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شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع. 

ملف التعريف
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FSC® C144321

شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع. 

ملف التعريف

شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع (شركة الشعيبة الصناعية) هي شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1978 باسم شركة 

الشعيبة للمنتجات الورقية وهي مدرجة في بورصة الكويت برأس مال حالي قدره 10,069,180 دينار كويتي بما يعادل 33,231,620 

دوالر أمريكي. وُتعد شركة الشعيبة الصناعية شركة رائدة في إنتاج األكياس متعددة الطبقات المصنوعة من ورق كرافت لتعبئة 

األسمنت ومواد البناء، وتضم خطوط إنتاج متطورة تم استيرادها من شركة ويندمولر آند هولشر، ألمانيا. 

سعًيا للحفاظ على الصورة الرائدة للشركة، عكفت شركة الشعيبة الصناعية على التنويع من خالل إنتاج منتجات جديدة والتوسع 

في مناطق تغطية جديدة بصفة مستمرة.  وتعمل الشركة باستمرار على توريد األكياس الورقية عالية الجودة لعمالئها الذين 

يستشعرون درجة عالية من الرضا في جميع أنحاء العالم، بفضل سجلها الممتاز من حيث الجودة والموثوقية وتقديم خدمٍة من 

الدرجة األولى إلى جانب فريق التصميم ومرفق الحبر الداخلي لديها.

والتغليف  الصناعي،  التغليف  لإلنتاج؛  أقسام  ثالثة  يضم  كياًنا  الكويت  في  الصناعية  الشعيبة  شركة  تمتلك  الحالي،  الوقت  في 

المنطقة  في  الصناعية  الشعيبة  شركة   - دبي  في    %100 بنسبة  المملوكة  شركتنا  تزاول  بينما  المرن،  والتغليف  االستهالكي، 

الحرة بجبل علي - باإلمارات العربية المتحدة عملياتها منذ ما يقرب من ِعقد كامل حيث تضم قسمين لإلنتاج؛ التغليف الصناعي، 

مشروًعا  الصناعية  الشعيبة  شركة  تمتلك  المتحدة،  العربية  واإلمارات  الكويت  في  عملياتها  عن  وبعيًدا  االستهالكي.   والتغليف 

مشترًكا مع إحدى شركات األسمنت في المملكة العربية السعودية.

التحسين  أجل  من  الصناعية  الشعيبة  شركة  فريق  يبذلها  التي  المتواصلة  والجهود  التفاني  من  مستوى  أعلى  مكافأة  تمت 

 (BRCGS) البريطاني  التجزئة  التحاد  العالمي  المعيار  وشهادة   ،9001:2015 األيزو   معيار  وفق  الشركة  اعتماد  خالل  من  المستمر 

في التعبئة والتغليف «الفئة أأ»، ومجلس رعاية الغابات (FSC)، ومعيار المساءلة عن عمل العميل (SWA)، وشهادة عالمة الجودة 

الكويتية من الهيئة العامة للصناعة.

لطالما حافظت شركة الشعيبة الصناعية، باعتبارها واحدة من األسماء التجارية المرموقة في هذا المجال، على 

تقديم أعلى جودة في منتجاتها وخدماتها من أجل مواصلة تحسين سمعتها كأفضل موّرد في المنطقة من 

خالل االلتزام بتوفير أفضل المنتجات، مع ضمان تحقيق رضا العمالء إجماالً من خالل تقديم خدمٍة ومتابعٍة ممتازة 

في مرحلة ما بعد البيع، سواًء في األسواق القائمة أو األسواق الجديدة المتنامية باستمرار.

الشهادات

11



12



شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع. 

الشركات التابعة والزميلة

المنطقة  (سلطة  الصناعية  الشعيبة  شركة 
العربية  اإلمارات  (جافزا)،  علي  بجبل  الحرة 

المتحدة)

الــصــنــاعــي  (لــلــتــغــلــيــف  جـــديـــد  ــع  ــن ــص م  ,ISIC-JAFZA
واالستهالكي) في المنطقة الحرة بجبل علي، اإلمارات 
العربية المتحدة.  من خالل بذل جهٍد مشترك من جانب 
مجلس اإلدارة واإلدارة، تم البدء في اتخاذ خطوات عملية 
العربية  ــارات  واإلم الكويت  في  الشركة  أعمال  لتوسيع 
المتحدة عن طريق إضافة معدات جديدة لتلبية الطلب 

الهائل على التغليف االستهالكي في المنطقة.  

الصناعية  الشعيبة  لشركة  بالكامل  مملوك  المصنع 
الكويت

شركة  بشأن  المعلومات  من  مزيٍد  على  للحصول 
علي,  بجبل  الحرة  المنطقة  مصنع  الصناعية,  الشعيبة 
http://www.sic-uae.) اإللكتروني:  الموقع  زيارة  ُيرجى 

.(com

للمنتجات  الكويتية  السعودية  ينبع  شركة 
 (YSKPPC) الورقية المحدودة

الورقية  للمنتجات  الكويتية  السعودية  ينبع  شركة 
شركة  بين  مشترك  مشروع  هي   (YSKPPC) المحدودة 
بالمملكة  سعودية،  مساهمة  شركة  ينبع،  أسمنت 
العربية السعودية وشركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع، 

شركة مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية 

للمنتجات  الكويتية  السعودية  ينبع  شركة  تأسيس  تم 
سعودي  ريال  مليون   50 بنحو  يقدر  ماٍل  برأس  الورقية 

الصناعية.   الشعيبة  لشركة   %  40 بنسبة  مملوكة  وُتعد 
تقوم  الذين  اإلنتاج  خطي  خالل  من  للشركة،  ويمكن 
ورق  كيس  مليون   200 إلى  يصل  ما  إنتاج  بتشغيلهما، 

كرافت متعدد الطبقات سنوًيا.

العالمية  للوكاالت  المتقدمة  التقنيات  شركة 
(ATIA) - القسم التجاري

 (ATIA) ُتعتبر شركه التقنيات المتقدمة للوكاالت العالمية
أحد األذرع التجارية لشركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع 
بصناعة  المرتبطة  المنتجات  مختلف  توريد  إلى  وتهدف 
ومنطقة  الكويت  داخل  والتغليف  والطباعة  الورق 
الرئيسية  المنتجات  وتشمل  الخليجي.   التعاون  مجلس 
والورق  الطباعة  وورق  التصوير  وورق  المكتبي  الورق 

الفني المطلي وغير المطلي بمختلف األوزان النوعية
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قسم تعبئة المواد الصناعية

يعد قسم تعبئة المواد الصناعية بشركة الشعيبة الصناعية هو القسم المتعلق بالنشاط األساسي للشركة. فلقد أصبح 

هذا القسم هو من االقسام الرائدة بالشركة والمساهم األكبر في النمو الكلي للشركة.

أيضا أكياس  الرئيسي على تصنيع أكياس لتعبئة األسمنت. ومع ذلك، فإنه ينتج  وينصب تركيز قسم تعبئة المواد الصناعية 

لتعبئة مساحيق أخرى مثل الجبس والجير والمواد الكيميائية ومواد البناء والقهوة والكاكاو وأعالف الماشية والمالط.

وتبلغ السعة التصميمة لهذا القسم، والتي تحتوي على خطوط إنتاج ألمانية، 90 مليون كيس سنوًيا. ويتم تصنيع األكياس 

المنتج  من  كجم   50 وحتى  كجم   10 بسعة  الطبقات،  ومتعددة  المفتوحة  الفوهة  ذات  النوع  ومن  الفتحات  ذات  الورقية 

والمصنوعة من طبقتين أو ثالثة أو أربعة طبقات من الورق، وبخيار إضافة طبقة من البولي إيثيلين، ويشمل خيار الطباعة 

على األكياس ما يصل إلى أربعة ألوان. وبفضل تلك المرونة والقدرة، يتم إنتاج أكياس مصنعة خصيصا بناء على طلبات العمالء 

لالحتياجات الصناعية وفقا ألعلى المعايير.

ولقد مهد العمل الجاد وااللتزام الطريق لنجاح هذا القسم الذي يقوم بتوريد ماليين وماليين من األكياس عالية الجودة 

لعمالئنا الكرام في جميع أنحاء العالم. 

الرئيسي وراء نجاع هذا القسم، نظًرا ألنه حقق نتائج  ويعد وجود اآلالت المجهزة تجهيًزا جيًدا وفريق مجتهد هو السبب 

وأداء رائعة على مر السنين.

أقسام إنتاج شركة الشعيبة
 الصناعية ومنتجاتها
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أنواع الورق التي تصل إلى طبقتين،  بإنتاج أكياس من مجموعة واسعة من  يقوم قسم تغليف المواد االستهالكية 

السريعة  الوجبات  منافذ  إليها  المنتجات  هذه  توريد  يتم  التي  األسواق  وتشمل  عليها.  ألوان   6 إلى  يصل  ما  وطباعة 

والمطاعم ومطاحن الدقيق ومحمصات القهوة والمخابز والمقاهي وبيوت األزياء وغيرها من متاجر التجزئة. وتلتزم 

المحدد.  الوقت  في  التسليم  مع  تنافسية  وأسعار  الجودة  عالية  ومنتجات  لعمالئنا  قبمة  ذو  منتج  بتقديم  شركتنا 

الحرجة في تحليل المخاطر عالوة على  التحكم  ، نضمن أن تلبي عبواتنا متطلبات نقاط  الغذائية  وبالنسبة للصناعات 

االلتزام بمعايير إدارة الغذاء والدواء. ويتضمن برنامج سالمة األغذية لدينا تدريب الموظفين والتدقيق وممارسات تعزيز 

الصحة العامة ومكافحة اآلفات وامتثال الموردين وتتبع المنتجات.

يتعلق  فيما  وذلك   9001:2015 واأليزو  الغابات  رعاية  ومجلس  البريطاني  التجزئة  اتحاد  اعتماد  على  حاصلة  شركتنا  إن 

فيما  معتمدة  شركتنا  فإن  المستمر،  التحسين  من  وكجزء  ذلك،  إلى  باإلضافة  ودبي.  الكويت  في  القائمة  بالمنشآت 

يتعلق بتدقيق المساءلة في أماكن العمل االجتماعية، وذلك كجزء من المتطلبات الدولية.

المواد  مع  لالستخدام  المصنف  الــورق  على  االستهالكية  المواد  تغليف  قسم  داخل  المستخدمة  المواد  وتقتصر 

الغذائية والمواد الالصقة التي يتم الحصول عليها من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.

ويتم دعم قسم تغليف المواد االستهالكية بشركة الشعيبة الصناعية من خالل االندماج مع التجارة الحالية، ال سيما 

في مجال التكنولوجيا والقوى العاملة المدربة وإدارة الخبرة، وذلك بأحدث األجهزة عالية التقنية من أوروبا.

ويهيمن قسم تغليف المواد االستهالكية بشركة الشعيبة الصناعية بنسبة 80 ٪ من السوق في الكويت، حيث يوفر 

أقسام إنتاج شركة الشعيبة
 الصناعية ومنتجاتها

قسم تعبئة المواد االستهالكية
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وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الكبرى  التجارية  للعالمات  للمستهلكين  والتغليف  التعبئة  منتجات  أنواع  جميع 

إفريقيا وباكستان واألردن ولبنان.

نطاق المنتجات

•   األكياس ذات القاع الصلب
•   أكياس بدون قاعة

•   األكياس المسطحة بدون جوانب وال قاعدة
•   األكياس ذات األيادي الملتوية المصنوعة من األحبال.

•   األكياس المزودة  بمقابض مسطحة
•   لفائف الساندويتش

•   لفائف التغليف

FSC® C144321

أقسام إنتاج شركة الشعيبة
الصناعية ومنتجاتها

الشهادة الحاصلة عليها الشركة-االعتمادات
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تتضمن أسباب النمو الهائل في مجال التغليف المرن في الكويت االبتكار التكنولوجي واالهتمام باالستدامة واالقتصاد 

الجذاب. وتعد شركة الشعيبة الصناعية من بين أكثر الشركات ابتكاًرا في مجال التغليف المرن في الكويت. فنحن نقدم 

خدماتنا لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من منتجات التعبئة والتغليف لألغذية والمشروبات واألدوية والطبية ومنتجات 

العناية الشخصية والمنزلية وعبوات منتجات األلبان والحلويات وغيرها من المنتجات، حيث تقوم شركتنا بتقديم خدمات 

التغليف االستثنائية على النحو المقبول وبما يرضي عمالئنا وعلى نحو متخصص وبأسعار تنافسية لعمالئنا.

يتعلق  فيما  سيما  ال  كبير،  بشكل  الصناعية  الشعيبة  شركة  في  المرن  التغليف  منتجات  على  على  الطلب  تطور  ولقد 

الطوليه،  واألكياس  للغلق  القابلة  األكياس  عن  فضال  واألكياس  المطبوعة  الرقيقة  واألغشية  الطبقة  أحادية  بالعبوات 

ذلك،  إلى  باإلضافة  المظهر.  حيث  من  كبير  بشكل  جذابة  كونها  جانب  إلى  المنتج  عمر  إطالة  ضمان  على  تعمل  والتي 

لدينا أغطية األلومنيوم للعبوات. وتعتبر شركة الشعيبة الصناعية اآلن المحطة الوحيدة  لجميع حلول التغليف المصممة 

خصيًصا بنا على طلب العميل. إن الجودة الممتازة لألغشية غير المطبوعة والمطبوعة الرقائقية صنعت كلها تحت اسم 

شركة الشعيبة الصناعية في السوق.  وتعمل شركة الشعيبة الصناعية عن كثب مع العمالء لتصنيع مواد تغليف مرنة 

وجذابة ومصنعة خصيصا بناء على طلبات العمالء.

وتتزايد مجموعة منتجات قسم التغليف المرن على مدار الوقت، من خالل إضافة منتجات متنوعة. ولهذا السبب، أضفنا 

الدول  احتياجات  تلبية  على  عالوة  المحلية  السوق  في  حصتنا  وتتزايد  التعريفي،  ملفنا  إلى  الجدد  العمالء  من  المزيد 

المجاورة. 

أقسام إنتاج شركة الشعيبة
 الصناعية ومنتجاتها

قسم التغليف المرن
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منتجات التغليف المرن

أغلفة رقيقة مطبوعة على شكل لفائف (مصنوعة من أفالم البولي بروبلين  الموجه ثنائي المحور والبولي إيثيلين   •
تيرفثاالت والبولي إيثيلين البوليبروبلين المسبوك واألفالم المعدنية واللؤلؤية) المستخدمة في مكونات المنتجات 

الغذائية والرقائق والوجبات الخفيفة وعناصر المعجنات والحلويات ومنتجات المخابز والحبوب والمكسرات ومنتجات 

النظافة ومنتجات التنظيف ومختلف منتجات الصناعات األخرى.

لفائف مطبوعه على شكل رول  •
ليبل اغطية االلومنيوم ( اغطية علب)  •

ليبل تغليف قنينه ( عبوات )  •
أنواع مختلفة من األكياس – األكياس بسحاب واألكياس المقفلة من الوسط واألكياس الطوليه وخالفه)  •

منتجات مرنة مخصصة أخرى مصنوعة بناء على طلب العميل  •
قسم التغليف المرن في شركة الشعيبة الصناعية معتمد من اتحاد التجزئة البريطاني ويتوافق مع معايير سالمة األغذية 

لدى اتحاد التجزئة البريطاني عالوة على اتباع مبادئ معايير األيزو إلدارة الجودة.

إن العمل الجاد والتفاني هما اإلنجاز الرئيسي للنمو التدريجي ونجاح هذا القسم.

أقسام إنتاج شركة الشعيبة
 الصناعية ومنتجاتها
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شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع. 

كلمة رئيس مجلس ا�دارة

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات السادة المساهمين ،،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

الجمعية  اجتماع  في  بكم  نرحب  ان  يسعدني  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  اعضاء  أخواني  عن  ونيابة  لى  يطيب   
العمومية للشركة شاكراً لكم حضوركم ومقدراً اهتمامكم وأن اضع بين ايديكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2020 .

 األخوة المساهمين الكــــــرام .

وكفاءة  استثماراتها  وجــودة  المالي  مركزها  قوة   2020 عام  خالل  الشركة  حققتها  التي  المالية  النتائج  اظهرت  لقد   
تشغيلها، وأن الشركة ملتزمة في المضي قدما في تحقيق األهداف من خالل خطوات ثابتة ومدروسة تهدف الي تعظيم 
حقوق المساهمين ونمو األرباح . وقد كان عام 2020 امتداد للنهج الصحيح الذي تسير عليه الشركة بفضل من الله وجهود 

السادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة.

نلخص لكم ماتم تحقيقة خالل العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020

لقد شهد عام 2020 أداءاً مميزاً للشركة من خالل تحقيق أفضل معدل في مجمل الربح التشغيلي أذ بلغت مبيعات الشركة 
للفترة  التشغيلي  الربح  مجمل  بلغ  حيث  السابق  للعام  د.ك   14,821,664 بلغت  بمبيعات  مقارنة  د.ك   12,290,351 المجمعة 
الحالية مبلغ وقدرة/ 2,379,139 د.ك مقارنة  مبلغ / 1,730,322 د.ك أى بمعدل نسبة نمو وقدرة 37.5% عن العام الماضي في 

ظل المنافسة الشديدة داخل وخارج الكويت وارتفاع اسعار الورق التدريجي عالمياً.

وهذا وقد بلغ صافي أرباح الشركة المجمعة في السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 مبلغ وقدرة 1,024,917 د.ك دينار 
كويتي مقارنة بنفس الفترة للعام السابق حيث كانت مبلغ 319,331 د.ك أي بمعدل نسبة نمو وقدرة 221% عن عام 2019 . 

علي  الماضي  العام  شهدها  التي  عموماً  االقتصادي  النشاط  وضعف  المحلية  التشغيلية  البيئة  تراجع  من  الرغم  على 
المستويين اإلقليمي والعالمي من اضطرابات سياسية واجتماعية في المنطقة وتفاقم األزمة المالية العالمية وتعقيبا 
علي النتائج المالية لعام 2020 أن الشعيبة الصناعية قد بذلت قصارى جهدها في الحفاظ على إنجازتها الفتا الى أن تداعيات 
أزمة كورونا وتأثيرها واإلجراءات االحترازية التى فرضتها الحكومات حول العالم بما في ذلك قواعد التباعد االجتماعي والحظر 

الجزئي والشامل أدت جميعها الى تراجع كبير فى االقتصاد اإلقليمي والعالمي .

 3.22 بربحية  مقارنة  للسهم  فلس   10.33 تعادل   2020/12/31 في  المنتهية  المالية  السنة  في  السهم  ربحية  أصبحت  كما 
فلس للسهم أى بمعدل نسبة نمو  وقدرة 221%  عن عام 2019 . 

للعام  الواحد  للسهم  فلساً   178 مقارنة   2020 لعام  الواحد  للسهم  فلساً   183.6 هي  للسهم  الدفترية  القيمة  بأن  علماً 
السابق .
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وقد بلغت إجمالي الموجودات 22,404,351 د.ك مقارنة بنفس العام السابق حيث كانت 22,988,919 د.ك

أي  د.ك   17,703,002 البالغة  السابق  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة  د.ك   18,228,218 المساهمين  حقوق  بلغت  وقد   
بنسبة نمو 3% عن العام السابق 

قامت الشركة بإنتاج وتصنيع 24,425 طن للعام الحالي ،ومن جهة أخري فما زالت الصادرات تمثل ما يعادل 63 % من مجموع 
مبيعات الشركة خالل عام 2020 وهو أمر تحرص اإلدارة علي تعزيزه من خالل اإلبقاء علي حصتها في األسواق العالمية 
خطوط  من  منتجاتها  تسويق  علي   2020 عام  خالل  اإلدارة  عكفت  وقد  هذا   ، الشديدة  المنافسة  من  بالرغم  المختلفة 
التعاون الخليجي من جهة إضافة إلي  أنتاج األكياس الصغيرة( قطاع األغذية بشكل رئيسي ) في الكويت ودول مجلس 
المبادرة بدخول أسواق عالمية للمنافسة ، من جهة أخري حيث أن الدخول في تلك األسواق يحتم علينا االرتقاء بنوعية 

اإلنتاج والمحافظة علي المستوي التنافسي العالمي لكي نتمكن من الحصول على حصص مرضية في تلك األسواق .

حضرات المساهمين الكرام ،،، 

للسادة  وذلــك  للمساهمين  أربــاح  توزيع  على  للموافقة  العمومية  للجمعية  التوصية  رفع  الشركة  إدارة  مجلس  قرر 
تاريخ انعقاد الجمعية  المساهمين المقيدين بسجالت الشركة في نهاية يوم األستحقاق المحدد له 15 يوم عمل من 
العمومية العامة ويتم توزيعها علي المساهمين بعد 5 ايام عمل من تاريخ األستحقاق وذلك بعد خصم أسهم الخزينة ، 

علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة والجمعية العمومية للشركة وهي على الشكل التالي:- 

•  توزيع 10 % أرباح نقدية (أي بواقع 10  فلس للسهم الواحد) اي ما يعادل( 992,377.670د.ك) 

صرف مبلغ 30,000 د.ك مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31   •

أداء  تطوير  في  ساهم  من  لكل  والتقدير  التحية  بخالص  نتقدم  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  واخواني  يسعني  فال  وختاماً 
الشركة من جميع العاملين في الشركة و عمالء وموردين . واشكر الله العلي القدير وإخواني أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
أن  القدير  العلي  الله  سائلين   2020 لعام  الشركة  انجازات  في  ساهم  من  وكل  الكرام  المساهمين  والسادة  التنفيذية 

نكون دائماً عند حسن ظن السادة المساهمين الكرام. ونتطلع أن يكون عام 2021 أكثر ايجابية نمواً وازدهاراً .   

صالح  عمران عبد الله كنعان 

رئيس مجلس اإلدارة 
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شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع. 

تقرير الحوكمة
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نبذة عن الشركة

شركة الشعيبة الصناعية ش .م ك ( عامة  ) :هي شركة  مساهمة كويتية  عامة  تأسست سنة 1978 وفقاً ألحكام قانون 
الشركات التجارية في دولة الكويت  و تم إدراجها بسوق الكويت لألوراق  المالية  بتاريخ 1996/03/31  وهي  شركة رائدة فى 

مجال تصنيع الورق فى الشرق األوسط  

وفقا لقرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 29 مارس 2010، تمارس الشركة نشاطها وفقاً للشريعة اإلسالمية. 
إن األنشطة الرئيسية وفقا لعقد تأسيس الشركة هي كما يلي:

1.   تصنيع أكياس الورق بجميع أنواعها. 

تصنيع المنتجات الورقية بجميع أنواعها  .2

تصنيع منتجات التعبئة بجميع أنواعها.  .3

تصنيع المواد الالزمة ألغراض الشركة.  .4

بيع المواد والمعدات الالزمة إلغراض الشركة.  .5

استيراد وتصدير المواد والمعدات الالزمة ألغراض الشركة  .6

المتاجرة في جميع المواد والمعدات الالزمة ألغراض الشركة(شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة) ويجوز للشركة   .7
أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بإعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق 

أغراضها في الكويت وفي الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو إن تلحقها بها.

