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الرحم الرحيم

بسم

بدايــة يســرني باأل الــة ع ـ ن ســي ونيابــة ع ـ اع ــا مجل ـ

االدارة أ أر ـ بالســادة المســا مي الكــرام فــي اجتمــاع

الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية الســابعة واالربعــو للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021م متقدمــا لك ـ بوافــر الشــكر
واالمتنا عل تلبية دعوتنا لح ور االجتماع
فــي اجتماعنــا ــذا تقريــر مجلــ

ويطيــ لــي أ أســتعر

المنتهيــة فــي  2021/12/31م

االدارة وتقريــر مرا ــ الحســابات والبيانــات الماليــة للســنة الماليــة

افــة الــ التقاريــر ات ال لــة

السادة المسا مي الكرام
ال يســعنا فــي البدايــة اال أ نحمــد المول ـ ع ـ وجــل ونشــكر ج يــل ــكر ســبحان وتعال ـ عل ـ تجــاوز المرا ــل ال عبــة م ـ
جا حــة كورونــا و لـ بالتعــاو الم مــر واتبــاع التعليمــات واال ــترا ات ال حيــة مـ اال ــوات واال ــوة المو يـ والعامليـ فــي
الشركة
لقد كا العام  2021ملي ا بال عوبات والعوا

لها عل نتا

التي القت ب

اعما الشركة م عدة جوان وم أ مها

أوال االرت ــاع فــي تكل ــة االســتيراد م ــل التامي ـ والنقــل والرعايــة وارت ــاع االســعار فــي بلــد المنش ـ بنســبة ت ــل ل ـ 15

ــذ العوامــل ادت ال ـ ارت ــاع تكل ــة االســتيراد للــرأ
اني ا البيــع باألســعار المحــددة مـ

وكل

الوا ــد مقارنــة بالعــام .2020

بــل وزارة التجــارة وال ناعــة بموجـ

رار ــا ر ـ  79لســنة  2020بت بيــت أســعار الــر و

اال نــام الحيــة والذبا ـ واللحــوم الحمــرا مقابــل من ـ الدع ـ للشــركة بموج ـ القــرار ر ـ  80لســنة  2020وتمديدات ـ بوا ــع 5
و لـ

دنانيــر لــكل رأ

تـ  2020/7/31ومنــذ لـ التاريـ تو ــف الدعـ مــع اســتمرار ت بيــت األســعار ممــا أد

لـ تحقيـ

ســارة ن يــر التـ ام الشــركة بتغطيــة ا تياجــات الســو المحلــي و دعـ االمـ الغذا ــي الو نــي
ال ا

ــدور كـ التمييـ فــي الدعــو المقامــة مـ الشــركة

بقيمــة الدع ـ

ــد وزارة التجــارة وال ناعــة و التــي مو وعهــا نــدب بيــر للمطالبــة

ي ـ ا ــدرت محكمــة أو درجــة فــي فبرايــر  2017كمهــا ب قيــة الشــركة فــي مبل ـ و ــدر  2.2مليــو دينــار

تقريبــا وبعــد اســت نا

الحك ـ أ ــدرت محكمــة االســت نا

كمهــا برف ـ

االســت نا

ب قيــة الشــركة فــي المبلـ الــوارد بحكـ او درجــة وفــي  29أبريــل 2021

الشــركة األم فيمــا يتعلـ بهــذ الق يــة القانونيــة ممــا نتـ عنـ م

ـ

ســارة

بمــا يعن ـ ت ييــد ك ـ محكمــة او درجــة

ــدر كـ عـ محكمــة التمييـ ليـ

الـ

فــي

افيــة بمبلـ يمتـ  2,078,408دينــار كويتــي

رابع ا تو ــف عميــل الشــركة فــي دولــة طــر عــ اســتيراد األ نــام األســترالية بســب تو ــف الدعــ الحكومــي المقــدم لــ مقابــل
االستيراد وبذل ان

ت كمية المبيعات ال ارجية بنسبة اربت 85

م النشا

امس ا اســتمرار القــرارات واإلجــرا ات التــي ات ذتهــا الســلطات األســترالية للعــام الرابــع علـ التوالــي بو ــف ت ديــر اال نــام الحيــة
ل ـ منطقــة الشــر االوس ـ

ـ

فتــرة ال يــف ي ـ

امــت الشــركة باســتيراد كميــات كبيــرة م ـ األ نــام واال ت ــا بهــا فــي

م رعة الشركة لتغطية اجة السو في تل ال ترة مما رفع تكل ة الرعاية واالعا ة ل

نام

7
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كر ــا اال ا الشــركة ــد ات ــذت ال طــوات المناســبة للت يــف مـ

ــدة تلـ اال ــار

النقـ

فــي االمــدادات

امــت باســتيراد الكميــات المناســبة لتغطيــة ا تياجــات الســو المحلــي ـ االتجــا الـ تعويـ

ا وجــدت الســتيراد اللحــوم المبــردة ودعــ الســو المحلــي كمــا امــت بالعديــد مــ المراســ ت مــع الجهــات الرســمية لشــر
وتو يـ اال ــار الســلبية للقــرار الــوزاري ر ـ  79لســنة  2020المتعلـ بت بيــت األســعار والتـ أ ــرت علـ ادا الشــركة بشــكل
مـ

ــا

ي ـ ارت ــاع التكل ــة بشــكل ــاد بحي ـ أ بحــت التكل ــة اعل ـ م ـ ســعر البيــع ممــا جعــل الشــركة تطل ـ م ـ وزارة

التجــارة وال ناعــة امــا تحريــر األســعار او تقدي ـ دع ـ مالــي مقابــل اســتيراد ا ل
تمــا الـ تكبــد الشــركة والمســا مي

نــام و ا اســتمرار العمــل بهــذا القــرار ســي دي

ســا ر جســيمة ال يمكـ تداركهــا او ت اديهــا وبســب عــدم
ا يــة

المكاتبــات الرســمية مـ الجهــات ات ال لــة فقــد ات ــذت الشــركة القــرار برفــع دعــو

ــو الشــركة علـ أي رد علـ
ــد وزارة التجــارة وال ناعــة

السادة المسا مي الكرام
الم شرات المالية
فــي ــل ال عوبــات والعوا ــ التــي واجهتهــا الشــركة والســاب
 52,018,958د
 62,171,718د

ب ن ــا

نســبت 16

كر ــا فقــد تــ تحقيــ

يــرادات تشــغيلية مــ النشــا بلغــت

مقارنــة بالعــام  ( 2020يــ بلغــت اإليــرادات التشــغيلية فــي العــام الما ــي

مت منــة يــرادات الدعــ الحكومــي)

فــي يــ بلغــت التكاليــف التشــغيلية للنشــا ( 48,412,664د ) ب ن ــا

نســبت  % 11مقارنــة بالعــام  ( 2020يــ بلغــت

التكاليــف التشــغيلية فــي العــام الما ــي  54,670,547د ) محققــة مجمــل رب ـ م ـ النشــا بل ـ  2,829,170د

بان ــا

نســبت  % 52مقارنــة بالعــام  ( 2020يــ بلــ مجمــل الربــ فــي العــام الما ــي  5,889,568د )
كمــا بلغــت الم روفــات العموميــة واإلداريــة والتســويقية واأل ــر  6,077,969د

ب ن ــا

نســبت  % 2مقارنــة بالعــام 2020

( يـ بلغــت فــي العــام الما ــي  6,182,733د )
وفــي نهايــة الســنة الماليــة ققــت الشــركة
ــات التــي تـ تســجيلها ـ

جمالــي الم
وفــي ــذا العــام ان
كمــا ان

افــي ســارة بلـ  6,463,537د
العــام بلـ  2,968,735د

ــت قــو الملكيــة لت ــل لـ  34,829,357د

مقارنــة فــي العــام الســاب التــي بلغــت  41,291,979د

ــت يمــة جمالــي الموجــودات لت ــل الـ  61,983,689د

مقارنــة عـ العام الســاب التــي بلغــت  67,801,996د

م ـ جهــة أ ــر

امــت الشــركة باســتيراد أك ــر م ـ  518ألــف رأ

مـ األ نــام فــي العــام الما ــي و لـ ل ســباب الســاب

8

وبلغــت ســارة الســه  30.89فلســا علمــا بـ

كر ــا

م ـ األ نــام الحيــة ـ

العــام  2020مقابــل  782ألــف رأ

تقرير مجل

السادة المسا مي الكرام
الد او القضا ية المقامة م
امــت الشــركة برفــع دعــو
الشــركة بســب

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
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دولة الكويت

بل ال ركة
ــد وزارة التجــارة وال ناعــة مو وعهــا نــدب بيــر لتقديــر ســا ر

ا يــة جديــدة فــي ســبتمبر 2021

ــرار وزيــر التجــارة وال ناعــة بت بيــت أســعار اال نــام وعــدم منــ الشــركة دعــ ن يــر الت امهــا بت يــت االســعار

والدعــو من ــورة اليــا امــام الق ــا
وع ـ الدعــو األول ـ والتــي مو وعهــا نــدب بيــر للمطالبــة بقيمــة الدع ـ والمقامــة فــي أ ســط
المقــرر بموجـ القــرار الــوزاري الــذ أ ــر بتقديـ دعـ مالــي ــدر  16.835دينــار لــكل رأ
ــر

التجــارة ــد امتنعــت ع ـ

الدع ـ المقــرر بالقــرار المذكــور

ــت محكمــة التميي ـ (ب لغــا الحك ـ المســت نف فيمــا
دينــار والق ــا برف ـ

يـ

نـ

 2013للمطالبــة بقيمــة الدع ـ
ــي أو مبــرد و يـ أ وزارة
و ــد

امــت الشــركة برفــع دعــو للمطالبــة بقيمــة الدع ـ

ـ ب ـ بال ـ ام الجهــة اإلداريــة (وزارة التجــارة) بمبل ـ 2,294,155/955

ــذا الطل ـ ) وبمــا ا الحك ـ ا ب ـ نها ــي و بــات أجبــر ل ـ الشــركة ب ــذ م

ـ

افــي بقيمــة 2

مليــو دينــار كويتــي تقريبــا وي هــر ا ــر فــي البيانــات الماليــة لل تــرة المنتهيــة فــي .2021/12/31

امــا الدعــو ال انيــة فمو وعهــا نــدب بيــر ب

ــو

مبل ـ الدع ـ ( 12,186,711د ) تقريبــا

 2013بطلـ نــدب بيــر إللـ ام وزارة التجــارة بتقديـ الدعـ الــذي ورد بموجـ
المت مـ الموافقــة علـ

ــرار مجلـ

ي ـ أ يمــت الدعــو فــي يوليــو

الــوزرا ال ــادر فــي ســبتمبر 2011

يــام ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي بشــرا األ نــام وبيعهــا للدولــة بطريقــة ( cost plus 15%و يــام الــوزارة

بو ــع ال وابـ ال زمــة لتن يــذ ــذا القــرار اال ا الــوزارة تقاعســت عـ ا ــدار ــذا القــرار ممــا دعــا الشــركة إل امــة ــذ الدعــو
وفــي ابريــل  2019ا ــدرت محكمــة او درجــة كـ برفـ
عــام  2020امــت الشــركة بالطع ـ بالتميي ـ عل ـ
يـ

امــام الدا ــرة اإلداريــة بمحكمــة التمييـ

الدعــو وأيدتـ محكمــة االســت نا

ك ـ االســت نا

فــي نوفمبــر مـ العــام اتـ وفــي

وبعــد بــو الطع ـ امــام رفــة المشــورة ا يــل الطع ـ لن ــر

ــررت محكمــة التمييـ ت جيــل ن ــر الطعـ لجلســة  2022/4/13الســتمرار المرافعــة

امامهــا
وعلي ـ ف ـ الشــركة تنت ــر ال
بهمــا مـ

ــل فيهمــا بموج ـ

بــل الشــركة فــي الق يتيـ

ك ـ نها ــي بــات وتجــدر اإل ــارة ال ـ

ــو  16,330,630د

ن ـ تبل ـ يمــة مجمــوع المبال ـ المطال ـ

علمــا بـ الشــركة ــدرت يمــة الم

ـ

لهاتيـ الق يتيـ مــا يبلـ

 13,225,204د

السادة المسا مي الكرام
ومــع العوامــل التــي أ ــرت فــي النتا ــ الماليــة الســاب

كر ــا اال ا الشــركة اف ــت علــ أدا هــا التشــغيلي ل مــا ســير العمــل

و ر ــت عل ـ ا يقــوم اســطولها البحــري باإل افــة ال ـ تغطيــة نشــا الشــركة القيــام بتســيير ر ـ ت ال ـ منا ـ أ ــر تلبيــة
لحاجات عم

ا ري مما أد ال ت ي

الم اريف التشغيلية وتحقي عوا د

افية للشركة

كمــا اســتمرت الشــركة ب عــادة تطويــر منتجاتهــا تلبيــة لر بــات المســتهلكي و ــذا االجــرا مســتمر ويتواك ـ مــع تطويــر وتحدي ـ
المعــدات فــي الم نــع لتوفيــر منتجــات الشــركة و لـ فــي م تلــف منافــذ البيــع الر يســية م ــل الجمعيــات التعاونيــة واالســوا المرك ية
وكذل ـ األ نــا

المدرجــة

م ـ البطا ــة التموينيــة ول ت ـ أســوا جديــدة ت ـ ت ديــر ــحنة تجريبيــة م ـ منتجــات الشــركة ال ـ

السو االماراتي
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اإلدارة

دولة الكويت

وأمــا دمــة المســتهلكي فقــد تـ تطويــر تطبيـ الهاتــف الذكــي وتحدي ـ لتوفيــر تجربــة تســو ســهلة ومريحـ للعمـ
زيــادة عــدد العمـ

المســجلي بالتطبيـ بعــدد  20الــف مشــتر جديــد عـ العــام  2020يـ و ــل اجمالــي العمـ

فــي تطبيـ الموا ــي الـ
و ـ

ممــا ســا

العــام  2021ت ـ

فــي

المســجلي

والــي  72الــف عميــل فــي نهايــة العــام .2021
ــر  6منتجــات جديــدة للعم ـ

البطا ــة التموينيــة ويت ـ التوا ــل المســتمر مــع العم ـ

و كذل ـ

ــر منتجي ـ

ودراســة بم

م ـ فــروع التموي ـ ل دمــة المســت يدي م ـ

اته ـ ومقتر اته ـ

و ــد اف ــت الم رعــة عل ـ تدنــي نســبة الناف ـ م ـ اال نــام ب ــل م ـ النس ـ المتعــار

عليهــا عالميــا مــع اســتمرار ا بالتطويــر

الذاتي لمنش تها وتوسيع المسا ة ال راعية فيها

السادة المسا مي الكرام
اعتمــد مجلـ

اإلدارة طــة عمــل جديــدة لتغطــي ال تــرة الـ  2025وروعــي فيهــا ا تكــو متوافقــة مــع المتغيــرات الطار ــة التــي

ــد تمــر بهــا الشــركة ومـ أبــرز بنود ــا العمــل علـ تنويــع اإلنتــا والتركيـ علـ المنتجــات الم نعــة والتوســع الجغرافــي للمبيعــات
وفتـ أســوا جديــدة والد ــو فــي مشــاريع ات يمــة م افــة ألعمــا الشــركة

السادة المسا مي الكرام
عيد العمالة الو نية فقد بل عدد ا  33مو ف م اجمالي الو ا ف االدارية البالغة  104و ي في الشركة

وعل

وفــي مجــا تكنولوجيــا المعلومــات تقــوم الشــركة بتوفيــر معلومــات عـ الشــركة و دماتهــا ومنتجاتهــا و دمــات المســا مي والحوكمــة
والعديــد مــ المعلومــات التــي تهــ البا ــ والمســا

علــ مو عهــا االلكترونــي  www.almawashi.com.kwكمــا تقــوم

باســت دام التطبيقــات الحدي ــة م ـ وســا ل التوا ــل االجتماعــي لتطويــر الع ــة المبا ــرة مــع العم ـ

والجمهــور

السادة المسا مي الكرام
الت ورات في القرارات الحكومية والت ريعية
وافقــت الجمعيــة العامــة يــر العاديــة ل نعقــاد لتعديــل نـ

المــادة  5مـ عقــد الت ســي

التــي م ـ أجلهــا ت سســت الشــركة فــي  2021/4/11امــا ع ـ عقــد الت ســي

ور ـ  4مـ الن ــام االساســي بشـ اال را

والن ــام االساســي فهــو متواف ـ مــع انــو الشــركات

ر ـ  1لســنة  2016وتعليمــات ال حــة التن يذيــة لهي ــة اســوا المــا

التعهد بس مة ون ا ة التقارير المالية
وبنــا عل ـ تعهــد االدارة التن يذيــة المقــدم ال ـ مجل ـ

االدارة ف ـ مجل ـ

دارة ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي يتعهــد وي كــد عل ـ

سـ مة ون ا ــة ود ــة البيانــات الماليــة لل تــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021كمــا أ البيانــات الماليــة للشــركة تـ عر هــا ب ــورة
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دولة الكويت

كافــة الجوان ـ الماليــة م ـ بيانــات ونتا ـ تشــغيلية للشــركة والتــي ت ـ عداد ــا وفقــا لمعاييــر
بــل ي ــة أســوا المــا

السادة المسا مي الكرام
إن مجل

االدارة يتقدم ال الجمعية العامة بعدد م التو يات منها

عدم توزيع أربا عل المسا مي ع السنة المالية المنتهية في .2021/12/31
عدم توزيع مكاف ت ألع ا مجل

اإلدارة ع السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

ش ك ر وت ق دي ر
و تامــا فـ مجلـ

دارة ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي يتشــر بـ يتقــدم لـ مقــام

األ مــد الجابــر ال بــا أميــر البـ د الم ــد
ال بــا

ـ

الر ــيدة ب ســم

(ورعــا ) و ل ـ ســمو الشــي

ـ

ــرة

ا ـ الســمو الشــي نــوا

ورعــا و لـ ســمو ولــي عهــد االميـ الشــي مشــعل اال مــد الجابــر
بــا ال الــد الحمــد ال بــا ر ي ـ

الــوزرا و ل ـ الحكومــة

مجل ـ

يــات الشــكر والتقديــر لمــا يقدمون ـ م ـ دع ـ متوا ــل للم سســات والشــركات الو نيــة م ـ أجــل رفعــة

ـ بلدنــا الحبيـ واســتقرار وازد ــار والشــكر مو ــو الـ معالــي وزيــر الماليــة ووزيــر الدولــة للشـ و اال ت اديــة
واالســت مار و لــ الع ــو المنتــدب للهي ــة العامــة ل ســت مار للدعــ المتوا ــل للشــركة ســا لي المولــ عــ وجــل أ
يوفقهـ كمــا نتقــدم بالشــكر والتقديــر للمســا مي الكــرام الذيـ أولــوا المجلـ
أدا مهامهنــا كمــا أتقــدم بالشــكر والتقديــر ألع ــا مجل ـ

قتهـ ودعمهـ مليـ أ نكــو

اإلدارة عل ـ الجهــد الــذي امــوا ب ـ

ـ

ــد وفقنــا فــي

العــام م ـ

ـ

مشــاركاته ال عالــة وااليجابيــة بمــا ســاعد عل ـ تعامــل الشــركة مــع ال عوبــات والعوا ـ التــي واجهتهــا وأنته ـ
ال ر ــة ألتقــدم نيابــة عـ مجلـ

االدارة لـ الســيد الر يـ

بالشــكر الج يــل علــ جهود ــ الح ي ــة لتحقيــ أ ــدا
أع ا مجل

ــذ

التن يــذي والمــدرا التن يذييـ وجميــع العامليـ فــي الشــركة

الشــركة والنهــو

بهــا وأســا المولــ عــ وجــل ا يوفــ

اإلدارة في دورت الجديدة

وليد بد
ري

شم ن الرومي
مجل

االدارة
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المق دم ة
ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي ل مت ــا وتطبي ـ أف ــل الممارســات التن يميــة والر ابيــة العالميــة وانط ــا م ـ مبــدأ الش ـ افية

تســع

واإلف ــا اللــذا يعـ زا مـ اســتقرار ونمــو الشــركة وامت ــاال لتعليمــات الجهــات الر ابيــة فـ

ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي تحــر

علـ تع يـ واعــد الحوكمــة عبــر تطبيـ السياســات واإلجــرا ات ال ا ــة بهــا متبعــة بذلـ أف ــل الممارســات فــي ــذا الشـ
جــرا ات الر ابــة والتد يـ
مـ م هــوم تعــار

ورفــع مســتو الــدور االجتماعــي ال عــا فــي المجتمــع وتع يـ العدالــة والشـ افية والمعاملــة الن يهــة والحــد

الم الـ

المعاييــر المهنيــة واأل

وتع يـ

وانط ــا مـ يمانهــا ب ميــة تطبيـ مبــاد ومعاييــر الحوكمــة الر ــيدة ومــا يترتـ علـ

يــة فــي جميــع التعام ـ ت بمــا ي

لـ مـ تبــاع

ــي الطم نينــة ويع ـ ز الشــعور بال قــة فــي التعامــل كمــا تمك ـ المســا مي

وأ حــاب الم ال ـ م ـ الر ابــة بشــكل فعــا عل ـ الشــركة والت امــا م ـ

ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي بمن ومــة الحوكمــة ومــا ن ــت

علي م معايير و جرا ات ت منتها د عشرة اعدة

القا دة االول

بنا

ت كيل مجل

االدارة

يــكل مجلـ

يكل متوا ن لمجل

االدارة

دارة الشــركة يتناسـ مــع بيعــة و جـ نشــا ها ويتكــو مـ أع ــا وي ل يــة و بــرة مهنيــة عاليــة ويعتبــر مجلـ

اإلدارة نقطــة التــواز التــي تعمــل علـ تحقيـ أ ــدا

المســا مي فــي الشــركة ويتمتــع أع ــا مجلـ

دارة ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي

بالمهــارات وال بــرات والســمات التــي تتناس ـ مــع مس ـ ولياته ونشــا ات الشــركة كمــا أن ـ يتابــع االدارة التن يذيــة للت كــد م ـ

يامهــا

باألعما والواجبات المنو ة بها
و ــد ــدد الن ــام االساســي للشــركة عــدد اع ــا المجلـ

بـــ  7أ ـ ا

ينت بــو باال تــراع الســري مـ

بــل الجمعيــة العامــة كمــا ــدد

مــدة الــدورة لع ويــة المجلــ

ب  3ســنوات وفــي  2019/4/11تــ انت ــاب أع ــا مجلــ

( )2021 - 2019ويت لــف مجلـ

اإلدارة الحالــي مـ  4أع ــا يم لــو الهي ــة العامــة ل ســت مار و  3أع ــا يم لــو القطــاع ال ــا

ي يتشكل مجل

ادارة لــدورة جديــدة

االدارة اليا م كل م

اإلس م

ت ني

العضو

الم ل العلمي ال برة العلمية

تاري االنت اب التعيي

وليد بد شم ن الرومي
ر ي مجل االدارة

ير تن يذي

بكالوريو

تجارة

2019/4/11

محمد حمد االبرا يم
نا ر ي مجل االدارة

ير تن يذي

بكالوريو

تجارة

2019/4/11

محمد را د المطيري

ع و مستقل

ماجستير ادارة اعما

مشعل نا ر بي

ير تن يذي

بكالوريو

سعاد أ مد فوالد

ير تن يذي

بكالوريو

نا ل محمد الحمود
نو

جلوي الكهيدا

را د يوسف الذربا
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محاسبة
بنو وتمويل

2019/4/11
2019/4/11
2020/3/8

ير تن يذي

بكالوريو

محاسبة

2021/4/26

ير تن يذي

بكالوريو

تجارة

2019/4/11

بكالوريو

اع م

2014/7/1

أمي السر
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اجتماعات مجل
عقد مجل

اإلدارة

دولة الكويت

العام  2021ولجان
العام منها  6اجتماعات لمجل

اإلدارة ولجان المنب قة  20اجتماعا

 8مار

 11مايو

 12أ س

 14نوفمبر

معتذر

معتذر

لي
ع وا

لي
ع وا

لي
ع وا

لي
ع وا

نا ل محمد الحمود
ور الع و ل جتماع

( (xعدم الح ور لعار

حي

تسجيل وتنسي وح

محا ر اجتما ات مجل

يهتــ مجلــ

لي
لي
ع وا ع وا

x

جما يوسف البابطي

( )

 9ديسمبر

وليد بد شم ن الرومي
ر ي مجل اإلدارة م 2020/3/10
محمد حمد االبرا يم
نا ر ي مجل االدارة
نو جلوي الكهيدا
محمد را د المطيري
مشعل نا ر بي
سعاد ا مد فوالد

 29ديسمبر

اإلس م

اإلدارة مبينة عل النحو التالي

االدارة

دارة ـــركة نقل وتجارة الموا ــي بكي يـــة تـــداو المعلومـــات بيــ األع ا واللجـــا واإلدارة التن يذيـــة كمـــا يســـع دا ما

لتطويــر ليــة ت ويــد األع ا بجميــع المعلومــات والمســتندات المطلوبــة كمــا تتعــاو اللجــا المنب قــة مــ المجلــ
مــــع أميـــ ســــر مجلـــ

اإلدارة لتقديـــ التقاريــــر والمســــتندات لـــ المجلـــ

فــــي الو ــــت المناسـ

الطار ـــة ويتــ و ـــع بنـــود جـــدو اجتماعـــات يتناســ مـــع متطلبـــات جميـــع أع ــــا المجلـــ
جميــع المســا ل المتعلقــة باجتماعــات المجلــ

المنا شــات ونتا ـ فــرز األ ــوات باإل افــة لـ

مــا

عمــل بــل موعــد االجتمــاع مــع ارســا كافــة المســتندات المتعلقــة بجــدو االعمــا
ل ـ كتابــي يقدم ـ ع وي ـ م ـ أع ــا مجل ـ

لــ االجتماعات
مس و ع

كما أ أمي سر المجل

اإلدارة ومحا ــر

اإلدارة بمواعيــد االجتمــاع فــي موعــد أ

ــا

وفــي الــة لـ االجتماعــات الطار ــة يكــو عـ

ــة أيــام
ريـ

اإلدارة ال أن ـ فــي عــام  2021ل ـ يت ـ عقــد أي اجتماعــات ار ــة

يقــوم أميـ الســر ب ر ـ ة محا ــر االجتماعــات وتر يـ المحا ــر وفقــا لذلـ
مــا يراعـ أ يكــو ميعــاد انعقــاد اجتماعــات المجلـ
بيـ أع ــا مجلـ

ويســـت ن مـ

بمــا فــي لــ جــداو األعمــا والدعــوات الموجهــة ألع ــا مجلــ
طــار أع ــا مجلـ

واإلدارة التن يذيــة

مــع اإل ــارة لـ تاريـ االجتمــاع ومكانـ وو تـ ودا مــا

بعــد لـ أو ــات التــداو فــي البور ــة كمــا ي مـ أميـ الســر التوا ــل المناسـ

اإلدارة وأ حــاب الم لحــة فــي الشــركة
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القا دة ال انية التحديد السليم للمهام والمس وليات
االدارة

تحديد سياسة مهام ومس وليات وواجبات السادة أ ضا مجل

ر ــت ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي أ يت مـ ن امهــا األساســي مهــام ومسـ وليات مجلـ
عمــل لمجلـ

اإلدارة ــددت فيـ مسـ وليات مجلـ

التن يذيــة وســيت تحديـ

اإلدارة وأي ــا تـ و ــع مي ــا وال حــة

اإلدارة ككل والواجبــات ال ا ــة باألع ــا وأي ــا دور ر يـ

ــذا المي ــا بعــد اعتمــاد تحدي ــات موا يـ اللجــا المنب قــة ويقــوم مجلـ
يــات والتــي ــددت بالت

ال حــة الســلطات وال

يــل ولمــدة محــددة

مجلـ

اإلدارة واإلدارة

اإلدارة بشــكل دوري بمراجعــة واعتمــاد
اإلدارة واإلدارة التن يذيــة فــي المعامـ ت

يــات كل مـ مجلـ

اإلداريــة والماليــة والتشــغيلية المتعلقــة بعمليــات وأنشــطة الشــركة مــع األ ــذ فــي االعتبــار أ المس ـ ولية النها يــة ع ـ الشــركة تقــع عل ـ
المجلـ

تـ و

ويتول مجل

ــكل لجانــا أو فــو

االدارة جميع ال

•اعتماد اال دا

•ال

يات والسلطات ال زمة إلدارة الشركة والتي منها

واالستراتيجيات وال ط والسياسات

•الر ابة واال را
•تحديد ال

جهــات أو أفــراد للقيــام ببعـ

أعمالـ

عل ادا االدارة التن يذية

يات االدارية والمالية

ل ما بي المس وليات وواجبات مجل

االدارة واالدارة التن يذية

•من الت وي ات ال زمة لتن يذ السياسة العامة للشركة مع عدم من ت وي ات عامة
كمــا

ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي ت

العامــة وبيـ دور اإلدارة التن يذيــة الم تـ
التن يذيــة بشـ

ــل مــا بيـ دور مجلـ

االدارة الم تـ

باإل ــرا

بتن يــذ ــذ السياســات و نجاز ــا ويقــوم ر يـ

علـ اإلدارة التن يذيــة واعتمــاد السياســات

مجلـ

االدارة بالتشــاور والتنســي مــع االدارة

الموا يــع المقتر ــة علـ جــدو اعمــا االجتماعــات ويتـ تدويـ المحا ــر و ـ الســج ت ودفاتــر والتقاريــر التــي

تقــدم للمجلـ
ويترك دور ر ي
•الت كد م

مجل

اإلدارة في ركة نقل وتجارة الموا ي في

س سير عمل مجل

اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة

•تم يل الشركة أمام الغير

إنجا ات مجل

اإلدارة

وم أبر ما ام ب مجل

ادارة شركة نقل وتجارة المواشي

ل العام 2021

ل سبيل الم ال

•متابعة عمل اللجا المنب قة
•متابعة تن يذ رارات وتو يات المجل
•منا شة واعتماد البيانات المالية المر لية والسنوية
•منا شة تقارير مرا

الحسابات ال ارجي

•اعداد جدو أعما الجمعية العامة العادية و ير العادية ورفع التو يات بش نها ودعوة المسا مي لح ور الجمعية العامة
•تشكيل اللجا المنب قة
•متابعة الدعاوي والق ايا القانونية
•متابع تطورات األ دا في استراليا
•متابعة تطورات جا حة كورونا
•الموافقة عل

طة العمل الجديدة للشركة

•اعتماد الموازنتي التشغيلية والرأسمالية
•اال

ع عل ا ر التطورات في الشركة

•التوجي بات ا اإلجرا ات القانونية إللغا رار ت بيت األسعار (وزارة التجارة)
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اإلدارة

دارة ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي  4لجــا منب قــة عنـ تقــوم بمســاعدة المجلـ

جميــع أع ــا المجلـ

فيهــا كمــا و مجلـ

لــكل مســتو و ي ــي وكذلـ

ــام بتحديــد

االدارة فــي اعتمــاد لم

ــار عمــل اللجــا مـ

تـ عــادة تشــكيل جميــع اللجــا المنب قــة عـ مجلـ

ـ

وفــة ال

فــي القيــام بمهامـ ومسـ وليات

يــات االداريــة والماليــة ــد او ـ

موا يـ العمــل المعتمــدة لمجلـ

االدارة بعــد انت ــاب مجلـ

يـ يشــار

ــدود ال

اإلدارة ولــكل لجنــة علـ

يــات
ــدة و ــد

االدارة فــي دورتـ الجديــدة ( )2021-2019وفيمــا يلــي

بيــا لهــذ اللجــا
-1

اللجنة التن يذية
•تـ نشــا اللجنــة التن يذيــة مـ
فــي مســاعدة المجلـ

بــل مجلـ

اإلدارة بتاريـ  2013/5/28وأعيــد تشــكيلها فــي  2021/5/11وتتم ــل مهــام اللجنــة

فــي

•دراسة طة العمل و او استراتيجية الشركة ومتابع تن يذ ادارة الشركة لها
االدارة

•متابع تن يذ رارات مجل

•مراجعة السياسات في الشركة
•منا شة الموازن الرأسمالية للشركة
•منا شة الموازن التشغيلية للشركة
•متابعة ادا االدارة التن يذية
دارة الشركة

•أية مهام يكل ها بها مجل

وم أبر الموا ي التي نا تها اللجنة ما يلي
•تحدي ات سياسات واجرا ات الشركة
•الموازنة الرأسمالية والتشغيلية للعام .2022
•منا شة مقتر ات تطوير عمل الشركة
•الموافقة عل

طة العمل

وعقدت اللجنة  3اجتماعات

العام

ت كيل اللجنة التن يذية
اإلس م
السيد وليد عبد

ت ني
م

الرومي

ري

العضو

اللجنة

السيد محمد مد االبرا ي

ع و اللجنة

السيد نا ل محمد الحمود

ع و اللجنة اعتبارا م 2021/5/11

السيد مشعل نا ر بي

ع و اللجنة
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لجنة التد ي
بــل مجلـ

تـ نشــا لجنــة التد يـ مـ

االدارة بتاريـ  2013/5/28وأعيــد تشــكيلها فــي  2020/3/10وتتمتــع اللجنــة باالســتق لية

وتقــوم اللجنــة بعــدد مـ المهــام منهــا:
•مراجعة البيانات المالية الدورية بل عر ها عل مجل
•التو يــة لمجل ـ

اإلدارة و بدا الرأي والتو ية بش نها لمجل

اإلدارة

اإلدارة بتعيي ـ و عــادة تعيي ـ مرا بــي الحســابات ال ارجيي ـ أو تغيير ـ وتحديــد أتعابه ـ ويراع ـ عنــد التو يــة
مـ القا مــة المعتمــدة ب ســما مرا بــي الحســابات لــد

بالتعييـ الت كــد مـ اســتق ليته ومراجعــة طابــات تعيينهـ و لـ

ي ــة أســوا

المــا مــع مراعــاة مــدة التغييــر االل امــي لمرا بــي الحســابات
•متابعــة أعمــا مرا بــي الحســابات ال ارجييـ

والت كــد مـ عــدم يامهـ بتقديـ

دمــات لـ الشــركة عــدا ال دمــات التــي تقت يهــا مهنــة

التد يـ
•دراسة م

ات مرا بي الحسابات ال ارجيي عل القوا المالية للشركة ومنا شة را كذل ومتابعة ما ت في

•دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و بدا الرأي والتو ية لمجل
•تقيي مد ك اية ن
•اإل ــرا
مـ

نها

الر ابة الدا لية المطبقة دا ل الشركة و عداد تقرير يت م رأي وتو يات اللجنة في ذا الش

ال نــي عل ـ

بــل مجل ـ

اإلدارة في

نها

دارة التد ي ـ الدا لــي فــي الشــركة م ـ أجــل التحق ـ م ـ مــد فاعليتهــا فــي تن يــذ األعمــا والمهمــات المحــددة

اإلدارة

•التو ية بتعيي مدير التد ي الدا لي ونقل وع ل وتقيي أدا
•مراجعة و رار ط التد ي المقتر ة م المد

وأدا دارة التد ي الدا لي

الدا لي و بدا م

اتها عليها

•مراجعــة نتا ـ تقاريــر التد يـ الدا لــي والت كــد مـ أنـ ــد تـ ات ــا اإلجــرا ات الت حيحيــة ال زمــة بشـ

الم

ــات الــواردة فــي

التقاريــر
تقارير الجهات الر ابية والت كد م أن د ت ات ا اإلجرا ات ال زمة بش نها

•مراجعة نتا

•الت كد م الت ام الشركة بالقواني والسياسات والن

والتعليمات ات الع ة

وم أبر الموا ي التي امت اللجنة بتناولها

ل العام 2021

•مراجعة البيانات والتقارير المالية المر لية والسنوية بل عر ها عل المجل
•اعتماد طة التد ي الدا لي
•منا شة تقارير التد ي الدا لي
•متابعة م

ات التد ي الدا لي

•تعيي مكت ألعما التد ي الدا لي
•متابعة االلت ام بالقواني والتشريعات ات ال لة
•متابع تقرير ن

الر ابة الدا لية

•الت كد م استق لية مرا
•التو ية بتعيي مرا

الحسابات ال ارجي والتد ي الدا لي
الحسابات

ة أ ضا

وت كل لجنة التد ي م

ل ا ل ويتم ا تيار م وف ال رو التالية

•ا يكو أ د اع ا ها عل اال ل م االع ا المستقلي
•ال يشغل ع ويتها ر ي

مجل

االدارة او ا د اع ا مجل

•يكو م بي أع ا ها ع و وا د عل األ ل م
و د عقدت اللجنة  6اجتماعات

وي الم

االدارة التن يذيي
ت العلمية و أو ال برة العملية في المجاالت المحاسبية والمالية

العام .2021
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ت كيل اللجنة
االسم

ت ني

السيد محمد را د المطيري
السيدة

نو

ري

جلوي الكهيدا

اللجنة

ع و اللجنة

السيدة سعاد أ مد فوالد
-3

العضو

ع و اللجنة

لجنة المكاف ت والترشيحات
ت نشا لجنة المكاف ت والتر يحات في  2015/11/15وأعيد تشكيلها في  2019/5/5وم ا ت ا ات اللجنة المهام التالية
•الت كد م فعالية الهيكل التن يمي للشركة
•تحديد را

المكاف ت الم تل ة التي سيت منحها للمو ي

•المراجعة الدورية (سنوية) لسياسة من المكاف ت
•مقابلة المر حي لشغل المنا
•الت كد م عدم انت ا

ل م االمر

التن يذية العليا

ة االستق لية ع ع و مجل

االدارة المستقل

•التو ية بتعيينات االدارة التن يذية العليا (مدير تن يذي)
•الموافقة عل ن ام تقيي االدا واعداد الت ور لمكاف ة الع و المستقل

وم أبر الموا ي التي تم منا تها في اللجنة
•التو ية بش

مكاف ت اع ا مجل

•التو ية بش

مكاف ت األدا ل دارة التن يذية

•اال

ل العام 2021

االدارة

ع عل تقرير المكاف ت

وتت كل اللجنة م

ل ا ل وف ال رو التالية

ة أ ضا

•أ يكو أع ا ها م أع ا مجل

اإلدارة

•أ يكو أ د أع ا ها م األع ا المستقلي
•أ يكو ر ي

اللجنة م أع ا مجل

و د عقدت اللجنة اجتماع وا د

اإلدارة ير التن يذيي

العام .2021

ت كيل اللجنة
االسم

ت ني

السيد محمد را د المطيري

ري

السيد مشعل نا ر بي

ع و اللجنة

السيدة

نو

جلوي الكهيدا

العضو
اللجنة (مستقل)

