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تأج املولدات
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صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
أم دولة الكويت

سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح
ويل عهد دولة الكويت
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رشكة جاسم للنقليات واملناولة رشكة جاسم للنقليات واملناولة 
ش.م.ك.ع. (جي  يس) ش.م.ك.ع. (جي  يس) 

رشكة جاسم للنقليات واملناولة 
ش.م.ك.ع. (جي  يس) 

مقدمة

يف  يس)  (جـي   ش.م.ك.ع  واملناولـة  للنقليـات  جاسـم  رشكـة  تأسسـت 
العـام 1979 كرشكـة للنقـل الـربي، وتطـورت عـرب السـن لتصبـح اليـوم رشكـة 
تلبـي حاجـات عمالئهـا يف مختلـف القطاعـات التـي تعمـل بهـا. تتـوزع عمليـات 
الرشكـة يف كل مـن دولـة الكويـت واململكـة العربيـة السـعودية ودولـة قطـر 
يف  املسـتوى  ورفيعـة  عاليـة  جـودة  ذات  مـع  املتميـزة  خدماتهـا  وتقـدم 
مختلـف القطاعـات التشـغيلية حتـى أصبحـت بعـد مـرور أكـ مـن 40 عامـاً عـىل 

يف  رائـدة  رشكـة  تأسيسـها 
يف  املناولـة  قطاعـات  مـن  كل 
املوانئ والخدمات اللوجسـتية 
وتأجـ املعدات وتأج مولدات 

الكهربائيـة. الطاقـة 

رؤية ومهمة الرشكة

أن  إىل   JTC يس جي   تسعى 
الخدمة  مزودي  أكرب  أحد  تكون 
الرائدين يف الكويت ودول مجلس 
قطاعات  يف  الخليجي  التعاون 
والعقود  املوانئ  يف  املناولة 
اللوجستية وتأج املعدات وتأج 
من  الكهربائية  الطاقة  مولدات 
من  متنوع  مزيج  استخدام  خالل 
والهيكل  الجودة  عالية  األصول 
يحتوي  الذي  املتميز  التنظيمي 
تعمل  متخصصة  برشية  قوة  عىل 
يف بيئة عمل آمنة لتقديم الحلول 

التشغيلية املوثوقة لعمالئها.
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ملحة تاريخية

01

02

03

04

05

06
2010

1979

تأسست كرشكة للنقل الربي 
يف الكويت

1996

لها لتشمل  توسعت أع
قطاع تأج املعدات يف 

دولة الكويت

2008

بناء مستودع جمر عام 
يف ميناء الشويخ 

1986

حصلت عىل ترخيص لتقديم 
خدمات املناولة والتفريغ 

يف ميناء الشويخ

2005

لها لتشمل  توسعت أع
قطاع تأج املعدات يف 

دولة قطر

لها لتشمل  توسعت أع
قطاع تأج مولدات الطاقة 
الكهربائية يف دولة الكويت

2016

تم تحويل الكيان القانو 
للرشكة من ذات مسؤولية 

محدودة إىل مساهمة 
مقفلة

07

08

09

10

11

12

2015

لها لتشمل  توسعت أع
قطاع تأج مولدات الطاقة 

الكهربائية يف اململكة 
العربية السعودية

2018

دخلت يف قطاع الرافعات 
العالية الحمولة بإضافة 

رافعة متحركة بحمولة 700 
طن ورافعة مجنزرة بحمولة 

650 طن إىل أسطولها

2020

لها لتشمل  توسعت أع
خدمات مناولة البضائع العامة 

والصلبوخ والبضائع السائبة 
يف ميناء الشعيبة

2019

رشاء حصة بنسبة %60 من 
قبل رشكة القرين لصناعة 

ويات البرتولية لتصبح  الكي
إحدى رشكات مجموعة رشكة 

مشاريع الكويت

2021

تم إدراج الرشكة  يف السوق 
الرئييس لبورصة الكويت
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قيمنا األساسية

الرتكيز عىل العمالء
لتقديـم خدمـات متميـزة إىل جميـع العمالء من خـالل الفهم الكامـل ملتطلباتهم واالسـتجابة 

الفّعالـة الحتياجاتهـم وإرضائهم عـىل الدوام.

النزاهة
د أعـىل  اتبـاع قناعاتنـا األخالقيـة عنـد القيـام بـأي عمـل يف جميـع الظـروف واألوقـات واعتـ

معايـ الصـدق واالحـرتاف يف جميـع ترصفاتنـا.

العمل بروح الفريق الواحد
فريق عمل متجانس يعمل بروح الفريق الواحد ملواجهة التحديات بروح ورؤية موحدة.

امللكية
د مبدأ املسائلة عن جميع جوانب الخدمات التي تقدمها الرشكة.   لتحمل املسؤولية واعت

االحرتام
لرعايـة واحـرتام كل فـرد يف سـبيل املحافظـة عـىل بيئـة العمـل التـي يسـودها التعاون يف 

الرشكة.

الجودة والصحة والسالمة البيئية
نقـدم خدماتنـا بأقـىص درجـات الرتكيـز عـىل جـودة العمـل مـع املحافظـة عىل صحة وسـالمة 

فريـق العمـل وأصحـاب املصلحـة واملحافظـة عـىل البيئة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حرضات املساهم الكرام

تحية طيبة وبعد،

ــر  ــم تقري ــّدم لك ــس اإلدارة، يــرس أن أق ــاء مجل ــوا أعض ــن اخ ــة ع ــن نفــيس، ونياب ــة ع باألصال
مجلــس إدارة رشكــة جاســم للنقليــات (جــي  يس) والبيانــات املاليــة املجمعــة عــن الســنة 
املاليــة املنتهيــة يف 2021/12/31، والتــي تتضمــن ملخصــاً شــامالً عــن النتائــج التشــغيلية لرشكتكــم 

والــرشكات التابعــة لهــا.

ــة 2021  حققــت جــي  يس خــالل الســنة املالي
يل إيــرادات بقيمــة 22 مليــون دينــار كويتي،  إجــ
ثــل ارتفاعــاً بنســبة %4 عن ذات الفتـــرة  وهــو مــا 
مــن العــام املــايض، وهــو مــا نتــج عنــه تحقيــق 
صــايف ربــح بقيمــة 2.4 مليــون دينــار كويتــي، 
ــن  ــبة %41 ع ــّدر بنس ــاض يُق ــل انخف ث ــا  ــو م وه
نتيجــة  النتائــج  تلــك  وجــاءت  املــايض.  العــام 
ــي انعكســت  ــا الت ــة كورون ــ الســلبي لجائح التأث
خــالل  ككل  ل  األعــ بيئــة  وعــىل  الرشكــة  عــىل 
العــام املنــرصم، ولكنــه يــرس التأكيــد لكــم بــأن 
الرشكــة، ومــن خــالل خطتهــا اإلســرتاتيجية، قــد 
ّكنــت مــن تخطــي هــذه العقبــات والخــروج منهــا 

ــة باملجمــل. ــج إيجابي بنتائ

ل  باســتك العــام  خــالل  الرشكــة  قامــت  كــ 
ــاب الخــاص بحصــة بنســبة %40 مــن  ــة االكتت عملي
ــادة  ــه زي ــج عن ــد نت ــا ق ــة، وهــو م ل الرشك رأســ
عــدد مســاهمي الرشكــة وانتهــى بإدراجهــا يف 

الســوق الرئيــيس لبورصــة الكويــت يف شــهر 
.2021 أكتوبــر 

التــي  الســوق  تحديــات  مــن  الرغــم  وعــىل 
تســجيل  مــن  كنــت  فقــد  الرشكــة،  واجهتهــا 
حيــث  املــايل.  العــام  خــالل  وإنجــازات  نجاحــات 
مناولــة  كمقــاول  عملياتهــا  الرشكــة  بــارشت 
صلبــوخ يف مينــاء الشــعيبة خــالل العــام، كــ 
الكهربــاء  وزارة  مــع  عقــد  بتنفيــذ  البــدء  تــم 
واملــاء يف بدايــة عــام 2021. باإلضافــة إىل ذلــك 
ــاء املخــزن  لهــا يف بن ــارشت الرشكــة أع فقــد ب
يف  ونحــن  اللــه،  عبــد  مينــاء  ي  املكيّــف  األول 
ثلــة  طــور تنفيــذ خطتنــا الشــاملة لبنــاء مخــازن م
يف الســنوات املقبلــة، وقامــت الرشكــة كذلــك 
بتوســيع دائــرة عملياتهــا يف كل مــن دولــة قطــر 

العــام. خــالل  الســعودية  العربيــة  واململكــة 

وعــىل الرغم مــن جميــع املعوقات التــي واجهت 
الجائحــة،  بنتيجــة  ككل  ل  األعــ وقطــاع  رشكتنــا 
ــق أوضاعهــا  ــت مــن توفي كن ــة قــد  إال أن الرشك
والخــروج مــن الظــروف بأقــل رضر ممكــن، وهــو مــا 
مكننــا مــن تحقيــق النتائــج املبينــة أعــاله، وعليــه 
فقــد أوىص مجلــس اإلدارة للجمعيــة العموميــة 
مــن  بنســبة 16%  نقديــة  أربــاح  توزيــع  العاديــة 
  16 ثــل  مــا  أي  للســهم،  االســمية  القيمــة 
يل مبلــغ  فلــس كويتــي للســهم الواحــد، وبإجــ
2.4 مليــون  دينــار كويتــي للســادة مســاهمي 
الجمعيــة  موافقــة  بعــد  مــن  وذلــك  الرشكــة، 

العامــة والجهــات ذات االختصــاص.

ويف الختــام، أود أن انتهــز هــذه املناســبة لرفــع 
الســمو  صاحــب  لحــرضة  والتقديــر  الشــكر  آيــات 
عهــده  ويل  ولســمو  املفــدى  البــالد  أمــ 
ــة التــي يخصــان بهــا  األمــ عــىل الرعايــة الكر
إخــوا  إىل  موصــول  والشــكر  ككل،  املجتمــع 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، والعاملــ يف الرشكــة 
ــر  ــغ األث ــا بال ــي كان له ــزة الت لجهودهــم املتمي
يف اســتمرارية نجــاح الرشكــة وتحقيــق أهدافهــا.

عيل فواز الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس
التنفيذي

.. السادة املساهم

التي  بالتحديات  مليئاً  عاماً  كان   2021 العام  إن   
معظم  سلباً  تأثرت  حيث  الرشكة   واجهتها 
بدول  عصفت  التي  كورونا  جائحة  بنتائج  قطاعاتها 
، إال أن العام 2021 نفسه قد منحنا الفرصة  العا
األهـــداف  تحقيق  نحو  ة  كب خطوات  إلنجاز 
االسرتاتيجية للشـــركة. فقد نجحت الرشكة  بإطالق 
املناولة  خدمات  هي  الخدمات  من  جديدة  حزمة 
خدمات  عقد  بتنفيذ  بدأت  ك  الشعيبة  ميناء  يف 
ء يف الكويت.  لوجستية مع وزارة الكهرباء والــ
بتنفيذ  الرشكة  بارشت  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة 
والتي  مكيّفة  مخازن  لبناء  االسرتاتيجية  خطتها 
دخلت حيّز النفاذ خالل منتصف العام املايض مع 
يف  لها  مكيّف  مخزن  أول  بتشييد  بعملية  البدء 
عمليات  يف  توسعنا  ك  الله.  عبد  ميناء  منطقة 
واململكة  قطــر  دولتي  من  كٍل  يف  التشغيل 
املنرصم  العام  شهد  ك  السعـــودية.  العربية 
واملناولة  للنقليات  جاسم  رشكة  أســـهم  إدراج 
يف السوق الرئييس لبورصة الكويت منذ أكتوبر 

املايض.

فقد  املختلفة،  الخدمية  قطاعاتنا  إىل  بالنظر 
حظي قطاع تأج املولدات بعــاٍم حافٍل باإلنجازات 
واً ملموســـاً يف الكويت و اململكة  فقد حقق 
العربية السعودية ، مع تزايد الطلب عىل عمليات 

رشكة  تحديداً  و  النفطي  القطاع  يف  اإلستخراج 
تنامي  يف  أساسياً  دوراً  لعب  م  الكويت،  نفط 
العربية  اململكة  يف  أما  املولدات.  تأج  قطاع  
يف  قدماً  امليض  عىل  ركزنا  فقد  السعودية 
قوة  زيادة  خالل  من  للتوسع  اإلسرتاتيجية  خطتنا 

الطاقة التشغيلية للمولدات يف اململكة.
    

اللوجستية  العقود  قطاعي  من  كال  واجه  في 
ة خالل العام 2021،  وإدارة املوانئ معوقات كث
برفع  الكويت  حكومة  قامت  العام  مطلع  ففي 
يف  املتخصصة  للرشكات  املحروقات  عن  الدعم 
أبريل  شهر  من  ابتداًء  واملعدات  النقل  قطاعي 
2021، األمر الذي أدى إىل ارتفاع تكلفة النقل إىل 
يف  مؤثـــراً  انخفاضاً  انعكس  ما  الضعف  يقارب  ما 
الطلب عىل خدمة نقل الديزل من ِقبل الشـــركات 
فقط  ذلك  عىل  عـــالوة  الســـوق.  يف  العاملة 
هبط حجم البضائع املشحونة خصوصاً خالل النصف 
منها  أسبـــاب  لعـــدة  نتيجًة  العام  من  الثا 
اإللكرتونية   الرقاقات  توريد  يف  العاملي  النقص 
تصنيع  عمليات  يف  رئيسياً  مكوناً  تعترب  التي 
وتجميع السيارات وكذلك النقص يف أعداد حاويات 
مستوى  عىل  املوانئ  منها  عانت  التي  البضائع 
املشاريع  حجم  يف  الرتاجع  شّكل  في   . العـــا
النخفاض  آخـــر  سبباً  محلياً  الحكومية  اإلنشائية 

حجم عمليات املناولة والنقل يف الكويت. وعىل 
الرغم من ذلك، فقد حقق القطاعان قفزة جديدة 
ميناء  يف  املناولة  خدمات  بتقديم  البدء  مع 
مع  اللوجستية  الخدمات  عقد  وتوقيع  الشعيبة 
وزارة الكهرباء و املاء بدولة الكويـــت ما ساهم 
القطاعات  يف  اإليرادات  انخفاض  تعويض  يف 
التشغيلية  التكلفة  ارتفاع  ظّل  يف  حتى  األخرى 

لتلك العقود يف بداياتها.

كان  فإنه  بالرشكة  املعدات  تأج  قطاع  عن  أما 
ة نتيجة  ضعيفاً بصورة عـــامة خالل السنوات األخ
التأخر يف ترسية العقـــود الحكومية الجديدة يف 
للعقد  سنوات  الخمس  مدة  انتهاء  مع  الكويت. 
تم  الكويتية  الوطنية  البرتول  رشكة  مع  املوقّع 

ا  تجديد العقـــد ملدة عاٍم واحد يف يناير 2021 إ
برشوط جديدة  تكن األفضل للشــــركة ما زاد من 
التأث عىل هذا القطاع خالل العام. أما يف دولة 
تصاعد  مع  للقطاع  بالنسبة  األمر  اختلف  فقد  قطر 
الطلب يف السوق بشكل ملحوظ  الذي أدى إىل 

ل عىل مدار العام 2021. زيادة حجم األع

إضاءات مالية

جاسم  رشكة  إيرادات  زادت   ،2021 العام  خالل 
22 إىل  لتصل   4% بنسبة  واملناولة  للنقليات 

حيث   2020 بالعام  مقارنًة  كويتي  دينار  مليون 
كويتي  دينار  مليون   21.2 حينها  اإليرادات  بلغت 
عىل الرشكة يف الدول الثالث  م انعكس إيجاباً 
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ذلك  من  الرغم  وعىل  الجغرايف.  النطاق  حيث 
إىل  لتصل   2021 العام  خالل  أرباحنا  انخفضت  فقد 
عن  نسبته 41%  بانخفاض  كويتي  دينار  مليون   2.4
 4.1 بلغ  الذي  و   2020 عام  يف  املحقق  الربح 
انخفضت  فقد  لذلك،  نتيجة  كويتي.  دينار  مليون 
العام  خالل  فلس   16 إىل  لتصل  السهم  ربحية 
فلساً   27 كانت   حيث   2020 بعام  مقارنًة   2021
للسهم الواحد. وإضافًة للتحديات املبينة سابقاً، 
فإن ما زاد يف انخفاض ربحية السهم هو االرتفاع 
عند  الرشكة  لصالح  ل   األع حجم  يف  االستثنا 
التأث  بدء  مع  بالعام 2021  مقارنًة  الجائحة  بداية 

ل الرشكة. الفعيل للجائحة عىل أع

نظرة مستقبلية

مع دخولنا يف عامنا الحايل 2022، فإننا متفائلون 
أهدافنا  لتحقيق  متواصل  بشكل  ونعمل  -بحرص- 
لتحقيق   السعي  نواصل  ك  املدى،  ة  القص
العاملية  الرغبة  إن  املدى.  الطويلة  األهداف 
يف  كب  بشكل  تساهم  الجائحة  ات  تأث لتخطي 
تحقيق نتائج أفضل عىل الصعيد االقتصادي خالل 
هذا العام. إن عمليات الرشكة يف ميناء الشعيبة 
جيد،  بشكٍل  تس  ء  والـــ الكهرباء  وزارة  وعقد 
منها  املتوقع  العائد  تحقق  أن  املتوقع  ومن 
استمرار  من  الرغم  وعىل  العام.  هذا  نهاية  مع 
عمليات  عىل  تؤثر  التي  العوائق  بعض  وجود 
التوريد فإننا ما زلنا نتوقع بداية االرتفاع يف حجم 
إال    2022 العام  من  ابتداًء  الكويت  إىل  الواردات 
يف حال بروز تحديات جديدة مع التطورات الجيو-

. سياسية التي استجدت مؤخراً يف العا

سوف  التي  الجديدة  الخدمات  إحدى  وباعتباره 
مكيّف  مخزن  أول  إنشاء  فإن  الرشكة  بها  تتميز 
افتتاحه  نتوقع  والذي  العام  هذا  خالل  للرشكة 
إىل  باإلضافة   2022 العام  من  الثالث  الربع  خالل 

مبــــردة  إضافية  مخازن  إنشاء  خطط  يف  التقدم 
 ً خالل األعـوام  القليلة القادمة سوف يشكل داع

و الرشكة. رئيساً يف 

القطاعات  من  فهو  املعدات  تأج  قطاع  عن  أما 
املشاريع  عىل  أسايس  بشكل  تعتمد  التي 
إطالق  قطر  دولة  إعالن  فإن  ولذلك  الحكومية، 
من  البالد  ل  ش الغاز  حقول  يف  حيوية  مشاريع 
عىل  الطلب  لزيادة  رئيسياً  دافعاً  يشكل  أن  شأنه 
يف  أما  املقبلة.  السنوات  يف  املعدات  تأج 
حجم  يف  ملحوظة  زيادة  نتوقع  ال  فإننا  الكويت 
ل قطاع تأج املعدات قبل العام 2023 نظراً  أع

لبطئ  إجراءات التعايف من الجائحة.

التي  السعودية  العربية  اململكة  إىل  ووصوالً 
لقطاع  تأج املولدات  ملحوظاً  واً  نتوقع فيها 
األعوام  خالل  لها  قوياً  مركزاً  الرشكة  إلنشاء  نظراً 
السوقية.  حصتها  زيادة  من  كنها  ما  املاضية  
ونتطلع إىل االحتفاظ بريادة السوق الكويتي يف 
الرشيحة   لزيادة  الجهود  تركيز  مع  القطاع   هذا 

السوقية للرشكة.

مليئ  عام  مرور  من  الرغم  وعىل  الختام  يف 
أن  إىل  نش  أن  يسعدنا  فإنه  للرشكة،  بالتحديات 
ها لدى مختلف  تنوع الخدمات والتميز يف تقد
ل يف الرشكة قد مكنها من تجاوز  قطاعات األع
العاصفة بنجاح بخالف معظم الرشكات األخرى  
ماضون  بأننا   الثقة  ملئ  نحن  ثل.  م بنجاح  تحظ 
نحو تحقيق أهدافنا اإلسرتاتيجية وسوف تستعيد 
خالل  حققتها   التي  النمو  مستويات  الرشكة 

السنوات القليلة املاضية.

عادل كوهري
الرئيس التنفيذي

عيل فواز الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

سعدون عبد الله عيل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مهيمن بهبها
عضو مجلس اإلدارة

ن الربيع سلي
عضو مجلس اإلدارة

تشاندريش بهات
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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أبرز املؤرشات املالية
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تقرير الحوكمة للسنة املالية 2021

للسنة املالية 2021

مقدمة عن الحوكمة

رسات يف مجال حوكمة  تحرص رشكة جاسم للنقليات واملناولة «جي  يس» عىل تطبيق أفضل امل
التطبيق  استمرار  عىل  تعتمد  املؤسسات  وكفاءة  السليمة  اإلدارة  أسس  بأن  منها  اناً  إ الرشكات 
، ويف سبيل تحقيق ذلك، تلتزم جي  يس يف تطبيق املبادئ الصادرة عن  األفضل لهذه املعاي
لثقافة  وتطوير  ترسيخ  من  فيه  ملا  الكويت  بورصة  يف  املدرجة  الرشكات  لحوكمة  املال  أسواق  هيئة 
الرشكة  إدارة  مصالح  ب  وتوازن  ية  ح أفضل  لتحقيق  موظفيها  وب  نشاطاتها  جميع  يف  الحوكمة 

ومساهميها وأصحاب املصالح األخرى املرتبطة بها. 

جلس اإلدارة وإدارتها التنفيذية بوضع منظومة الحوكمة يف الرشكة من خالل  قامت الرشكة متمثلة 
عضو  كل  وواجبات  ومهام  املسئوليات  وتحدد  الرشكة  ل  أع تنظم  التي  واللوائح  والنظم  السياسات 
ن تحقيق الهدف  يف اإلدارة، ولجانها وموظفيها، والتي يتم تطويرها وتعديلها كل دعت الحاجة لض

منها. 

رسات  امل ألفضل  وفقاً  الحوكمة  معاي  كافة  بتطبيق  بالبدء  إدراجها   تاريخ  منذ  الرشكة  والتزمت  ك 
الخاصة  التقارير  برفع  تقوم  وسوف  الحوكمة  بقواعد  الخاصة  املال  أسواق  هيئة  تطلبات  وااللتزام 

بذلك يف املوعد املحدد من قبل الهيئة.