8.  استغالل الفوائض المالية المتوفرة للشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية أو صناديق تدار من قبل شركات 
وجهات متخصصة. 

9.  المساهمة والمشاركة في  تأسيس الشركات الصناعية ذات األنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها وأدارتها  والمتاجرة 
في أسهمها.

 10088 ص.ب.   ، الكوفوما  خلف   -  31 شارع   -  3 قطعة   – الصناعية  صبحان  منطقة  في  المسجل  الشركة  أعمال  مكتب  يقع 
الشعيبة 65451 الكويت 

رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل هو 10,069,179.5 ديناركويتي يتألف من 100,691,795 سهم بقيمة إسمية 
100 فلس للسهم وجميع األسهم نقدية، إن المساهمين الرئيسيين في الشركة كما في 31 ديسمبر 2020 كالتالي:

النسبة ٪ إســم المساهــم تسلسل

٪٢٢,٨٢ شركة الخير العالمية لبيع وشراء األسهم ١

٪٨,٢٣ شركة الصفاة لإلستثمار ومجموعتها  ٢

تقرير الحوكمة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
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إطار الحوكمة لشركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع.

والطريقة  وسياساتها  وثقافتها  الشركة  إدارة  بكيفية  تعنى  كما  العمل،  واخالقيات  بقيم  اإللتزام  هي  الحوكمة  مبادئ 
التي تتعامل بها مع مختلف األطراف ذات العالقة، إلى جانب اإللتزام بالدقة في االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمركز 

المالي للشركة في الوقت المناسب وأدائها وملكيتها.

نظرة الشركة لمبادىء الحوكمة

من  الرقابي  المجلس  دور  بين  والفصل  اإلدارة،  مجلس  أستقاللية  على  الشركة  في  الحوكمة  لمبادىء  العام  اإلطار  يستند 
اإلدارة التنفيذية ولجان المجلس، التي تضم عضواً مستقالً.  وتعتبر الشركة تطبيق مبادئ الحوكمة جزءاً ال يتجزأ من عملياتها، 
بتطبيقها  الدائم  إلتزامها  عن  فضالً  الشركات،  إدارة  في  الممارسات  أفضل  عليها  تقوم  التي  بالمبادئ  ملتزمة  أنها  حيث 

خالل الفترة الخاضعة للمراجعة.

أن مجلس اإلدارة ملتزم بالتطبيق المستمر للمبادرات الداعية إلى تطوير مبادئ الحوكمة لما فيه مصلحة كافة األطراف ذات 
العالقة، وبما يعزز مستويات الثقة لدى مساهميها وأصحاب المصالح لديها.

تقرير الحوكمة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
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تطبيق قواعد الحوكمة
القاعدة األولى

بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة

· نبدة عن تشكيل مجلس اإلدارة، وذلك على النحو التالي: 

المنصباإلسم

تصنيف العضو 
(تنفيذي/ غير 

تنفيذي/ مستقل/ 
أمين سر)

المؤهل العلمي والخبرة العملية
تاريخ اإلنتخاب/ 

تعيين أمين 
السر

السيد/ صالح عمران 
عبدالله كنعان 

رئيس مجلس 
اإلدارة

حاصل  علي دبلوم  التكنلوجيا  التطبيقية غير تنفيذي
ــد  الــكــويــت  ــه ــع تــخــصــص الــكــيــمــيــاء – م
للتكنولوجيا التطبيقية  لدية خبرة تجاوزت 
34 عاما في مجال الصناعة  كذلك تقلد عدة 
(شركة  مثل  شركات  بعدة  ــة  اداري مناصب 
الكهربائية   والصناعات  للكابالت  الخليج 

شركة مجموعة السراج القابضة )  

2020/06/18

السيد/ بدر محمد 
غلوم القطان 

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة 

والرئيس 
التنفيذي

قسم تنفيذي هندسة  بــكــالــوريــس  على  حــاصــل 
علي  وحــاصــل  الكويت  جامعة  ميكانيكا 
خبرة  لديه  األعــمــال  أدارة  فــي  ماجستير 
عدة  وشــغــل  الصناعة  مــجــال  فــي  جــيــدة 
مناصب ادارية بعدة شركات ( شركة الخليج  
للكابالت والصناعات الكهربائية - األولى  لال 
للتنمية  الساحل   - الصفاة  دانــة   - ستثمار 

واالستثمار)  

2020/06/18

السيد/ عادل يوسف 
صالح الصقعبي

عضو مجلس 
اإلدارة

ــوم في غير تنفيذي ــل ــع حــاصــل عــلــى بــكــالــوريــس  ال
جامعة  مالية  ادارة  قسم  اإلعــمــال  ادارة 
بعدة  اداريـــة  مناصب  عــدة  وتقلد  الكويت 
الصناعية  الشعيبة   شركة    ) مثل  شركات 
الصفاة   - القابضة  الــصــفــوة  مجموعة   -
العصرية   - لإلستثمار  األهلية   – القابضة 
للطباعة - الوطنية لخدمات البترول - شركة 
ينبع الكويتية للصناعات الورقية - الخليجية 

لإلستثمار  – دانة الصفا  الغذائية  )   

2020/06/18

تقرير الحوكمة
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المنصباإلسم

تصنيف العضو 
(تنفيذي/ غير 

تنفيذي/ مستقل/ 
أمين سر)

المؤهل العلمي والخبرة العملية
تاريخ اإلنتخاب/ 

تعيين أمين 
السر

السيد/  وائل يوسف 
صالح الصقعبي

عضو مجلس 
اإلدارة

ــس تـــجـــارة  قسم مستقل ــوري ــال ــك حـــاصـــل  عــلــي ب
الــكــويــت يعمل لــدي  مــحــاســبــة   جــامــعــة 
التكييف   اعمال  لصناعة  المركزية  الشركة 
عدة  وتقلد  الــعــام   المدير  نائب  بوظيفة  
(الشركة  مثل  شركات  بعدة  ادارية  مناصب 
 – الصفاة  صناعات    – للتنظيف  الوطنية 

الشركة العاليمة لأللمنيوم )  

2020/06/18

السيد/ عبدالله حمد 
عبدالرحمن التركيت

عضو مجلس 
اإلدارة

سياسية غير تنفيذي عــلــوم  بــكــالــوريــس  علي  حــاصــل 
الخليج  لدي  يعمل  الكويت  جامعة  وادارية 
بوظيفة  الكهربائية  والصناعات  للكابالت 
تقلد  االســتــثــمــار  إدارة   – تنفيذى  مــديــر 
مثل  شــركــات  بــعــدة  ــة  ــ اداري مناصب  ــدة  ع
الغذائية  الصفاة  –دانة  لإلستثمار  (الصفاة 

-  مجموعة التركيت للمقاوالت ) 

2020/06/18

أمين سر مجلس اإلدارة:

وقد قام مجلس اإلدارة بتعيين السيد/ عبدالوهاب محمد عبدالرحمن أمين سر لمجلس اإلدارة

 حاصــل علــي بكالوريــوس تجــارة قســم المحاســبة عــام 1995  لديــه خبــرة  اكثــر مــن 20 ســنة  خبــرة  بالحســابات  العامــة  
 (CCM) وشــهادة (MINI  MBA) وشــهادة الماجســتير المصغــر (CFM) وحاصــل علــي شــهادة مهنيــة تعــادل الماجســتير
ــذ 2007  ــركة  من ــابات  بالش ــس حس ــة رئي ــغل  وظيف ــو يش ــم (CMA)   و (IFRS) وه ــة  منه ــدر يبي ــدة دورات ت ــر ع ــد حض وق

وأميــن ســر لمجلــس اإلدارة حتــى تاريخــه
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· نبذة عن إجتماعات مجلس اإلدارة، وذلك من خالل البيان التالي:
إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020
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عدد 
اإلجتماعات

٦صالح عمران كنعان (رئيس مجلس اإلدارة)

بدر محمد القطان
٦(نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى)

٦عادل يوسف الصقعبي (عضو مجلس اإلدارة)

٦وائل يوسف الصقعبي (عضو مجلس اإلدارة)

٦عبدالله حمد التركيت (عضو مجلس اإلدارة)

موجز عن كيفية تطبيق متطلبات تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة:

التي  والمداوالت  المناقشات  تتضمن  والتي  اإلدارة  مجلس  إجتماعات  محاضر  تدوين  مهام  اإلدارة  مجلس  سر  أمين  يتولى 
جميع  ومن  منه  المحاضر  هذه  توقيع  ويتم  وجدت)،  (إن  تحفظات  وأية  إتخاذها  تم  التي  والقرارات  اإلجتماعات  خالل  تمت 

األعضاء الحاضرين.

كما يتوفر سجل خاص تدون فيه محاضر اإلجتماعات بأرقام متسلسلة للسنة التي عقدت فيها اإلجتماعات ومبين به مكان 
اإلجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته بحيث يسهل الرجوع إلى تلك المحاضر.

ويتم حفظ محاضر اإلجتماعات والسجالت والتقارير وغيرها من المستندات التي ترفع من المجلس وإليه لدى أمين السر.

مواعيد  تبليغ  من  والتأكد  المجلس،  أقرها  التي  لإلجراءات  المجلس  أعضاء  إتباع  من  التأكد  على  السر  أمين  يعمل  كذلك 
إجتماعات المجلس قبل ثالثة أيام عمل على األقل من اإلجتماع مع مراعاة اإلجتماعات الطارئة، باإلضافة إلى التأكد من أن 
المتعلقة  والمستندات  والمعلومات  اإلجتماعات  محاضر  إلى  وسريع  كامل  بشكل  الوصول  يمكنهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
بين  فيما  والتنسيق  المعلومات  وتوزيع  إيصال  حسن  بتأمين  اإلدارة  مجلس  رئيس  إشراف  تحت  القيام  عن  فضالً  بالشركة، 

أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح اآلخرين بالشركة..
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد سياسة مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس   ·
اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وكذلك السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية:

ومسؤوليات  ومهام  صالحيات  تحديد  ويتم  الشركة،  إلدارة  الالزمة  والصالحيات  السلطات  جميع  اإلدارة  مجلس  يتولى 
اختصاصات  مراعاة  مع  المجلس،  قبل  من  المعتمد  العمل  ميثاق  وفي  للشركة  األساسي  النظام  في  اإلدارة  مجلس 

الجمعية العامة للشركة. ومن أبرز هذه المهام والمسؤوليات ما يلي:

إعتماد إستراتيجية الشركة وأهدافها وخطط العمل والميزانيات التقديرية.

إعتماد الميزانيات التقديرية السنوية واعتماد  البيانات المالية المرحلية والسنوية.

إعتماد المواثيق واللوائح والسياسات الداخلية.

وضع وإعتماد نظام حوكمة خاص بالشركة واإلشراف عليه ويشمل ذلك إعداد تقرير الحوكمة السنوي.

تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه.

تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.

الرقابة واإلشراف على أداء اإلدارة التنفيذية.

التأكد بصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية.

وباإلضافة إلى إلتزامات مجلس اإلدارة، يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوالً عن تمثيل الشركة أمام الغير، وعن حسن سير 
عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء المجلس على المعلومات الكاملة والصحيحة 
في الوقت المناسب، وتشجيع العالقة البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، باإلضافة 

إلى المسؤوليات األخرى.

كذلك يتم تحديد مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية في السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. ومن أبرز هذه 
المهام والمسؤوليات ما يلي:

تنفيذ اإلستراتيجية والخطط السنوية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  -

تنفيذ كافة السياسات الداخلية والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  -

المسؤولية الكاملة عن األداء العام للشركة ونتائج أعمالها.  -

وضع نظم الرقابة الداخلية والتأكد من كفاية وفاعلية تلك النظم.  -

إعداد التقارير الدورية حول أنشطة الشركة وعرضها على مجلس اإلدارة.  -

في  التوازن  تحقيق  مراعاة  مع  التنفيذية،  لــإلدارة  تفويضها  يتم  التي  الصالحيات  بتحديد  اإلدارة  مجلس  يقوم  كذلك 
بالسلطات  األطراف  من  أى  إنفراد  يوجد  ال  بحيث  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  من  كل  بين  والصالحيات  السلطات 

المطلقة وذلك لتسهيل عملية المسائلة.
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أبرز أعمال مجلس اإلدارة خالل العام:  ·
متابعة سير انجاز اعمال الشركة

متابعة خطة العمل التنفيذية للشركة خالل االعوام القادمة

التأكد وبصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة

اعتماد الموازنة التقديرية للعام  ومراحل انجازها 

أعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية .

تعيين مراقبي حسابات خارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

 متابعة مالحظات الجهات الرقابية بشكل دورى للعمل علي الحد منها وتالفيها .

مراجعة عمل  اللجان المنبثقة عن المجلس  واعتماد قرارتها. 

التأكد من قيام الشركة بتطبيق تعليمات حوكمة الشركات.

التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بعمل الشركة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باإلستقاللية:  ·
في إطار تأصيل الحوكمة السليمة في الشركة فقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث لجان مستقلة منبثقة عنه بغرض 
هذه  وتعمل  المختلفة،  بمحاورها  الحوكمة  تطبيقات  على  باإلشراف  ولتقوم  فعال  بشكل  مهامه  تأدية  من  تمكينه 
اللجان وفق مواثيق معتمدة من قبل مجلس اإلدارة توضح مدة عملها وصالحياتها ومهامها ومسؤولياتها وكيفية 

رقابة المجلس عليها، وذلك وفقاً لما يلي:

لجنة الترشيحات والمكافآت

18 يونيو 2020– مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة. تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

٣ عدد اإلجتماعات التي عقدتها 
اللجنة خالل العام

السيد/ وائل يوسف الصقعبي  – رئيساً للجنة
السيد/ عادل يوسف الصقعبي  عضو باللجنة

السيد / عبدالله حمد التركيت عضو باللجنة

تشكيل اللجنة

الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة واإلدارة  الترشــيح وإعــادة  التوصيــة بقبــول 
التنفيذيــة.

وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.
صــورة  فــي  كانــت  ســواء  الممنوحــة  للمكافــآت  المختلفــة  الشــرائح  تحديــد 

مباشــرة. غيــر  أو  مباشــرة 
وضــع توصيــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذيــن واألعضــاء 

المســتقلين. 

المهام والمسؤوليات الرئيسية 
للجنة
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لجنة الترشيحات والمكافآت

التأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللية في عضو مجلس اإلدارة المستقل.
المراجعــة الســنوية لإلحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس 

اإلدارة.
مجلــس  ولجــان  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  اإلدارة  مجلــس  ألداء  الســنوي  التقييــم  إجــراء 

اإلدارة ورفــع تقريــر تقييــم األداء للمجلــس فــي هــذا الشــأن.

 رفع تقرير المكافآت الممنوحة خالل ٢٠٢٠ إلى مجلس اإلدارة
التأكــد مــن عــدم إنتفــاء صفــة اإلســتقاللية عــن عضــو مجلــس اإلدارة المســتقل 

للســيد/ وائــل يوســف الصقعبــي 

أبرز أعمال اللجنة خالل العام

لجنة التدقيق 

١٨ يوينو ٢٠٢٠ – مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة. تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

٥ عدد اإلجتماعات التي عقدتها 
اللجنة خالل العام

السيد/  عادل يوسف الصقعبي  – رئيساً للجنة
السيد/ وائل  يوسف الصقعبي  عضو باللجنة

السيد / عبدالله حمد التركيت عضو باللجنة

تشكيل اللجنة

مراجعــة البيانــات الماليــة الربــع ســنوية والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس 
ــس اإلدارة. ــأنها لمجل ــة بش ــات الالزم ــداء التوصي ــع إب اإلدارة م

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن أو إعــادة تعييــن أو تغييــر مراقــب الحســابات 
الخارجــي وتقديــر أتعابهــم، وذلــك بعــد التأكــد مــن إســتقالليتهم ومراجعــة 

خطابــات تعيينهــم.
تقييــم مــدى كفايــة نظــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة داخــل الشــركة مــع إبــداء 

التوصيــات الالزمــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة.
اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة.

مراجعــة وإعتمــاد خطــط التدقيــق الداخلــي المقترحــة مــن المدقــق الداخلــي، 
إتخــاذ  مــن  والتأكــد  الداخلــي  التدقيــق  تقاريــر  نتائــج  مراجعــة  إلــى  باإلضافــة 

ــأنها. ــة بش ــراءات الالزم اإلج
مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتأكــد مــن إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

بشــأنها.
التأكــد مــن إلتــزام الشــركة بالقوانيــن والسياســات والنظــم والتعليمــات ذات 

ــة. العالق

المهام والمسؤوليات الرئيسية 
للجنة
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لجنة التدقيق 

تعييــن مراقبــي حســابات الشــركة الخارجييــن للســنة المنتهيــة فــي ٣١ 
ــمبر ٢٠٢٠.   ديس

مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١ ورفعها لمجلس اإلدارة.
التوصية بتكليف جهة خارجية للقيام بخدمات التدقيق الداخلي.

مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية.
زمنيــة  وخطــة  توصيــات  ووضــع  الداخلــي  التدقيــق  تقاريــر  مناقشــة 

. بعتهــا لمتا
وحــدة  إدارة  وتقييــم  لمراجعــة  خارجــي  آخــر  تدقيــق  مكتــب  تعييــن 
ــادة  ــي الم ــي ف ــواق المال ــة أس ــات هيئ ــب طلب ــي بحس ــق الداخل التدقي
٥٥ مــن القاعــدة الخامســة، ومراجعــة واعتمــاد التقريــر المعــد مــن قبــل 

المكتــب

أبرز أعمال اللجنة خالل العام

لجنة إدارة المخاطر 

١٨ يونيو٢٠٢٠ – مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة. تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

٤ عدد اإلجتماعات التي عقدتها 
اللجنة خالل العام

السيد/  عبدالله حمد التركيت – رئيساً للجنة
السيد/ وائل  يوسف الصقعبي  عضو باللجنة

السيد / عادل يوسف الصقعبي  عضو باللجنة

تشكيل اللجنة

ــن  ــا م ــل إعتماده ــر قب ــات إدارة المخاط ــتراتيجيات وسياس ــة إس ــداد ومراجع إع
مجلــس اإلدارة.

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى تحديــد وتقييــم مســتوى المخاطــر المقبــول 

ــركة. ــي الش ف
للمخاطــر  الكامــل  الفهــم  لديهــم  المخاطــر  إدارة  موظفــي  أن  مــن  التأكــد 

للشــركة. المحيطــة 
التــي ينجــم  التأكــد مــن إســتقاللية موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة 

للمخاطــر. الشــركة  تعــرض  عنهــا 
إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

مراجعــة المســائل التــي تثيرهــا لجنــة التدقيــق المرتبطــة والتــي قــد تؤثــر علــى 
إدارة المخاطــر فــي الشــركة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية 
للجنة
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لجنة إدارة المخاطر 

 مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢١ ورفعها لمجلس اإلدارة.
 اعتماد تقرير اللجنة لعام ٢٠٢٠ ورفعه لمجلس اإلدارة.

أبرز إنجازات اللجنة خالل العام

موجز عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل   ·
دقيق وفي الوقت المناسب:

تعمل اإلدارة التنفيذية على توفير المعلومات والبيانات والمستندات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب 
كما  وفاعلية.  بكفاءة  ومهامهم  بواجباتهم  والقيام  اإلضطالع  من  تمكنهم  والتي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لجميع 
تحرص على التأكد من أن كافة التقارير الدورية وغير الدورية يتم إعدادها على درجة كبيرة من الجودة والشمولية 

واإلتساق واإليجاز والدقة.

القاعدة الثالثة

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

نبدة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:  ·
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف 

الذكر في البنود أعاله.

رئيس  لمكافآت  تحديد  تتضمن  المكافآت  لمنح  اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة  سياسة  الشركة  لدى  ويتوافر 
وأعضاء مجلس اإلدارة وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي يتم منحها للموظفين بما يتوافق مع المتطلبات 

القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:  ·
بناًء على متطلبات هيئة أسواق المال تشتمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على إعداد تقرير 
هذا  إعداد  تم  ذلك  وعلى  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  الممنوحة  المكافآت  كافة  عن  مفصل  سنوي 

التقرير على النحو التالي:

وفقاً لسياسة منح المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، فإن المكافأت السنوية مرتبطة بأداء الشركة خالل 
العام، مع مراعاة ما يلي:

وأعضاء  رئيس  مكافآت  تحديد  عند  وذلك  بها،  المعمول  والتنظيمية  القانونية  المتطلبات  باإلعتبار  األخذ  يتم 
مجلس اإلدارة والموظفين.

األخرى)،  والحوافز  والمخصصات  الراتب  (وتتضمن  الثابتة  المكافآت  شريحة  إلى:  الموظفين  مكافآت  تنقسم 
نهاية  مكافأة  شريحة  إلى  باإلضافة  للموظف)؛  السنوي  األداء  بتقييم  (وترتبط  المتغيرة  المكافآت  وشريحة 

الخدمة.
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تفصيل المكافآت والمنافع والمزايا الممنوحة إلى رئيس مجلس اإلدارة واعضاء مجلس االدارة  واإلدارة التنفيذية:

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

انتظار إقرار  صدرت توصية  بصرف   مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وفي 
الجمعية العمومية لذلك.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة عن عام 2020 

اجمالى المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من أعضاء مجلس اإلدارة
المزايا المالية اآلخرى( دينار كويتي)

٠,٠٠٠٠الرواتب والمزايا ( متضمنة االجور وكافة المزايا )

٣٠,٠٠٠المكأفات  الثابتة والمتغيرة  (  مكافأة سنوية ) 

١٥,٠٠٠ المكأفات  الثابتة والمتغيرة  (مكافأة  لجان  )

٤٥,٠٠٠اإلجمالى 

اإلدارة التنفيذية:

 كما نحيطكم علماً بما يلي ببيان شريحة المكافآت الثابتة والمتغيرة ومكافأة نهاية الخدمة لالدارة التنفيذية :

اجمالى المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من االدارة  التنفيذية 
المزايا المالية اآلخرى( دينار كويتي)

١٧٩,٧٤٣الرواتب والمزايا ( متضمنة االجور وكافة المزايا )

٣٩,٠٠٠المكأفات  الثابتة والمتغيرة  

١٤,٨٣٢ مكافآة نهاية الخدمة 

٢٣٣,٥٧٥اإلجمالى 

- ال توجد إنحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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القاعدة الرابعة

ضمان نزاهة التقارير المالية

التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة:  ·
إقرار وتعهد

( سالمة ونزاهة البيانات المالية )

نقر ونتعهد نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الشعيبة الصناعية  بدقة وسالمة البيانات المالية التي تم تزويد المدققين 

الخارجيين بها وبيان التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة 

ديسمبر   31 في  كما  للشركة  المالي  المركز  عن  معبرة  وأنها  المال  أسواق  هيئة  قبل  من  والمعتمدة  الكويت  دولة  في 

2020 وذلك بناًء على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل اإلدارة التنفيذية ومدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة 

للتحقق من سالمة ودقة هذه التقارير.