ع و اللجنة

لجنة إدارة الم ا ر
تـ نشــا لجنــة ادارة الم ا ــر بتاريـ  2016/6/28وأعيــد تشــكيلها فــي  2020/3/10وتهــد
اإل ــرا
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ال عــا مـ

بــل مجلـ

اإلدارة وت تـ

اللجنــة بـــالمهام التاليــة

لجنــة دارة الم ا ــر لـ

مــا
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ب

اإلدارة كما ت ت

• عداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات دارة الم ا ر والت كد م تن يذ ا
• ما توافر الموارد والن
•تقيي ن

الكافية إلدارة الم ا ر

و ليات تحديد و يا

ومتابعة أنواع الم ا ر الم تل ة

وم أبر الموا ي التي نا تها اللجنة

ل العام 2021

•تقارير الم ا ر وتطوراتها
سجل الم ا ر وتحدي اتها

•استعرا

•تحدي مي ا اللجنة
•تحدي دليل ادارة الم ا ر

وبالنسبة لت كيل اللجنة فهي تت كل م  3أ ضا يتم ا تيار م وف الضواب التالية
•أ يكو أع ا اللجنة م بي أع ا مجل
اللجنة م أع ا مجل

•أ يكو ر ي

مجل

•ال يجوز لر ي

اإلدارة

اإلدارة ير التن يذيي

اإلدارة أ يكو ع وا في اللجنة
العام 2021

•و د عقدت اللجنة  4اجتماعات

ت كيل اللجنة
االسم
السيدة

ت ني

نو

ري

جلوي الكهيدا

العضو
اللجنة

السيد محمد را د المطيري (مستقل)

ع و اللجنة

السيدة سعاد أ مد فوالد

ع و اللجنة

اإلدارة ل المعلومات والبيانات ب كل د ي وفي الو ت المناس

ح ول أ ضا مجل

تتبنـ الشــركة منهجيــة العمــل مـ

ـ

التوا ــل المبا ــر والغير مبا ــر مع الســـادة أع ـــا مجلــ

اإلدارة بحي تمكنه مــ الو ـــو

بشـــكل كامـــل وفـــوري لكافـــة المعلومـــات والو ا ــ والســـج ت المتعلقـــة ب عمـــا الشـــركة مع توفير المعلومات له في الو ت المناس
و لـ مـ

اتبــاع االتــي

ـ

•ت ويد اع ا المجل

بمستندات اجتماعات مجل

•ت ويد اع ا المجل

بالمعلومات ال رورية ا استدعت الحاجة لذل

•توفير كافة المعلومات التي يطلبها اع ا المجل

القا دة ال ال ة ا تيار أش ا

االدارة بمدة ال تقل ع  3ايام بحد أدن
والتي تساعد

بل موعد االجتماع

في ات ا القرار المناس

م ذو الك ا ة لعضوية مجل

اإلدارة واإلدارة التن يذية

ت كيل لجنة الترشيحات والمكاف ت
تت م لجنـــة التر ـــيحات والمكافــ ت المنب قـــة عــ مجلــ
ع ـــو مجلــ
علــ ا تــ

االدارة

مــ ع ويتهـــا

ـــة أع ـــا أ د ــ ع ـــو مســـتقل وبر اســـة

ادارة يـــر تن يـــذي وتقوم بدور ـــا علــ التو يـــة واعتمـــاد السياسـات واللوا ــ المتعلقة بمنـ التعوي ـــات والمكافـ ت
أنواعهـــا

التن يذيــ والمســـتقلي
علــ عـــدم انت ـــا

مــ

انـو الشـركات وكذلـ دراسة الو ـــو

الو ي يـة للسـادة أع ـا مجلــ

وكذلــ التو ية للمر حي في ـــغل المنا ــ التن يذيـــة العليا (الر ي
ـــة االســـتق لية للســـادة أع ـــا مجلــ

مراعــاة أدا الشــركة وأدا المو يـ وتحقيـ األ ــدا

التن يذي المدير التن يذي) مـــع الت كيـــد

االدارة المســـتقلي وتقــوم الشــركة مـ

بتبنــي جــرا ات راسـ ة لتقييـ األدا الو ي ــي والتــي بموجبهــا تكــو

االدارة مـ التن يذيـ و يـر

ـ

لجنــة المكافـ ت والتر ــيحات

نــا اجــرا ات وا حــة ومحــدد للمكافـ ت لــكل المســتويات يتـ فيها

الم طـ لهــا بحي ـ ت ـ دي ــذ السياســة لـ تع يـ االســتقرار الو ي ــي لــد

مو ــي الشــركة ورفــع اإلنتاجيــة وتطويــر العمــل واســتقطاب الك ــا ات
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مكاف ت مجل االدارة واالدارة التن يذية
سياسة المكاف ت
ــام مجل ـ

دارة ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي م ـ

والتــي بموجبهــا تكــو
األ ــدا

العام 2021
لجنــة المكاف ـ ت والتر ــيحات بتبنــي جــرا ات راس ـ ة لتقيي ـ األدا الو ي ــي

ـ

نــا اجــرا ات وا حــة ومحــدد للمكافـ ت لــكل المســتويات يتـ فيهــا مراعــاة أدا الشــركة وأدا المو يـ وتحقيـ

الم ط ـ لهــا بحي ـ ت ـ دي ــذ السياســة ل ـ تع ي ـ االســتقرار الو ي ــي لــد مو ــي الشــركة ورفــع اإلنتاجيــة وتطويــر

العمــل واســتقطاب الك ــا ات

تقرير المكاف ت الممنوحة للسادة أ ضا مجل

االدارة واالدارة التن يذية

عنــد تقديــر المكافـ ت يتـ مراعــاة ال وابـ والشــرو المعمــو بهــا فــي انــو الشــركات كمــا أ الشــركة ري ــة علـ عــدم منـ أي
ع ــو بــد نقــدي ابــت عـ

ــور اجتماعاتـ وســو

واإلدارة التن يذيــة وفقــا للملح ـ ()3

يتــ عـــر

تقريـــر عـ كافــة المكافــ ت الممنو ــة ألع ــا مجلـ

يــكل تقريــر المكاف ـ ت ال ــادر بقــرار م ـ

الجمعيـــة العامـــة للشركة للموافقـــة عليـــة و رار كما نوج

اإلدارة

ي ــة أســوا المــا ر ـ  118لســنة  2019علـ ـ

ـــذ المكافــ ت لـــك مــ الســـادة أع ـــا مجلــ

االدارة واالدارة التن يذيـة

بالتالـي
تـ تحديــد بــد

اإلدارة عـ العــام  2021بمبلـ و ــدر  52,000دينــار ت ــر

ــور اللجــا ألع ــا مجلـ

الماليــة مـ

بــل الجمعيــة العامــة ويتـ تحويــل بــد

فــي مجلـ

دارة الشــركة والمقــدر بمبلـ  28,000دينــار الـ

كمــا بلغــــت المكافـــ ت الممنو ــــة مـ
أع ــــا مجلـــ

ــور اللجــا الم

ألع ــا مجلـ

ـ

بعــد اعتمــاد البيانــات

االدارة المم ليـ للهي ــة العامــة ل ســت مار

ســاب الهي ــة العامــة ل ســت مار

بــل الشــركات التابعــة مــا يعــاد  24,000دينــار كويتــي تقريبــا كانت يمة مــا

ل علي الســادة

اإلدارة منهــا مــا يعــاد  12,000دينــار كويتــي تقريبــا وبلغــت المكافــ ت الممنو ـــة للســـادة أع ـــا اإلدارة التن يذيـــة

كمكافــ ة ع ويـــة مجلــ
ن ــام المكافـ ت ال ــا

اإلدارة بالشـــركات التابعـــة بما يعاد  12,000دينار كويتي تقريبا
بــاإلدارة التن يذيــة ــد أ ــذ فــي االعتبــار ال ــرو

المحيطــة التــي تعمــل بهــا الشــركة ياســا لـ النتا ـ المحققــة

بمــا يـ دي لـ تع يـ االســتقرار الو ي ــي لــد مو ــي الشــركة وتطويــر األدا ورفــع نتاجيــة المو ــف والشـ افية والعدالــة و لـ
ــار محــدد ويو ـ الجــدو التالــي الرواتـ والمكافـ ت والبــدالت والم ايــا والمنافــع لـ دارة التن يذيــة
المكاف ت والم ايا
أجمالي
دد
ا ضا

المكاف ت والم ايا م

ل ال ركة االم

المكاف ت والم ايا المكاف ت والبدالت والم ايا المت يرة
ال ابتة
مكاف ة السنوية بدل حضور لجان

7
بالدينار الكويتي
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ضا مجل

ال يوجد

ال يوجد

52,000

اإلدارة
المكاف ت والم ايا م

ل ال ركات التابعة

المكاف ت والم ايا
ال ابتة والروات
ال هرية االجمالية

مكاف ة السنوية

مكاف ة لجان

ال يوجد

12,000

ال يوجد

المكاف ت والم ايا المت يرة

مـ
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المكاف ت والم ايا م

اجمالي
دد
المنا
التن يذية
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المكاف ت والم ايا م
ال ركات التابع

ل ال ركة االم
المكاف ت
والم ايا
المت يرة

المكاف ت والم ايا ال ابت

الروات
ال هرية
االجمالية

مكاف ة
االدا

بدل نقل
سيارة

بدل تعليم

بدل و ود

بدل
ات

كوبون
م تريات

ت مي
حي

336,288

28,024

26,640

18,234

6,660

3,540

2,640

1,205

القا دة الرابعة

بدل
سك

بدل س ر

المكاف ت
والم ايا
ال ابت

ل

المكاف ت
والم ايا المت يرة

المكاف ة
السنوية

المكاف ة السنوية

164,809 0000 8,400

ال يوجد

12,000

مان ن ا ة التقارير المالية

تقــوم اإلدارة التن يذيــة بتقديـ تعهــد كتابــي لمجلـ

اإلدارة ت كــد فيـ سـ مة ون ا ــة التقاريــر الماليــة لشــركة نقــل وتجــارة الموا ــي ويتـ

عر هــا ب ــورة ســليمة وعادلــة وأ تل ـ البيانــات تســتعر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة مـ

كافــة الجوان ـ الماليــة للشــركة كمــا أن ـ يت ـ اعداد ــا وف ـ المعاييــر

بــل ي ــة أســوا المــا والجهــات الر ابيــة األ ــر

كمــا يقــوم مجل ـ

اإلدارة بالت كــد مـ وجــود

اإلجــرا ات التــي ت م ـ س ـ مة ون ا ــة كافــة البيانــات الماليــة التــي يت ـ تقديمهــا للمســا مي ف ـ الشــركة مم لــة بمجل ـ دارتهــا
تتعهــد للمســا مي بن ا ــة وسـ مة البيانــات الماليــة المقدمــة بنــا علـ تعهــد االدارة التن يذيــة بن ا ــة وسـ مة البيانــات الماليــة
ويتول ـ مجل ـ اإلدارة مس ـ ولية
•اعتماد البيانات المالية السنوية والمر لية
•مرا بة سير تن يذ ال ط االستراتيجية والموازنات
•مرا بة الن قات الرأسمالية الر يسية للشركة
• ما س مة الن والتقارير المالية والمحاسبية
•تر ي مرا الحسابات ال ارجي للجمعية العامة
نمو للتعهد المشار لي في المادة  2 – 5ال ل ال ام – الكتاب ال ام عشر – ال حة التن يذية لقانو
تعهـــــــــد
تتعهـــد اإلدارة التن يذيـــة لشركة نقل وتجارة الموا ي لمجلــ دارة الشـــركة بــ التقاريـــر الماليـــة للشـــركة يتــ عر هـــا ب ـــورة ســـليمة وعادلـــة
وأنهـــا تســـتعر كافـــة الجوانــ الماليـــة للشـــركة مـ بيانـات ونتا ــ تشـغيلية وأ يتـ اعداد ـــا وفـ معاييـر المحاسـبة الدوليـــة المعتمـدة مـ بـل
الهي ـــة و ــذا تعهــد بذلـ .
االدارة التن يذية
ي ة أسوا الما

وفقــا للمــادة ر ـ  3 – 5م ـ الكتــاب ال ام ـ عشــر يت م ـ التقريــر الســنوي المرفــوع للمســا مي م ـ مجل ـ االدارة بالتعهــد المشــار لي ـ فــي
المــادة كمــا يت م ـ مح ــر مجل ـ االدارة المنعقــد بــل عــداد التقريــر الســنوي التعهــد المشــار لي ـ فــي المــادة 3 – 5
نمو

للتعهد المشار لي في المادة  3 – 5ال

ل ال ام

– الكتاب ال ام

عشر – ال حة التن يذية لقانو

فــي ــار االلتـ ام مجلـ دارة الشــركة بمــا ورد فــي ال حــة التن يذيــة لقانــو ي ــة أســوا المــا وعلـ األ ـ
ال امـ عشــر يتعهــد مجلـ اإلدارة بسـ مة ون ا ــة كافــة البيانــات الماليــة والتقاريــر ات ال لــة بنشــا الشــركة

ي ة أسوا الما

المــادة ر ـ  3 – 5مـ الكتــاب

ت كيل لجنة التد ي
وجــود لجنــة للتد يـ يعــد أ ــد الســمات الر يســية الدالــة علـ تطبيـ
قافــة االلت ـ ام الدا ليــة و ل ـ

لقواعــد الحوكمــة كمــا ن ــت المــادة

مــا سـ مة ون ا ــة التقاريــر الماليــة للشــركة و ــد ــام مجلـ

واعــد الحوكمــة الر ــيدة
م ـ الكتــاب ال ام ـ

يـ تعمــل ــذ اللجنــة علـ ترسيــــــ
عشــر

وكمــة الشــركات

اإلدارة بتشــكيل لجنــة التد يـ والتــي تتكــو مـ

مـ

ـ

ـــة أع ـــا أ د مـــا

مســـتقل ممــ تتوافـــر لديهــ الم ـ ت العلميـة أو ال برات العمليـة في المجـاالت المحاســـبية والماليـة دو أ يكـو أ ـد اع ا هـا ر يـ
مجلــ

االدارة وتتولــ اللجنـــة مهامهـــا وفــ اللوا الدا ليـــة المعتمدة بما يتواف مـــع مـــا ورد

تو ياتهـــا لــ مجلـ

مــ واعـــد الحوكمـــة وترفـــع اللجنـة

االدارة فيمـــا يتعلـ بالبيانـات الماليـة الربـع سـنوية والسـنوية للشـركة
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بي تو يات لجنة التد ي و رارات مجل

امت لجنة التد ي ب نجاز مهامها

استق لية وحيادية مرا

اإلدارة

عام  2021ول يسجل أي الة تعار

بي تو يات اللجنة و رارات المجل

الحسابات ال ارجي

كمــا ن ــت اللوا ـ والسياســات الدا ليــة فــي الشــركة عل ـ االلت ـ ام بالقواني ـ والقواعــد المعمــو بهــا بحي ـ يكــو مرا ـ الحســابات
ال ارجــي مســتقل واال يقــوم ب عمــا
ونــود اإلفــادة ب ـ

افيــة ال تد ــل

م ـ أعمــا المراجعــة والتد ي ـ

مرا ـ الحســابات الســيد أ مــد محمــد عبــد الر م ـ الر ــيد

و ــركا  )PWCل ـ يق ـ ب ـ ي أعمــا

القا دة ال امسة و

افيــة ال تد ــل م ـ

مرا ـ

والتــي ــد ت ــر عل ـ الحياديــة واالســتق لية
ســابات مر ـ

ر ـ  39ف ــة (أ) (الشــطي

م ـ أعمــا المراجعــة والتد ي ـ للشــركة و ل ـ ل مــا االســتق لية والحياديــة

ن م سليمة إلدارة الم ا ر والر ابة الدا لية

إدارة الم ا ر
امــت الشــركة ب نشــا و ــدة من

لــة ا ــة إلدارة الم ا ــر فــي الهيــكل التن يمــي وتتبــع لجنــة ادارة الم ا ــر المنب قــة ع ـ مجل ـ

اإلدارة وفقــا لتعليمــات ي ــة أســوا المــا

ســ التن يــذ تعا ــدت الشــركة مــع مكتــ

ول مــا

ارجــي مت

و ك ــا يتمتــع

ــ

باالســتق لية للقيــام بهــذ المهمــة ومـ أبــرز االدوار التــي يقــوم بهــا المكتـ رفـــع تقاريـــر دوريـــة عــ اعمــا اللجنة فيمـــا يتعلــ بتحليـــل
الم ا ـــر التـــي ـــد تتعـــر

لهـــا الشـركة ـــذا باإل افة الـ اســـتي ا متطلبـات ي ـة اســـوا المـا المتعلقـــة بهـذا الشـ

لجنة إدارة الم ا ر
بقت الشركة متطلبات تشكيل لجنة الم ا ر م بل مجل
وتقــوم لجنــة دارة الم ا ــر المنب قــة عـ مجلـ
• يا

االدارة باأل ــرا علـ و ــدة الم ا ــر وتقــوم اللجنــة بدور ــا ال اعــل فــي العمــل علـ

ومتابعة كافة أنواع الم ا ر التي د تتعر

• مراجعة ال
•تطوير ن

اإلدارة بع ويـــة

لها الشركة وتت

ذ العملية بشكل مستمر كما يت مراجعتها بشكل دوري

قات والتعام ت المقتر أ تقوم بها الشركة مع األ را
التقارير الدورية عند الحاجة

ـــة أع ـــا مــ المجلــ

وبر اســـة ع ـــو يـــر تن يـــذي

ي

ات الع ة وتقدي التو يات المناسبة بش نها

نها تعد أ د األدوات الهامة في عملية متابعة الم ا ر والحد م

ولها

• تعديل األن مة واإلجرا ات عند الحاجة

أن مة الضب والر ابة الدا لية
امــت ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي بتكليــف مكتـ  PKFبورســلي و ــركا بتقديـ تقريــر تقييـ ومراجعــة أن مــة الر ابــة الدا ليــة (
) والــوارد رأيـ فــي الكتــاب المرفـ والــذي يتل ـ

فــي مراعــاة بيعــة جـ أعمــا الشــركة وعملياتهــا للســنة

المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021واســتنادا الـ اال ميــة النســبية وت نيــف الم ا ــر الســتنتاجاتنا فقــد امــت الشــركة بو ــع واالبقــا علـ
ان مــة مر يــة فيمــا يتعلـ بالر ابــة الدا ليــة والتد يـ الدا لــي وفقــا للنطــا المبيـ اعـ
ال لــة مـ

باســت نا المســا ل المبينــة فــي المجــاالت ات

ــذا التقريــر

التد ي الدا لي
يت مـ الهيــكل التن يمــي لشــركة نقــل وتجــارة الموا ــي و ــدة مســتقلة للتد يـ الدا لــي تتبــع لجنــة التد يـ المنب قــة عـ مجلـ

اإلدارة

وتعمــل الو ــدة بشــكل أساســي علـ الت كــد مـ مــد ك ايــة أن مــة ال بـ والر ابــة الدا ليــة والح ــا علـ سـ مة الشــركة الماليــة ود ــة
بياناتهــا وك ــا ة عملياتهــا مـ م تلــف الجوانـ
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القا دة السادسة تع ي السلوك المهني والقيم ا
معايير ومحددات السلوك المهني وا

ية

ي
يــة دا ــل الشــركة يعــد أ ــد الركا ـ األساســية لتن يــذ األعمــا

تع يـ قافــة الســلو المهنــي والقيـ األ

القــدر الكبيــر مـ اال تمــام ب ــرورة التحقـ مـ التـ ام كافــة العامليـ ســوا أع ــا مجلـ
أو العاملي ـ ا

ري ـ ب ــكام مي ــا الســلو المهنــي واال

االدارة يولــي

لــذا فـ مجلـ

اإلدارة أو أع ــا الجهــاز التن يــذي بالشــركة

ــي المعتمــد وكذل ـ السياســات واللوا ـ الدا ليــة المعمــو بهــا والمتطلبــات

القانونيــة والر ابيــة ومــا ي ــدر ع ـ الجهــات الر ابيــة الم تل ــة التــي تن ـ عمــل الشــركة و ل ـ لقناعتنــا ب ـ
االساســية التــي ت ـ باإليجــاب فــي تحقيـ م الـ كافــة األ ــرا

ات الع ــة وب

تل ـ الركي ـ ة م ـ الدعا ـ
فــي الم الـ

ــة ا ــة المســا مي دو تعــار

وبدرجــة عاليــة مـ الو ــو والشـ افية
وي

ــع مي ــا الســلو المهنــي ل ـ مراجعــة دوريــة للتحق ـ م ـ مواكبت ـ لكافــة التحدي ــات والتطويــرات فــي مجــاالت الحوكمــة و ب ـ

الســلو المهنــي كمــا يشــر
يمك ـ الو ــو

مجلـ

اإلدارة علـ ك ــا ة تطبيـ المي ــا مـ

ـ

أعمــا التد يـ والر ابــة الدا ليــة لتحديــد أيــة فجــوات

عليهــا وات ــا اإلجــرا ات ال زمــة بش ـ نها

يرتك المي ا المعتمد ل

دة وامل و ي

•االلت ام بتحقي م ال الشركة وعدم االستغ
•تطبي التعليمات األ

ية والقواني

السي للسلطة

ات ال لة

•تحديد السلوكيات المهنية المطلوبة للعمل بها دا ل الشركة م ل سرية المعلومات تقدي اال ترا ات بو الهدايا والم ايا
•تكاف ال ر
•الش افية
•المسا لة
• العدالة ومباد ها
•الحيادية
•االنتما للشركة واإل رار عل تحقي رسالتها وأ دافها
• الن ا ة المهنية
•االلتــ ام بالقوانيــ

واللوا ــ

والن ــ

ات ال لــة

واالســتق لية والمو وعيــة والمعامــ ت مــع األ ــرا

والح ا عل السرية و ليات اإلف ا

سياسات و ليات الحد م تعار
ت مــ

الم ال

ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي يمانــا تامــا بــ

بحتـ وتحــر
االســـتغ

دارتهــا ألعمالهــا وات ــا راراتهــا يجــ أ يكــو مبنيــا علــ أســ

الشــركة أ تبا ــر أعمالهــا بــكل ـ افية وا ترافيــة بحيـ ت مـ تقـــدي الشـــركة ل دماتهـــا ب ـــورة عادلـــة وســـليمة وعـــدم

الســـلبي للمعام ت التـــي يكـــو أيـــا مــ أ حـــاب الم الــ بالشـركة رفـــا فيهـــا وعلي ف

الشــركة مــ

ــ

تن يــ تعــار

والجهــات ات الع ــة األ ــر
ــاالت تعــار

ا ت اديــة

الم الــ المحتملــة مــع كل مــ أع ــا مجلــ

بمــا يك ــل ت ــادي وجــود أي تعــار

ذ السياسة تعني بحماية م ال

اإلدارة واالدارة التن يذيــة والمو يــ والمســا مي

للم الـ مـ أي نــوع وتع يـ ليــات الر ابــة الدا ليــة للشــركة ومنــع

الم ال ـ و بطهــا والتعامــل معهــا

و ــد الت مــت الشــركة باإلف ــا ب نـ ال يوجــد لــد أي مـ أع ــا مجلـ

اإلدارة أو اإلدارة التن يذيــة أي ــاالت تعــار

أو محتملــة لـ يتـ اإلف ــا عنهــا واإلف ــا والتبليـ عـ الم الـ الشـ

ية كمــا يتجنـ المو يـ الد ــو أو المشــاركة فــي أي نشــا

يتعــار
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القا دة السابعة اإلف ا وال افية
اإلف ا وال افية
لت امــا ب رســا بي ــة عمــل تتمتــع بالشـ افية وفقــا ألف ــل واعــد الحوكمــة وانط ــا مـ ايمــا الشـــركة بالـــدور ال اعـــل لمبـــاد اإلف ـــا
والشــ افية والتـــي م
وعامــة المتداولي ـ

نها أ ت مــ الن ا ـــة والش افية للمتـــداو في ســـو االورا الماليـــة بمـــا يعود بالن ع ل الــ مســـا مي الشـــركة
تســع

ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي للح ــا عل ـ مســتويات عاليــة م ـ اإلف ا ــات م ـ أجــل االلت ـ ام بمتطلبــات

الحوكمــة

يــ اعتمــد مجلــ

المســا مي

ونشــر المعلومــات الجو ريــة له ـ فــي أو اتهــا المحــددة والمعلنــة فــور دو هــا وااللت ـ ام بسياســة عــدم تعــار

عـ

اإلدارة ال حــة سياســات اإلف ــا و جرا اتــ والتــي تهــد

لــ تحقيــ مبــدأ العــد والمســاواة لجميــع
الم ال ـ

ري ـ اإلف ــا الــدوري للبيانــات الماليــة الســنوية والبيانــات الماليــة المر ليــة واإلف ــا ع ـ األمــور الجو ريــة واأل ــدا الهامــة

اف احات مجل

اإلدارة واإلدارة التن يذية

تلت ـ م الشــركة ب عــداد ســجل ــا

يت م ـ جميــع عمليــات اإلف ــا ال ا ــة ب ع ــا مجل ـ

بتعليمـــات ي ـــة اســـوا المـــا بشـ تن يـ تعامـ ت اال ـ ا

اإلدارة واإلدارة التن يذيــة و لـ ـ الت امــا

المطلعـي بمـا يدعـ الن ا ـة والشـ افية لـد أع ـا مجلـ

ادارة الشـركة

وادارتهـا التن يذيـي

وحدة تن يم ش ون المست مري
ت ـ اعتمــاد و ـــدة مســـتقل لشـ ـ و المســت مري ل مــا ســهولة التوا ــل مــع المســا مي والمســت مري المحتملي ـ والمحللي ـ ووســا ل
اإلع ـ م بشــكل مســتمر تعمــل ــذ الو ــدة تحــت ــرا

الر ي ـ

التن يــذي وتتل ـ

مهامهــا فــي تا ــة وتوفيــر البيانــات والمعلومــات

ـ

عليهــا ومنهــا المو ــع

والتقاريــر ال زمــة للمســت مري المحتمليـ فــي الو ــت المناسـ وبشــكل د يـ ومـ
اإللكترونــي للشــركة والعمــل علـ بنــا وت ســي

وســا ل اإلف ــا المتعــار

وتحديـ ومراجعــة ن ــام جيــد ل ف ــا والشـ افية يت ـ مــع األ ــكام الــواردة فــي القانــو

وال حــة التن يذيــة وأي تعليمــات مـ الهي ــة فــي ــذا الشـ

ت وير البنية االساسية لتكنولوجيا المعلومات في مليات اإلف ا
تـــدر

ـــركة نقل وتجارة الموا ي أ ميـــة التوا ـــل المســـتمر مـــع مســـا ميها والمســـا مي المحتمليــ وأ حـــاب الم الــ
ــ

المنطلــ تــ نشـــا ســ م

لشــ و المســـت مري علــ المو ـــع اإللكتروني للشـــركة والهـــد منــ عـــر

ومــ

ـــذا

كافـــة األمور المتعلقـة

بحوكمـــة الشـــركات واإلف ا ات وكافـــة المعلومـــات والبيانـــات الحدي ـــة التـــي تمك المسا مي والمســـت مري الحالييــ والمحتمليــ علــ
ممارســـة قو هــ وتقييــ أدا الشـركة

القا دة ال امنة إحترام حقو المسا مي
حقو المسا مي
تلتـ م الشــركة ب مــا

يــام جميــع المســا مي بممارســة قو هـ بشــكل عــاد دو أ يتـ انتهــا تلـ الحقــو

تلت ـ م بحمايــة أ ــو المســا مي م ـ أي ســا ة الســتغ
الر يســيي

تل ـ األ ــو م ـ

بــل دارة الشــركة أو أع ــا مجل ـ

وتلت ـ م الشــركة بمعاملــة جميــع المســا مي المالكي ـ لــذات النــوع م ـ األســه بالتســاوي ودو أي تميي ـ

بم الـ الشــركة أو يتعــار

مــع القانــو واللوا ـ

يعمـــل مجلــ

تم يـــل م الــ جميـــع المســـا مي وا تـــرام قو هــ علــ

افــة لذلـ فـ

الشــركة

اإلدارة أو المســا مي
و ل ـ بمــا ال ي ــر

دارة ـــركة نقــل وتجــارة الموا ــي واالدارة التن يذيـــة بالشـــركة علــ

ـــدم المســـاواة و ل ل ما مبا رة قو ه وممارستها وفقا للقانو وتعليمات

ي ــة أســوا المــا
ويعتبــر المســا مو أع ــا فــي الشــركة ويتمتعــو بحقــو متســاوية وي

عــو اللت امــات وا ــدة وكل ســه ي ــو ل ا بـ الحـ فــي

ــة معادلــة لح ــة يــر بـ تمييـ فــي ملكيــة موجــودات الشــركة وفــي األربــا المقتســمة وتعتبــر المشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة
العامــة للشــركة والت ويــت علـ

راراتهــا قــا أ يـ لكافــة المســا مي دو تمييـ
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فــي الشــركة بالح ــو علـ األربــا وعلـ أســه المنحــة التــي يتقــرر توزيعهــا والمشــاركة فــي دارة الشــركة عـ
اإلدارة و

الع ويــة فــي مجل ـ

بقــا أل ــكام القانــو وعقــد ت ســي

ــور الجمعيــات العامــة واال ــترا فــي مداوالتهــا و ل

ريـ
الشــركة

ون امهــا األساســي
كمــا تقــوم الشــركة بتوفيــر البيانــات الماليــة للشــركة وتقريــر مجلـ

اإلدارة وتقريــر مرا ـ الحســابات بــل اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة

بســبعة أيــام علـ األ ــل علـ مو عهــا اإللكترونــي أو فــي مقــر الشــركة باإل افــة لـ مو ــع بور ــة الكويــت االلكترونــي وتقــوم ب رســالها
عنــد الطلـ علـ البريــد االلكترونــي
سج ت الملكية ال ا ة بالمسا مي
وبمــا ا الشــركة مدرجــة فــي بور ــة الكويــت وبنــا عل ـ مــا ن ـ
للمقا ــة ت ـ التنســي مــع الشــركة الكويتيــة للمقا ــة ب

ســجل المســا مي مح ــو لــد الشــركة الكويتيــة

علي ـ القانــو ف ـ

تهــا المس ـ و المبا ــر ب نشــا و مســا ســجل ــا

يقيــد في ـ بيانــات جميــع

المســا مي ويت ـ تحدي ـ باســتمرار فــور الت ــير ب ـ ي تغييــر يطــرأ عل ـ البيانــات المســجلة في ـ و ر ــت الشــركة أ يكــو
متــا ل

ـ ع علي ـ م ـ

ــذا التقريــر

بــل جميــع ف ــات المســا مي بالتنســي مــع و ــدة ـ و المســت مري بالشــركة ووفقــا ل جــرا ات التــي تحدد ــا

ــركة المقا ــة
ت جي المسا مي

ل الم اركة والت ويت في الجمعية العامة

تلتـ م ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي عنــد عقــد جمعياتهــا العموميــة العاديــة والغيــر عاديــة بدعــوة جميــع مســا ميها وتبليغهـ وأي ــا وتذكير ـ
بت ا يــل انعقــاد الجمعيــة مـ
ـ

يـ الميعــاد والمــكا وجــدو األعمــا وتوفيــر مســتندات الح ــور بالوكالــة فــي الــة ر بــة المســا بتوكيــل

ــر للح ــور عن ـ والت كــد م ـ أ نســبة الح ــور كافيــة لن ــاب الجمعيــة وتشــجيعه عل ـ االست ســار ومنا شــة بنــود جــدو

األعمــا وأ ــذ الموافقــة عليهــا عـ
اإلع ـ

مرتي ـ فــي

ريـ

ليــة عادلــة للت ويــت وتقــوم الشــركة بدعــوة المســا مي لح ــور الجمعيــة العامــة عـ

حي تي ـ يوميتي ـ وكذل ـ اإلع ـ

عل ـ مو ــع الشــركة اإللكترونــي باإل افــة ال ـ اإلع ـ

ريـ

عل ـ مو ــع بور ــة

الكويــت االلكترونــي تشــجيعا منهــا للمســا مي لح ــور االجتمــاع وتت مـ الدعــوة لح ــور االجتمــاع جــدو األعمــا

القا دة التاسعة إدراك دور أ حاب الم ال
حقو أ حاب الم ال وت جيعهم ل الم اركة في متابعة أن
تحــر

الشــركة

مـ

ــار الحوكمــة ال ــا

ة ال ركة الم تل ة

بهــا علـ اال تمــام بحقــو أ حــاب الم الـ
كمــا تــدر

المعال ـ فــي دارة الش ـ افية والحــوار المن ت ـ واالت ــا مــع أ حــاب الم ال ـ

جــرا ات وا حــة

وتلتـ م الشــركة بتطبيـ

ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي أ ميــة امــة

الع ــات المنتجــة مــع أ حــاب الم ال ـ لتحقي ـ أ دافهــا عل ـ المــد الطويــل لذل ـ فقــد اعتمــدت الشــركة سياســة تن ـ الع ــة مــع
أ حــاب الم ال ـ التــي تهــد
أ حــاب الم ال ـ

ل ـ تع ي ـ و مايــة قــو أ حــاب الم ال ـ كمــا ــي محــددة بالقانــو

و تا ــة ال ر ــة له ـ للح ــو عل ـ تعوي ـ

مناس ـ ع ـ انتهــا

وتحــر

عل ـ ا تــرام قــو

قو ه ـ والعمــل عل ـ تطويــر ليــات مشــاركة

العاملي ـ فــي تحســي األدا وتوفيــر المعلومــات
وتهــد

السياســة المعتمــدة فــي الشــركة المتعلقــة ب

حــاب الم ال ـ ل ـ تع ي ـ ليــات الر ابــة الدا ليــة للشــركة ومنــع ــاالت تعــار

الم الـ و بطهــا والتعامــل معهــا و لـ لتع يـ و مايــة قــو المســا مي
والحــر

عل ـ تو ــي العدالــة واإلن ــا

مـ

ـ

أ تكــو تعام تهــا علـ أسـ

فــي تعام تهــا الم تل ــة ســوا مــع الموردي ـ أو العم ـ

ن اميــة عادلــة

ومســا ميها ومو يهــا

كما تك ل ذ السياســـة تشـــجيع ا حـــاب الم الــ علــ المشـــاركة ومتابعـة أنشـطة الشـركة الم تل ـة وتطويـر نـــوات توا ـل ات ان تـا
و ــ افية بشـــكل ر يســـي مــ

ـــا المو ـــع اإللكترونـــي للشـــركة واال ـرا

أ حـــاب الم الــ بطريقـــة مبا ـــرة ووا حـة علـ أسـا
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وتعمــل الشــركة عل ـ توفيــر المعلومــات أل حــاب الم ال ـ ب ســلوب دوري وفــي الو ــت المناس ـ م ـ
واإلف ا ــات المســتمرة و لـ باتبــاع سياســة البــاب الم تــو وتقــوم الشــركة بتقديـ مــا يطلبـ العمـ
مناس ـ مــع مراعــاة جان ـ الجــودة فــي الســلع المقدمــة له ـ أو ال دمــة باإل افــة ل ـ
يتعامــل معهـ بــذات المســتو المهنــي واأل

البيانــات الماليــة الدوريــة

ـ

مـ ســلع و دمــات فــي و تهــا وبســعر

يــام الشــركة بالــرد عل ـ است ســاراته وا تيــار م ـ

ــي الــذي تتعامــل بـ الشــركة فــي كافــة المجــاالت

القا دة العاشرة تع ي وتحسي ا دا
البرام التدريبية

ضا مجل

اإلدارة واإلدارة التن يذية

بالن ــر ل ـ مســتو المس ـ ولية التــي يتحملهــا مجل ـ
ألدا دور ت مـ السياســات الدا ليــة للشــركة

اإلدارة فم ـ ال ــروري أ يتمتــع كل ع ــو بالمهــارات والقــدرات التــي يحتاجهــا
علـ التوجيـ والتدريـ والدعـ المســتمر ال زميـ ألدا

ــو جميــع أع ــا المجلـ

واجباتهـ ب عاليــة كمــا تهـــد السياســـات واإلجرا ات المتعلقة بتدريــ أع ـــا مجلــ
وزيـــادة المعرفـــة ل مـــا

ا تهــ ب ـــد التطـــورات في المجـــاالت االســـت مارية والماليـــة واال ت اديـــة واالداريـة و وكمـــة الشـركات

و دارة الم ا ـــر وباأل
لــ المجـــا

االدارة واالدارة التن يذيـــة لــ تطويـــر المهـــارات

النوا ـــي ال ا ـــة بمكافحـــة ســـل األمـوا وتمويـــل االر ـاب لمواكبـة أ ـد التدابيـــر والتطـورات العاليـة في

لذلـ فـ الشــركة تقــوم فــي بدايــة كل ســنة بو ــع طــة تدريـ لتتما ـ مــع متطلبــات تحقيـ األ ــدا

والتطويــر المهنــي

والو ي ــي
تقييم ا دا
اإلدارة األدوار ال رديــة والجماعيــة بهــد

يو ـ تقيي ـ أدا مجل ـ

وكمة أف ل للشركات ويتــ تقييــ أدا أع ـــا مجلــ
مجلـ

االدارة واالدارة التن يذيـــة عــ

االدارة ولجانـ واالدارة التن يذيـة الـذي ت اعتمـاد مـ

ماليـــة و يـــر ماليـــة لقيـــا
كمــا يتـ تقييـ أدا مجلـ

أ يكــو أك ــر فعاليــة

بـل مجلـ

ي ـ أ أدا المجل ـ

ريــ دليـــل م ـــرات االدا الر يسـية ألع ـا

االدارة وفقـا لقواعـد وكمـة الشـركات

تطـــور أدا الشـركة وتقدمهـا لتحقيـ أ دافهـا ومـ

ـ

تقييـ أدا وفعاليـــة مجلـ

اإلدارة واإلدارة التن يذيــة وجميــع العامليـ فــي الشــركة مـ

المحس ـ يترج ـ ل ـ

ـ

يـ يعتمـد أدوات يـا
االدارة واإلدارة التن يذية

محــددات األدا المعتمــدة ( )KPI’sو لـ القيـ

الم سسية
القيم الم سسية لد ال ركة
ر ــــت الشــــركة علـــ

لـــ القيـــ الم سســــية للعامليــ فــي الشــــركة مـــ

وينمــي القيـ الم سســية و طـ التطويــر وتحقيـ األ ــدا
وزيــادة قــة ا حــاب الم ال ـ

ترسي قافة االلت ام بالقواني واألن مة مما يع ز

ـــ

االســتراتيجية للشــركة وتحســي معــدالت األدا مـ

ـ

افــة يمــة للشــركة

واتا ــة فر ــة العمــل الجماعــي والتشــجيع عل ـ الر ابــة الذاتيــة وزيــادة قــة المو ي ـ