يهدف هذا التقرير إىل تقديم ملخص للمساهم عن تطبيق متطلبات وإجراءات قواعد الحوكمة يف 
الرشكة:

القاعدة األوىل  
تشكيل مجلس اإلدارة يف رشكة جي  يس 

املنصب االسم
تصنيف 

العضوية 
املؤهل العلمي والخربة العملية

تاريخ االنتخاب/ 
تعي أم 

الرس

 عيل فواز 
الصباح

رئيس مجلس 
اإلدارة

يشغل غ تنفيذي الرشكة  إدارة  مجلس  رئاسة  إىل  باإلضافة 
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  عيل  الشيخ 
الزجاج  لصناعة  الخليج  لرشكة  التنفيذي  والرئيس 
ش.م.ك.م وعضو مجلس إدارة يف رشكة نفائس 
مجلس  رئيس  أيضاً  وهو   ،2017 عام  منذ  القابضة 
السيارات  لسباق  الصباح  سا  باسل  نادي  إدارة 

منذ عام 2010.

التجارة  مجاالت  يف  ة  كب خربة  عيل  الشيخ  لدى 
عدة  توىل  ك  الصناعية  املرشوعات  وإدارة 
ومؤسسات  رشكات  يف  وتنفيذية  إدارية  مناصب 
للتجارة  الريحانة  لرشكة  العام  املدير  مثل  عديدة 
 ،2017-2009 الفرتة  خالل  واملقاوالت  العامة 
التعليمية  املجموعة  رشكة  إدارة  مجلس  وعضو 

القابضة خالل الفرتة من 2017 إىل 2019

2019/09/04
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للنقليات  جاسم  رشكة  إدارة  مجلس  رئاسة  مهام 
الرشكة  تحويل  يف  فعاالً  دوراُ  ولعب  واملناولة 
النقل  بخدمات  تعنى  رشكة  إىل  عائلية  رشكة  من 
اللوجستية وتأج املعدات وتأج مولدات الطاقة 
توىل  ثم    .2019-2010 عام  من  للفرتة  وذلك 
األصول  إدارة  لوحدات  اإلصالح  مواصلة  مسؤولية 
إلدارة  كرئيس  جلوبل  يف  والعاملية  العقارية 
التطور  يف  مسؤولياته  استمرت  البديلة.  األصول 
يف املؤسسة حتى أصبح نائب الرئيس التنفيذي 
يف عام 2017 والرئيس التنفيذي يف 2019. وقد 
رشكة  استحواذ  عملية  يف  أساسياً  دوراً  له  كان 
 .« «البائع ممثال  جلوبل  عىل  إنفست  كامكو 
قطاع  رئيس  منصب  حالياً  ن  سلي السيد  ويشغل 
جمعية  يف  وعضو  إنفست  كامكو  يف  ر  االستث
الناشئة  األسواق  مجالس  يف  الخاصة  األسهم 
ك  الصاعدة،  واألسواق  األوسط  الرشق  نطقة 
الرشكات  من  العديد  يف  إدارة  مجلس  عضو  أنه 

يف دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا.

ل  ن عىل ماجست إدارة األع حصل السيد سلي
يف  العلوم  وبكالوريوس  ل  لألع لندن  كلية  من 
جامعة  من  الصناعية  والهندسة  العمليات  بحوث 

كورنيل، إيثاكا، نيويورك.

 مهيمن عيل 
بهبها

عضو مجلس 
اإلدارة

يف غ تنفيذي سنة  عن 21  تزيد  بخربة  مهيمن  السيد  يتمتع 
قطاع  رئيسية  وبصورة  ل  األع تطوير  أنشطة 
عام  يف  الرشكة  إدارة  ملجلس  وانضم  الطاقة 
نائب  منصب  يشغل  إدارة.  مجلس  كعضو   2019
لرشكة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
عدة  إىل  إضافة  النفطية،  للمرشوعات  املتحدة 
للرشكة  اإلدارة  مجلس  عضو  مثل  قيادية  مناصب 
إدارة  مجلس  عضو  البرتولية،  للخدمات  الوطنية 
إدارة  مجلس  رئيس  لألولفينات،  الكويتية  الرشكة 
الرشكة املتحدة بريسيشن للحفريات ونائب رئيس 

مجلس إدارة مجموعة الخريف.

البكالوريوس  شهادة  مهيمن  السيد  يحمل 
ميزوري،  جامعة  من  امليكانيكية  الهندسة  يف 

وجامعة توليدو.

2019/09/04

 جاندراش 
سابوده بهات

عضو مجلس 
اإلدارة

من غ تنفيذي سنة   27 من  بأك  جاندراش  السيد  يتمتع 
الخاصة  األسهم  أبحاث  يف  متعمًقا  الخربة، 
بيت  رشكة  فريق  إىل  انضم  امللكية.  وحقوق 
ر العاملي «جلوبل» (والتي قامت كامكو  االستث
من  الخاصة  لألسهم  عليها)   باالستحواذ  إنفست 
قسم األبحاث من 8 سنوات إلدارة رشكات صندوق 
توسيع  عىل  جاندراش  السيد  عمل  ر.  االستث
ضمن  من  الرشكة  اسرتاتيجيات  هيكلة  وإعادة 
إلدارة  ملجلس  وممثالً  الخاصة  األسهم  فريق 
واملناولة.   للنقليات  جاسم  رشكة  محفظة  ومدير 
توىل منصب نائب رئيس مجلس إدارة رشكة جاسم 

2019/09/04

سعدون عبد 
الله عيل

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 

يشغل السيد سعدون عيل عدة مناصب حالياً يف غ تنفيذي
رشكات محلية وإقليمية منها:

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب   •
البرتولية  الكيمياويات  لصناعة  القرين  لرشكة 

ش.م.ك.ع
لجنة  ورئيس  برقان  بنك  يف  إدارة  مجلس  عضو   •

إدارة املخاطر وعضو يف لجنة التدقيق
لبنك  التابع  بغداد  بنك  يف  إدارة  مجلس  عضو   •
برقان وعضو لجنة التعويضات واملكافآت ولجنة 

التدقيق واملحاسبة املالية
عضو مجلس إدارة يف رشكة الصناعات املتحدة  •

التقدم  رشكة  يف  إدارة  مجلس  عضو   •
التكنولوجي ورئيس لجنة التدقيق واملخاطر  

رئيس مجلس إدارة الرشكة املتحدة للمرشوعات   •
النفطية

رئيس مجلس إدارة رشكة إنشاء القابضة  •
يف  التدقيق  لجنة  وعضو  إدارة  مجلس  عضو   •

.(Chairman’s Club) مانز كلوب التش
ومحاسبية  إدارية  مناصب  عدة  أيضاً  شغل  وقد 
املجال  يف  تعمل  رشكات  يف  سابقا  وتنفيذية 
وعمل  والصناعي  واملرصيف  ري  االستث
لدى  املالية  اإلدارة  يف  سنوات  عرشة  ملدة 
عىل  حاصل  وهو  الوطنية.  البرتول  رشكة 
التمويل  خدمات  إدارة  يف  بكالوريوس   درجة 

واملحاسبة املالية من جامعة آشالند.

2019/09/04

ن محمد   سلي
شاه الربيع

عضو مجلس 
اإلدارة

ن بخربة تزيد عن 19 سنة يف غ تنفيذي يتمتع السيد سلي
رات.  واالستث التجارية  املرصفية  الخدمات  مجال 
ا  ويتمتع بخربة واسعة يف العديد من املجاالت 
يف ذلك االستشارات وعمليات الدمج واالستحواذ 

وأسواق األسهم والدين وإعادة الهيكلة. 

ر براسك يف  بدأ حياته املهنية لدى بنك لالستث
فريق  يف  ذلك  وبعد  مالية  أوراق  طرح  فريق 
ذات  الصناعات  عىل  الرتكيز  مع  واالستحواذ  الدمج 
م  لالنض الكويت  إىل  عاد  ثم  املرتفع.  النمو 
يف  رية  االستث املرصفية  الخدمات  فريق  إىل 
حيث  «جلوبل»،  العاملي   ر  االستث بيت  رشكة 
قام بإدارة وشارك يف تشكيل وتوظيف ومراقبة 
إىل  الحًقا  انضم  القطاعات.  مختلف  يف  الرشكات 
جيت  إيست  جموعة  الخاص  ر  االستث ذراع 
ر  االستث ذراع  واىل  الخاصة  األسهم  كابيتال، 
العقاري يف البنك األهيل التجاري يف اململكة 
يف  عضواً  وكان  بد  الكائن  السعودية  العربية 
مرة  جلوبل  رشكة  إىل  انضم  الصفقات.  فريق 
مجموعة  يف  رئيس  كنائب   2010 عام  يف  أخرى 
إدارة األصول البديلة وإدارة عملية إعادة الهيكلة 
السيد  تويل  عند  الخاصة  األسهم  إلدارة  الشاملة 
تسلم  ر  االستث ذراع  إدارة  مهام  الربيع  ن  سلي

2019/09/04
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام واملسؤوليات

يحدد ميثاق عمل مجلس اإلدارة مهام ومسؤوليات وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة، أما بالنسبة 
لكل  املوضوعة  األهداف  حسب  وواجباتهم  ومسؤولياتهم  مهامهم  تحديد  فيتم  التنفيذية  لإلدارة 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  أداء  من  كل  عمل  تقييم  ويتم  لها  املحددة  وامليزانية  مالية  سنة  كل  يف  إدارة 
واإلدارة التنفيذية حسب مؤرشات تقييم األداء بصفة دورية.  أما في يخص السلطات والصالحيات التي 
يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية فهي محددة حسب مصفوفة تفويض السلطات والصالحيات املعتمدة 

من مجلس اإلدارة. 

من أهم مسؤوليات مجلس اإلدارة هي:

د االسرتاتيجية الشاملة للرشكة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها. اعت  .1

تحديد األهداف لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية.  .2

د البيانات املالية املرحلية والسنوية. إقرار املوازنة التقديرية السنوية واعت  .3

التأكد من مدى التزام الرشكة بالسياسات واإلجراءات التي تضمن االلتزام باألنظمة واللوائح الداخلية   .4
املعمول بها.

عمل  ونظم  سياسات  وفق  وذلك  عنها  اإلفصاح  الواجب  واملعلومات  البيانات  وسالمة  دقة  ن  ض  .5
اإلفصاح والشفافية املعمول بها.

العام  واإلرشاف  املال  أسواق  هيئة  متطلبات  مع  يتوافق  ا  للرشكة  حوكمة  نظام  فاعلية  مراقبة   .6
عىل تعديله عند الحاجة.

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 

املبارش  التأث  االعتبار  بع  األخذ  مع  ل  األع وخطة  للرشكة  السنوية  التقديرية  امليزانية  د  اعت  .1
والغ مبارش لجائحة COVID19 عىل الرشكة ورشكاتها التابعة.

خالل  من  الرشكة  مال  رأس  من  تعادل 40%  أسهم  بيع  إىل  أدت  التي  الخاص  االكتتاب  نرشة  د   اعت  .2
الطرح الثانوي الخاص. 

لذلك  املنظمة  القوان  ألحكام  وفقاً  الكويت  لبورصة  الرئييس  السوق  يف  الرشكة  أسهم  إدراج   .3
والنظم املتبعة لدى الجهة الرقابية هيئة أسواق املال.

د  واعت املالية  البيانات  بصحة  الخاص  اإلقرار  عىل  والتوقيع  املالية  للسنة  املالية  البيانات  د  اعت  .4
خاطبة وزارة التجارة لرتتيب موعد  تقرير اإلدارة التنفيذية عن أداء الرشكة وتوصية اإلدارة التنفيذية 

انعقاد الجمعية العمومية للرشكة. 

رفع التوصية للجمعية العمومية باملوافقة عىل توزيع أرباح نقدية وبنسبة %20 من سعر السهم   .5
مساهمي  سجالت  يف  املسجل  للمساهم  سهم  لكل  كويتي  فلس  يعادل 20  ما  أي  االسمي 
والتوصية  االستحقاقات،  وملواعيد  النقدية  للتوزيعات  املنظمة  لإلجراءات  وفقاً  وذلك   الرشكة 

 . ل الخ عن طريق مؤسسة مشاريع الخ باستقطاع نسبة %1 من أرباح السنة املالية للتربع ألع

للنقليات واملناولة من سنة 2016 إىل 2019. يف 
كان  إنفست،  كامكو  يف  الخاصة  األسهم  فريق 
لإلدارة  تقارير  إصدار  عن  مسؤول  جاندراش  السيد 
وذلك  والصناديق  املحافظ  برشكات  يتعلق  في 
والدعم  التحليل  فريق  يف  مهامه  من  كجزء 
امتثال  يف  رئيسيًا  دوًرا  له  أن  ك  واإلدارة. 
عملية  يف  وكذلك  املخاطرة  ووظائف  القسم 
مجال  يف  البحثية  خلفيته  بفضل  املوازنة.  وضع 
األسهم، فإنه يساعد بشكل كب يف تحديد مصادر 
الصفقات والتقييم والفحص النايف للجهالة. ك 
يف  املحافظ  رشكات  إدارة  يف  بنشاط  يشارك 
اإلدارة.  مجلس  ثيل  خالل  من  والهند  الكويت 
من  بها  االستعانة  يتم  واسعة   عالقات  ولديه 
وقت آلخر للحصول عىل صفقات يف قطاعات مثل 
البنكية،  غ  املالية  والرشكات  الصحية،  الرعاية 
املهنية  ته  مس خالل  والتعليم.  التحتية  والبنية 
يف مجال البحوث، قام بإدارة فريٍق من املحلل 
(الكهرباء  واملرافق  االتصاالت  مثل  قطاعات  يف 
واملياه)، والخدمات املرصفية، واإلسمنت، وسلع 
واملستحرضات  التداول،  رسيعة  استهالكية 

الصيدالنية. 

البكالوريوس  درجة  عىل  جاندراش  السيد  حصل 
ودبلوم  بالهند،  مومباي  جامعة  من  التجارة  يف 
الدراسات العليا يف اإلدارة املالية (PGDFM) من 
معهد L. N. Welingkar للتنمية اإلدارية والبحوث، 

مومباي، الهند.

عات مجلس اإلدارة خالل السنة املالية 2021 اجت

ع 123456رقم االجت

ع 2021/01/192021/03/212021/07/282021/08/192021/11/092021/12/28تاريخ االجت

الحضوراملنصباسم العضو

√√√√√√رئيس مجلس اإلدارةعيل فواز الصباح

√√√√√√نائب رئيس مجلس اإلدارة سعدون عبد الله عيل

ن محمد شاه  سلي
√√√√√√عضو مجس اإلدارةالربيع

√√√√√√عضو مجلس اإلدارةمهيمن عيل بهبها

√√√√√√عضو مجلس اإلدارةجاندراش سابوده بهات

عات مجلس إدارة الرشكة حسب امليثاق  يتم تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محارض اجت  •
ينظم  والذي  امليثاق  من  والتاسع  الثامن  بالجزء  العمل  يتم  حيث  اإلدارة  مجلس  لعمل  املعتمد 
جدول  تحض  وإجراءات  منها  الصادرة  والقرارات  اإلدارة  مجلس  عات  اجت تنسيق  كيفية  بالتفصيل 

عات.  عات والتصويت وحفظ محارض االجت ل االجت أع
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تشمل مهام اللجنة ما ييل:

ات هامة عىل  مراجعة البيانات املالية املرحلية والسنوية وتقرير املدقق الخارجي وتحديد أي تأث  .1
دها من قبل مجلس اإلدارة. املوقف املايل للرشكة  والتوصية باعت

بشأنها  تم  ما  ومتابعة  للرشكة  املالية  القوائم  عىل  الخارجي  الحسابات  مراقبي  مالحظات  دراسة   .2
(إن وجدت)

ات بها والتي قد تؤثر  دراسة املبادئ والسياسات املحاسبية املتبعة يف الرشكة وفحص أي تغ  .3
ات كل دعت الحاجة. عىل املوقف املايل للرشكة مع تحديد أسباب هذه التغ

ت املحاسبية املتبعة ذات الصلة. التأكد من التزام الرشكة بالقوان والتعلي  .4

الداخيل  املدقق  مع  األقل  عىل  مرات  وأربع  الخارجي،  الحسابات  مراقب  مع  دورية  عات  اجت عقد   .5
وكل ما دعت الحاجة، بناًء عىل طلب اللجنة أو طلب مراقب الحسابات الخارجي.

مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخيل، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن   .6
املالحظات الواردة يف هذه التقارير.

مراجعة ميثاق وخطة عمل واحتياجات إدارة التدقيق الداخيل.  .7

ل إدارة التدقيق الداخيل يف الرشكة ألجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ  اإلرشاف عىل أع  .8
ت الخاصة بها. ل وامله األع

وموافاة  اللجنة  عىل  لعرضها  الداخلية  الرقابة  أنظمة  مراجعة  تقرير  لعمل  مستقل  مدقق  تعي   .9
الهيئة به بشكل سنوي.

د املبد ألدلة السياسات واإلجراءات املتبعة يف إدارة التدقيق الداخيل. 10. املراجعة واالعت

وتحديد  هم  تغي أو  الخارجي  الحسابات  مراقبي  تعي  إعادة  أو  بتعي  اإلدارة  ملجلس  التوصية   .11
أتعابهم.

إنجازات اللجنة خالل السنة املالية:

ات هامة عىل  مراجعة البيانات املالية املرحلية والسنوية وتقرير املدقق الخارجي وتحديد أي تأث  .1
دها. املوقف املايل للرشكة ورفع التوصية ملجلس اإلدارة العت

مراجعة تقرير التدقيق الداخيل السنوي.   .2

مراجعة التعديالت والتحديثات املختلفة عىل بعض السياسات واإلجراءات الداخلية يف الرشكة.   .3

التوصية ملجلس اإلدارة بتعي وتحديد أتعاب مدقق الحسابات الخارجي للرشكة.   .4

مراجعة تقارير التدقيق الداخيل إلدارات الرشكة.   .5

املال  أسواق  هيئة  كتاب  عىل  بناًء  والتدقيق  املخاطر  إدارة  لجنتي  بفصل  اإلدارة  ملجلس  التوصية   .6
. القايض بوجوب فصل اللجنت

6.  رفع التوصية إىل الجمعية العمومية بتوزيع مكافآت مجلس اإلدارة عن السنة املالية 2021. 

لها للسنة املالية 2021.  د جدول أع الدعوة لعقد الجمعية العمومية واعت  .7

د  فصل لجنة التدقيق عن لجنة املخاطر للرشكة وإقرار امليثاق الخاص بكل من اللجنت وفقاً  اعت  .8
 . قرار هيئة أسواق املال القايض برضورة فصل اللجنت

د تعديل كيان الرشكة التابعة يف دولة قطر إىل رشكة شخص واحد اعت  .9

ا ال يتجاوز  10. رفع التوصية إىل الجمعية العمومية التي وافقت عىل بيع ورشاء الرشكة ألسهمها 
نسبة %10 من رأس مال الرشكة

.COVID19 لها بالجائحة ل وأداء الرشكة واهم تطورات الحاصلة يف ضوء ومدى تأثر أع متابعة أع  .11

لجان مجلس اإلدارة 

يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح صالحياتها ومسئولياتها، وذلك 
ملساعدة املجلس عىل أداء مهامه.  حيث يتم تعي عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غ التنفيذي 
يف هذه اللجان املَشكَّلة باإلضافة إىل األعضاء املستقل ممن يتمتعون باملؤهالت الالزمة لعضويتها، 
لها أمام مجلس اإلدارة، غ أن ذلك ال يعفي مجلس اإلدارة من  وتتحمل هذه اللجان املسؤولية عن أع

ل هذه اللجان.  مسؤوليته عن أع

وفي ييل نبذة عن اللجان املتخصصة املستقلة املنبثقة عن مجلس اإلدارة:

1.  لجنة التدقيق 

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

إن اللجنة مشكلة منذ العام 2019 أي منذ ما قبل إدراج أسهم الرشكة يف سوق بورصة الكويت ملدة 
لجنة  عن  فصلها  تم  نوفمرب 2021  وبتاريخ 09  أنه  إال  اإلدارة  مجلس  مدة  مع  ىش  يت ا  سنوات  ثالث 

إدارة املخاطر وفقاً لقرار هيئة أسواق املال. 

الهدف:

راجعة التقارير املالية والضوابط  سؤولياته بفعالية في يتعلق  مساعدة مجلس اإلدارة يف القيام 
الداخلية ورفع التوصيات الالزمة إىل مجلس اإلدارة. 

عاتها خالل السنة املالية:  أعضاء اللجنة واجت

ع 12345رقم االجت

ع 2021/01/192021/03/182021/07/282021/08/192021/11/09تاريخ االجت

الحضور املنصباسم العضو

√√√√√رئيس لجنة التدقيق  سعدون عبد الله حس عيل

ن محمد شاه الربيع √√√√√عضو لجنة التدقيق  سلي

√√√√√عضو لجنة التدقيق مهيمن عيل سيد بهبها
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أعضاء اللجنة وتاريخ تشكيلها ومدتها: 

 يتم تشكيل اللجنة نظراً لكون الرشكة قد تم إدراجها منذ تاريخ 2021/10/17 و يتم انتخاب أو تعي 
مستقل  إدارة  مجلس  عضو  تعي  أو  انتخاب  فور  اللجنة  تشكيل  يتم  سوف  مستقل،  إدارة  مجلس  عضو 

ىش مع مدة مجلس اإلدارة. ا يت للرشكة وسوف تكون مدة والية اللجنة ثالث سنوات 

مهام اللجنة:

وأعضاء  اللجنة  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وعزل  تعي  وإعادة  وتعي  الرتشيح  بقبول  التوصية   .1
اإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بخصوص ما سبق إىل املجلس.

ايش مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مع املصالح طويلة األمد للمساهم  ن  ض  .2
ضمن إطار الرقابة املناسب.

خلق عالقة واضحة ب أداء اإلدارة التنفيذية واملكافآت.  .3

مراجعة مكافآت اإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بخصوصها.  .4

التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية عن عضو مجلس اإلدارة املستقل.  .5

د.  مراجعة تقرير الحوكمة للسنة املالية وعرضها عىل مجلس اإلدارة لالعت  .6

موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول عىل املعلومات والبيانات 
بشكل دقيق ويف الوقت املناسب

 يتم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة عىل جميع املعلومات الالزمة التخاذ القرارات املناسبة عن طريق اإلدارة 
والتواصل  العالقة  أن  بالتزاماتهم.  الوفاء  من  لتمكنهم  املناسبة  األوقات  يف  الرشكة  يف  التنفيذية 
وأهداف  رؤية  تحقيق  وسبيل  اإلدارة  عملية  أساس  هو  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ب  الفعال 
لتحقيق  االستقاللية  يضمن  ا  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  مسؤوليات  ب  فصل  هناك  الرشكة. 
أهداف الرشكة وأصحاب املصالح. ويعمل أم رس مجلس اإلدارة عىل التنسيق ب أعضاء مجلس اإلدارة 
عات  واإلدارة التنفيذية لحصولهم عىل تلك املعلومات والبيانات الالزمة، ويقوم املجلس بعقد اجت
نشاطات  عن  املقدمة  املعلومات  ومناقشة  الجارية  ل  األع تقارير  لبحث  التنفيذية  اإلدارة  مع  دورية 

الرشكة. 