التوقيعالمنصباإلسم

رئيس مجلس اإلدارةصالح عمران عبد الله كنعان 

نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد/ بدر محمد غلوم القطا ن
والرئيس التنفيذى

عضو مجلس اإلدارةالسيد/  عادل يوسف الصقعبى

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ وائل يوسف الصقعبى

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عبدالله حمد التركيت 
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إقرار وتعهد

( سالمة ونزاهة البيانات المالية )

المدققين  تزويد  تم  التي  المالية  البيانات  وسالمة  بدقة  الصناعية  الشعيبة  شركة  عن  التنفيذي  الرئيس  أنا  وأتعهد  أقر 
الخارجيين بها وبأن التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة 
في دولة الكويت والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020 
وذلك بناءاً على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل اإلدارة المالية ومدققين الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق 

من سالمة ودقة هذا التقرير.

التوقيعالمنصباإلسم

الرئيس التنفيذيالسيد/  بدر محمد  غلوم القطان 

المدير الماليالسيد/  بونيت روغجر 

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق:  ·
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعاله.

ويوضح  يفصل  بيان  تضمين  يتم  اإلدارة،  مجلس  ــرارات  وق التدقيق  لجنة  توصيات  بين  تعارض  وجود  حال  في   ·
التوصيات والسبب أو األسباب من وراء قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها:

ال يوجد

·   التأكد على استقاللية وحيادية مراقبي الحسابات الخارجيين:
بعد  وذلك  اإلدارة،  مجلس  إلى  التدقيق  لجنة  من  توصية  على  بناًء  للشركة  الخارجيين  الحسابات  مراقبي  ترشيح  يتم 

ضمن  تدخل  ال  للشركة  إضافية  بأعمال  قيامهما  وعدم  إدارتها  ومجلس  الشركة  عن  مستقلين  كونهما  من  التأكد 

أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو اإلستقاللية، على أن يكون مراقبي الحسابات من المقيدين 

مراقبي  بتعيين  السنوي  إجتماعها  في  العادية  العامة  الجمعية  وتقوم  المال.  أسواق  هيئة  لدى  الخاص  السجل  في 

الحسابات الخارجيين للشركة بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة. ويقوم مراقبي الحسابات الخارجيين بحضور إجتماعات 

الجمعية العامة وتالوة التقرير المعد من قبلهما على المساهمين.
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القاعدة الخامسة

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة إلدارة المخاطر:  ·
الهيكل  في  اإلدارة  لمجلس  المباشرة  تبعيتها  طريق  عن  باإلستقاللية  تتمتع  المخاطر  إلدارة  وحدة  الشركة  لدى  يتوافر 
بهذه  للقيام  متخصصة  خارجية  جهة  مع  التعاقد  على  المخاطر  إدارة  عملية  في  الشركة  وتعتمد  للشركة،  التنظيمي 
المهام، وتقوم الجهة الخارجية بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة كافة أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة 
وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وإعداد التقارير الدورية الالزمة في هذا الشأن وعرضها على اللجان 

المعنية ومجلس اإلدارة.

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر:  ·
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود 

أعاله.

موجز يوضح أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:  ·
إعداد  خالل  من  وذلك  الشركة  أنشطة  جميع  تغطي  التي  الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  مجموعة  الشركة  تعتمد 
في  والفصل  والمسؤوليات  الصالحيات  تحديد  إلى  تهدف  التي  واإلجراءات  والسياسات  الهياكل  من  مجموعة  وإعتماد 
والوظائف  اللجان  من  المرفوعة  التقارير  خالل  من  الداخلية  الرقابة  أنظمة  متابعة  على  اإلدارة  مجلس  ويعمل  المهام، 

الرقابية في الشركة.

فضالً عن ذلك، يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا 
الشأن، ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:  ·
لمجلس  وبالتبعية  التدقيق  للجنة  تبعيتها  طريق  عن  باإلستقاللية  تتمتع  الداخلي  للتدقيق  وحدة  الشركة  لدى  يتوافر 
خارجية  جهة  مع  التعاقد  على  الداخلي  التدقيق  عملية  في  الشركة  وتعتمد  للشركة،  التنظيمي  الهيكل  في  اإلدارة 
متخصصة للقيام بهذه المهام، وتقوم الجهة الخارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة 
في الشركة وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وإعداد التقارير الدورية الالزمة في هذا الشأن وعرضها 

على اللجان المعنية ومجلس اإلدارة.

ويتم تكليف مكتب تدقيق مستقل - بخالف مكتب التدقيق المكلف للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية – 
بمراجعة وتقييم أداء التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات، ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس 

اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.
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القاعدة السادسة

تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

·  موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية:
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة يشتمل على المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم 

والقيم والمبادئ األخالقية للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين.

·  موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح:
يتوافر لدى الشركة سياسة بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تشتمل على أمثلة 

لحاالت تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها وذلك بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

القاعدة السابعة

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

·  موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح:
أصحاب  من  وغيرهم  المحتملين  والمستثمرين  المساهمين  تجاه  والشفافية  لإلفصاح  سياسة  الشركة  لدى  يتوافر 

المصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة، وتتوافر مع األحكام الواردة في قانون هيئة أسواق المال والئحته التنفيذية 

وتعليمات الهيئة وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن، ويتم مراجعتها بشكل دوري.

·  نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
والبيانات  المعلومات  على  يحتوي  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بإفصاحات  خاص  بسجل  الشركة  تحتفظ 

بشكل  تحديثه  ويتم  الشأن،  هذا  في  الشركة  وسياسة  والتعليمات  القوانين  لمتطلبات  وفقاً  عنها  اإلفصاح  المطلوب 

دوري، ويكون هذا السجل متاحاً لذوي الشأن لإلطالع عليه خالل ساعات العمل المعتادة للشركة.

·  بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:
تم إنشاء وحدة تنظيم شؤون المستثمرين بالشركة تتمتع باإلستقاللية المناسبة، وهى مسؤولة عن توفير المعلومات 

المناسب  الوقت  في  المصالح  أصحاب  من  وغيرهم  المحتملين  والمستثمرين  للمساهمين  الالزمة  والتقارير  والبيانات 

ومن خالل طرق ووسائل اإلفصاح المعمول بها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.

·   نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات، واإلعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح:
تحرص الشركة على اإلعتماد على تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم 

من أصحاب المصالح وذلك عن طريق إنشاء قسم خاص على الموقع اإللكتروني للشركة لحوكمة الشركة يتم من خالله 

عرض المعلومات والبيانات التي تهمهم.
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القاعدة الثامنة

إحترام حقوق المساهمين

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

لحقوقهم  المساهمين  جميع  ممارسة  يضمن  ما  الداخلية  وإجراءاتها  وسياساتها  للشركة  األساسي  النظام  يتضمن 

تحرص  كذلك  بها.  المعمول  والتعليمات  والقرارات  واللوائح  القوانين  مع  يتعارض  ال  وبما  والمساواة  العدالة  يحقق  بما 

الشركة على معاملة جميع المساهمين بالتساوي ودون أي تمييز. ومن أبرز الحقوق العامة للمساهمين:

التصرف في األسهم من تسجيل للملكية وقيدها ونقلها وتحويلها.

الحصول على النصيب المقرر من توزيعات األرباح.

الحصول على النصيب المقرر من موجودات الشركة في حالة التصفية.

الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة في الوقت المناسب.

المشاركة في إجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.

مراقبة أداء الشركة بشكل عام.

مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك في حال إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

·   موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة، وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة للبيانات الخاصة 
بالمساهمين:

المقاصة  لدى  المساهمين  سجل  حفظ  يتم  للمقاصة،  الكويتية  الشركة  وبين  الشركة  بين  الموقعة  لإلتفاقية  وفقاً 

مع  التعامل  ويتم  السجل  هذا  من  بنسخة  الشركة  تحتفظ  كما  بالمساهمين  الخاصة  والبيانات  المعلومات  فيه  تقيد 

المعلومات والبيانات الواردة فيه وفقاً ألقصى درجات الحماية والسرية. ويكون هذا السجل متاحاً لذوي الشأن لإلطالع 

عليه خالل ساعات العمل المعتادة للشركة.

·   نبذة عن كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في إجتماعات الجمعية العامة للشركة:
والتصويت  فيها  والمشاركة  للشركة  العامة  الجمعية  إجتماعات  حضور  على  المساهمين  تشجيع  على  الشركة  تعمل 

على قراراتها، حيث تقوم الشركة باإلعالن واإلفصاح عن الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة متضمناً ذلك جدول األعمال 

وزمان ومكان إنعقاد اإلجتماع، وذلك خالل المواعيد المقررة ومن خالل الوسائل واآلليات المحددة.

والبيانات  المعلومات  على  الحصول  كاف  بوقت  العامة  الجمعية  إجتماع  إنعقاد  قبل  للمساهمين  الشركة  تتيح  كما 

العامة  الجمعية  إجتماع  حضور  في  غيرهم  توكيل  للمساهمين  الشركة  تتيح  كذلك  األعمال.  جدول  ببنود  المرتبطة 

والتصويت على قراراتها وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. وال تقوم الشركة بفرض أية 

رسوم مقابل حضور المساهمين إلجتماعات الجمعية العامة.
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القاعدة التاسعة

إدراك دور أصحاب المصالح

·   نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح:
تحرص الشركة على حماية حقوق أصحاب المصالح واإلعتراف بها، وقد إعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة بحماية 

وتتيح  المصالح  أصحاب  بحقوق  واإلعتراف  الحماية  تكفل  التي  واإلجراءات  القواعد  على  تشتمل  المصالح  أصحاب  حقوق 

في  بها  المعمول  العالقة  ذات  للقوانين  وفقاً  وذلك  حقوقهم،  من  أى  إنتهاك  حال  في  تعويضات  على  حصولهم 

دولة الكويت مثل قانون الشركات وقانون العمل هذا باإلضافة إلى العقود المبرمة بين الشركة وأصحاب المصالح وأية 

تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاههم.

·   نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:
تحرص الشركة على اإلستفادة من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها بما يتفق 

مع تحقيق مصالحها، حيث تعمل الشركة على توفير المعلومات والبيانات والتقارير الالزمة ألصحاب المصالح في الوقت 

وحدة  طريق  عن  وذلك  للشركة،  اإللكتروني  الموقع  ومنها  بها  المعمول  اإلفصاح  ووسائل  طرق  خالل  ومن  المناسب 

شؤون المستثمرين على النحو سالف الذكر. كما تتيح ألصحاب المصالح إبالغ مجلس اإلدارة عن أى ممارسات غير سليمة 

تلك  عن  نية  بحسن  باإلبالغ  تقوم  التي  لألطراف  المناسبة  والحماية  السرية  توفير  مع  الشركة،  قبل  من  إليها  يتعرضون 

الممارسات.

القاعدة العاشرة

تعزيز وتحسين االداء

موجز عن تطبيق متطلبات وضع اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على     ·
برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر:

تزويدهم  ذلك  ويشمل  الشركة،  أنشطة  حول  الجدد  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تعريفي  برنامج  توفير  يتم 

بالنظام األساسي للشركة واسترتيجيتها والهيكل التنظيمي والتقرير السنوي والبيانات المالية ومواثيق عمل المجلس 

واللجان والسياسات المعتمدة فضالً عن أية معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات أخرى.

باإلضافة إلى ذلك، يتم إعداد خطة للبرامج التدريبية المناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشأن ما يستجد 

من تطورات في المجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.

·   نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يتم إجراء تقييم سنوي ذاتي لمجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه واإلدارة 

هذا  عرض  ويتم  اإلدارة،  مجلس  قبل  من  المعتمدة  الموضوعية  األداء  مؤشرات  من  مجموعة  وفق  وذلك  التنفيذية، 
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تعزيز  النهاية  في  تستهدف  والتي  الخصوص  هذا  في  الالزمة  التوصيات  وتبني  للمناقشة  اإلدارة  مجلس  على  التقييم 

قدرات المجلس وأعضاءه واإلدارة التنفيذية في كافة المجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.

تحقيق  خالل  من  وذلك  الشركة،  في  العاملين  لدى  المؤسسية  القيم  بخلق  اإلدارة  مجلس  جهود  عن  نبذة     ·
األهداف اإلستراتيجية وتحسين معدالت األداء:

يحرص مجلس اإلدارة على خلق القيم المؤسسية ( Value Creation) لدى العاملين في الشركة وذلك من خالل تحقيق 

األهداف اإلستراتيجية وتحسين معدالت األداء واإللتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بما يساهم 

في تحفيز العاملين على العمل المستمر للحفاظ على السالمة المالية للشركة.

القاعدة الحادية عشر

التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية

·   موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:
يسعى  التي  باألهداف  الشركة  أهــداف  ربط  إلى  تهدف  اإلجتماعية  المسؤولية  سياسة  الشركة  إدارة  مجلس  اعتمد 

المشروعات  ودعم  العمل  فرص  ناحية  من  للمجتمع  واإلقتصادية  اإلجتماعية  الجوانب  مراعاة  مع  لتحقيقها  المجتمع 

وتوفير برامج توعوية والمبادرات الخيرية والنواحي الصحية وحماية البيئة وغير ذلك.

·   نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل اإلجتماعي:
تعمل  حيث  اإلجتماعية،  المسؤولية  سياسة  تنفيذ  إستمرارية  تضمن  التي  البرامج  من  مجموعة  بوضع  الشركة  قامت 

الشركة على المساهمة في األنشطة اإلجتماعية واإلقتصادية بشكل مستمر (الخيرية - الثقافية – التعليمية – الصحية 

نفس  في  األخرى  بالشركات  مقارنة  العام  خالل  والفعاليات  المساهمات  بكافة  سنوية  خطة  وضع  خالل  من  البيئية)   –

تنفيذها،  على  واإلشــراف  الخطة،  هذه  لتنفيذ  العامة  والجمعية  اإلدارة  مجلس  من  سنوي  مخصص  وإعتماد  القطاع، 

واإلفصاح عن ذلك في التقرير السنوي للشركة.
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تقرير لجنة التدقيق
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

أعضاء اللجنة 

الخبرات والمؤهالت اسم العضو

حاصــل  علــى بكالوريــوس  العلــوم فــي ادارة اإلعمــال قســم  ادارة ماليــة جامعــة الكويــت 
وتقلــد عــدة مناصــب اداريــة بعــدة شــركات مثــل (  شــركة الشــعيبة الصناعيــة - مجموعــة 
الصفــوة القابضــة -  الصفــاة القابضــة  –  األهليــة لالســتثمار-  الخدمــات الطبيــة-  العصريــة 
للطباعــة- الوطنيــة لخدمــات البتــرول- شــركة ينبــع الكويتيــة للصناعــات الورقيــة- الخليجيــة 

لالســتثمار – دانــة الصفــا  الغذائيــة  )  

عادل الصقعبي

 رئيس اللجنة

ــة  ــتراتيجيات التنفيذي ــج االس ــاز برنام ــا اجت ــية وادارة كم ــوم سياس ــص عل ــوس تخص بكالوري
الرائــدة فــي برامــج الخدمــات الماليــة مــن جامعــة هارفــرد والعديــد مــن الــدورات فــي 
االســتثمار وإدارة االصــول والدراســات التســويقية، يعمــل كمديــر اســتثمار محلــي فــي 
شــركة الخليــج للكابــالت والصناعــات الكهربائيــة ش.م.ك.عامــة، لديــة خبــرة جيــدة فــي 
مجــاالت مختلفــة اكتســبها مــن المناصــب التــي تولهــا خــالل خبرتــة المهنيــة فعلــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر (رئيــس مجلــس ادارة شــركة الصفــاة لالســتثمار - عضــو مجلــس 
ادارة واميــن ســر اتحــاد شــركات االســتثمار - عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة دانــة الصفــاة 

الغذائيــة) 

عبد الله التركيت

بكالوريــوس مــن جامعــة الكويــت تخصــص محاســبة يعمــل كنائــب مديــر عــام بالشــركة 
المركزيــة لصناعــة اعمــال التكييــف (ســياكو) لديــة خبــرة جيــدة فــي مجــال الصناعــة وتقلــد 
عــدة مناصــب اداريــة بعــدة شــركات مثــل (عضــو مجلــس ادارة الشــركة العالميــة لأللمنيــوم 
(الينكــو) الســعودية - عضــو مجلــس ادارة شــركة ينبــع الســعودية الكويتيــة للمنتجــات 

ــوان) ــاحيق االل ــة لمس ــركة العالمي ــام بالش ــر الع ــب المدي ــدودة - نائ المح

وائل الصقعبي

اجتماعات اللجنة  وانجازاتها: 

قامت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعقد عدد خمسة اجتماعات حيث اشتملت اهم إنجازات 

اللجنة خالل العام على األمور التالية: 

مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ورفع توصية لمجلس االدارة العتمادها.   

للجمعية  توصيه  رفع  تم  الدراسة  من  االنتهاء  وبعد  الخارجي  التدقيق  مكاتب  من  المقدمة  العروض  ودراسة  مناقشة    
العامة.
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مناقشة ومراجعة البيانات المالية للفترات المنتهية في 31 مارس 2020، 30 يونيو 2020و30 سبتمبر 2020 ورفع التوصيات    
الخاصة في كل بيانات ماليه الى مجلس اإلدارة. 

مناقشة تقارير التدقيق الداخلي ووضع توصيات وخطة زمنية لمتابعتها.   

راي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة 

وفقاً لالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديالتهما الصادر عن هيئة أسواق المال عملت لجنة التدقيق باتخاذ 

الخطوات الضرورية ولالزمة لتنفيذ تعليمات حوكمة الشركات، وشملت تحديث إجراءات التدقيق القائمة وإعداد السجالت 

الخاصة بتسجيل محاضر اللجنة وقراراتها وجداول أعمالها، كذلك تم التعاقد مع مكتب تدقيق خارجي مســتقل من أجل 

إبداء الرأي وإعداد تقرير مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية(ICR)للسنة  المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020. كما يلتزم كل من 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بتقديم تعهدات كتابية واضحة بصحة ونزاهة البيانات المالية السنوية والتقارير المالية ذات 

الصلة بنشــاط الشركة، وأنها تشمل كافة الجوانب المالية للشــركة ونتائجها التشغيلية، كما أنه يتم إعدادها وفق المعايير 

الدولية للتقارير المالية.

من خالل قيام اللجنة خالل العام بمتابعة خطة التدقيق الداخلي المستند الى تقييم المخاطر وكذلك االشراف والمتابعة 

وأهمية   ،2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  خالل  الشركة،  عمليات  وحجم  لطبيعة  ونظرا  الداخلي  التدقيق  ألعمال 

وتقييم المخاطر لمالحظات التدقيق الداخلي، تعتقد اللجنة بان:

سير، . 1 وحسن  المالية  البيانات  صحة  وضمان  الشركة  أصول  حماية  يكفل  بما  كافية  للشركة  الداخلية  الرقابة  أنظمة 

وتتوافق مع جميع المتطلبات الرقابية وقواعد حوكمة للشركات. 

المالحظات التي تم رفعها خالل عملية التدقيق الداخلي ال تؤثر بشكل جوهري على العرض العادل للقوائم المالية . 2

للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، و

اإلجراءات التي تم أخذها من قبل اإلدارة التنفيذية لمعالجة المالحظات التي تم ذكرها في تقارير التدقيق الداخلي، . 3

تعتبر إجراءات مرضية، وتعكس حرص اإلدارة التنفيذية على تطبيق نظم الرقابة الداخلية. 
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السيــد صالح عمران عبدالله كنعان
رئيس مجلس اإلدارة

السيــد بدر محمد القطان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيــد عادل يوسف الصقعبي
عــضو مجلس اإلدارة

السيــد وائل يوسف الصقعبي
عــضو مجلس اإلدارة

السيــد عبدالله حمد التركيت
عــضو مجلس اإلدارة

شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع. 

أعضاء مجلس ا�دارة
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السيــد صديقي فــريــد أحمد
الـــرئيس

شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع. 

ا�دارة التنفيذية

السيــد بدر محمد القطان
نائب رئيس مجلس اإلدارة / الرئيس التنفيذي
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13116 25578

+965 2242 6999
+965 2240 1666

www.bdo.com.kw

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي 

إليهما  (يشار  التابعة  وشركتها  األم»)  («الشركة  ش.م.ك.ع.  الصناعية  الشعيبة  لشركة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
مجتمعتين «بالمجموعة») والتي تتألف من بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2020 وبيان الربح أو الخسارة المجمع، 
المالية  للسنة  المجمع  النقدية  التدفقات  وبيان  المجمع  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وبيان  المجمع،  الشامل  الدخل  وبيان 

المنتهية بذلك التاريخ وإيضاحات حول البيانات المالية المجمعة بما فيها ملخص السياسات المحاسبية المهمة. 

برأينا أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة 
كما في 31 ديسمبر 2020 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفًقا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية. 

أساس الرأي 

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير مبينة بمزيد من التفصيل في 
عن  مستقلون  إننا  التقرير.  هذا  في  الوارد  المجمعة  المالية  البيانات  تدقيق  بشأن  الحسابات  مراقب  بمسؤوليات  الخاص  الجزء 
المهنية  األخالقيات  لمعايير  الدولي  المجلس  عن  الصادر  المهنيين  للمحاسبين  المهنية  األخالقيات  لميثاق  وفًقا  المجموعة 
استوفينا  وقد  الكويت،  دولة  في  المجمعة  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  المتعلقة  األخالقية  للمتطلبات  ووفًقا  للمحاسبين 
تعتبر  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  أن  باعتقادنا  أعاله.  الوارد  للميثاق  وفًقا  المتطلبات  لهذه  األخرى  األخالقية  مسؤولياتنا 

كافية ومالئمة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. 

أمور التدقيق الرئيسية 

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، من ناحية حكمنا المهني، كان لها أهمية كبيرة في تدقيقنا للبيانات المالية 
رأينا  تكوين  وفي  ككل،  المجمعة  المالية  للبيانات  تدقيقنا  سياق  في  األمور  تلك  استعراض  تم  وقد  الحالية.  للسنة  المجمعة 

بشأنه. إننا ال نقدم رأياً منفصالً حول هذه األمور. لقد حددنا أمور التدقيق الرئيسية التالية:

تقرير مراقب الحسابات المستقل  (تتمة) 
إ� مساهمي شركة الشعيبة الصناعية ش.م.ك.ع. - دولة الكويت
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كيف تعامل تدقيقنا مع هذه األمور

تتضمن أعمالنا المنجزة ما يلي من إجراءات:

المعمول  اإلدارة  إجراءات  حول  فهم  على  الحصول    -

بها وتقييمها وذلك لتحديد وإثبات مخصص بضاعة 

قديمة.

تحديد  تم  المخزون،  ببنود  الخاصة  للعينات  بالنسبة    -

إلى  بالرجوع  تحقيقها  الممكن  القيمة  صافي 

أسعار البيع الحديثة مقارنة بصافي القيمة الممكن 

تحقيقها حسبما حددتها اإلدارة. 