ونشــر م هــوم

االلتـ ام بالقوانيـ

القا دة الحادية

ر المس ولية االجتما ية

و عــــت ــــركة نقــل وتجــارة الموا ــي طــة تك ــــل تحقيـــ التــــواز بيـــ أ دافهــــا وأ ــــدا المجتمــــع وتوفيــــر منهـ يعمــــل علـــ
لـــ

ــــورة ات ت يــــر يجابــــي للمجتمــــع و هــــار ــــدر مـــ اال تمام والرعايــة بالمجتمــــع وأفــراد و

علـ تع يـ العمــل بالمسـ ولية االجتماعيــة وابــراز دور الشــركة المجتمعــي الرا ــد
والرعايــة لعــدة فعاليــات وم سســات وأنشــطة ونذكــر بع ـ

يـ

امــت الشــركة ـ

ايــــا وترتك

ذ ال طة

ســنة  2021بتقديـ الدعـ

منهــا كمــا يلــي

ر اية الموسم ال اني للك تة في الكويت بر الن ا ات التالية
• باعة كتي االر ادات للكشتة
•اعداد كليبات توعوية ع الس مة ا نا الكشتة والت يي بالتعاو مع وة اال ا العام والطوار الطبية
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ان

دولة الكويت

ة شهر رمضان المبارك وذلك بالبرام التالية
•ا امــة برنامـ

الموا ــي معكـ فــي رم ــا

وفوازيــر رم ــا

عبــر ســاب الشــركة عل انســتغرام و لـ بتقدي برنامـ معلومــات الطهــي الرم انية

والتماريـ الريا يــة اليوميــة يوميــا ـ

الن ــف االو م الشــهر ال

يل

•المشاركة في رعاية مسابقات رم ا التي ا امتها كيدزانيا عبر وسا ل التوا ل االجتماعي
•تجهي وتسلي عدد  600سلة رم انية لمسا مي جمعية مشر

الشهر ال

التعاونية بالتعاو مع ادارة جمعية مشر

يل

التعاونية

•المشــاركة فــي توزيــع اال ا ــي علـ المحتاجيـ بالتعــاو مــع الجمعيــات ال يريــة و لـ بتوفيــر الســيارات ال زمــة لتوزيــع اال ا ــي
علـ المحتاجيـ فــي منا ـ مت ر ــة فــي الدولــة
•المشــاركة فــي مشــروع تدويــر زيــوت الطهــي بالتعــاو مــع امــداد للو ــود الحيــوي بتوزيــع جالونــات تجميــع زيــوت الطهــي عل ـ
منــاز منطقــة اليرمــو

والمشــاركة فــي اعــداد و باعــة الكتيـ االر ــادي ال ــا

بتجميــع زيــوت الطهــي إلنتــا الو ــود الحيــوي

مســا مة مـ الشــركة فــي مايــة البي ــة الكويتيــة
•اعداد و باعة كتي التشجيع عل
•تن ي

ملة التطعي وار ادات بالتعاو مع وزارة ال حة

ملة لتطعي جميع مو ي الشركة في أ د مراف الشركة بالتعاو مع وزارة ال حة العامة

•المشاركة في رعاية المباراة النها ية لك
•رعاية بطولة الدوري الممتاز وك

سمو ولي العهد

لكرة القدم

السوبر لكرة اليد الكويتية

• باعــة عــدد  30000بطا ــة متابعــة القــرا ة  Book - Markوتوزيعهــا مــع لبــات دمــة المنــاز وفــي فــروع الشــركة لتع يـ
عــادة القــرا ة فــي مجتمعنــا

وليد بد شم ن الرومي
ر ي مجل االدارة
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تقرير لجنة التد ي

دولة الكويت

المقدمة
فــي تطبيــ القواعــد الر يســة مــ واعــد وكمــة الشــركات ال ــادرة عــ ي ــة
بــدأت ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي
مايــة
أســوا المــا لتن يـ عمليــة ات ــا جميــع القــرارات دا ــل الشــركة وتح يـ وجــود الشـ افية والم دا يــة لتلـ القــرارات بغــر
المســا مي وف ــل الســلطة بيـ اإلدارة التن يذيــة التــي تســير أعمــا الشــركة ومجلـ اإلدارة الــذي يعــد ويراجــع ال طـ والسياســات فــي
الشــركة بمــا ي ــي الطم نينــة ويعـ ز الشــعور بال قــة فــي التعامــل معـ كمــا تمكـ المســا مي وأ حــاب الم الـ مـ الر ابــة بشــكل
فعــا علـ الشــركة
وم
ونو

د

ذ القوا د القا دة ال امسة و أس سليمة إلدارة الم ا ر والر ابة الدا لية.
فيما يلي االجرا ات التي امت بها لجنة التد ي المنب قة ع مجل االدارة بهذا الش

لجنة التد ي

مــا س ـ مة ون ا ــة القوا ـ الماليــة للشــركة
تهــد اللجنــة ل ـ مســاعدة مجل ـ االدارة فــي مهام ـ اال ــرافي والر ابيــة م ـ ـ
والت امهــا بالقواني ـ واللوا ـ وترســي قافــة االلت ـ ام دا ــل الشــركة الت كــد م ـ ك ايــة وفاعليــة أن مــة الر ابــة الدا ليــة المطبقــة فــي
الشــركة و مــا اســتق لية التد ي ـ الدا لــي وفاعليــة الن ـ الر ابيــة المطبقــة فــي الشــركة

ت كيل لجنة التد ي
م

االس م

1

محمد را د المطيري
نو

2

ة العضو في مجل

جلوي الكهيدا

سعاد أ مد فوالد

3

اإلدارة

ع و مستقل

ة العضوية في اللجنة
ري

اللجنة

ع و ير تن يذي

ع و اللجنة

ع و ير تن يذي

ع و اللجنة

مهام اللجنة
1
2

مراجعة البيانات المالية الدورية بل عر ها عل مجل
التو يــة لمجل ـ

اإلدارة و بدا الرأي والتو ية بش نها لمجل

اإلدارة

اإلدارة بتعيي ـ و عــادة تعيي ـ مرا بــي الحســابات ال ارجيي ـ أو تغيير ـ وتحديــد أتعابه ـ ويراع ـ عنــد التو يــة

بالتعيي ـ الت كــد م ـ اســتق ليته ومراجعــة طابــات تعيينه ـ و ل ـ

م ـ القا مــة المعتمــدة ب ســما مرا بــي الحســابات لــد

ي ــة

أســوا المــا مــع مراعــاة مــدة التغييــر االل امــي لمرا بــي الحســابات
3

متابعــة أعمــا مرا بــي الحســابات ال ارجييـ

والت كــد مـ عــدم يامهـ بتقديـ

دمــات لـ الشــركة عــدا ال دمــات التــي تقت يهــا مهنــة

التد ي
ات مرا بي الحسابات ال ارجيي عل القوا المالية للشركة ومنا شة ارا ة كذل ومتابعة ما ت في

4

دراسة م

5

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و بدا الرأي والتو ية لمجل
تقيي مد ك اية ن

7

اإل ــرا
مـ

8

نها

الر ابة الدا لية المطبقة دا ل الشركة و عداد تقرير يت م رأي وتو يات اللجنة في ذا الش

ال نــي علـ

بــل مجلـ

اإلدارة في

نها

دارة التد يـ الدا لــي فــي الشــركة مـ أجــل التحقـ مـ مــد فاعليتهــا فــي تن يــذ األعمــا والمهمــات المحــددة

اإلدارة

التو ية بتعيي مدير التد ي الدا لي ونقل وع ل وتقيي أدا

وأدا دارة التد ي الدا لي

الدا لي و بدا م

اتها عليها

9

مراجعة و رار ط التد ي المقتر ة م المد

10

مراجعــة نتا ـ تقاريــر التد يـ الدا لــي والت كــد مـ أنـ ــد تـ ات ــا اإلجــرا ات الت حيحيــة ال زمــة بشـ الم

ــات الــواردة فــي

التقارير
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11

مراجعة نتا

12

الت كد م الت ام الشركة بالقواني والسياسات والن

تقارير الجهات الر ابية والت كد م أن د ت ات ا اإلجرا ات ال زمة بش نها

أية مهام يكل ها بها مجل

13

دولة الكويت

ترفــع اللجنــة لمجلـ

والتعليمات ات الع ة

دارة الشركة

اإلدارة بعــد كل اجتمــاع تقريــرا بو ا ــع االجتمــاع وبمــا تقــوم بـ أو تتو ــل ليـ مـ نتا ـ أو تت ــذ مـ

ــرارات أو

تو يــات بشـ افية مطلقــة أو ــد ترفــع نسـ ة مـ مح ــر االجتمــاع لـ االدارة

حيات اللجنة
•

للجنــة الحـ فــي الح ــو علـ أيــة معلومــات أو بيانــات مـ اإلدارة التن يذيــة بشــكل كامــل ود يـ وفـــي الو ــت المناسـ

وبمــا يمكـ

أع ا هــا مـ اال طـ ع والقيــام بواجباتهـ ومهامهـ بك ــا ة وفاعليــة
•

للجنة الح في مقابلة او اإلجتماع مع أي مو ف أو مس و في الشركة لتن يذ مهامها

•

يجــوز للجنــة االســتعانة بمستشــاري م ـ جهــة استشــارية مســتقلة ــد تعتبر ـ اللجنــة مناســبي لتن يــذ كل أو بع ـ

مهامهــا وتتحمــل

الشــركة األتعــاب االستشــارية ات الع ــة
يات أ ر يمنحها لها مجل

•

أية

•

فــي الــة

ــو أي تعــار

اإلدارة

بي ـ تو يــات لجنــة التد ي ـ و ــرارات مجل ـ

اإلدارة بمــا فــي ل ـ عندمــا يرف ـ

تو يــات اللجنــة فيمــا يتعل ـ بمرا بــي الحســابات ال ارجيي ـ و أو المد ـ الدا لــي يتعي ـ عل ـ المجل ـ
بيانــا ي
•

ــل في ـ بو ــو

االجتماع الدوري مع مرا

ــذ التو يــات والســب أو األســباب ورا ــرار مجل ـ
الحسابات و المد

المجل ـ

اتبــاع

أ ي م ـ تقريــر الحوكمــة

اإلدارة عــدم التقيــد بهــا

الدا لي

اجتما ات اللجنة
عقدت اللجنة  6اجتماعات

العام 2021

 22فبراير

 11مايو

إنجا ات اللجنة
أنج ت اللجنة في عامها الحالي العديد م اإلنجازات نوج ا فيما يلي
•

مراجعة البيانات والتقارير المالية المر لية والسنوية بل عر ها عل المجل

•

االجتماع ب

الحسابات

•

منا شة تقارير التد ي الدا لي

ة دورية مع مرا
ات التد ي الدا لي

•

متابعة م

•

تعيي مكت ألعما التد ي الدا لي

•

متابعة االلت ام بالقواني والتشريعات ات ال لة

•

متابع تقرير ن

•

الت كد م استق لية مرا

•

التو ية بتعيي مرا
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الر ابة الدا لية
الحسابات ال ارجي
الحسابات

 12ا س

سعاد أ مد فوالد

 16سبتمبر

نو

الكهيدا

 14نوفمبر

محمد المطيري

 28ديسمبر
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ال
تتقــدم اللجنــة بالشــكر ألع ــا مجلـ

ات م ة

االدارة علـ الدعـ الــذي يقدمونـ لهــا مـ أجــل القيــام بدور ــا المنشــود علـ

اكمــل وج ـ والشــكر مو ــو للســادة اع ــا الجمعيــة العامــة عل ـ الدع ـ المقــدم ألع ــا مجل ـ

االدارة ســا لة

المولـ عـ وجــل للجميــع بالتوفيـ والنجــا

محمد راشد الم ير
ري

لجنة التد ي

31

تقرير مرا الحسابات المستقل ال السادة مسا مي شركة
نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع.

تقرير حول تد ي البيانات المالية المجمعة

الرأ
برأينــا أ البيانــات الماليــة المجمعــة ت هــر ب ــورة عادلــة ومــ كافــة النوا ــي الجو ريــة المركــ المالــي المجمــع لشــركة نقــل وتجــارة
الموا ــي م ع ( الشــركة األم ) و ــركاتها التابعــة (يشــار ليهـ معــا المجموعــة ) كمــا فــي  31ديســمبر  2021وأدا ــا المالــي المجمــع
وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي ل ـ التاري ـ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

منا بتد ي ما يلي
تشمل البيانات المالية المجمعة للمجموعة ما يلي
•بيا المرك المالي المجمع كما في  31ديسمبر .2021
•بيا الد ل المجمع للسنة المنتهية بذل التاري
•بيا الد ل الشامل المجمع للسنة المنتهية بذل التاري
•بيا التغيرات في قو الملكية المجمع للسنة المنتهية في ل التاري
•بيا التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في ل التاري
•اإلي ا ات و البيانات المالية المجمع والتي تشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات الت سيرية األ ر

أسا

الرأ

مسـ ولياتنا بموجـ
لقــد أجرينــا عمليــة التد يـ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتد يـ
الحســابات عـ تد يـ البيانــات الماليــة المجمعــة مـ ــذا التقريــر
ونعتقد ب

أدلة التد ي التي

لنا عليها كافية وم مة لتوفير أسا

ــذ المعاييــر مبينــة بالت

يــل

مـ

سـ مسـ وليات مرا ـ

لرأينا

االستق لية
نحـ مســتقلو عـ المجموعــة وفقــا لقواعــد الســلو األ ــي الدولــي للمحاســبي المهنييـ (بمــا فــي لـ معاييــر االســتق الدوليــة) ال ــادرة
عـ مجلـ معاييــر الســلو األ ــي الدولــي للمحاســبي ومتطلبــات الســلو األ ــي المتعلقــة بعمليــة التد يـ التــي منــا بهــا للبيانــات الماليــة
المجمعــة فــي دولــة الكويــت و ــد اســتوفينا مسـ ولياتنا األ يــة األ ــر وفقــا لهــذ المتطلبــات و واعــد الســلو األ ــي للمحاســبي المهنييـ

منهجنا في التد ي
أمور التد ي الر يسية

•ال سارة اال تمانية المتو عة للمدينيي التجاريي والدع الحكومي
المستح
•ا تبار ان ا

يمة الممتلكات وا الت والمعدات

لمحة امة
كجـ مـ ت ميـ عمليــة التد يـ ال ــا بنــا منــا بتحديــد األ ميــة النســبية وتقييـ م ا ــر األ طــا الجو ريــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة
فقــد و عنــا فــي الحســبا األ ــكام الش ـ ية التــي امــت بهــا اإلدارة عل ـ ســبيل الم ــا مــا يتعل ـ بالتقديــرات
وعل ـ وج ـ ال ــو
المحاســبية الجو ريــة التــي تت مـ و ــع افترا ــات وأ ــذ األ ــدا المســتقبلية فــي االعتبــار والتــي تعتبــر يــر م كــدة بطبيعتهــا وكمــا ــو
متبــع فــي جميــع عمليــات التد يـ لدينــا تناولنــا أي ــا م ا ــر تجــاوز اإلدارة للر ابــة الدا ليــة بمــا فــي لـ مـ بيـ أمــور أ ــر الن ــر فيمــا
ا كا نــا دليــل علـ التحيـ بمــا يم ــل أ ــد م ا ــر األ طــا الجو ريــة نتيجــة اال تيــا
و ــد ممنــا نطــا التد يـ الــذي منــا بـ مـ أجــل أدا مــا يك ــي مـ عمــل لنتمكـ مـ بــدا رأي ــو البيانــات الماليــة المجمعــة ككل
فــي االعتبــار يــكل المجموعــة والعمليــات وال وابـ المحاســبية ومجــا ال ناعــة الــذي تعمــل فيـ المجموعة
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منهجنا في التد ي (تتمة)
أمور التد ي الر يسية
أمــور التد ي ـ الر يســية ــي تل ـ األمــور التــي تعــد بحس ـ تقديرنــا المهنــي األك ــر أ ميــة فــي عمليــة تد ي ـ البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة
الحاليــة و ــد تـ تنــاو ــذ األمــور فــي ســيا تد يقنــا علـ البيانــات الماليــة المجمعــة ككل وتشــكيل رأينــا ولهــا ونحـ ال نبــدي رأيــا من ـ
ــو ــذ األمــور
أمور التد ي الر يسية
ال سارة اال تمانية المتو عة للمدينيي التجاريي والد م الحكومي المستح

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر تقــوم اإلدارة بتقييــ مكانيــة اســترداد
المديني ـ التجاريي ـ والدع ـ الحكومــي المســتح للمجموعــة لتحديــد
مــا ا كا نــا اجــة ل ـ و ــع م ـ ألي أر ــدة مدينــة
يعتبــر ــذا التقييــ أ ــد أمــور التد يــ الر يســية ن ــرا للتقديــرات
الجو ريــة المطلوبــة لتحديــد ال ســا ر اال تمانيــة المتو عــة
كمــا فــي  31ديســمبر  2021كا لــد المجموعــة جمالــي أر ــدة
مدينــة ا مــة تبلــ  24,705,979دينــار كويتــي (:2020
 25,156,282دينــار كويتــي) بمــا فــي ل ـ أر ــدة مدينــة ا مــة
تبلــ  16,330,630دينــار كويتــي (16,330,630 :2020
دينــار كويتــي) تتعلــ بالدعــ الحكومــي المســتح وفقــا لقــرار
مجلـ الــوزرا ر ـ  1308المـ ر  11ســبتمبر  2011والمرســوم
الــوزاري ر ـ  409المجموعــة اليــا فــي نـ اع مــع وزارة التجــارة
وال ناعــة وتــ رفــع ايــا انونيــة د ــا للمطالبــة بمبلــ الدعــ
المســتح
كمــا فــي  31ديســمبر  2021تـ اال ت ــا ب ســارة ا تمانيــة متو عــة
بمبلــ  15,553,974دينــار كويتــي (12,728,294 2020
دينــار كويتــي) مقابــل المدينيــ التجارييــ والدعــ الحكومــي
المســتح منهــا مبلــ  13,225,204دينــار كويتــي (:2020
 11,146,796دينــار كويتــي) متعلــ بالدعــ الحكومــي المذكــور
أعــ

كي ية تناولنا مور التد ي الر يسية
كي ية تناولنا مور التد ي الر يسية

ل التد ي

ل التد ي

ملت اإلجرا ات التي اتبعنا ا في عملية التد ي ما يلي
•تقييـ مــد م مــة نمــو ال ســارة اال تمانيــة المتو عــة المعــد
مـ بــل اإلدارة
•مراجعة أ كام وافترا ات اإلدارة التي تشمل ما يلي
ساب النس الم وية لمعد الدورا
ساب النس الم وية لمعد الت لف ع السداد
 تحديد متوس معدالت الت لف ع السداد يا معدالت الت لف ع السداد ال معدالت ال سارة تحديــد م ــ ال ســا ر اال تمانيــة المتو عــة النها ــيباســت دام معــدالت ال ســارة
•الح ــو علـ رأي انونــي مـ المستشــار القانونــي ال ارجــي
الــة الدعــاو الق ا يــة المقامــة مـ
للشــركة األم فيمــا ي ـ
بــل الشــركة األم ــد وزارة التجــارة وال ناعــة فيمــا يتعل ـ
بالدعـ الحكومــي المســتح
•الح ــو علــ الو ا ــ الداعمــة ات ال لــة لحســاب مبلــ
الدعــ
يمــة الدعــ الحكومــي
•مراجعــة تقييــ اإلدارة الن ــا
المســتح
•تقيي ـ مــد ك ايــة اإلف ا ــات باإلي ا ــات ر ـ  4و 5و13
ــو البيانــات الماليــة المجمعــة

ان ــر اإلي ا ــات  3و  4و  5و  13ــو البيانــات الماليــة المجمعــة
ل ـ ع علـ اإلف ا ــات ات ال لــة
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أمور التد ي الر يسية (تتمة)
أمور التد ي الر يسية
ا تبار ان ا

كي ية تناولنا مور التد ي الر يسية

ل التد ي

يمة الممتلكات وا الت والمعدات

كمــا فــي  31ديســمبر  2021بلغــت القيمــة الدفتريــة للممتلــكات
وا الت والمعــدات  34,975,954دينــار كويتــي
يمــة ممتلــكات و الت ومعــدات
أجــرت اإلدارة تقييــ ان ــا
المجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2021مـ ـ كل و ــدة توليــد
نقــد نتيجــة لوجــود بعــ م ــرات ان ــا القيمــة
ــددت اإلدارة المبلــ القابــل ل ســترداد بنــا علــ نهــ القيمــة
يــد االســت دام مــع االفترا ــات الر يســية ــو التدفقــات النقديــة
ومعــد ال ــ بــل ال ريبــة ومعــد النمــو النها ــي وتقديــرات
معــد نمــو األربــا بــل ال وا ــد وال را ــ واالســته و ــا
الديـ والمســتويات المتو عــة للن قــات الرأســمالية و ل ــت لـ عــدم
الحاجــة لــ ان ــا القيمــة للعــام الحالــي
يمــة الممتلــكات وا الت والمعدات م
لقــد اعتبرنــا أ تقييـ ان ــا
أمــور التد ي ـ الر يســية أل تقيي ـ المبل ـ القابــل ل ســترداد ل ــو
أو و ــدات نتــا النقــد التــي تنتمــي ليهــا األ ــو يتطلـ تقديــرا
و كمــا امــا بشــكل أساســي ــو معــدالت نمــو اإليــرادات المتو عــة
ومعــد ال ــ بــل ال ريبــة ومعــد النمــو الرأســمالي والنها ــي
المــدر فــي المي انيــة وتقديــرات رأ المــا العامــل

ت منت جرا اتنا ما يلي
فه وتقيي مد م مة تحديد اإلدارة لو دات نتا النقد
تقيي ما ا كانت التدفقات النقدية المست دمة في نمو التدفقات
النقدية الم ومة م بل اإلدارة لتحديد المبل القابل ل سترداد
د ت ا تقا ها م أ د طة عمل سنوية واف عليها مجل
اإلدارة
جرا تحليل
ا تبار مو و ية التنب اإلداري م
المراجعة
ا تبار الد ة الحسابية لنمو التدف النقدي
را برا التقيي الدا لي لدينا لتقيي االفترا ات الر يسية
بل ال ريبة
المست دمة م بل اإلدارة و ي معد ال
ومعد النمو النها ي
جرا تحلي ت الحساسية عل االفترا ات الر يسية
المست دمة
تقيي اإلف ا ات ات ال لة في البيانات المالية المو دة مقابل
متطلبات معايير التقارير المالية الدولية

راجــع اإلي ا ــات  3و  5و  7للسياســات المحاســبية واأل ــكام
والتقديــرات المحاســبية الهامــة و ي ــا الممتلــكات وا الت
والمعــدات علــ التوالــي

معلومات أ ر
أع ا مجل اإلدارة مس ولو ع المعلومات األ ر تتكو المعلومات األ ر م تقرير مجل اإلدارة (باست نا البيانات المالية
لنا علي بل تاري ذا التقرير والتقرير السنوي الكامل للمجموعة والذي نتو ع أ يت تا ت لنا بعد
المجمعة وتقرير تد يقنا عليها) والذي
ل التاري
رأينا ع البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األ ر

وال ول نبدي أي استنتا ب ي كل للت كيد عليها

وفيمــا يتعلـ بتد يقنــا علـ البيانــات الماليــة المجمعــة تقت ــر مسـ وليتنا علـ ــرا ة المعلومــات األ ــر المحــددة ســل ا وفــي ســبيل لـ ف ننــا
نن ــر فــي مــا ا كانــت المعلومــات األ ــر تتعــار ب ــورة جو ريــة مــع البيانــات الماليــة المجمعــة أو مــع المعلومــات التــي تو لنــا ليهــا
أ نــا التد يـ أو مــا ا كانــت تبــدو أنهــا تت مـ أ طــا جو ريــة ب ــورة أو ب ــر
لنــا عليهــا بــل تاريـ تقريــر مد ـ الحســابات لـ
ا تو لنــا بنــا علـ العمــل الــذي نكــو ــد منــا بـ علـ المعلومــات األ ــر التــي
وجــود أ طــا جو ريــة فــي ــذ المعلومــات األ ــر ف ننــا مل مــو ببيــا ــذ الحقا ـ فــي تقريرنــا ــذا ولي ـ لدينــا مــا نســجل فــي ــذا
ال ــو
فــي ــا اســتنتجنا وجــود ط ـ جو ــري عنــد ا
ع ـ الحوكمــة
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مس وليات اإلدارة والمس ولي

دولة الكويت

الحوكمة فيما يتعل بالبيانات المالية المجمعة

اإلدارة مسـ ولة عـ اإلعــداد والعــر العــاد لهــذ البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ووفقــا أل ــكام انــو
الشــركات ر ـ  1لســنة  2016وال حتـ التن يذيــة وعـ أن مــة الر ابــة الدا ليــة التــي ترا ــا اإلدارة روريــة لتتمكـ مـ عــداد بيانــات ماليــة
مجمعــة اليــة مـ األ طــا الجو ريــة ســوا كانــت ناتجــة عـ ا تيــا أو طـ
وعنــد عــداد البيانــات الماليــة المجمعــة ف ـ اإلدارة تعــد مس ـ ولة ع ـ تقيي ـ مــد ــدرة المجموعــة عل ـ االســتمرار فــي عملهــا التجــاري
واإلف ــا عنــد ال ــرورة عـ األمــور المتعلقــة بهــذ االســتمرارية وكــذا اســت دام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي ال ا كانــت اإلدارة تعتـ م
ت يــة المجموعــة أو و ــف أنشــطتها أو ل ـ يك ـ لديهــا أي بديــل وا عــي ســو القيــام بذل ـ
ويتول المس ولو ع الحوكمة مس ولية اإل را

مس ولية مرا بي الحسابات

عل عملية عداد التقارير المالية للمجموعة

تد ي البيانات المالية المجمعة

تتم ــل أ دافنــا فــي الح ــو علـ ت كيــد معقــو عمــا ا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة ككل اليــة مـ أي طـ جو ــري ســوا كا نا ـ ا
عـ ا تيــا أو طـ و ــدار تقريــر مرا ـ الحســابات الــذي يت مـ رأينــا يم ــل الت كيــد المعقــو مســتو عــا مـ الت كيــد ولكنـ ال يعــد
مانــا بـ التد يـ الــذي يتـ وفقــا للمعاييــر الدوليــة ســو يكشــف دومــا عـ أي طـ جو ــري فــي ــا وجــود وتنشـ األ طــا مـ اال تيــا
أو ال طـ وتعتبــر جو ريــة ا كانــت من ــردة أو مجتمعــة ت ــر بشــكل معقــو علـ القــرارات اال ت اديــة التــي يت ذ ــا المســت دمو بنــا علـ
ــذ البيانــات الماليــة المجمعــة
كج ـ م ـ عمليــة التد ي ـ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتد ي ـ
كمــا أننــا نقــوم بمــا يلــي

ف ننــا نمــار

األ ــكام المهنيــة ونحاف ـ عل ـ الش ـ المهنــي ـ

عمليــة التد ي ـ

•تحديــد وتقيي ـ م ا ــر األ طــا الجو ريــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســوا كانــت نا ـ ة ع ـ اال تيــا أو ال ط ـ وت مي ـ وتن يــذ
طــر عــدم الكشــف عـ
جــرا ات التد يـ التــي ت ـ تلـ الم ا ــر والح ــو علـ أدلــة تد يـ كافيــة ومناســبة توفــر أساســا لرأينــا
أي أ طــا جو ريــة ناتجــة عـ اال تيــا يعــد أكبــر مـ ال طــر الناجـ عـ ال طـ يـ ــد ينطــوي اال تيــا علـ التوا ـ أو الت ويــر أو
الحــذ المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز الر ابــة الدا ليــة
وابـ الر ابــة الدا ليــة المتعلقــة ب عمــا التد يـ مـ أجــل ت ميـ جــرا ات تد يـ م مــة لل ــرو وليـ لغــر
•تكويـ فهـ ــو
بــدا رأي ــو فعاليــة الر ابــة الدا ليــة للمجموعــة
•تقيي مد م مة السياسات المحاسبية المست دمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعل بها م ف ا ات اإلدارة
•التو ــل ل ـ اســتنتا ــو مــد م مــة اســت دام اإلدارة ألســا اســتمرارية المنش ـ ة المحاســبي ومــا ا كا نــا عــدم ت كــد مــادي
مرتبـ ب ــدا أو ــرو ــد ت يــر ــكوكا جو ريــة فيمــا يتعلـ بقــدرة المجموعــة علـ موا لــة أعمالهــا كمنشـ ة مســتمرة بنــا علـ أدلــة
التد يـ التــي تـ الح ــو عليهــا وفــي ــا اســتنتا وجــود ـ مــادي ف ننــا مطالبــو بل ــت االنتبــا فــي تقريــر التد يـ لـ اإلف ا ــات
ات ال لــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة أو ا كانــت اإلف ا ــات يــر كافيــة نقــوم بتعديــل رأينــا اســتنتاجاتنا تســتند لـ أدلــة
التد يـ التــي تـ الح ــو عليهــا تـ تاريـ تقريــر التد يـ ال ــا بنــا ومــع لـ فقــد تتســب أ ــدا أو ــرو مســتقبلية فــي أ تتو ــف
المجموعــة عـ موا لــة أعمالهــا كمنشـ ة مســتمرة
•تقيي ـ العــر الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة و يكلهــا ومحتوا ــا بمــا فــي ل ـ اإلف ا ــات ومــا ا كانــت البيانــات الماليــة المجمعــة
تم ــل المعام ـ ت واأل ــدا بطريقــة تحق ـ عر ــا عــادال
•الح ــو علـ أدلــة تد يـ كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلـ بالمعلومــات الماليــة للمنشـ ت أو أنشــطة األعمــا دا ــل المجموعــة إلبــدا رأي ــو
البيانــات الماليــة المجمعــة ونح ـ مس ـ ولو ع ـ توجي ـ أعمــا التد ي ـ ال ا ــة بالمجموعــة واإل ــرا عليهــا وتن يذ ــا ونبق ـ و دنــا
مس ـ ولي ع ـ رأي التد ي ـ ال ــا بنــا
ونقــوم بالتوا ــل مــع المسـ ولي عـ الحوكمــة فيمــا يتعلـ مـ بيـ أمــور أ ــر بنطــا وتو يــت التد يـ الــذي تـ الت طيـ لـ واكتشــافات
التد يـ الجو ريــة بمــا فــي لـ أي ــور جو ــري فــي الر ابــة الدا ليــة التــي منــا بتحديد ــا ـ أعمــا التد يـ
كمــا أننــا نقــدم للمسـ ولي عـ الحوكمــة بيانــا ب ننــا ــد الت منــا بمتطلبــات المعاييــر األ يــة المناســبة فيمــا يتعلـ باالســتق لية و ب هـ بجميــع
الع ــات و ير ــا مـ األمــور التــي مـ المعقــو االعتقــاد ب نهــا ت ــر علـ اســتق ليتنا وعنــد اال ت ــا اإلجــرا ات المت ــذة إلزالــة التهديــدات
أو اإلجــرا ات الو ا ية
وم ـ بي ـ األمــور التــي أبلغنا ــا للمس ـ ولي ع ـ الحوكمــة نقــوم بتحديــد تل ـ األمــور األك ــر أ ميــة فــي أعمــا التد ي ـ التــي منــا بهــا عل ـ
البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة والتــي تعــد بالتالــي أمــور التد يـ الر يســية ونقــوم بتو يـ ــذ األمــور فــي تقريــر التد يـ ال ــا
بنــا مــا لـ يح ــر القانــو أو التن يمــات الكشــف العلنــي عنهــا أو عندمــا نقــرر فــي ــاالت نــادرة للغايــة أنـ ال ينبغــي اإلبـ عـ أمــر مــا
فــي تقريرنــا ألنـ ــد يكــو مـ المعقــو تو ــع أ ت يــد ا ــار العكســية عـ الم لحــة العامــة مـ جــرا اإلبـ عـ ــذا األمــر
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تقرير حول تد ي البيانات المالية المجمعة (ت ت مة)

المت لبات القانونية والتن يمية ا

تقرير

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت

ر

برأينــا أي ــا أ الشــركة األم تحت ـ بدفاتــر محاســبية منت مــة وأ البيانــات الماليــة المجمعــة باإل افــة ل ـ محتويــات تقريــر مجل ـ اإلدارة
لنــا عل ـ كافــة المعلومــات واإلي ا ــات التــي
المتعل ـ بهــذ البيانــات الماليــة المجمعــة مت قــة مــع مــا ورد فــي دفاتــر الشــركة وأننــا ــد
رأينا ــا روريــة ألدا مهمتنــا وأ البيانــات الماليــة المجمعــة تت مـ كل مــا نـ عليـ انــو الشــركات ر ـ  1لســنة  2016وال حتـ التن يذيــة
وعقــد ون ــام ت ســي الشــركة األم وتعدي تـ وأ الجــرد ــد أجــري وفقــا ل ــو المرعيــة وأنـ فــي ــدود المعلومــات التــي توفــرت لدينــا
واعتقادنــا لـ تقــع ـ الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021م ال ــات لقانــو الشــركات ر ـ  1لســنة  2016وال حتـ التن يذيــة أو لعقــد
ون ــام ت ســي الشــركة األم وتعدي تـ علـ وجـ ــد ي ــر جو ريــا فــي نشــا المجموعــة أو فــي مرك ــا المالــي المجمــع
عـ وة علـ لـ نو ـ أنـ و ـ فتــرة تد يقنــــا لـ يــرد لـ علمنــــا أيــة م ال ــات للقانــو ر ـ  7لســنة  2010بشـ نشــا ي ــة أســوا
المــا وتن ي ـ نشــا األورا الماليــة والتعدي ـ ت ال قــة أو ل حت ـ التن يذيــة ل ـ ـ الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021عل ـ وج ـ
يكــو لـ أ ــر مــادي علـ نشــا المجموعــة أو علـ مرك ــا المالــي المجمــع

أحمد محمد بد الرحم الرشيد
سابات مر

مرا
براي

وتر او

كوبرز

(الشطي و ركا )
 10مار
الكويت
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بيان المرك المالي المجم
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2021

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

تقرير ع المتطلبات القانونية والتن يمية األ ر (تتمة)
إيضاحات

الموجودات

2020

2021

الموجودات ير المتداولة
ممتلكات ومنش ت ومعدات

7

34,975,954

37,881,803

االست مــار في ركة زميلة

8

454,529

501,109

9

1,295,800

1,679,781

10

1,068,573

1,127,905

11

-

305,950

37,794,856

41,496,548

االست دام

موجودات

موجودات مالية بالقيمة العادلة م

الد ل الشامل ا

ر

موجودات مالية بالتكل ة المط ة
الموجودات المتداولة
موجودات مالية بالتكل ة المط ة

11

305,950

2,427,352

12

6,516,834

7,564,452

مدينو تجاريو وأر دة مدينة أ ر

13

12,100,284

14,536,582

النقد والنقد المعاد

14

5,265,765

1,777,062

24,188,833

26,305,448

61,983,689

67,801,996

و

م

إجم الي الموجودات
حقو الملكية والم لوبات
حقو الملكية
رأ

الما

ع وة

15
دار

21,659,057

21,659,057
4,967,805

4,967,805

16

)(1,647,126

)(1,647,126

ا تيا ي انوني

17

11,825,560

11,825,560

ا تيا ي ا تياري

18

4,489,130

4,489,130

ا تيا يات أ ر

19

133,506

132,591

)(6,598,575

)(135,038

34,829,357

41,291,979

أسهــ ال

ينة

سا ر متراكمة
إجمالي حقو الملكية
الم لوبات
الم لوبات ير المتداولة
مكاف ت نهاية ال دمة للمو ي
ر

بنكي

مطلوبات اإليجار

ير متداولة

1,399,205

1,396,624

20

16,621,951

4,871,951

9

967,830

1,312,937

18,988,986

7,581,512

الم لوبات المتداولة
ر

بنكي

20

2,750,000

1,900,000

سح بنكي عل المكشو

14

235,768

9,847,179

دا نو تجاريو وأر دة دا نة أ ر

21

4,807,776

6,787,221

مطلوبات اإليجار متداولة

9

371,802

394,105

8,165,346

18,928,505

إجم الي الم لوبات

27,154,332

26,510,017

إجم الي حقو الملكية والم لوبات

61,983,689

67,801,996

محمد حمد اإلبرا يم
نا

ري

مجل

أسامة الد بود
الر ي

اإلدارة
تم ل اإلي ا ات المرفقة عل ال

حات م  42ل  72تم ل ج ا ال يتج أ م

ذ البيانات المالية المجمعة

التن يذي
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بيان الد ل المجم
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2021

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

2020

إيضاحات
يرادات تشغلية
التكاليف التشغيلية
إجمالي الرب
الدع الحكومي
يرادات تشغيلية أ ر
رب م بيع ممتلكات ومنش ت ومعدات
م روفات تسوي
م روفات عمومية و دارية
يمة الموجودات المــالية
سا ر ان ا
م روفات تشغيلية أ ر
(ال سارة) الرب الت يلي

38

تم ل اإلي ا ات المرفقة عل ال

2021
51,241,834

60,560,115

)(48,412,664

)(54,670,547

2,829,170

5,889,568

22

-

1,122,300

23

777,124

489,303

24
25

 4.1و

34

26

يرادات است مار
تكاليف التمويل
ة المجموعة في نتا أعما ركة زميلة
( سارة) رب تحويل عم ت أجنبية
(ال سارة) الرب بل را ال ركات التابعة واالستق ا ات
ريبة الد ل عل الشركات التابعة
عك
(ال سارة) الرب بعد را ال ركات التابعة و بل االستق ا ات
ريبة دع العمالة الو نية
ال كاة
( سارة) رب السنة
( سارة) ربحية السهم ا ساسية والم ة (فل )

(معدلة(

27
8

29

حات م  42ل  72تم ل ج ا ال يتج أ م

9,792

2,387,732

)(1,524,697

)(1,822,210

)(4,553,272

)(4,360,523

)(2,968,735

)(687,668

)(381,637

)(2,414,485

)(5,812,255

604,017

107,502

203,503

)(741,867

)(561,229

)(17,279

67,780

)(278,433

345,847

)(6,742,332

659,918

278,795

341,721

)(6,463,537

1,001,639

-

)(25,371

-

)(10,148

)(6,463,537

966,120

)(30.89

4.62

ذ البيانات المالية المجمعة

بيان الد ل ال امل المجم
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2021