القاعدة الثالثة
 اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الرتشيحات واملكافآت

الرتشيحات  لجنة  بتشكيل  مستقل  إدارة  مجلس  عضو  تعي  أو  انتخاب  فور  اإلدارة  مجلس  يقوم  سوف  
يف ترشيح واختيار أعضاء مجلس  واملكافآت من ثالثة أعضاء منهم العضو املستقل بغرض املساعدة 
املناسبة  واملهارات  الرشكة  احتياجات  حسب  التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  املجلس  لجان  وأعضاء  اإلدارة 

2.  لجنة إدارة املخاطر

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها:

إن اللجنة مشكلة منذ العام 2019 أي منذ ما قبل إدراج أسهم الرشكة يف سوق بورصة الكويت ملدة 
لجنة  عن  فصلها  تم  نوفمرب 2021  وبتاريخ 09  أنه  إال  اإلدارة  مجلس  مدة  مع  ىش  يت ا  سنوات  ثالث 

إدارة التدقيق وفقاً لقرار هيئة أسواق املال.

الهدف:

سؤولياته الرقابية يف إدارة املخاطر وااللتزام بالرشكة، من خالل  مساعدة مجلس اإلدارة يف الوفاء 
مراجعة املخاطر التي تتعرض لها الرشكة ورفع التوصيات الالزمة إىل مجلس اإلدارة. 

عاتها خالل السنة املالية:  أعضاء اللجنة واجت

ع 12345رقم االجت

ع 2021/01/192021/03/182021/07/282021/08/192021/11/09تاريخ االجت

الحضور املنصباسم العضو

√√√√√رئيس لجنة إدارة املخاطر  سعدون عبد الله حس عيل

ن محمد شاه الربيع √√√√√عضو لجنة إدارة املخاطر  سلي

√√√√√عضو لجنة إدارة املخاطر مهيمن عيل سيد بهبها

تشمل مهام اللجنة ما ييل:

دها من مجلس اإلدارة، والتأكد من  إعداد ومراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعت  .1
تناسبها مع حجم وأنشطة الرشكة.

إدارة املخاطر لغرض متابعة املخاطر ومراجعة مدى كفاءة  مراجعة التقارير الدورية املقدمة من   .2
وفاعلية األنظمة وإجراءات متابعة وقياس املخاطر يف الرشكة.

وتقييم  تحديد  عىل  اإلدارة  مجلس  مساعدة  املخاطر  إلدارة  الكافية  والنظم  املوارد  وفرة  ن  ض  .3
حدود املخاطر املقبول يف الرشكة، والتأكد من عدم تجاوز الرشكة حدود املخاطر املعتمدة.

وتقديم  العالقة،  ذات  األطراف  مع  الرشكة  بها  تقوم  أن  املقرتح  والتعامالت  الصفقات  مراجعة   .4
التوصيات املناسبة بشأنها إىل مجلس اإلدارة.

3.  لجنة الرتشيحات واملكافآت

الهدف:

الخاصة  واملكافآت  بالرتشيحات  يتعلّق  في  الرشكات  حوكمة  مبدأ  تحقيق  يف  اإلدارة  مجلس  مساعدة 
بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والتوصية بقبول الرتشيح وإعادة الرتشيح ألعضاء مجلس اإلدارة 
واملهارات  االحتياجات  مراجعة  إىل  باإلضافة  باملكافآت،  الخاصة  السياسات  ووضع  التنفيذية،  واإلدارة 

املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وتحديد رشائح املكافآت املختلفة.



3031
رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك.ع. (جي  يس)  |  الكويت  |  السعودية  |  قطررشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك.ع. (جي  يس)  |  الكويت  |  السعودية  |  قطر

وفي ييل بيان املكافآت املمنوحة عن العام 2021

أوالً: املكافآت واملزايا ألعضاء مجلس اإلدارة

املكافآت واملزايا ألعضاء مجلس اإلدارة

يل عدد  إج
األعضاء

املكافآت واملزايا من خالل الرشكات التابعةاملكافآت واملزايا من خالل الرشكة األم 

املكافآت 
واملزايا 

الثابتة (د.ك)

ة  املكافآت واملزايا املتغ
(د.ك)

ة  املكافآت واملزايا املتغ
(د.ك)

املكافآت واملزايا 
الثابتة(د.ك)

مكافأة تأم صحي
تأم صحي مكافأة لجانسنوية  

الرواتب 
الشهرية 
لية  اإلج

مكافأة 
مكافأة لجان سنوية 

5022,00000000

ثانياُ: املكافآت واملزايا لإلدارة التنفيذية 

يل  إج
عدد 

املناصب 
التنفيذية 

املكافآت واملزايا من خالل الرشكة األم

املكافآت املكافآت واملزايا الثابتة (د.ك) (سنويا)
واملزايا 

ة  املتغ
(د.ك)

الرواتب 
الشهرية

تذاكر تأم صحي
سنوية 

بدل بدل سكن 
مواصالت

تأمينات 
عية اجت

رواتب 
إجازات

مكافأة 
سنوية

6283,97206,463012,1703,79529,5750

و يكن هناك أية انحرافات جوهرية عن سياسة املكافآت املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة 

القاعدة الرابعة
ن نزاهة التقارير املالية ض

تعهدات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية

بصورة  عرضها  يتم  للرشكة  املالية  التقارير  بأن  اإلدارة   ملجلس  كتابياً  بالتعهد  التنفيذية  اإلدارة  قامت 
يتم  أنه  ك  تشغيلية،  ونتائج  بيانات  من  للرشكة  املالية  الجوانب  كافة  تستعرض  وأنها  وعادلة،  سليمة 
إعدادها وفق املعاي املحاسبية الدولية املعتمدة من قبل هيئة أسواق املال، وأن اإلدارة التنفيذية 

مسؤولة عن صحة ودقة تلك البيانات.

وبدوره يتعهد مجلس إدارة رشكة جي  يس للسادة املساهم من خالل هذا التقرير بعرض بياناتها 
املالية بصورة سليمة وعادلة ودقيقة وقد قام جميع األعضاء بالتوقيع عىل هذا التعهد ويتم االحتفاظ 

بهذا التعهد يف سجالت الرشكة. 

لجنة  وتقوم  التنفيذية.   واإلدارة  اإلدارة  مجلس  كافآت  الخاصة  املعاي  ولوضع  لها،  أع إلدارة 
عىل  وعرضها  دها  اعت ليتم  اإلدارة  ملجلس  املكافآت  قرتح  توصيتها  برفع  واملكافآت  الرتشيحات 

الجمعية العامة للرشكة.

عن  واملدراء  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  املمنوحة  واملزايا  واملنافع  املكافآت  تقرير 
العام 2021

اإلدارة  مجلس  بأعضاء  يرتبط  ما  خاص  وبشكل  الرشكة  لدى  املتبع  والحوافز  املكافآت  سياسة  ملخص 
واإلدارة التنفيذية واملدراء 

ىش مع متطلبات القوان  ا يت تتبع الرشكة نظام املكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة، وذلك 
يل املكافآت %10 من صايف أرباح الرشكة  املتبعة يف دولة الكويت وقواعد الحوكمة، حيث ال يتجاوز إج
(بعد خصم االستهالك، واالحتياطيات، وتوزيعات  للمساهم ال تقل عن %5 من رأس مال الرشكة أو أي 
عىل  املوافقة  يتم  وأن  للرشكة).  األسايس  النظام  يف  عليه  منصوص  هو  ك  ذلك،  من  أعىل  نسبة 
عها السنوي، وذلك بناء عىل توصية  مكافـآت أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة يف اجت
لجنة الرتشيحات واملكافآت، ويجوز إعفاء عضو مجلس اإلدارة املستقل من الحد األقىص للمكافآت، بناًء 

عىل موافقة الجمعية العامة العادية للرشكة.

 املكافآت الثابتة: 

وكفاءات  خربات  ومستويات  املسندة  املسئوليات  مستوى  حسب  املكافآت  من  الرشيحة  هذه  تتحدد 
ا فيها من بدالت ومنافع وفقاً للدرجة الوظيفية وسلم  املوظف واملسار املهني للوظيفة، ويتحدد 

رواتب املوظف املعتمد للرشكة.

مكافآت مرتبطة باألداء:

يتم تخصيص هذه الرشيحة من املكافآت بناًء عىل األداء الفردي لعضو اإلدارة التنفيذية وأداء الرشكة 
املخصصات  عىل  بناء  البرشية  املوارد  إدارة  من  السنوية  املكافآت  مقرتح  إعداد  ويتم  عام،  بشكل 
وظفي الرشكة، ويتم احتساب املكافآت وفقاً ملعيار ثابت لنسبة احتساب  املحددة والتقييم الخاص 
املكافآت سواء كان (مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي أو نسبة من الراتب أو مضاعف الراتب)، حيث يتم 

تحديد قيمة املكافآت بناًء عىل تقييم املوظف.
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األساسية ألخالقيات العمل لديها ضمن إطار حوكمة الرشكة، حيث أن ترسيخ هذه املعاي داخل الرشكة 
يعزز من ثقة املستثمر يف نزاهة الرشكة وسالمتها املالية.

يشمل ميثاق عمل الرشكة عىل مبدأ رضورة التزام كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
من  هم  وغ واملساهم  الرشكة  مصلحة  يحقق  ا  املهنية  واملعاي  ت  والتعلي القوان  بكافة 
من  الرشكة  وموارد  أصول  أو  الوظيفية  للمناصب  النفوذ   استغالل  وعدم  الرشكة،  يف  املصالح  أصحاب 
التي  اآلليات  عىل  الرشكة  عمل  وميثاق  نظام  ويشتمل  ه،  لغ أو  للشخص  خاصة  مصلحة  تحقيق  أجل 
بحكم  عليها  اطلعوا  والذي  الداخلية  املعلومات  استغالل  من  واملوظف  اإلدارة  مجلس  أعضاء  نع 
هم لتحقيق مصلحة شخصية، والترصف  مناصبهم يف الرشكة لتحقيق مصلحة شخصية أو مساعده غ

بعدالة ومساواة مع جميع األطراف يف الرشكة.

رسات  م أي  حول  بالرشكة  العامل  شكوك  عن  داخلياً  التبليغ  إمكانية  العمل  ميثاق  وضع  وقد  ك 
ن منح  ها، مع ض غ سليمة أو أمور تث الريبة يف التقارير املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غ
ية من أي رد فعل أو رضر قد يلحق به نتيجة اإلبالغ عن تلك الشكوك، ومن أساسيات  املُبلِغ الرسية والح
اإلجراءات  وتوضيح  للرشكة  الداخلية  املعلومات  رسية  عىل  املحافظة  رشوط  أيضاً  الرشكة  عمل  ميثاق 

يثاق السلوك املهني املعتمد. والعواقب التأديبية للمخالفات التي قد تحصل نتيجة لعدم التزام 

موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض املصالح  •

تتبع الرشكة سياسة معتمدة من مجلس اإلدارة بشأن تعارض املصالح، وتهدف هذه السياسة الحد من 
ل الرشكة، وتشتمل هذه السياسة عىل أمثلة واضحة  حاالت تعارض املصالح التي قد تنتج عن س أع
لحاالت تعارض املصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها، وتب سياسة تعارض املصالح أنه يتع عىل 
ل والعقود التي تتم لحساب  عضو مجلس اإلدارة  إبالغ مجلس اإلدارة  عن أي مصلحة شخصية يف األع
ع مجلس اإلدارة وأنه ال يجوز للعضو ذي املصلحة االشرتاك يف  الرشكة، وأن يثبت ذلك يف محرض اجت
التصويت عىل القرار الذي يصدر يف ذلك الشأن، وأيضاً يتوجب عىل رئيس مجلس اإلدارة  إبالغ الجمعية 
ل والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها،  العامة عند انعقادها عن األع

ورشط أن يرفق  بهذا اإلبالغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب

وخصائص  ومجاالت  جوانب  تحدد  التي  والشفاف  الدقيق  واإلفصاح  العرض  آليات  تطبيق  عن  موجز   •
اإلفصاح.

ك املساهم واملستثمرين  ترتكز السياسة املتبعة يف الرشكة عىل اإلفصاح والشفافية بهدف 
أفضل،  بشكل  بها  املتبعة  األخالقية  واملعاي  أدائها  وتقييم  الرشكة  أنشطة  متابعة  عىل  والجمهور 
نينة لدى املستثمرين  حيث يساهم اإلفصاح الدقيق يف الوقت املناسب عىل خلق بيئة الثقة والط
املتعلقة  الجوانب  وكافة  للرشكة  املايل  الوضع  يخص  في  الرشكة  يف  املصالح  أصحاب  من  هم  وغ
بأنشطتها وبياناتها املالية ومشاريعها. ولذا فقد قامت الرشكة بوضع آليات العرض واإلفصاح الدقيق 
ا يف ذلك بيان الوضع املايل  والشفاف للمعلومات الجوهرية وعن كافة األمور املتعلقة بالرشكة 
رسات متعلقة بالسيطرة عىل الرشكة أو عىل قراراتها. وتلتزم الرشكة يف  واألداء وامللكية وأية م

نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق

التدقيق  لجنة  تتضمن  وسوف  الرشكة،  نشاط  طبيعة  مع  تتناسب  للتدقيق  لجنة  بتشكيل  الرشكة  قامت 
علمية  ؤهالت  اللجنة  أعضاء  ويتمتع  تعيينه،  أو  انتخابه  فور  مستقالً  عضواً  أعضاء  ثالثة  من  املؤلفة 
وخربة عملية يف املجاالت املحاسبية واملالية، و يكن هناك أي تعارض ب توصيات لجنة التدقيق 

وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام. 

استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي

اإلدارة  مجلس  من  بتوصية  العامة  الجمعية  موافقة  عىل  بناء  الخارجي  الحسابات  مراقب  تعي  يتم 
ويتم التأكد من االستقاللية التامة ملراقب الحسابات الخارجي عن الرشكة ومجلس إدارتها، حيث ال يقوم 
أو  الحيادية  عىل  تؤثر  قد  والتي  والتدقيق،  املراجعة  ل  أع ضمن  تدخل  ال  للرشكة  إضافية  ل  أع بأية 
املالية  التقارير  ومناقشة  راجعة  و استقالليتهم  من  بالتأكد  التدقيق  لجنة  تقوم  ك  االستقاللية. 
السنوية والربع سنوية الصادرة عن مراقب الحسابات قبل رفعها إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها.

القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

االلتزام،  ومتابعة  املخاطر  إلدارة  متخصصة  رشكة  مع  بالتعاقد  21/ديسمرب/2021  بتاريخ  الرشكة  قامت 
بحيث تعمل هذه الرشكة عىل قياس ومتابعة شتى أنواع املخاطر التي تواجه الرشكة والتقرير عنها، 
وتتمتع هذه الرشكة باالستقاللية التامة وتقدم تقريرها إىل لجنة إدارة املخاطر، ك ولديها الصالحيات 
الكادر  فيها  ويتوافر  مالية،  صالحيات  أو  سلطات  أي  دون  من  وجه  أكمل  عىل  هامها  للقيام  الالزمة 

البرشي املؤهل واملتمتع بالكفاءات املهنية الالزمة.

تتمتع  الداخيل  للتدقيق  مستقلة  إدارة  أيضاً  للرشكة  املعتمد  التنظيمي  الهيكل  يف  يتوافر  ك 
للرقابة  الفعال  التحقيق  عىل  وتعمل  التدقيق  للجنة  تبعيتها  طريق  عن  التامة  الفنية  باالستقاللية 

الداخلية يف الرشكة.

الضبط  مبادئ  مراعاة  خالل  من  أنشطتها  جميع  تغطي  داخلية  ورقابة  ضبط  أنظمة  عىل  الرشكة  تعتمد 
والفصل  واملسؤوليات،  للسلطات  السليم  التحديد  يف  واملتمثلة  املزدوجة،  الرقابة  لعملية  الداخيل 
من  وذلك  املزدوج،  والتوقيع  املزدوجة،  والرقابة  والفحص  املصالح،  تعارض  وعدم  املهام  يف  التام 

خالل توافر هيكل صالحيات مالية وإدارية.

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية

موجز عن ميثاق العمل الذي يشمل عىل معاي ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية.  •

يشتمل  عمل  ميثاق  وهو  إدارتها،  مجلس  قبل  من  املعتمد  املهني  السلوك  ميثاق  الرشكة  تطبق 
عىل معاي ومحددات تعمل عىل ترسيخ ثقافة السلوك املهني والقيم األخالقية للرشكة واملبادئ 
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ا يف ذلك من حقوق املساهم العامة التي تضمنها الرشكة مثل: هذا الهدف 

قيد قيمة امللكية املساهم بها يف سجالت الرشكة.  .1

الترصف يف األسهم من تسجيل امللكية ونقلها و /أو تحويلها.  .2

الحصول عىل النصيب املقرر يف توزيعات األرباح.  .3

4.  الحصول عىل نصيب من موجودات الرشكة يف حالة التصفية.

رية  واالستث التشغيلية  واسرتاتيجيتها  الرشكة  بنشاط  الخاصة  واملعلومات  البيانات  عىل  الحصول    .5
بشكل منتظم وميرس.

. االطالع عىل سجل املساهم  .6

عات الجمعية العامة للمساهم والتصويت عىل قراراتها. 7.  املشاركة يف اجت

8.  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

ل مجلس اإلدارة بشكل خاص. 9.  مراقبة أداء الرشكة بشكل عام وأع

حالة  يف  وذلك  املسؤولية،  دعوى  ورفع  التنفيذية  اإلدارة  أو  الرشكة  إدارة  مجلس  أعضاء  مسائلة    .10
إخفاقهم يف أداء املهام املناطة بهم.

املستمرة  املتابعة  متطلبات  ضمن  وذلك  املقاصة،  وكالة  لدى  يحفظ  خاص  سجل  إنشاء  عن  موجز   •
. للبيانات الخاصة باملساهم

وجنسياتهم  املساهم  ء  أس فيه  تقيد  املقاصة  وكالة  لدى  خاص  سجل  بإنشاء  الرشكة  قامت 
السجل  يف  الواردة  املعلومات  مع  التعامل  ويتم  منهم،  لكل  اململوكة  األسهم  وعدد  وموطنهم 

ية والرسية. بأقىص درجات الح

الرشكة  يف  للمساهم  ويحق  فيه  املسجلة  البيانات  عىل  يطرأ  تغي  بأي  السجل  هذا  تحديث  ويتم 
محدثة  بسجالت  االحتفاظ  ويتم  املقاصة،  برشكة  الخاصة  والقوان  لإلجراءات  وفقاً  عليه  االطالع  طلب 

. للمساهم يف الرشكة أيضاً عند قسم شئون املساهم

بجمعيات  الخاصة  عات  االجت يف  والتصويت  املشاركة  عىل  املساهم  تشجيع  كيفية  عن  نبذة   •
الرشكة.

بالجمعيات  الخاصة  عات  االجت يف  والتصويت  املشاركة  عىل  املساهم  تشجيع  عىل  الرشكة  تحرص 
عات الجمعية العامة للمساهم  العامة للرشكة، وذلك من خالل اآلليات املوضوعة للمشاركة يف اجت

عات العامة للمساهم عىل ما ييل: وآليات التصويت فيها، حيث أنها تحرص عند تنظيم االجت

ل وزمن ومكان انعقاد  ع متضمنة جدول األع توجيه دعوة من مجلس اإلدارة إىل املساهم لالجت  •
حوكمة  قواعد  يف  ورد  وما  الرشكات،  قانون  يف  املحددة  اآللية  وفق  اإلعالن  طريق  عن  ع  االجت

الرشكات والقوان واللوائح املنظمة لذلك.

أي  وضع  دون  باإلنابة  أو  شخصية  بصفة  التصويت  حق  ارسوا  أن  املساهم  لكافة  الفرصة  إتاحة   •
عوائق تؤدي إىل حظر التصويت.

عات الجمعية العامة، ومناقشة املوضوعات  إتاحة الفرصة للمساهم باملشاركة الفعالة يف اجت  •

ت املرتبطة باإلفصاح والصادرة عن مختلف  سياستها وإجراءاتها بإتباع كافة القوان واللوائح والتعلي
الجهات التنظيمية والرقابية ويف التوقيت املالئم.

نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  •

البيانات  عىل  يحتوي  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بإفصاحات  خاص  بسجل  الرشكة  تحتفظ 
الرشكات  يف  املطلع  األشخاص  بتعامالت  الخاصة  الرقابية  املتطلبات  حسب  بتعامالتهم  الخاصة 
املدرجة يف بورصة الكويت، ويتم تحديث بيانات السجل بشكل دوري ويحتوي عىل البيانات املتعلقة 
ها من املزايا املالية األخرى التي يتم إدراجها يف التقرير السنوي  باملكافآت والرواتب والحوافز وغ
املعروض عىل الجمعية العامة وهو سجل متاح لالطالع عليه من قبل كافة مساهمي الرشكة دون أي 

رسوم.

بيان مخترص عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمرين.  •

املستثمرين،  شؤون  بتنظيم  تختص  وحدة  اإلدارة  مجلس  من  املعتمد  التنظيمي  الهيكل  يف  يتوفر 
الحالي  للمستثمرين  الالزمة  والتقارير  واملعلومات  البيانات  وتوف  إتاحة  عىل  الوحدة  هذه  وتعمل 
املناسبة  باالستقاللية  الوحدة  هذه  تتمتع  الرشكة.  بخصوص  استفساراتهم  عىل  وتجيب  واملحتمل 
الوسائل  مختلف  خالل  من  دقيق  وبشكل  املناسب  الوقت  يف  والتقارير  واملعلومات  البيانات  لتوف 

املناسبة.

يف  كب  بشكل  عليها  د  واالعت املعلومات،  لتكنولوجيا  األساسية  البنية  تطوير  كيفية  عن  نبذة   •
عمليات اإلفصاح.

عىل  املصالح  وأصحاب  واملستثمرين  املساهم  مع  والتواصل  اإلفصاح  عمليات  يف  الرشكة  تعتمد 
وسائل مختلفة منها وسيلة تكنولوجيا املعلومات، ويحتوي املوقع اإللكرتو للرشكة عىل معلومات 
عىل  املخصص  القسم  إىل  باإلضافة  الجوهرية،  ومعلوماتها  املالية  وتقاريرها  راتها  الستث شاملة 
والبيانات  املعلومات  خالله  من  تعرض  املستثمرين  لشؤون  آخر  وقسم  الرشكات  لحوكمة  املوقع 
املعلومات  عىل  الحصول  عىل  واملحتمل  الحالي  واملستثمرين  املساهم  يساعد  ا  الحديثة 

الالزمة عن الرشكة وتقييم أدائها.