بناًء  المستخدمة  االفتراضات  مالءمة  مدى  تقييم    -

وقطاع  المجموعة  حول  ومعلوماتنا  معرفتنا  على 

الصناعة.

أجل  مــن  المخزون  بنود  لعينات  الــمــادي  الفحص    -

التحقق من وجود أي بنود تالفة أو قديمة.

قبل  من  المستخدم  التقادم  تحليل  تقرير  فحص    -

عن  القديمة  المخزون  لبنود  صحيح  بشكل  اإلدارة 

القديمة  المخزون  بنود  من  عينات  مطابقة  طريق 

مع آخر فاتورة مسجلة.

كانت  إذا  مما  االخــتــبــارات،  أســاس  على  التحقق،    -

المجموعة قد تحملت نفقات اإلنتاج غير المباشرة 

على أساس منتظم.

تم  قــد  المجموعة  سياسات  كانت  إذا  مــا  تقييم    -

إفصاحات  كفاية  ومــدى  متسق  بشكل  تطبيقها 

المجموعة فيما يتعلق بالمخزون.

القيمة الدفترية للمخزون

وصافي  بالتكلفة  يقدر  بمخزون  المجموعة  تحتفظ 

القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل بمبلغ 4,017,794 

القديمة  البضاعة  مخصص  تسجيل  بعد  كويتي  دينار 

المجموعة  سجلت   .2020 ديسمبر   31 في  كما  الــالزم 

كويتي  دينار   101,389 بمبلغ  قديمة   بضاعة  مخصص 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

لدى المجموعة رصيد مخزن كبير في نهاية السنة وإن 

والسيما  هاًما  حكًما  يشكل  الدفترية  القيمة  تقدير 

فيما يتعلق بتقدير مخصصات البضاعة القديمة للتأكد 

القيمة  وصــافــي  بالتكلفة  مــدرجــة  البضاعة  أن  مــن 

القابلة الممكن تحقيقها أيهما أقل. إضافة إلى ذلك، 

يتضمن التوصل إلى قيمة البضاعة الجاهزة استخدام 

غير  ومــصــاريــف  رواتـــب  تكاليف  وتخصيص  ــام  خ مــواد 

تعتبر  فإنها  ثم  ومن  فنية  عملية  باستخدام  مباشرة 

من أمور التدقيق الرئيسية. 

البيانات  حــول  التالية  اإليــضــاحــات  إلــى  الــرجــوع  يرجى 

المالية المجمعة:

المحاسبية •  الــســيــاســات  ملخص   -  5.6 ــاح  ــض إي

المهمة؛

إيضاح 6 - األحكام المحاسبية المهمة والتقديرات • 

غير المؤكدة؛

إيضاح 10 - المخزون.• 
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معلومات أخرى

التقرير  في  واردة  معلومات  األخرى  بالمعلومات  الخاص  الجزء  يتضمن  األخرى.  المعلومات  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  إن 
السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وال يتضمن البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات 
عنها. من المتوقع أن يتاح لنا التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بعد تاريخ تقرير مراقب 

الحسابات. 

التأكيد  نتائج  من  نوع  أي  عن  نعبر  وال  األخرى  بالمعلومات  الخاص  الجزء  يشمل  ال  المجمعة  المالية  البيانات  حول  رأينا  إن 
بشأنها. 

عند  أعاله  الــواردة  األخرى  المعلومات  قراءة  هي  مسؤوليتنا  فإن  المجمعة،  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  فيما  أما 
المالية  البيانات  مع  مادي  بشكل  متوافقة  غير  األخرى  المعلومات  كانت  إذا  ما  اعتبارنا  في  نأخذ  قراءتنا،  وخالل  إتاحتها، 

المجمعة أو معرفتنا التي حصلنا عليها في التدقيق أو ما يظهر خالف ذلك على أن به أخطاًء مادية.  
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة للبيانات المالية المجمعة 

للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المجمعة  المالية  البيانات  لهذه  العادل  والعرض  اإلعداد  عن  المسؤولة  هي  اإلدارة  إن 
المالية وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة تكون خالية من األخطاء المادية 

بسبب الغش أو الخطأ. 

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتولى اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في النشاط ككيان 
لم  ما  المحاسبي  االستمرارية  مبدأ  واستخدام  باالستمرارية  المتعلقة  األمور  عن  ذلك،  انطبق  حيثما  واإلفصاح،  مستمر 

تنوي اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عندما ال يكون لديها بديالً واقعًيا سوى القيام بذلك. 

يتولى المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الخاصة بالمجموعة. 

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 

إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية، 
سواء بسبب الغش أو الخطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب حسابات يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول يعتبر درجة عالية من 
التأكيد، لكنه ليس ضماناً على أن التدقيق المنفذ وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سُيظِهر دائماً الخطأ المادي في حالة 
وجوده. يمكن أن تنتج األخطاء من الغش أو الخطأ ويتم اعتبارها مادية، بشكل فردي أو مجمعة، إذا كان متوقًعا أن تؤثر 

على القرارات االقتصادية لمستخدميها والتي يتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية المجمعة. 

كجزء من التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. 

كما قمنا بما يلي: 

ووضع  الخطأ،  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواًء  المجمعة  المالية  البيانات  في  المادية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  تحديد     
وتنفيذ إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس 
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يمكننا من إبداء رأينا.  إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن 
الخطأ، حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس بهدف     
إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

ذات  واإلفصاحات  المحاسبية  التقديرات  معقولية  ومدى  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  تقييم     
الصلة المقدمة من قبل اإلدارة. 

التوصل إلى مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق     
التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك شك مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شًكا جوهرًيا 
حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود شك مادي، 
يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو 
تعديل رأينا في حالة عدم مالءمة اإلفصاحات. إن استنتاجاتنا تستند إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ 
تقرير مراقب الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن 

االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. 

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم     
العرض  يحقق  نحو  على  الصلة  ذات  واألحداث  األساسية  المعامالت  عن  تعبر  المجمعة  المالية  البيانات  كانت  إذا  ما 

العادل. 

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة     
التدقيق  عملية  على  واإلشــراف  التوجيهات  إبــداء  عن  مسؤولون  نحن  المجمعة.  المالية  البيانات  حول  رأي  إلبــداء 

وتنفيذها للمجموعة ونتحمل المسؤولية عن رأي التدقيق فقط. 

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق 

الجوهرية بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 

كما نزود المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا 

بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات 

الصلة، متى كان ذلك مناسًبا. 

من خالل األمور التي تم تداولها مع المسؤولين عن الحوكمة فقد حددنا تلك األمور التي كان لها أهمية كبيرة في تدقيق 

مراقب  تقرير  في  األمور  هذه  عن  نفصح  إننا  رئيسية.  تدقيق  أمور  تعد  فهي  لذلك  الحالية  للسنة  المجمعة  المالية  البيانات 

الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن 

أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن تتجاوز النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح 

المكاسب العامة له.
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تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى 

مجلس  تقرير  في  الــواردة  والبيانات  المجمعة  المالية  البيانات  وأن  منتظمة  محاسبية  سجالت  تمسك  األم  الشركة  أن  برأينا، 

على  حصلنا  فقد  كذلك  السجالت.  تلك  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المالية  البيانات  يخص  فيما  األم  الشركة  إدارة 

المعلومات  كافة  تتضمن  المجمعة  المالية  البيانات  وأن  التدقيق،  ألغراض  ضرورية  رأيناها  التي  واإليضاحات  المعلومات  كافة 

هيئة  بشأن   2010 لسنة   7 رقم  القانون  أو  وتعديالتهما،  التنفيذية  والئحته   ،2016 لسنة   1 رقم  الشركات  قانون  يتطلبها  التي 

التأسيس والنظام األساسي للشركة األم   التنفيذية وتعديالتهما، وعقد  أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته 

خالل  مخالفات  أي  تقع  لم  فأنه  واعتقادنا  علمنا  إليه  وصل  وحسبما  المرعية  األصول  حسب  أجرى  قد  الجرد  وأن  وتعديالتهما، 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية وتعديالتهما، أو للقانون رقم 

7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما، أو لعقد التأسيس 

والنظام األساسي للشركة األم وتعديالتهما، على وجه يؤثر مادًيا في نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

38
BDO

الكويت: 25 مارس ٢٠٢١
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إيضاحات
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

الموجودات
موجودات غير متداولة

78,537,5478,619,825ممتلكات ومنشآت ومعدات
81,382,7501,472,735موجودات حق االستخدام

92,601,1632,423,954استثمار في شركة زميلة
12,521,46012,516,514

الموجودات المتداولة
104,017,7944,552,143المخزون

113,765,6613,862,360ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
12570,000350,000ودائع ألجل

131,529,4361,707,902النقد والنقد المعادل
9,882,89110,472,405

22,404,35122,988,919إجمالى الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات 
حقوق الملكية

1410,069,18010,069,180رأس المال
2,294,4442,294,444عالوة إصدار أسهم

152,640,5372,529,391احتياطي إجباري
151,508,2161,715,624احتياطي اختياري

(164,740)(164,740)16أسهم خزينة
471,283471,283احتياطي أسهم خزينة

501,811499,040احتياطي ترجمة عملة أجنبية
907,487288,780أرباح مرحلة

18,228,21817,703,002إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

885,630825,229مكافأة نهاية خدمة الموظفين
480,027-  17قروض ألجل

8866,147922,434التزامات عقود اإليجار
1,751,7772,227,690

المطلوبات المتداولة
17480,027600,000قروض ألجل

842,65438,943التزامات عقود اإليجار
181,733,6222,166,448ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

19108,155166,362أوراق دفع
2059,89886,474مطلوبات عقود

2,424,3563,058,227
4,176,1335,285,917إجمالى المطلوبات

22,404,35122,988,919إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

إن اإليضاحات في الصفحات من ٥٩ إلى ٩٨  تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بدر محمد غلوم القطانصالح عمران عبد الله كنعان
نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بيان المركز الما¡ المجمع
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إيضاحات
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

2012,290,35114,821,664المبيعات
(13,091,342)(9,911,212)تكلفة المبيعات

2,379,1391,730,322مجمل الربح

(11,927)9184,157الحصة من نتائج شركة زميلة
2092,540140,821إيرادات أخرى 

(19,669)(101,389)10مخصص بضاعة قديمة ومتقادمة

(48,382)(56,559)11مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

-(18,960)7انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
1,738-ربح محقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

5,096(2,919)(خسارة)/ربح تحويل عملة أجنبية
(845,951)(885,826)21مصاريف عمومية وإدارية

(502,044)(404,238)22مصاريف بيع وتوزيع
(111,771)(74,481)تكاليف تمويل

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم 
1,111,464338,233العمالة الوطنية، والزكاة، ومكافأة مجلس اإلدارة

(3,044)(10,003)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(11,327)(33,246)ضريبة دعم العمالة الوطنية

(4,531)(13,298)الزكاة 
-(30,000)30مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,024,917319,331ربح السنة 

2310.333.22ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

إن اإليضاحات في الصفحات من ٥٩ إلى ٩٨  تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بيان الربح أو الخسارة المجمع
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إيضاحات
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

319,331  1,024,917ربح السنة

بنود (خسارة)/دخل شامل آخر:

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاَ إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع:

3,272(6,284)9الحصة من (الخسارة)/الدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة

بنود يجوز إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع:

(7,744)2,771فروق تحويل عملة أجنبية من ترجمة عمليات أجنبية

(4,472)(3,513)إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للسنة

1,021,404314,859إجمالي الدخل الشامل للسنة

إن اإليضاحات في الصفحات من ٥٩ إلى ٩٨  تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

بيان الدخل الشامل المجمع
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إيضاحات
20202019

دينار كويتيدينار كويتي
األنشطة التشغيلية 

1,024,917319,331ربح السنة
تعديالت لـ:

7506,868493,081االستهالك 
890,65790,276إطفاء

11,927(184,157)9الحصة من نتائج شركة زميلة
(357)(1,045)20ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

-718,960انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
(7,617)(5,558)20إيرادات أرباح من ودائع ألجل

10101,38919,669مخصص بضاعة قديمة ومتقادمة
1156,55948,382مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

(1,738)-ربح محقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(5,096)2,919خسارة/(ربح) تحويل عملة أجنبية

78,56984,527مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
74,481111,771تكاليف تمويل

1,764,5591,164,156
التغيرات في رأس المال العامل:

432,4141,321,327المخزون
(133,860)37,283ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

(885,666)(441,853)ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
37,146(26,576)التزامات عقود

1,765,8271,503,103التدفقات النقدية من العمليات
(37,741)(18,158)مزايا نهاية خدمة الموظفين المدفوعة

1,747,6691,465,362صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية 

(113,019)(442,200)7شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
1,220378المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

73,322-المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
5,5587,617إيرادات أرباح من ودائع ألجل مستلمة

270,000(220,000)(إيداع) / استحقاق ودائع ألجل
162,085-9توزيعات أرباح من شركة زميلة

400,383(655,422)صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية 

572,039-24المحصل من قروض ألجل
(644,000)(600,000)24المسدد من قروض ألجل

(37,661)(53,034)24سداد الجزء األصلي من التزامات عقود اإليجار
166,362(58,207)24أوراق دفع

(979,069)(487,161)24توزيعات أرباح مدفوعة
(111,771)(74,481)24تكاليف تمويل مدفوعة

(1,034,100)(1,272,883)صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية
(3,308)2,170تأثير ترجمة عملة أجنبية 

828,337(178,466)صافي (النقص)/الزيادة في النقد والنقد المعادل
1,707,902879,565النقد والنقد المعادل في بداية السنة

131,529,4361,707,902النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

إن اإليضاحات في الصفحات من ٥٩ إلى ٩٨  تشكل جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
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إيضاحات حول
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠البيانات المالية المجمعة

معلومات عامة. 1

 1978 سنة  تأسست  عامة  كويتية  مساهمة  شركة  هي  األم»)  («الشركة  ش.م.ك.ع.  الصناعية  الشعيبة  شركة 
وفقاً لقانون الشركات في دولة الكويت وهي مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية. 

بـ  مجتمعتين  إليهما  (يشار   5.1 إيضاح  في  مبين  هو  كما  التابعة  وشركتها  األم  الشركة  من  المجموعة  تتألف 
«المجموعة).

فيما يلي األغراض التي تأسست من أجلها الشركة األم:

1.   تصنيع أكياس الورق لتعبئة اإلسمنت والمنتجات المشابهة. 

2.   استيراد وتصدير المواد الالزمة ألغراض الشركة. 

ويجوز للشركة األم أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو 
التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها 

بها.

بتاريخ الجمعية العامة المنعقدة في 29 مارس 2010، وافق المساهمون على ممارسة المجموعة أنشطتها 
وفق الشريعة اإلسالمية. 

إن عنوان المكتب المسجل للشركة األم هو ص.ب 10088، الشعيبة 65451 دولة الكويت.

 2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  هذه  إصدار  على  الموافقة  تمت 
المالية  البيانات  تعديل  الشركة  لمساهمي  يحق  كما   .2021 مارس  بتاريخ25   األم  الشركة  إدارة  مجلس  قبل  من 

المجمعة في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

أساس اإلعداد. 2

تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية. 

تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو أيًضا عملة التشغيل للشركة األم.

بيان االلتزام. 3

المعايير  تفسيرات  ولجنة  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  للشركة  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  تم 
الدولية للتقارير المالية المطبقة على البيانات المالية للشركات بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة 

عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات قانون الشركات المعمول بها.

التقديرات  بعض  استخدام  يتطلب  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  إن 
المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  األحكام  اتخاذ  المجموعة  إدارة  من  يتطلب  كما  المهمة.  المحاسبية 
البيانات المالية المجمعة  التي تم اتخاذها في إعداد  للمجموعة. يتضمن إيضاح 6 األحكام والتقديرات الهامة 

وتأثيرها.
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إيضاحات حول
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠البيانات المالية المجمعة

تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية. 4
معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من 1 يناير 2020 أ) 

باستثناء  السابقة  السنة  في  المطبقة  لتلك  مماثلة  المجموعة  قبل  من  المطبقة  المحاسبية  السياسات  إن 
1 يناير 2020. لم  التالية كما في  الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  التغيرات 

تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر كان صادًرا ولكن لم يسر بعد:

تخفيضات األجرة المتعلقة بحائجة كورونا (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 16)

يخص  فيما  عملية  وسيلة  يقدم  بحيث   16 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تعديل  تم   ،2020 يونيو   1 من  اعتباراً 
تفي  أن  على  كورونا  لجائحة  مباشرة  كنتيجة  نشأت  التي  ــرة  األج تخفيضات  بمراعاة  اإليجار  عقود  محاسبة 
يماثل  بحيث  اإليجار  عقد  عن  معدل  مقابل  إلى  اإليجار  عقد  دفعات  في  التغيير  يؤدي  أن  (أ)  التالية:  بالمعايير 
التغيير مباشرة أو يصبح أقل منه؛ (ب) أن يؤثر تخفيض دفعات عقد اإليجار  إلى حد كبير مقابل عقد اإليجار قبل 
فقط على الدفعات المستحقة ابتداًء في أو قبل 30 يونيو 2021؛ (ج) أال يكون هناك أي تغيير جوهري آخر في 
الشروط واألحكام األخرى في عقود اإليجار. يجوز المحاسبة عن تخفيضات األجرة التي تفي بهذه المعايير طبًقا 
للوسيلة العملية وهذا مفاده أن المستأجر لن يقوم بتقييم ما إذا كان تخفيض األجرة يفي بمتطلبات تعريف 
التعديل على عقد اإليجار. يقوم المستأجرون بتطبيق متطلبات أخرى في المعيار الدولي للتقارير المالية 16 عند 

المحاسبة عن التخفيضات. لم يكن لهذا التعديل تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة. 

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3: تعريف األعمال 

تعديالت كانت سارية على فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020. توضح التعديالت على المعيار الدولي 
للتقارير المالية 3 «دمج األعمال» أنه لكي يتم اعتبار مجموعة األنشطة والموجودات المتكاملة كأعمال، ينبغي 
أن تتضمن مدخالً وآلية جوهرية كحد أدنى يسهمان معاً بشكل كبير في إنتاج مخرجات. إضافة إلى ذلك، فإنها 
لهذه  يكن  لم  المخرجات.  إلنتاج  الالزمة  واآلليات  المدخالت  جميع  تتضمن  أن  دون  تتحقق  قد  األعمال  أن  توضح 
التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة، غير أنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا قامت 

المجموعة بإجراء أي عمليات دمج لألعمال.

 :39 الدولي  المحاسبة  ومعيار   9 المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار   7 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
اإلصالح القياسي لمعدل الفائدة

التحقق  المالية:  األدوات   39 الدولي  المحاسبة  ومعيار   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  توفر 
والقياس عدًدا من سبل اإلعفاء، والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر مباشرة باإلصالح القياسي 
لمعدل الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى اإلصالح إلى عدم التأكد بشأن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية 
المستندة إلى المعايير المرجعية للبند المحوط أو أداة التحوط. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية 

المجمعة للمجموعة نظًرا ألنه ليس لها أي عالقات تحوط بمعدل الفائدة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8: تعريف المادية

تقدم التعديالت تعريًفا جديًدا للمادية ينص على ما يلي «تعتبر المعلومات مادية إذا كان حذفها أو عدم صحتها 
البيانات المالية من قبل  أو إخفاؤها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناء على تلك 
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المستخدمين الرئيسيين لها في إطار الغرض العام من هذه البيانات المالية وهو عرض معلومات مالية حول 
المنشأة التي قامت بإعدادها.» توضح التعديالت أن المادية تعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء أكانت 
فردية أو قرينة معلومات أخرى، في سياق البيانات المالية. إن وجود خطأ في المعلومات هو أمر مادي إذا كان من 
المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت 

تأثير على البيانات المالية المجمعة، وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.

إطار مفاهيم التقرير المالي.

ال يمثل إطار المفاهيم معياًرا، كما ال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي 
معيار. إن الغرض من إطار المفاهيم هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير، ومساعدة 
القائمين على عملية اإلعداد على وضع سياسات محاسبية متسقة عندما ال يوجد معيار قابل للتطبيق، باإلضافة 
إلى مساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. وهذا من شأنه أن يؤثر على المنشآت التي وضعت 
سياساتها المحاسبية على أساس إطار المفاهيم. يتضمن إطار المفاهيم المعدل بعض المفاهيم الجديدة 
يكن  لم  المهمة.  المفاهيم  بعض  يوضح  كما  والمطلوبات،  الموجودات  تحقق  ومعايير  المحدثة  والتعريفات 

لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

معايير وتفسيرات صادرة لكنها غير سارية ب) 

تم إصدار المعايير الجديدة والمعدلة التالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية لكنها غير سارية بعد.

المعيار الدولي للتقارير المالية 17 - عقود التأمين

الدولي  المعيار  محل  ويحل   ،2023 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  المعيار  هذا  يسري  سوف 
نوع  عن  النظر  بغض  التأمين،  عقود  أنواع  كافة  على  الجديد  المعيار  ينطبق  التأمين.  عقود   :4 المالية  للتقارير 
المنشآت المصدرة لها، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة االختيارية. إن 

جوهر المعيار الدولي للتقارير المالية 17 هو النموذج العام، مضاًفا إليه:

    مواءمة خاصة للعقود ذات خصائص المشاركة االختيارية المباشرة (أسلوب األتعاب المتغيرة).

    أسلوب مبسط (طريقة التخصيص المتميز) بشكل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة.

ُيسمح بالتطبيق المبكر شريطة أن تقوم المنشأة أيًضا بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 والمعيار الدولي 
للتقارير المالية 15 في أو قبل تاريخ تطبيقها للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 أول مرة.

ال يتوقع أن يكون لهذا المعيار أي تأثير مادي على المجموعة.

اإلصالح القياسي لمعدل الفائدة -»المرحلة 2» (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 9 ومعيار المحاسبة 
الدولي 39 والمعايير الدولية للتقارير المالية رقم 7 و 4 و 16)

إن هذه التعديالت التي طرأت على العديد من المعايير الدولية للتقارير المالية تسري بشكل إلزامي على فترات 
التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021. تطبق التعديالت بأثر رجعي مع السماح بالتطبيق المبكر. سوف يتم إعادة 
إنشاء عالقات التحوط التي انقطعت من قبل فقط بسبب التغييرات التي أحدثها اإلصالح إذا تم استيفاء بعض 

الشروط. 
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ال يتوقع أن يكون لهذا المعيار أي تأثير مادي على المجموعة.

تسري التعديالت التالية على الفترة التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر:
للتقارير  الدولي  المعيار  على  (تعديالت   2020-2018 دورة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية  التحسينات    

المالية 1 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 والمعيار الدولي للتقارير المالية 16 ومعيار المحاسبة الدولي 41)؛و
مراجع إطار المفاهيم (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3).   

الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل الغرض المحدد لها (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16)؛   
العقود المثقلة بااللتزامات - تكلفة الوفاء بالعقد - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37)؛   

تقوم المجموعة حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت عليها. 

تصنيف المطلوبات كمطلوبات متداولة وغير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1)

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير 2020 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 الذي يوضح المعايير 
المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المطلوبات مصنفة كمتداولة أو غير متداولة. توضح هذه التعديالت أن التصنيف 
كمتداولة أو غير متداولة يستند إلى مدى أحقية المنشأة في نهاية فترة التقرير في تأجيل تسوية االلتزام لمدة 
السلع  أو  النقد  تحويل  تتضمن  «التسوية»  أن  التعديالت  هذه  توضح  كما  التقرير.  فترة  بعد  األقل  على  شهًرا   12
تحويل  ميزة  عن  ناشًئا  الملكية  حقوق  أدوات  بتحويل  االلتزام  يكن  مالم  الملكية  حقوق  أدوات  أو  الخدمات  أو 
مصنفة كأداة حقوق ملكية منفصلة عن مكون االلتزام في أداة مالية مركبة. تسري هذه التعديالت على فترات 
1 يناير 2022. ومع ذلك، في مايو 2020، تم تأجيل تاريخ السريان لُيعمل به  التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023. ال تعتقد المجموعة أن يكون لهذه التعديالت على 

معيار المحاسبة الدولي 1 تأثير مادي على تصنيف مطلوباتها. 

ملخص السياسات المحاسبية المهمة . 5
أساس التجميع   ٥.١

الشركات التابعة

تشتمل البيانات المالية المجمعة على البيانات المالية للشركة األم وشركاتها (بما فيها المنشآت المهيكلة) 
(أ) التحكم في  التابعة. تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة األم  التي تخضع لسيطرة الشركة األم وشركتها 
الجهة المستثمر فيها و (ب) التعرض أو الحق في العوائد المتغيرة نتيجة الشراكة مع الجهة المستثمر فيها و 

(ج) القدرة على استخدام التحكم في الشركة المستثمر فيها للتأثير على العوائد. 

ذات  األنشطة  توجيه  على  الفعلية  القدرة  فيها  األم  للشركة  يكون  التي  الحاالت  في  الفعلية  السيطرة  تنشأ 
السيطرة  كانت  إذا  ما  تحديد  عند  التصويت.  حقوق  غالبية  لديها  يكون  أن  دون  فيها  المستثمر  للشركة  الصلة 

الفعلية موجودة أم ال، تأخذ الشركة األم في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك ما يلي:

 حجم حقوق تصويت الشركة األم بالنسبة إلى حجم وتوزيع األطراف األخرى التي لديها حقوق تصويت.- 

 حقوق التصويت المحتملة الجوهرية التي تملكها الشركة األم واألطراف األخرى.- 

 الترتيبات التعاقدية األخرى.- 

 النماذج التاريخية في حضور التصويت.- 
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الوقائع  تشير  كانت  إذا  ال  أم  فيها  المستثمر  المنشأة  على  سيطرة  لها  كانت  إذا  ما  تقييم  األم  الشركة  تعيد 
والظروف إلى وجود تغيرات في إحدى العناصر الثالثة للسيطرة المبينة أعاله.   يبدأ تجميع شركة تابعة ما عندما 
تسيطر الشركة األم على هذه الشركة التابعة ويتوقف ذلك عندما تفقد الشركة األم تلك السيطرة على الشركة 
أو المباعة خالل السنة  التابعة المشتراة  التابعة. وبصفة خاصة، يتم إدراج الدخل والمصروفات الخاصة بالشركة 
في بيان الربح أو الخسارة المجمع أو الدخل الشامل اآلخر اعتبارا من تاريخ سيطرة الشركة األم حتى تاريخ توقف 

تلك السيطرة على الشركة التابعة.

غير  والجهات  األم  الشركة  مالكي  على  اآلخــر  الشامل  الدخل  بنود  من  بند  وكل  الخسارة  أو  الربح  توزيع  يتم 
المسيطرة،  غير  والحصص  األم  الشركة  مالكي  إلى  التابعة  للشركة  الشامل  الدخل  إجمالي  يعود  المسيطرة. 

حتى إذا كانت هذه النتائج في الحصص غير المسيطرة تحتوي على عجز في الرصيد.

وكلما كان ذلك ضروريا يتم عمل تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية 
مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

يتم عند التجميع استبعاد كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة بالكامل.

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

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها: تستبعد الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) 
والمطلوبات والحصص غير المسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية بينما يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة. 

يتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة/ الفرع:

النشاط اسم الشركة التابعة
الرئيسي

حقوق التصويت 
وحصة حقوق 

بلد التأسيسالملكية

20202019

دولة الكويت99%99%الوكاالت التجاريةشركة التقنيات المتقدمة للوكاالت العالمية ذ.م.م. 

تم التنازل عن ملكية الحصص غير المسيطرة بالكامل في الشركة التابعة لصالح الشركة األم بموجب ُكتب التنازل.

للمجموعة فرع عمليات أيًضا في المنطقة الحرة لجبل علي- دبي. فيما يلي تفاصيل هذا الفرع:

بلد التأسيسالنشاط الرئيسياسم الفرع

اإلمارات العربية المتحدةتصنيع وبيع منتجات ورقيةشركة الشعيبة الصناعية، المنطقة الحرة لجبل علي.

دمج األعمال   ٥.٢

األعمال  دمج  في  المحول  المقابل  قياس  يتم  االستحواذ.  طريقة  باستخدام  األعمال  دمج  عن  المحاسبة  يتم 
بتاريخ  المجموعة  حولتها  التي  للموجودات  العادلة  القيم  مبلغ  بمجموع  احتسابها  يتم  التي  العادلة  بالقيمة 
حقوق  وأدوات  المشتراة  للشركة  السابقين  المالكين  عن  المجموعة  تكبدتها  التي  المطلوبات  أو  االقتناء، 
التكاليف  إثبات  عام  بوجه  يتم  المشتراة.  الشركة  على  السيطرة  مقابل  المجموعة  أصدرتها  التي  الملكية 

المتعلقة بعملية االمتالك في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
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كما في تاريخ االقتناء، يتم االعتراف بالموجودات المحددة المشتراة والمطلوبات المفترضة بالقيمة العادلة في 
بترتيبات  المرتبطة  الملكية  حقوق  أدوات  أو  المطلوبات  أو  الضريبة  المؤجلة  الموجودات  باستثناء  االقتناء،  تاريخ 
الدفع على أساس األسهم والموجودات المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع في الحاالت التي يتم احتسابها 

وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة.

الشركة  في  مسيطرة  غير  حصص  أية  ومبلغ  المحول،  المقابل  مبلغ  في  الزيادة  باعتبارها  الشهرة  قياس  يتم 
المشتراة، والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية التي كانت تحتفظ بها سابقا الشركة المشترية في الشركة 
المشتراة وذلك فوق صافي المبالغ بتاريخ الشراء للموجودات المحددة التي تم شراؤها والمطلوبات التي تم 
تحملها. وإن حدث، بعد إعادة التقييم، أن كان صافي المبالغ بتاريخ الشراء للموجودات المحددة التي تم شراؤها 
والمطلوبات التي تم تحملها تزيد عن مبلغ الثمن المحول، ومبلغ أية حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة، 
والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية (إن وجدت) التي كانت تحتفظ بها سابقا الشركة المشترية في الشركة 

المشتراة، يتم االعتراف بالزيادة مباشرة في بيان الدخل كربح شراء من الصفقة. 

يجوز قياس الحصص غير المسيطرة مبدئيا إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصص غير المسيطرة للمبالغ المثبتة 
على  معاملة  كل  على  بناًء  القياس  أساس  اختيار  يتم  المشتراة.  للشركة  المحددة  الموجودات  قيمة  لصافي 
حدة. يتم قياس األنواع األخرى من الحصص غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو، عند االقتضاء، على األساس المحدد 

في المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى. 

عندما يتم إنجاز دمج لألعمال على مراحل، فإن حصة حقوق الملكية التي كانت تحتفظ بها المجموعة سابقا 
في الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء (تاريخ سيطرة المجموعة) ويتم االعتراف 
باألرباح أو الخسائر الناتجة، إن وجدت، في بيان الربح أو الخسارة. المبالغ الناتجة من حصص في الشركة المشتراة 
قبل تاريخ الشراء والتي تم في السابق االعتراف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها في الربح 

أو الخسارة وذلك في حالة أن معاملتها على هذا النحو ستكون مناسبة إذا تم استبعاد تلك الحصة.

ممتلكات ومنشآت ومعدات   ٥.٣

يتم إدراج الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 
لالستخدام  التشغيل  حالة  في  األصل  لوضع  مباشر  بشكل  المرتبطة  والتكلفة  الشراء  سعر  التكلفة  تتضمن 
تكبدها،  عند  كمصاريف  البسيطة  والتحسينات  واالستبداالت  والتصليح  الصيانة  مبالغ  تحميل  يتم  المطلوب. 
االقتصادية  المنافع  زيادة  إلى  أدت  قد  أنها  بوضوح  فيها  يظهر  التي  الحاالت  في  المصاريف  هذه  رسملة  يتم 
المستقبلية المتوقع الحصول عليها من استخدام إحدى بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات إلى حد أعلى 

من معيار األداء المحدد أساساً.

القسط  أســاس  على  الصلة  ذات  للموجودات  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مــدار  على  االستهالك  احتساب  يتم 
الثابت. يتم خفض القيمة الدفترية للموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد مباشرة إذا كان القيمة الدفترية 

للموجودات أكبر من قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد.

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االستهالك في نهاية فترة كل بيانات مالية ويتم 
صافي  بين  بالفرق  البيع  خسائر  أو  أرباح  تحدد  مستقبلية.  أسس  على  التقديرات  في  تغيرات  أية  عن  المحاسبة 

متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

يتم إدراج األعمال قيد التنفيذ المعدة ألغراض األعمال اإلنتاجية أو االستخدام اإلداري بالتكلفة ناقًصا أي خسارة 
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التي  الموجودات  على  المرسملة  القروض  وتكاليف  المهنية  األتعاب  التكلفة  تتضمن  القيمة.  في  انخفاض 
تستوفي شروط رسملة تكاليف االقتراض وفًقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. يتم تصنيف هذه الممتلكات 
ضمن الفئات المناسبة لبنود الممتلكات والمنشآت والمعدات عند االنتهاء منها واعتبارها جاهزة لالستخدام. 
مثل  الكيفية  بنفس  لها  المحدد  الغرض  في  لالستخدام  جاهزة  تكون  عندما  الموجودات  هذه  استهالك  يبدأ 

البنود األخرى للممتلكات والمنشآت والمعدات.

استثمار في شركة زميلة  ٥.٤

الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة تأثيراً جوهريا عليها لكنها ليست شركة تابعة وال تمثل حصة في 
التشغيلية  والسياسات  المالية  القرارات  في  المشاركة  على  القدرة  هو  الجوهري  التأثير  إن  مشترك.  مشروع 

للشركة المستثمر فيها لكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

طريقة  باستخدام  المجمعة  المالية  البيانات  هذه  في  الزميلة  الشركات  ومطلوبات  وموجودات  النتائج  تدرج 
في  قياسها  يتم  حيث  للبيع  بها  محتفظ  كاستثمارات  مصنفة  االستثمارات  كانت  إذا  باستثناء  الملكية  حقوق 

هذه الحالة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 5: موجودات متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة. 

وفًقا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف مبدئيا باالستثمار في شركة زميلة في بيان المركز المالي المجمع 
للشركة  اآلخر  الشامل  والدخل  والخسارة  الربح  في  المجموعة  بحصة  لالعتراف  الحقا  تعديله  ويتم  بالتكلفة 
الزميلة. عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر شركة زميلة حصة المجموعة في تلك الشركة الزميلة، تتوقف 
المجموعة عن االعتراف بحصتها في الخسائر اإلضافية. يتم االعتراف بخسائر إضافية فقط بحدود تكبد المجموعة 

اللتزامات قانونية أو متوقعة أو أنها أجرت دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

العادلة المحددة للموجودات والمطلوبات  زيادة في تكلفة امتالك حصة المجموعة عن صافي القيمة  إن أي 
وااللتزامات الطارئة للشركة الزميلة المسجلة بتاريخ االستحواذ يتم االعتراف بها كشهرة، والتي يتم إثباتها من 
ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. يتم االعتراف في الحال في بيان الربح أو الخسارة المجمع بأي زيادة، بعد إعادة 
التقدير لحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات الطارئة المحددة عن 

تكلفة االمتالك.

تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار 
في شركة زميلة. عندما يكون ذلك ضروريا، يتم اختبار القيمة الدفترية الكاملة لالستثمار (بما في ذلك الشهرة) 
لتحديد االنخفاض في القيمة وذلك وفق معيار المحاسبة الدولي 36: «انخفاض قيمة الموجودات» كأصل واحد 
من خالل مقارنة قيمته القابلة لالسترداد (القيمة التشغيلية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أعلى) 
بقيمته الدفترية. تشكل أي خسارة لالنخفاض في القيمة جزءا من القيمة الدفترية لالستثمار. أي عكس لخسارة 
االنخفاض في القيمة هذه يتم االعتراف به وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 36 وذلك بمقدار الزيادة الالحقة في 

القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار.

عندما تتعامل مجموعة مع شركتها الزميلة، فإن األرباح والخسائر الناتجة من المعامالت مع الشركة الزميلة يتم 
االعتراف بها في البيانات المالية المجمعة للمجموعة فقط بحدود الحصص في الشركة الزميلة التي ليس لها 

عالقة بالمجموعة.

يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة بتاريخ المركز المالي للشركة األم أو بتاريخ مبكر ال يزيد عن ثالثة أشهر 
حيثما  الزميلة،  للشركات  المالية  البيانات  في  الواردة  المبالغ  تعديل  يتم  األم.  للشركة  المالي  المركز  تاريخ  من 
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كان ذلك ضروريا، لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة. وحيثما يكون ذلك عملياً 
فإنه يتم إدخال تعديالت بآثار العمليات المهمة أو األحداث األخرى التي أجريت بين تاريخ المركز المالي للشركات 

الزميلة وتاريخ المركز المالي للشركة األم.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   ٥.٥

إذا  ما  لتحديد  المالية  غير  لموجوداتها  الدفترية  للقيم  بمراجعة  المجموعة  تقوم  مجمع  مالي  مركز  كل  بتاريخ 
كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة هذه الموجودات. فإذا ما وجد مثل ذلك الدليل، يتم تقدير المبلغ 
يمكن  لم  وإذا  وجدت).  (إن  القيمة  في  االنخفاض  خسارة  مقدار  تحديد  يمكن  حتى  لألصل  استرداده  الممكن 
تقدير القيمة المستردة لألصل الفردي، تقدر المجموعة القيمة المستردة للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي 

إليها األصل.

وعندما يمكن توفير أسس معقولة ومتسقة للتوزيع فإن الموجودات يتم توزيعها أيضا على الوحدات الفردية 
المولدة للنقد أو بخالف ذلك يتم توزيعها على أصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي من الممكن أن 

تحدد لها أسس معقولة ومتسقة للتوزيع.

االستخدام،  وقيمة  البيع  تكلفة  ناقصا  العادلة  القيمة  بين  األعلى  القيمة  هي  لالسترداد  القابلة  القيمة  إن 
وعند تقدير قيمة االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية لقيمتها الحالية باستخدام سعر خصم 
يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة باألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات 

التدفقات النقدية المستقبلية له.

في حالة تقدير القيمة المستردة لألصل (أو وحدة توليد النقد) بأقل من القيمة الدفترية له، يتم تخفيض القيمة 
الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) إلى مقدار القيمة المستردة له. يتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة حاال 

في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

إلى  النقد)  توليد  (وحدة  لألصل  الدفترية  القيمة  زيادة  يتم  الحقاً،  القيمة  انخفاض  خسارة  عكس  تم  حالة  في 
مبلغ التقدير المعدل لقيمته المستردة بحيث أال تتجاوز القيمة الدفترية الزائدة تلك القيمة الدفترية التي كان 
سيتم تحديدها في حال إلغاء االعتراف بأي خسارة نتيجة انخفاض قيمة األصل (وحدة توليد النقد) في السنوات 

السابقة. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة حاال في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

المخزون  ٥.٦

يتم إثبات البضاعة الجاهزة بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تتضمن تكلفة البضاعة التامة 
والمتغيرة  الثابتة  المباشرة  غير  الصناعية  والمصاريف  المباشرة  والعمالة  المباشرة  المواد  تكلفة  على  الصنع 
باإلضافة إلى التكاليف األخرى المتكبدة في إيصال البضاعة إلى الموقع والوضع الحالي لها. يستند صافي القيمة 

الممكن تحقيقها على سعر البيع ناقصا التكاليف المقدرة لتجهيز وبيع البضاعة.

إن قطع الغيار ليست مخصصة للبيع ويتم تقييمها بالتكلفة بعد عمل مخصص ألية بنود متقادمة، ويتم تحديد 
التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

باستخدام  أقل  أيهما  للتحقق  القابلة  القيمة  وصافي  الشراء  بتكلفة  األخرى  البضاعة  بنود  كافة  تسعيـر  يتم 
طريقة متوسط التكلفة الموزون بعد عمل مخصص ألي بضاعة متقادمة. وتشمل التكلفة الشرائية سعر الشراء 

ورسوم االستيراد والنقل والمناولة والتكاليف المباشرة األخرى.
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األدوات المالية  ٥.٧

المالية  الموجودات  إدراج  يتم  مالية.  ومطلوبات  مالية  كموجودات  المالية  أدواتها  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
والمطلوبات المالية عندما تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات.

تتضمن الموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي المجمع ذمم تجارية مدينة 
وذمم مدينة أخرى (باستثناء دفعة مقدمة إلى الموردين ومدفوعات مقدًما) وودائع ألجل، ونقد ونقد معادل، 

وقروض ألجل، والتزامات عقود إيجار وذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى وأوراق دفع.

الموجودات المالية  ٥.٧.١

التحقق والقياس المبدئي والغاء االعتراف

لتحديد فئة تصنيف وقياس الموجودات المالية، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 تقييم كافة الموجودات 
المالية – باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات – استناًدا إلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم في إدارة 

األصول وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات.

لمجموعات  إدارتها  كيفية  األفضل  النحو  على  يعكس  الذي  المستوى  عند  أعمالها  نموذج  المجموعة  تحدد 
الموجودات المالية لتحقيق األغراض من األعمال ولتحقيق تدفقات نقدية تعاقدية. بحيث تستهدف المجموعة 
لتحصيل  أو  فقط  الموجودات  من  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  أساسية  بصورة  األعمال  نموذج 
الغرضين  من  أي  ينطبق  لم  وإذا  الموجودات.  بيع  من  الناتجة  النقدية  والتدفقات  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
(مثال: االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة)، فيتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج أعمال 
أو الخسائر. ال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة  «البيع» ويتم قياسها وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح 

لكل أداة على حدة، ولكن على مستوى أعلى من المحفظة ككل.

يتم االعتراف بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة 
المجموعة  تقوم  كبير،  تمويلي  عنصر  على  تحتوي  ال  التي  المدينة  التجارية  الذمم  باستثناء  األصل.  بيع  أو  بشراء 
مبدئياً بقياس األصل المالي بقيمته العادلة مضاًفا إليها تكاليف المعاملة، في حالة قياس األصل المالي بخالف 
يتم  كبير،  تمويلي  عنصر  على  تحتوي  ال  التي  المدينة  التجارية  الذمم  الخسارة.  أو  الربح  خالل  من  العادلة  القيمة 

قياسها وفًقا لسعر المعاملة.

من  النقدية  التدفقات  استالم  في  التعاقدية  الحقوق  تنتهي  عندما  المالية  بالموجودات  االعتراف  إلغاء  يتم 
المالية،  الموجودات  من  النقدية  التدفقات  استالم  في  حقها  المجموعة  تحول  عندما  أو  المالية،  الموجودات 
وذلك في أحدى الحالتين التاليين: (أ) إذا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية الموجودات المالية، أو 
(ب) عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد للموجودات المالية أو االحتفاظ بها، ولكن تم تحويل السيطرة 
الموجودات  إدراج  في  االستمرار  عليها  فيجب  بالسيطرة،  المجموعة  تحتفظ  عندما  المالية.  الموجودات  على 

المالية بحدود نسبة مشاركتها فيها.

تصنيف الموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية في البيانات المالية المجمعة عند التحقق المبدئي إلى الفئات التالية:

- موجودات مالية بالتكلفة المطفأة؛ و
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القياس الالحق 
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس أي أصل مالي بالتكلفة المطفأة عندما يستوفي كالً من الشرطين التاليين وأال يكون مصنًفا بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

  محتفظ به في إطار نموذج أعمال هدفه االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و- 

 ينتج عن شروطه التعاقدية، في تواريخ معينة، تدفقات نقدية تعتبر فقط مدفوعات ألصل الدين وفائدة على أصل - 
الدين القائم.

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي  موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة تقاس الحقاً 
المعدلة بخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان الربح أو الخسارة المجمع عند 

إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

تتضمن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (باستثناء دفعة 
مقدمة للموردين ومدفوعات مقدًما) وودائع ألجل والنقد والنقد المعادل. 

ذمم تجارية مدينة

االعتيادي  النشاط  سياق  في  المباعة  البضائع  مقابل  عمالء  من  مستحقة  مبالغ  المدينة  التجارية  الذمم  تمثل 
لألعمال ويتم إثباتها مبدئًيا وفًقا لسعر المعاملة. لدى المجموعة ذمم تجارية مدينة بغرض تحصيل التدفقات 
ناقصاً  الفعلية  الفائدة  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الحًقا  قياسها  يتمن  وبالتالي  التعاقدية  النقدية 

مخصص االنخفاض في القيمة.

 ذمم مدينة أخرى

تنتج هذه المبالغ بشكل عام من المعامالت التي ال تتم ضمن النطاق االعتيادي ألنشطة التشغيل بالمجموعة.

ودائع ألجل

إن ودائع ألجل يتم إيداعها لدى بنوك ولها فترة استحقاق تعاقدية ألكثر من ثالثة شهور وأقل من سنة واحدة 
من تاريخ اإليداع.

 النقد والنقد المعادل

البنوك، واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة  الصندوق ولدى  المعادل نقد في  النقد والنقد  يتضمن 
وذات فترات استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل وقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة والتي تتعرض لمخاطر 

غير مادية من حيث التغيرات في القيمة.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تعترف المجموعة بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.

يعتمد نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة على التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة بموجب العقد وكافة 
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التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة تسلمها. عندئذ يتم خصم النقص على نحو تقريبي لمعدل الفائدة 
الفعلية األصلية لألصل.