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

إيضاحات
( سارة) رب السنة
الد ل ال امل ا

2021

)(6,463,537

2020

966,120

ر

بنود يجو إ ادة ت ني ه ا إل بيان الد ل المجم
فرو تحويل ناتجة ع ترجمة العمليات األجنبية

19

33,550

177,791

بنود ل تتم إ ادة ت ني ها إل بيان الد ل المجم
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة م
الد ل ال امل ا

الد ل الشامل ا

ر

)(32,635
19

ر للسنة

إجمالي (ال سارة) الد ل ال امل للسنة

تم ل اإلي ا ات المرفقة عل ال

حات م  42ل  72تم ل ج ا ال يتج أ م

)(2,773

915

175,018

)(6,462,622

1,141,138

ذ البيانات المالية المجمعة
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دولة الكويت

بيان الت يرات في حقو الملكية المجم
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2021

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

ر

-

21,659,057

-

-

-

في  31ديسمبر 2021
21,659,057

-

الد ل الشامل ا
إجمالي (ال سارة) الد ل ال امل
للسنة

سارة السنة

في  31ديسمبر 2020

في  1يناير 2020
رب السنة
الد ل الشامل ا ر
إجمالي الد ل ال امل للسنة

21,659,057

رأ
المال

4,967,805

-

-

-

4,967,805

-

-

-

4,967,805

وة إ دار

)(1,647,126

-

-

-

)(1,647,126

-

-

-

)(1,647,126

أسه م
ينة

11,825,560

4,489,130

-

-

-

4,489,130

-

-

-

4,489,130

-

-

11,825,560

-

-

-

11,825,560

احتيا ي انوني

احتيا ي
ا تيار

133,506

915

915

-

132,591

)(6,598,575

)(6,463,537

-

)(6,463,537

)(135,038

-

34,829,357

)(6,462,622

915

)(6,463,537

41,291,979

175,018

175,018

175,018

966,120

1,141,138

-

966,120

966,120

)(42,427

)(1,101,158

40,150,841

احتيا يات
أ ر

سا ر
متراكمة

إجم الي
حقو الملكية

تم ل اإلي ا ات المرفقة عل ال
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إيضاحات

ا ن ة الت يلية
( سارة) رب السنة
تعدي ت
استه
رب م بيع ممتلكات ومنش ت ومعدات
يرادات است مار
م رو ال ا دة الت ام الت جير
ال سارة
م
ة المجموعة في نتا أعما ركة زميلة
(رب ) سارة تحويل عم ت أجنبية
مكاف ت نهاية ال دمة للمو ي

7و9

2020

2021
)(6,463,537

966,120

4,525,250

4,181,127

)(9,792

)(2,387,732

)(107,502

)(203,503

9

80,339

109,521

4.1

)(2,968,735

687,668

8

17,279

)(67,780

278,433

)(345,847

190,130

207,676

)(4,458,135

3,147,250

1,047,618

)(1,297,933

27

المال العامل

الت يرات في رأ
م و
مدينو تجاريو وأر دة مدينة أ ر
دا نو تجاريو وأر دة دا نة أ ر
التدفقات النقدية (المست دمة في) الناتجة م ا ن ة الت يلية
مكاف ت نهاية ال دمة المو ي المدفوعة
افي التدفقات النقدية (المست دم في) النات م ا ن ة الت يلية
ا ن ة االست مارية
را ممتلكات ومنش ت ومعدات
المح ل م استبعاد ممتلكات ومنش ت ومعدات
متح ت م را الموجودات المالية بالقيمة العادلة م
استرداد موجودات مالية بالتكل ة المط ة
توزيعات أربا مقبو ة م ركة زميلة
اإليرادات االست مــارية المقبو ة
افي التدفقات النقدية الناتجة م (المست دمة في) ا ن

ة االست مارية

أن ة تمويلية
توزيعات أربا مدفوعة
افات ر ألجل
دفع ر ألجل
العنا ر الر يسية لدفعات اإليجار
افي التدفقات النقدية الناتجة م

ة التمويلية

7

الد ل الشامل ا

ــر

المعام ت ير النقدية
االست دام
موجودات
مطلوبات اإليجار

تم ل اإلي ا ات المرفقة عل ال

)(262,619

4,019,958

)(187,220

)(227,571

)(449,839

3,792,387

)(1,313,201

)(17,784,007

10,565

2,388,564

26,697
8

افي فرو تحويل عم ت أجنبية
افي ال يادة (النق ) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعاد في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

)(2,256,362

432,763

126,565

2,427,352

20

(المست دمة في) ا ن

5,404,260

1,737,878

-

55,975

107,502

203,503

1,258,915

)(15,009,400

)(1,516

)(1,323

14,500,000

-

)(1,900,000

)(1,900,000

)(482,806

)(481,558

12,115,678

)(2,382,881

175,360

21,535

13,100,114

)(13,578,359

)(8,070,117

5,508,242

14

5,029,997

)(8,070,117

9

38,758

133,506

9

)(38,758

)(133,506

حات م  42ل  72تم ل ج ا ال يتج أ م

ذ البيانات المالية المجمعة

41

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2021
(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

الت سي

1

وا ن

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت

ة

ت سســت ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي م ع ( الشــركة األم ) بموجــ عقــد ت ســي مو ــ لــد دارة التســجيل العقــاري
والتو يـ بــوزارة العــد تحــت ر ـ  70د مجلــد  2بتاريـ  24نوفمبــر  1973وتـ عـ ت ســي الشــركة األم بتاريـ  20ينايــر
 1974وف ـ ــرار الجمعيــة العموميــة لم سســي الشــركة األم
يقــع المركـ الر يســي للشــركة األم فــي ال ليبيــة المنطقــة ال راعيــة طعــة  12الكويــت
ــي المســا الر يســي بالشــركة األم الشــركة األم مدرجــة فــي بور ــة الكويــت
األ را
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

الهي ــة العامــة ل ســت مار بدولــة الكويــت

التي ت سست م أجلها الشركة األم تتم ل في

القيام بجميع عمليات نتا اللحوم بجميع أنواعها ونقلها واالتجار فيها
نشا و را الم ارع والمراعي والح ا ر واألرا ي والعقارات ال زمة لتحقي أ را
للقيام بجميع عمليات النقل ال زمة أو األعما المما لة األ ر
امتـ و ــرا واســتغ وســا ل النقــل البحــري والبــري ال زمــة لتحقيـ أ ــرا الشــركة األم باإل افــة لـ لـ اســتغ
وســا ل النقــل الجــوي ال زمــة
مبا رة أي تجارة أو ناعة تتعل ب نتا اللحوم ونقلها وتجارة األ وا والجلود
امت و يجار واست جار العقارات والمباني ومعامل الت لي واأل وا والم از
استيراد وت دير المعدات البحرية ال زمة لس الشركة األم
استيراد وت دير وت نيع علف الموا ي بجميع أنواع
يجوز للشركة األم أ تجري جميع المعام ت وكافة الت رفات األ ر التي ترا ا الزمة لتسهيل تحقي أ را ها
ة
المــالية المتا ة عبر االست مــار في المحاف المدارة م ركات و ي ات مت
استغ ال وا
مبا رة أي تجارة أو ناعة لتجهي األ ذية وفت مطاع و عداد عام حي
مبا رة أي تجارة أو ت نيع مواد ذا ية
مبا رة أي تجارة أو ت نيع مواد ذا ية
استيراد وت دير وتربية وبيع الموا ي
استيراد وت دير وت نيع وبيع األدوية واألدوات والمستل مات البيطرية واألدوية البيطرية
مبا رة أي تجارة أو ت نيع أ ذية الحيوانات والحيوانات األلي ة
المقاوالت ال راعية
تسلي لبات المستهلكي واأل ذية
مبا رة أي تجارة أو ناعة متعلقة بمح ت السوبر ماركت و أو مح ت السوبر ماركت ال غيرة و أو مح ت البقالة
مبا رة اعما الج ارة والمج رة ومعار بيع اللحوم ومنتجاتها ب نواعها
الشركة األم

ــركة نقــل وتجــارة الموا ــي م ع ( الشــركة األم ) والشــركات التابعــة لهــا (يشــار ليهــا معــا باسـ المجموعــة ) تعمــل فــي
أربعــة بلــدا الكويــت و اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( اإلمــارات العربيــة المتحــدة ) وأســتراليا وجنــوب أفريقيــا وتقــوم بنقــل وبيــع
الموا ــي الحيــة لـ بعـ دو الشــر األوسـ
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1

الت سي

واألنشطة (تتمة)
المجموعة)

تت م البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم و ركاتها التابعة التالية (يشار ليها مجتمعة باس
نسبة المسا مة ( )
اسما الشركات التابعة

 31ديسمبر
2021

 31ديسمبر
2020

بلد الت سي

النشا

ركة رورا اكسبورت أند تريدن (دبليو ي ) بي
تي وا ليمتد

100

100

تجارة الموا ي واللحوم

أستراليا

ركة عبر اإلمارات لتجارة الموا ي م م

100

100

تجارة الموا ي واللحوم

اإلمارات العربية
المتحدة

100

100

دارة وت سي المشاريع
التجارية وال ناعية

الكويت

100

100

تجارة الموا ي واللحوم

جنوب أفريقيا

ركة الشوي إلدارة وت سي
و
وال ناعية

المشاريع التجارية

الموا ي (بي تي واي) المحدودة

بلــ جمالــي موجــودات الشــركات التابعــة  11,674,328دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر 9,851,725 :2020) 2021
دينــار كويتــي) وبلــ جمالــي مطلوباتهــا  12,935,902دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر 2020) 2021
دينــار كويتــي( .كمــا بلــ جمالــي يراداتهــا  30,904,624دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر :2020( 2021
 32,845,073دينــار كويتــي) وبلغــت ســا ر ا  2,274,599دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2020) 2021
بلغــت ســا ر  2,021,088دينــار كويتــي(.
ت ـ اعتمــاد ــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021م ـ بــل مجل ـ دارة الشــركة األم فــي 10
يــة تعديــل البيانــات
مــار  2022وت ــع لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســا مي لــد مســا مي الشــركة األم
الماليــة المجمعــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية

2

أسا

اإل داد

(أ) االلت ام بالمعايير الدولية للتقارير المالية
ت ـ عــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والت ســيرات ال ــادرة ع ـ لجنــة ت ســيرات
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة واجبــة التطبيـ علـ الشــركات التــي ترفــع تقارير ــــا وفقــا لتلـ المعاييــر و انــو الشــركات ر ـ
 1لســنة  2016ولوا ح ـ التن يذيــة وتلت ـ م البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة بالمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ال ــادرة ع ـ
مجل ـ المعاييــر المحاســبية الدوليــة
(ب) مبدأ التكل ة التاري ية
أعــدت البيانــات الماليــة المجمعــة علـ أســا
الد ــل الشــامل ا ــر
ت عر

التكل ــة التاري يــة باســت نا الموجــودات الماليــة التــي تقــا

البيانات المالية المجمعة بالدينــار الكويتي و و أي ا العملة الو ي ية وعملة العر

بالقيمــة العادلــة مـ

ـ

للشركة األم

التغيرات في السياسة المحاسبية واإلف ا ات
المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة م بل المجموعة
(أ)
أ بحــت مجموعــة مـ المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة مطبقــة ل تــرة التقريــر الحاليــة ولـ تقـ المجموعــة بتغييــر سياســاتها المحاســبية
أو جــرا أي تعديـ ت ب ــر رجعــي نتيجــة العتمــاد ــذ المعاييــر امــت المجموعــة بتطبيـ جميــع المعاييــر والتعديـ ت والتحســينات
التــي ت ـ تطبيقهــا ألو مــرة عل ـ ال تــرة الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  2021ول ـ يك ـ ألي منهــا ت يــر جو ــري عل ـ
البيانــات الماليــة المجمعــة
المعايير الجديدة والتعدي ت والت سيرات ير المطبقة بعد
(ب)
تـ نشــر عــدد مـ المعــــايير المحاســبية والت ســيرات الجديــدة يــر اإلل اميــة ل تــرات عــداد التقاريــر فــي  31ديســمبر  2021ولـ يتـ
تطبيقهــا مـ بــل المجموعــة ب ــورة مبكــرة وليـ مـ المتو ــع أ يكــو لهــذ المعاييــر ت يــر جو ــري علـ المجموعــة فــي فتــرات
التقريــر الحاليــة أو المســتقبلية وعلـ المعامـ ت المســتقبلية المتو عــة
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السياسات المحاسبية الهامة

السياســات المحاســبية الر يســية المطبقــة فــي عــداد ــذ البيانــات الماليــة المجمعــة مبينــة أدنــا ولقــد ت ـ تطبي ـ
لـ
بشــكل ابــت عل ـ كافــة الســنوات المعرو ــة مــا ل ـ يذكــر ـ
1-3

ــذ السياســات

مباد التجمي ومحاسبة حقو الملكية

ال ركات التابعة
الشــركات التابعــة ــي كافــة المنشـ ت التــي يكــو للمجموعــة الســيطرة عليهــا (بمــا فــي لـ المنشـ ت المهيكلــة) تتحقـ للمجموعــة
الســيطرة علـ المنشـ ة عندمــا تكــو المجموعــة معر ــة لـ أو لديهــا قــو فــي عا ــدات متغيــرة مـ المشــاركة فــي المنشـ ة كمــا
يتهــا علـ دارة أنشــطة المنشـ ة يتـ تجميــع الشــركات التابعــة
يكــو لديهــا القــدرة علـ الت يــر علـ ــذ العا ــدات مـ ـ
مـ تاريـ تحويــل الســيطرة لـ المجموعــة كمــا يتـ ف لهــا مـ تاريـ تو ــف الســيطرة
تحــذ المعامـ ت واألر ــدة واألربــا يــر المحققــة عـ المعامـ ت الدا ليــة التــي تتـ فيمــا بيـ ــركات المجموعــة ويتـ ــذ
يمــة األ ــل المحــو لقــد تـ تعديل السياســات المحاســبية للشــركات
ال ســا ر يــر المحققــة مــا لـ تقــدم المعاملــة دليـ علـ ان ــا
التابعــة عنــد ال ــرورة بمــا ي مـ اتســا ها مــع السياســات المطبقــة مـ بــل المجموعــة

ال ركات ال ميلة
الشــركة ال ميلــة ــي تلـ المنشـ ة التــي يكــو للمجموعــة ت يــر جو ــري عليهــا والت يــر الجو ــري ــو ـ المشــاركة فــي ات ــا
القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســت مر فيهــا ولكـ دو وجــود ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علـ تلـ
السياســات
تــدر نتا ـ وموجــودات ومطلوبــات الشــركات ال ميلــة فــي ــذ البيانــات الماليــة المجمعــة باتبــاع ريقــة قــو الملكيــة المحاســبية
باســت نا عندمــا يت ـ ت نيــف االســت مار أو ج ـ من ـ كمحت ـ ب ـ للبيــع وفــي ــذ الحالــة يحس ـ وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة ر ـ
ريقــة قــو الملكيــة يت ـ االعتــرا باالســت مار فــي الشــركة ال ميلــة مبد يــا فــي بيــا المرك ـ المالــي المجمــع بالتكل ــة
بموج ـ
ويتـ تعديلـ بعــد لـ ل عتــرا بح ــة المجموعــة فــي األربــا وال ســا ر والد ــل الشــامل ا ــر للشــركة ال ميلــة عندمــا تتجــاوز
ويلــة األجــل التــي تشــكل وبشــكل جو ــري جـ ا
ــة المجموعــة فــي ال ســا ر مـ الشــركة ال ميلــة (والتــي تت مـ الح ـ
افــي است مــــار المجموعــة فــي الشــركة ال ميلــة ال تســتمر المجموعــة باالعتــرا بح تهــا فــي ســا ر افيــة يتـ االعتــرا
مـ
بال ســا ر اإل افيــة فق ـ ل ـ الحــد الــذي تكبــدت عنــد المجموعــة الت امــات انونيــة أو دالليــة أو امــت بســداد دفعــات نيابــة ع ـ
الشــركة ال ميلــة
ــة المجموعــة مـ القيمــة العادلــة
عنــد ــرا االســت مار فــي ــركة زميلــة يتـ االعتــرا بـ ي زيــادة فــي تكل ــة االســت مار علـ
للموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد للشــركات المســت مر فيهــا علـ أنهــا ــهرة ويتـ دراجهــا فــي القيمــة الدفتريــة ل ســت مار
ــة المجموعــة بالقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد عل ـ تكل ــة االســت مار
يت ـ االعتــرا ب ـ ي زيــادة عل ـ
فــورا فــي بيــا الد ــل المجمــع فــي ال تــرة التــي تـ فيهــا ــرا االســت مار
عدمــا تقــوم ــركة فــي المجموعــة ب جــرا أعمــا مــع ــركة زميلــة فــي المجموعــة يتـ االعتــرا باألربــا وال ســا ر الناتجــة عـ
المعامـ ت مــع الشــركة ال ميلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة فقـ لـ ــد الح ـ فــي الشــركة ال ميلــة يــر المتعلقــة
بالمجموعة
3-2
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اندماجات ا م ال
تقــوم الشــركة باســت دام ريقــة االســتحوا للمحاســبة عـ كافــة اندماجــات األعمــا ب ــر الن ــر عـ مــا ا كانــت أدوات الملكيــة
أو ير ــا مـ الموجــودات ــد تـ االســتحوا عليهــا ويت لــف المقابــل المحــو ل ســتحوا علـ ــركة تابعــة مـ
• القي العادلة للموجودات المحولة
• المطلوبات المتكبدة ل المالكي السابقي ل عما المستحو عليها
قو الملكية ال ادرة م بل المجموعة
•
•القيمة العادلة ألي أ ل أو الت ام نات ع ترتي مقابل محتمل و
ملكية سابقة في الشركة التابعة
• القيمة العادلة ألي
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مل
اندماجات األعمــا (تتمة)
ويتـ يــا الموجــودات القابلــة للتحديــد التــي تـ االســتحوا عليهــا والمطلوبــات والمطلوبــات المحتملــة التــي يتـ تحملهــا فــي عمليــة
اندمــا األعمــا مــع اســت نا ات محــدودة مبد يــا بقيمهــا العادلــة فــي تاريــ االســتحوا وتقــوم المجموعــة بالنســبة لــكل عمليــة
يــر المســيطرة فــي الشــركة التــي تـ االســتحوا عليهــا مــا بالقيمــة العادلــة أو بالح ــة
اســتحوا علـ ــدة باالعتــرا بالح ـ
المتناســبة فــي افــي موجــودات الشــركة المســتحو عليهــا القابلــة للتحديــد العا ــدة للح ــة يــر المســيطرة
ويت درا التكاليف المتعلقة باالستحوا كم روفات عند تكبد ا
فا
•المقابل المحو
ة ير مسيطرة في المنش ة المستحو عليها و
• يمة أي
ملكية سابقة في المنش ة المستحو عليها
•القيمة العادلة بتاري االستحوا ألي
علـ القيمــة العادلــة فــي افــي الموجــودات المحــددة المســتحو عليهــا يتـ دراجهــا تحــت بنــد الشــهرة وفــي ــا كانــت ــذ المبالـ
أ ــل مـ القيمــة العادلــة ل افــي الموجــودات القابلــة للتحديــد فــي الشــركة المســتحو عليهــا يتـ االعتــرا بال ــر مبا ــرة فــي بيــا
الد ــل المجمــع كشــرا بالمقاي ــة
مهــا لـ يمتهــا الحاليــة كمــا فــي تاريـ التحويــل
عنــد ت جيــل التســوية ألي جـ مـ المقابــل المــادي فـ المبالـ المســتحقة يتـ
معــد ال ـ المســت دم ومعــد اال تــرا اإل افــي ال ــا بالشــركة و ــو المعــد ات ـ للح ــو عل ـ ــر مشــاب م ـ
ممــو مســتقل وفقــا لشــرو وأ ــكام ابلــة للمقارنــة
ي نــف المقابــل المحتمــل مــا كحقــو ملكيــة أو كمطلوبــات ماليــة ويتـ عــادة يــا
مــع االعتــرا بالتغيــر فــي بيــا الد ــل المجمــع

المبالـ الم ن ــة كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلة

فــي ــا ت ـ تحقي ـ اندمــا األعمــا عل ـ مرا ــل ف ـ القيمــة الدفتريــة عنــد تاري ـ االســتحوا لحقــو المملوكــة ســابقا للشــركة
المســتحو ة فــي الشــركة المســتحو عليهــا تت ـ عــادة ياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاري ـ االســتحوا ويت ـ االعتــرا ب ـ ي أربــا أو
ســا ر ناتجــة ع ـ عمليــة عــادة القيــا فــي بيــا الد ــل المجمــع
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تحويل العم ت ا جنبية
(أ) العملة الو ي ية وعملة العر
البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة يت ـ ياســها باســت دام عملــة البي ــة اال ت اديــة الر يســية التــي تعمــل فيهــا المجموعــة
( العملــة الو ي يــة ) وتعــر البيانــات الماليــة بالدينــار الكويتــي و ــو العملــة الو ي يــة وعملــة العــر للشــركة االم
(ب) المعام ت واألر دة
يتــ تحويــل المعامــ ت بالعملــة األجنبيــة لــ العملــة الو ي يــة باســت دام معــدالت ال ــر فــي تواريــ المعامــ ت أربــا
و ســا ر العملــة األجنبيــة الناتجــة مـ تســوية ــذ المعامـ ت ومـ تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المقومــة بعمـ ت أجنبيــة
بمعــدالت ال ــر فــي نهايــة الســنة يت ـ االعتــرا بهــا فــي بيــا الد ــل الشــــامل المجمــع كبنــد من ــل
أربــا و ســا ر ــر العمــ ت األجنبيــة المرتبطــة بالقــرو التــي يتــ عر هــا فــي بيــا الد ــل المجمــع مــ تكاليــف
التمويــل
يتـ تحويــل البنــود يــر النقديــة التــي تـ ياســها بالقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة باســت دام أســعار ال ــر بتاريـ تحديــد القيمــة العادلــة
يتــ درا ال رو ــات النا ــ ة عــ تحويــل الموجــودات والمطلوبــات المدرجــة بالقيمــة العادلــة كجــ مــ ربــ أو ســارة القيمــة
العادلــة
( ) ركات المجموعة
النتا ـ والمركـ المالــي لجميــع العمليــات األجنبيــة (وال تتعامــل أي منهــا بعملــة ا ت ــاد مرت ــع الت
ت تلــف عـ عملــة العــر يتـ تحويلهــا لـ عملــة العــر علـ النحــو التالــي
•الموجودات والمطلوبات ال ا ة بكل بيا مرك مالي يت ترجمتهــا بالمعد ال تامي في تاري المي انية العمومية
•تتـ تحويــل اإليــرادات والم روفــات لــكل بيــا د ــل وبيــا د ــل ــامل بمتوسـ أســعار ال ــر ( ال ا كا ــذا المتوسـ
ال يم ــل تقريبــا معقــوال للت يــر المتراك ـ ألســعار ال ــر الســا دة فــي تواري ـ المعام ـ ت وفــي ــذ الحالــة تت ـ ترجمــة
اإليــرادات والم روفــات فــي تواري ـ المعام ـ ت) و
•يت االعترا بكافة فرو ات ال ر في الد ل الشامل ا ر

ـ ) التــي لهــا عملــة و ي يــة
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3

مل
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ممتلكات ومنش ت ومعدات
يتــ بيــا الممتلــكات والمنشــ ت والمعــدات بالتكل ــة التاري يــة نا ــا االســته وأي ســا ر الن ــا
التاري يــة علــ الم روفــات التــي يمكــ ع و ــا مبا ــرة لــ االســتحوا علــ البنــود

القيمــة تشــتمل التكل ــة

ويتـ درا التكاليــف ال قــة فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو يعتــر بهــا كموجــودات من لــة كمــا يكــو م مــا فقـ ا كا
مـ المحتمــل أ تتدفـ م ايــا ا ت اديــة مســتقبلية ات ع ــة بهــذا البنــد لـ المجموعــة ويمكـ أ يتـ يــا تكل ــة ــذا البنــد بشــكل
ــات وال يانــة األ ــر فــي بيــا الد ــل
مو ــو في ـ ويت ـ اســتبعاد القيمــة الدفتريــة للج ـ المســتبد ويت ـ درا كافــة اإل
ـ ال تــرة الماليــة التــي يتـ تكبد ــا لهــا
يت ـ ا تســاب االســته
كمــا يلــي

عبــر ريقــة القس ـ ال ابــت لت

الس
أر

يـ

التكل ــة عل ـ القي ـ المتبقيــة عل ـ مــد األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة

 15-2سنة
و نشا ات ومبا

 20 10سنة

ليات ومعدات

 20 3سنة

مركبات

 5سنوات

موجودات أ ر

 3سنوات

تت ـ مراجعــة القي ـ المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وتعديلهــا ا كا ل ـ م مــا عل ـ األ ــل فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر
ويتـ ت يـ القيمــة الدفتريــة ل ــل فــورا لـ مبلغـ القابــل ل ســترداد ا كانــت القيمــة الدفتريــة ل ــل أكبــر مـ المبلـ المقــدر
القابــل ل ســترداد
يتـ تحديــد األربــا وال ســا ر مـ االســتبعاد ( وجــدت) عبــر مقارنــة المح ــل مــع القيمــة الدفتريــة ويتـ االعتــرا
الد ــل المجمــع

بهــا فــي بيــا

تــدر المشــاريع يــد التن يــذ أل ــرا أعمــا االنتــا أو االســت دام اإلداري بالتكل ــة نا ــا أي ســارة ان ــا بالقيمــة معتــر
بهــا تت مـ التكل ــة الرســوم المهنيــة وتكاليــف القــرو المرســملة علـ الموجــودات المســتوفية لشــرو رســملة تكاليــف القــرو
وفقــا لسياســة المحاســبة ال ا ــة بالمجموعــة ت نــف ــذ الموجــودات مـ ال ــات المناســبة لبنــود الممتلــكات والمنشـ ت والمعــدات
ــذ الموجــودات عندمــا تكــو جا ـ ة ل ســت دام أل را هــا
عنــد االنتهــا منهــا وتعتبــر ب نهــا جا ـ ة ل ســت دام يبــدأ اســته
المق ــودة كمــا ــو الحــا بالنســبة لبنــود الممتلــكات والمنشـ ت والمعــدات األ ــر

5-3

الم

و

يت ـ بيــا الم ـ و بســعر التكل ــة أو ب افــي القيمــة الســو ية أيهمــا أ ــل يت ـ تحديــد التكل ــة بنــا عل ـ ريقــة تكل ــة المتوس ـ
المرجـ يتـ تحديــد تكل ــة الموا ــي بنــا علـ تكل ــة االســتحوا م افــا ليهــا تكل ــة تربيــة الموا ــي تت مـ تكل ــة الب ا ــع الجا ـ ة
المــواد ال ــام واألجــور والم روفــات العموميــة المتكبــدة تســتند افــي القيمــة القابلــة للتحقيـ الـ ســعر البيــع نا ــا التكل ــة المقــدرة
لحيـ االنتهــا مـ الم ـ و أو بيعـ

6-3

ان ا

يمة الموجودات ير المــالية

تتـ مراجعــة الموجــودات مـ يـ ان ــا القيمــة متـ أ ــارت األ ــدا أو التغيــرات فــي ال ــرو لـ أ القيمــة الدفتريــة ــد ال
يمكـ اســترداد ا يتـ االعتــرا ب ســارة ان ــا القيمــة بالنســبة للمبلـ الــذي تتجــاوز بـ القيمــة الدفتريــة مبلغهــا القابــل ل ســترداد
ويعــد المبلـ القابــل ل ســترداد القيمــة العادلــة ل ــل نا ــا تكاليــف البيــع والقيمــة المســت دمة أيهمــا أعلـ وأل ــرا تتعلـ بتقييـ
ان ــا القيمــة يت ـ تجميــع الموجــودات فــي أدن ـ المســتويات والتــي لهــا تدفقــات نقديــة من لــة ابلــة للتحديــد (الو ــدات المولــدة
الشــهرة) لتحــري ا تمــا عك ـ االن ــا
للنقــد) وتت ـ مراجعــة االن ــا الســاب فــي يمــة الموجــودات يــر الماليــة (ب ـ
فــي القيمــة فــي كل تاريـ رفــع تقاريــر
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مل

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الموجودات المــالية

 1-7-3الت نيف
ت نف المجموعة موجوداتها المالية في ف ات القيا
•تل التي تقا

ال قا بالقيمة العادلة م

•تل التي تقا

بالتكل ة المط ة

التالية

الد ل الشامل ا

ر و

يعتمد الت نيف عل النمو التجاري إلدارة الموجودات المالية والشرو التعا دية للتدفقات النقدية
بالنســبة للموجــودات التــي تقــا بالقيمــة العادلــة يتــ تســجيل األربــا أو ال ســا ر فــي بيــا الد ــل الشــامل المجمــع بالنســبة
ل ســت مارات فــي أدوات قــو الملكيــة يــر المحت ــ بهــا للمتاجــرة امــت المجموعــة با تيــار ال رجعــة فيــ عنــد االعتــرا
المبد ــي لحســاب اســت مار قــو الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــ ــ الد ــل الشــامل ا ــر

 2-7-3االعترا

و لغا االعترا

يت ـ االعتــرا بالمشــتريات والمبيعــات االعتياديــة للموجــودات الماليــة بتاري ـ المعاملــة و ــو التاري ـ الــذي تلت ـ م في ـ المجموعــة
بشــرا أو بيــع األ ــل ويتـ لغــا االعتــرا بالموجــودات الماليــة عنــد انق ــا الحقــو فــي اســت م التدفقــات النقديــة مـ الموجــودات
الماليــة أو عندمــا يتـ تحويلهــا مــع يــام المجموعــة بتحويــل كافــة م ا ــر ومنافــع الملكيــة بشــكل كامــل

 3-7-3القيا
عنــد االعتــرا المبد ــي تقيـ المجموعــة األ ــل المالــي بالقيمــة العادلــة فــي الــة مــا ا كا األ ــل المالــي يــر مــدر بقيمتـ
العادلــة مـ ـ الربـ أو ال ســارة باإل افــة لـ تكاليــف المعاملــة المنســوبة مبا ــرة لـ ا تنــا األ ــل المالــي

أدوات الدي
يعتمــد القيــا ال ـ ألدوات الدي ـ عل ـ نمــو أعمــا المجموعــة إلدارة الموجــودات و ا ـ التدفقــات النقديــة للموجــودات
ت نــف المجموعــة أدوات الدي ـ ال ا ــة بهــا بالتكل ــة المط ـ ة
•التكل ــة المط ـ ة يتـ يــا الموجــودات المحت ـ بهــا لتجميــع التدفقــات النقديــة التعا ديــة يـ تم ــل ــذ التدفقــات النقديــة فقـ
الدفعــات األ ليــة وال ا ــدة بالتكل ــة المط ــ ة تــدر يــرادات ال وا ــد مــ ــذ الموجــودات الماليــة فــي بيــا الد ــل المجمــع
باســت دام ريقــة معــد ال ا ــدة ال عليــة يت ـ بــات أي رب ـ أو ســارة ناتجــة ع ـ لغــا االعتــرا مبا ــرة فــي بيــا الد ــل
ســا ر ان ــا القيمــة كبنــد من ــل فــي بيــا الد ــل المجمــع
المجمــع يت ـ عــر
أدوات حقو الملكية
تقــوم المجموعــة ال قــا بقيــا كافــة اســت مارات قــو الملكيــة بالقيمــة العادلــة يـ امــت دارة المجموعــة با تيــار عــر أربــا
و ســا ر القيمــة العادلــة مـ اســت مارات قــو الملكيــة فــي الد ــل الشــامل ا ــــر وال يوجــد عــادة ت نيــف ال ـ ألربــا و ســا ر
القيمــة العادلــة لبيــا الد ــل المجمــع بعــد اســتبعاد االســت مار يســتمر االعتــرا بتوزيعــات األربــا مـ ــذ االســت مارات فــي بيــا
الد ــل المجمــع عندمــا يت كــد ـ المجموعــة فــي بـ الدفعــات
بعــد االعتــرا المبد ــي تــدر الموجــودات الماليــة يــر تل ـ المدرجــة بالقيمــة العادلــة م ـ ـ الد ــل الشــامل ا ــر بالتكل ــة
المط ـ ة باســت دام ريقــة معــد ال ا ــدة ال عليــة

 4-7-3االن ا

في القيمة

تقــوم المجموعــة بتقيي ـ ال ســا ر اال تمانيــة المتو عــة المســتقبلية المرتبطــة ب ـ دوات الدي ـ المدرجــة بالتكل ــة المط ـ ة والموجــودات
الماليــة بالقيمــة العادلــة م ـ ـ الد ــل الشــامل ا ــر تعتمــد منهجيــة ان ــا القيمــة المطبقــة عل ـ مــا ا كانــت نــا زيــادة
كبيــرة فــي م ا ــر اال تمــا
تقــوم المجموعــة بتطبيـ نهـ مبسـ مســمو بـ مـ ـ المعيــار
بالنســبة للمدينييـ التجارييـ واألر ــدة المدينــة األ ــر
الدولــي للتقاريــر الماليــة ر ـ  9والــذي يتطل ـ االعتــرا بال ســا ر المتو عــة عل مد العمر منــذ االعتــرا المبد ــي باألر ــدة
المدينــة بالنســبة للنقــد والنقــد المعــاد فهــي ت ــع أي ــا لمتطلبــات ان ــا القيمــة وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ر ـ 9
وكانــت ســارة ان ــا القيمــة المحــددة يــر جو ريــة.
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مدينو تجاريو وأر دة مدينة أ ر
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ال قــا بالتكل ــة المط ـ ة باســت دام

ويت ـ االعتــرا بالمديني ـ التجاريي ـ واألر ــدة المدينــة األ ــر مبد يــا بالقيمــة العادلــة وتقــا
ـ م ـ االن ــا فــي القيمــة
ريقــة معــد ال ا ــدة ال عليــة بعــد
المدينــو التجاريــو واألر ــدة المدينــة األ ــر ــي مبالـ مســتحقة مـ العمـ ن يــر الب ا ــع المبيعــة أو ال دمــات المقدمــة فــي
ســيا العمــل االعتيــادي يتـ االعتــرا بالمدينيـ التجارييـ واألر ــدة المدينــة األ ــر مبد يــا بقيمــة المقابــل يــر المشــرو مــا لـ
تحتــوي علـ عنا ــر تمويــل جو ريــة وعند ــا يتـ االعتــرا بهــا بالقيمــة العادلــة تحت ـ المجموعــة بالمدينيـ التجارييـ بهــد
تح يــل التدفقــات النقديــة التعا ديــة وبالتالــي تقــوم بقياســها ال قــا بالتكل ــة المط ـ ة باســت دام ريقــة معــد ال ا ــدة ال عليــة

9-3

النقد والنقــد المعــاد
يت مـ النقــد والنقــد المعــاد فــي بيــا التدفقــات النقديــة المجمعــة النقــد فــي ال نــدو والحســابات الجاريــة لــد البنــو والودا ــع ات
ــة أ ــهر والنقــد فــي المحافـ االســت مارية افيــا مـ الســح البنكــي علـ المكشــو تـ بيــا
جــا اســتحقا أ ليــة أ ــل مـ
الســح البنكــي علـ المكشــو كبنــد من ــل مـ المطلوبــات المتداولــة فــي بيــا المركـ المــــالي المجمــع

 10-3مكاف ت نهاية ال دمة للمو ي
طــة
وفقــا لقانــو العمــل الكويتــي ف ـ المجموعــة مس ـ ولة ع ـ ســداد دفعــــات للمو ي ـ ع ـ مكاف ـ ت نهــــاية ال دمــة م ـ ـ
منافــع محــددة ويتـ ســداد ــذ الدفعــــات كمبلـ جمــــالي بنهايــة فتــرة التو يــف و ــذا االلتـ ام يــر ممــو و ــد تـ ا تســاب كمبل
مســتح نتيجــة إلنهــــا ال دمــات القســري لمو ــي المجموعــة فــي تاريـ المركـ المالــي وتتو ــع المجموعــة أ تـ دي ــذ الطريقــة
لـ تقريـ مو ــو للقيمــة الحاليــة لهــذا االلتـ ام
فيمــا يتعلـ بالمو يـ الكويتييـ تقــوم المجموعــة أي ــا بدفــع مســا مات للم سســة العامــة للت مينــات االجتماعيــة وتحتسـ كنســبة
مـ رواتـ المو يـ

 11-3المطلوبات المالية
االلت ـ ام المالــي ــو أي الت ـ ام يم ــل الت امــا تعا ديــا بتقدي ـ نقــد أو أي أ ــل مالــي ــر لمنش ـ ة أ ــر أو بتبــاد الموجــودات أو
المطلوبــات الماليــة مــع منش ـ ة أ ــر بموج ـ ــرو م ـ المحتمــل أال تكــو فــي ال ـ المجموعــة
يت ـ االعتــرا بكافــة المطلوبــات الماليــة مبد يــا بالقيمــة العادلــة نا ــا التكاليــف المنســوبة مبا ــرة ل ـ المعاملــة بعــد االعتــرا
المبد ــي يتـ يــا المطلوبــات الماليــة بالتكل ــة المط ـ ة باســت دام ريقــة معــد ال ا ــدة ال عليــة تقــوم المجموعــة بت نيف مطلوباتهــــا
الماليــة كــــقرو و دا نيـ وأر ــدة دا نــة أ ــر يتـ لغــا االعتــرا بالمطلوبــات الماليــة عنــد الوفــا بااللتـ ام المتعلـ بالمطلــوب
أو لغا ـ أو انق ــا أجلـ