القاعدة الثامنة
احرتام حقوق املساهم

العدالة  ن  لض وذلك   ، للمساهم العامة  الحقوق  ية  وح تحديد  متطلبات  تطبيق  عن  موجز   •
. واملساواة ب كافة املساهم

ية  وح مساهميها  وأهداف  الرشكة  أهداف  ب  التوازن  تحقيق  عىل  الرشكة  حوكمة  نظام  يهدف   
املساهم  من  أي  يتمتع  ال  حتى   ، املساهم كافة  ب  واملساواة  العدالة  وتحقيق  حقوقهم 
جميع  يف  الرشكة  تقوم  وال  مستوياتهم،  عن  النظر  بغض  سواهم  دون  خاصة  معاملة  عىل  بالحصول 

نع الحصول عىل أي معلومة أو حق ممنوح ألي مساهم. األحوال 

ك وينص النظام األسايس للرشكة ولوائحها وسياساتها الداخلية عىل اإلجراءات التي تضمن تحقيق 
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إن الرشكة ومن ضمن خططها لتنمية املوارد البرشية تقوم بعدة ورش تدريب هدفها تنمية املهارات 
الرشكة  عمالء  إىل  ورشحها  الرشكة  خدمات  بيع  مهارة  املهارات  تلك  ضمن  ومن  لديها  للعامل 
ثيل الرشكة لدى العمالء  لتوعيتهم بخصوص حقوقهم وواجباتهم وكيفية تقديم الخدمات إليهم و
امتدت  عمل  ورشة  بإنشاء  الرشكة  قامت  وقد  سمعتها.  للرشكة  تحفظ  التي  والوسائل  الطرق  بأفضل 

لستة أيام لتدريب موظفي قسم املبيعات وقد حرضها أيضاً مدراء األقسام.

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  وأداء  ككل،  اإلدارة  مجلس  أداء  تقييم  كيفية  عن  نبذة   •
التنفيذية

يتم تقييم أداء اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري من خالل نظم وآليات تقييم معتمدة من الرشكة، 
الخاصة  واألهداف  للرشكة  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  دى  مرتبطة   (KPIs) رئيسية  أداء  ومؤرشات 
الرتشيحات  لجنة  قبل  من  تتم  فسوف  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أداء  تقييم  عملية  أما  ووظيفة.  إدارة  بكل 
من  املعتمدة  للسياسة  وفقاً  بالتقييم  الخاصة  واملعاي  األسس  تضع  بحيث  تشكيلها  فور  واملكافآت 

قبل مجلس اإلدارة.

حيث  سنوياً،  اإلدارة  مجلس  ولجان  أعضاء  عمل  تقييم  يف  الذا  التقييم  نظام  عىل  الرشكة  وتعتمد 
ل مجلس اإلدارة ولجانها، ويتم  وجبها تحديد أي جوانب أو متطلبات الزمة ملعالجة أو تطوير أع يتم 
لها  ألع محددة  رئيسية  أداء  مؤرشات  حسب  كذلك  الرشكة  موظفي  وجميع  التنفيذية  اإلدارة  تقييم 

بشكل دوري وأيضاً تحديد متطلبات تطويرها حسب نتائج التقييم. 

نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية (Value Creation) لدى العامل يف الرشكة،   •
وذلك من خالل تحقيق األهداف االسرتاتيجية وتحس معدالت األداء.

الرشكة،  داخل  العامل  لدى  املؤسسية  القيم  خلق  أهمية  عىل  مستمر  بشكل  اإلدارة  مجلس  يؤكد 
وذلك من خالل وضع اآلليات واإلجراءات التي تعمل عىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية وتحس معدالت 
كن  التي  الرقابية  ت  والتعلي بالقوان  االلتزام  ثقافة  وتعزيز  نرش  عىل  وتعمل  الرشكة،  يف  األداء 
من خلق بيئة عمل تتميز باالنضباط وااللتزام بالقواعد السائدة ورفع روح املسؤولية واألخالق املهنية 

وتحقيق جودة أفضل يف أداء املوظف وتحقيق أهداف الرشكة. 

القاعدة الحادية عرش
عية  الرتكيز عىل أهمية املسؤولية االجت

وركائز  دعائم  إحدى  وتشكل  الكويتي  السوق  يف  العاملة  الرشكات  أقدم  إحدى  ولكونها  الرشكة  إن 
أهمية  مدى  وتدرك  منه  جزًء  تشكل  الذي  املجتمع  بدعم  أنشطتها  يف  تركز  بها  تعمل  التي  األنشطة 
دعم الرشكات الناشطة ومسؤوليتها املجتمعية ملا لذلك من تأث إيجا عىل املجتمع الذي تعمل 

من خالله.

إن الرشكة قامت بتاريخ 18 ديسمرب 2021 برعاية مجموعة من طالب كلية الهندسة والبرتول يف جامعة 
الكويت الذين صمموا معدات إنشائية لدعمهم وتشجيعهم عىل امليض يف مرشوعهم.

ا يعادل %1 من أرباحها املحققة سنوياً إىل مؤسسة  ك قامت الرشكة وتقوم بشكل سنوي بالتربع 
سؤوليتها املجتمعية تجاه أبناء الكويت. مشاريع الخ كجزء من الشعور 

الحسابات  ومراقب  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إىل  بشأنها  األسئلة  وتوجيه  ل،  األع جدول  عىل  املدرجة 
الخارجي.

عات الجمعية العامة ك ال  عدم فرض أي رسوم مقابل حضور أي فئة من فئات املساهم الجت  •
. يتم منح أي ميزة تفضيلية ألي فئة مقابل الفئات األخرى من املساهم

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب املصالح

ية واالعرتاف بحقوق أصحاب املصالح. نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الح  •

أصحاب  مع  التعامل  إجراءات  بقواعد  خاصة  سياسات  عىل  الرشكة  يف  الحوكمة  سياسات  إطار  يتضمن 
ية حقوقهم لديها. وتشمل هذه السياسات عىل رضورة التعامل مع  املصالح وذلك اعرتافاً وحرصاً لح
ييز  أصحاب املصالح بذات الرشوط التي تطبقها الرشكة يف تعاملها مع أعضاء مجلس اإلدارة دون أي 
، ك تشمل عىل آليات التعامل مع أصحاب املصالح وتلبية متطلباتهم بشكل مالئم  أو تفضيل ألحده
مع املحافظة عىل عالقة جيدة واحرتام حقوقهم واملحافظة عىل رسية املعلومات املتعلقة بهم.

نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب املصالح عىل املشاركة يف متابعة أنشطة الرشكة املختلفة.  •

خالل  من  املختلفة  أنشطتها  متابعة  يف  املشاركة  عىل  املصالح  أصحاب  تشجيع  عىل  الرشكة  تسعى 
توف املعلومات والبيانات املتعلقة بذلك يف الوقت املناسب وبالشفافية الكاملة، وذلك عن طريق 
الرشكة  قبل  من  سليمة  غ  رسات  م عن  اإلبالغ  إمكانية  فيها  املصالح  ألصحاب  توفر  سياسة  د  اعت

ية املناسبة يف سياستها لألطراف التي تقوم باإلبالغ. وتوف الح

القاعدة العارشة
تعزيز وتحس األداء

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كل  حصول  تتيح  التي  اآلليات  وضع  متطلبات  تطبيق  عن  موجز   •
التنفيذية عىل برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر.

ن تطبيق قواعد الحوكمة الفعالة،  تحرص الرشكة عىل تدريب وتأهيل القا عىل إدارة الرشكة ولض
عمل  عىل  اإليجا  وانعكاسها  لها  أع وتطوير  الرشكة  أداء  تعزيز  يف  وإسهامها  ألهميتها  وذلك 
بشكل  بهم  املناطة  واملسئوليات  املهام  رسة  م من  كينهم  و التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس 
د سياسة خاصة لتدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،  أفضل. ولذلك فقد قامت الرشكة باعت
العالقة  ذات  رات  واملؤ الندوات  يف  اشرتاكهم  عىل  والحرص  تدريبهم  يف  االستمرار  عىل  والعمل 
بعمل الرشكة للتعرف عىل آخر التطورات ومواكبة املستجدات يف قطاعات عمل الرشكة. ويتم املشاركة 

رات عاملية يف القطاعات املعنية بنشاطات الرشكة.  سنوياً يف برامج تدريبية وورش عمل ومؤ

فيها  املدراء   قبل  من  املشاركة  تم  التي  العاملية  رات  واملؤ العمل  وورش  التدريبية  الربامج  ومن 
خالل العام: 

ورشة تدريب عىل مهارات : يوم تدريب كامل (16 و18 يناير ) + 4 أيام (ساعت لكل حصة) واحدة   •
كل أسبوع
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البيانات املالية 
املجمعة 

31 ديسمرب 2021
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رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
بيان الدخل املجمع 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021

إيضـاحات
 2021

دينار كويتي
 2020

دينار كويتي

322,012,96221,172,927إيرادات 

(14,612,013)(16,969,189)4مرصوفات تشغيل

5,043,7736,560,914مجمل الربح

5334,597444,697إيرادات أخرى

(2,708,141)(2,712,785)6مرصوفات إدارية

ويل (117,647)(177,504)تكاليف 

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم 
لة الوطنية والزكاة  العلمي ورضيبة دعم الع

2,488,0814,179,823ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (41,558) (24,059)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

لة الوطنية  -    (10,100)رضيبة دعم الع

 (41,558) (24,059)الزكاة 

(24,000)(22,000)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

2,407,8634,072,707ربح السنة 

27 فلس16 فلس18ربحية السهم األساسية واملخففة

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 24 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

 

 

5 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
  

1  2016    

1  2016  
31  2021      

 
 

    7  2010  
31 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
68  

 
 

 
 

 
10 2022 

 
 

 
 



4647
رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك.ع. (جي  يس)  |  الكويت  |  السعودية  |  قطررشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك.ع. (جي  يس)  |  الكويت  |  السعودية  |  قطر

رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
بيان الدخل الشامل املجمع 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021

إيضـاح
 2021

دينار كويتي
 2020

دينار كويتي

2,407,8634,072,707ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى: 

بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إىل بيان 
الدخل املجمع:

(8,414)(415)فروق تحويل عمالت أجنبية عند التحويل

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إىل بيان الدخل 
املجمع:

71,646,000150,000إعادة تقييم أرض مستأجرة

(خسارة) ربح غ محقق من موجودات مالية مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

(38,636)42,289

1,606,949183,875إيرادات شاملة أخرى للسنة

يل اإليرادات الشاملة للسنة 4,014,8124,256,582إج

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 24 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
بيان املركز املايل املجمع

ك يف 31 ديسمرب 2021

إيضاحات
2021

دينار كويتي

معاد إدراجها* 
2020

دينار كويتي

معاد إدراجها*
1 يناير 2020
دينار كويتي

املوجودات 

موجودات غ متداولة 

743,626,04636,890,60336,477,235ممتلكات ومعدات 

8922,2651,040,1731,133,861موجودات حق االستخدام

44,548,31137,930,77637,611,096

موجودات متداولة 

737,697608,793534,426مخزون  

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
20215,401254,037211,748من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

97,190,6757,916,7517,117,031مدينون تجاريون ومدفوعات مقدماً

103,075,6873,926,7775,541,676النقد والنقد املعادل  

11,219,46012,706,35813,404,881

55,767,77150,637,13451,015,977مجموع املوجودات 

حقوق امللكية واملطلوبات 

حقوق امللكية 

1115,000,00015,000,00015,000,000رأس املال 

  126,360,6146,111,8065,692,824احتياطي إجباري 

1210,489,8508,843,8508,693,850فائض إعادة تقييم

108,721147,357105,068احتياطي القيمة العادلة

(1,246)(9,660)(10,075)احتياطي تحويل عمالت أجنبية

  12,497,48513,338,43015,684,705أرباح مرحلة 

يل حقوق امللكية  44,446,59543,431,78345,175,201إج

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 24 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
بيان املركز املايل املجمع (تابع)

ك يف 31 ديسمرب 2021

إيضاحات
2021

دينار كويتي

معاد إدراجها* 
2020

دينار كويتي

معاد إدراجها*
1 يناير 2020
دينار كويتي

مطلوبات غ متداولة 

8486,664505,238618,364مطلوبات عقود تأج

-    -    134,629,542قروض وسلف

141,600,5561,506,3581,540,567مكافأة نهاية الخدمة للموظف

6,716,7622,011,5962,158,931

مطلوبات متداولة  

8457,712581,493575,143مطلوبات عقود تأج

-    -    13514,393قروض وسلف 

153,632,3094,612,2623,106,702دائنون تجاريون ومرصوفات مستحقة 

4,604,4145,193,7553,681,845

يل املطلوبات  11,321,1767,205,3515,840,776إج

55,767,77150,637,13451,015,977مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

إن بعض املبالغ املدرجة ال تتوافق مع البيانات املالية املجمعة ك يف 1 يناير 2020 و31 ديسمرب 2020 وتعكس التعديالت   *
التي تم إجراؤها ك هو وارد بالتفصيل يف اإليضاح 23. 

عيل فواز الصباح
(رئيس مجلس اإلدارة)

عادل كوهري
(الرئيس التنفيذي)

راجيف كولكار
(املدير املايل)

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 24 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
ات يف حقوق امللكية املجمع  بيان التغ

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021
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رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
ات يف حقوق امللكية املجمع (تابع) بيان التغ

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021
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رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية املجمع 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021

إيضـاحات
 2021

دينار كويتي
 2020

دينار كويتي

أنشطة التشغيل

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
لة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء  ورضيبة دعم الع

2,488,0814,179,823مجلس اإلدارة

تعديالت غ نقدية ملطابقة ربح السنة بصايف التدفقات 
النقدية:

(25,400)(200,097)5ربح بيع ممتلكات ومعدات

(42,597)(10,365)5ربح من إنهاء عقد تأج 

1,014(33)ممتلكات ومعدات مشطوبة خالل السنة 

74,394,0084,064,108   استهالك

8660,308574,864إطفاء موجودات حق االستخدام

ن املتوقعة للمدين التجاري 9306,458210,583مخصص خسائر االئت

14231,642159,764مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف 

(52,962)(27,452)5إيرادات فوائد

(262,675)-    5منحة حكومية 

(18,072)(23,751)5إيرادات توزيعات أرباح 

ويل 177,504117,647تكاليف 

7,996,3038,906,097

ات يف رأس املال العامل: التغ

(74,367)(129,090)مخزون

(968,186)281,911مدينون تجاريون ومدفوعات مقدماً

1,494,325(775,372)دائنون تجاريون ومرصوفات مستحقة

7,373,7529,357,869التدفقات النقدية الناتجة من العمليات

33,870220,819منحة حكومية مستلمة 

(193,973)(137,199)14مكافأة نهاية الخدمة للموظف مدفوعة 

(24,000)(22,000)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة 

(74,434)(160,147)رضائب مدفوعة 

7,088,2769,286,281صايف التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 24 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
البيانات املالية املجمعة

31 ديسمرب 2021

رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية املجمع (تابع)

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021

إيضـاحات
 2021

دينار كويتي
 2020

دينار كويتي

ر أنشطة االستث

(4,363,973)(9,554,025)7رشاء ممتلكات ومعدات 

284,63558,644متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

صايف الحركة يف الودائع الثابتة ذات فرتة استحقاق أك 
500,000-    10من ثالثة أشهر 

527,45252,962إيرادات فوائد مستلمة 

523,75118,072إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة 
ر (3,734,295)(9,218,187)االستث

أنشطة التمويل

(6,000,000)(3,000,000)12توزيعات أرباح مدفوعة

-    135,143,935قروض محددة األجل مستلمة 

ويل مدفوعة لقروض وسلف  (56,540)(148,329)تكاليف 

ويل مدفوعة عن التزام عقود تأج (61,107)(56,946)تكاليف 

(543,061)(675,963)مدفوعات عقود تأج عن أصل املبلغ

صايف التدفقات النقدية الناتجة من (املستخدمة يف) 
(6,660,708)1,262,697أنشطة التمويل

(1,108,722)(867,214)صايف النقص يف النقد والنقد املعادل 

(6,177)16,124تأث تحويل عمالت أجنبية

3,426,7774,541,676النقد والنقد املعادل يف 1 يناير  

102,575,6873,426,777النقد والنقد املعادل يف 31 ديسمرب 

معامالت غ نقدية

 1,288,193 806,566إضافات إىل موجودات حق االستخدام 

 (1,288,193)(806,566)إضافات إىل مطلوبات عقود التأج 

-    -

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 24 تشكل جزًءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

1.   معلومات حول الرشكة 

(مقفلة)  ش.م.ك.  واملناولة  للنقليات  جاسم  لرشكة  املجمعة  املالية  البيانات  بإصدار  الترصيح  تم 
ديسمرب   31 يف  املنتهية  للسنة  «املجموعة»)  بـ  مًعا  إليها  (يشار  التابعة  ورشكاتها  األم»)  («الرشكة 
مساهمي  ملوافقة  وتخضع  مارس 2022.  بتاريخ 10  الصادر  األم  الرشكة  إدارة  مجلس  لقرار  وفقاً   2021
الرشكة  ملساهمي  العمومية  للجمعية  يحق  السنوية.  العمومية  الجمعية  ع  اجت خالل  األم  الرشكة 
ع الجمعية العمومية السنوية ملساهمي الرشكة  األم تعديل هذه البيانات املالية املجمعة خالل اجت

األم. 
 

إن عنوان املكتب الرئييس املسجل للرشكة األم هو املرقاب، منطقة رقم 1، مبنى رقم 8، مجمع صالح 
الرشكة  إن  الكويت.   ،13089 الصفاة   ،22801 ص.ب.  الخامس،  الطابق   ،2 مكتب  العقاري،  الجراح  ن  سلي
وية ش.م.ك.ع. وهي رشكة مدرجة يف سوق  األم هي رشكة تابعة لرشكة القرين للصناعات البرتوكي

الكويت لألوراق املالية. 

إن الرشكة األم هي رشكة مساهمة كويتية مقفلة تم تسجيلها وتأسيسها بالكويت يف 25 مايو 1979.  
يف 21 يناير 2021، قامت الرشكة األم بتقديم طلب إىل هيئة أسواق املال يف الكويت إلدراج أسهمها 
يف سوق الكويت لألوراق املالية. وافقت هيئة أسواق املال عىل هذا الطب بتاريخ 23 سبتمرب 2021 

ونتيجة لذلك، تم إدراج أسهم الرشكة يف سوق الكويت لألوراق املالية اعتباراً من 17 أكتوبر 2021. 

في ييل أنشطة الرشكة األم طبقا للنظام األسايس: - 

القيام بجميع عمليات النقل الربي خارج دولة الكويت وعىل األخص العمليات املتعلقة بنقل الركاب   .1
بأية وسيلة من وسائل املواصالت الربية.

الخفيفة  واآلليات  واملعدات  واملركبات  الشاحنات  أنواع  جميع  اد  واست واستئجار  وتأج  وبيع  رشاء   .2
والثقيلة وأية وسيلة الزمة للمناولة والنقل الربي والبحري ونقل املواد داخل وخارج دولة الكويت.

تطوير أي صناعة خاصة بالنقل الربي أو لها بها أية صلة (بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).  .3

عمليات التخليص والشحن واملناولة عىل البضائع الواردة واملصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها.  .4

املشاركة يف إدارة وتشغيل وصيانة وإنشاء املوانئ البحرية والربية ومحطات الحاويات املتعلقة   .5
بهذا النشاط.

رسة جميع أنشطة التجارة اإللكرتونية طبقا لنشاط املجموعة. م  .6

الربي  والنقل  املناولة  ل  بأع املرتبطة  والحرف  الخدمات  ألغراض  الالزمة  املبا  وتأج  إقامة   .7
والبحري.

وين البواخر ووكالء لرشكات البواخر.  النقل البحري بجميع أنواعه وخدمات البواخر و  .8

تقديم كافة خدمات النقل وإدارة املطارات والتي تشمل الخدمات األرضية املساندة للركاب والطائرات   .9
والبضائع املرتبطة بالنقل الجوي.
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لك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبارشة نشاطها يف إطار الحدود املسموح بها وفقا للقانون.  .10

تدار  مالية  محافظ  يف  رها  استث طريق  عن  األم  الرشكة  لدى  املتوفرة  املالية  الفوائض  استغالل   .11
من قبل رشكات وجهات متخصصة.

تقديم خدمات املناولة والتحميل وتفريغ السفن والنقل البحري.  .12

ختلف أنواعها داخل وخارج دولة الكويت وعىل  القيام بجميع عمليات النقل الربي للبضائع واملواد   .13
وية الثمينة  األخص العمليات املتعلقة بنقل البضائع العامة والسائبة والوقود واملياه واملواد الكي

بأي وسيلة من وسائل النقل. 

لك األسهم والسندات لحساب الرشكة األم فقط (ويجوز للرشكة األم أن تكون لها مصلحة أو تشرتك   .14
لها أو التي قد تعاونها عىل تحقيق أغراضها  ال شبيهة بأع بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أع
ويجوز  بها).  تلحقها  أن  أو  الهيئات  هذه  تشرتي  أو  تشارك  أو  تنشئ  أن  ولها  الخارج  أو  الكويت  يف 

للرشكة األم مبارشة األنشطة املذكورة آنفا داخل أو خارج دولة الكويت كرشكة قانونية أو كوكيل.

ثلة أو مكملة أو ذات صلة بأنشطتها الرئيسية. يجوز للرشكة األم القيام بأنشطة أخرى م

د البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020 من قبل مساهمي الرشكة  تم اعت
األم يف 31 مارس 2021. 

ات يف السياسات املحاسبية للمجموعة   2.   أساس اإلعداد والتغ

2.1  أساس اإلعداد 

للمعاي الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معاي  تم إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً 
املحاسبة الدولية. 

تم إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األرض املستأجرة واملوجودات 
للقيمة  وفًقا  قياسها  تم  التي  األخرى  الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  املالية 

العادلة. 

ثل العملة الرئيسية وعملة العرض للرشكة  تم عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي 
األم.

التعديالت  وتعكس  لسنة 2020  املجمعة  املالية  البيانات  مع  تتوافق  ال  السابقة  السنة  مبالغ  بعض  إن 
التي تم إجراؤها لعمليات إعادة اإلدراج ك هو مب بالتفصل يف اإليضاح 3. 

ات يف السياسة املحاسبية واإلفصاحات  2.2   التغ

يف  املستخدمة  لتلك  ثلة  م املجمعة  املالية  البيانات  إعداد  يف  املطبقة  املحاسبية  السياسات  إن 
من 1 يناير 2021.  تقم  السنة املالية السابقة، باستثناء تطبيق املعاي الجديدة التي ترسي اعتباراً 

املجموعة بالتطبيق املبكر ألي معيار أو تفس أو تعديل آخر صادر ولكن  يرس بعد.