بالنسبة للتعرض للمخاطر االئتمانية التي ال ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم 
تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة للخسائر االئتمانية التي تنشأ من احتمالية وقوع أحداث تعثر خالل الفترة 
الالحقة المقدرة بمدة اثنى عشر شهراً (خسائر ائتمانية متوقعة على مدى 12 شهًرا). بالنسبة لحاالت التعرض 
للمخاطر االئتمانية التي ترتبط بزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتطلب تكوين مخصص 
(خسائر  التعثر  توقيت  عن  النظر  بغض  للتعرض  المتبقي  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  خسارة 

ائتمانية متوقعة على مدى عمر األداة).

بالنسبة للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى (باستثناء دفعة مقدمة للموردين ومدفوعات مقدًما)، 
على  بناًء  المتوقعة  االئتمان  خسائر  واحتساب  بالمعيار  الخاص  المبسط  األسلوب  بتطبيق  المجموعة  قامت 
مخاطر  في  التغيرات  بتتبع  المجموعة  تقوم  ال  وعليه،  اإلنتاجي.  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر 
تستند  مخصصات  مصفوفة  المجموعة  أنشأت  مجمع.  أساس  على  القيمة  انخفاض  بتقييم  وتقوم  االئتمان 
إلى السجل السابق لخسائر االئتمان، ومعدلة بالعوامل المستقبلية المحددة للمدينين والبيئة االقتصادية. يتم 
تقسيم التعرض للمخاطر على أساس الخصائص االئتمانية مثل درجة مخاطر االئتمان، المنطقة الجغرافية، قطاع 

األعمال، حالة التعسر وعمر العالقة، أيهما ينطبق.

التعثر التي تحدث على  بالنسبة للودائع والنقد والنقد المعادل والتي لم تزداد مخاطرها االئتمانية (أي مخاطر 
في  المجموعة  سياسة  تطبيق  يتم  األولي،  االعتراف  منذ  جوهري  بشكل  المالية)  لألداة  المتوقع  العمر  مدى 

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على تلك األدوات على أساس 12 شهر. 

عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، تأخذ المجموعة في اعتبارها المعلومات المعقولة والتي يمكن تقديم أدلة عليها 
وتعتبر ذات صلة ومتاحة دون تكاليف أو جهود كبيرة. وهذا يتضمن كالً من المعلومات والتحاليل الكمية والنوعية 

بناًء على الخبرة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماني المعلن والذي يتضمن المعلومات االستطالعية.

استحقاقها  فترة  انقضت  إذا  جوهري  بشكل  زادت  قد  مالي  ألصل  االئتمانية  المخاطر  أن  المجموعة  تفترض 
بأكثر من 30 يوًما. ترى المجموعة أن األصل المالي يكون في حالة تعثر إذا انقضى تاريخ استحقاق المدفوعات 
التعاقدية بأكثر من 90 يوًما. مع ذلك، في بعض الحاالت، قد ترى المجموعة أيًضا أن أي أصل مالي يكون في حالة 
المبالغ  على  المجموعة  تحصل  أن  المحتمل  غير  من  أنه  إلى  الخارجية  أو  الداخلية  المعلومات  تشير  عندما  تعثر 
األصل  شطب  يتم  المجموعة.  بها  تحتفظ  ائتمانية  تحسينات  أي  مراعاة  قبل  بالكامل  المستحقة  التعاقدية 

المالي عندما ال يكون هناك توقع معقول السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

خسائر ائتمان متوقعة على مدار عمر األداة تمثل خسائر ائتمان متوقعة تنتج عن كافة أحداث التعثر المحتملة 
على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

خسائر االئتمان المتوقعة على مدار 12 شهًرا تمثل الجزء الخاص بخسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث 
 12 من  أقل  لألداة  المتوقع  العمر  كان  إذا  أقل  فترة  (خالل  التقرير  تاريخ  بعد  شهًرا   12 فترة  خالل  المحتملة  التعثر 

شهًرا).
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تتعرض  تعاقدية  فترة  أقصى  هي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  تقدير  عند  االعتبار  في  أخذها  يتم  فترة  أقصى  إن 
خاللها المجموعة للمخاطر االئتمانية.

العمر  مدى  على  االئتمان  لخسائر  المرجح  االحتمال  تقدير  طريق  عن  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  يتحدد 
المتوقع لألداة المالية. يتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية والتي تم قياسها بالتكلفة 

المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات، وتحمل على بيان الربح أو الخسارة المجمع.

المطلوبات المالية   ٥.٧.٢

حالة  في  العادلة،  بالقيمة  مبدئيا   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  ضمن  المالية  المطلوبات  كافة  إدراج  يتم 
القروض والذمم الدائنة، ناقصا تكاليف المعامالت المتعلقة بها بشكل مباشر.

القروض

يتم إدراج القروض مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعامالت المتكبدة. والحقاً يتم إدراج القروض بالتكلفة 
المطفأة، ويتم احتساب الفروقات بين المبلغ المحصل (بالصافي بعد خصم تكلفة العملية) والقيمة المستردة 

في بيان الربح أو الخسارة المجمع خالل فترة االقتراض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

يتم تسجيل الرسوم المدفوعة عن تسهيالت القروض كتكاليف معاملة القروض من خالل مدى احتمال سحب 
بعض من التسهيالت أو جميعها. في هذه الحالة، يتم ترحيل الرسوم حتى يتم السحب. عندما ال يوجد أي دليل 
على أن بعض أو كل القروض سيتم سحبها، فإن هذه المصاريف يتم رسملتها كمدفوعات مقدمة لخدمات 

السيولة ويتم إطفائها على فترة القروض المتعلقة بها.

ذمم دائنة

قيمة  لسداد  االلتزام  الدائنة  التجارية  الذمم  تمثل  أخرى.  دائنة  وذمم  دائنة  تجارية  ذمم  الدائنة  الذمم  تتضمن 
بضائع أو خدمات تم شراؤها من موردين ضمن النشاط االعتيادي لألعمال. يتم إدراج الذمم التجارية الدائنة مبدئيا 
بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف المعامالت المتعلقة بها بشكل مباشر ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تصنيف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كان السداد يستحق خالل 
سنة أو أقل (أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول). وإن لم يكن، فيتم عرضها كمطلوبات 

غير متداولة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

المالية  المطلوبات  استبدال  يتم  عندما  نفاده.  أو  إلغاؤه  أو  بااللتزام  الوفاء  يتم  عندما  المالي  االلتزام  إلغاء  يتم 
بشكل  الحالية  المالية  المطلوبات  شروط  تعديل  أو  جوهريا  مختلفة  بشروط  المقرض  نفس  من  بأخرى  الحالية 
بين  الفرق  إدراج  ويتم  جديد،  التزام  وإدراج  االلتزام  ألصل  اعتراف  كإلغاء  التغيير  أو  التبديل  معاملة  يتم  جوهري. 

القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٥.٨

فقط  المجمع  المالي  المركز  بيان  في  المبلغ  صافي  إدراج  ويتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  يتم 
أساس  على  للتسوية  نية  وهناك  بها  المعترف  المبالغ  لمقاصة  حاليا  النفاذ  واجب  قانوني  حق  هناك  كان  إذا 

الصافي أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
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مكافأة نهاية خدمة الموظفين  ٥.٩

تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها. إن استحقاق هذه المزايا يستند إلى آخر راتب وطول مدة 
خدمة الموظفين ويخضع إلتمام فترة خدمة معينة كحد أدنى وفقا لقانون العمل المعني وعقود الموظفين.  
الممول  غير  االلتزام  هذا  ويمثل  الوظيفة.  في  البقاء  فترة  طوال  المكافآت  لهذه  المتوقعة  التكلفة  تستحق 

المبلغ المستحق الدفع لكل موظف نتيجة إلنهاء الشركة خدماتهم بتاريخ المركز المالي.

للتأمينات  العامة  المؤسسة  إلــى  مساهمات  بتقديم  المجموعة  تقوم  الكويتيين،  للموظفين  بالنسبة 
تحمل  والتي  المساهمات  بهذه  محددة  المجموعة  التزامات  إن  الموظفين.  مرتبات  من  كنسبة  االجتماعية 

كمصروف عند استحقاقها.

مخصصات  ٥.١٠

تثبت المخصصات في بيان المركز المالي المجمع عندما يكون على المجموعة التزامات قانونية أو التزامات متوقع 
حدوثها نتيجة ألحداث سابقة ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقات خارجية للمنافع االقتصادية وذلك للوفاء 
بهذه االلتزامات ويمكن عمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام. فإذا كان التأثير ماديا فإنه يتم تحديد المخصصات 
بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بالمعدل الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية 

للمال والمخاطر المحددة لاللتزام حيثما كان ذلك مناسبا.

أسهم خزينة  ٥.١١

 تتألف أسهم خزينة من أسهم رأس المال المصدرة للشركة األم والمعاد شراؤها من قبل الشركة األم ولم يتم 
أو الخسارة المجمع  الربح  أو إلغائها. ال يتم االعتراف بربح أو خسارة في بيان  أو بيعها  حتى حينه إعادة إصدارها 
عند الشراء والبيع أو اإلصدار أو اإللغاء ألسهم الخزينة. يتم إدراج المبلغ المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق 
الملكية. عندما يتم بيع أسهم الخزينة، يتم إثبات األرباح في حساب مستقل في حقوق ملكية المساهمين 
حدود  في  الحساب  نفس  على  محققة  خسائر  أية  تحميل  يتم  توزيعه.  يتم  ال  والذي  خزينة»  أسهم  «احتياطي 

الرصيد الدائن لذلك الحساب. يتم تحميل أي خسائر إضافية إلى األرباح المرحلة ثم االحتياطيات بعد ذلك. 

تستخدم األرباح المحققة الحقا عن بيع أسهم الخزينة أوال لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في االحتياطيات 
واألرباح المرحلة وحساب احتياطي أسهم الخزينة. ال يتم دفع توزيعات أرباح نقدية على هذه األسهم. ويؤدي 
إصدار أسهم منحة إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة السهم الواحد بدون 

التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.

توزيعات أرباح   ٥.١٢

في  المجمعة  المالية  البيانات  في  كمطلوبات  األم  الشركة  مساهمي  إلى  العائدة  األرباح  توزيعات  إدراج  يتم   
الفترة التي يتم فيها اعتماد تلك التوزيعات من قبل مساهمي الشركة األم.

الموجودات والمطلوبات المحتملة  ٥.١٣

حدوث  احتمال  عند  عنها  اإلفصاح  يتم  لكن  المجمعة  المالية  البيانات  في  المحتملة  الموجودات  إثبات  يتم  ال 
تدفقا نقديا للمنافع االقتصادية.
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ال يتم إثبات المطلوبات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع غير أنه ال يتم اإلفصاح عنها إال إذا كان احتمال 
التدفقات النقدية للموارد المتمثلة في المنافع االقتصادية بعيد.

عقود اإليجار  ٥.١٤
المجموعة بصفتها الطرف المستأجر

تعترف  إيجار.  يتضمن  أو  إيجار  عقد  يمثل  العقد  كان  إذا  ما  بتقييم  اإليجار،  عقد  بداية  في  المجموعة،  تقوم 
المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزام عقود اإليجار المقابل لها فيما يخص كافة ترتيبات عقود اإليجار 

التي تمثل فيها الطرف المستأجر.

موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة في تاريخ بداية عقد اإليجار بإثبات موجودات حق االستخدام (أي التاريخ الذي يكون فيه األصل 
محل العقد متاًحا لالستخدام). يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي إطفاء متراكم وخسائر 
االنخفاض في القيمة ومعدالً بأي إعادة قياس اللتزامات عقد اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام 
أو  في  المستلمة  اإليجار  ودفعات  المتكبدة،  األولية  المباشرة  والتكاليف  اإليجار،  عقد  اللتزامات  المثبت  المبلغ 
قبل تاريخ البدء ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول على 
ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم إطفاء موجودات حق االستخدام المثبتة بطريقة القسط 
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو مدة عقد اإليجار أيهما أقرب. تخضع موجودات حق االستخدام إلى 

االنخفاض في القيمة.

التزامات عقود اإليجار

في تاريخ بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإثبات التزامات عقد اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات عقد 
اإليجار المتعين سدادها على مدار مدة عقد اإليجار. تتضمن دفعات عقد اإليجار دفعات ثابتة (تشمل الدفعات 
الثابتة في جوهرها) ناقًصا أي حوافز إيجار مستحقة الدفع، ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو 
معدل، والمبالغ المتوقع سدادها وفًقا لضمانات القيمة المتبقية. وتتضمن دفعات اإليجار سعر ممارسة خيار 
الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار، ودفعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، 
إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء عقد اإليجار. ويتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي 

ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يظهر فيها الحدث أو الظروف التي تؤدي إلى السداد.

عند حساب القيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار، تقوم المجموعة في تاريخ بداية عقد اإليجار باستخدام معدل 
االقتراض اإلضافي إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار يمكن تحديده بسهولة. بعد تاريخ بداية العقد، 
عقد  مدفوعات  مقابل  تخفيضها  يتم  بينما  الفائدة  تراكم  تعكس  لكي  اإليجار  عقد  مطلوبات  مبلغ  زيادة  يتم 
اإليجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار في حالة حدوث أي 
تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو حدوث تغيير في دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها أو حدوث تغيير في 

تقييم شراء األصل محل العقد.

عقود إيجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة

تطبق المجموعة سياسة اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود 
بند  كذلك  تطبق  شراء).  خيار  تتضمن  وال  العقد  بداية  تاريخ  من  اعتباًرا  أقل  أو  شهًرا   12 مدتها  تكون  التي  اإليجار 
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اإلعفاء من إثبات عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر ذات 
قيمة منخفضة. يتم إثبات دفعات اإليجار بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 

كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

المجموعة بصفتها الطرف المؤجر

ال تعمل المجموعة بصفتها الطرف المؤجر خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تحقق اإليرادات  ٥.١٥

يتم قياس اإليرادات استناًدا إلى المقابل الذي تتوقع المجموعة استحقاقه في عقد مبرم مع عميل ويستثني 
خدمة  أو  منتج  على  السيطرة  بنقل  تقوم  عندما  باإليرادات  المجموعة  تعترف  الغير.  عن  نيابة  المحصلة  المبالغ 

للعميل.  تتبع المجموعة نموذج من 5 خطوات:

 تحديد العقد مع العميل- 

 تحديد التزامات األداء- 

 تحديد سعر المعاملة- 

 توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء- 

 االعتراف باإليرادات عندما / حسبما يتم استيفاء التزامات األداء- 

يتم توزيع إجمالي سعر المعاملة على كل التزام من التزامات األداء المحددة بموجب العقد على أساس أسعار 
البيع لكل بند. يستبعد سعر المعاملة للعقد أي مبالغ محصلة نيابة عن الغير.

الحقائق  كافة  االعتبار  في  األخذ  مع  أحكام،  ممارسة  المنشآت  من   15 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يتطلب 
والظروف ذات الصلة عند تطبيق كل خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئها. كما يحدد المعيار 
كما  العقد.  بتنفيذ  مباشرة  المرتبطة  والتكاليف  العقد  على  للحصول  اإلضافية  التكاليف  عن  المحاسبة  طريقة 

يتطلب المعيار إفصاحات شاملة.

يتم االعتراف باإليرادات في نقطة زمنية محددة عندما تفي المجموعة بالتزامات األداء عن طريق نقل السيطرة 
على البضاعة المتفق عليها لعمالئها.

تأخذ المجموعة العوامل التالية في االعتبار سواء تم تحويل السيطرة على الموجودات أم لم يتم:

- أن يكون للمجموعة حق حالي في الدفعات مقابل البضاعة.

- أن يكون للعميل حق قانوني في البضاعة.

- أن تقوم المجموعة بتحويل الحيازة المادية للبضاعة.

- أن يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية البضاعة.

- أن يقبل العميل البضاعة.
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تنشأ إيرادات المجموعة مما يلي:

بيع البضاعة 

تمثل المبيعات مجموع قيمة الفواتير الصادرة للبضاعة المباعة خالل السنة. يتم تحقق اإليرادات من بيع البضائع 
عند قيام المجموعة بتحويل السيطرة على البضائع للعميل. بالنسبة للمبيعات المستقلة التي لم ُتعدل من 
قبل المجموعة ولم 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 شراؤها سابًقا من قبل 
العميل، كما يتم تحويل مخاطر التقادم والخسارة إلي العميل، وإما أن يقبلها العميل وفقاً لعقد البيع أو يتم 

تجاوز شروط القبول أو أن يكون لدى المجموعة دليل موضوعي على تلبية كافية شروط القبول.

إيرادات توزيعات أرباح

يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في تحصيلها.

إيرادات أرباح من ودائع ألجل

يتم إثبات إيرادات األرباح من ودائع ألجل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.

إيرادات أخرى 

بتحويل  المجموعة  قيام  عند  بها  االعتراف  يتم  والتي  نفايات  مبيعات  رئيسي  بشكل  األخــرى  ــرادات  اإلي تمثل 
السيطرة على البضائع للعميل.

مطلوبات عقود

يتم إثبات التزامات العقود في حالة استالم دفعة أو استحقاق دفعة (أيهما أسبق) من عميل قبل أن تقوم 
المجموعة بنقل البضائع ذات الصلة. يتم إثبات التزامات العقود كإيرادات عندما تقوم المجموعة بتنفيذ العقد 

(أي تحويالت السيطرة على البضائع ذات الصلة إلى العميل).

تكاليف تمويل  ٥.١٦

تمثل تكاليف التمويل بشكل أساسي الفائدة على تمويل المجموعة. يتم رسملة تكاليف التمويل المرتبطة 
بشكل مباشر بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل خالل الفترة الزمنية الضرورية إلكمال وإعداد هذا األصل للغرض 
أو بيعه. يتم احتساب تكاليف التمويل األخرى كمصروفات في الفترة التي يتم تكبدها فيها وتثبت  المحدد له 

في بيان الربح أو الخسارة المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

العمالت األجنبية  ٥.١٧
عملة التشغيل والعرض

السائدة  العملة  باستخدام  المجموعة  شركات  من  شركة  لكل  المالية  البيانات  في  المدرجة  البنود  قياس  يتم 
في البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة («عملة التشغيل»). يتم عرض البيانات المالية المجمعة 

بالدينار الكويتي.
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المعامالت واألرصدة

 يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدينار الكويتي حسب أسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة. يتم 
إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي المجمع. يتم إثبات 
التحويل  معدالت  وترجمة  األجنبية  بالعملة  المعامالت  تسوية  عن  الناتجة  األجنبية  العملة  تحويل  وخسائر  أرباح 

في نهاية السنة للموجودات والمطلوبات المالية بالعملة األجنبية في بيان الربح أو الخسارة المجمع. 

شركات المجموعة

تتم ترجمة نتائج األعمال والمركز المالي لكافة منشآت المجموعة والتي لها عملة تشغيل مختلفة عن عملة 
العرض (بخالف الشركات التي تمارس أنشطتها في دول تعاني من معدالت تضخم عالية جدا) إلى عملة العرض 

كما يلي:

 يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات في كل تاريخ تقارير باستخدام سعر اإلقفال في تاريخ التقارير المالية.- 

 تتم ترجمة اإليرادات والمصروفات في كل بيان ربح أو خسارة باستخدام متوسط سعر الصرف.- 

 ويتم إثبات فروق الترجمة الناتجة في بند مستقل في بيان الدخل الشامل اآلخر.- 

الضرائـب  ٥.١٨

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العملي والزكاة 

بنسبة  األم  الشركة  على  المفروضة  الرسوم/الضرائب  تمثل  والزكاة  العملي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة 
المالية المعمول بها في هذا الشأن  الربح للسنة ناقصا االقتطاعات المسموح بها وفقا للقوانين  ثابتة على 
في دولة الكويت. وفقا لقوانين الرسوم/الضرائب الحالية ال يسمح بترحيل الخسائر المتراكمة كما ال توجد فروق 

جوهرية بين أسس الرسوم/الضرائب للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية ألغراض البيانات المالية.

النسبةالضريبة/الرسوم اإلجبارية
١.٠٪ من صافي الربح ناقصا االقتطاعات المسموح بهاحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

١.٠٪ من صافي الربح ناقصا االقتطاعات المسموح بهاالزكاة

ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية وفًقا لقرار وزارة المالية رقم 19 لسنة 2000. تفرض ضريبة دعم 
العمالة الوطنية بنسبة %2.5 من صافي الربح العائدة لمساهمي الشركة األم ناقصا االستقطاعات المسموح 

بها.

األحكام المحاسبية المهمة والتقديرات غير المؤكدة    .٦

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة تقوم اإلدارة باتخاذ أحكام وعمل تقديرات وافتراضات عن القيم 
لها  المصاحبة  واالفتراضات  التقديرات  تلك  أخرى.  مصادر  من  تتوفر  ال  التي  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية 

تستند إلى عامل الخبرة السابقة وعوامل أخرى ذات صلة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
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في  المحاسبية  التقديرات  على  التعديالت  تدرج  مستمر.  بشكل  الرئيسية  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
التعديل على تلك الفترة فقط، بينما تدرج في  أثر هذا  التقدير وذلك في حال  التي يتم فيها مراجعة  الفترة 

فترة المراجعة وفترات مستقبلية في حال أثر هذا التعديل على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

األحكام المحاسبية المهمة 

التالية، والتي تؤثر بشكل  قامت اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، بأخذ األحكام المهمة 
كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة

كما هو مبين في إيضاح 5، تراجع المجموعة العمر اإلنتاجي المقدر الذي يتم بموجبه استهالك الموجودات 
الملموسة. إن إدارة المجموعة على قناعة بأن تقديرات العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات مالئم.

تصنيف األدوات المالية

أو  الربح  خالل  من  العادلة  «بالقيمة  تصنيفها  الضروري  من  كان  إذا  ما  المجموعة  تقرر  مالية،  أداة  اقتناء  عند 
الدولي  المعيار  يتطلب  المطفأة».  «بالتكلفة  أو  اآلخر»  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  «بالقيمة  أو  الخسارة» 
إلى  استناداً  والمشتقات،  الملكية  أدوات  باستثناء  المالية،  الموجودات  كافة  تقييم   (9) رقم  المالية  للتقارير 
نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول ذات خصائص التدفقات النقدية لألداة. تتبع المجموعة الدليل اإلرشادي 

للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 عند تصنيف موجوداتها المالية والموضح في (إيضاح 5).

تحديد مدة عقد اإليجار للعقود بخيارات تجديد وإنهاء

تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يشملها الخيار لتمديد عقد 
اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة الخيارات. لدى المجموعة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد. 
تطبق المجموعة حكًما في تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيارات تجديد عقود اإليجار 
أو ال. اي أنها تضع في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لها لممارسة التجديد. بعد 
تاريخ البدء، تعيد المجموعة تقييم مدة عقود اإليجار في حالة وجود حدث كبير أو تغيير جوهري في الظروف 
التي تقع تحت سيطرتها والتي تؤثر على التزامها بممارسة أو عدم ممارسة الخيار بالتجديد (أي إنشاء تحسينات 
من  كجزء  التجديد  فترة  المجموعة  أدرجت  المؤجر).  لألصل  كبير  تخصيص  أو  المستأجرة  الممتلكات  على  كبيرة 
مدة إيجار عقود اإليجار لألراضي بفترة أقصر وغير قابلة لإللغاء. عادًة ما تمارس المجموعة خيار التجديد لعقود 

اإليجار ألنه سيكون هناك تأثير سلبي كبير على اإلنتاج إذا لم يكن األصل المستبدل متاًحا بسهولة.