 12-3مقا ة األدوات المالية
افــي المبل ـ فــي بيــا المرك ـ المالــي عندمــا يكــو نــا
يت ـ جــرا مقا ــة بي ـ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويت ـ درا
ـ ابــل للتن يــذ انونــا لعمــل مقا ــة للمبالـ المحققــة وتكــو نــا نيــة للتســوية علـ أســا ال افــي أو لتحقيـ األ ــل وتســوية
المطلوبــات فــي ات الو ــت يجـ أال يعتمــد الحـ القابــل للتن يــذ انونــا علـ أ ــدا مســتقبلية وأ يكــو ابـ للتن يــذ فــي المســار
المجموعــة أو الطــر المقابــل
الطبيعــي ل عمــا وفــي ــا تع ــر أو عســار أو ف ـ
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 13-3القرو
رو ــا ألجــل ويتـ االعتــرا بهــا مبد يــا بالقيمــة العادلــة افيــة مـ تكاليــف المعاملــة المتكبــدة يتـ ال قــا تســجيل
تم ــل القــرو
القــرو بالتكل ــة المط ـ ة كمــا يت ـ االعتــرا ب ـ ي فــر بي ـ المتح ـ ت ( افيــة م ـ تكاليــف المعاملــة) و يمــة االســترداد فــي
بيــا الد ــل علـ مــدار فتــرة القــرو باســت دام ريقــة معــد ال ا ــدة ال عليــة
ــريطة وجــود ا تمــا بســح بعــ
يتــ االعتــرا بالرســوم المدفوعــة إلبــرام تســهي ت القــرو كتكاليــف معاملــة للقــر
التســهي ت أو جميعهــا وفــي ــذ الحالــة يتـ ت جيــل ا تســاب الرســوم تـ و ــوع عمليــة الســح وفــي ــا عــدم توفــر دليــل علـ
ا تمــا ســح بعـ التســهي ت أو جميعهــا تتـ رســملة الرســوم و دراجهــا مـ المبالـ المدفوعــة مقدمــا عـ دمــات الســيولة
ا ــا علـ مــد فتــرة التســهي ت المتعلقــة بهــا
ويتـ
تكاليــف اال تــرا العامــة وال ا ــة المنســوبة مبا ــرة لــ ا تنــا الموجــودات الم لــة أو نشــا ها أو نتاجهــا يتــ رســملتها
ـ ال تــرة المطلوبــة إلكمــا و عــداد األ ــل للغــر المق ــود من ـ أو بيع ـ الموجــودات الم لــة ــي الموجــودات التــي ت ــذ
بال ــرورة فتــرة كبيــرة مـ الو ــت لكــي تكــو جا ـ ة للغــر المق ــود منهــــا أو بيعهــا يتـ تحميــل تكاليــف القــرو األ ــر
كم ــرو فــي ال تــرة التــي يتـ تكبد ــــا فيهــــا

 14-3دا نو تجاريو ومطلوبات أ ر
تم ــل ــذ المبالــ مطلوبــات يــر مدفوعــة مقابــل الســلع وال دمــات المقدمــة للمجموعــة بــل نهايــة الســنة الماليــة المبالــ يــر
ــو  30يــوم م ـ االعتــرا يت ـ عــر الدا ني ـ التجاريي ـ والمطلوبــات األ ــر عل ـ أنهــا
م مونــة وتدفــع بالعــادة فــي
مطلوبــات متداولــة ال ا كا المبل ـ يــر مســتح فــي
ــو  12ــهر بعــد فتــرة التقريــر يت ـ االعتــرا بهــا مبد يــا بقيمتهــا
العادلــة ويت ـ ياســها ال قــا بالتكل ــة المط ـ ة باســت دام ريقــة معــد ال ا ــدة ال عليــة

 15-3الم

ات

ــات عندمــا يكــو عل ـ المجموعــة الت ـ ام انونــي أو اســتداللي الــي نتيجــة أل ــدا ســابقة ويكــو م ـ
يت ـ االعتــرا بالم
المحتمــل أ يتطل ـ األمــر تدفقــا ارجيــا للمــوارد لتســوية االلت ـ ام ويكــو ــد ت ـ تقديــر مبل ـ االلت ـ ام بشــكل مو ــو
متـ كا نــا عــدد مـ االلت امــات المما لــة فـ ا تماليــة أ يســتدعي األمــر جــرا تدفقــا ارجيــا للمــوارد لتســوية االلتـ ام يتـ
يــل ب جــرا تدفـ ارجــي
تـ و كا نــا ا تمــا
تحديد ــا بالن ــر لـ ف ــة االلت امــات ككل ويتـ االعتــرا بالم ـ
فيمــا يتعلـ بـ ي بنــد مــدر فــي ن ـ ف ــة االلت امــات
ــات بالقيمــة الحاليــة للن قــات المتو ــع لبهــا لتســوية االلتـ ام باســت دام معــد يعكـ تقييـ الســو الحالــي للقيمــة
يتـ يــا الم
الو تيــة للمــا وللم ا ــر المتعلقــة بهــذا االلتـ ام يتـ االعتــرا بال يــادة فــي الم ـ نتيجــة لمــرور الو ــت كتكاليــف تمويــل

 16-3توزيعات األربا
يتـ تكويـ م ـ ألي مبلـ توزيعــات أربــا معلنــة م ــر بهــا بشــكل م ـ وبمــا ال يتجــاوز تقديــر المنشـ ة فــي أو بــل نهايــة
فتــرة التقريــر لكنهــا ال تــوزع فــي نهايــة فتــرة التقريــر
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 17-3ربحية السه
ربحية السهــ األساسية
األسه العادية
•الرب العا د لمالكي المجموعة باست نا أي تكاليف دمات قو الملكية ب
• علــ المتوســ المرجــ لعــدد األســه العاديــة القا مــة ــ الســنة الماليــة المعدلــة لبنــود المكافــ ت فــي األســه العاديــة
ال ــادرة ــ الســنة وباســت نا أســه ال ينــة
ة
ربحية السهــ الم
تعد ربحية السه الم ة األر ام المست دمة في تحديد ربحية السه األساسية لت ذ في عي االعتبار
ة محتملة و
•أ ر ما بعد ال ريبة لل ا دة وتكاليف تمويلية أ ر مرتبطة ب سه عادية م
•المتوســ المرجــ لعــدد األســه العاديــة اإل افيــة التــي كانــت لتكــو ا مــة علــ افتــرا تحويــل كافــة األســه العاديــة
ــة المحتملــة
الم

ينة

 18-3أسهــ ال

دار ــا وال قــا تـ عــادة ــرا ها مـ بــل المجموعــة ولـ يتـ عــادة
تتم ــل أســه ال ينــة فــي أســه الشــركة األم الذاتيــة والتــي تـ
دار ــا أو لغا ــا بعــد تت ـ المحاســبة ع ـ أســه ال ينــة باســت دام ريقــة التكل ــة بموج ـ تل ـ الطريقــة ف ـ جمالــي التكل ــة
ل ســه المملوكــة ي هــر فــي ســاب مســتقل لحقــو الملكيــة عندمــا يت ـ اســتبعاد أســه ال ينــة ف ـ األربــا ت هــر فــي ســاب
مســتقل م ـ قــو الملكيــة و ــي يــر ابلــة للتوزيــع (رب ـ م ـ بيــع أســه ال ينــة) فــي الــة وجــود أي ســا ر محققــة يت ـ
دراجهــا فــي ن ـ الحســاب لـ الحــد الــذي يغطــي الر يــد الدا ـ فــي لـ الحســاب تــدر أي ســا ر زا ــدة فــي األربــا المر لــة
ـ تنقــل ل ـ اال تيا يــات ويت ـ اســت دام األربــا المحققــة ال قــا م ـ بيــع أســه ال ينــة أوال لت ي ـ أي ســا ر مســجلة مســبقا
فــي ســاب اال تيا يــات واألربــا المر لــة واألربــا مـ بيــع أســه ال ينــة

19-3

ال را

واالستقطاعات

يت عر ال را واالستقطاعات كالتالي
• ريبة الد ل عل الشركات التابعة
•المسا مات المقدمة لم سسة الكويت للتقدم العلمي عل الشركة األم
•ال ريبــة المســتحقة م ـ الشــركة األم وفقــا للقانــو ر ـ  19لســنة  2000المتعل ـ بدع ـ وتشــجيع القــو العاملــة الو نيــة
للعمــل فــي القطــاع ال ــا
•ال كاة وفقا لقانو ر  46لسنة .2006

 20-3مطلوبات محتملة
ال يت ـ االعتــرا بالمطلوبــات المحتملــة فــي بيــا المرك ـ المالــي المجمــع ويت ـ اإلف ــا عنهــا فق ـ عندمــا تكــو ا تماليــة تدف ـ
المــوارد ال ارجيــة بمــا يم ــل منافــع ا ت اديــة مســتبعدة
ال يت ـ االعتــرا

بالموجــودات الطار ــة فــي بيــا المرك ـ المالــي المجمــع ولك ـ يت ـ اإلف ــا عنهــا عندمــا يكــو م ـ المرج ـ

اســت م منافــع ا ت اديــة
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 21-3االعترا
يت يا

باإليراد
اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبو

أو مستح القب

وتم ل المبال المستحقة ع الب ا ع المباعة

تتحق ـ اإليــرادات عندمــا يت ـ الوفــا بالت امــات األدا أو عنــد نقلهــا ع ـ ري ـ نقــل الســيطرة عل ـ الب ا ــع ل ـ العميــل تتحق ـ
اإليــرادات فق ـ ل ـ الحــد الــذي يكــو في ـ م ـ المحتمــل أ تعــود المنافــع اال ت اديــة عل ـ المجموعــة ويمك ـ يــا اإليــرادات
ب ــورة مو و ــة ويكــو للعقــد م مــو تجــاري
اإليرادات المسجلة ي مقدار المقابل المحدد في العقد المبرم مع عميل تتو ع المجموعة الح و علي مقابل تل السلع
يت بات اإليرادات وفقا لنمو ال طوات ال م كما و من و علي في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية :15
العقد و ات ا ية ت ل قو والت امات ابلة للتن يذ وتحدد المعايير التي يج الوفا بها
 1تحديد العقود مع العم
 2تحديد الت امات األدا في العقد الت ام األدا و وعد بتسلي الب ا ع أو ال دمات ل العميل
 3تحديــد ســعر المعاملــة ســعر المعاملــة ــو مقــدار االعتبــار الــذي تتو ــع المجموعــة الح ــو عليـ مقابــل تســلي الب ا ــع الموعــودة
لــ العميل
 .4ت ي سعر المعاملة اللت امات األدا
 .5االعترا باإليرادات عند وفا المجموعة بالت امات األدا
يت االعترا

بالمستح عند تسلي الب اعة أل

ذ ي النقطة ال منية التي يكو فيها المقابل ير مشرو

مبيع ات البضا
تعمــل المجموعــة فــي مجــا بيــع المنتجــات الغذا يــة يتـ االعتــرا باإليــرادات مـ بيــع الب ا ــع عندمــا تقــوم المجموعــة ببيــع منتـ
للعميــل يت ـ دفــع ســعر المعاملــة فــور ــرا العميــل للمنت ـ واســت م ي ـ تن ـ سياســة المجموعــة عل ـ بيــع منتجاتهــا للعميــل
النها ــي
إيرادات ال وا د
يت االعترا ب يرادات ال وا د مت استحقت ال وا د باست دام ريقة معد ال ا دة ال علية
إيرادات تو يعات ا ربا
يت االعترا ب يرادات توزيعات األربا عندما يتقرر الح في است م الدفعات

 22-3الدع الحكومي
يتـ االعتــرا بالدعـ الحكومــي بالقيمــة العادلــة عندمــا يكــو نــا ت كيــد معقــو بتلقــي الدعـ وأ المجموعــة ســو تلتـ م بجميــع
الشــرو المرفقــة ي هــر الدعـ الحكومــي كبنــد من ــل فــي بيــا الد ــل المجمــع ال توجــد ــرو يــر مســتوفاة أو مطلوبــات محتملة
أ ــر مرتبطــة بهــذا الدعـ لـ تســت د المجموعــة بشــكل مبا ــر مـ أي ــكل ــر مـ أ ــكا المســاعدة الحكوميــة
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 23-3يجارات

تقــوم المجموعــة بت جيــر العديــد مـ المكاتـ والمســتودعات ومحـ ت البيــع بالتج ــة تكــو فتــرة عقــود اإليجــار ابتــة بيـ ســنة لـ
أربــع عشــرة ســنة ولكـ يمكـ تمديد ــا يتـ الت ــاو علـ ــرو الت جيــر علـ مســتو فــردي وتحتــوي علـ مجموعــة واســعة
م ـ األ ــكام والشــرو الم تل ــة ال ت ــر ات ا يــة اإليجــار أيــة تعهــدات ولك ـ ــد ال يت ـ اســت دام الموجــودات الم جــرة ك مــا
أل ــرا القــرو
يت ـ االعتــرا بعقــود اإليجــار عل ـ اعتبار ــا موجــودات ـ االســت دام ومطلوبــات مقابلــة كمــا فــي التاري ـ الــذي أتيحــت في ـ
الموجــودات المســت جرة ل ســت دام مــ بــل المجموعــة
القيمــة الحاليــة تت م ـ مطلوبــات اإليجــار

تقــا الموجــودات والمطلوبــات النا ـ ة م ـ عقــود اإليجــار مبد يــا عل ـ أســا
القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التاليــة
•دفعات ابتة (بما في ل الدفعات ال ابتة الجو رية) نا ا أر دة واف اإليجار المدينة
•دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند ل م ر أو معد
مانات القيمة المتبقية
•مبال يتو ع أ يدفعها المست جر بموج
•سعر ممارسة يار الشرا ا كا المست جر مت كدا بشكل معقو م ممارست لهذا ال يار
•دفع رامات نها العقد ا كانت مدة عقد اإليجار تعك ممارسة المست جر لهذا ال يار
يت سداد دفعات اإليجار بموج

يارات تمديد معينة معقولة وت ذ في االعتبار عند يا

افــي

المطلوبات

ــ دفعــات اإليجــار باســت دام معــد اال تــرا اإل افــي للمســت جر و ــو المعــد الــذي يتعيــ علــ المســت جر دفعــ
يتــ
ال تــرا األمــوا ال زمــة للح ــو علــ موجــودات ي يمــة مما لــة فــي بي ــة ا ت اديــة مما لــة مــع ــرو وأ ــكام مما لــة
لتحديد معد اال ترا اإل افي تقوم المجموعة بـ
أمكـ وتعديلـ ليعكـ التغييــرات فــي
ــل عليـ المســت جر الوا ــد كنقطــة بدايــة
•اســت دام تمويــل ديـ مـ ــر الـ
ــرو التمويــل منــذ اســت م تمويــل الطــر ال الـ
•اســت دام نه ـ تراكمــي يبــدأ بمعــد فا ــدة الــي م ـ الم ا ــر يت ـ تعديل ـ لم ا ــر اال تمــا لعقــود اإليجــار التــي تحت ـ بهــا
المجموعــة والتــي ال تملــ تمويــ دي ــا مــ ــر الــ
• جرا تعدي ت ا ة بعقد اإليجار عل سبيل الم ا لشر أو بلد أو عملة أو ما
يتـ ت يـ مدفوعــات اإليجــار بيـ األ ــل وتكل ــة التمويــل ويتـ تحميــل تكل ــة التمويــل فــي بيــا الد ــل المجمــع علـ مــد فتــرة
اإليجــار إلنتــا معــد فا ــدة دوري ابــت علـ الر يــد المتبقــي مـ االلتـ ام لــكل فتــرة
االست دام بالتكل ة وتت لف م التالي
تقا موجودات
•مبل القيا المبد ي لمطلوبات اإليجار
•أي دفعات يجار يت دفعها في أو بل تاري البد نا ا أي واف يجار مستلمة
•وأي تكاليف مبد ية مبا رة و
•تكاليف أعما التجديد
يت ـ اســته موجــودات ـ االســت دام عــادة عل ـ مــد العمــر اإلنتاجــي ل ــل أو مــدة اإليجــار أيهمــا أ ــر وفقــا لطريقــة
القس ـ ال ابــت ا كانــت المجموعــة مت كــدة بشــكل معقــو لممارســة يــار الشــرا يت ـ اســته موجــودات ـ االســت دام عل ـ
مــد العمــر اإلنتاجــي
ــة القيمــة
يتـ االعتــرا بالدفعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار يــرة األجــل للمعــدات والمركبــات وعقــود يجــار الموجــودات من
ــهرا
علـ أســا القسـ ال ابــت كم ــرو فــي بيــا الد ــل المجمــع عقــود اإليجــار يــرة األجــل ــي عقــود يجــار مدتهــا
أو أ ــل
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مل

3

24-3

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ريبة دع العمالة الو نية وم سسة الكويت للتقدم العلمي وال كاة

تم ــل مســا مة ريبــة دعــ العمالــة الو نيــة لم سســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــ كاة ال را ــ الرســوم التــي ت ــر علــ
افــي األربــا المنســوبة لـ الشــركة نا ــا ال ومــات المســمو بهــا بموجـ اللوا ـ الماليــة ات
المجموعــة بنســبة ابتــة مـ
ال لــة الســا دة فــي دولــة الكويــت وبموجـ لوا ـ ال را ـ الرســوم الســارية ال يســم بتر يــل ال ســا ر وال توجــد فــرو كبيــرة
عــداد التقاريــر الماليــة
بي ـ الوعــا ال ريبــي للموجــودات والمطلوبــات و يمهــا الدفتريــة أل ــرا
ال ريبة الرسوم القانونية
مسا مة م سسة الكويت للتقدم العلمي
ال كاة
ريبة دع العمالة الو نية

4

المعد
افي الرب نا ا ال ومات المسمو بها
%1م
افي الرب نا ا ال ومات المسمو بها
%1م
ــ مكافــ ة مجلــ
افــي الربــ الســنوي بــل
 % 2.5مــ
اإلدارة مســا مة م سســة الكويــت للتقــدم العلمــي التبرعــات
المنــ الــ كاة و ريبــة دعــ العمالــة الو نيــة

إدارة الم ا ر المالية

 1-4عوامل الم ا ر المالية

الم ا ــر مت لــة فــي أنشــطة المجموعــة ولك ـ يمك ـ دارتهــا م ـ ـ عمليــة تعريــف و يــا ومرا بــة مســتمرة ت ــع
عمليــة دارة الم ا ــر ــذ مهمــة بســب ربحيــة المجموعــة المســتمرة ويعــد كل فــرد فــي
لحــدود م ا ــر و وابـ ر ابيــة أ ــر
المجموعــة مس ـ وال ع ـ تعر ــات الم ا ــر المتعلقــة بمس ـ وليات أو مس ـ وليتها تتعــر المجموعــة لم ا ــر اال تمــا وم ا ــر
الســيولة وم ا ــر الســو ال تت مــ عمليــة بــ الم ا ــر المســتقلة م ا ــر العمــل م ــل التغييــرات فــي البي ــة والتكنولوجيــا
وال ناعــة سياســة المجموعــة ــي مرا بــة م ا ــر العمــل ــذ م ـ ـ عمليــة الت طي ـ االســتراتيجي للمجموعــة تقــوم دارة
الشــركة األم بمراجعــة السياســات والموافقــة عليهــا إلدارة الم ا ــر المل ــة أدنــا

م ا ر السو
(أ)
م ا ــر الســو ــي م ا ــر تقل ـ القي ـ العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار
الســو تت لــف م ا ــر الســو م ـ م ا ــر العملــة األجنبيــة وم ا ــر قــو الملكيــة وم ا ــر معــد ال ا ــدة

ــر

م ا ر العم ت االجنبية
()1
م ا ــر العم ـ ت األجنبيــة ــي الم ا ــر المتعلقــة بالتقل ـ فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ل ـ دوات الماليــة بســب
التغيــرات فــي أســعار ــر العمـ ت األجنبيــة التــي ت ــر علـ التدفقــات النقديــة أو تقييـ الموجــودات والمطلوبــات النقديــة للمجموعــة
المقومــة بالعمــ ت األجنبيــة تتعــر المجموعــة لم ا ــر العملــة األجنبيــة الناتجــة بشــكل أساســي عــ تعامــ ت المجموعــة فــي
الموجــودات الماليــة المقومــة بالعمـ ت األجنبيــة و عــت المجموعــة سياســات إلدارة م ا ــر ال ــر األجنبيــة التــي تتطلـ مـ كل
ــركة فــي المجموعــة دارة م ا ــر ال ــر األجنبيــة ــد عملتهــا التشــغيلية تتبــع المجموعــة ــذ الم ا ــر وتدير ــا م ـ ـ
•مرا بة التغييرات في أسعار ر العم ت األجنبية بشكل منت
•و ع دود للتعامل بالعم ت األجنبية ل دا األساسية ألنشطة الشركة
فيما يلي

افي مراك العم ت األجنبية كما في تاري البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر

دوالر أمريكي
يورو
دوالر أسترالي
در ماراتي

2021

2020

دينار كويتي
(ما يعادل)

دينار كويتي
(ما يعادل)

7,471,281

8,106,165

972,915

1,310,229

2,146,001

2,484,831

3,752,131

4,488,146
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4
4.1

دارة الم ا ر المالية (تتمة(.
عوامل الم ا ر المالية (تتمة(.
(أ) م ا ر السو (تتمة)
( )1م ا ر العم ت االجنبية
يبيـ الجــدو التالــي تعــر المجموعــة لم ا ــر العمـ ت األجنبيــة كمـــــا فــي  31ديســمبر نتيجــة لموجوداتهــا ومطلوباتهــا النقديــة
ويقــوم التحليــل با تســاب أ ــر الحركــة المحتملــة بشــكل معقــو لســعر الدينــار الكويتــي مقابــل الــدوالر األمريكــي واليــورو والــدوالر
األســترالي والدر ـ اإلماراتــي عل ـ رب ـ الســنة و قــو الملكيــة مــع بقــا كافــة المتغيــرات األ ــر ابتــة (نتيجــة للقيمــة العادلــة
للموجــودات والمطلوبــات النقديــة التــي تت ــر بالعملــة)
األ ر عل ( سارة) رب
التغير في
السنة و قو الملكية
سعر ال ر
 31ديسمبر 2021
دوالر أمريكي
يورو
دوالر أسترالي
در ماراتي
 31ديسمبر 2020
الدوالر األمريكي
يورو
دوالر أسترالي
در ماراتي
سيكو لل يادة في معد العملة أ ر معاك

%5+

)(373,564

%5+

)(48,646

%5+

)(107,300

%5+

)(187,607

%5+

)(405,308

%5+

)(65,511

%5+

)(124,242

%5+

)(224,407

عل رب السنة و قو الملكية

()2
م ا ر أسعار األسه
م ا ــر تقل ـ القيمــة العادلــة أو التدفقــات الماليــة المســتقبلية ل ـ داة ماليــة بســب التغييــرات فــي أســعار الســو (باســت نا تل ـ الناتجــة
ع ـ م ا ــر ســعر ال ا ــدة أو م ا ــر العملــة) تتعــر المجموعــة لهــذ الم ا ــر ي ـ تمل ـ المجموعــة اســت مارات م ن ــة فــي
المرك ـ المالــي المجمــع عل ـ أنهــا موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة م ـ ـ الد ــل الشــامل ا ــر ترا ـ دارة المجموعــة ــذ
الم ا ــر وتدير ــا م ـ ـ
ي
المحاف المدارة م بل مديري محاف مت
•است مارات المجموعة م
ــ الشــركات ات بيــا المركــ المالــي الجيــد التــي تنتــ يــرادات تشــغيلية وتوزيعــات أربــا عاليــة
•االســت مار فــي
و ناديــ اســت مار ات أدا جيــد
•التتبع الدوري للتغييرات في أسعار السو
يبيـ الجــدو التالــي األ ــر علـ الموجــودات الماليــة للمجموعــة التــي ت ــر علـ أســعار قــو الملكيــة مــع األ ــذ بعيـ االعتبــار تغييــر
بنســبة  5باإل افــة ال ـ عوامــل ابتــة أ ــر

فــي أســعار قــو الملكيــة مســاويا

م ـ المتو ــع أ يكــو الت يــر عل ـ االن ــا

ومعاكســا لت يــر ال يــادات ال ا ــرة لـ يطــرأ تغييــر علـ األســالي واالفترا ــات المســت دمة فــي تح يــر تحليــل الت ــر
ا ر ل
ا ر
الت ير في أسعار ا سهم
حقو الملكية
ل رب
2021
ـ

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة م ـ
الد ــل الشــامل ا ــر

%5

2020
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة م ـ
الد ــل الشــامل ا ــر
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53,429

التغير في أسعار األسه

األ ر
عل رب

%5

-

األ ر عل
قو الملكية

ـ
56,395
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دارة الم ا ر المالية (تتمة(.
عوامل الم ا ر المالية (تتمة(.
م ا ر السو (تتمة(.

م ا ر أسعار ال ا دة
()3
تنش ـ م ا ــر معــد ال ا ــدة م ـ م ا ــرة تقل ـ القي ـ العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ل ـ دوات الماليــة نتيجــة لتغيــرات فــي
معــدالت ال ا ــدة فــي الســو
تقــوم المجموعــة ب ـ دارة م ا ــر أســعار ال ا ــدة م ـ ـ االســت مار فــي يداعــات ب ســعار فا ــدة ابتــة لمنــع ــدو تغييــرات فــي
أســعار ال ا ــدة تقــوم المجموعــة ب ــة مســتمرة بدراســة كافــة المد ـ ت المتعلقــة ب ســعار ال ا ــدة لتحديــد مــد ا تمــا تغيــر أســعار
ال ا ــدة ومــد ت يــر لـ علـ التدفقــات النقديــة للمجموعــة وبيــا الد ــل المجمــع الت ــا اإلجــرا ات ال زمــة فــي الو ــت المناسـ
أسعار فا دة ابتة وبالتالي فهي ير معر ة لم ا ر أسعار ال ا دة

تحمل القرو

(ب) م ا ر اال تما

تنش م ا ر اال تما م النقد والنقد المعاد والذم المدينة التجارية واأل ر

()1

دارة الم ا ر

تــدار م ا ــر اال تمــا م ـ

بــل المجموعــة بالنســبة للبنــو والم سســات الماليــة يت ـ بــو األ ــرا

الم ن ــة بشــكل مســتقل فق ـ

بت نيــف ا تمانــي مرت ــع
ا كا عم ـ العقــود م ن ــو بشــكل مســتقل يت ـ اســت دام ــذ الت ني ــات فــي ــا عــدم وجــود ت نيــف مســتقل تقــوم دا ــرة
واب ـ الم ا ــر بت نيــف جــودة ا تمــا العميــل بالن ــر ال ـ مرك ـ العميــل المالــي وال بــرة الســابقة والعوامــل األ ــر ويت ـ
و ــع ــدود لم ا ــر األفــراد بنــا عل ـ الت ني ــات الدا ليــة أو ال ارجيــة وفقــا للحــدود المو وعــة م ـ بــل اإلدارة يت ـ مرا بــة
امت ــا عم ـ العقــود للحــدود اال تمانيــة م ـ بــل ـ اإلدارة بشــكل منت ـ
يجـ تســوية مبيعــات عمـ التج ــة بموجـ طــاب اعتمــاد إل ــا م ا ــر اال تمــا ال يوجــد تركـ ات م ا ــر ا تمــا جو ريــة
ناعيــة محــددة
ســوا مـ ـ التعــر للعمـ األفــراد و أو طاعــات و أو منا ـ
ال مانات
()2
مانات مقابل األر دة المدينة
ال تت م ممارسات المجموعة الح و عل
()3
يمة الموجودات المالية
ان ا
سارة اال تما المتو عة
يم ل ما يلي األ و المالية للمجموعة ال ا عة لنمو
المدينو التجاريو لمبال ال واتير الم درة لبيع الموا ي ومنتجاتها
بينمــا ي ــع النقــد والنقــد المعــاد والموجــودات الماليــة بالتكاليــف المط ـ ة أي ــا لمتطلبــات ان ــا
للتقاريــر الماليــة ر ــ  9ال أ ســارة االن ــا فــي القيمــة المحــددة يــر جو ــري

القيمــة وفقــا للمعيــار الدولــي
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دارة الم ا ر المالية (تتمة(.
4
عوامل الم ا ر المالية (تتمة(.
4.1
(ب) م ا ر اإل تما (تتمة)
( )3اإلن ا في يمة الموجودات المالية (تتمة(.
مدينون تجاريون
تقــوم المجموعــة بتطبي ـ نه ـ مبس ـ بموج ـ المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ر ـ  9لقيــا ال ســا ر اال تمانيــة المتو عــة والتــي
تســت دم م ـ ال ســارة المتو عــة مــد العمــر لجميــع المدينيي ـ التجاريي ـ ولقيــا ال ســا ر اال تمانيــة المتو عــة ت ـ تقســي
ا ـ م ا ــر اال تمــا المشــتركة
المديني ـ التجاريي ـ ل ـ مجموعــات بنــا عل ـ
أنشـ ت المجموعــة م وفــة م ـ تســتند لـ ال بــرة التاري يــة للمجموعــة فــي ســارة اال تمــا يتـ تعديــل معــدالت ال ســارة
التاري يــة لتعكــ المعلومــات الحاليــة والمســتقبلية علــ عوامــل اال ت ــاد الكلــي التــي ت ــر علــ ــدرة العمــ علــ تســوية
المســتحقات و ــد ــددت المجموعــة معــد الت ـ فــي الــدو التــي تبيــع فيهــا ســلعها وتقــدم دماتهــا لتكــو أك ــر العوامــل م مــة
وبالتالــي تقــوم بتعديــل معــدالت ال ســارة التاري يــة عل ـ أســا التغيــرات المتو عــة فــي ــذ العوامــل
يت ـ ــط المديني ـ التجاريي ـ ا ل ـ يك ـ نــا تو ــع معقــو ل ســترداد تشــمل الم ــرات التــي تشــير ل ـ عــدم وجــود تو ــع
معقــو ل ســترداد مـ بيـ أمــور أ ــر فشــل المديـ فــي المشــاركة فــي طــة الســداد مــع المجموعــة وال شــل فــي أدا الدفعــات
التعا ديــة ل تــرة تجــاوزت  90يومــا.
ســا ر االن ــا فــي القيمــة علـ المدينيـ التجارييـ ك افــي ســا ر االن ــا
يتـ عــر
ويتـ درا المبالـ المســتردة ال قــا والتــي تـ ذفهــا ســابقا مقابــل ن ـ البنــد
علـ
المدينة

تـ تحديــد م

ــذا األســا

ـ

ال ســارة كمــا فــي  31ديســمبر  2021و  31ديســمبر  2020كمــا يلــي بالنســبة ل ر ــدة
كما في  31ديسمبر 2021
م
مدينون
ال سارة
تجاريون
23,673
6,684,194
62,280
146,922
68,115
127,108
38,772
42,369
12,535,454
18,155,689
12,728,294
25,156,282

ت  3أ هر
 6 – 3أ هر
 9 – 6أ هر
م  9أ هر ل سنة وا دة
أك ر م سنة وا دة

فيمــا يلي الحركة عل م

فــي القيمــة

مـ الربـ التشــغيلي

كما في  31ديسمبر

مدينو
تجاريو
6,863,902
132,397
107,381
65,011
18,002,492
25,171,183

م
ال سارة
87,666
45,752
51,374
48,192
11,807,599
12,040,583

ال سارة
2020

2021
في  1يناير
ال يادة في م
المشطوب

ال سارة المدر في الرب أو ال سارة
السنة

2020

السنة

12,728,294

12,040,583

2,968,735

687,668

)(142,282

-

فرو تحويل عم ت أجنبية

)(773

43

في  31ديسمبر

15,553,974

12,728,294

( ) م ا ر السيولة

م ا ــر الســيولة ــي م ا ــر أ تواجـ المجموعــة عوبــة فــي تلبيــة االرتبا ــات المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة وتنشـ بســب مكانية
(والتــي ــد تكــو مســتبعدة) بـ يطلـ مـ الشــركة ســداد مطلوباتهــا فــي و ــت أبكــر مـ المتو ــع تتم ــل اإلدارة الحكيمــة لم ا ــر
ــدر م ـ مـ التســهي ت اال تمانيــة الملتـ م بهــا والقــدرة عل
الســيولة فــي اال ت ــا ب ر ــدة نقديــة كافيــة وتوفــر التمويــل مـ ـ
ت يــة موا ــع الســو ون ــرا للطبيعــة الديناميكيــة ل عمــا الهامــة تهــد المجموعــة لـ اال ت ــا بدعـ المســا مي
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دارة الم ا ر المالية (تتمة(.
عوامل الم ا ر المالية (تتمة(.
م ا ر السيولة (تتمة(.

4
4.1
) (4.1.

يقــدم الجــدو المعــرو أدنــا تحليـ الســتحقا المطلوبــات الماليــة يــر المشــتقة للمجموعــة وفقــا لمجموعــات االســتحقا ات ال لــة
اســتنادا لـ ال تــرة المتبقيــة مـ تاريـ التقريــر لـ تاريـ االســتحقا التعا ــدي المبالـ المعرو ــة فــي الجــداو التاليــة ــي تدفقــات
نقديــة تعا ديــة يــر م ومــة التدفقــات النقديــة يــر الم ومــة فيمــا يتعل ـ باألر ــدة المســتحقة ـ  12ــهرا بشــكل عــام
أ ــر ال ـ يــر كبيــر
تعــاد يمهــا الدفتريــة فــي بيــا المركـ المالــي المجمــع يـ
فيما يلي تحليل االستحقا ل دوات المالية في  31ديسمبر
ألم
 12شهرا

في  31ديسمبر 2021
بنكي

ر

إجمال ي التدفقات النقدية
التعا دية

أك ر م
 12شهرا

القيمة الدفترية

2,750,000

17,203,719

19,953,719

19,371,951

مطلوبات اإليجار

389,463

1,013,802

1,403,265

1,339,632

سح بنكي عل المكشو
مدينو تجاريو وأر دة مدينة أ ر
(باست نــا مطلوبات العقود)

235,768

-

235,768

235,768

3,816,464

-

3,816,464

3,816,464

7,191,695

18,217,521

25,409,216

24,763,815

ألم
 12هرا

في  31ديسمبر 2020
ر

بنكي

أك ر م
 12هرا
5,054,649

6,954,649

مطلوبات اإليجار

412,825

1,375,302

1,788,127

1,707,042

سح بنكي عل المكشو
مدينو تجاريو وأر دة مدينة أ ر
(باست نــا مطلوبات عقود)

9,847,179

-

9,847,179

9,847,179

6,056,649

-

6,056,649

6,056,649

18,216,653

6,429,951

24,646,604

24,382,821

 2 - 4إدارة م ا ر رأ

1,900,000

جمالـي التدفقات النقدية
التعا دية

القيمة الدفترية
6,771,951

الم ال

تقــوم المجموعــة بـ دارة رأســمالها ل مــا
بتحقيـ أ ـ مســتو لعوا ــد المســا مي
المــا عل ـ أســا معــد المديونيــة ويت ـ
الدي ـ عل ـ أســا جمالــي القــرو نا
افــي الدي ـ كانــت معــدالت اال تــرا

ــدرة المنشـ ت فــي المجموعــة علـ االســتمرار علـ أســا
مـ ـ االســت دام األم ــل لر يــد الديـ و قــو الملكيــة
ا تســاب المعــد ك افــي الدي ـ مقســوما عل ـ جمالــي رأ
ــا النقــد والنقــد المعــاد يت ـ ا تســاب جمالــي رأ المــا
كمــا فــي  31ديســمبر كالتالــي
2021

مبــدأ االســتمرارية بينمــا تقــوم
تقــوم المجموعــة بمرا بــة رأ
المــا ويت ـ ا تســاب افــي
كحقــو ملكيــة باإل افــة ال ـ
2020

رو بنكية ( ي ا (20
سح بنكي عل المكشو

19,371,951

6,771,951

)(235,768

9,847,179

مطلوبات اإليجار

1,339,632

1,707,042

)(5,265,765

)(1,777,062

نا

ا النقد والنقد المعاد ( ي ا (14
افي الدي

جمــالي قو الملكية
جمالي رأ الما
معد اال ترا ( )

15,681,586

16,549,110

34,829,357

41,291,979

50,510,943

57,841,089

31.05 %

% 28.61
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ا حكام والتقديرات المحاسبية الهامة

5

تطبيقــا للسياســات المحاســبية للمجموعــة يتطلـ مـ اإلدارة ات ــا أ ــكام وتقديــرات وافترا ــات ــو القيـ الدفتريــة للموجــودات
والمطلوبــات التــي ليســت وا حــة مـ مــوارد أ ــر تســتند التقديــرات واالفترا ــات ات ال لــة علـ ال بــرة التاري يــة وعوامــل
أ ــر تعتبــر ات ع ــة ــد ت تلــف النتا ـ ال عليــة عـ ــذ التقديــرات تتـ مراجعــة التقديــرات واالفترا ــات الهامــة باســتمرار
يت ـ االعتــرا بمراجعــات التقديــرات المحاســبية فــي ال تــرة التــي يت ـ فيهــا مراجعــة التقديــرات فــي ــا كانــت ــذ المراجعــة لهــا
ت يــر علـ تلـ ال تــرة فقـ أو فــي فتــرة المراجعــة وال تــرات المســتقبلية فــي ــا كانــت المراجعــة لهــا ت يــر علـ ال تــرات الحاليــة
والمســتقبلية
ا حكام اإلدارية الهامة
فــي عمليــة تطبي ـ سياســات المجموعــة المحاســبية ات ــذت اإلدارة األ ــكام الهامــة التاليــة والتــي لهــا األ ــر األكبــر عل ـ المبال ـ
المعتــر بهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة

ت ني الموجودات المالية بالتكل ة الم ة
تقوم المجموعة بت نيف موجوداتها المالية بالتكل ة المط ة فق في ا استي ا المعايير التالية
•األ ل محت ب في نمو تجاري دف تح يل التدفقات النقدية التعا دية و
•ت دي الشرو التعا دية ل تدفقات نقدية التي تعتبر الدفعات األ لية وال ا دة
ر

ل الد ل ال امل ا
ت ني الموجودات المالية بالقيمة العادلة م
تت لــف الموجــودات بالقيمــة العادلــة مـ ـ الد ــل الشــامل ا ــر مـ أســه قــو الملكيــة يــر المحت ـ بهــا لغــر التجــارة
والتــي امــت المجموعــة با تيار ــا بشــكل ال رجعــة فيـ باالعتــرا المبد ــي ل عتــرا فــي ــذ ال ــة ــذ اســت مارات اســتراتيجية
وتعتبــر المجموعــة ــذ الت نيــف ب نـ أك ــر أ ميــة
ا حكام الهامة في تحديد مدة قد اإليجار
عنــد تحديــد مــدة اإليجــار ت ــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقا ـ وال ــرو التــي ت لـ افـ ا ا ت اديــا لممارســة يــار التمديــد
أو عــدم ممارســة يــار اإلنهــا يتـ درا يــارات التمديــد (أو ال تــرات التــي تلــي يــارات اإلنهــا ) فــي مــدة اإليجــار فقـ ا كا
مـ الم كــد لـ ــد معقــو تمديــد عقــد اإليجــار (أو عــدم نها ـ )
بالنسبة إليجارات المستودعات ومح ت البيع بالتج ة ف العوامل التالية ي عادة األك ر لة
• ا كانــت نــا عقوبــات كبيــرة يجـ نها ــا (أو عــدم تمديد ــا) فعــادة مــا تكــو المجموعــة مت كــدة لـ ــد معقــو مـ التمديــد
(أو عــدم اإلنها )
• ا كا مـ المتو ــع أ يكــو ألي تحســينات علـ المســت جرات يمــة كبيــرة متبقيــة فعــادة مــا تكــو المجموعــة مت كــدة لـ ــد
معقــو مـ تمديــد (أو عــدم اإلنهــا )
لـ ت ــذ المجموعــة فــي االعتبــار العوامــل األ ــر بمــا فــي لـ فتــرات الت جيــر التاري يــة والتكاليــف وتعطيــل العمــل
•ب ـ
المطلــوب الســتبدا األ ــل الم جر
دم الت كد م التقديرات
االفترا ــات الر يســية المتعلقــة بالمســتقبل والم ــادر الر يســية األ ــر للتقديــرات يــر الم كــدة فــي تاريــ المركــ المالــي
المجمــع التــي لهــا م ا ــر كبيــرة فــي التســب ب ــدا تعديــل جو ــري علـ القيـ الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات ـ الســنة
الماليــة القادمــة يت ـ تناولهــا أدنــا