ات والتعديالت املطبقة من قبل املجموعة 2.2.1  املعاي الجديدة والتفس

البيانات  عىل  تأث  لها  ليس  ولكن   ،2021 سنة  يف  مرة  ألول  ات  والتفس التعديالت  من  العديد  ترسي 
املالية املجمعة للمجموعة.

 ،9 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  عىل  تعديالت   :2 املرحلة   - الفائدة  ملعدالت  املعياري  اإلصالح 
ومعيار املحاسبة الدويل 39، واملعيار الدويل للتقارير املالية 7، واملعيار الدويل للتقارير املالية 4، 

واملعيار الدويل للتقارير املالية 16

ات عىل البيانات املالية املجمعة عندما يتم استبدال  تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعامل مع التأث
معدل الفائدة املعروض ب البنوك باملعدل البديل الخايل تقريبا من املخاطر. 

تتضمن تلك التعديالت املربرات العملية اآلتية: 

ات يف التدفقات النقدية املطلوبة مبارشة  ات التعاقدية أو التغ املربر العميل الذي يتطلب التغ  
الحركة  يعادل  ا  املتغ  الفائدة  سعر  يف  ات  كتغي معها  التعامل  يتم  بحيث  اإلصالح  عملية  خالل 

يف سعر الفائدة بالسوق. 

عالقة  وقف  دون  والتوثيق  التصنيفات  لتحوط  ايبور  إصالح  إطار  يف  املطلوبة  ات  بالتغي ح  الس  
التحوط. 

يتم  عندما  منفصلة  بصورة  املحددة  املتطلبات  استيفاء  رضورة  من  للرشكات  مؤقت  إعفاء  تقديم   
تصنيف األداة الخالية تقريبا من املخاطر كبند تغطية املخاطر. 

املجموعة  وتعتزم  للمجموعة.  املجمعة  املالية  البيانات  عىل  تأث  لها  يكن  التعديالت   هذه  إن 
استخدام املربرات العملية يف فرتات مستقبلية عندما تصبح سارية املفعول. 

امتيازات التأج املتعلقة بكوفيد19- بعد 30 يونيو 2021 - تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية 16 

أصدر مجلس معاي املحاسبة الدولية يف 28 مايو 2020 امتيازات التأج املتعلقة بكوفيد19- - تعديل 
تطبيق  من  للمستأجرين  إعفاًء  التعديالت  نح   . التأج عقود  املالية 16  للتقارير  الدويل  املعيار  عىل 
إرشادات املعيار الدويل للتقارير املالية 16 بشأن محاسبة تعديل عقد التأج المتيازات التأج الناشئة 
كنتيجة مبارشة لوباء كوفيد19-. نظرًا لكونها مربًرا عمليًا قد يختار املستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز 
بهذا  يقوم  الذي  املستأجر  يقوم   . التأج لعقد  تعديل  ثل  املؤجر  من  بكوفيد19-  املتعلق  التأج 
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بنفس  بكوفيد19-  املتعلق  التأج  امتياز  عن  الناتجة  التأج  مدفوعات  يف  تغي  أي  باحتساب  االختيار 
ثل التغي  الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغي وفًقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 16، إذا  

. تعديل لعقد التأج

كان من املقرر تطبيق هذا التعديل حتى 30 يونيو 2021، ولكن نظراً الستمرار تأث جائحة كوفيد 19-، قام 
د فرتة تطبيق املربر العميل حتى 30  املجلس الدويل ملعاي املحاسبة الدولية يف 31 مارس 2021 
يونيو 2022. يرسي التعديل عىل فرتات البيانات املالية املجمعة السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 أبريل 
فأنها  ذلك  ومع  بكوفيد-19  املتعلقة  التأج  امتيازات  عىل  بالحصول  املجموعة  تقم  ولكن    .2020

تعتزم تطبيق املربر العميل عندما يصبح ساري املفعول يف غضون فرتة التطبيق املسموح بها. 

2.3   معاي صادرة ولكن  ترس بعد

ات التي صدرت ولكن  ترس بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية املجمعة  في ييل املعاي والتفس
للمجموعة. تنوي املجموعة تطبيق هذه املعاي متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية املفعول.

 إشارة مرجعية إىل اإلطار املفاهيمي - تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية 3 

أصدر مجلس معاي املحاسبة الدولية يف مايو 2020 تعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية 3 
ل – إشارة مرجعية إىل اإلطار املفاهيمي. والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة  دمج األع
اإلطار  إىل  مرجعية  بإشارة   1989 سنة  يف  الصادر  املالية  البيانات  وعرض  إعداد  إطار  إىل  املرجعية 
املتطلبات  يف  ملحوظ  تغي  أي  يطرأ  أن  دون   2018 مارس  يف  الصادر  املالية  للتقارير  املفاهيمي 

املتعلقة به.

ك أضاف مجلس معاي املحاسبة الدولية إعفاًء من مبادئ االعرتاف الواردة باملعيار الدويل للتقارير 
املالية 3 لتجنب إصدار األرباح أو الخسائر املحتملة خالل «اليوم الثا للتطبيق» والناتجة عن االلتزامات 
ات  تفس لجنة  تفس  أو   37 الدويل  املحاسبة  معيار  نطاق  ضمن  تندرج  التي  املحتملة  واملطلوبات 

املعاي الدولية للتقارير املالية 21 الرضائب، يف حالة تكبدها بصورة منفصلة. 

ويف نفس الوقت، قرر مجلس معاي املحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن املعيار 
الدويل للتقارير املالية 3 املتعلقة باملوجودات املحتملة والتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة املرجعية 

إىل إطار إعداد وعرض البيانات املالية.

 2022 يناير   1 بعد  أو  يف  تبدأ  التي  السنوية  املجمعة  املالية  البيانات  فرتات  عىل  التعديالت  ترسي   
وتنطبق بأثر مستقبيل.

ليس من املتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأث مادي عىل املجموعة. 

املمتلكات واملعدات: املتحصالت قبل االستخدام املقصود - تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل 16

 16 الدويل  املحاسبة  معيار  عىل  تعديالت   2020 مايو  يف  الدولية  املحاسبة  معاي  مجلس  أصدر 
نع املنشآت من أن تقوم بخصم  املمتلكات واملعدات: املتحصالت قبل االستخدام املقصود، والتي 
واملعدات  املمتلكات  بنود  من  بند  أي  بيع  تكلفة  من  واملعدات  املمتلكات  بنود  بيع  من  متحصالت  أي 
وذلك يف حالة الوصول بذلك األصل إىل املوقع والحالة الرضورية ألن يكون جاهزا للتشغيل بالطريقة 
وتكاليف  البنود  هذه  مثل  بيع  من  املتحصالت  املنشأة  تسجل  ذلك،  من  بدالً  اإلدارة.  قبل  من  املقصودة 

إنتاج تلك البنود ضمن األرباح أو الخسائر.

يرسي التعديل عىل فرتات البيانات املالية املجمعة السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2022 وال بد 
من تطبيقه بأثر رجعي عىل بنود املمتلكات واملعدات املتاحة لالستخدام يف أو بعد بداية أقرب فرتة 

معروضة يف حالة قيام املنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.

من غ املتوقع أن يكون للتعديالت تأث مادي عىل املجموعة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 9 األدوات املالية – الرسوم ضمن اختبار «نسبة %10» يف حالة إلغاء 
االعرتاف باملطلوبات املالية

كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 2018-2020 عىل عملية إعداد املعاي الدولية للتقارير املالية، 
أصدر مجلس معاي املحاسبة الدويل تعديالً عىل املعيار الدويل للتقارير املالية 9. يتضمن التعديل 
توضيحات حول الرسوم التي تدرجها املنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف رشوط االلتزام 
املايل الجديد أو املعدل بصورة جوهرية عن رشوط االلتزام املايل األصيل. تشمل هذه الرسوم فقط 
أو  املسددة  الرسوم  عىل  مشتملًة  واملقرض  املقرتض  ب  في  املستلمة  أو  املسددة  املبالغ  تلك 
عىل  التعديل  هذا  املنشأة  تطبق  األخر.  الطرف  عن  نيابًة  املقرض  أو  املقرتض  قبل  من  إما  املستلمة 
فيها  تقوم  التي  السنوية  املالية  البيانات  فرتة  بعد  أو  يف  املتبادلة  أو  املعدلة  املالية  املطلوبات 

املنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.

مع  يناير 2022   1 بعد  أو  يف  تبدأ  التي  السنوية  املجمعة  املالية  البيانات  فرتات  عىل  التعديل  يرسي 
املتبادلة  أو  املعدلة  املالية  املطلوبات  عىل  التعديالت  املجموعة  ستطبق  املبكر.  بالتطبيق  ح  الس
ألول  التعديل  بتطبيق  املنشأة  فيها  تقوم  التي  السنوية  املجمعة  املالية  البيانات  فرتة  بعد  أو  يف 

مرة. 

من غ املتوقع أن يكون للتعديالت تأث مادي عىل املجموعة. 

اإلصالح املعياري ملعدالت الربح (املرحلة 2)

نرش مجلس معاي املحاسبة الدولية (أو املجلس) يف 27 أغسطس 2020 املرحلة الثانية من اإلصالح 
املعياري ألسعار الفائدة – التعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية 9 ومعيار املحاسبة الدويل 
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للتقارير  الدويل  واملعيار  املالية 4  للتقارير  الدويل  واملعيار   7 املالية  للتقارير  الدويل  واملعيار   39
املالية 16 (املرحلة 2 من إصالح معدل اإليبور). تطرح املرحلة 2 من إصالح معدل اإليبور إعفاءات مؤقتة 
عدل  ملعالجة املشكالت املحاسبية التي تنشأ عن استبدال معدل اإليبور (سعر الفائدة ب البنوك) 

ربح بديل خايل تقريباً من املخاطر.

املخاطر  من  تقريباً  خايل  بديل  ربح  عدل  البنوك)  ب  الفائدة  اإليبور (سعر  معدل  استبدال  تأث  يظل 
عىل منتجات وخدمات املجموعة من جوانب الرتكيز الرئيسية. لدى املجموعة عقود تستند بشكل ما إىل 
تد ملا بعد السنة املالية 2021 حيث من املحتمل حينها أن يتم وقف  معدل اإليبور مثل الليبور والتي 
بصدد تقييم تأث انتقال املجموعة إىل تطبيق أنظمة معدالت  نرش معدالت اإليبور. واملجموعة حالياً 
ات التي تطرأ عىل منتجاتها وخدماتها وأنظمتها  الربح الجديدة بعد عام 2021 عن طريق مراجعة التغ
وكذلك عملية رفع التقارير لديها وستواصل االستعانة باملساهم الداخلي والخارجي لدعم عملية 

االنتقال بشكل منظم وتخفيف املخاطر الناتجة من االنتقال.

تعريف التقديرات املحاسبية – تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل 8 

 8 الدويل  املحاسبة  معيار  عىل  تعديالت   2021 فرباير  يف  الدويل  املحاسبة  معاي  مجلس  أصدر 
ات يف التقديرات  والتي قدم فيها تعريف «التقديرات املحاسبية». توضح التعديالت التمييز ب التغ
تستخدم  كيف  التعديالت  توضح  ك  األخطاء.  وتصحيح  املحاسبية  السياسات  يف  املحاسبية  ات  والتغ

املنشآت أساليب القياس واملدخالت لتطوير التقديرات املحاسبية. 

ترسي التعديالت عىل فرتات البيانات املالية السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير 2023 وتنطبق عىل 
ات املحاسبية يف التقديرات املحاسبية التي تحدث يف أو بعد بداية  ات يف السياسات والتغ التغي

الفرتة. ويسمح بالتطبيق املبكر طاملا تم اإلفصاح عن تلك الحقيقة. 
من غ املتوقع أن يكون للتعديالت تأث مادي عىل املجموعة.  

رسة 2 ضمن  اإلفصاح عن السياسات املحاسبية – تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل 1 وبيان امل
املعاي الدولية للتقارير املالية 

أصدر مجلس معاي املحاسبة الدولية يف فرباير 2021 تعديالت عىل معيار املحاسبة الدولية 1 وبيان 
يقدم  والتي  الجوهرية  املعلومات  أحكام  وضع  املالية  للتقارير  الدولية  املعاي  ضمن   2 رسة  امل
إفصاحات  عىل  الجوهرية  املعلومات  أحكام  تطبيق  عىل  املنشآت  ملساعدة  وأمثلة  إرشادات  فيها 
السياسات  إفصاحات  تقديم  عىل  املنشآت  مساعدة  إىل  التعديالت  تلك  تهدف  املحاسبية.  السياسات 
سياستها  عن  اإلفصاح  يف  املنشآت  متطلبات  استبدال  طريق  عن  نفعاً  أك  تكون  التي  املحاسبية 
املحاسبية «الجوهرية» باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح عن سياستهم املحاسبية «الجوهرية» وإضافة 
اإلرشادات حول كيفية تطبيق املنشآت ملفهوم املعلومات الجوهرية يف صنع القرارات بشأن إفصاحات 

السياسات املحاسبية. 

يناير 2023   1 بعد  أو  يف  تبدأ  التي  السنوية  للفرتات   1 الدويل  املحاسبة  معيار  عىل  التعديالت  ترسي 
رسة 2 يقدم إرشادات غ إلزامية بشأن  ح بالتطبيق املبكر. نظراً ألن التعديالت عىل بيان امل مع الس
مفعول  رسيان  تاريخ  فإن  املحاسبية،  السياسات  معلومات  عىل  الجوهرية  املعلومات  تعريف  تطبيق 

تلك التعديالت ليس إلزامياً. 

ها عىل إفصاحات السياسات املحاسبية للمجموعة.  إن املجموعة بصدد تقييم تأث التعديالت لتحديد تأث

2.4   أساس التجميع 

تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للمجموعة ورشكاتها التابعة ك يف 31 ديسمرب 2021. 
ة من مشاركتها  تتحقق السيطرة عندما تتعرض املجموعة ملخاطر أو يكون لها حقوق يف عائدات متغ
يف الرشكة املستثمر فيها ويكون لديها القدرة عىل التأث عىل تلك العائدات من خالل سيطرتها عىل 

الرشكة املستثمر فيها. 

 بصورة محددة، تسيطر املجموعة عىل الرشكة املستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة:

نحها القدرة الحالية عىل توجيه  السيطرة عىل الرشكة املستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي   
األنشطة ذات الصلة الخاصة بالرشكة املستثمر فيها)؛

ة من مشاركتها يف الرشكة املستثمر فيها؛ و التعرض ملخاطر أو حقوق يف عائدات متغ  

القدرة عىل استخدام سيطرتها عىل الرشكة املستثمر فيها يف التأث عىل عائداتها.  

هذا  ولتعزيز  السيطرة.  رسة  م اىل  تؤدي  التصويت  حقوق  أغلبية  بأن  افرتاض  هناك  عام،  بشكل 
ثلة للرشكة املستثمر  االفرتاض، وعندما تحتفظ املجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق م
فيها، تأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها عىل 

ا يف ذلك: الرشكة املستثمر فيها 

الرتتيب التعاقدي القائم مع حاميل األصوات اآلخرين يف الرشكة املستثمر فيها  

الحقوق الناتجة من الرتتيبات التعاقدية األخرى  

حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت املحتملة  

تش  والظروف  الوقائع  كانت  إذا  فيها  املستثمر  الرشكة  عىل  سيطرتها  مدى  تقييم  املجموعة  تعيد 
ات يف عامل واحد أو أك من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الرشكة التابعة عندما  إىل وجود تغ
املجموعة  تفقد  عندما  السيطرة  هذه  وتتوقف  التابعة  الرشكة  عىل  السيطرة  عىل  املجموعة  تحصل 
سيطرتها عىل الرشكة التابعة. ويتم إدراج املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملرصوفات املتعلقة 
بالرشكة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة يف بيان الدخل املجمع من تاريخ حصول املجموعة 

عىل السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة املجموعة عىل الرشكة التابعة.
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والحصص  املجموعة  ساهمي  األخرى  الشاملة  اإليرادات  بنود  من  بند  وكل  الخسائر  أو  األرباح  تتعلق 
غ املسيطرة حتى إن أدى ذلك إىل رصيد عجز يف الحصص غ املسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند 
التابعة  للرشكات  املحاسبية  السياسات  ىش  تت ل  التابعة  للرشكات  املالية  البيانات  عىل  الرضورة 
رشكات  ب  في  واملطلوبات  املوجودات  كافة  استبعاد  ويتم  للمجموعة.  املحاسبية  السياسات  مع 
املجموعة وحقوق امللكية واإليرادات واملرصوفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت في ب 

أعضاء املجموعة بالكامل عند التجميع.

يتم املحاسبة عن التغ يف حصة امللكية لرشكة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

ا يف ذلك  عندما تفقد املجموعة السيطرة عىل رشكة تابعة، فإنها تستبعد املوجودات ذات الصلة (
الشهرة)، واملطلوبات، والحصص غ املسيطرة، وبنود حقوق امللكية األخرى؛ يف ح يتم االعرتاف 

ر محتفظ به بالقيمة العادلة.  بأي أرباح أو خسائر يف بيان الدخل املجمع. ويتم االعرتاف بأي استث

في ييل الرشكات التابعة للمجموعة: 

بلد التأسيساسم الرشكة
حصة امللكية %

األنشطة الرئيسية
20212020

رشكة جي  يس لنقل 
نقل البضائع %100%100الكويتالوقود ذ.م.م.

رشكة جي  يس لتأج 
املعدات واآلليات الثقيلة 

والخفيفة ذ.م.م.
تأج السيارات واملعدات %100%100الكويت

محتفظ بها من خالل رشكة جي  يس لنقل الوقود ذ.م.م. 

رشكة املشرتي للنقل 
العام وتأج املكائن 

والخدمات البحرية وتخزين 
البضائع ذ.م.م.

%100%100العراق
النقل العام وتأج 

املعدات والخدمات البحرية 
وتخزين البضائع

رشكة جي  يس 
اللوجستية ذ.م.م.

اململكة 
العربية 
السعودية

100%100%

خدمات الشحن ونقل 
املسافرين والتخزين 

وتأج املعدات الخفيفة 
والثقيلة 

محتفظ بها من خالل رشكة جي  يس للمعدات الثقيلة والخفيفة ذ.م.م.

رشكة مفرتق الطرق للنقل 
%100%100قطرواملعدات ذ.م.م.* 

تأج املعدات الخفيفة 
ا فيها الرافعات  والثقيلة 

والرافعات الشوكية 
ومولدات الطاقة

لدى الرشكة األم حصة ملكية فعلية بنسبة %51 يف رشكة مفرتق الطرق للنقل واملعدات ذ.م.م.   *
ك يف 31 ديسمرب 2021 (31 ديسمرب 2020: %51). قامت املجموعة استنادا إىل استشارة املستشار 

القانو بتقييم حصة ملكيتها الفعلية بنسبة %100 يف الرشكة التابعة. 

2.5   ملخص السياسات املحاسبية الهامة 

االعرتاف باإليرادات

يتم االعرتاف باإليرادات من العقود مع العمالء عند نقل السيطرة عىل البضائع أو الخدمات إىل العميل 
بقيمة تعكس املقابل الذي تتوقع املجموعة أحقيتها يف الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم 
إنها  حيث  إيراداتها  ترتيبات  جميع  يف  أساسية  كمنشأة  تعمل  أنها  إىل  املجموعة  وانتهت  الخدمات. 

طية عىل البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها إىل العميل.  تسيطر بصورة 

عاي االعرتاف املحددة التالية أيضاً قبل االعرتاف باإليرادات.  يجب الوفاء 

إيرادات الخدمات

املخزون  وإدارة  املعدات  وتأج  والشحن  املناولة  إيرادات  رئيسية  بصورة  الخدمات  إيرادات  تشمل 
والنقل والتخزين. يتم االعرتاف باإليرادات من تقديم الخدمات عىل مدار الوقت عند تقديم الخدمات إىل 

العميل.

والخدمات  البضائع  بيع  أو «عقود  الخدمات»  عقود «بيع  من  باإليرادات  باالعرتاف  املجموعة  تقوم  ك 
يف  املخرجات  طريقة  باستخدام  الوقت  مدار  عىل  فردي»  أداء  كالتزام  اعتبارها  يتم  والتي  بالجملة 
التكلفة  مقابل  التكلفة  أساس  عىل  اإلنجاز  قياس  إىل  عامة  بصفة  ذلك  ويستند  اإلنجاز،  مقدار  قياس 

ألنها تتوقع أداء املجموعة بصورة موثوق منها نحو الوفاء بالتزام األداء.

مبالغ  تتضمن  التي  العقود  عىل  الفاتورة»  يف  «الحق  العميل  «املربر  تطبيق  املجموعة  اختارت 
لة واملواد املنصوص عليها يف العقد عندما ترى املجموعة أن الحق يف املقابل  ومعدالت ثابتة للع

من العميل يعادل بصورة مبارشة قيمة أداء املجموعة الذي تم إنجازه حتى تاريخه.  
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إيرادات الفوائد

وهو  الفعيل  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  الفوائد  استحقاق  عند  الفوائد  بإيرادات  االعرتاف  يتم 
لألداة  املتوقع  العمر  مدار  عىل  املقدرة  املستقبلية  النقدية  املتحصالت  بدقة  يخصم  الذي  املعدل 

املالية إىل صايف القيمة الدفرتية لألصل املايل.

 تكاليف االقرتاض

إن تكاليف االقرتاض املتعلقة مبارشة بحيازة أو إنشاء األصل، الذي يستغرق بالرضورة فرتة زمنية طويلة 
كافة  تسجيل  يتم  األصل.  تكلفة  من  كجزء  رسملتها  يتم  بيعه  أو  له  املعد  ل  لالستع جاهزاً  يصبح  ل 
تكاليف  من  االقرتاض  تكاليف  تتكون  فيها.  املتكبدة  الفرتة  يف  كمرصوفات  األخرى  االقرتاض  تكاليف 

الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها املنشأة في يتعلق باقرتاض األموال. 

منح حكومية 

يتم االعرتاف باملنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم استالم املنحة وسيتم االلتزام بكافة 
منتظم  أساس  عىل  كإيرادات  تسجيلها  يتم  املرصوفات،  ببند  املنحة  تتعلق  عندما  املرفقة.  الرشوط 
عىل مدار الفرتات التي يتم خاللها تحميل التكاليف ذات الصلة، التي تم تخصيص تلك املنحة لتعويضها، 
العمر  مدار  عىل  متساوية  بالغ  كإيرادات  تسجيلها  يتم  ما،  بأصل  املنحة  تتعلق  وعندما  كمرصوفات. 

اإلنتاجي املتوقع لألصل ذي الصلة. 

عندما تقوم املجموعة باستالم منح ملوجودات غ نقدية، يتم تسجيل األصل واملنحة بالقيم االسمية 
ط  إىل  استناداً  لألصل،  املتوقع  اإلنتاجي  العمر  مدار  عىل  الخسائر  أو  األرباح  إىل  إدراجه  ويتم 

استهالك مزايا األصل ذي الصلة عىل أقساط سنوية متساوية. 

