعتمادا على المنهج المستخدم في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات كما في  31ديسمبر .2021
تدرك المجموعة أن بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي توجد فيها هذه الموجودات قد تأثرت ســــلبا ،ومع اســــتمرار الوضــــع في
التطور واالنتشــار ،تراقب المجموعة بإ ســتمرار توقعات الســوق وتســتخدم االفتراضــات ذات الصــلة لتعكس قيمة هذه الموجودات غير
المالية بشكل مناسب في البيانات المالية المجمعة.
خسائر اإلنخفاض في الشهرة
قامت المجموعة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد من الشهرة ،وذلك مع األخذ في االعتبار تأثير وباء (" )"COVID – 19من خالل إعادة
النظر في االفتراضـــات وتوقعات التدفقات النقدية .نتيجة لهذا التقييم ،خلصـــت المجموعة إلى أنه ال يوجد انخفاض في قيمة الشـــهرة من
الضروري احتسابه في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2021
من المتوقع أن تســـتمر اخثار الحالية والمتوقعة لتفشـــي تأثير وباء (" )"COVID – 19على االقتصـــاد العالمي واألســـواق المالية في
التطور واالنتشـــــار ،كمـا ال يزال حجم ومـدة هـذه التطورات غير موكـد في هـذه المرحلـة ولكن يمكن أن يوثر ســــلبـا على األداء المـالي
للمجموعة والتدفقات النقدية والمركز المالي المجمع في المســتقبل .ســتواصــل المجموعة مراقبة توقعات الســوق وتحديث االفتراضــات
والتوقعات الخاصة به حيث قد يكون لذلك تأثير كبير على البيانات المالية المجمعة في المستقبل.
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