58

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2021

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

5

األ كام والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة(.
عدم الت كد م التقديرات (تتمة(.
ال سا ر اال تمانية المتو عة للموجودات الم الية
تقوم المجموعة بتقدير ال سا ر اال تمانية المتو عة لجميع الموجودات المالية المدرجة بالتكل ة المط ة
سا ر اال تما المتو عة م ل

األ كام الهامة مطلوبة لد تطبي المتطلبات المحاسبية لقيا
•تحديد معيار ال يادة الكبيرة في م ا ر اال تما
سارة اال تما المتو عة
•ا تيار نما مناسبة وافترا ات لقيا

•تحديــد الر ـ واألوزا النســبية للســيناريو ات التطلعيــة لــكل نــوع م ـ المنتجات األســوا وال ســارة اال تمانيــة المتو عــة ات
ال لــة
•تحديد مجموعة م الموجودات المالية المما لة لغر

يا

م ا ر اال تما المتو عة

ل الد ل ال امل ا ر
القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة م
تجــري المجموعــة تقييمــات لموجوداتهــا الماليــة بالقيمــة العادلــة مـ ـ الد ــل الشــامل ا ــر علـ األ ــل مــرة وا ــدة سنويــــا فــي
نهايــة كل فتــرة تقريــر تقــوم اإلدارة بتحديـ تقييمهــا للقيمــة العادلــة لــكل اســت مارات قــو ملكيــة مــع األ ــذ بعيـ االعتبــار أ ــد
المعلومــات الماليــة المتا ــة يحــدد أع ــا مجلـ اإلدارة القيمــة مـ مجموعــة مـ التقديــرات المعقولــة للقيمــة العادلــة
أف ــل األدلــة علـ القيمــة العادلــة ــي األســعار المتداولــة فــي ســو نشــطة لموجــودات مما لــة فــي ــا كانــت ــذ المعلومــات
يــر متا ــة تن ــر اإلدارة فــي معلومــات مـ م ــادر متنوعــة بمــا فــي لـ األســعار المتداولــة فــي ســو نشــطة الســت مارات قــو
ــذ
الملكيــة ات بيعــة م تل ــة أو أســعار دي ــة الســت مارات قــو ملكيــة مما لــة فــي أســوا أ ــل نشــا ا ت ـ تعديلهــا لتعك ـ
ال ــرو

االن ا في يمة الم ون
يتـ اال ت ــا بالم ـ و بالتكل ــة أو افــي القيمــة القابلــة للتحقـ أيهمــا أ ــل وعندمــا ي بـ الم ـ و ديمــا أو متقادمــا يتـ جــرا
تقديــر ل افــي يمتـ القابلــة للتحقـ وفيمــا ي ـ الكميــات الكبيــرة الم ــردة يتـ جــرا التقديــر علـ أســا فــردي الكميــات التــي
ال تكــو امــة بشــكل فــردي ولكنهــا تكــو ديمــة أو متقادمــة يتـ تقييمهــا بشــكل جماعــي ويتـ تجنيـ م ـ وفقــا لنــوع الم ـ و
ودرجــة التعميــر أو التقــادم اســتنادا ألســعار البيــع التاري يــة
القيمة في الممتلكات والمن ت والمعدات
ا مار اإلنتاجية وإن ا
تقوم المجموعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة السته الموجودات الملموسة يستند ذا التقدير ال

برة اإلدارة

ت يرات كوفيد 19
ن ــرت المجموعــة فيمــا ا كانــت نــا اجــة
ـ الســنة الحاليــة وبســب اســتمرار الــة عــدم الت كــد الناجمــة ع ـ كوفيــد
ل ـ أ ت ــذ فــي االعتبــار أي تعدي ـ ت وتغييــرات فــي األ ــكام والتقديــرات و دارة الم ا ــر و دراجهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة
امــت المجموعــة بتحديـ المد ـ ت واالفترا ــات المســت دمة لتحديــد ال ســا ر اال تمانيــة المتو عــة كمــا فــي  31ديســمبر 2021
يتـ تقديــر ال ســا ر اال تمانيــة المتو عــة بنــا علـ التو عــات المســتقبلية ات ال لــة لعوامــل اال ت ــاد الكلــي وال يــادة فــي م ا ــر
يمــة التعــر فــي القطاعــات المحتمــل ت ر ــا
اال تمــا وتقييـ م ــرات ان ــا
ترا ـ المجموعــة الو ــع ع ـ ك ـ و امــت بت عيــل طتهــا الســتمرارية األعمــا وممارســات دارة الم ا ــر األ ــر م ـ أجــل
تع ي ـ الســيولة والح ــا عل ـ األعمــا ع ـ وة عل ـ ل ـ أعــدت المجموعــة تو عــات ماليــة لمــدة ا نــي عشــر ــهرا م ـ تاري ـ
الموافقــة عل ـ ــذ البيانــات الماليــة المجمعــة مــع األ ــذ فــي االعتبــار تقديــر ت يــر األعمــا المســتمرة بكوفيــد .
اإلدارة ب دد تقيي عملياتها وأسعار البيع في المنا شات مع السلطات الم ت ة
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تقدير القيمة الع ادلة

6

يت تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي
المستو :1

األسعار المعلنة ل دوات المالية المسعرة في أسوا نشطة

المستو :2

األســعار المعلنــة فــي ســو نشـ لـ دوات المما لــة األســعار المعلنــة لموجــودات أو الت امــات مما لــة
تهــا للموجــودات
فــي ســو يــر نش ـ أو باســت دام مد ـ ت يــر األســعار المعلنــة يمك ـ م
والمطلوبــات
المعلومات للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند ل بيانات سو ملحو ة

المستو :3

يبي الجدو التالي مستويات يا

 31ديسمبر 2021
الموجودات المالية بالقيمة العادلة م
الد ل الشامل ا ر

القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المسجلة بالقيمة العادلة
المستو ا ول

722,450

المستو ال اني

21,992

إجمالي القيمة
العادلة

المستو ال ال

1,068,573

324,131

 31ديسمبر 2020
موجودات مالية بالقيمة العادلة م
الد ل الشامل ا ر

709,865

22,998

1,127,905

395,042

تتسـ ريقــة التقييـ المتبعــة فــي المســتو  3مــع تلـ المســت دمة فــي أ ــد البيانــات الماليــة الســنوية المجمعــة والتــي يتـ ياســها
بالقيمــة العادلــة المقــدرة باســت دام نمــا م تل ــة والتــي تت مـ بعـ االفترا ــات يــر القابلــة للدعـ ب ســعار أو معــدالت أســوا
ملحو ــة أو بيانــات ماليــة دي ــة أو معلومــات متوفــرة ــو ــذ االســت مارات التــي ال يمكـ التنبـ بالتدفقــات الماليــة المســتقبلية لهــا
ال ت تلف القي العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

ير تل المذكورة أع

بشكل جو ري ع

يمها الدفترية

يم ل الجدو التالي التغير في أدوات المستو ال ال

 31ديسمبر
2020

2021

ر يد افتتا ي
بيع أسه

قو ملكية ير مسعرة

التغير في القيمة العادلة
الر يد تامي
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395,042

483,172

)(97,065

-

26,154

)(88,130

324,131

395,042
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7

افي القيمة الدفترية

في  31ديسمبر 2021
تكل ة
االسته المتراك

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
افي القيمة الدفترية االفتتا ي
ر العم ت
فرو
افات
استبعادات
تكل ة االسته
االسته ال ا باالستبعــادات
المحو م المشروعات يد التن يذ
افي القيمة الدفترية ال تامي

االسته المتراك
افي القيمة الدفترية

تكل ة

في  31ديسمبر 2020

االسته ال ا باالستبعــادات
المحو م المشروعات يد التن يذ
افي القيمة الدفترية ال تامي

تكل ة االسته

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
افي القيمة الدفترية االفتتا ي
ر العم ت
فرو
افات
استبعادات

في  1يناير 20
تكل ة
االسته المتراك
افي القيمة الدفترية

ممتلكات ومن ت ومعدات

34,991,066
)(20,539,635
14,451,431

16,423,970
210,080
)(2,182,619
14,451,431

34,780,986
)(18,357,016
16,423,970

13,352,318
16,423,970

)(1,927,104

1,386,697
16,964,377
)(13,352,318

31,168,927
)(29,782,230
1,386,697

الس

28,448,705
)(12,828,344
15,620,361

16,254,139
)(94,021
409,823
)(949,580
15,620,361

28,132,903
)(11,878,764
16,254,139

19,082
16,254,139

)(890,003

16,945,655
82,835
96,570
-

27,934,416
)(10,988,761
16,945,655

أر وإن ا ات
ومبان

10,045,444
)(6,086,089
3,959,355

4,260,191
)(27,157
385,570
)(659,249
3,959,355

9,687,031
)(5,426,840
4,260,191

273
4,260,191

)(628,657

4,420,114
28,141
440,593
)(273

9,218,570
)(4,798,456
4,420,114

الت
ومعدات

3,698,713
)(3,137,077
561,636

473,137
19,397
272,541
)(48,125
)(202,666
47,352
561,636

3,454,900
)(2,981,763
473,137

473,137

)(156,089

406,049
683
222,494
-

3,231,723
)(2,825,674
406,049

مركبات

2,537,714
)(2,405,368
132,346

219,541
2,721
35,187
)(125,103
132,346

2,499,806
)(2,280,265
219,541

2,857
219,541

)(143,617

318,691
326
44,973
)(3,689

2,458,196
)(2,139,505
318,691

موجودات
أ ر

250,825
250,825

250,825
250,825

250,825
250,825

)(19,082
250,825

-

254,907
15,000
-

254,907
254,907

79,972,467
)(44,996,513
34,975,954

37,881,803
)(99,060
1,313,201
)(48,125
)(4,119,217
47,352
34,975,954

78,806,451
)(40,924,648
37,881,803

13,355,448
37,881,803

)(3,745,470

23,732,113
111,985
17,784,007
)(13,356,280

74,266,739
)(50,534,626
23,732,113

م اري
يد التن يذ

إجمالي
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ممتلكات ومنش ت ومعدات (تتمة)

7

ت ـ ر ـ الماكينــات والمعــدات المدرجــة فــي بنــد ممتلــكات ومنش ـ ت ومعــدات بقيمــة دفتريــة  39,661دينــار كويتــي ( :2020
 54,957دينــار كويتــي) ك مــا مقابــل ــر بنكــي ( ي ــا (20
ت ـ ر ـ الس ـ المدرجــة فــي بنــد ممتلــكات ومنش ـ ت ومعــدات بقيمــة دفتريــة در ــا  14,660,697دينــار كويتــي ( 2020ال
ــي ( ك مــا مقابــل ــر بنكــي ( ي ــا .(20
للسنة في بيا الد ل المجمع كما يلي

ت توزيع تكل ة االسته

2021

التكاليف التشغيلية

3,598,363

3,202,592

م روفات التسوي ( ي ا (24

142,031

161,891

م روفات عمومية و دارية ( ي ا (25

378,823

380,987

4,119,217

3,745,470

(أ)

ا تبار ان ا
ت ت

ي

يمة الممتلكات وا الت والمعدات

الممتلكات وا الت والمعدات لو دات توليد النقد ال ردية ال تبار ان ا

القيمة عل النحو التالي
القيمة الدفترية
2021

أل دينار كويتي
14,661
20,315
34,976

س االيجارات البحرية
س الغذا
(ب)

2020

2020

ألف دينار كويتي
15,655
22,227
37,882

االفترا ات الر يسية المست دمة في حسابات القيمة يد االست دام
االفترا ات الر يسية
تشــمل االفترا ــات الر يســية المســت دمة لتحديــد القيمــة يــد االســت دام التدفقــات النقديــة ويلــة األجــل ومعــدالت ال ــ
وتقديــرات معــد نمــو القيمــة النها يــة ومعــد نمــو األربــا بــل ا تســاب ال وا ــد وال ريبــة واالســته واال ــا ات والن قــات
الرأســمالية يتـ و ــع االفترا ــات علـ أســا ال بــرة التاري يــة وأف ــل تقديــر لـ دارة ل تجا ــات واألدا المســتقبلي وت ــذ فــي
االعتبــار تحســينات الك ــا ة المتو عــة ـ ال تــرة المتو عــة
تو ع معدالت نمو اإليرادات
تستند معدالت نمو اإليرادات المتو عة عل ال برة السابقة وأف ل تقدير ل دارة ل تجا ات المستقبلية وتطورات السو .

بل ال را
أسعار ال
تعكـ معــدالت ال ـ تقديــر اإلدارة للم ا ــر ال ا ــة بــكل و ــدة تســتند معــدالت ال
المــا لــكل و ــدة منتجــة للنقــد وتتــراو مـ  %8.81لـ .%8 94

ـ علـ متوسـ التكل ــة المرجـ لــرأ

الن قات الرأسمالية المدرجة
تســتند تو عــات التدفـ النقــدي للن قــات الرأســمالية المدرجــة فــي المي انيــة لـ ال بــرة الســابقة وتشــمل الن قــات الرأســمالية المســتمرة
المطلوبــة لموا لــة تشــغيل األعمــا
معد النمو النها ي وتقديرات رأ الما العامل
تعــد المجموعــة تو عــات التدفقــات النقديــة للســنوات ال مـ
اإلدارة
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7

ممتلكات ومنش ت ومعدات (تتمة)
)ب( االفترا ات الر يسية المست دمة في سابات القيمة يد االست دام (تتمة)

ومتوسـ اإليــرادات لــكل عميــل وتكاليــف التشــغيل
ت ــذ طـ العمــل فــي االعتبــار اعتبــارات الســو المحليــة م ــل عــدد العمـ
ال
معــد النمــو النها ــي المســت دم بنســبة
والن قــات الرأســمالية واألربــا بــل ال وا ــد وال را ــ واإل ــ واالســته
يتجــاوز متوسـ معــد النمــو النها ــي ل ســوا ات ال لــة.
امــت المجموعــة أي ــا ب جــرا تحليــل الحساســية عـ ريـ تغييــر معــد ال ـ والنمــو النها ــي بشــكل معقــو و محتمــل بنــا
يمــة الممتلــكات وا الت والمعــدات بالن ــر لـ مســتو األ ــكام والتقديــرات
علـ ــذا التحليــل ال توجــد م ــرات علـ ان ــا
المست دمة

8

االست م ارات في شركات ميلة
فيما يلي ت ا يل الشركات ال ميلة للمجموعة
اس الشركة ال ميلة

بلد الت سي

بورت ند بيليت
سب يرز

أستراليا

قو الت ويت و
الملكية

النشا

ة قو
2021

2021

2020

%

%

ت نيع
البذور

50

2020

454,529

50

501,109

المعلومات المالية الموج ة للشركة ال ميلة للمجموعة مبينة أدنا
بورت ند بيليت سب ير
الموجودات
موجودات متداولة
موجودات ير متداولة

2021
661,387

المطلوبات
مطلوبات متداولة
مطلوبات ير متداولة
افي موجودات الشركة ال ميلة
افي موجودات الشركة ال ميلة
ة المجموعة م
يرادات
م روفات
رب السنة
ة المجموعة م نتا
توزيعات أربا مقبو ة

ركات زميلة

مطابقة المعلومات المالية المل
األر دة االفتتا ية
الح ة م النتا
توزيعات أربا مقبو ة
تسوية ترجمة عم ت أجنبية
األر دة ال تامية

2020
782,094

361,596

398,267

1,022,983

1,180,361

113,641

177,890

284

253

113,925

178,143

909,058
454,529

1,002,218
501,109

1,286,623

2,330,707

)(1,321,180

)(2,195,147

)(34,557

135,560

)(17,279

67,780

-

55,975

ة
2021
444,539
67,780
)(55,975
44,765
501,109

2020
444,539
67,780
)(55,975
44,765
501,109
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قود اإليجار

9

يوفر ذا اإلي ا معلومات ع اإليجار الذي تكو في المجموعة مست جرا
( )1مبال معتر بها في بيا المرك المالي المجمع
2021

موجودات ح االست دام
مبا
مركبات

1,295,800

م لوبات إيجار
متداو
ير متداولة
بلغــت اإل افــات عل ـ موجــودات ـ االســت دام ـ
( 133,506 2020دينــار كويتــي)

2020
1,677,619

-

2,162

1,295,800

1,679,781

371,802

394,105

967,830

1,312,937

1,339,632

1,707,042

الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2021مبل ـ  38,758دينــار كويتــي

( )2المبال المعتر بها في بيا الد ل المجمع
بيا الد ل المجمع المبال التالية المتعلقة باإليجار
يو
2020

2021

استه
مبا
مركبات
م رو

محمل عل موجودات

االست دام

ال ا دة الت ام الت جير

بل جمالي التدفقات النقدية ال ادرة ل يجار
( 481,558 2020دينار كويتي)

10

الموجودات المالية بالقيمة العادلة م

406,033
-

410,554
25,103

406,033

435,657

80,339

109,521

السنة المنتهية في  31ديسمبر  2021مبل  482,806دينار كويتي

ل الد ل ال امل ا

ر

الد ل الشامل ا ر م
تت لف الموجودات المالية بالقيمة العادلة م
•أســه قــو الملكيــة يــر المحت ـ بهــا للمتاجــرة والتــي ا تــارت المجموعــة عنــد االعتــرا المبد ــي االعتــرا
ال ــة ــذ ــي اســت مارات اســتراتيجية وتعتبــر المجموعــة ــذا الت نيــف ت ني ــا أك ــر لــة
الد ل الشامل ا ر
است مارات قو الملكية بالقيمة العادلة م
الد ل الشامل ا
تت لف است مارات قو الملكية بالقيمة العادلة م

ر مما يلي
2021

أورا مالية مسعرة
أورا مالية محلية ير مسعرة
أورا مالية أجنبية ير مسعرة

2020

722,450
324,131
21,992

709,865
324,131
93,909

1,068,573

1,127,905

تستند القيمة العادلة ل ورا المالية المحلية المسعرة ل سعر الشرا في نهاية السنة في سو نش
ــر
يتـ تحديــد القيمــة العادلــة ل ســت مار فــي ال ناديـ مـ بــل مديــر ال نــدو اســتنادا لـ
ديســمبر .2021

64
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11

الموجودات مالية بالتكل ة الم

ة

لــد المجموعــة كــو محليــة بمعــد عا ــد ســنوي  . %6.50يت ـ ت نيــف ال كــو المحليــة عل ـ أنهــا متداولــة عل ـ أســا
فتــرات اســتحقا ها تســتح ال كــو المحليــة فــي مــار .2022

12

م ون
2020

2021

ولحوم (بال افي)

موا
أع
أدوية وسماد وأ ر

ب اعة في الطري
مستل مات نتا و طع يار

13

5,028,819

3,170,626

221,574

325,862

682,577

576,977

5,932,970

4,073,465

38,620

2,964,012

545,244

526,975

6,516,834

7,564,452

مدينون تجاريون وذمم مدينة أ ر
2021

المدينو التجاريو
دع كومي مستح
م

ال سارة

دفعات مقدمة لموردي
م روفات مدفوعة مقدما
ودا ع ابلة ل سترداد
أر دة مدينة م المو ي
أ ر

8,375,349

2020
8,825,652

16,330,630

16,330,630

24,705,979

25,156,282

)(15,553,974

)(12,728,294

9,152,005

12,427,988

1,220,512

1,341,185

89,060

154,759

113,672

48,797

25,200

17,822

1,499,835

546,031

12,100,284

14,536,582

بتاريـ  11ســبتمبر  2011ــدر ــرار مجلـ الــوزرا ر ـ  1308المـ ر  11ســبتمبر  2011بشـ يــام الشــركة األم بشــرا
ونقــل الموا ــي لـ مينــا الكويــت ( )CIFوبيعهــا بتكل تهــا م افــا ليهــا  15%امـ ربـ كمــا ــدر القــرار الــوزاري ر ـ 409
ن ـ ــي أو
بتاري ـ  8يوليــو  2012بش ـ تقدي ـ وزارة التجــارة وال ناعــة دع ـ مالــي ــدر  16.835دينــار كويتــي لــكل رأ
مبــرد أو مجمــد تجميــدا كامـ تـ د الـ لـ الكويــت أيــا كا م ــدر أو وســيلة د الـ والســاري تـ تاريـ  1نوفمبــر .2012
و ــد بل ـ ر يــد الدع ـ الحكومــي المســتح م ـ وزارة التجــارة وال ناعــة ( الــوزارة ) نتيجــة الدع ـ الممنــو للشــركة األم لتلبيــة
ارت ــاع أســعار بعـ المــواد الغذا يــة واالســته كية و لـ بقــا للمراســي الوزاريــة الســابقة  16,330,630دينار كويتــي (:2020
 16,330,630دينــار كويتــي) تـ تاري ـ لـ تتـ الموافقــة علـ دعـ المجموعــة مـ بــل الــوزارة بســب نـ اع بشـ الدعـ
للــرأ الوا ــد ــذا وتوجــد يتــا انونيتــا رفعتهمــا الشــركة األم ــد الــوزارة للمطالبــة بمبلـ الدعـ المســتح
بتاريــ  26نوفمبــر  2019ــدر كــ محكمــة االســت نا ل الــ الشــركة األم فــي ــد الق ايــا القانونيــة بمبلــ يمتــ
ــد الحكـ مطالبــة بكامــل
 2,294,156دينــار كويتــي بت ييــد القــرار الســاب لحكـ المحكمــة االبتدا يــة و امــت اإلدارة باالســت نا
ــذ الق يــة فــي  29أبريــل  2021ــدر كـ عـ محكمــة التمييـ ليـ فــي
المبلـ  3,462,353دينــار كويتــي فيمــا ي ـ
ســارة افيــة بمبلـ يمتـ  2,078,408دينــار
الـ الشــركة األم فيمــا يتعلـ بهــذ الق يــة القانونيــة ممــا نتـ عنـ م ـ
كويتــي فــي  31ســبتمبر  2021بل ـ م ـ ان ــا القيمــة المحت ـ ب ـ مقابــل جمالــي ر يــد الدع ـ الحكومــي المســتح
 13,225,204دينــار كويتــي ( 11,146,796 :2020دينــار كويتــي)
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النقد والنقد المعادل
2020

2021

نقد بال ندو ولد البنو
فترة ة أ هر م تاري اإليداع
ودا ع ألجل تستح
نقد في محاف است مارية
النقد والنقد المعاد ( س بيا المرك المــالي المجمع)
نا ا سح بنكي عل المكشو
النقد والنقد المعاد ( س بيا التدفقات النقدية المجمع)

3,392,053

1,652,788

1,808,759

-

64,953

124,274

5,265,765

1,777,062

)(235,768

)(9,847,179

5,029,997

)(8,070,117

بل متوس سعر ال ا دة ال علي السنوي عل الودا ع ألجل  %0.15كما في  31ديسمبر  2020( 2021ال ي )

15

رأ

الم ال

كمــا فــي  31ديســمبر  2021يتكــو رأ مــا الشــركة األم الم ــر بـ والم ــدر والمدفــوع بالكامــل مـ  216,590,575ســهما
بقيمــة  100فلـ للســه الوا ــد ( 216,590,575 :2020ســهما بقيمــة  100فلـ للســه الوا ــد) جميــع األســه مدفوعــة نقدا

16

أسه م

ينة
2021

عدد األسه
نسبة األسه الم درة ( )
القيمة السو ية

7,377,383

7,377,383

3.41%

3.41%

1,239,400

1,313,174

تلتــ م الشــركة األم باال ت ــا با تيا يــات وعــ وة ــدار وأربــا مر لــة تعــاد تكل ــة أســه ال
اال ت ــا بهــا مــ بــل الشــركة األم و لــ وفقــا لتعليمــات الجهــات الر ابيــة ات الع ــة

17

2020

ينــة ــوا ال تــرة التــي يتــ

االحتيا ي القانوني
وفقا لقانو الشــركات والن ام األساســي للشــركة األم يت تحويل  % 10م األربا بل مســا مة م سســة الكويت للتقدم العلمي وال كاة
ومكاف ة مجل اإلدارة ال اال تيا ي القانوني وللجمعية العمومية أ تقرر عدم االستمرار في ذ التحوي ت عندما يتجاوز اال تيا ي
الحــد األ ــ لتوزيــع اال تيا ــي القانونــي للشــركة األم محــدود بالقيمــة المطلوبــة لتمكيــ دفــع
 % 50مــ رأ المــا
توزيعــات األربــا بنســبة  % 5مـ رأ المــا المدفــوع بالكامــل ليتـ فــي الســنوات التــي ال تكــو فيهــا األربــا المتراكمــة كافيــة
لســداد توزيعــات لهــذا المبلـ لـ يتـ جــرا أي تحويــل لـ اال تيا ــي القانونــي للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2021
و 2020بســب ال ســا ر المتراكمــة

18

االحتيا ي اال تيار
وفقــا للن ــام األساســي للشــركة األم يجـ تحويــل نســبة مـ أربــا الســنة المقتر ــة مـ بــل أع ــا مجلـ اإلدارة والموافـ عليهــا
م ـ بــل الجمعيــة العموميــة ال ـ اال تيا ــي اال تيــاري وللجمعيــة العموميــة أ تقــرر عــدم االســتمرار فــي ــذ التحوي ـ ت بنــا
عل ـ تو يــة أع ــا مجل ـ اإلدارة ل ـ يت ـ جــرا تحويــل ل ـ اال تيا ــي اال تيــاري ع ـ الســنتي المنتهيتي ـ فــي  31ديســمبر
 2021و.2020
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19

احتيا يات أ ر
الت ير في القيمة العادلة لموجودات مالية
ل الد ل ال امل ا
بالقيمة العادلة م
في  1يناير 2021
التغيرات في القيمة العادلة
فرو تحويل عملة أجنبية
في  31ديسمبر 2021
في  1يناير 2020
التغيرات في القيمة العادلة
فرو تحويل عملة أجنبية
في  31ديسمبر 2020

20

القرو

ر

109,016

23,575

132,591

)(32,635

33,550

)(32,635
33,550

76,381

57,125

133,506

111,789

)(154,216

)(42,427

)(2,773
-

177,791

)(2,773
177,791

109,016

23,575

132,591

البنكية
تاري االستحقا

إجمالي القرو
الج
الج

احتيا ي ترجمة
م ت أجنبية

اإلجمالي

2020

2021

 15يونيو 2021

-

950,000

 15ديسمبر 2021

-

950,000

 15يونيو 2022

950,000

950,000

 15ديسمبر 2022

1,800,000

950,000

 15يونيو 2023

1,800,000

950,000

 15ديسمبر 2023

1,900,000

1,000,000

 15يونيو 2024

1,921,951

1,021,951

 15ديسمبر 2024

900,000

-

 15يونيو 2025

900,000

-

 15ديسمبر 2025

900,000

-

 15يونيو 2026

900,000

-

 15ديسمبر 2026

900,000

-

 15يونيو 2027

900,000

-

 15ديسمبر 2027

900,000

-

 15يونيو 2028

900,000

-

 15ديسمبر 2028

950,000

-

 15يونيو 2029

950,000

-

 15ديسمبر 2029

950,000

-

 15يونيو 2030

950,000

-

19,371,951

6,771,951

ير المتداو
المتداو

16,621,951

4,871,951

2,750,000

1,900,000

19,371,951

6,771,951

القــر البنكــي مقــوم بالدينــار الكويتــي تـ الح ــو عليـ مـ بنـ محلــي بحــد أعلـ يبلـ  9,621,981دينــار كويتــي ويحمــل
معــد فا ــدة فعلــي  (3.5% :2020) 3.5%ســنويا يتـ اســت دام القــر البنكــي لتمويــل ــرا المعــدات والسـ
و عــت الشــركة األم ات ا يــة تســهيل جديــدة للح ــو علـ
تـ ســحب بالكامــل كمــا فــي  31ديســمبر .2021

ــر

مـ بنـ محلــي بحــد أ

ـ  14,500,000دينــار كويتــي الــذي

القــرو البنكيــة م مونــة بالماكينــات والمعــدات والسـ المت منــة فــي الممتلــكات والمنشـ ت والمعــدات بمبلـ  39,661دينــار
كويتــي و  14,660,697دينــار كويتــي علـ التوالــي ( 54,957 :2020دينــار كويتــي) ( ي ــا .(7
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21

دولة الكويت

دا نون تجاريون وأر دة دا نة أ ر
2021

دا نو تجاريو
مطلوبات عقود
توزيعات أربا دا نة ( ي ا (31
م روفات مستحقة
ودا ع ابلة ل سترداد
ريبة دع العمالة الو نية وال كاة
م
أر دة دا نة أ ر

2020

1,273,277

2,647,187

947,158

684,902

44,154

45,670

2,168,469

2,625,869

72,991

94,129

-

47,127

301,727

642,337

4,807,776

6,787,221

تتعلــ مطلوبــات العقــود فــي المقــام األو بالمقابــل الــذي تــ اســت م مــ العمــ الذيــ لــ تســليمه الب ا ــع بعــد تعتــر
م ـ مطلوبــات العقــود فــي بدايــة الســنة ك يــرادات فــي فتــرة التقريــر الحاليــة يم ــل الر يــد
المجموعــة بكامــل المبل ـ المــدر
النها ــي لمطلوبــات العقــود المقابــل الــذي ت ـ اســت م ـ الســنة م ـ العم ـ الذي ـ ل ـ يت ـ تســليمه الب ا ــع بعــد

22

الد م الحكومي
بنــا عل ـ ــرار وزارة التجــارة وال ناعــة ر ـ  80بتاري ـ  27مــار  2020يت ـ منـ الشــركات واألفــراد الذي ـ يســتوردو
ــحنات األ نــام الحيــة دعمــا ماليــا علــ ــكل عانــة كوميــة در ــا دينــار كويتــي للــرأ مــع الســما بحــد أ ــ ــدر
 300,000رأ مــ األ نــام الحيــة الــ لغايــة  30أبريــل .2020
يــة القــرار ر ـ  80ت ـ  31مايــو
فــي  27أبريــل  2020أ ــدرت وزارة التجــارة وال ناعــة القــرار ر ـ  100بتمديــد
يــة القــرار ر ـ  100تـ
 2020فــي  29يوليــو  2020أ ــدرت وزارة التجــارة وال ناعــة القــرار ر ـ  133بتمديــد
 31يوليــو  2020امــت الشــركة األم بتح يــل الدعـ بالكامــل بقيمــة  1,122,300دينــار كويتــي

23

اإليرادات الت يلية ا

ر
2021

است جار مح ت المسال
يرادات متنوعة
بيع مواد ام

24

426,885

222,604

243,454

233,230

106,785

33,469

777,124

489,303

م روفات التسوي
2021

تكاليف المو ي ( ي ا (28
المراف وال يانة
استه ممتلكات ومنش ت ومعدات
االست دام
موجودات
استه
ع نات تروي األعما
م روفات أ ر

68

2020

2020

632,810

757,471

330,525

394,027

142,031

161,891

182,076

218,689

236,726

242,071

529

48,061

1,524,697

1,822,210
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25

الم روفات العمومية واإلدارية
2021

تكاليف المو ي ( ي ا (28
ال يانة والمراف
ممتلكات ومنش ت ومعدات
استه
االست دام
موجودات
استه
ت مي
م روفات أ ر

26

الم روفات الت يلية ا

2,106,802

( 2020معدلة)
2,346,215

944,581

876,612

378,823

380,987

220,646

60,074

161,461

163,083

740,958

533,552

4,553,272

4,360,523

ر

تشــمل الم روفــات التشــغيلية األ ــر مبلـ  381,637دينــار كويتــي ( )1,376,538 :2020والــذي يتعلـ بشــكل أساســي
بم روفــات السـ المتكبــدة ـ فتــرة االنقطــاع نتيجــة لجا حــة كوفيــد 19

27

إيرادات است مار
2020

2021

الموجودات المالية بالتكل ة المط ة يرادات ال وا د
الد ل الشامل ا
الموجودات المالية بالقيمة العادلة م
ودا ع و سابات تحت الطل

28

تكالي

ر توزيعات األربا

77,876

160,273

23,889

21,807

5,737

21,423

107,502

203,503

مو ي

ت توزيع تكاليف المو ي كما يلي
2020

2021

التكاليف التشغيلية
م روفات تسوي ( ي ا (24
م روفات عمومية و دارية ( ي ا (25

29

( سارة) ربحية السهم ا ساسية والم
يت ـ ا تســاب ( ســارة) ربحيــة الســه األساســية والم
العاديــة ـ الســنة كمــا يلــي

1,788,712

1,206,873

632,810

757,471

2,106,802

2,346,215

4,528,324

4,310,559

ة لكل سهم
ــة عبــر ســمة رب ـ الســنة عل ـ عــدد المتوس ـ المرج ـ ل ســه القا مــة
2020

2021

رب السنة
المتوس المرج لعدد األسه القا مة نا
ربحية السه األساسية والم ة (فل )
ل يك لد الشركة األم أي أسه م

ا أسه ال

ينة

)(6,463,537

966,120

209,213,192

209,213,192

)(30.89

4.62

ة محتملة
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30

الم لوبات المحتملة
2021

طابات

ما

2,003,840

المعام ت وا ر دة م ا

31

را

2020
1,247,104

ذات الع ة

تتم ــل األ ــرا ات ال لــة فــي كبــار مســا مي المجموعــة وأع ــا مجلـ اإلدارة ومو ــي اإلدارة الر يســيي وأفــراد عا تهـ
المقربيـ والشــركات التــي تســيطر عليهــا الشــركة األم أو التــي لهــا ت يــر جو ــري عليهــا وفــي ــار النشــا االعتيــادي وبموافقــة
دارة المجموعــة تمــت المعامـ ت مــع تلـ األ ــرا
ت ا يل أر دة المعام ت المهمة مع األ را
المعام ت

ات ال لــة ـ

ال تــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر.

ات ال لة واألر دة ي كما يلي

م ايا اإلدارة العليا

462,861

األر دة

2021

مكاف ت نهاية ال دمة
الروات والمنافع يرة األجل
توزيعات أربا دا نة ( ي ا (21
ت
ت

ع جميع المعام ت مع األ را
ــع مكافـ ة أع ـــا مجلـ

2021

2020
455,264
2020

337,636

294,128

75,644

73,905

44,154

45,670

ات ال لة لموافقة الجمعية العامة للمسا مي

اإلدارة لســنة  2019البالغــة ال ــي دينــار كويتــي ( :2018ال ــي ) لموافقــة مســا مي الجمعيــة

العموميــة للشــركة األم

32

الق ا ات الت يلية

1-32

القطاعات التشغيلية ل يرادات والنتا

لهــا أربا ــا ويتكبــد م روفــات
القطــاع التشــغيلي ــو عن ــر م ـ عنا ــر الكيــا الــذي يد ــل فــي أنشــطة أعمــا يحق ـ م ـ
والــذي تتـ مراجعــة نتا جـ التشــغيلية بانت ــام مـ بــل انــع القــرار الر يســي فــي الكيــا مـ أجــل ات ــا ــرارات بشـ ت يـ
المــوارد للقطــاع ولتقييـ أدا والــذي يتوفــر لـ معلومــات ماليــة من لــة
تترك أنشطة المجموعة في القطاعات التشغيلية التالية
 القطــاع التجــاري ويتم ــل فــي ــرا ونقــل ورعايــة وبيــع األ نــام الحيــة والمذبو ــة وكافــة مــا ينت ـ عنهــا م ـ الجلــود واأل شــاوكذل ـ ــرا وبيــع اللحــوم المبــردة والمجمــدة بالجملــة والتج ــة
والســماد و ــرا وبيــع األع ـ
 طاع الت نيع الغذا ي ويتم ل في ت نيع اللحوم وت ني ها في كافة المنتجات وبيعها بالجملةة افة ل الودا ع
 طاع االست مارات ويتم ل في محاف است مارية مدارة بمعرفة ركات متيت ـ التقريــر ع ـ نتا ـ القطاعــات ل ـ اإلدارة التن يذيــة العليــا بالمجموعــة باإل افــة ل ـ ل ـ يت ـ التقريــر ع ـ يــرادات ونتا ـ
أعمــا المجموعــة وموجوداتهــا ومطلوباتهــا بقــا للقطاعــات المذكــورة أعــ فيمــا يلــي التحليــل القطاعــي والــذي يتما ــ مــع
التقاريــر الدا ليــة المقدمــة ل ـ دارة
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32.1

القطاعات التشغيلية (تتمة)
القطاعات التشغيلية ل يرادات والنتا

 1يرادات القطاع

(تتمة)

الق اع التجار
2021

اع الت ني ال ذا ي

2020

2020

2021

أل
الكويت
اإلمارات العربية
10,199
8,626
المتحدة
1,553
2,259
أستراليا
6,290
7,316
جنوب أفريقيا
50,393
63,922
إجمالي
إجمالي اإليرادات
عمليات االستبعادات بي القطاعات
إجمالي
32,351

45,721

اع االست مارات
2021

2020

إجمالي
2020

2021

دينار كويتي

1,948

2,023

84

182

34,383

47,926

-

-

-

-

10,199

8,626

-

-

-

-

1,553

2,259

-

-

-

-

6,290

7,316

1,948

2,023

84

182

52,425

66,127

52,425

66,127

)(288

)(676

52,137

65,451

يت تسوية جمالي بنود بيا الد ل التالية
يرادات تشغيلية
الدع الحكومي
يرادات تشغيلية أ ر
رب م بيع ممتلكات ومنش ت ومعدات
افي يرادات االست مار
رب ( سارة) تحويل عم ت أجنبية
ريبة الد ل عل الشركات التابعة
عك

 2نتا

القطاع

الق اع التجار
2021

2020

الكويت
اإلمارات العربية
)(1,318
)(719
المتحدة
)(289
)(149
أستراليا
)(793
)(819
جنوب أفريقيا
)393 (7,022
إجمالي
رب السنة
عمليات االستبعادات بي القطاعات
إجمالي
)(4,622

اع الت ني ال ذا ي

2,080

2021

أل

دينار كويتي

503

426

84

182

)(4,035

-

-

-

-

)(1,318

)(719

-

-

-

-

)(289

)(149

-

-

-

-

)(793

)(819

503

426

84

182

الق اع التجار

2021

2020

2021

2021

2,688

 2-32التوزيع القطاعي للموجودات والمطلوبات
2020

اع االست مارات
2020

إجمالي
2020

اع الت ني ال ذا ي

اع االست مارات

2020

2021

أل

)(6,435
)(6,435
)(29
)(6,464

2021

2020

1,001
1,001
)(35
966

اإلجمالي
2021

2020

دينار كويتي

الموجودات

55,075

57,104

5,114

5,059

1,375

المطلوبات

26,630

26,439

75

58

-

5,727
-

61,564

67,890

26,705

26,497

يت استبعاد الموجودات والمطلوبات المشتركة بي القطاعات عند التجميع
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2021

شركة نقل وتجارة المواشي ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت

(كافة المبالغ المذكورة بالدينار الكويتي ما لم يذكر دون ذلك)

القطاعات التشغيلية (تتمة)
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 3-32التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات
الكويت
الموجودات
المطلوبات

50,561
25,426

اإلمارات
العربية
المتحدة
6,894
1,060

( 2021ألف دينار كويتي)
أستراليا
2,540
458

جنوب
أفريقيا
2,085
217

االستبعادات
)(96
)(7

اإلجمالي
61,984
27,154

( 2020ألف دينار كويتي)
الكويت
الموجودات
المطلوبات

33

58,019
24,595

اإلمارات
العربية
المتحدة
5,646
1,162

أستراليا
2,833
348

جنوب
أفريقيا
1,415
414

االستبعادات
)(111
)(9

اإلجمالي
67,802
26,510

اجتماع الجمعية العمومية السنوية
اعتمــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة للشــركة األم الــذي عقــد فــي  11أبريــل  2021البيانــات الماليــة المجمعــة الســنوية للســنة
الماليــة المنتهيــة في  31ديســمبر .2020
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32.