إيرادات توزيعات أرباح 

يتم االعرتاف بإيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق يف استالم املدفوعات. 

الرضائب 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

تحتسب املجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة %1 من ربح السنة استناداً إىل الحساب 
املعدل بناء عىل قرار مجلس إدارة املؤسسة، والذي ينص عىل وجوب استبعاد املحول إىل االحتياطي 

اإلجباري والخسائر املرتاكمة املرحلة من ربح السنة عند تحديد الحصة. 
لة الوطنية  رضيبة دعم الع

لة الوطنية بنسبة %2.5 من ربح السنة الخاص بالرشكة األم وفقا للقانون رقم  تحتسب رضيبة دعم الع
19 لسنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لسنة 2006. 

الزكاة

 2007 لسنة   58 رقم  املالية  وزارة  لقرار  وفقاً  املجموعة  ربح  من   1% بنسبة  الزكاة  حصة  احتساب  يتم 
الساري اعتباراً من 10 ديسمرب 2007. 

رضائب عىل الرشكات التابعة الخارجية 

يتم احتساب مخصص للرضائب عىل الرشكات التابعة الخارجية وفقاً للوائح املالية املطبقة يف كل دولة 
من الدول التي يتم فيها التشغيل. 

عقود التأج 

، أي  تقوم املجموعة يف تاريخ بدء العقد بتقييم ما إذا كان العقد يتمثل يف أو يشتمل عىل عقد تأج
ما إذا كان العقد ينقل الحق يف السيطرة عىل استخدام األصل املحدد لفرتة زمنية لقاء مقابل نقدي.

املجموعة كمستأجر

ة األجل وعقود  تطبق املجموعة طريقة فردية للقياس واالعرتاف لكافة العقود باستثناء العقود قص
التأج ذات العمر غ املحدد وعقود املوجودات منخفضة القيمة. وتسجل املجموعة مطلوبات عقود 
استخدام  يف  الحق  ثل  التي  االستخدام  حق  وموجودات  التأج  عقود  مدفوعات  لتسجيل  التأج 

املوجودات ذات الصلة.

أ .  موجودات حق االستخدام

األصل  يكون  أن  تاريخ  (أي  التأج  عقد  بدء  تاريخ  يف  االستخدام  حق  وجودات  املجموعة  تعرتف 
استهالك  أي  ناقصاً  للتكلفة  وفقاً  االستخدام  حق  موجودات  وتقاس  لالستخدام).  متاحا  األسايس 
. تتضمن  ا يعكس أية إعادة قياس ملطلوبات عقود التأج مرتاكم وخسائر انخفاض القيمة واملعدلة 
تكلفة هذه املوجودات قيمة مطلوبات عقود التأج املسجلة والتكاليف املبدئية املبارشة املتكبدة 
أي حوافز عقود تأج مستلمة. يتم  ومدفوعات عقود التأج املسددة يف أو قبل تاريخ البدء ناقصاً 
ر  األع أو  التأج  عقد  مدة  مدى  عىل  الثابت  القسط  أساس  عىل  االستخدام  حق  موجودات  استهالك 

ر اإلنتاجية املقدرة للموجودات: اإلنتاجية املقدرة للموجودات أيه أقرص. وفي ييل األع

3 سنوات أرض 
3 سنوات مبا 

ك تتعرض موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة. 

ب.  مطلوبات عقود التأج

الحالية  بالقيمة  تقاس  حيث  التأج  عقد  بداية  تاريخ  يف  التأج  عقود  طلوبات  املجموعة  تعرتف 
ملدفوعات عقود التأج املسددة عىل مدى فرتة العقد. وتتضمن مدفوعات عقد التأج املدفوعات 
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عقد  ومدفوعات  مستحقة  حوافز  أي  ناقصا  طبيعتها)  يف  الثابتة  املدفوعات  ذلك  يف  ا  ) الثابتة 
ة التي تعتمد عىل أحد املؤرشات أو املعدالت وكذلك املبالغ التي من املتوقع سدادها  التأج املتغ
رسة لخيار الرشاء  نات القيمة التخريدية. ك تشتمل مدفوعات عقد التأج عىل سعر امل وجب ض
رسته من قبل املجموعة ومدفوعات الغرامات إلنهاء  والتي من املؤكد بصورة معقولة من أنه يتم م
رسة املجموعة لخيار إنهاء العقد. ويف حالة  عقد التأج يف حالة إذا كانت مدة عقد التأج تعكس م
ة التي ال تعتمد عىل مؤرش أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمرصوفات يف  مدفوعات عقود التأج املتغ

الفرتة التي يقع فيها الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد املدفوعات.

، تستخدم املجموعة معدل االقرتاض املتزايد يف  عند احتساب القيمة الحالية ملدفوعات عقد التأج
تاريخ بداية عقد التأج يف حالة إذا كان معدل الفائدة املتضمن يف عقد التأج غ قابل للتحديد بشكل 
فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد التأج ل تعكس تراكم الفائدة بين 
الدفرتية  القيمة  قياس  يعاد  ذلك،  إىل  إضافة  املسددة.  التأج  عقد  مدفوعات  مقابل  تخفيضها  يتم 
مدفوعات  يف  تغ  أو  التأج  عقد  مدة  يف  تغي  أو  تعديل  يطرأ  أن  حالة  يف  التأج  عقد  ملطلوبات 
ات يف املدفوعات املستقبلية الناتجة من التغ يف مؤرش أو معدل مستخدم  عقد التأج (مثل التغ
يف التقييم بشأن رشاء األصل  يف التقييم الذي يتم إجراؤه  أو تغ   ( لتحديد مدفوعات عقود التأج

ذي الصلة.

ة األجل وعقود املوجودات منخفضة القيمة عقود التأج قص

ة  ة األجل بالنسبة لعقود تأج املمتلكات واملعدات قص تطبق املجموعة إعفاء االعرتاف للعقود قص
األجل الخاصة بها (أي تلك العقود التي تقدر مدتها بفرتة 12 شهراً أو أقل من تاريخ بداية التأج والتي 
القيمة  منخفضة  املوجودات  لعقود  االعرتاف  إعفاء  املجموعة  تطبق  ك  األصل).  رشاء  خيار  تتضمن  ال 
بالنسبة لعقود تأج املعدات املكتبية التي تعترب منخفضة القيمة. ويتم تسجيل مدفوعات عقد التأج 
القسط  أساس  عىل  كمرصوفات  القيمة  منخفضة  املوجودات  وعقود  األجل  ة  قص العقود  حالة  يف 

 . الثابت عىل مدى فرتة عقد التأج

املجموعة كمؤجر

الهامة  واملزايا  املخاطر  كافة  بتحويل  وجبها  املجموعة  تقوم  ال  التي  التأج  عقود  تصنيف  يتم 
أساس  عىل  الناتجة  التأج  إيرادات  عن  املحاسبة  تتم  تشغييل.  تأج  كعقود  األصل  لكية  املرتبطة 
املجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  يف  اإليرادات  ضمن  وتدرج  التأج  عقد  فرتة  مدى  عىل  الثابت  القسط 
التأج  عقد  حول  التفاوض  يف  املتكبدة  املبدئية  املبارشة  التكاليف  تضاف  التشغيلية.  لطبيعتها  نظرا 
التشغييل إىل القيمة الدفرتية لألصل املؤجر وتسجل عىل نفس األساس الذي يتم به تسجيل إيرادات 

. يتم تسجيل اإليجارات املحتملة كإيرادات يف الفرتة التي يتم فيها اكتسابها. التأج

ممتلكات ومعدات 

بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تدرج  تقييمه،  معاد  بلغ  قياسها  يتم  التي  املستأجرة  األرض  باستثناء 
وجدت.  إن  القيمة،  يف  االنخفاض  من  مرتاكمة  خسائر  أي  أو  و/  املرتاكم  االستهالك  بعد  بالصايف 
تتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من املمتلكات واملعدات وتكاليف االقرتاض ملرشوعات اإلنشاء 
املمتلكات  من  جوهرية  أجزاء  استبدال  رضورة  عند  االعرتاف.  عاي  الوفاء  تم  لو  في  األجل  طويلة 
ر إنتاجية محددة  واملعدات عىل فرتات فاصلة، تدرج املجموعة هذه األجزاء كموجودات فردية ذات أع
وتستهلكها وفًقا لذلك. باملثل عند إجراء فحص رئييس، تدرج تكلفته يف القيمة الدفرتية للممتلكات 
عاي االعرتاف. يتم االعرتاف بكافة تكاليف اإلصالح والصيانة  واملعدات كاستبدال في لو تم الوفاء 

األخرى يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها. 

ر اإلنتاجية املقدرة التالية للموجودات  يحتسب االستهالك عىل أساس القسط الثابت عىل مدى األع
بعد خصم القيمة التخريدية ك ييل:

العمر اإلنتاجي

3-15 سنةسيارات ومعدات 

10 سنواتتحسينات عىل أرض مستأجرة 

5 - 10 سنواتمبا سابقة التجهيز 

3 - 5 سنوات أثاث وتركيبات 

5 سنواتأدوات ومكائن 

عند  أو  البيع  عند  به  االعرتاف  إلغاء  يتم  مبدئياً  مسجل  جوهري  جزء  وأي  واملعدات  املمتلكات  بند  إن 
عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء 
االعرتاف باألصل (املحتسبة بالفرق ب صايف متحصالت البيع والقيمة الدفرتية لألصل) يف بيان الدخل 

املجمع عند إلغاء االعرتاف باألصل.

ر اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات يف نهاية كل سنة مالية  تتم مراجعة القيمة التخريدية واألع
ويتم تعديلها عىل أساس مستقبيل، متى كان ذلك مناسباً.

لية قيد التنفيذ  ل الرأس ام، يتم تحويل األع لية قيد التنفيذ بالتكلفة. بعد اإل ل الرأس تدرج األع
إىل فئة املمتلكات واملعدات ذات الصلة.

سنة  كل  منتظمة  فرتات  عىل  تقييم  إجراء  يتم  تقييمها.  املعاد  بالقيمة  املستأجرة  األرض  قياس  يتم 
أي  تدرج  قيمته الدفرتية.  عن  مادية  بصورة  تقييمه  معاد  عدم اختالف القيمة العادلة ألصل  من  للتأكد 
ات مرتبطة بإعادة التقييم يف فائض إعادة التقييم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء إىل  تغي
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بيان  يف  سابًقا  واملسجل  نفسه  لألصل  التقييم  إلعادة  انخفاض  ات  التغي هذه  فيه  تعكس  الذي  الحد 
الدخل املجمع ويف هذه الحالة تسجل الزيادة يف بيان الدخل املجمع. يسجل أي عجز إلعادة التقييم 
نفسه  لألصل  حايل  فائض  مقاصة  إجراء  معه  يتم  الذي  الحد  إىل  باستثناء  املجمع  الدخل  بيان  يف 

واملسجل يف فائض إعادة التقييم.

املخزون

يدرج املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها أيه أقل بعد احتساب مخصصات ألي بنود 
بطيئة الحركة أو متقادمة أو تالفة. تستند تكلفة املخزون إىل مبدأ املتوسط املرجح وتشمل املرصوفات 
املتكبدة إليصال املخزون إىل موقعه وحالته الحارضة مثل سعر الرشاء وتكاليف الشحن واملرصوفات 

العرضية األخرى. 

ام والتكاليف املقدرة  يستند صايف القيمة املمكن تحقيقها إىل سعر البيع املقدر ناقصاً تكاليف اإل
ام البيع. الرضورية إل

 انخفاض قيمة املوجودات غ املالية
ً بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحدد ما إذا كان هناك أي مؤرش عىل أن أصالً ما  تجري املجموعة تقيي
قد تنخفض قيمته. فإذا ما ظهر مثل ذلك املؤرش أو عند رضورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، 
هي  اسرتدادها  املمكن  القيمة  إن  األصل.  لهذا  اسرتدادها  املمكن  القيمة  بتقدير  املجموعة  تقوم 
التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام، أيه  القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً 
عىل  مستقلة  واردة  نقدية  لتدفقات  منتجاً  األصل  يكن  ما   حدة  عىل  أصل  لكل  تحديدها  ويتم  أكرب، 
نحو كب عن تلك التي يتم إنتاجها من املوجودات أو مجموعات املوجودات األخرى. عندما تزيد القيمة 
قيمته  انخفضت  قد  األصل  يعترب  اسرتدادها،  املمكن  القيمة  عن  النقد  إنتاج  وحدة  أو  ما  ألصل  الدفرتية 

ويخفض إىل قيمته املمكن اسرتدادها.

قيمتها  إىل  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  يتم  االستخدام،  أثناء  القيمة  تقييم  عند 
واملخاطر  لألموال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  ت  تقيي يعكس  خصم  معدل  باستخدام  الحالية 
تقييم  وذج  استخدام  يتم  البيع،  حتى  التكاليف  ناقصاً  العادلة  القيمة  تحديد  عند  باألصل.  املتعلقة 
خسائر  إدراج  يتم  املتاحة.  العادلة  القيمة  ؤرشات  تأييدها  يتم  الحسابية  العمليات  هذه  إن  مناسب. 

انخفاض القيمة يف بيان الدخل املجمع.

املرصوفات  فئات  يف  املجمع  الدخل  بيان  يف  املستمرة  العمليات  قيمة  انخفاض  خسائر  تسجيل  يتم 
ا يتفق مع وظيفة األصل الذي انخفضت قيمته، باستثناء بالنسبة للعقار الذي تم إعادة تقييمه سابقاً 
ويف تلك الحالة يتم إدراج إعادة التقييم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يف هذه الحالة يتم تسجيل 

بلغ يعادل أي إعادة تقييم سابقة.  انخفاض القيمة أيضاً يف اإليرادات الشاملة األخرى 

إذا  ما  لتحديد  مجمعة  مالية  بيانات  كل  بتاريخ  تقييم  إجراء  يتم  الشهرة،  باستثناء  للموجودات  بالنسبة 
كان هناك أي مؤرش عىل أن خسائر انخفاض القيمة املسجلة سابقاً  تعد موجودة أو قد انخفضت. 
فإذا ما توفر مثل هذا املؤرش، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن اسرتداده للموجودات أو وحدات 
االفرتاضات  يف  تغ  هناك  كان  إذا  فقط  سابقاً  املسجلة  القيمة  انخفاض  خسارة  رد  يتم  النقد.  إنتاج 
يف  القيمة.  انخفاض  من  خسارة  آخر  إدراج  منذ  لألصل  اسرتدادها  املمكن  القيمة  لتحديد  املستخدمة 
هذه الحالة يكون الرد محدوًدا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفرتية للموجودات قيمتها املمكن اسرتدادها 
يتم  لو   في  االستهالك  بعد  بالصايف  تحديدها  املمكن  من  كان  التي  الدفرتية  القيمة  تتجاوز  وال 
تسجيل خسارة انخفاض يف قيمة األصل يف سنوات سابقة، ويسجل هذا الرد يف بيان الدخل املجمع 
بلغ معاد تقييمه ويف هذه الحالة يتم معاملة العكس كزيادة إعادة تقييم  إال إذا كان األصل مدرًجا 

يف اإليرادات الشاملة األخرى. 

األدوات املالية 

املوجودات املالية

االعرتاف املبد والقياس

ل املنشأة املستخدم يف إدارة  وذج أع تحدد املجموعة تصنيف املوجودات املالية استناًدا إىل 
املوجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية.

ل وذج األع تقييم 

مجموعات  إدارة  كيفية  عن  أفضل  بشكل  يعرب  الذي  باملستوى  لها  أع وذج  املجموعة  تحدد 
ل املجموعة عىل أساس كل  وذج أع ل. وال يتم تقييم  املوجودات املالية لتحقيق هدفها من األع
ا يتم تقييمه عند مستوى أعىل للمحافظ مجتمعة ويستند إىل عوامل ملحوظة.  أداة عىل حدة، وإ

تتضمن املعلومات التي يتم مراعاتها ما ييل:

السياسات واألهداف املوضوعة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات عملياً.  

ل)  وذج األع ل (واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن  وذج األع املخاطر التي تؤثر عىل أداء   
وكيفية إدارة تلك املخاطر؛ باإلضافة إىل

معدل التكرار املتوقع للمبيعات يف الفرتات السابقة وقيمتها وتوقيتها باإلضافة إىل أسباب تلك   
املبيعات والتوقعات حول نشاط املبيعات املستقبلية.

وذج «السيناريو  ل إىل السيناريوهات املتوقعة بصورة معقولة دون وضع  وذج األع يستند تقييم 
األسوأ» أو «سيناريو حاالت الضغط» يف االعتبار. يف حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد االعرتاف املبد 
املالية  املوجودات  تصنيف  من  املجموعة  تغ  لن  للمجموعة،  األصلية  التوقعات  عن  تختلف  بطريقة 
املوجودات  تقييم  عند  املعلومات  هذه  ستدرج  ولكنها  ل،  األع وذج  ضمن  بها  املحتفظ  املتبقية 

املالية املستحدثة أو املشرتاة مؤخراً.
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(اختبار  فقط  والفائدة  املبلغ  أصل  مدفوعات  ثل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما  تقييم 
مدفوعات أصل املبلغ والفائدة فقط)

اختبار  تستويف  كانت  إذا  ما  لتحديد  املالية  للموجودات  التعاقدية  الرشوط  بتقييم  املجموعة  تقوم 
العادلة  القيمة  بأنه  املبلغ»  «أصل  يُعرف  االختبار،  هذا  ألغراض  فقط.  والفائدة  املبلغ  أصل  مدفوعات 
بأنها  الفائدة  وتُعرف  املايل.  األصل  عمر  مدى  عىل  يتغ  وقد  املبد  االعرتاف  عند  املايل  لألصل 
ن املرتبطة بأصل املبلغ ومخاطر اإلقراض األساسية  املقابل لقاء القيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئت
تتمثل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما  تقييم  وعند  الربح.  هامش  وكذلك  والتكاليف  األخرى 
رشوط  يتضمن  املايل  األصل  كان  إذا  ما  املجموعة  تراعي  فقط،  والفائدة  املبلغ  أصل  مدفوعات  يف 
تعاقدية قد تغ من توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستويف هذا الرشط. وتراعي 

املجموعة ما ييل:

األحداث املحتملة التي قد تغ من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛  

مزايا الرفع املايل؛  

رشوط السداد املبكر ومد أجل السداد؛  

الرشوط التي تحد من مطالبة املجموعة يف التدفقات النقدية من موجودات محددة (مثل ترتيبات   
املوجودات التي   ال تتضمن حق الرجوع)؛

بصورة  الفائدة  معدالت  تحديد  إعادة  مثل  لألموال –  الزمنية  القيمة  لقاء  املقابل  تعدل  التي  املزايا   
دورية.

إن الرشوط التعاقدية التي تسمح بالتعرض ألك من املستوى األد من االنكشاف للمخاطر أو التقلب 
تعاقدية  نقدية  تدفقات  تتيح  ال  أسايس  إقراض  برتتيب  املرتبطة  غ  التعاقدية  النقدية  التدفقات  يف 
املايل  األصل  قياس  يتم  الحاالت،  هذه  مثل  ويف  فقط.  والفائدة  املبلغ  ألصل  مدفوعات  يف  تتمثل 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

حددت املجموعة تصنيف وقياس موجوداتها املالية ك ييل:
 

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة

هذه الفئة هي األك ارتباطاً باملجموعة. تقوم املجموعة بقياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة 
: يف حالة استيفائها كال الرشط اآلتي

ل الغرض منه االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات  وذج أع أن يتم االحتفاظ باألصل املايل ضمن   
النقدية   التعاقدية؛ و

مدفوعات  ثل  محددة  تواريخ  يف  نقدية  تدفقات  إىل  املايل  لألصل  التعاقدية  الرشوط  تؤدي  أن   
أصل املبلغ والفائدة   فقط ألصل املبلغ القائم. 

يتم الحقاً قياس املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعيل 
وتخضع النخفاض القيمة. يتم االعرتاف باألرباح أو الخسائر ضمن بيان الدخل املجمع عند إلغاء االعرتاف 

باألصل أو تعديله أو تعرضه النخفاض يف القيمة.

والنقد  والنقد  التجاري  املدين  املطفأة  بالتكلفة  املدرجة  للمجموعة  املالية  املوجودات  تتضمن 
املعادل.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

يف  راتها  استث تصنيف  لإللغاء  قابل  غ  نحو  عىل  تختار  أن  للمجموعة  يجوز   ، املبد االعرتاف  عند 
أسهم كأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى التي تستويف 
محتفظ  غ  وتكون  العرض،  املالية:  األدوات  الدويل 32  املحاسبة  ملعيار  وفقا  امللكية  حقوق  تعريف 

بها لغرض املتاجرة. يتم تحديد التصنيف عىل أساس كل أداة عىل حدة.

ال يتم أبدا إعادة إدراج األرباح والخسائر لهذه املوجودات املالية إىل األرباح أو الخسائر. وتسجل توزيعات 
املدفوعات باستثناء  يف  الحق  يثبت  عندما  املجمع  أو الخسائر  األرباح  بيان  يف  أخرى  كإيرادات  األرباح 
عندما تستفيد املجموعة من هذه املتحصالت كاسرتداد لجزء من تكلفة األصل املايل. ويف هذه الحالة، 
العادلة  بالقيمة  املصنفة  امللكية  حقوق  أدوات  إن  األخرى.  الشاملة  اإليرادات  يف  األرباح  هذه  تسجل 

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييم انخفاض القيمة.

راتها يف األسهم عىل نحو غ قابل لإللغاء ضمن هذه الفئة. اختارت املجموعة تصنيف استث

املدينون التجاريون

ن  ائت خسائر  أي  ناقصاً  فوات  به  الصادر  املخصوم  غ  األصيل  باملبلغ  التجاريون  املدينون  يدرج 
متوقعة.

النقد والنقد املعادل 

استحقاق  فرتة  وله  الثابتة  والودائع  البنوك  لدى  واألرصدة  النقد  من  املعادل  والنقد  النقد  يتكون 
الفائدة  معدل  بواسطة  املطفأة  بالتكلفة  املعادل  والنقد  النقد  إدراج  يتم  أقل.  أو  أشهر  ثالثة  مدتها 

الفعيل.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية عىل تصنيفها ك ييل:

مدينون تجاريون

يدرج املدينون التجاريون باملبلغ األصيل بالصايف ناقًصا مخصص لقاء املبالغ املشكوك يف تحصيلها. 
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تشطب  محتمل.  غ  أمراً  بالكامل  املبلغ  تحصيل  يعد  عندما  تحصيلها  يف  املشكوك  الديون  تقدير  يتم 
الديون املعدومة عند عدم إمكانية اسرتدادها.