اعتبارات الموكل مقابل الوكيل

المجموعة  تتوقع  الذي  المقابل  يعكس  بمبلغ  لعمالئها  خدمات  وتقديم  بضائع  لبيع  عقوًدا  المجموعة  تبرم 
الحصول عليه مقابل تقديم بضائع أو تأدية خدمات. حددت المجموعة أنها تعمل بصفة أساسية عن نفسها 

في جميع عقودها المبرمة مع عمالئها.  

إلى -  الخدمات  أو  البضائع  المجموعة  نقل  قبل  عليها  المتفق  الخدمات  أو  البضائع  على  المجموعة  تسيطر   
العميل.
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التزامات -  باستيفاء  للقيام  آخر  لطرف  بإسنادها  تقوم  وال  بنفسها  األداء  التزامات  باستيفاء  المجموعة  تقوم   
األداء الخاصة بها في عقودها المبرمة مع العمالء.

التقديرات غير المؤكدة

خطر  لها  والتي  المالي،  المركز  بتاريخ  المؤكدة  غير  للتقديرات  الرئيسية  والمصادر  المستقبلية  االفتراضات  إن 
تم  قد  التالية  للسنة  المالية  بالبيانات  والمطلوبات  الموجودات  لحسابات  مادية  تسويات  في  يتسبب  جوهري 

شرحها فيما يلي:

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

تسجيل  يجب  كان  إذا  ما  لتحديد  مستمرة  بصفة  الملموسة  الموجودات  قيمة  بمراجعة  المجموعة  تقوم 
مخصص مقابل االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. وبصفة خاصة يجب عمل تقدير من 
المخصصات  مستوى  تحديد  عند  المستقبلية  النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبلغ  لتحديد  بالنسبة  اإلدارة  قبل 

المطلوبة.

انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية تحدد المجموعة ما إذا كان ضروريا االعتراف بأي خسارة لالنخفاض في قيمة 
استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة بتاريخ كل بيانات مالية على أساس ما إذا كان هناك دليل موضوعي 
المجموعة  تقوم  الدليل،  هذا  مثل  وجــود  حالة  وفي  الزميلة.  الشركة  في  االستثمار  قيمة  انخفاض  على 
باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية 

وتثبت هذا المبلغ في «الحصة في ربح شركة زميلة» في بيان الربح أو الخسارة المجمع.

انخفاض قيمة المخزون

أو  قديمة  البضاعة  تصبح  عندما  أقل.  أيهما  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي  أو  بالتكلفة  المخزون  إثبات  يتم 
متقادمة يتم تقدير قيمة االنخفاض في قيمتها. بالنسبة للمبالغ الكبيرة الفردية يتم التقدير بشكل إفرادي. 
أما القيمة التي ال تعتبر كبيرة بشكل إفرادي، لكنها تعتبر بطيئة الحركة أو متقادمة، يتم تقييمها بشكل مجمع 

ويتم عمل مخصص لها بناء على نوع المخزون وطول الفترة الزمنية المتأخرة وفقا لمعدالت البيع التاريخية.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة

تستند  المدينة.  التجارية  للذمم  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  الحتساب  مخصص  جدول  المجموعة  تستخدم 
أنماط  لها  التي  المختلفة  العمالء  قطاعات  لفئات  بالنسبة  االستحقاق  انقضاء  فترة  إلى  المخصص  معدالت 
خسارة مماثلة (أي حسب المنطقة الجغرافية ونوع الخدمات والعميل والنوع). يستند جدول المخصص بشكل 

مبدئي إلى المعدالت التاريخية الملحوظة للتعثر لدى المجموعة. 

سوف تقوم المجموعة بتقويم الجدول لتعديل الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية بالمعلومات المستقبلية. 

 على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع االقتصادية المستقبلية (أي إجمالي الناتج المحلي 
التعثر  حاالت  عدد  في  الزيادة  إلى  يؤدي  قد  والذي  القادمة  السنة  مدار  على  المالية)  األوراق  أسواق  ورسملة 
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في قطاع تصنيع األوراق، يتم تعديل معدالت التعثر التاريخية. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث المعدالت التاريخية 
الملحوظة للتعثر، ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

االقتصادية  واألوضـــاع  للتعثر  الملحوظة  التاريخية  المعدالت  بين  الترابط  لتقييم  جوهري  تقدير  ــراء  إج يتم 
الظروف  في  بالتغيرات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مبلغ  يتأثر  المتوقعة.  االئتمانية  والخسائر  المستقبلية 
بالمجموعة  الخاصة  االئتمانية  للخسائر  التاريخية  الخبرة  تكون  ال  قد  كذلك  المستقبلية.  االقتصادية  واألوضــاع 
عن  اإلفصاح  يتم  المستقبل.  في  للعميل  الفعلي  التعثر  إلى  مؤشر  بمثابة  االقتصادية  األوضــاع  ومستقبل 

المعلومات المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة للمجموعة في (إيضاح 27).

تقدير معدل االقتراض اإلضافي لعقود اإليجار

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، وبالتالي، فإنها تستخدم معدل 
االقتراض اإلضافي لقياس اللتزامات عقود اإليجار. إن معدل االقتراض اإلضافي يمثل معدل الفائدة الذي يتعين 
على المجموعة سداده القتراض، على مدة مماثلة وبضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على موجودات 
ذات قيمة مماثلة لموجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. لذلك يعكس معدل االقتراض اإلضافي 
تحتاج  عندما  أو  ملحوظة  أسعار  توفر  عدم  عند  تقديًرا  يتطلب  ما  وهو  ســداده»،  المجموعة  على  «يتعين  ما 
إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام 
مدخالت ملحوظة (مثل معدالت الفائدة في السوق) عند توفرها ويتطلب منها تقديم بعض التقديرات الخاصة 

بكل منشأة
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تدرج تكاليف االستهالك في بيان الربح أو الخسارة المجمع تحت الفئات التالية:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

491,539486,543تكلفة المبيعات
15,3296,538مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح ٢١)

506,868493,081

عقود اإليجار  .٨

فيما يلي القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام لدى المجموعة والحركة خالل السنة:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

1,472,7351,563,505في ١ يناير
(90,276)(90,657)رسوم إطفاء

(494)672فرق ترجمة عملة أجنبية
1,382,7501,472,735في ٣١ ديسمبر

تم التنازل عن موجودات حق االستخدام بقيمة دفترية 768,107 دينار كويتي (2019: 818,016) كضمان مقابل 
قروض ألجل (إيضاح 17).

تدرج تكاليف اإلطفاء في بيان الربح أو الخسارة المجمع ضمن الفئات التالية:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

85,66685,285تكلفة المبيعات
4,9914,991مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح ٢١)

90,65790,276

مبين أدناه القيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار لدى المجموعة والحركة خالل السنة:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

961,377999,562في ١ يناير
34,74934,705تكاليف تمويل

(72,366)(87,783)مدفوعات خالل السنة
(524)458فرق ترجمة العمالت األجنبية

908,801961,377في ٣١ ديسمبر

قامت المجموعة بإثبات مصروف التأجير من عقود إيجار قصيرة األجل بمبلغ 213,692 دينار كويتي (2019: 178,256 
دينار كويتي) للسنة.
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يتم تصنيف التزامات عقود اإليجار في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

866,147922,434الجزء غير المتداول 

42,65438,943الجزء المتداول
908,801961,377

استثمار في شركة زميلة   .٩
فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة للمجموعة:

بلد التأسيساسم الشركة الزميلة

حقوق التصويت 
وحصة حقوق 

طريقة الملكية (٪)
النشاطالقياس

القيمة الدفترية
2020201920202019

دينار كويتيدينار كويتي%%

شركة ينبع السعودية 
الكويتية للمنتجات 

الورقية المحدودة

المملكة 
العربية 

4040السعودية

طريقة 
حقوق 
الملكية

المنتجات 
2,601,1632,423,954الورقية

فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركة الزميلة للمجموعة:

20202019
دينار كويتيدينار كويتي

المركز المالي للشركة الزميلة

3,194,8273,360,148موجودات غير متداولة
5,528,0563,624,613موجودات متداولة

8,722,8836,984,761إجمالي الموجودات

(164,742)(198,473)مطلوبات غير متداولة
(760,134)(2,021,503)مطلوبات متداولة

(924,876)(2,219,976)إجمالي المطلوبات
6,502,9076,059,885صافي الموجودات

2,601,1632,423,954حصة المجموعة في صافي موجودات شركة زميلة 

إيرادات ونتائج شركة زميلة
7,469,3026,381,053اإليرادات

(29,817)460,392صافي اإليرادات/(الخسائر)
8,180(15,710)(خسارة)/دخل شامل آخر

(11,927)184,157حصة المجموعة من الربح/(الخسارة)
3,272(6,284)حصة المجموعة في (خسارة)/دخل شامل آخر

162,085-توزيعات أرباح مستلمة
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المخزون  .10

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

3,524,4833,794,833مواد خام 
137,750289,471بضاعة جاهزة

47,94535,702مواد تعبئة
124,037186,727بضاعة بالطريق

424,243385,231قطع غيار
4,258,4584,691,964

(139,821)(240,664)مخصص بضاعة قديمة ومتقادمة
4,017,7944,552,143

فيما يلي الحركة على مخصص بضاعة قديمة ومتقادمة كما في 31 ديسمبر:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

139,821120,182في ١ يناير
101,38919,669المحمل للسنة

(30)(546)فرق ترجمة العمالت األجنبية
240,664139,821في ٣١ ديسمبر 

إدراجها  وتم  كمصروف،  كويتي)  دينار   10,267,237  :2019) كويتي  دينار   7,582,788 بمبلغ  بضاعة  إثبات  تم   ،2020 في 
ضمن «تكلفة المبيعات».

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى   .11
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

3,779,6823,679,831ذمم تجارية مدينة 

(141,621)(195,751)ناقًصا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

3,583,9313,538,210

133,734-مقدم للموردين

81,707108,761مدفوعات مقدًما

75,71263,861تأمينات مستردة

8,08610,311ذمم موظفين

16,2257,483ذمم مدينة أخرى

3,765,6613,862,360
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كما في 31 ديسمبر، كانت الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما يلي:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

141,62193,327في ١ يناير

56,55948,382المحمل للسنة

-(2,367)المشطوب خالل السنة

(88)(62)فرق ترجمة العمالت األجنبية

195,751141,621في ٣١ ديسمبر

إن اإلفصاحات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان والتحليل المتعلق بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مبينة 
في إيضاح 27.

ودائع ألجل  .12

تتمثل ودائع ألجل في ودائع بالدينار الكويتي لدى بنك محلي ذات فترة استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أكثر وأقل 
من سنة واحدة من تاريخ اإليداع وتحقق متوسط معدل ربح بنسبة 1.11% (2019: 2.84%) سنوًيا..

النقد والنقد المعادل   .13
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

1,523,0231,429,292أرصدة لدى البنوك 

6,4135,017نقد بالصندوق ولدى مدير محافظ

273,593-وديعة قصيرة األجل

1,529,4361,707,902

ثالثة  من  أقل  أصلية  استحقاق  فترة  وذات  الكويتي  بالدينار  محلي  بنك  لدى  ودائع  في  األجل  قصيرة  ودائع  تتمثل 
أشهر من تاريخ اإليداع وتحقق متوسط معدل ربح بنسبة ال شيء (2019: 1.5%) سنوًيا.

رأس المال   .14

كويتي)  دينار   10,069,180  :2019) كويتي  دينار   10,069,180 والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  الشركة  مال  رأس  يبلغ   
ويتكون من 100,691,795 سهماً بقيمة 100 فلس للسهم (2019: 100,691,795 سهماً بقيمة 100 فلس للسهم) 

وجميع األسهم مدفوعة نقًدا.
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االحتياطيات  .15

احتياطي إجباري 

 وفقا لمتطلبات قانون الشركات وتعديالته، والنظام األساسي للشركة األم وتعديالته، يقتطع سنويا بقرار يصدر 
من الجمعية العامة العادية للشركة األم نسبة ال تقل عن 10% من ربح السنة العائد لمساهمي الشركة األم قبل 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى 
عن  االحتياطي  زاد  إذا  للشركة  العادية  العامة  الجمعية  من  بقرار  التحويل  هذا  إيقاف  ويجوز  اإلجباري.  االحتياطي 
50% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون والنظام األساسي 

للشركة األم.

احتياطي اختياري 

وفقا لمتطلبات قانون الشركات وتعديالته، والنظام األساسي للشركة األم وتعديالته، يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار 
 %10 عن  تزيد  ال  نسبة  األم،  الشركة  إدارة  مجلس  اقتراح  على  بناء  األم  للشركة  العادية  العامة  الجمعية  من  يصدر 
من ربح السنة العائد لمساهمي الشركة األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة 

الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لتكوين احتياطي اختياري يخصص لألغراض التي تحددها الجمعية.

أعتمد أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم المؤرخ في 12 فبراير 2017 إيقاف تحويل األرباح إلى االحتياطي االختياري.

أسهم خزينة   .16
20202019

1,454,0281,454,028عدد األسهم

%1.44%1.44نسبة األسهم المصدرة (٪)
225,374225,374القيمة السوقية (دينار كويتي)

164,740164,740التكلفة (دينار كويتي)

المشتراة  الخزانة  أسهم  تكلفة  تعادل  مرحلة  وأرباح  مال  رأس  وعالوة  باحتياطيات  باالحتفاظ  األم  الشركة  تلتزم 
طوال فترة تملكها من قبل الشركة األم وذلك وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية ذات العالقة.

قروض ألجل  .17
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

480,027-الجزء غير المتداول
480,027600,000الجزء المتداول

480,0271,080,027

تمثل قروض ألجل تسهيالت إعادة تمويل ائتمانية (التسهيالت) من بنك محلي. تستخدم هذه التسهيالت لتمويل 
شراء معدات وآالت لتوسيع مصنع المجموعة. تحمل هذه التسهيالت ربًحا نصف سنوًيا بنسبة %3.5 (2019: %3.5) 

ويسدد كما هو مبين أدناه.  
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2020

مبلغ 
التسهيالت

المبلغ 
المستحق

الجزء 
المتداول

الجزء غير 
المتداول

تاريخ االستحقاق

الجزء غير المتداولالجزء المتداول
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

-حتى نوفمبر 2,800,000480,027480,027-2021

2019

مبلغ 
التسهيالت

المبلغ 
المستحق

الجزء 
المتداول

الجزء غير 
المتداول

تاريخ االستحقاق

الجزء غير المتداولالجزء المتداول
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

حتى نوفمبر 2021حتى نوفمبر 2,800,0001,080,027600,000480,0272020

إن التسهيالت مضمونة مقابل بعض الممتلكات والمنشآت والمعدات (إيضاح 7) وموجودات حق االستخدام 
(إيضاح 8) لصالح البنك. يتطلب ذلك أيضا، من بين أمور أخرى، بعض القيود على دفع توزيعات أرباح وشرط الحفاظ 

على الحد األدنى لمعدل الرافعة المالية (نسبة الموجودات المتداولة إلى المطلوبات المتداولة) 1.5: 1.

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى   .18

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

812,6351,493,436ذمم تجارية دائنة
172,053163,026توزيعات أرباح مستحقة

244,654222,915مصروفات مستحقة

415,471265,825ذمم موظفين دائنة

10,0033,044حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

35,50813,671ضريبة دعم العمالة الوطنية  

13,2984,531الزكاة

-30,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
1,733,6222,166,448

أوراق دفع  .19

تتضمن أوراق الدفع مبلغ 108,155 دينار كويتي (2019: 166,362 دينار كويتي) يمثل تسهيالت من بنك محلي 
ويحمل معدل فائدة بنسبة 1.5% (2019: 1.5) سنوًيا فوق معدل الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي. 
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اإليرادات  .20

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

قسم 
التغليف 
الصناعي

قسم
 التغليف 

االستهالكي

قسم 
التغليف 

المرن
إيرادات 

اإلجماليأخرى

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

نوع اإليرادات

6,542,170---6,542,170بيع أوراق التغليف متعددة الطبقات 

بيع أكياس وورق تغليف عالي
4,461,114--4,461,114-الجودة والقيمة

بيع ورق الطباعة متعدد الطيات
1,287,067-1,287,067--وروالت الورق

85,93785,937---بيع نفايات

1,0451,045---ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

6,542,1704,461,1141,287,06786,98212,377,333إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء

5,5585,558---إيرادات أرباح من ودائع ألجل

6,542,1704,461,1141,287,06792,54012,382,891إجمالي اإليرادات

األسواق الجغرافية

1,922,0701,437,5101,228,00538,0844,625,669دولة الكويت

4,033,4392,881,94259,06248,8987,023,341دول مجلس التعاون الخليجي

317,478--175,816141,662آسيا

410,845---410,845أفريقيا

6,542,1704,461,1141,287,06786,98212,377,333إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء

توقيت تحقق اإليرادات

6,542,1704,461,1141,287,06786,98212,377,333بضائع محولة في وقت محدد

6,542,1704,461,1141,287,06786,98212,377,333إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء 

اإليرادات

6,542,1704,461,1141,287,06786,98212,377,333عمالء خارجيين

6,542,1704,461,1141,287,06786,98212,377,333إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء
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للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قسم 
التغليف 
الصناعي

قسم
 التغليف 

االستهالكي

قسم 
التغليف 

المرن
إيرادات 

اإلجماليأخرى

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

نوع اإليرادات

8,487,105---8,487,105بيع أوراق التغليف متعددة الطبقات 
بيع أكياس وورق تغليف عالي

4,992,177--4,992,177-الجودة والقيمة
بيع ورق الطباعة متعدد الطيات

1,342,382-1,342,382--وروالت الورق
132,847132,847---بيع نفايات

357357---ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

8,487,1054,992,1771,342,382133,20414,954,868إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء

7,6177,617---إيرادات أرباح من ودائع ألجل

8,487,1054,992,1771,342,382140,82114,962,485إجمالي اإليرادات

األسواق الجغرافية

2,578,9271,832,3441,304,72959,9545,775,954دولة الكويت
4,394,4552,974,15037,65373,2507,479,508دول مجلس التعاون الخليجي

1,161,127--975,444185,683آسيا
529,138---529,138أفريقيا

9,141---9,141الواليات المتحدة األمريكية

8,487,1054,992,1771,342,382133,20414,954,868إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء

توقيت تحقق اإليرادات

8,487,1054,992,1771,342,382133,20414,954,868بضائع محولة في وقت محدد
8,487,1054,992,1771,342,382133,20414,954,868إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء 

اإليرادات

8,487,1054,992,1771,342,382133,20414,954,868عمالء خارجيين

8,487,1054,992,1771,342,382133,20414,954,868إجمالي اإليرادات من عقود مع عمالء

العقود  من  الناتجة  المدينة  التجارية  للذمم  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  بمخصص  باالعتراف  المجموعة  قامت 
المبرمة مع عمالء، وتم إدراجه في بيان الربح أو الخسارة المجمع بمبلغ 56,559 دينار كويتي للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2020 (2019: 48,382 دينار كويتي).
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أرصدة عقود
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

59,89886,474مطلوبات عقود

خالل  العمالء  إلى  البضائع  لتوصيل  السنة  خالل  عمالء  من  مستلمة  مقدمة  دفعات  في  العقود  مطلوبات  تتمثل 
السنة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021. تم استيفاء التزامات األداء المتعلقة بمطلوبات العقود للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2019 خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

مصاريف عمومية وإدارية   .21
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

617,723587,020تكاليف موظفين
15,3296,538استهالك (إيضاح ٧)

4,9914,991إطفاء (إيضاح ٨)
14,87413,888إيجار

30,09331,806مصاريف اتصاالت
59,22764,622أتعاب مهنية

17,82941,366مصاريف سفر
21,68024,502مصاريف قرطاسية

104,08071,218أخرى
885,826845,951

مصاريف بيع وتوزيع   .22
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

135,127129,129تكاليف موظفين
224,344267,694مصاريف تعبئة

44,767105,221أخرى
404,238502,044

ربحية السهم األساسية والمخففة   .23
األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  السنة  ربح  بقسمة  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية  احتساب  يتم 

القائمة خالل السنة بعد خصم أسهم الخزينة كما يلي: 
20202019

دينار كويتيدينار كويتي

1,024,917319,331ربح السنة (دينار كويتي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة:

100,691,795100,691,795عدد الحصص المصدرة
(1,454,028)(1,454,028)ناقًصا: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

99,237,76799,237,767المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
10.333.22ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)
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التغييرات في االلتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل  .24

قروض ألجل
التزامات 

أوراق دفععقود اإليجار
توزيعات أرباح 

اإلجماليمستحقة
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,080,027961,377166,362163,0262,370,792في ١ يناير ٢٠٢٠
(600,000)---(600,000)المسدد من قروض ألجل

496,188496,188---توزيعات األرباح
(487,161)(487,161)---توزيعات أرباح مدفوعة

سداد الجزء األصلي من التزامات عقود 
(53,034)--(53,034)-اإليجار

(58,207)-(58,207)-المدفوع من أوراق دفع
74,481-35,25834,7494,474تكاليف تمويل مستحقة

(74,481)-(4,474)(34,749)(35,258)تكاليف تمويل مدفوعة
458--458-فرق ترجمة العمالت األجنبية

480,027908,801108,155172,0531,669,036في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

149,7171,301,705--١1,151,988 يناير ٢٠١٩
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

المالية ٦١
-999,562--999,562

572,039---572,039المحصل من قروض ألجل
(644,000)---(644,000)المسدد من قروض ألجل

992,378992,378---توزيعات األرباح
(979,069)(979,069)---توزيعات أرباح مدفوعة

(37,661)--(37,661)-سداد الجزء األصلي من التزامات عقود اإليجار
166,362-166,362--متحصالت من أوراق دفع

111,771-50,40834,70526,658تكاليف تمويل مستحقة
(111,771)-(26,658)(34,705)(50,408)تكاليف تمويل مدفوعة

(524)--(524)-فرق ترجمة العمالت األجنبية
1,080,027961,377166,362163,0262,370,792في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

معامالت مع أطراف ذات صلة وأرصدة  .25

للمجموعة  الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  المساهمين،  كبار  في  الصلة  ذات  األطراف  تتمثل 
والشركات التي تسيطر عليها هذه األطراف أو التي لها تأثير جوهري عليها. يتم اعتماد سياسات وشروط التسعير 

لهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم. 