OPERATING SEGMENTS (CONTINUED)

32.3

Geographical distribution of assets and liabilities
(

Assets
Liabilities

Kuwait

UAE

50,561
25,426

6,894
1,060

Australia
2,540
458

2,085
217

(

Assets
Liabilities

33

Kuwait

UAE

58,019
24,595

5,646
1,162

Australia
2,833
348

’s)
South
Africa Eliminations
(96)
(7)

’s)
South
Africa Eliminations
1,415
414

(111)
(9)

Total
61,984
27,154

Total
67,802
26,510

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING
The Parent Company’s Ordinary Annual General Assembly meeting (“AGM”) held on 11 April
2021 approved the annual consolidated financial statements for the financial year ended 31
December 2020.
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32.

OPERATING SEGMENTS (CONTINUED)

32.1

Operating segments for the revenues and results (CONTINUED)

ii. Segment results

Food
processing
segment

Commercial
segment
2021

2020

2021

Investments
segment

2020

2021

Total

2020

2021

2020

’s
Kuwait

(4,622)

2,080

503

426

84

182

(4,035)

2,688

(1,318)

(719)

-

-

-

-

(1,318)

(719)

Australia

(289)

(149)

-

-

-

-

(289)

(149)

South
Africa

(793)

(819)

-

-

-

-

(793)

(819)

Total

(7,022)

393

503

426

84

182

(6,435)

1,001

rofit / (loss) for the year

(6,435)

1,001

Intersegment eliminations

(29)

(35)

(6,464)

966

UAE

Total
32.2

Segmental distribution of assets and liabilitie

Commercial
segment
2021

2020

Food
processing
segment
2021

Investments
segment

2020
(

Total

2021

2020

2021

2020

’s)

Assets

55,044

57,104

5,145

5,059

1,375

5,727

61,564

67,890

Liabilities

26,630

26,439

75

58

-

-

26,705

26,497

Intersegment assets and liabilities are eliminated on consolidation.
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32.

OPERATING SEGMENTS (CONTINUED)

32.1

Operating segments for the revenues and results (CONTINUED)
The segments results are reported to the senior executive management of the Group, as
well as the revenues and results of the Group’s business, assets and liabilities are reported
in accordance with the above mentioned segments. The following is the segment analysis
which is consistent with the internal reports submitted to the management:
Segment revenue

i.

Commercial
segment
2021

2020

Food
processing
segment
2021

2020

Investments
segment
2021

2020

Total
2021

2020

182

34,383

47,926

’s

Kuwait

32,351

45,721

1,948

2,023

84

UAE

10,199

8,626

-

-

-

-

10,199

8,626

Australia

1,553

2,259

-

-

-

-

1,553

2,259

South Africa

6,290

7,316

-

-

-

-

6,290

7,316

Total

50,393

63,922

1,948

2,023

84

182

52,425

66,127

52,425

66,127

Total revenue
Intersegment eliminations

(288)

(676)

Total*

52,137

65,451

*Total reconciles to the following statement of income items:
- Operating revenue
- Governmental subsidy
- Other operating income
- Gain on sale of property, plant and equipment
- Net investment income
- Foreign currency exchange gain / (loss)
- Reversal of income tax on subsidiaries
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CONTINGENT LIABILITIES
2021
Letters of guarantee

31

2,003,890

2020
1,247,104

RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
Related parties comprise of the Group’s major shareholders, directors, key management
personnel, their close family members, and entities controlled or significantly influenced
by the Parent Company. In the ordinary course of business, and subject to the approval of
the Group’s management, transactions were made with such related parties during the year
ended 31 December.
The details of significant related party transactions and balances are as follows:

Transactions

2021

2020

Key management benefits

462,861

455,264

Balances

2021

2020

End of service benefits
Salaries and short-term benefits
Dividends payable (Note 21)

337,636
75,644
44,154

294,128
73,905
45,670

All transactions with related parties are subject to the Shareholders’ General Assembly
approval.

32

OPERATING SEGMENTS

32.1

Operating segments for the revenues and results
An operating segment is a component of an entity that engages in business activities
from which it earns revenues and incur expenses, whose operating results are regularly
reviewed by the entity’s chief operating decision maker to make decisions about resources
to be allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial
information is available.
The Group conducts its activities through the following operating segments:
– Commercial segment includes purchasing, transporting, ranching and selling the live and
slaughtered sheep and all skins, intestines and fertilisers. Purchasing and selling fodder and
also purchasing and selling chilled and frozen meat in wholesale and retail.
– Food processing segment includes meat processing and its classification in all products and
selling it in wholesale.
– Investments segment include investment portfolios managed by specialised companies, and
deposits.
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GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Staff costs (Note 28)
Maintenance and utilities
Depreciation – Property, plant and equipment
Depreciation – Right-of-use assets
Insurance
Other expenses

26

2021

2020
(Restated)

2,106,802
944,581
378,823
220,646
161,461
740,959
4,553,272

2,346,215
876,612
380,987
60,074
163,083
533,552
4,360,523

OTHER OPERATING EXPENSES
Other operating expenses include an amount of KD 381,637 (2020: KD 1,376,538) which
related mainly to vessels’ expenses incurred during the interruption period as a result of
COVID-19 pandemic.

27

INVESTMENT INCOME
2021
Financial assets at amortised cost – interest income
Financial assets at fair value through other
comprehensive income – dividend income
Deposits and call accounts

28

2020

77,876

160,273

23,889

21,807

5,737
107,502

21,423
203,503

2021

2020

1,788,712
632,810
2,106,802
4,528,324

1,206,873
757,471
2,346,215
4,310,559

STAFF COSTS
Staff costs are allocated as follows:

Operating costs
Marketing expenses (Note 24)
General and administrative expenses (Note 25)

29

BASIC AND DILUTED (LOSS) / EARNINGS PER SHARE
Basic and diluted earnings per share is calculated based on dividing the profit for the year
by the weighted average number of common shares outstanding during the year as follows:

(Loss) / profit for the year
Weighted average number of outstanding
shares less treasury shares
Basic and diluted (loss) / earnings per share
(fils)
The Parent Company had no outstanding diluted shares.
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2021
(6,463,537)

2020
966,120

209,213,192

209,213,192

(30.89)
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TRADE AND OTHER PAYABLES

Trade payables
Contract liabilities *
Dividends payable (Note 31)
Accrued expenses
Refundable deposits
Provision for NLST and Zakat
Other payables

2021

2020

1,273,277
947,158
44,154
2,168,469
72,991
301,727
4,807,776

2,647,187
684,902
45,670
2,625,869
94,129
47,127
642,337
6,787,221

* Contract liabilities primarily relate to the consideration received from customers for which
goods have not yet been delivered. The Group recognised the full amount included in the
contract liabilities at the beginning of the year as a revenue in the current reporting period.
The ending balance of contract liabilities represent the consideration received during the
year from customers for which goods have not yet been delivered.

22

GOVERNMENTAL SUBSIDY
Based on the Ministry of Commerce and Industry resolution No. 80 dated 27 March 2020,
companies and individuals importing live sheep shipments are given financial support in the
form of a government subsidy of KD 5 per head, with a maximum of 300,000 live sheep
head allowed, valid till 30 April 2020.
On 27 April 2020, the Ministry of Commerce and Industry issued resolution No. 100 extending
the validity of resolution No. 80 till 31 May 2020. On 29 July 2020, the Ministry of Commerce
and Industry issued resolution No. 133 further extending the validity of resolution No. 100 till
31 July 2020. The Parent Company has fully collected the subsidy amounting to KD 1,122,300.

23

OTHER OPERATING INCOME
2021
Slaughterhouse shops rent
Miscellaneous income
Sale of raw materials

24

2020

426,885
243,454
106,785
777,124

222,604
233,230
33,469
489,303

2021

2020

MARKETING EXPENSES

Staff costs (Note 28)
Utilities and maintenance
Depreciation - Property, plant and equipment
Depreciation - Right-of-use assets
Advertisements and business promotion
Other expenses

632,810
330,525
142,031
182,076
236,726
529
1,524,697

757,471
394,027
161,891
218,689
242,071
48,061
1,822,210
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BANK BORROWING
Maturity date
15 June 2021
15 December 2021
15 June 2022
15 December 2022
15 June 2023
15 December 2023
15 June 2024
15 December 2024
15 June 2025
15 December 2025
15 June 2026
15 December 2026
15 June 2027
15 December 2027
15 June 2028
15 December 2028
15 June 2029
15 December 2029
15 June 2030
Total borrowing
Non-current portion
Current portion

2021

2020

950,000
1,800,000
1,800,000
1,900,000
1,921,951
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
950,000
950,000
950,000
950,000
19,371,951

950,000
950,000
950,000
950,000
950,000
1,000,000
1,021,951
6,771,951

16,621,951
2,750,000
19,371,951

4,871,951
1,900,000
6,771,951

Bank borrowing is denominated in Kuwaiti Dinars (“KD”) obtained from a local bank with a
maximum limit amounted to KD 9,621,981 and carry an effective interest rate of 3.5% (2020:
3.5%) per annum. The bank borrowing is used to finance purchasing equipment and vessels.
The Parent Company has signed a new facility agreement to obtain a loan from a local bank
with a limit of KD 14,500,000, which was fully drawn as of 31 December 2021.
Bank borrowings are secured by machinery and equipment and vessels included in property,
plant and equipment amounting to KD 39,661 and KD 14,660,697 respectively (2020: KD
54,957 and nil) (Note 7).
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TREASURY SHARES
2021
Number of shares
Percentage to issued shares (%)
Market value

7,377,383
3.41%
1,239,400

2020
7,377,383
3.41%
1,313,174

The Parent Company is committed to retain reserves, share premium and retained earnings
equivalent to the cost of treasury shares throughout the period, in which they are held by the
Parent Company, pursuant to the relevant instructions of the regulatory authorities.

17

STATUTORY RESERVE
As required by the Companies Law and the Parent Company’s Articles of Association, 10% of
the profit before contribution to KFAS, Zakat and Board of Directors remuneration is required
to be transferred to statutory reserve. The General Assembly may resolve to discontinue
such transfers when the reserve is more than 50% of share capital. Distribution of the Parent
Company’s statutory reserve is limited to the amount required to enable the payment of
a dividend of 5% of paid up share capital to be made in years when accumulated profits
are not sufficient for the payment of a dividend of that amount. No transfer to statutory
reserve has been made for the financial years ended 31 December 2021 and 2020 due to the
accumulated losses.

18

VOLUNTARY RESERVE
As required by the Parent Company’s Articles of Association, a percentage of the profit
for the year proposed by the Board of Directors and approved by the General Assembly is
transferred to the voluntary reserve. No transfer to voluntary reserve has been made for the
years ended 31 December 2021 and 2020.

19

OTHER RESERVES
Change in fair
value reserve

At 1 January 2021
Changes in fair value
Foreign currency translation differences
At 31 December 2021
At 1 January 2020
Changes in fair value
Foreign currency translation differences
At 31 December 2020

109,016
(32,635)

Foreign
currency
translation
reserve

Total

76,381

23,575
33,550
57,125

132,591
(32,635)
33,550
133,506

111,789
(2,773)
109,016

(154,216)
177,791
23,575

(42,427)
(2,773)
177,791
132,591
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TRADE AND OTHER RECEIVABLES (CONTINUED)
* Pursuant to Council of Ministers resolution No. 1308 dated 11 September 2011 regarding
the Parent Company’s purchase and transfer of livestock to Kuwait port (CIF) and selling
the same at cost plus 15% margin, the Ministerial Decree No. 409 which was issued on 8
July 2012 regarding the Ministry of Commerce and Industry’s financial support of KD 16.835
per head of sheep live or chilled or completely frozen which was entered into Kuwait from
whatever source or means, and in effect until 1 November 2012.
The government subsidy due from Ministry of Commerce and Industry (the “Ministry”) as
a result of the subsidy granted to the Parent Company to meet the increased prices of
certain foodstuff and consumer goods in accordance with the previous ministerial Decrees
amounted to KD 16,330,630 (2020: KD 16,330,630). To date, the Group’s subsidy has not
been approved by the Ministry due to a dispute regarding the subsidy per head. Further,
there are two legal cases filed by the Parent Company against the Ministry claiming the
subsidy due amount.
On 26 November 2019, a verdict was issued by the Court of appeal in favour of the Parent
Company in relation to one of the legal cases for an amount of KD 2,294,156 upholding the
earlier decision of the court of first instances. Management had appealed against the verdict
demanding the full amount of KD 3,462,353 relating to this legal case. On 29 April 2021, a
verdict was issued by the Court of cassation not in favour of the Parent Company in relation
to this legal case which resulted in additional loss allowance with an amount of KD 2,078,408.
As at 31 December 2021, the provision for impairment maintained against the total accrued
government subsidy balance amounted to KD 13,225,204 (2020: KD 11,146,796).

14

CASH AND CASH EQUIVALENTS
2021

2020

Cash on hand and at banks
Time deposits maturing within 3 months from
placement date
Cash at investment portfolios
Cash and cash equivalents (as per the consolidated
state ent of finan ial position)

3,392,053

1,652,788

1,808,759

-

64,953

124,274

5,265,765

1,777,062

Less: bank overdraft
Cash and cash equivalents (as per the consolidated
state ent of ash o s)

(235,768)

(9,847,179)

5,029,997

(8,070,117)

The average annual effective interest rate on time deposits is 0.15% as at 31 December 2021
(2020: nil).

15

SHARE CAPITAL
As at 31 December 2021 the authorised, issued and fully paid up share capital of the Parent
Company comprise of 216,590,575 shares of 100 fils each (2020: 216,590,575 shares of 100
fils each). All shares are paid in cash.
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FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) comprise:
• Equity securities which are not held for trading, and which the Group has irrevocably
elected at initial recognition to recognise in this category. These are strategic investments
and the Group considers this classification to be more relevant.
Equity investments at fair value through other comprehensive income
Equity investments at FVOCI comprise the following:

2021
Quoted securities
Unquoted local securities
Unquoted foreign securities

722,450
324,131
21,992
1,068,573

2020
709,865
324,131
93,909
1,127,905

The fair value of local quoted securities is based on its year end bid price in an active market.
The fair value of the investment in funds are determined by the manager of the fund based
on the latest net asset value as of 31 December 2021.

11

FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COST
The Group has local Sukuk at annual yield rates 6.50%. Local Sukuk are classified as current
on the basis of their maturities. The local Sukuk mature in March 2022.

12

INVENTORIES

Livestock and meat – (net)
Fodder
Medicines, fertilisers and others
Goods in transit
Production materials and spare parts

13

2021

2020

5,028,819
221,574
682,577
5,932,970
38,620
545,244
6,516,834

3,170,626
325,862
576,977
4,073,465
2,964,012
526,975
7,564,452

TRADE AND OTHER RECEIVABLES

Trade receivables
Accrued Government subsidy*
Loss allowance
Advances to suppliers
Prepaid expenses
Refundable deposits
Staff receivables
Others

2021

2020

8,375,349
16,330,630
24,705,979
(15,553,974)
9,152,005
1,220,512
89,060
113,672
25,200
1,499,835
12,100,284

8,825,652
16,330,630
25,156,282
(12,728,294)
12,427,988
1,341,185
154,759
48,797
17,822
546,031
14,536,582
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INVESTMENTS IN ASSOCIATE (CONTINUED)
Reconciliation of the summarised financial information:

2021
Opening balances
Share of results
Dividends received
Foreign currency translation adjustment
Ending balances

9

501,109
(17,279)
(29,301)
454,529

2020
444,539
67,780
(55,975)
44,765
501,109

LEASES
This note provides information for lease where the Group is a lessee.
(i) Amounts recognized in the consolidated statement of financial position

2021
Right of use assets
Building
Vehicles

Lease liability
Current
Non-current

2020

1,295,800
1,295,800

1,677,619
2,162
1,679,781

371,802
967,830
1,339,632

394,105
1,312,937
1,707,042

Additions to the right-of-use assets during the year ended 31 December 2021 were KD 38,758
(2020: KD 133,506).
(ii) Amounts recognised in the consolidated statement of income
The consolidated statement of income shows the following amount relating to lease:

2021
Depreciation charge of right-of-use asset
Building
Vehicles

Interest expense – lease liability

2020

406,033
406,033

410,554
25,103
435,657

80,339

109,521

The total cash outflow for lease during the year ended 31 December 2021 was KD 482,806
(2020: KD 481,558).
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PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (CONTINUED)
II. Key Assumptions used in value-in-use calculations (CONTINUED)
Budgeted Capex
The cash flow forecasts for budgeted capital expenditure are based on past experience and
include the ongoing capital expenditure required to continue operating the business.

Terminal growth rate and working capital estimates
The Group prepares cash flow forecasts for the next five years, derived from the most recent
annual business plan approved by the Board of Directors.
The business plans take into account local market considerations such as the number of
customers, average revenue per customer, operating costs, capital expenditure, and EBITDA.
The used terminal growth rate of 2% does not exceed average terminal growth rate for the
relevant markets.
The Group has also performed a sensitivity analysis by varying discount and terminal growth
rate by a reasonable possible margin. Based on such analysis, there are no indications
that property, plant and equipment is impaired considering the level of judgements and
estimations used.

8.

INVESTMENTS IN ASSOCIATE
The details of the Group’s associate are as follows:
Name of the
associate

Country of
incorporation

Portland Pellet
Suppliers

Australia

Activity

Pellet
manufacturing

Voting rights
and equity
interest
2021 2020
%
%
50

50

2020

2021

454,529

501,109

Summarised financial information of the Group’s associate is set out below:
Portland Pellet Suppliers

Assets
Current assets
Non-current assets
Liabilities
Current liabilities
Non-current liabilities
Net assets of the associate
Group’s share of the associate’s net assets
Revenues
Expenses
(Loss) / profit for the year
Group’s share of associate’s results
Dividends received

2021

2020

661,387
361,596
1,022,983

782,094
398,267
1,180,361

113,641
284
113,925

177,890
253
178,143

909,058
454,529

1,002,218
501,109

1,286,623
(1,321,180)
(34,557)
(17,279)
-

2,330,707
(2,195,147)
135,560
67,780
55,975
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PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (CONTINUED)
Machinery and equipment included in property, plant and equipment with a carrying value
of KD 39,661 (2020: KD 54,957) are mortgaged as a security against bank borrowing (Note
20).
Vessel included in property, plant and equipment with a carrying value of KD 14,660,697
(2020: nil) is mortgaged as a security against bank borrowing (Note 20).
The depreciation charge for the year has been allocated in the consolidated statement of
income as follows:

Operating costs
Marketing expenses (Note 24)
General and administrative expenses (Note 25)

2021

2020

3,598,363
142,031
378,823
4,119,217

3,202,592
161,891
380,987
3,745,470

I. Impairment testing of property, plant and equipment
Property, plant and equipment has been allocated to individual cash generating units (CGUs)
for impairment testing as follows:

Cash generating units

Marine Chartering Division
Food Division

Carrying value
2021
2020
’
KD’000
14,661
20,315
34,976

15,655
22,227
37,882

Property, plant and equipment was tested for impairment as at 31 December 2021. The
recoverable amount of the CGUs was determined based on value-in-use calculated using
cash flows projections based on financial budgets approved by management covering a
five-year period.

II. Key Assumptions used in value-in-use calculations
Key Assumptions
The principal assumptions used to determine value-in-use include long-term cash flows, pretax discount rates, terminal value growth rate estimates, EBITDA growth rate and CAPEX.
The assumptions are constructed based upon historic experience and management’s best
estimate of future trends and performance and take into account anticipated efficiency
improvements over the forecasted period.

Forecast revenue growth rates
Forecast revenue growth rates are based on past experience and management’s best
estimate of future trends and market developments.

Pre-tax discount rates
Pre-tax discount rates reflect management’s estimate of the risks specific to each unit.
Discount rates are based on a weighted average cost of capital for each CGU and ranged
from 8.81% to 8.94%.
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31,168,927

-

Transfer from projects in progress

Net book amount

At 31 December 2021

Net book amount

Accumulated depreciation

Cost

14,451,431

(20,539,635)

34,991,066

14,451,431

-

Transfer from projects in progress

Closing net book amount

-

Depreciation relating to disposals

(2,182,619)

-

Depreciation charge

210,080

Additions

-

Disposals

Exchange differences

Opening net book amount

16,423,970

(18,357,016)

16,423,970

Accumulated depreciation

Year ended 31 December 2021

34,780,986

Cost

15,620,361

(12,828,344)

28,448,705

15,620,361

-

-

(949,580)

-

409,823

(94,021)

16,254,139

16,254,139

(11,878,764)

28,132,903

16,254,139

19,082

-

(890,003)

-

96,570

82,835

16,945,655

16,945,655

(10,988,761)

27,934,416

Land,
constructions
and buildings

3,959,355

(6,086,089)

10,045,444

3,959,355

-

-

(659,249)

-

385,570

(27,157)

4,260,191

4,260,191

(5,426,840)

9,687,031

4,260,191

-

273

(628,657)

(273)

440,593

28,141

4,420,114

4,420,114

(4,798,456)

9,218,570

Machinery
and
equipment

561,636

(3,137,077)

3,698,713

561,636

-

47,352

(202,666)

(48,125)

272,541

19,397

473,137

473,137

(2,981,763)

3,454,900

473,137

-

-

(156,089)

-

222,494

683

406,049

406,049

(2,825,674)

3,231,723

Vehicles

132,346

(2,405,368)

2,537,714

132,346

-

-

(125,103)

-

35,187

2,721

219,541

219,541

(2,280,265)

2,499,806

219,541

-

2,857

(143,617)

(3,689)

44,973

326

318,691

318,691

(2,139,505)

2,458,196

Other assets

250,825

-

250,825

250,825

-

-

-

-

-

-

250,825

250,825

-

250,825

250,825

(19,082)

-

-

-

15,000

-

254,907

254,907

-

254,907

Projects
in
progress

34,975,954

(44,996,513)

79,972,467

34,975,954

-

47,352

(4,119,217)

(48,125)

1,313,201

(99,060)

37,881,803

37,881,803

(40,924,648)

78,806,451

37,881,803

-

13,355,448

(3,745,470)

(13,356,280)

17,784,007

111,985

23,732,113

23,732,113

(50,534,626)

74,266,739

Total

Company K.P.S.C. and its subsidiaries
State of Kuwait

At 31 December 2020

16,423,970

Depreciation relating to disposals

Closing net book amount

(1,927,104)

13,352,318

Depreciation charge

16,964,377

(13,352,318)

Disposals

-

1,386,697

1,386,697

(29,782,230)

Additions

Exchange differences

Opening net book amount

Year ended 31 December 2020

Net book amount

Accumulated depreciation

Cost

Vessels

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

At 1 January 2020

7
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FAIR VALUE ESTIMATION
The fair values of financial assets and liabilities are estimated as follows:

– Level 1:
– Level 2:

– Level 3:

Quoted prices in active markets for quoted financial instruments.
Quoted prices in active markets for similar instruments. Quoted
prices for identical assets or liabilities in market that is not active.
Inputs other than quoted prices that are observable for assets and
liabilities.
Inputs for the asset or liabilities that are not based on observable
market data.

The following table shows the fair value measurement hierarchy of the Group’s financial
assets recorded at fair value:

Level 1

Level 2

Level 3

Total fair
value

Financial assets at fair value
through other comprehensive 722,450
i n co m e

21,992

324,131

1,068,573

22,998

395,042

1,127,905

31 December 2021

31 December 2020
Financial assets at fair value
through other comprehensive 709,865
i n co m e

Financial assets at fair value through other comprehensive income at Level 3 is measured
at fair value estimated using various models, which includes some assumptions that are
not supportable by observable market prices or rates or the latest financial statements
or information available on these investments as the future financial flows of which are
unpredictable.
The fair value of the financial assets and liabilities other than those mentioned above are not
materially different than their carrying value.
The following table represents the changes in Level 3 instruments:

31 December
2021
2020
Opening balance
Sale of unquoted equity securities
Change in fair value
Ending balance
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395,042
(97,065)
26,154
324,131

483,172
(88,130)
395,042
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SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)
Estimation uncertainty (Continued)
Fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income
The Group carries out valuations for its financial assets at fair value through other
comprehensive income at least annually. At the end of each reporting period, the management
update their assessment of the fair value of each equity investment, taking into account the
most recent financial information available. The management determine a value within a
range of reasonable fair value estimates.
The best evidence of fair value is current prices in an active market for similar assets. Where
such information is not available the management considers information from a variety of
sources including, current prices in an active market for equity investments of different nature
or recent prices of similar equity investments in less active markets, adjusted to reflect those
differences.
Impairment of inventories
Inventories are held at lower of cost and net realisable value. When inventories become old
or obsolete, an estimate is made of their net realisable value. For individually significant
amounts, this estimation is performed on an individual basis. Amounts which are not
individually significant, but which are old or obsolete, are assessed collectively and a
provision applied according to the inventory type and the degree of ageing or obsolescence,
based on historical selling prices.
Useful lives and impairment of property, plant and equipment
The Group reviews the estimated useful lives over which its property, plant and equipment
are depreciated. This estimate is based on management’s experience.
At the reporting date, the Group’s management assesses, whether there is any indication
that property, plant and equipment may be impaired. The recoverable amount of an asset is
determined based on value in use calculated using cash flows projections based on financial
budgets approved by management covering a five-year period. The impairment was nil
(2020: nil).
Implications of COVID-19
During the current year, due to continued uncertainties caused by COVID-19, the Group
has considered whether any adjustments and changes in judgments, estimates and risk
management are required to be considered and reported in the consolidated financial
statements.
The Group has updated the inputs and assumptions used for the determination of expected
credit losses (“ECLs”) as at 31 December 2021. ECLs are estimated based on the relevant
forward-looking macroeconomic factors, increase in credit risk, and assessing the indicators
of impairment for the exposures in potentially affected sectors.
The Group is closely monitoring the situation and has activated its business continuity plan
and other risk management practices in order to boost the liquidity and sustain the business.
Further, the Group has prepared financial forecasts for the twelve months from the date of
approval of these consolidated financial statements, taking into consideration the estimation
of the continued business impacts of COVID-19.
Management is in the process of assessing its operations and sale prices in discussions with
the relevant authorities.
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SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES (CONTINUED)
Significant management judgments
In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made the
following significant judgments, which have the most significant effect on the amounts
recognised in the consolidated financial statements:
Classification of financial assets at amortised cost
The Group classifies its financial assets at amortised cost only if both of the following criteria
are met:
• the asset is held within a business model whose objective is to collect the contractual cash
flows, and
• the contractual terms give rise to cash flows that are solely payments of principal and
interest.
Classification of financial assets at fair value through other comprehensive income
Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI) comprise of
equity securities which are not held for trading, and which the Group has irrevocably elected
at initial recognition to recognise in this category. These are strategic investments and the
Group considers this classification to be more relevant.
Critical judgements in determining the lease term
In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create
an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option.
Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term
if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).
For leases of warehouses and retail stores, the following factors are normally the most
relevant:
• If there are significant penalties to terminate (or not extend), the Group is typically
reasonably certain to extend (or not terminate).
• If any leasehold improvements are expected to have a significant remaining value, the
Group is typically reasonably certain to extend (or not terminate).
• Otherwise, the Group considers other factors including historical lease durations and the
costs and business disruption required to replace the leased asset.
Estimation uncertainty
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty
at the financial position date, that have a significant risk of causing a material adjustment
to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed
below:
Expected Credit Losses on financial assets
The Group estimates Expected Credit Loss (ECL) for all financial assets carried at amortised
cost.
Significant judgements are required in applying the accounting requirements for measuring
ECL, such as:
• Determining criteria for significant increase in credit risk;
• Choosing appropriate models and assumptions for measurement of ECL;
• Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each
type of product/market and the associated ECL; and
• Establishing group of similar financial assets for the purpose of measuring ECL.
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4.1

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
Financial risk factors (Continued)
(c)

Liquidity risk (Continued)

At 31 December 2020

Bank borrowing
Lease liabilities
Bank overdraft
Trade and other
payables (excluding
contract liabilities and
dividends payable)

4.2

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

Less than
12 months

More than
12 months

Total
Contractual
ash o s

1,900,000
412,825
9,847,179

5,054,649
1,375,302
-

6,954,649
1,788,127
9,847,179

6,771,951
1,707,042
9,847,179

6,056,649

-

6,056,649

6,056,649

18,216,653

6,429,951

24,646,604

24,382,821

Capital risk management

The Group manages its capital to ensure that entities within the Group will be able to continue
as a going concern while maximising the return to shareholders through the optimisation
of the debt and equity balance. The Group monitors capital on the basis of gearing ratio.
The ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total
debt less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as net debt plus equity. The
gearing ratios as at 31 December were as follows:

2021
Bank borrowing (Note 20)
Bank overdraft
Lease liabilities
Less: cash and cash equivalents (Note 14)
Net debt
Total equity
Total capital
Gearing ratio (%)

5.

Carrying
amount

19,371,951
235,768
1,339,632
(5,265,765)
15,681,586
34,829,357
50,510,943
31.05%

2020
6,771,951
9,847,179
1,707,042
(1,777,062)
16,549,110
41,291,979
57,841,089
28.61%

SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Group’s accounting policies, the management is required to make
judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities
that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions
are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.
Actual results may differ from these estimates. The estimates and underlying assumptions
are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the
period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period
of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.
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FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

4.1

Financial risk factors (Continued)
(b)

Credit risk (continued)

The movement of the loss allowance is as follows:

At 1 January
Increase in loss allowance recognised in the profit or
loss during the year
Write-off during the year
Foreign exchange differences
At 31 December

2021

2020

12,728,294

12,040,583

2,968,735

687,668

(142,282)
(773)
15,553,974

43
12,728,294

(c) Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting commitments
associated with financial liabilities, arises because of the possibility (which may often be
remote) that the entity could be required to pay its liabilities earlier than expected. Prudent
liquidity risk management implies maintaining sufficient cash, the availability of funding
through an adequate amount of committed credit facilities and the ability to close out
market positions. Due to the dynamic nature of the underlying businesses, the Group aims
to maintain the support from the shareholders.
The table below analyses the Group’s non-derivative financial liabilities into relevant maturity
groupings based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity
date. The amounts disclosed in the below tables are the contractual undiscounted cash
flows. Undiscounted cash flows in respect of balances due within 12 months generally equal
their carrying amounts in the consolidated statement of financial position as the impact of
discounting is not significant.
The maturity analysis of financial instruments as at 31 December is as follows:

At 31 December 2021

Bank borrowing
Lease liabilities
Bank overdraft
Trade and other
payables (excluding
contract liabilities and
dividends payable)

34

Less than
12 months

More than
12 months

Total
Contractual
ash o s

Carrying
amount

2,750,000
389,463
235,768

17,203,719
1,013,802
-

19,953,719
1,403,265
235,768

19,371,951
1,339,632
235,768

3,816,464

-

3,816,464

3,816,464

7,191,695

18,217,521

25,409,216

24,763,815
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(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)
Financial risk factors (Continued)
(b)

Credit risk (continued)

(II)
Security
It is not the practice of the Group to obtain securities against receivables.
(III)
Impairment of financial assets
The following represents the Group’s financial assets that are subject to the expected credit
loss model:
Trade receivables for billing amounts issued for sale of livestock and livestock
products.
While cash and cash equivalents and financial assets at amortised costs are also subject to
the impairment requirements of IFRS 9, the identified impairment loss was immaterial.
Trade receivables
The Group applies the IFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses
which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. To measure the
expected credit losses, trade receivables have been grouped based on shared credit risk
characteristics.
The Group has established a provision matrix that is based on the Group’s historical credit
loss experience. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forward-looking
information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the
receivables. The Group has identified the inflation rate of the countries in which it sells its
goods and provide services to be the most relevant factor, and accordingly adjusts the
historical loss rates based on expected changes in these factors.
Trade receivables are written off when there is no reasonable expectation of recovery.
Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include, amongst others, the
failure of a debtor to engage in a repayment plan with the Group, and a failure to make
contractual payments for a period of greater than 90 days.
Impairment losses on trade receivables are presented as net impairment losses within
operating profit. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited
against the same line item.
On that basis, the loss allowance as at 31 December 2021 and 31 December 2020 was
determined as follows for trade receivable:

As at 31 December 2021
Trade
Loss
receivables
allowance

Up to 3 months
3 – 6 months
6 – 9 months
9 months to 1 year
Over 1 year

3,578,372
1,237,373
652,697
556,714
18,680,823
24,705,979

60,589
80,992
161,032
195,538
15,055,823
15,553,974

As at 31 December 2020
Trade
Loss
receivables
allowance
6,684,194
146,922
127,108
42,369
18,155,689
25,156,282

23,673
62,280
68,115
38,772
12,535,454
12,728,294
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4.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

4.1

Financial risk factors (Continued)
(a)
(II)

Market risk (continued)
Equity price risk (continued)

The following table shows the impact on the Group’s financial assets sensitive to equity
prices considering a 5% change with other factors constant. The effect of decreases in equity
prices is expected to be equal and opposite to the effect of increases shown. There has been
no change in the methods and the assumptions used in the preparation of the sensitivity
analysis.

2021
Financial assets at fair value through
other comprehensive income
2020
Financial assets at fair value through other
comprehensive income

% change in
equity price
5%
% change in
equity price
5%

Effect on
profit

Effect on
equity

-

53,429

Effect on
profit

Effect on
equity

-

56,395

(III)
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in market interest rates.
Interest rate risk is managed by the Group through investing in deposits with fixed interest
rates to prevent changes in interest rates, The Group studies on a regular basis all the income
data related to the interest rate to determine the probability of changes in interest rates and
the effect of such changes on the cash flow of the Group and the consolidated statement of
income in order to take the necessary actions in a timely manner.
Borrowings bear fixed interest rate and hence not exposed to interest rate risk.
(b)
Credit risk
Credit risk arises from cash and cash equivalents and trade and other receivables.
(I)
Risk management
Credit risk is managed on a Group basis. For banks and financial institutions, only
independently rated parties with high credit rating are accepted.
If contract customers are independently rated, these ratings are used. Otherwise, if there
is no independent rating, risk control assesses the credit quality of the customer, taking
into account its financial position, past experience and other factors. Individual risk limits
are set based on internal or external ratings in accordance with limits set by the board.
The compliance with credit limits by contract customers is regularly monitored by line
management.
Sales to retail customers are required to be settled by letter of credit, extinguishing credit
risk. There are no significant concentrations of credit risk, whether through exposure to
individual customers, specific industry sectors and / or regions.
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4.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

4.1

Financial risk factors (Continued)

(a)

Market risk (continued)

(I)

Foreign currency risk (continued)
The following is net foreign currencies positions as at the date of the consolidated financial
statements:

As at 31 December
2021
2020
KD
KD
(equivalent)
(equivalent)
US Dollar
Euro
Australian dollar
Emirati dirham

7,471,281
972,915
2,146,001
3,752,131

8,106,165
1,310,229
2,484,831
4,488,146

The table below indicates the Group’s foreign exchange exposure as at 31 December, as a
result of its monetary assets and liabilities. The analysis calculates the effect of a reasonably
possible movement of the KD currency rate against the US Dollar, Euro, Australian dollar and
Emirati dirham with all other variables held constant, on the (loss) / profit for the year and
equity (due to the fair value of currency sensitive monetary assets and liabilities).

Change in
currency rate

Effect on (loss) /
profit for the year
and equity

31 December 2021
US Dollar
Euro
Australian dollar
Emirati dirham

+5%
+5%
+5%
+5%

(373,564)
(48,646)
(107,300)
(187,607)

31 December 2021
US Dollar
Euro
Australian dollar
Emirati dirham

+5%
+5%
+5%
+5%

(405,308)
(65,511)
(124,242)
(224,407)

The increase in currency rate will have the opposite effect on the (loss) / profit for the year
and equity.
(II)
Equity price risk
The risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because
of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or currency
risk). The Group is exposed to this risk as the Group owns investments classified in the
consolidated financial position as financial assets at fair value through other comprehensive
income. The Group’s management monitors and manages these risks through:
- Group’s investments through portfolios managed by specialised portfolio managers.
- Invest in companies’ shares that have good financial positions that generate high operating
income and dividends and with well performing investment funds.
- Periodic tracking of changes in market prices.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.24 NLST, KFAS and Zakat

National Labour Support Tax (NLST), contribution to Kuwait Foundation for the Advancement
of Sciences (KFAS) and Zakat represent levies / taxes imposed on the Group at the flat
percentage of net profits less permitted deductions under the prevalent respective fiscal
regulations of the State of Kuwait. Under prevalent taxation / levy regulations no carry
forward of losses is permitted and there are no significant differences between the tax / levy
bases of assets and liabilities and their carrying amount for financial reporting purposes.

ax / statutory
levy
Contribution to
KFAS

4.

Rate
1.0% of net profit less permitted deductions

Zakat

1.0% of net profit less permitted deductions

NLST

2.5% of annual net profit before Board of Director’s
remuneration, contribution to Kuwait Foundation for
Advancement of Sciences, donations, grants, Zakat and NLST.