النقد والنقد املعادل

البنوك  لدى  واألرصدة  النقد  من  املعادل  والنقد  النقد  يتكون  املجمع،  النقدية  التدفقات  بيان  ألغراض 
والودائع الثابتة ذات فرتة استحقاق مدتها 3 أشهر أو أقل.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

الحقاً  األخرى  الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  املالية  املوجودات  قياس  يتم 
ا يف ذلك بند تحويل العمالت األجنبية  ات يف القيمة العادلة  بالقيمة العادلة. ويتم االعرتاف بالتغ
تحويل  ويتم  امللكية.  حقوق  من  كجزء  املرحلة  األرباح  يف  وعرضها  األخرى  الشاملة  اإليرادات  ضمن 
يف اإليرادات الشاملة األخرى إىل األرباح املرحلة عند  األرباح والخسائر املرتاكمة املعرتف بها سابقاً 
من  األرباح  توزيعات  إيرادات  تسجل  ك  املجمع.  الدخل  بيان  يف  بها  االعرتاف  يتم  وال  االعرتاف  إلغاء 
رات يف األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يف بيان الدخل املجمع ما  االستث
ر ويف هذه الحالة يتم االعرتاف بها يف اإليرادات  ثل بشكٍل واضح اسرتداداً لجزء من تكلفة االستث  
رات يف األسهم بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  الشاملة األخرى. وال تخضع االستث

إىل تقييم انخفاض القيمة. 

إلغاء االعرتاف 

ثلة حسب  ال يتم االعرتاف بأصل مايل (أو جزء من أصل مايل أو جزء من مجموعة موجودات مالية م
ينطبق عليه ذلك) عندما:

تنتهي الحقوق يف استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  

التزاًما  تتحمل  أو  األصل  ذلك  من  النقدية  التدفقات  استالم  يف  حقوقها  بتحويل  املجموعة  تقوم   
«القبض  ترتيب  وجب  آخر  طرف  إىل  مادي  تأخ  دون  بالكامل  املستلمة  النقدية  التدفقات  بدفع 
والدفع»؛ وإما (أ) أن تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل أو (ب) أال تقوم 
عىل  السيطرة  فقدت  ولكنها  لألصل  الهامة  واملزايا  املخاطر  بكافة  االحتفاظ  أو  بتحويل  املجموعة 

األصل. 

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل أو الدخول يف ترتيب 
ذلك  مدى  أي  وإىل  امللكية  ومزايا  خاطر  تحتفظ  زالت  ما  إذا  ما  بتقييم  تقوم  والدفع»،  «القبض 
االحتفاظ. إذا  تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل و تفقد السيطرة عىل 
قدار استمرار املجموعة يف السيطرة عىل األصل. يف هذه الحالة، تقوم  األصل، يتم تسجيل األصل 
املجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة. ويتم قياس األصل املحول وااللتزام املرتبط به عىل أساس 
يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها املجموعة. يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ شكل 

املطلوب  للمقابل  األقىص  الحد  أو  األصل  لذلك  الدفرتية  األصلية  بالقيمة  املحول  األصل  عىل  ن  ض
سداده من املجموعة أيه أقل.

انخفاض قيمة املوجودات املالية 

وفقا  بها  املحتفظ  غ  الدين  أدوات  كافة  عن  املتوقعة  ن  االئت لخسائر  مخصص  املجموعة  تسجل 
ن املتوقعة إىل الفرق ب التدفقات  للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تستند خسائر االئت
النقدية التعاقدية املستحقة طبقا للعقد وكافة التدفقات النقدية الذي تتوقع املجموعة استالمها، 
املتوقعة  النقدية  التدفقات  تشمل  سوف  األصيل.  الفعيل  الفائدة  لسعر  تقريبية  بنسبة  مخصومة 
تعترب  التي  األخرى  نية  االئت التحسينات  أو  بها  املحتفظ  نات  الض بيع  من  الناتجة  النقدية  التدفقات 

جزًءا ال يتجزأ من الرشوط التعاقدية.

التي  نية  االئت للمخاطر  التعرض  لحاالت  بالنسبة   . مرحلت عىل  املتوقعة  ن  االئت خسائر  تسجيل  يتم 
خسائر  مخصص  احتساب  يتم   ، املبد االعرتاف  منذ  ن  االئت مخاطر  يف  ة  كب زيادة  فيها  تحدث   
ن املتوقعة ملدة 12  ن الناتجة عن أحداث التع املحتملة خالل الـ 12 شهرًا القادمة (خسائر االئت االئت
ن منذ  ة يف مخاطر االئت نية التي حدثت فيها زيادة كب شهرًا).  بالنسبة لحاالت التعرض للمخاطر االئت
ن املتوقعة عىل مدى العمر املتبقي للتعرض،  ، يجب احتساب مخصص لخسائر االئت االعرتاف املبد

ن املتوقعة عىل مدى عمر األداة). برصف النظر عن توقيت التع (خسائر االئت

املبسط  املنهج  بتطبيق  املجموعة  قامت  األخرى،  املدينة  واألرصدة  التجاري  للمدين  بالنسبة 
ن املتوقعة عىل مدار عمر األداة لهذه األدوات. واحتسبت  الوارد ضمن املعيار واحتسبت خسائر االئت
ا  ن مع تعديلها  املجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إىل خربة املجموعة السابقة بخسائر االئت

يتناسب مع العوامل املستقبلية املرتبطة باألرصدة والبيئة االقتصادية للمجموعة. 

وتعامل اإلدارة األصل املايل كأصل مقرتن بحاالت تع يف حالة التأخر يف سداد املدفوعات التعاقدية 
يف  وذلك  الحاالت،  بعض  يف  متع  كأصل  املايل  األصل  اإلدارة  تعترب  قد  ذلك،  ومع  يوماً.   365 ملدة 
لية استالم املجموعة للمبالغ التعاقدية  حالة أن تش املعلومات الداخلية أو الخارجية إىل عدم احت

ة بالكامل.  القا

املطلوبات املالية

االعرتاف املبد والقياس

يتم تسجيل كافة املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة، ويف حالة القروض والسلف بالصايف بعد 
تكاليف املعاملة املتعلقة بها مبارشًة.

األخرى  الدائنة  واألرصدة  التجاري  والدائن  والسلف  القروض  للمجموعة  املالية  املطلوبات  تتضمن 
. ومطلوبات التأج
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القياس الالحق

 : ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف املطلوبات املالية إىل فئت

املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،   

املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة.  

إن  حيث  الخسائر،  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مايل  التزام  من  أي  بتصنيف  املجموعة  تقم   
املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة هي األك ارتباطا باملجموعة.

املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة 

القروض والسلف 

قياس  يتم  املتكبدة.  املعاملة  تكاليف  بعد  بالصايف  العادلة  بالقيمة  مبدئياً  بالقروض  االعرتاف  يتم 
القروض الحقاً بالتكلفة املطفأة. ويتم تسجيل أي فرق ب املتحصالت (بالصايف بعد تكاليف املعاملة) 
ومبلغ االسرتداد يف بيان األرباح أو الخسائر املجمع عىل مدار فرتة القروض باستخدام طريقة معدل 
الفائدة الفعلية. يتم االعرتاف باألتعاب املدفوعة إلنشاء تسهيالت قروض كتكاليف معاملة القرض إىل 
الحد الذي من املحتمل معه أن ينخفض جزء من التسهيل أو التسهيل بالكامل. ويف هذه الحالة، يتم 
من  والذي  دليل  فيه  يتوفر  الذي  الحد  إىل  األتعاب  رسملة  ويتم  االنخفاض.  يحدث  حتى  األتعاب  تأجيل 
املحتمل معه أن ينخفض جزء من التسهيل أو التسهيل بالكامل كسداد لخدمات السيولة ويتم إطفاؤها 

عىل مدار فرتة التسهيل الذي تتعلق به. 

يف  عليه  املنصوص  بااللتزام  الوفاء  يتم  عندما  املجمع  املايل  املركز  بيان  من  القروض  شطب  يتم 
العقد أو إلغاؤه أو انتهاؤه. ويتم تسجيل الفرق ب القيمة الدفرتية لاللتزام املايل الذي تم إطفاؤه 
ا يف ذلك أية موجودات غ نقدية محولة أو مطلوبات  أو تحويله إىل طرف أخر واملقابل املدفوع 

ويل.  ويل أو تكاليف  مقدرة يف بيان األرباح أو الخسائر املجمع كإيرادات 

تسوية  بتأجيل  مرشوط  غ  حق  املجموعة  لدى  يكن  ما   متداولة  كمطلوبات  القروض  تصنيف  يتم 
االلتزام ملدة تبلغ 12 شهر عىل األقل بعد فرتة البيانات املالية املجمعة. 

دائنون تجاريون ومرصوفات مستحقة

يتم قيد املطلوبات عن مبالغ ستدفع يف املستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها 
فوات من قبل املورد أو  تصدر.

إلغاء االعرتاف

يتم إلغاء االعرتاف بالتزام مايل عندما يتم اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء 
صالحية استحقاقه. 

رشوط  تعديل  أو   ، كب بشكل  مختلفة  برشوط  املقرض  نفس  من  بآخر  حايل  مايل  التزام  استبدال  عند 
بااللتزام  اعرتاف  كإلغاء  التعديل  أو  التبديل  هذا  معاملة  يتم  جوهري،  بشكل  الحايل  املايل  االلتزام 

األصيل واعرتاف بالتزام جديد، ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية ذات الصلة يف بيان الدخل املجمع.

قياس القيمة العادلة 

تعرف القيمة العادلة بأنها السعر املستلم من بيع أصل أو املدفوع لنقل التزام يف معاملة منظمة 
ب املشارك السوق يف تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة عىل افرتاض حدوث معاملة بيع 

األصل أو نقل االلتزام:

البيع أو النقل يف السوق الرئييس لألصل أو االلتزام، أو  

البيع أو النقل يف السوق األك مالءمة لألصل أو االلتزام يف ظل غياب السوق الرئييس.   

يجب أن يكون بإمكان املجموعة الوصول إىل السوق الرئييس أو السوق األك مالءمة.

يف  للمشارك  املمكن  من  التي  االفرتاضات  باستخدام  االلتزام  أو  لألصل  العادلة  القيمة  قياس  يتم 
السوق استخدامها عند تسع األصل أو االلتزام، بافرتاض أن املشارك يف السوق سيعملون لتحقيق 

مصالحهم االقتصادية املثىل.

يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غ املايل قدرة املشارك يف السوق عىل إنتاج منافع اقتصادية 
من خالل استخدام األصل بأعىل وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إىل مشارك آخر يف السوق من 

املحتمل أن يستخدم األصل بأعىل وأفضل مستوى له.

ة للظروف يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع  تستخدم املجموعة أساليب تقييم مال
د عىل املدخالت امللحوظة ذات الصلة والحد من استخدام املدخالت غ امللحوظة. تحقيق أقىص اعت

البيانات  يف  عنها  اإلفصاح  أو  العادلة  قيمتها  قياس  يتم  التي  واملطلوبات  املوجودات  كافة  تصنف 
إىل أقل مستوى  واملب ك ييل، استناداً  املالية املجمعة ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة، 

من املدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

ثلة؛ املستوى 1: األسعار املعلنة (غ املعدلة) يف األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات م  

املستوى 2: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة   
العادلة ملحوظًا بشكل مبارش أو غ مبارش؛ و

املستوى 3: أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت الجوهرية بالنسبة لقياس القيمة   
العادلة ملحوظًا.
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تحدد  متكرر،  أساس  عىل  املجمعة  املالية  البيانات  يف  املدرجة  واملطلوبات  للموجودات  بالنسبة 
تقييم  إعادة  طريق  عن  الهرمي  الجدول  مستويات  ب  حدثت  قد  التحويالت  كانت  إذا  ما  املجموعة 
ككل)  العادلة  القيمة  قياس  عىل  الهام  التأث  ذي  املدخالت  من  مستوى  أقل  إىل  (استناداً  التصنيف 

يف نهاية كل فرتة بيانات مالية مجمعة.

إىل  استناًدا  واملطلوبات  للموجودات  فئات  بتحديد  املجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  إفصاحات  لغرض 
موضح  هو  ك  العادلة  للقيمة  الهرمي  الجدول  ومستوى  االلتزام  أو  األصل  ومخاطر  ت  وس طبيعة 

أعاله.

مقاصة األدوات املالية

املركز  بيان  يف  املبالغ  صايف  ويدرج  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  ب  مقاصة  إجراء  تتم 
املجموعة  وتنوي  املسجلة  املبالغ  قاصة  يلزم  حايل  قانو  حق  هناك  كان  إذا  املجمع  املايل 

السداد عىل أساس الصايف لتحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات يف آن واحد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظف  

املستوى املحيل

الوافدين.  وموظفيها  املحلي  الكويتي  موظفيها  لكافة  الخدمة  نهاية  مكافأة  املجموعة  تقدم 
مدة الخدمة. تستحق التكاليف  وطول  للموظف  إىل الراتب النها  يستند  املزايا  هذه  إن استحقاق 
ت  املساه تلك  عىل  املجموعة  التزامات  تقترص  التوظيف.  فرتة  مدى  عىل  املزايا  لهذه  املتوقعة 

التي تصنف كمرصوف عند استحقاقها. 

الهيئة  إىل  اشرتاكات  أيضا  املجموعة  تقدم   ، الكويتي باملوظف  يتعلق  وفي  ذلك،  إىل  إضافة 
عىل  يقترص  املجموعة  التزام  إن   . املوظف رواتب  من  كنسبة  املحتسبة  عية  االجت للتأمينات  العامة 

ت التي تسجل كمرصوف عند استحقاقها.  تلك املساه

املستوى الدويل

. إن استحقاق هذه املزايا بناءا عىل  تقدم املجموعة مكافأة نهاية الخدمة لكافة موظفيها الدولي
مدى  عىل  املزايا  لهذه  املتوقعة  التكاليف  تستحق  الخدمة.  مدة  وطول  للموظف  النها  الراتب 

فرتة الخدمة. تقترص التزامات املجموعة عىل هذه االشرتاكات التي تسجل كمرصوف عند استحقاقها. 

مخصصات

تقيد املخصصات عندما يكون لدى املجموعة التزام حايل (قانو أو استداليل) ناتج عن حدث وقع من 
قبل، ومن املحتمل أن يتطلب األمر تدفق صادر للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام 
أو  املخصص  من  جزء  اسرتداد  املجموعة  تتوقع  عندما  االلتزام.  ملبلغ  منه  موثوق  تقدير  إجراء  كن  و

فقط  ولكن  منفصل  كأصل  االسرتداد  يُسجل  املثال،  سبيل  عىل  تأم  عقد  وجب  بالكامل،  املخصص 
عندما يكون هذا االسرتداد مؤكًدا بالفعل. يتم عرض املرصوفات املتعلقة بأي مخصص يف بيان األرباح 

أو الخسائر بالصايف بعد أي اسرتداد. 

الرضائب  قبل  حايل  معدل  باستخدام  املخصصات  خصم  يتم  ماديا،  لألموال  الزمنية  القيمة  تأث  كان  إذا 
بحيث يعكس، وفقاً ملا هو مالئم، املخاطر املرتبطة بااللتزام. عند استخدام الخصم، تتحقق الزيادة يف 

ويل.  املخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف 

االلتزامات واملطلوبات املحتملة

التدفق  يكن  ما   عنها  يفصح  ولكن  املجمع  املايل  املركز  بيان  يف  املحتملة  املطلوبات  تسجل  ال 
الصادر للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية أمراً مستبعًدا.

عىل،  مقصوراً  وليس  ذلك،  يف  ا  املتوقع  يل  الرأس اإلنفاق  إىل  لية  الرأس االلتزامات  تش 
ل املستقبلية  املرصوفات مثل التكاليف املتعلقة باملمتلكات واملعدات ومواد اإلنتاج ومشاريع األع
متلكاتها ومعداتها عىل مدار فرتة زمنية. ال يتم  التي تعاقدت املجموعة عىل تكبدها في يتعلق 
لية يف بيان املركز املايل املجمع ويتم اإلفصاح عنها ضمن اإليضاح رقم 17.  تسجيل االلتزامات الرأس

العمالت األجنبية

للرشكة  الرئيسية  العملة  أيًضا  وهو  الكويتي  بالدينار  للمجموعة  املجمعة  املالية  البيانات  عرض  يتم 
البيانات  يف  املدرجة  البنود  قياس  ويتم  رشكة،  لكل  الرئيسية  العملة  بتحديد  املجموعة  وتقوم  األم. 

املالية املجمعة لكل رشكة باستخدام تلك العملة الرئيسية.

املعامالت واألرصدة

الرصف  ألسعار  وفقاً  املجموعة  رشكات  قبل  من  مبدئيًا  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  تقيد 
الفورية للعملة الرئيسية ذات الصلة يف تاريخ تأهل املعاملة لالعرتاف ألول مرة.

الرئيسية  العملة  إىل  األجنبية  بالعمالت  املدرجة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  تحويل  يعاد  ك 
وفقاً ألسعار الرصف الفورية للعملة الرئيسية بتاريخ البيانات املالية املجمعة. تدرج الفروق الناتجة عن 

تسوية أو تحويل البنود النقدية ضمن بيان الدخل املجمع. 

إن البنود غ النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار 
للقيمة  وفقاً  قياسها  يتم  التي  النقدية  غ  للبنود  وبالنسبة  املبدئية.  املعامالت  تواريخ  يف  الرصف 
العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الرصف ك يف التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة 
العادلة. يتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غ النقدية املقاسة بالقيمة العادلة 
ىش مع االعرتاف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغ يف القيمة العادلة للبند (أي أن  عىل نحو يت
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أو  األخرى  الشاملة  اإليرادات  يف  العادلة  قيمتها  خسائر  أو  أرباح  إدراج  يتم  التي  البنود  تحويل  فروق 
بيان الدخل املجمع تدرج أيضاً يف اإليرادات الشاملة األخرى أو بيان الدخل املجمع عىل التوايل).

رشكات املجموعة

عند التجميع، يتم تحويل املوجودات واملطلوبات للعمليات األجنبية إىل الدينار الكويتي بأسعار الرصف 
توسط أسعار الرصف للسنة. تدرج  السائدة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، وتحول بيانات الدخل 
فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند 
بيع عملية أجنبية، يدرج بند اإليرادات الشاملة األخرى املتعلق بهذه العملية األجنبية ضمن بيان الدخل 

املجمع.

معلومات القطاعات

ل التي ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد  إن القطاع هو جزء مميز من املجموعة يعمل يف أنشطة األع
تكاليف. إن قطاعات التشغيل املحددة من قبل إدارة املجموعة لتوزيع املوارد وتقييم األداء تتفق مع 
التقارير الداخلية املقدمة إىل مسئويل اتخاذ قرارات التشغيل. يتم تجميع قطاعات التشغيل التي لها 
كن رفع  ت االقتصادية واملنتجات والخدمات وفئة العمالء وإعداد تقارير حولها كقطاعات  نفس الس

تقارير حولها.

2.6    األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة 

إن إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر 
عىل املبلغ املدرج لإليرادات واملرصوفات واملوجودات واملطلوبات واإلفصاحات املرفقة واإلفصاح عن 
تتطلب  نتائج  إىل  يؤدي  أن  كن  والتقديرات  االفرتاضات  هذه  من  التأكد  عدم  إن  املحتملة.  املطلوبات 
إجراء تعديل مادي عىل القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوبات املتأثرة يف فرتات مستقبلية. عند 
تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام واالفرتاضات التالية التي تتعلق 
باملصادر املستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات يف تاريخ البيانات املالية املجمعة 
للموجودات  الدفرتية  القيمة  عىل  مادي  تعديل  إجراء  يف  تتسبب  جوهرية  خاطر  ترتبط  والتي 

واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة. 

سيطرة  عن  خارجة  ظروف  بسبب  املستقبلية  التطورات  حول  الحالية  واالفرتاضات  الظروف  تتغ  قد 
املجموعة ويتم تسجيلها يف االفرتاضات يف حالة حدوثها أو عند حدوثها. تم تسجيل البنود التي لها 
أو  و/  األحكام  تجميع  مع  املجمعة  املالية  البيانات  يف  بها  املعرتف  املبالغ  عىل  جوهرية  أك  تأث 

التقديرات أدناه في يتعلق باألحكام / التقديرات ذات الصلة.

األحكام الجوهرية 

عند تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي كان لها التأث 
األك جوهرية يف املبالغ املسجلة يف البيانات املالية املجمعة:

مبدأ االستمرارية 

االستمرارية  مبدأ  أساس  عىل  املواصلة  عىل  املجموعة  لقدرة  تقييم  بإجراء  املجموعة  إدارة  قامت 
ل يف املستقبل القريب.  عالوة عىل  وانتهت إىل أن املجموعة لديها املوارد الالزمة ملواصلة األع
ذلك،  ينم إىل علم اإلدارة وجود أية حاالت عدم تيقن مادي قد تث شكاً جوهرياً حول قدرة املجموعة 
لها عىل أساس مبدأ االستمرارية. وبالتايل، تواصل املجموعة إعداد البيانات املالية  عىل مواصلة أع

املجمعة عىل أساس مبدأ االستمرارية. 

تصنيف املوجودات املالية 

ل الذي يتم ضمنه االحتفاظ  وذج األع تحدد املجموعة تصنيف املوجودات املالية استنادا إىل تقييم 
دفوعات أصل املبلغ والفائدة  باملوجودات وتقييم ما إذا كانت الرشوط التعاقدية لألصل املايل ترتبط 

عىل أصل املبالغ القائم.

تحديد مدة عقود التأج التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء – املجموعة كمستأجر

فرتات  أي  جانب  إىل  التأج  لعقد  لإللغاء  قابلة  غ  مدة  بوصفها  التأج  عقد  مدة  املجموعة  تحدد 
رسته بشكل معقول، أو أي فرتات يشملها خيار  تتضمن خيار مد فرتة عقد التأج يف حالة التأكد من م

رسته. إنهاء عقد التأج يف حالة التأكد بصورة معقولة من عدم م

لدى املجموعة عدة عقود تأج تتضمن خيارات التمديد االنهاء. تطبق املجموعة األحكام يف تقييم 
كافة  تراعي  أنها  أي   . التأج عقد  إنهاء  أو  تجديد  خيار  رسة  م معقولة  بصورة  املؤكد  من  كان  إذا  ما 
رسة إما خيار التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بداية  مل اقتصادياً  العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزاً 
، تعيد املجموعة تقييم مدة عقد التأج إذا كان هناك حدث أو تغ جوهري يف الظروف يقع  التأج
أو  التجديد  خيار  رسة  م عدم  أو  رسة  م عىل  قدرتها  عىل  ويؤثر  املجموعة  سيطرة  نطاق  ضمن 

اإلنهاء. 