إن أرصدة المعامالت المهمة مع األطراف ذات الصلة واألرصدة هي كما يلي:

20202019 بيان المركز المالي المجمع:

دينار كويتيدينار كويتي
-30,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح ١٨)

ال تحمل المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات الصلة أية أرباح وتستحق عند الطلب.
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20202019

دينار كويتيدينار كويتي

بيان الربح أو الخسارة المجمع
مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين

201,743187,344رواتب ومزايا قصيرة األجل
14,83218,005مكافآت نهاية الخدمة

-30,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

التقارير القطاعية   .26

القطاع التشغيلي هو عنصر من عناصر الكيان الذي يدخل في أنشطة أعمال قد يحقق من خاللها أرباًحا ويتكبد 
مصاريف، والذي تتم مراجعة نتائجه التشغيلية بانتظام من قبل صانع القرار الرئيسي في الكيان من أجل اتخاذ 

قرارات بشأن تخصيص الموارد للقطاع ولتقييم أداءه، والذي يتوفر له معلومات مالية منفصلة.
يتركز نشاط المجموعة في القطاعات التشغيلية الرئيسية التالية:

قسم التغليف الصناعي: يقوم بإنتاج وتوريد أكياس التغليف متعددة الطبقات لالستخدام الصناعي. –
أنواع األكياس عالية الجودة والقيمة تورد لكبرى  – بإنتاج وتوريد مختلف  التغليف االستهالكي: يقوم  قسم 

الماركات والسالسل على المستوى اإلقليمي والدولي.
قسم التغليف المرن: يقوم بإنتاج وتوريد ورق الطباعة متعددة الطيات وروالت الورق بما في ذلك أوراق األلمنيوم. –

فيما يلي تحليل إليرادات ونتائج المجموعة حسب قطاعات التشغيل للسنة:

2020201920202019
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

نتائج القطاعاإليرادات
6,542,1708,487,105827,116370,461قسم التغليف الصناعي

4,461,1144,992,1771,323,5641,171,446قسم التغليف االستهالكي
1,287,0671,342,382228,459188,415قسم التغليف المرن

12,290,35114,821,6642,379,1391,730,322

(11,927)184,157الحصة من نتائج شركة زميلة
92,540140,821إيرادات أخرى

(19,669)(101,389)مخصص بضاعة قديمة ومتقادمة
(48,382)(56,559)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

-(18,960)انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
1,738-ربح محقق من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

5,096(2,919)(خسارة)/ربح تحويل عملة أجنبية
(845,951)(885,826)مصاريف عمومية وإدارية

(502,044)(404,238)مصاريف بيع وتوزيع
(111,771)(74,481)تكاليف تمويل

(3,044)(10,003)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(11,327)(33,246)ضريبة دعم العمالة الوطنية

(4,531)(13,298)الزكاة
-(30,000)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,024,917319,331ربح السنة
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فيما يلي تحليل إيرادات ونتائج القطاعات للمجموعة حسب المنطقة الجغرافية للسنة:

2020201920202019
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

نتائج القطاعاإليرادات

4,587,5855,716,0001,176,656912,100دولة الكويت
6,974,4437,406,2581,137,899727,422دول مجلس التعاون الخليجي

317,4781,161,1275,7195,075آسيا
410,845529,13858,86583,530أفريقيا

2,195-9,141-الواليات المتحدة األمريكية
12,290,35114,821,6642,379,1391,730,322

فيما يلي تحليل موجودات ومطلوبات المجموعة حسب المنطقة الجغرافية للسنة:

2020201920202019
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

المطلوباتالموجودات

14,558,47514,618,8623,102,6993,555,298دولة الكويت
7,845,8768,370,0571,073,4341,730,619دول مجلس التعاون الخليجي

22,404,35122,988,9194,176,1335,285,917

المخاطر المالية وإدارة رأس المال  . 27

تؤدي أنشطة المجموعة إلى تعريضها للعديد من المخاطر المالية: مثل مخاطر السوق (أي، مخاطر العملة األجنبية 
السيولة.  ومخاطر  االئتمانية  والمخاطر  ملكية)  حقوق  أدوات  المجموعة  لدى  ليس  ألنه  الفائدة  معدل  ومخاطر 
سياسات إدارة المجموعة لتخفيف المخاطر موضحة أدناه. ال تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية، على 

أساس المضاربة المستقبلية.

السياسات المحاسبية المهمة

تم اإلفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية المهمة والطرق المستخدمة متضمناً ذلك معايير االعتراف وأسس 
القياس وأسس االعتراف باإليرادات والمصاريف فيما يتعلق بكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية في 

اإليضاح 5 حول البيانات المالية المجمعة.

مخاطر السوق   27.1

مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات 
في أسعار السوق. تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الربح.

مخاطر العملة األجنبية  أ) 

 هو خطر التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية كنتيجة لتغيرات أسعار صرف 
العمالت األجنبية بما يؤثر على تدفقات المجموعة النقدية أو على تقييم الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة 

النقدية بالعمالت األجنبية.
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بإدارة  المجموعة  شركات  من  كل  قيام  تتطلب  األجنبية  العملة  مخاطر  إلدارة  سياسات  بوضع  المجموعة  قامت 
مخاطر العملة األجنبية مقابل عملتها التشغيلية. تقوم المجموعة بمتابعة وإدارة تلك المخاطر عن طريق:  

•  متابعة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بصورة دورية. 
•  وضع حدود للتعامل بعمالت أجنبية وألغراض نشاط المجموعة األساسي.

فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

961,52062,084دوالر أمريكي 
21,50171,325ريال سعودي

998,413900,796درهم إماراتي
(123,895)(31,730)يورو

يتضمـن الجـدول أدنـاه تحليالً بتأثير زيادة قوة سعر الصرف بنسبة %5 مقابل الدينار الكويتي عن المستويات المطبقـة 
في 31 ديسمبر مع بقاء المتغيرات األخرى ثابتة في بيان الربح أو الخسارة المجمع وبيان حقوق الملكية المجمع. 

من المتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في العملة األجنبية مساويا ومقابال لتأثير الزيادة الموضحة.

نسبة التغير في
سعر صرف العملة

التأثير على ربح السنة
وحقوق الملكية 

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

48,0763,104+5%دوالر أمريكي
1,0753,566+5%ريال سعودي

49,92145,040+5%درهم إماراتي
(6,195)(1,587)+5%يورو

مخاطر معدل الفائدة ب) 

إن  السوقي.  الربح  معدالت  فـي  التغيرات  بسبب  المالية  األداة  قيمة  تذبذب  مخاطر  هي  الفائدة  معدل  مخاطر 
أن  حيث  اإليجار،  عقود  والتزامات  ألجل  والقروض  للودائع  بالنسبة  الفائدة  معدل  لمخاطر  معرضة  غير  المجموعة 
الودائع والقروض ألجل والتزامات عقود اإليجار تحمل معدل ربح ثابت. ومع ذلك، لدى المجموعة أدوات مالية والتي 

من المحتمل أن تعرض المجموعة لمخاطر معدل الفائدة حيث تتكون بشكل رئيسي من أوراق دفع.   

معدالت  في  معقول  بشكل  المحتملة  للتغيرات  المجمع  الخسارة  أو  الربح  بيان  حساسية  التالي  الجدول  يوضح 
الفائدة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.

إن حساسية بيان الربح أو الخسارة المجمع هي تأثير التغيرات المفترضة في معدالت الفائدة على ربح المجموعة 
للسنة  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  ومكافأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم  وضريبة  العملي  للتقدم  الكويت  حصة  قبل 
أن  المتوقع  من  ديسمبر.   31 في  كما  بها  المحتفظ  المالية  والمطلوبات  للموجودات  المتغير  السعر  أساس  على 

يكون تأثير االنخفاض في المعدل مساوًيا ومقابالً لتأثير الزيادة الموضحة.
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التغير في 
نقاط األساس

التأثير على ربح السنة 
وحقوق الملكية

2020201920202019

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

2241,333+5%108,155166,362أوراق دفع

المخاطر االئتمانية   27.2

إن المخاطر االئتمانية هي مخاطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزام تعاقدي مسبًبا 
خسارة مالية للطرف اآلخر. الموجودات المالية التي تعرض المجموعة بشكل كبير للمخاطر االئتمانية تكمن بصورة 
أساسية في ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (باستثناء دفعة مقدمة للموردين ومدفوعات مقدًما) وودائع 

ألجل والنقد والنقد المعادل. 

ذمم تجارية مدينة

تطبق المجموعة النموذج المبسط الوارد بالمعيار الدولي للتقارير المالية 9 لتحقق الخسائر االئتمانية المتوقعة 
على مدى عمر األداة لكافة الذمم التجارية المدينة حيث أن هذه البنود ليس لها عامل تمويل جوهري. عند قياس 
إلى  استناًدا  تبويبها  وتم  جمعي  أساس  على  المدينة  التجارية  الذمم  تقييم  تم  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر 

خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وفترة انقضاء تاريخ االستحقاق.

يتم تنفيذ تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل بيانات مالية باستخدام جدول المخصص لقياس الخسائر االئتمانية 
المتوقعة. تستند معدالت المخصص إلى فترة انقضاء االستحقاق بالنسبة لفئات قطاعات العمالء المختلفة التي 
بأنماط خسارة مماثلة (أي حسب المنطقة الجغرافية ونوع الخدمة ونوع العميل). ُتظهر العملية الحسابية النتائج 
سابقة  أحداث  بشأن  التقرير  تاريخ  في  متاحة  تكون  التي  والمؤيدة  المعقولة  والمعلومات  المحتملة  المرجحة 

وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية.

فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للذمم التجارية المدينة للمجموعة باستخدام 
جدول المخصص:

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

فترة انقضاء تاريخ االستحقاق
٠-٩٠  
يوًما 

٩١-١٨٠
يوًما

١٨١-٣٦٥  
يوًما 

أكثر من
اإلجمالي٣٦٥ يوًما 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

100%56.63%6.236%0.50%معدل الخسائر االئتمانية المتوقعة (٪)
3,337,375253,72958,389130,1893,779,682مجمل القيمة الدفترية

16,67715,82233,063130,189195,751الخسائر االئتمانية المتوقعة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

فترة انقضاء تاريخ االستحقاق
٠-٩٠  
يوًما 

٩١-١٨٠
يوًما

١٨١-٣٦٥  
يوًما 

أكثر من
اإلجمالي٣٦٥ يوًما 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

100%15.390%6.472%0.30%معدل الخسائر االئتمانية المتوقعة (٪)
3,459,89377,38019,296123,2623,679,831مجمل القيمة الدفترية

10,3805,0092,970123,262141,621الخسائر االئتمانية المتوقعة
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يتم شطب الذمم التجارية المدينة (أي إلغاء االعتراف بها) عندما ال يكون هناك توقع معقول الستردادها. إن التعثر في 
السداد خالل 365 يوًما اعتباًرا من تاريخ االستحقاق وعدم التمكن من إجراء ترتيب بديل للسداد - من بين أمور أخرى - مع 

المجموعة يعد مؤشًرا على وجود توقع غير معقول لالسترداد، وبالتالي يعتبر كانخفاض في القيمة االئتمانية.

األدوات المالية والودائع ألجل والنقد وأرصدة لدى البنوك

إن الودائع الخاصة بالمجموعة واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل المقاسة بالتكلفة المطفأة تعد ذات مخاطر 
ائتمانية منخفضة القيمة، ويستند مخصص الخسارة إلى الخسائر المتوقعة على مدار 12 شهًرا. يتم إيداع الودائع الخاصة 
بالمجموعة واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل لدى مؤسسات مالية ذات سمعة ائتمانية جيدة وليس لديها 
تاريخ حالي للتعثر. استناًدا إلى تقييم اإلدارة، فإن أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتج عن هذه الموجودات المالية غير 

جوهري بالنسبة للمجموعة نظًرا ألن مخاطر التعثر قد ازدادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي.

التعرض للمخاطر االئتمانية

تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى لخطر االنكشاف للمخاطر االئتمانية. إن أقصى صافي تعرض 
للمخاطر االئتمانية لفئة الموجودات بتاريخ البيانات المالية كما يلي:

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (باستثناء دفعة مقدمة 
3,683,9543,619,865للموردين ومدفوعات مقدًما)

570,000350,000ودائع ألجل

273,593-وديعة قصيرة األجل

1,526,1591,430,167أرصدة لدى البنوك ونقد لدى مدير محافظ

5,780,1135,673,625

التركيز الجغرافي ألقصى تعرض للمخاطر االئتمانية

إن أقصى تعرض للمخاطر االئتمانية للموجودات المالية بتاريخ التقرير وفقا لإلقليم الجغرافي والقطاع كما يلي:

 

دول مجلس 
التعاون 
الخليجي

اإلجماليأخرى

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
2020

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (باستثناء مدفوعات 
مقدما)

3,562,697121,2573,683,954

570,000-570,000وديعة ألجل

1,526,159-1,526,159أرصدة لدى البنوك ونقد لدى مدير محافظ

5,658,856121,2575,780,113
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دول مجلس 
التعاون 
الخليجي

اإلجماليأخرى

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
2019

ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى (باستثناء دفعة مقدمة 
للموردين ومدفوعات مقدما)

3,535,91283,9533,619,865

350,000-350,000ودائع ألجل
273,593-273,593وديعة قصيرة األجل

1,430,167-1,430,167أرصدة لدى البنوك ونقد لدى مدير محافظ
5,589,67283,9535,673,625

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

3,683,9543,619,865قطاع الصناعة:
2,096,1592,053,760التصنيع 

5,780,1135,673,625البنوك والمؤسسات المالية

27.3      مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أال تكون المجموعة قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. وللحد من هذه المخاطر 
فقد قامت اإلدارة بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومراقبة سيولة الموجودات والسيولة بشكل يومي. 

تقع المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة على مجلس اإلدارة الذي وضع إطار عمل مالئم إلدارة مخاطر السيولة 
بإدارة  المجموعة  تقوم  السيولة.  إدارة  متطلبات  إلى  باإلضافة  للمجموعة  األجل  وطويل  قصير  التمويل  إلدارة  وذلك 
مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناسبة واقتراضات وتسهيالت بنكية باإلضافة إلى المراقبة المستمرة 

للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة سجالت استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية.

تم تحليل المطلوبات غير المشتقة للمجموعة في الجدول أدناه بناء على الفترة المتبقية بتاريخ المركز المالي وحتى 
تاريخ االستحقاق التعاقدي. تمثل المبالغ المدرجة في الجدول مبالغ التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. 

2020
أقل من
 ٣ شهور

من ٣ إلى
 ١٢ شهًرا

من ١ إلى
٢ سنة

من ٢ إلى
اإلجمالي ٥ سنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

494,268--494,268-   قروض ألجل
12,11761,35074,5581,052,5001,200,525التزامات عقود اإليجار

1,733,622--1,640,26193,361ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 
110,168---110,168أوراق دفع

1,762,546648,97974,5581,052,5003,538,583
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2019
أقل من
 ٣ شهور

من ٣ إلى
 ١٢ شهًرا

من ١ إلى
٢ سنة

من ٢ إلى
اإلجمالي ٥ سنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,134,628-637,800496,828-قروض ألجل

11,81860,45472,2721,175,2291,319,773التزامات عقود اإليجار

2,166,448--2,098,50267,946ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

168,003---168,003أوراق دفع

2,278,323766,200569,1001,175,2294,788,852

27.4  إدارة مخاطر رأس المال

ككيان  النشاط  في  االستمرار  في  قدرتها  على  المحافظة  في  المال  رأس  إدارة  في  المجموعة  أغــراض  تتمثل 
مستمر وذلك حتى تتمكن من تحقيق عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين وتقديم عائد مالئم 

للمساهمين من خالل تسعير المنتجات والخدمات بما يتفق مع مستوى المخاطر المأخوذة.

تحدد المجموعة مبلغ رأس المال تناسبياً مع المخاطر. تدير المجموعة رأس المال ويتم إجراء التعديالت عليه في 
التغيرات في الظروف االقتصادية وفي خصائص الموجودات ذات العالقة. ومن أجل الحفاظ على/أو تعديل  ضوء 
أو إعادة  األرباح المدفوعة للمساهمين  القيام بتعديل مبلغ توزيعات  المال فإن المجموعة يمكنها  هيكل رأس 

رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات بهدف تخفيض الدين.

المديونية  المديونية والتي تم احتسابها بقيمة صافي  المال على أساس نسبة  تقوم المجموعة بمراقبة رأس 
والنقد  النقد  ناقصاً  المديونية  إجمالي  بمبلغ  المديونية  صافي  احتساب  يتم  المستثمر.  المال  رأس  إجمالي  إلى 

المعادل وتحتسب إجمالي رأس المال المستثمر بإجمالي صافي المديونية وحقوق الملكية.

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

480,0271,080,027قروض ألجل
908,801961,377التزامات عقود اإليجار

108,155166,362أوراق دفع
(1,707,902)(1,529,436)ناقصا: النقد والنقد المعادل

499,864(32,453)صافي الدين
18,228,21817,703,002حقوق الملكية

18,195,76518,202,866رأس المال المستثمر
2.75%-معدل المديونية

وفائها  ضمان  إلى  أخرى،  أمور  بين  من  المجموعة،  مال  رأس  إدارة  تسعى  العام،  الهدف  هذا  تحقيق  أجل  من 
في  اإلخفاق  إن  المال.  رأس  هيكل  متطلبات  تحدد  والتي  ألجل  والقروض  بالديون  المتعلقة  المالية  بالتعهدات 
الوفاء بالتعهدات المالية قد يسمح للبنوك المقرضة والدائنين طلب الديون والقروض المستحقة من المجموعة 
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على الفور. لم يحدث أي خرق للتعهدات المالية الخاصة بالديون والقروض التي تحمل فائدة خالل السنة المالية 
الحالية. لم تتم أي تغييرات على أهداف وسياسات وإجراءات إدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

.2020

يقدر  والــذي  لالستدانة  المثالي  المعدل  نطاق  في  مديونية  بمعدل  االحتفاظ  إلى  المجموعة  سياسة  تهدف 
الدين الذي ُتضاعف فيه الشركة األم  بناًء على تكلفة معدل رأس المال. يمثل المعدل المثالي لالستدانة معدل 

قيمتها لمساهميها إلى أقصى حد، وفي الوقت نفسه تحتفظ بتكلفة رأس المال عند مستوى منخفض.

28.      قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة

تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي يمكن من خالله استالم أو بيع أصل أو المبلغ المدفوع لتحويل التزام في معاملة 
نظامية بين مشاركين في السوق كما في تاريخ القياس. 

في رأي إدارة المجموعة، فإن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف مادًيا عن قيمتها 
الدفترية بتاريخ المركز المالي.

29.      ارتباطات ومطلوبات محتملة 

20202019

دينار كويتيدينار كويتي

ارتباطات رأسمالية

229,484-لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

المطلوبات المحتملة

511,591-اعتمادات مستندية

115,33281,575خطابات ضمان
115,332593,166

30.      اجتماع الجمعية العامة السنوية 

وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 18 يونيو 2020 على ما يلي:

البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

تحويل مبلغ 207,408 دينار كويتي من االحتياطي االختياري إلى األرباح المرحلة من أجل توزيع أرباح نقدية للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 (2018: 112,207 دينار كويتي).

توزيعات أرباح نقدية بنسبة 5% بما يعادل 5 فلس للسهم الواحد على األسهم القائمة باستثناء أسهم الخزينة، 
بسجل  المقيدين  المساهمين  إلى   2019 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  كويتي  دينار   496,188 بمبلغ 

الشركة األم كما في تاريخ االستحقاق (2018:  992,378 دينار كويتي).

اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مارس 2021 توزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 30,000 
دينار كويتي  عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2020 (2019: الشيء)، ويخضع هذا االقتراح لموافقة الجمعية العامة 

السنوية للمساهمين.
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31.      أحداث جوهرية

تأثير جائحة فيروس كورونا

المجموعة  قامت  العمل.  استمرارية  نحو  المجموعة  خطط  تسير  كورونا،  فيروس  جائحة  بتفشي  يتعلق  فيما 
بتقييم المخاطر الرئيسية وحاالت عدم التأكد، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على النشاط االقتصادي. 
لمواجهة  التكاليف  من  الحد  تدابير  بتطبيق  وتقوم  كورونا،  فيروس  جائحة  تأثير  فعال  بشكل  المجموعة  وتراقب 
التأثير المحتمل النخفاض الطلب على أكياس تعبئة االسمنت والمنتجات الورقية األخرى. وقد تضمنت هذه التدابير 

ما يلي:

تخفيض التكاليف المتغيرة المناسبة؛ 

رقابة مشددة على النفقات التقديرية؛ 

وقف عملية التوظيف؛ 

وتخفيض مؤقت لعدد ساعات العمل والموظفين. 

استجابة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لتحديد  المستخدمة  واالفتراضات  المدخالت  بتحديث  المجموعة  قامت 
لحاالت عدم التأكد الناتجة عن جائحة فيروس كورونا والتقلبات غير المسبوقة في العوامل االقتصادية. تم تقدير 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس مجموعة من الظروف االقتصادية المتوقعة.  بالنظر إلى أن هذا الحدث 
الكلية  العوامل االقتصادية  التقلبات عالية المستوى في  تأثير  يتطور بشكل سريع، أخذت المجموعة في االعتبار 
المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لتحديد  االقتصادية  السيناريوهات  واحتمالية  خطورة  مدى  تحديد  عند  المستقبلية 

وسوف تستمر في القيام بذلك خالل األرباع القادمة.

تم تحديث نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل إجراء تعديالت في طرق وضع السيناريو وعوامل الترجيح 
العامل المستقبلي المستخدم من مؤشر االئتمان السابق  األساسية المعينة لهذه السيناريوهات. يتم تحديد 
الذي تم رصده. يتم استخدام مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتماالت التعثر المتوقعة في نقطة زمنية لحافظة االئتمان 
العوامل  على  كورونا  بفيروس  المتعلق  التأثير  خاص  بشكل  االعتبار  في  المجموعة  أخذت  بالمجموعة.  الخاصة 
ألوجه  القيمة  انخفاض  مؤشرات  وتقييم  االئتمانية  المخاطر  في  الجوهرية  الزيادة  تحديد  عند  والكمية  النوعية 

المخاطر في القطاعات المحتمل تأثرها.

لجائحة  المحتمل  السداد  مخاطر  لتأثير  الدقيقة  المراقبة  المجموعة  تواصل  أعاله،  المبينة  االفتراضات  إلى  إضافة 
فيروس كورونا على القطاعات الصناعية المتضررة.

تراجع  ويستمر  الجائحة  نتيجة  المفروضة  القيود  تستمر  حيث  السيناريوهات  من  عدد  بوضع  المجموعة  قامت 
النشاط االقتصادي. تم إدراج المزيد من مخاطر الهبوط المحتملة في التوقعات من خالل توسيع نطاق الُمعطيات.

بعد النظر في توقعات المجموعة، وتحليل الُمعطيات، والحيز المالي الجوهري للمجموعة، فإن اإلدارة لديها توقع 
معقول بأن المجموعة ككل لديها موارد كافية لالستمرار في حالتها التشغيلية في المستقبل القريب. ولهذا 

السبب تواصل تطبيق مبدأ المنشأة المستمرة المحاسبي في إعداد البيانات المالية المجمعة.
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