FINANCIAL RISK MANAGEMENT

4.1

Financial risk factors

Risk is inherent in the Group’s activities but it is managed through a process of ongoing
identification, measurement and monitoring, subject to risk limits and other controls.
This process of risk management is critical to the Group’s continuing profitability and
each individual within the Group is accountable for the risk exposures relating to his or
her responsibilities. The Group is exposed to credit risk, liquidity risk and market risk. The
independent risk control process does not include business risks such as changes in the
environment, technology and industry. The Group’s policy is to monitor these business risks
through the Group’s strategic planning process. The Parent Company’s management reviews
and agrees policies for managing each of these risks which are summarised below.
(a)
Market risk
Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises of, foreign currency
risk, equity price risk and interest rate risk.
(I)
Foreign currency risk
Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate because of changes in foreign exchange rates that affects the Group’s cash
flows or the valuation of the monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.
The Group is exposed to foreign currency risks resulting mainly from the Group’s dealings
in financial assets denominated in foreign currencies. The Group has set policies for the
management of foreign exchange risk which require each company in the Group to manage
the foreign risk against its currency of operation. The Group tracks and manages these risks
by:
Monitoring the changes in foreign currency exchange rates on regular basis.
Set up tide limits for dealing in foreign currencies for the basic objectives of the
Group’s activities.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.23 Leases

The Group leases various offices, warehouses, retail stores. Rental contracts are made for
fixed periods of 1 year to 14 years but may have extension options. Lease terms are negotiated
on an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease
agreement do not impose any covenants, but leased assets may not be used as security for
borrowing purposes.
Lease is recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which
the leased asset is available for use by the Group.
Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis.
Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:
• fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives
receivable;
• variable lease payment that are based on an index or a rate;
• amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
• the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that
option; and
• payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee
exercising that option.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in
the measurement of the liability.
The lease payments are discounted using, the lessee’s incremental borrowing rate, being the
rate that the lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of
similar value in a similar economic environment with similar terms and conditions.
To determine the incremental borrowing rate, the Group:
• where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as
a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party
financing was received,
• uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for
leases held by the Group, which does not have recent third party financing, and
• makes adjustments specific to the lease, e.g. term, country, currency and security.
Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged
to the consolidated statement of income over the lease period so as to produce a constant
periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.
Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:
• the amount of the initial measurement of lease liability;
• any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives
received;
• any initial direct costs; and
• restoration costs.
Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset’s useful life
and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a
purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset’s useful life.
Payments associated with short-term leases of equipment and vehicles and all leases of lowvalue assets are recognised on a straight-line basis as an expense in consolidated statement
of income. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.21

Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable and
represents amounts receivable for goods sold.
Revenue is recognised when or as performance obligations are satisfied by transferring
control of goods to a customer. Revenue is recognised only to the extent that it is probable
the economic benefits will accrue to the Group, the revenue can be measured reliably and
the contract has commercial substance.
The revenue recorded is the amount of consideration specified in a contract with a customer
that the Group expects to be entitled to in exchange for those goods.
Revenue is recognised in accordance with the five-step model as stipulated in IFRS 15:
1. Identify contracts with customers: A contract is an agreement which creates enforceable
rights and obligations and sets out criteria that must be met.
2. Identify performance obligations within a contract: A performance obligation is a promise
to deliver goods or services to a customer.
3. Determine the transaction price: The transaction price is the amount of consideration to
which the Group expects to be entitled in exchange for delivering the promised goods to
a customer.
4. Allocate the transaction price to the performance obligations.
5. Recognize revenue as and when the Group satisfies performance obligations.
A receivable is recognised when the goods are delivered as this is the point in time that the
consideration is unconditional.
Sale of goods
The Group is engaged in the sales of food products. Revenue from the sale of goods is
recognised when the Group sells a product to the customer. Payment of the transaction
price is due immediately when the customer purchases the product and takes delivery. It is
the Group’s policy to sell its products to the end customer.
Interest income
Interest income is recognised as the interest accrues using effective interest rate method.
Dividend income
Dividend income is recognised when the right to receive payment is established.

3.22 Governmental subsidy
Governmental subsidy is recognised at fair value where there is a reasonable assurance
that the subsidy will be received and the Group will comply with all attached conditions.
Governmental subsidy is shown as a separate line item in the consolidated statement of
income. There are no unfulfilled conditions or other contingencies attached to this subsidy.
The Group did not benefit directly from any other forms of government assistance.
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SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

Dividends
Appropriation is made for the amount of any dividend declared, being appropriately
authorised and no longer at the discretion of the entity, on or before the end of the reporting
period but not distributed at the end of the reporting period.

3.17

Earnings per share
Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing:
• the profit attributable to owners of the Group, excluding any costs of servicing equity other
than ordinary shares
•
by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the financial year,
adjusted for bonus elements in ordinary shares issued during the year and excluding treasury
shares
Diluted earnings per share
Diluted earnings per share adjusts the figures used in the determination of basic earnings
per share to take into account:
• the after income tax effect of interest and other financing costs associated with dilutive
potential ordinary shares, and
• the weighted average number of additional ordinary shares that would have been outstanding
assuming the conversion of all dilutive potential ordinary shares.

3.18

Treasury shares
Treasury shares represent the Parent Company’s own shares that have been issued,
subsequently purchased by the Group and not yet reissued or cancelled. Treasury shares
are accounted for using the cost method. Under the cost method, the total cost of the
shares acquired is reported as a contra account within equity when the treasury shares are
disposed; gains are credited to a separate un-distributable account in equity “gain on sale of
treasury shares”. Any realised losses are charged to the same account in the limit of its credit
balance, any additional losses are charged to retained earnings and then to reserves. Gains
realised subsequently on the sale of treasury shares are first used to offset any previously
recorded losses in reserves, retained earnings and the gain on sale of treasury shares.

3.19

Taxes and deductions
Taxes and deductions are represented in the following:
- Income taxes on subsidiaries.
- Contribution to Kuwait Foundation for Advancement of Science on the Parent Company.
- Tax due from the Parent Company in accordance with Law No. 19 of 2000 concerning
Support and Encouragement of National Manpower to Work in Private Sector.
- Zakat in accordance with Law No.46 of 2006.

3.20 Contingencies
Contingent liabilities are not recognised in the consolidated statement of financial position,
but are disclosed, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic
benefit is remote.
Contingent assets are not recognised in the consolidated statement of financial position, but
are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.13

Borrowings
Borrowings represents term loans that are recognised initially at fair value, net of transaction
costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference
between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in
the statement of income over the period of the borrowings using the effective interest rate
method.
Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the
loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In
this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent there is no evidence
that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as
a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it
relates.
General and specific borrowing costs that are directly attributable to the acquisition,
construction or production of a qualifying asset are capitalised during the period of time
that is required to complete and prepare the asset for its intended use or sale. Qualifying
assets are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their
intended use or sale. Other borrowing costs are expensed in the period in which they are
incurred.

3.14

Trade payables and other liabilities
These amounts represent liabilities for goods and services provided to the Group prior to
the end of financial year which are unpaid. The amounts are unsecured and are usually paid
within 30 days of recognition. Trade payables and other liabilities are presented as current
liabilities unless payment is not due within 12 months after the reporting period. They are
recognised initially at their fair value and subsequently measured at amortised cost using
the effective interest rate method.

3.15

Provisions
Provisions are recognised when the Group has a present legal or constructive obligation as
a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle
the obligation; and the amount has been reliably estimated.
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required
in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is
recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the
same class of obligations may be small.
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required
to settle the obligation using a rate that reflects current market assessments of the time
value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to
passage of time is recognised as finance costs.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.8

Trade and other receivables
Trade and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured
at amortised cost using the effective interest rate method, less provision for impairment.
Trade and other receivables are amounts due from customers for goods sold or services
performed in the ordinary course of business. Trade and other receivables are recognised
initially at the amount of consideration that is unconditional unless they contain significant
financing components, when they are recognised at fair value. The Group holds the trade
receivables with the objective to collect the contractual cash flows and therefore measures
them subsequently at amortised cost using the effective interest rate method.

3.9

Cash and cash equivalents
In the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents includes cash on
hand, current accounts with banks, time deposits with an original maturity of less than
three months and cash at investment portfolios net of bank overdraft. In the consolidated
statement of financial position, bank overdraft is shown as a separate line within current
liabilities.

3.10

Employees’ end of service benefits
The Group is liable under Kuwaiti Labour Law, to make payments to the employees for end of
service benefits through defined benefits plan. Such payment is made on a lump sum basis
at the end of an employee’s service. This liability is unfunded and has been computed as
the amount payable as a result of involuntary termination of the Group’s employees on the
financial position date. The Group expects this method to produce a reliable approximation
of the present value of this obligation.
With respect to its national employees, the Group also makes contributions to Public
Authority for Social Security calculated as a percentage of the employees’ salaries.

3.11

Financial liabilities
A financial liability is any liability that is a contractual obligation to deliver cash or another
financial asset to another entity or to exchange financial assets or financial liabilities with
another entity under conditions that are potentially unfavourable to the Group.
All financial liabilities are initially recognised at fair value less directly attributable transaction
costs. After initial recognition the financial liabilities are subsequently measured at amortised
cost using the effective interest rate method. The Group classifies its financial liabilities as
borrowing and trade payables and other payables. A financial liability is derecognised when
the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

3.12

Offsetting financial instruments
Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of
financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts
and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability
simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and
must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency
or bankruptcy of the Group or the counterparty.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.7

Financial assets (Continued)

3.7.2 Recognition and derecognition
Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on trade-date, the date
on which the Group commits to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognised
when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been
transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

3.7.3 Measurement
At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case
of a financial asset not at fair value through profit or loss (FVPL), transaction costs that are
directly attributable to the acquisition of the financial asset.
Debt instruments
Subsequent measurement of debt instruments depends on the Group’s business model for
managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. The Group classifies its
debt instruments at amortised cost.
• Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those
cash flows represent solely payments of principal and interest are measured at amortised
cost. Interest income from these financial assets is included in the consolidated statement of
income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is
recognised directly in the consolidated statement of income. Impairment losses are presented
as separate line item in the consolidated statement of income.
Equity instruments
The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group’s
management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in
OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to the consolidated
statement of income following the derecognition of the investment. Dividends from such
investments continue to be recognised in the consolidated statement of income when the
Group’s right to receive payments is established.
Subsequent to the initial recognition, financial assets other than those carried at fair value
through other comprehensive income are carried at amortised costs using the effective
interest rate method.

3.7.4 Impairment
The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with
its debt instruments carried at amortised cost and financial assets at fair value through other
comprehensive income. The impairment methodology applied depends on whether there
has been a significant increase in credit risk.
For ‘trade and other receivables’ the Group applies the simplified approach permitted by
IFRS 9, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition
of the receivables. For cash and cash equivalents, they are also subject to the impairment
requirements of IFRS 9, the identified impairment loss was immaterial.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.4

Property, plant and equipment (Continued)
Projects in progress for purposes of production works or administrative usage are stated
at cost less any recognised impairment loss. Cost includes professional fees and borrowing
costs capitalised on assets that meet the conditions of capitalising the borrowing costs
in accordance with the Group’s accounting policy. These assets are classified within the
appropriate categories of items of property, plant and equipment when finished and being
considered ready for use. Depreciation of such assets commences when they are ready
for use for their intended purpose in the same way as other items of property, plant and
equipment.

3.5

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined based
on the weighted average cost method. Livestock cost is determined based on the cost of
acquisition plus costs of raising. The cost of finished goods includes raw materials, wages
and overheads incurred. Net realisable value is based on the selling price less the estimated
cost till completion and sale of inventories.

3.6

Impairment of non-financial assets
Assets are tested for impairment whenever events or changes in circumstances indicate
that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for
the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The
recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs of disposal and value in
use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for
which there are largely independent cash inflows (cash-generating units). Prior impairments
of non-financial assets (other than goodwill) are reviewed for possible reversal at each
reporting date.

3.7
3.7.1

Financial assets
Classification
The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:
• Those to be measured subsequently at fair value through other comprehensive income, and
•

Those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the business model for managing the financial assets and the
contractual terms of the cash flows.
For assets measured at fair value, gains and losses are recorded in consolidated statement of
comprehensive income. For investments in equity instruments that are not held for trading,
the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for
the equity investment at fair value through other comprehensive income (FVOCI).
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.3

Foreign currencies translation (Continued)
(c) Group companies
The results and financial position of foreign operations (none of which has the currency of a
hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the presentation
currency are translated into the presentation currency as follows:
•
•

•

3.4

assets and liabilities for each balance sheet presented are translated at the closing rate at the
date of that balance sheet,
income and expenses for each statement of income and statement of comprehensive income
are translated at average exchange rates (unless this is not a reasonable approximation of the
cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case income and
expenses are translated at the dates of the transactions), and
all resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

Property, plant and equipment
Property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation and any
impairment loss. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the
acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate
asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated
with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The
carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are
charged to the statement of income during the financial period in which they are incurred.
Depreciation is calculated using the straight-line method to allocate their cost to their
residual values over their estimated useful lives, as follows:

Vessels
Land constructions and buildings
Machinery and equipment
Vehicles
Other assets

2-1 5 years
10-20 years
3-20 years
5 years
3 years

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at
least at the end of each reporting period. An asset’s carrying amount is written down
immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount is greater than its
estimated recoverable amount.
Gains and losses on disposal (if any) are determined by comparing the proceeds with the
carrying amounts and are recognised within the consolidated statement of income.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.2

Business combinations (Continued)
The excess of the
•
consideration transferred,
•
amount of any non-controlling interest in the acquired entity, and
•
acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquired entity,
over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those
amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired,
the difference is recognised directly in the consolidated statement of income as a bargain
purchase.
Where settlement of any part of cash consideration is deferred, the amounts payable in the
future are discounted to their present value as at the date of exchange. The discount rate
used is the entity’s incremental borrowing rate, being the rate at which a similar borrowing
could be obtained from an independent financier under comparable terms and conditions.
Contingent consideration is classified either as equity or a financial liability. Amounts
classified as a financial liability are subsequently remeasured to fair value with changes in
fair value recognised in the consolidated statement of income.
If the business combination is achieved in stages, the acquisition date carrying value of the
acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the
acquisition date. Any gains or losses arising from such remeasurement are recognised in the
consolidated statement of income.

3.3

Foreign currencies translation
(a)
Functional and presentation currency
Items included in the consolidated financial statements are measured using the currency of
the primary economic environment in which the Group operates (“the functional currency”).
The financial statements are presented in Kuwaiti Dinars (KD) which is the Parent Company’s
functional and presentation currency.
(b)
Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange
rates at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the
settlement of such transactions and from the translation of monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies at year end exchange rates are generally recognised in
the consolidated statement of income as a separate line item.

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings are presented in the consolidated
statement of income, within finance costs.
Non-monetary items that are measured at fair value in a foreign currency are translated using
the exchange rates at the date when the fair value was determined. Translation differences
on assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair value gain or loss.
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3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

3.1

Principles of consolidation and equity accounting (Continued)
Associate
An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence
is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but
is not control or joint control over those policies.
The results and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated
financial statements using the equity method of accounting, except when the investment, or
a portion thereof, is classified as held for sale, in which case it is accounted for in accordance
with IFRS 5.
Under the equity method, an investment in an associate is initially recognised in the
consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognise the
Group’s share of the profit and loss and other comprehensive income of the associate. When
the Group’s share of losses of an associate exceeds the Group’s interest in that associate
(which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group’s net
investment in the associate, the Group discontinues recognising its share of further losses.
Additional losses are recognised only to the extent that the Group has incurred legal or
constructive obligations or made payments on behalf of the associate.
On acquisition of the investment in an associate, any excess of the cost of the investment
over the Group’s share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities of the
investee is recognised as goodwill, which is included within the carrying amount of the
investment. Any excess of the Group’s share of the net fair value of the identifiable assets
and liabilities over the cost of the investment, is recognised immediately in the consolidated
statement of income in the period in which the investment is acquired.
When a Group entity transacts with an associate of the Group, profits and losses resulting
from the transactions with the associate are recognised in the Group’s consolidated financial
statements only to the extent of interests in the associate that are not related to the Group.

3.2

•
•
•
•
•

Business combinations
The acquisition method of accounting is used to account for all business combinations,
regardless of whether equity instruments or other assets are acquired. The consideration
transferred for the acquisition of a subsidiary comprises the:
fair values of the assets transferred,
liabilities incurred to the former owners of the acquired business,
equity interests issued by the Group,
fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement, and
fair value of any pre-existing equity interest in the subsidiary.
Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business
combination are, with limited exceptions, measured initially at their fair values at the
acquisition date. The Group recognises any non-controlling interest in the acquired entity
on an acquisition-by-acquisition basis either at fair value or at the non-controlling interest’s
proportionate share of the acquired entity’s net identifiable assets.
Acquisition-related costs are expensed as incurred.
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2.

BASIS OF PREPARATION (CONTINUED)

2.1

Changes in accounting policies and disclosures
(a)
New and amended standards adopted by the Group
A number of new or amended standards became applicable for the current reporting period.
The Group did not have to change its accounting policies or make retrospective adjustments
as a result of adopting these standards. The Group has adopted all standards, amendments
and improvements which came effective for the first time for the financial period beginning
on or after 1 January 2021 and none resulted in a significant impact on the consolidated
financial statements.
New standards and interpretations not yet adopted
Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not
mandatory for 31 December 2021 reporting periods and have not been early adopted by
the Group. These standards are not expected to have a material impact on the Group in the
current or future reporting periods and on foreseeable future transactions.

(b)

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial
statements are set out below. These policies have been consistently applied to all the years
presented, unless otherwise stated.

3.1

Principles of consolidation and equity accounting
Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control.
The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns
from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its
power to direct the activities of the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date
on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date that
control ceases.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between Group
companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction
provides evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting policies of
subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with the policies
adopted by the Group.
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INCORPORATION AND ACTIVITIES (CONTINUED)

The consolidated financial statements include the financial statements of the Parent
Company and its subsidiaries (together referred to as the “Group”):

Name of subsidiaries

Shareholding interest (%)
31
31
December
December
2021
2020

Rural Export and Trading
(WA) PTY Ltd.

100

100

Trans Emirates Livestock
Trading Company L.L.C.

100

100

Al Shuwaikh Company for
Managing and Establishing
Commercial and Industrial
Projects S.P.C.

100

100

Al Mawashi (PTY) Ltd.

100

100

Activity
Trade in
livestock and
meat
Trade in
livestock and
meat
Establishment
and
management
of commercial
and industrial
projects
Trade in
livestock and
meat

Country of
incorporation
Australia
UAE

Kuwait

South Africa

The total assets of the subsidiaries amounted to KD 11,674,328 as at 31 December 2021
(2020: KD 9,851,725), and their respective total liabilities amounted to KD 12,935,902 as at
31 December 2021 (2020: KD 12,416,628). Their total revenues amounted to KD 30,904,624
for the year ended 31 December 2021 (2020: KD 32,845,073). Their losses amounted to KD
2,274,599 for the year ended 31 December 2021 (2020: losses amounted to KD 2,021,088).
The consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021 were authorised
for issuance by the Board of Directors of the Parent Company on 10 March 2022 and are
subject to the approval of the Annual General Assembly of the shareholders. The shareholders
of the Parent Company have the power to amend the consolidated financial statements at
the Annual General Assembly meeting.

2.

BASIS OF PREPARATION
(a) Compliance with IFRS
These consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards (IFRSs), interpretations issued by the IFRS
Interpretations Committee (IFRS IC) applicable to the companies reporting under IFRS and
the Companies Law No. 1 of 2016 and its executive regulations. The consolidated financial
statements comply with IFRS as issued by the International Accounting Standards Board
(IASB).
(b) Historical cost convention
The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, except
for financial assets at fair value through other comprehensive income that are measured at
fair value.
The consolidated financial statements have been presented in Kuwaiti Dinars (“KD”), which
is also the Parent Company’s functional and presentation currency.
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INCORPORATION AND ACTIVITIES
Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. (the “Parent Company”) was incorporated
in accordance with the Memorandum of Incorporation authenticated at the Ministry of
Justice – Real Estate Registration and Authentication Department under No. 70 /D/Vol. 2
on 24 November 1973. On 20 January 1974, the Parent Company has been incorporated in
accordance with the resolution of the founders’ General Assembly Meeting of the Parent
Company.
The head office of the Parent Company is located at Sulaibiya, Agricultural Area, Block 12,
Kuwait. Kuwait Investment Authority which is owned by State of Kuwait is the principal
shareholder of the Parent Company. The Parent Company is listed on Boursa Kuwait.
The Parent Company’s objectives are as follows:
1. To carry our all operations of producing, transporting and trading in all kinds of meat.
2. To construct and buy farms, pastures, barns, land and real estate deemed necessary to
achieve the Parent Company’s objectives.
3. To carry out all transportation operations deemed necessary or for others similar businesses.
4. To own, buy and utilize means of marine and land transportation necessary to achieve the
Parent Company’s objectives. In addition, utilize air transport necessary.
5. To run any business or processing activity relating to meat production and transportation,
wool and leather trade.
6. To own, lease and rent of real estates, buildings, workshops, docks and stores.
7. To import and export marine equipment necessary for the Parent Company’s vessels.
8. To import, export and manufacture all kinds of fodder.
9. The Parent Company may conduct all transactions and all other actions necessary to facilitate
achieving its objectives.
10. Utilisation of financial surplus through investment in portfolios managed by specialised
Companies and Authorities.
11. To run any trade or industry for food processing, opening restaurants and preparing healthy
food.
12. To run any trade or manufacture of foodstuffs.
13. To run any trade or manufacture of fertilizers.
14. Import, export, breeding and sale of livestock.
15. Importing, exporting, manufacturing and selling medicines, veterinary tools and supplies,
and veterinary medicine.
16. To run any trade or manufacture of animal and pet food.
17. Agricultural Contracting.
18. Delivery of consumer and food orders.
19. To run any trade or industry related to supermarkets and/or mini supermarkets and/or
groceries.
20. To run the activities of butchery and butcheries and exhibitions of selling meat and its
products of all kinds.
Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. (“the Parent Company”) and its
subsidiaries (together referred to as “the Group”) operates in four countries; Kuwait, United
Arab Emirates (“UAE”), Australia and South Africa, and transports and sells livestock to
certain countries in the Middle East.
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Livestock Transport and Trading
Company K.P.S.C. and its subsidiaries
State of Kuwait

Consolidated statement of cash flows
For the year ended 31 December 2021
(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

Notes
Operating activities
(Loss) / profit for the year
d stments:
Depreciation
Gain on sale of property, plant and equipment
Investment income
Interest expense – lease liability
Impairment losses on financial assets
Group’s share in associate’s results
Foreign currency exchange loss / (gain)
Employees’ end of service benefits

Financing activities
Dividends paid
Addition of term borrowing
Payment of term borrowing
Principal element of lease payments
et ash o s generated fro / (used in) finan ing
activities

966,120

4,525,250
(9,792)
(107,502)
80,339
(2,968,735)
17,279
278,433
190,130
(4,458,135)

4,181,127
(2,387,732)
(203,503)
109,521
687,668
(67,780)
(345,847)
207,676
3,147,250

1,047,618
5,404,260
(2,256,362)
(262,619)
(187,220)

(1,297,933)
1,737,878
432,763
4,019,958
(227,571)

(449,839)

3,792,387

(1,313,201)

(17,784,007)

10,565

2,388,564

26,697

126,565

2,427,352
107,502

55,975
203,503

1,258,915

(15,009,400)

(1,516)
14,500,000
(1,900,000)
(482,806)

(1,323)
(1,900,000)
(481,558)

12,115,678

(2,382,881)

175,360

21,535

13,100,114

(13,578,359)

14

(8,070,117)
5,029,997

5,508,242
(8,070,117)

9
9

38,758
(38,758)

133,506
(133,506)

7&9
27
9
4.1
8

7

8

20
9

Net foreign exchange differences
Net increase / (decrease) in cash and cash
equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at end of the year
Non-cash transactions:
Right-of-use assets
Lease liabilities

16

2020

(6,463,537)

Changes in working capital
Inventories
Trade and other receivables
Trade and other payables
ash o s (used in) / generated fro operations
Employees’ end of service benefits paid
et ash o s (used in) / generated fro operating
activities
Investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Proceeds from disposal of property, plant and
equipment
Proceeds from sale of financial assets at fair value
through other comprehensive income
Redemption for financial assets at amortised cost
Dividends received from associate
Investment income received
et ash o s generated fro / (used in) in esting
activities

2021

“The accompanying, notes on pages 17-52 form an integral part of these consolidated financial statements”

-

-

-

-

-

-

4,967,805

-

-

-

21,659,057

-

-

-

11,825,560

Statutory
reserve

(1,647,126)

-

-

-

11,825,560

-

-

-

(1,647,126) 11,825,560

-

-

4,967,805

(1,647,126)

Treasury
shares

4,967,805

Share
premium

4,489,130

-

-

-

4,489,130

-

-

-

4,489,130

Voluntary
reserve

133,506

915

915

-

132,591

175,018

175,018

-

(42,427)

Other
reserves

(6,598,575)

(6,463,537)

-

(6,463,537)

(135,038)

966,120

-

966,120

(1,101,158)

Accumulated
losses

34,829,357

(6,462,622)

915

(6,463,537)

41,291,979

1,141,138

175,018

966,120

40,150,841

Total
equity

Company K.P.S.C. and its subsidiaries
State of Kuwait

Loss for the year
Other
comprehensive
income
Total
comprehensive
income / (loss)
for the year
At 31 December
2021

At 1 January
21,659,057
2020
Profit for the year
Other
comprehensive
income
Total
comprehensive
income for the
year
At 31 December
21,659,057
2020

Share
capital

Livestock Transport and Trading
Consolidated statement of changes in equity
For the year ended 31 December 2021

(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

“The accompanying, notes on pages 17-52 form an integral part of these consolidated financial statements”
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Livestock Transport and Trading
Company K.P.S.C. and its subsidiaries
State of Kuwait

Consolidated statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2021
(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

Notes
(Loss) / profit for the year
Other comprehensive income:
Items that may be reclassified to the consolidated statement
of income:
Exchange differences on translation of foreign
operations
Items that will not be reclassified to the consolidated
statement of income:
Changes in fair value of financial assets at fair
value through other comprehensive income
Other comprehensive income for the year
Total comprehensive (loss) / income for the year

14

19

19

2021

2020

(6,463,537)

966,120

33,550

177,791

(32,635)

(2,773)

915
(6,462,622)

175,018
1,141,138

“The accompanying, notes on pages 17-52 form an integral part of these consolidated financial statements”

Livestock Transport and Trading
Company K.P.S.C. and its subsidiaries
State of Kuwait

Consolidated statement of income
For the year ended 31 December 2021
(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

Notes
Operating revenue
Operating costs
Gross profit
22
23

2021

2020
(Restated)

51,241,834
(48,412,664)
2,829,170

60,560,115
(54,670,547)
5,889,568

777,124

1,122,300
489,303

9,792

2,387,732

Governmental subsidy
Other operating income
Gain on sale of property, plant and
equipment
Marketing expenses
General and administrative expenses

24
25

(1,524,697)
(4,553,272)

(1,822,210)
(4,360,523)

Impairment losses on financial assets

4.1&34

(2,968,735)

(687,668)

Other operating expenses
Operating (loss) / profit

26

(381,637)
(5,812,255)

(2,414,485)
604,017

Investment income
Finance costs
Group’s share in associate’s results
Foreign currency exchange (loss) / gain
(Loss) / profit before subsidiaries’ tax and
deductions
Reversal of income tax on subsidiaries
(Loss) / profit after subsidiaries’ tax and
before deductions
National Labour Support Tax (“NLST”)
Zakat
(Loss) / profit for the year
Basic and diluted (loss) / earnings per share
(fils)

27

107,502
(741,867)
(17,279)
(278,433)

203,503
(561,229)
67,780
345,847

(6,742,332)

659,918

278,795

341,721

(6,463,537)

1,001,639

(6,463,537)

(25,371)
(10,148)
966,120

(30.89)

4.62

8

29

“The accompanying, notes on pages 17-52 form an integral part of these consolidated financial statements”
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Livestock Transport and Trading
Company K.P.S.C. and its subsidiaries
State of Kuwait

Consolidated statement of financial position
For the year ended 31 December 2021
(All amounts are in Kuwaiti Dinars unless otherwise stated)

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment
Investments in associate
Right-of-use assets
Financial assets at fair value through other
comprehensive income
Financial assets at amortised cost
Current assets
Financial assets at amortised cost
Inventories
Trade and other receivables
Cash and cash equivalents

Notes

2021

2020

7
8
9

34,975,954
454,529
1,295,800

37,881,803
501,109
1,679,781

10

1,068,573

1,127,905

11

37,794,856

305,950
41,496,548

11
12
13
14

305,950
6,516,834
12,100,284
5,265,765
24,188,833
61,983,689

2,427,352
7,564,452
14,536,582
1,777,062
26,305,448
67,801,996

15

21,659,057
4,967,805
(1,647,126)
11,825,560
4,489,130
132,591
(135,038)
41,291,979

Total assets
EQUITY AND LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Share premium
Treasury shares
Statutory reserve
Voluntary reserve
Other reserves
Accumulated losses
Total equity
LIABILITIES
Non-current liabilities
Employees’ end of service benefits
Bank borrowing
Lease liabilities – non-current

16
17
18
19

21,659,057
4,967,805
(1,647,126)
11,825,560
4,489,130
133,506
(6,598,575)
34,829,357

20
9

1,399,205
16,621,951
967,830
18,988,986

1,396,624
4,871,951
1,312,937
7,581,512

Current liabilities
Bank borrowing
Bank overdraft
Trade and other payables
Lease liabilities – current

20
14
21
9

2,750,000
235,768
4,807,776
371,802
8,165,346
27,154,332
61,983,689

1,900,000
9,847,179
6,787,221
394,105
18,928,505
26,510,017
67,801,996

Total liabilities
Total equity and liabilities

Mohammed Hamad Al-Ebraheem
Vice Chairman

12

Osama Khaled Bodai
Chief Executive Officer

“The accompanying, notes on pages 17-52 form an integral part of these consolidated financial statements”

Independent Auditor’s Report

to the shareholders of Livestock Transport and
Trading Company K.P.S.C. (Continued)

Report on the Audit of the Consolidated
Financial Statements (Continued)

Report on other legal and regulatory requirements (Continued)

out and that, to the best of our knowledge and belief, no violations of the Companies Law No. 1
of 2016, its executive regulation nor of the Parent Company’s Memorandum of Incorporation and
Articles of Association, as amended, have occurred during the financial year ended 31 December
2021 that might have had a material effect on the business of the Group or on its consolidated
financial position.
Moreover, we further report that during the course of our audit, we have not become aware of any
violations of Law No. 7 of 2010 pertaining to the Establishment of the Capital Markets Authority
and the Regulation of Securities’ Activity and subsequent amendments thereto and its executive by
laws during the year ended 31 December 2021 that might have had a material effect on the business
of the Group or on its consolidated financial position.

_____________________________________

Ahmed Mohammed Abdulrahman Al-Rasheed
License No. 39 A
PricewaterhouseCoopers
(Al-Shatti & Co.)
10 March 2022
Kuwait
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Independent Auditor’s Report

to the shareholders of Livestock Transport and
Trading Company K.P.S.C. (Continued)

Report on the Audit of the Consolidated
Financial Statements (Continued)

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (Continued)
•

•

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the
consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our
auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to
continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of
the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and
other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable,
actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current
year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report
unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare
circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the
adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest
benefits of such communication.
Report on other legal and regulatory requirements
Furthermore, in our opinion, proper books of account have been kept by the Parent Company and the
consolidated financial statements, together with the contents of the report of the Board of Directors
relating to these consolidated financial statements, are in accordance therewith. We further report
that we obtained all information and explanations that we required for the purpose of our audit
and that the consolidated financial statements incorporate all information that is required by the
Companies Law No. 1 of 2016, its executive regulation and by the Parent Company’s Memorandum
of Incorporation and Articles of Association, as amended, that an inventory count was duly carried
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Independent Auditor’s Report

to the shareholders of Livestock Transport and
Trading Company K.P.S.C. (Continued)

Report on the Audit of the Consolidated
Financial Statements (Continued)

Other information (Continued)
If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date
of this auditor’s report, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
When we read the Group’s complete Annual Report, if we conclude that there is a material
misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.
Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial
statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with International Financial Reporting Standards and the Companies’ Law
no. 1 of 2016 and its executive regulations, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to
liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting
process.
Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to
issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance,
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material
misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material
if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
•

•

•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive
to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
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Independent Auditor’s Report

to the shareholders of Livestock Transport and
Trading Company K.P.S.C. (Continued)

Report on the Audit of the Consolidated
Financial Statements (Continued)

Key audit Matters (Continued)

Key audit matter
Expected credit loss on trade receivables and
accrued government subsidy
Impairment assessment of property, plant and
equipment
As of 31 December 2021, the carrying values of
property, plant and equipment amounted to KD
34,975,954.
Management has performed an impairment
assessment of the Group’s property, plant and
equipment as at 31 December 2021, by each cash
generating unit (CGU), as a result of the existence
of certain impairment indicators.
Management has determined the recoverable
amount based on the value-in-use approach
with key assumptions around cash flows, pre-tax
discount rate and terminal growth rate estimates
and forecasted levels of capital expenditure and
has concluded that no impairment is required for
the current year.

How our audit addressed the key audit
matter
Our procedures included the following:
•
Understanding
and
evaluating
the
appropriateness
of
management’s
identification of CGUs;
•
Assessing whether the cash flows used
in the discounted cash flow model by the
management to determine the recoverable
amount have been derived from the most
recent annual business plan approved by the
Board of Directors;
•
Testing
of
reliability
of
management
forecasting by performing lookback analysis;
•
Testing the mathematical accuracy of the cash
flow model;
•
Involving our internal valuation experts to
assess key assumptions used by management
for the pre-tax discount rate and the terminal
growth rate;
•
Performing sensitivity analyses on key
assumptions used; and
•
Assessing the related disclosures in the
consolidated financial statements against the
requirements of IFRSs.

We considered the impairment assessment of
property, plant and equipment to be a key audit
matter as the assessment of the recoverable
amount of the assets, or the CGUs to which the
assets belong, requires estimation and significant
judgement primarily around forecast revenue
growth rates, pre-tax discount rates, budgeted
Capex and terminal growth rate and working
capital estimates.
Refer to notes 3, 5 and 7 for the accounting
policies, significant accounting judgements and
estimates and property, plant and equipment note,
respectively.

Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the report
of the Board of Directors (but does not include the consolidated financial statements and our
auditor’s report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor’s report, and the
Group’s complete Annual Report, which is expected to be made available to us after that date.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we
do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read
the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the
audit, or otherwise appears to be materially misstated.
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Independent Auditor’s Report

to the shareholders of Livestock Transport and
Trading Company K.P.S.C. (Continued)

Report on the Audit of the Consolidated
Financial Statements (Continued)

Our audit approach (Continued).
Overview (Continued).
We tailored the scope of our audit in order to perform sufficient work to enable us to provide an
opinion on the consolidated financial statements as a whole, taking into account the structure of
the Group, the accounting processes and controls, and the industry in which the Group operates.

Key audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in
our audit of the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed
in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key audit matter
Expected credit loss on trade receivables and
accrued government subsidy
At the end of each reporting period, management
conducts an assessment of the recoverability of the
Group’s trade receivables and accrued government
subsidy to determine whether any receivables need
to be provided for. This assessment is considered
to be a key audit matter due to the significant
judgment required in determining expected credit
losses.
As at 31 December 2021, the Group had gross
outstanding receivables of KD 24,705,979 (2020:
KD 25,156,282) including an outstanding receivable
of KD 16,330,630 (2020: KD 16,330,630) relating
to government subsidy accrued pursuant to
Council of Ministers’ resolution No. 1308 dated 11
September 2011 and the Ministerial Decree No. 409.
The Group is currently in dispute with the Ministry
of Commerce and Industry against which legal
cases were filed claiming the subsidy due amount.
As at 31 December 2021, expected credit loss of
KD 15,553,974 (2020: KD 12,728,294) is maintained
against trade receivables and accrued government
subsidy out of which an amount of KD 13,225,204
(2020: KD11,146,796) pertains to the above
mentioned government subsidy.

How our audit addressed the key audit
matter
Our audit procedures included:
•
Assessing the appropriateness of the
Expected Credit Loss (ECL) model prepared
by management.
•
Reviewing management judgments and
assumptions including the following:
- calculating the roll rate percentages
- calculating the default rate percentages
- determining average default rates
- scaling default rates to loss rates
- determining the final ECL provision using
loss rates
•
Obtaining a legal opinion, from the Parent
Company’s external legal consultant regarding
the status of the cases filed by the Parent
Company against the Ministry of Commerce
and Industry with respect to the accrued
government subsidy.
•
Obtaining the relevant supporting documents
for the calculation of the subsidy amount.
•
Reviewing
management’s
impairment
assessment for the accrued government
subsidy.
•
Evaluating the adequacy of the disclosures in
Notes 4, 5 and 13 to the consolidated financial
statements.

Refer to Notes 3, 4, 5 and 13 to the consolidated
financial statements for the related disclosures.
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Independent Auditor’s Report

to the shareholders of Livestock Transport and
Trading Company K.P.S.C. and its subsidiaries

Report on the Audit of the Consolidated
Financial Statements

Our opinion
In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the
consolidated financial position of Livestock Transport and Trading Company K.P.S.C. (the “Parent
Company”) and its subsidiaries (together referred to as the “Group”), as at 31 December 2021, and
its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards.

What we have audited
The Group’s consolidated financial statements comprise:
• the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021;
• the consolidated statement of income for the year then ended;
• the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended;
• the consolidated statement of changes in equity for the year then ended;
• the consolidated statement of cash flows for the year then ended; and
• the notes to the consolidated financial statements, which include significant accounting
policies and other explanatory information.

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the
audit of the consolidated financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion.

Independence
We are independent of the Group in accordance with the International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA Code) and the ethical requirements that are relevant to
our audit of the consolidated financial statements in the State of Kuwait. We have fulfilled our other
ethical responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code.

Our audit approach
•
Key Audit Matters
•

Expected credit loss on trade receivables and accrued government
subsidy
Impairment assessment of property, plant and equipment

Overview
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material
misstatement in the consolidated financial statements. In particular, we considered where
management made subjective judgements; for example, in respect of significant accounting
estimates that involved making assumptions and considering future events that are inherently
uncertain. As in all of our audits, we also addressed the risk of management override of internal
controls, including among other matters, consideration of whether there was evidence of bias that
represented a risk of material misstatement due to fraud.
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