التزامات عقود التأج التشغييل – املجموعة كمؤجر 

توصلت  رية.  االستث العقارية  محفظتها  عىل  تجارية  عقارات  إيجار  عقود  بإبرام  املجموعة  قامت 
من  رئيسيًا  جزًءا  تشكل  ال  التي  اإليجار  مدة  مثل  الرتتيبات،  وأحكام  لرشوط  تقييم  عىل  بناًء  املجموعة، 
إىل  تصل  ال  التي  اإليجار  مدفوعات  من  األد  للحد  الحالية  والقيمة  التجاري  للعقار  اإلنتاجي  العمر 
جميع من القيمة العادلة للعقار التجاري، أنه يحتفظ بشكل جوهري بجميع املخاطر واملزايا املتعلقة 

لكية هذه العقارات واملحاسبة عن العقود كعقود إيجار تشغييل.
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التقديرات واالفرتاضات 

ن املتوقعة للمدين التجاري مخصص خسائر االئت

الدين  بأدوات  املرتبطة  املتوقعة  ن  االئت خسائر  بتقييم  مستقبيل  أساس  عىل  املجموعة  تقوم 
مبسطة  طريقة  بتطبيق  املجموعة  تقوم   ، التجاري للمدين  بالنسبة  املطفأة.  بالتكلفة  املدرجة 
ن  االئت مخاطر  يف  ات  التغ بتتبع  املجموعة  تقوم  ال  وبالتايل،  املتوقعة.  ن  االئت خسائر  الحتساب 
ن املتوقعة عىل مدى عمر األداة يف  وبدال من ذلك تسجل مخصص خسائر استنادا إىل خسائر االئت
تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. قامت املجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات تستند إىل خربتها السابقة 
قد  والبيئة االقتصادية.  باملدين  املتعلقة  املستقبلية  مقابل العوامل  تعديلها  بعد  ن،  االئت بخسائر 

تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

مخصص البنود بطيئة الحركة واملتقادمة 

صايف  تقديرات  تستند  واملتقادم.  الحركة  بطيء  املخزون  لبنود  مخصص  باحتساب  املجموعة  تقوم 
هذه  تأخذ  التقديرات.  تلك  وضع  عند  مصداقية  األك  الدليل  إىل  للمخزون  تحقيقها  املمكن  القيمة 
لتاريخ  الحًقا  وقعت  التي  باألحداث  مبارشة  املرتبطة  التكلفة  أو  األسعار  تقلبات  االعتبار  يف  التقديرات 

ة يف نهاية السنة. امليزانية العمومية إىل الحد الذي تؤكد فيه هذه األحداث الظروف القا

ر اإلنتاجية والقيم التخريدية ورسوم االستهالك ذات الصلة للممتلكات واملعدات األع

الصلة  ذات  االستهالك  ورسوم  التخريدية  والقيم  املقدرة  اإلنتاجية  ر  األع املجموعة  إدارة  تحدد 
والتآكل  التلف  أو  لألصل  املتوقع  االستخدام  مراعاة  بعد  التقديرات  هذه  تتحدد  واملعدات.  للممتلكات 
ر اإلنتاجية  ل أو التقادم الفني أو التجاري. تراجع اإلدارة القيمة التخريدية واألع املادي من االستع
عن  تختلف  اإلنتاجية  ر  األع أن  اإلدارة  ترى  عندما  املستقبلية  االستهالك  رسوم  تعديل  ويتم  سنوياً 

التقديرات السابقة.

انخفاض قيمة املمتلكات واملعدات وموجودات حق االستخدام 

تقوم اإلدارة بتقييم االنخفاض يف قيمة املمتلكات واملعدات وموجودات حق االستخدام عندما تش 
كن اسرتدادها. ات يف الظروف إىل أن القيمة الدفرتية قد ال  األحداث أو التغ

تشمل العوامل التي تعترب هامة والتي قد تؤدي إىل مراجعة انخفاض يف القيمة ما ييل:

االستخدام  من  أو  الوقت  مرور  مع  توقعه  كن  ما  يتجاوز  ا  السوق  قيمة  يف  جوهري  انخفاض   
العادي.

ات هامة يف التكنولوجيا والبيئات الرقابية. تغ  

دليل من التقارير الداخلية يش إىل أن األداء االقتصادي لألصل أسوأ، أو سيكون أسوأ، من املتوقع.  

عقود التأج – تقدير معدل االقرتاض املتزايد 

كن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة املتضمن يف عقد التأج وبالتايل فإنها تستخدم  ال 
. إن معدل االقرتاض املتزايد هو معدل الفائدة الذي  معدل االقرتاض املتزايد لقياس مطلوبات التأج
لألصل  ثل  م قيمة  ذي  أصل  عىل  للحصول  الالزمة  األموال  القرتاض  سداده  املجموعة  عىل  يتع 
ن  ض مقابل  ثلة  م ملدة  االقرتاض  يتم  أن  عىل  ثلة  م اقتصادية  بيئة  يف  االستخدام  بحق  املرتبط 
ثل. لذلك يعكس معدل االقرتاض املتزايد ما «يتع عىل املجموعة» سداده، والذي يتطلب تقديرًا  م
تقوم   . التأج عقد  وأحكام  رشوط  لتعكس  تعديل  إىل  تحتاج  عندما  أو  ملحوظة  أسعار  توفر  عدم  عند 
ومطلوبة  متاحة  تكون  عندما  ملحوظة  مدخالت  باستخدام  املتزايد  االقرتاض  معدل  بتقدير  املجموعة 

إلجراء بعض التقديرات الخاصة باملنشأة.

إعادة تقييم األرض املستأجرة

ات يف القيمة العادلة  بلغ معاد تقييمه مع إدراج التغ تقوم املجموعة بقياس األرض املستأجرة 
يف  العادلة  القيمة  لتقييم  مستقل  تقييم  بخب  املجموعة  استعانت  األخرى.  الشاملة  اإليرادات  يف 
السوق  عىل  قائم  دليل  إىل  بالرجوع  املستأجرة  األرض  تقييم  تم  املجمعة.  املالية  البيانات  تاريخ 

ثلة معدلة مقابل عوامل سوق محددة مثل طبيعة وموقع وحالة العقار. باستخدام أسعار م

 
3.   اإليرادات 

في ييل توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء لدى املجموعة استناًدا إىل نوع الخدمات واملعدات.

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

3,533,4932,291,341نقل  

7,385,1398,387,535مناولة 

10,464,6239,659,716تأج معدات 

629,707834,335تخزين 

22,012,96221,172,927
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2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

توقيت االعرتاف باإليرادات 

22,012,96221,172,927خدمات مقدمة عىل مدار الوقت 

األسواق الجغرافية

 19,607,56319,203,811الكويت

 1,538,2681,378,688قطر

 867,131590,428السعودية

يل اإليرادات من العقود مع العمالء 22,012,96221,172,927إج

4.   مرصوفات تشغيل

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

6,082,3384,851,035تكاليف موظف

4,149,6053,835,935استهالك (إيضاح 7) 

3,261,0722,518,124مواد استهالكية للسيارات وصيانة 

662,010350,460تكاليف عقود من الباطن  

967,6221,220,682حوافز وعموالت مناولة 

660,308574,864إطفاء موجودات حق االستخدام

1,186,2341,260,913أخرى 

16,969,18914,612,013

 :2020) كويتي  دينار   1,831,328 بلغ  كمرصوفات  املسجل  املخزون  التشغيل  مرصوفات  تتضمن 
1,554,764دينار كويتي). 

5.   إيرادات أخرى  

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

27,45252,962إيرادات فوائد 

200,09725,400ربح من بيع ممتلكات ومعدات 

10,36542,597ربح من إنهاء عقود تأج (إيضاح 8)

262,675-    منحة حكومية*

23,75118,072إيرادات توزيعات أرباح 

72,93242,991أخرى 

334,597444,697

الكويت  دولة  حكومة  اتخذت  كوفيد19-،  جائحة  تأث  من  للتخفيف  محاولة  ويف  السابقة،  الفرتة  خالل   *
املساعدة  التداب  هذه  وتضمنت  الجائحة.  مواجهة  يف  الخاص  القطاع  رشكات  ملساعدة  تداب 
ترسي  أشهر  ستة  إىل  تصل  ملدة  الخاص  القطاع  يف  الكويتية  العاملة  للقوى  املقدمة  الحكومية 

اعتباًرا من أبريل 2020.

الدويل  املحاسبة  ملعيار  وفًقا  كويتي  دينار   262,675 قدره  بلغ  املايل  الدعم  عن  املحاسبة  يتم 
كـ  الخسائر  أو  األرباح  يف  وتسجيله  الحكومية»،  املساعدة  وإفصاحات  الحكومية  املنح  «محاسبة   20
مرصوفات  األم  الرشكة  فيها  تسجل  التي  الفرتات  مدى  عىل  ثل  مت أساس  عىل  أخرى»،  «إيرادات 

تكاليف املوظف ذات الصلة.
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6.   مرصوفات إدارية  

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي
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املستأجرة  األرض  بشأن  االتفاقيات  أن  اإلدارة  ترى   ، التأج لعقود  التعاقدية  املدة  عن  النظر  برصف 
زيادة  أي  سداد  استحقاق  دون  األرض  إليجار  ثلة  م اسمية  عدالت  مسمى  غ  ألجل  تجديدها  كن 
عن  املحاسبة  يتم  الكويت،  دولة  يف  عليها  املتعارف  للسياسات  وطبقا  وبالتايل،  التأج  عقد  لتجديد 
عقود التأج هذه كأرض ملك حر. تقوم اإلدارة بإعادة تقييم األرض املستأجرة بصفة دورية عىل فرتات 

منتظمة كل سنة.

خالل السنة الحالية، تم تقدير القيمة العادلة من قبل اثن من املقيم املستقل ذوي املؤهالت 
وقع وفئة األرض املستأجرة التي يتم  املهنية املعرتف بها وذات الصلة ويتمتعون بالخربة الحديثة 
. يتم تقدير  تقييمها. تم احتساب التغ يف القيمة العادلة استنادا إىل القيمة األقل من ب التقييم
ل التي تستند إىل  القيمة العادلة لألرض املستأجرة بالرجوع إىل طرق التقييم املعروفة بقطاع األع
ثلة. تم تحديد القيمة العادلة استنادا  ا يف ذلك قيمة املبيعات الحديثة للعقارات امل بيانات السوق 
إىل طريقة مقارنة املبيعات وتقاس ضمن املستوى 2 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة. تم إدراج 
بلغ 1,646,000 دينار كويتي (2020: 150,000 دينار كويتي) ضمن اإليرادات الشاملة  ربح إعادة التقييم 
األخرى وإدراجها مبارشة ضمن حقوق امللكية كفائض إعادة تقييم. إن االفرتاض الجوهري املستخدم 
يف تحديد القيمة العادلة كان سعر السوق (للمرت مربع). سيؤدي االنخفاض بنسبة %5 (2020: %5) يف 
كويتي (2020: 478,750*  دينار  بلغ 561,050  القيمة  انخفاض  إىل  مربع)  (للمرت  املقدر  السوق  سعر 

دينار كويتي).   

تم توزيع رسوم االستهالك يف بيان الدخل املجمع ك ييل:

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

4,149,6053,835,935مرصوفات تشغيل (إيضاح 4) 

244,403228,173مرصوفات إدارية (إيضاح 6) 

4,394,0084,064,108

إن بعض املبالغ املدرجة ال تتوافق مع البيانات املالية املجمعة ك يف 31 ديسمرب 2020 وتعكس   *
التعديالت التي تم إجراؤها ك هو وارد بالتفصيل يف اإليضاح 23. 

بلغ 27,771  ديسمرب 2021  يف 31  املنتهية  السنة  خالل  رسملتها  تم  التي  القرض  تكاليف  قيمة  تُقدر 
دينار كويتي (31 ديسمرب 2020: ال يشء). 
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8.   عقود التأج

املجموعة كمستأجر

لدى املجموعة عقود تأج للعديد من بنود املمتلكات املستخدمة يف عملياتها. تبلغ مدة عقود تأج 
ن  األرض واملبا بصفة عامة 3 سنوات. إن التزامات املجموعة طبقاً لعقود التأج لديها مكفولة بض
عن  التنازل  املجموعة  عىل  عامة  بصفة  يُحظر  املستأجرة.  املوجودات  ملكية  يف  املؤجر  حق  مقابل 

ها من الباطن.  املوجودات املستأجرة أو تأج

أو أقل وكذلك عقود تأج  ها 12 شهراً  لدى املجموعة أيًضا بعض عقود التأج ملعدات تبلغ مدة تأج
ملعدات مكتبية منخفضة القيمة. تطبق املجموعة إعفاءات االعرتاف لـ «عقد تأج قص األجل» و»عقد 

تأج املوجودات منخفضة القيمة « عىل هذه العقود. 

في ييل القيمة الدفرتية ملوجودات حق االستخدام املسجلة والحركات خالل السنة:

أرايض 
دينار كويتي

مبا
دينار كويتي

يل اإلج
دينار كويتي

124,1041,009,7571,133,861ك يف 1 يناير 2020

1,288,1931,288,193-    إضافات إىل موجودات حق االستخدام

(574,864)(562,116)(12,748)إطفاء

(806,972)(707,596)(99,376)استبعاد موجودات حق االستخدام

(45)(45)-    فروق تحويل عمالت أجنبية

موجودات حق االستخدام ك يف 31 
11,9801,028,1931,040,173ديسمرب 2021

806,566 728,986 77,580إضافات إىل موجودات حق االستخدام

(660,308) (639,896) (20,412)إطفاء

تعديالت عىل عقود تأج ملوجودات حق 
(12,187) (3,651) (8,536)االستخدام 

(252,054) (239,942) (12,112)استبعاد موجودات حق االستخدام

75 150 (75)فروق تحويل عمالت أجنبية

موجودات حق االستخدام ك يف 31 
48,425873,840922,265ديسمرب 2021

في ييل القيمة الدفرتية ملطلوبات التأج والحركات خالل السنة:

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

1,086,7311,193,507ك يف 1 يناير 2021

806,5661,288,193إضافات ملطلوبات تأج

56,94661,107فائدة ملطلوبات التأج

-    (12,187)تعديالت عىل عقود تأج ملطلوبات التأج

(604,168)(732,909)مدفوعات

(849,569)(262,419)استبعاد مطلوبات تأج 

(2,339)1,648فروق تحويل عمالت أجنبية

944,3761,086,731مطلوبات التأج ك يف 31 ديسمرب 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

457,712581,493متداولة

486,664505,238غ متداولة

944,3761,086,731

يبلغ املتوسط املرجح ملعدل االقرتاض املتزايد املطبق عىل مطلوبات التأج املسجلة يف بيان املركز 
املايل املجمع نسبة ترتاوح من %3 إىل 5%.

يتم اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات التأج يف إيضاح 19.
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في ييل املبالغ املسجلة يف بيان الدخل املجمع:

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

660,308574,864إطفاء موجودات حق االستخدام

56,94661,107مرصوف فائدة ملطلوبات التأج

(42,597)(10,365)ربح من إنهاء عقود التأج

يل املبلغ املسجل يف بيان الدخل املجمع 706,889593,374إج

9.   مدينون تجاريون ومدفوعات مقدماً

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

يل) 6,023,8876,654,743مدينون تجاريون (باإلج

ن املتوقعة (1,901,227)(1,929,641)ناقصا: مخصص خسائر االئت

4,094,2464,753,516مدينون تجاريون (بالصايف)

1,155,940739,188إيرادات مستحقة (بالصايف)

999,044455,640مدفوعات مقدماً وودائع 

799,7491,417,705دفعة مقدماً إىل موردين 

41,856-    منح حكومية مستحقة

61,151-    املستحق من مساهم (إيضاح 15)

141,696447,695مدينون آخرون

7,190,6757,916,751

بعد  الصايف  املجموعة  لدى  املستحقة  لإليرادات  الدفرتية  القيمة  ثل   ،2021 ديسمرب   31 يف  ك 
بلغ 70,387 دينار كويتي (2020: ال يشء).  ن املتوقعة  مخصص خسائر االئت

ك  كانت  املستحقة  واإليرادات  التجاري  للمدين  املتوقعة  ن  االئت خسائر  مخصص  يف  الحركة  إن 
ييل:

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

1,901,2271,690,906يف 1 يناير 

ن املتوقعة للسنة 306,458210,583خسائر االئت

-    (210,632)شطب

(262)2,975فروق تحويل عمالت أجنبية 

2,000,0281,901,227

 
أو  السداد  متأخرة  غ  املتبقية  التجاري  املدين  أرصدة  قبض  يستحق   ،2021 ديسمرب   31 يف  ك 
منخفضة القيمة خالل مدة أقل 30 يوماً. من املتوقع اسرتداد أرصدة املدين التجاري غ منخفضة 

. نات مقابل أرصدة املدين التجاري القيمة بالكامل. ال تحصل املجموعة عىل ض
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10.   النقد والنقد املعادل

يتضمن النقد والنقد املعادل يف 31 ديسمرب ما ييل: 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

1,025,687876,777أرصدة لدى البنوك ونقد 

2,050,0003,050,000ودائع ثابتة 

3,075,6873,926,777النقد والنقد املعادل وفقاً لبيان املركز املايل املجمع 

ثالثة  من  ألك  أصلية  استحقاق  فرتات  ذات  ثابتة  ودائع 
(500,000)(500,000)أشهر  

2,575,6873,426,777النقد والنقد املعادل وفقاً لبيان التدفقات النقدية املجمع 

 
إن الودائع الثابتة تدر متوسط معدل فائدة فعيل يرتاوح ما ب %1 إىل %2 (2020: %1 إىل %3.5) سنوياً. 
بها  محتفظ  كويتي)  دينار   50,000  :2020) كويتي  دينار   50,000 بلغ  الثابتة  بالودائع  االحتفاظ  يتم 

نية أخرى ممنوحة إىل املجموعة (إيضاح 17). نات مقابل تسهيالت ائت كض

11.   رأس املال

 :2020)  ً سه  150,000,000 من  بالكامل  واملدفوع  واملصدر  به  املرصح  األم  الرشكة  ل  رأس يتكون 
) بقيمة 100 فلس (2020: 100 فلس) للسهم، مدفوعة نقداً بالكامل. ً 150,000,000 سه

12.   االحتياطيات والفائض وتوزيعات األرباح

أ) االحتياطي اإلجباري

الالحقة  والتعديالت  التنفيذية  والئحته  له  الالحقة  والتعديالت  لسنة 2016   1 رقم  الرشكات  لقانون  وفقاً 
لها، والنظام األسايس للرشكة األم، يتم استقطاع نسبة %10 من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت 

يل  إج يبلغ  حتى  اإلجباري  االحتياطي  إىل  الوطنية  لة  الع دعم  ورضيبة  والزكاة  العلمي  للتقدم 
وجب قرار  االحتياطي نسبة %50 من رأس املال املدفوع والتي يتم بعدها وقف هذه االستقطاعات 

ع الجمعية العمومية السنوية بناًء عىل توصية من مجلس اإلدارة.  املساهم يف اجت

يقترص توزيع االحتياطي عىل املبلغ املطلوب لسداد توزيعات أرباح بنسبة %5 من رأس املال املدفوع 
يف السنوات التي ال تسمح فيها األرباح املرحلة بسداد توزيعات أرباح ذلك املبلغ. خالل السنة، قامت 
والزكاة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة  قبل  السنة  ربح  من   10% نسبة  باستقطاع  املجموعة 

لة الوطنية ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إىل االحتياطي اإلجباري. ورضيبة دعم الع

ب) فائض إعادة التقييم

يستخدم فائض إعادة تقييم املوجودات لتسجيل الزيادات يف القيمة العادلة لألرض واالنخفاضات إىل 
الشاملة  اإليرادات  ضمن  سابًقا  املسجل  األصل  نفس  يف  بزيادة  االنخفاض  هذا  فيه  يتعلق  الذي  الحد 

األخرى.

ج) احتياطي القيمة العادلة

املدرجة  املالية  للموجودات  العادلة  القيمة  يف  املرتاكمة  ات  التغ العادلة  القيمة  احتياطي  ثل 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

د) توزيعات األرباح 

ع الجمعية العمومية السنوية ملساهمي الرشكة األم وتم املوافقة  يف 31 مارس 2021، انعقد اجت
بلغ 3,000,000  عىل إصدار توزيعات أرباح نقدية بقيمة 20 فلس للسهم (2020: 40 فلس للسهم) 
دينار كويتي (2020: 6,000,000 دينار كويتي) للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020، تم سدادها بعد 

تاريخ الحصول عىل املوافقة. 

توزيعات األرباح املقرتحة

 ، بعد الحصول عىل املوافقة املطلوبة من الجهات املعنية وموافقة الجمعية العمومية للمساهم
بلغ 2,400,000 دينار كويتي للسنة  أوىص مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 16 فلس للسهم 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2021.
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13.   قروض وسلف 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

-    5,143,935دائنو مرابحة  

5,143,935    -

إىل  سنة  من  ترتاوح  فرتة  غضون  يف  الدفع  تستحق  املرابحة  اتفاقيات  وجب  املستحقة  املبالغ  إن 
بنسبة 2.625%  ربحاً  وتحمل  املؤجلة  املدفوعات  أساس  عىل  املستحق  املبلغ  تسوية  يتم  سنوات.   5

سنوياً (31 ديسمرب 2020: ال يشء). 

في ييل تحليل القروض والسلف استناداً إىل العملة: 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

العملة  

-    5,143,935دينار كويتي 

-4,629,542غ متداولة

-514,393متداولة

5,143,935-

في ييل حركة القروض: 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

-    -    يف 1 يناير  

-    5,143,935متحصالت من قروض 

ويل)   -    61,521تكلفة فائدة (مدرجة ضمن تكاليف 

-    27,771تكلفة فائدة مدرجة ضمن ممتلكات ومعدات (إيضاح 7) 

-    (89,292)سداد قروض 

-    5,143,935يف 31 ديسمرب 

14.   مكافأة نهاية الخدمة للموظف 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

1,506,3581,540,567يف 1 يناير 

231,642159,764املحمل للسنة

(193,973)(137,199)املدفوع خالل السنة 

(245)   -

1,600,5561,506,358 يف 31 ديسمرب 

 



9495
رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك.ع. (جي  يس)  |  الكويت  |  السعودية  |  قطررشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك.ع. (جي  يس)  |  الكويت  |  السعودية  |  قطر

رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
البيانات املالية املجمعة

31 ديسمرب 2021

رشكة جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك. (مقفلة) ورشكاتها التابعة
البيانات املالية املجمعة

31 ديسمرب 2021

15.   دائنون تجاريون ومرصوفات مستحقة

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

1,241,8691,661,255دائنون تجاريون

2,127,8312,449,859مرصوفات مستحقة ومخصصات  

158,690408,191دفعات مقدماً من عمالء 

103,91992,957دائنون آخرون

3,632,3094,612,262

دينار   148,800 بلغ  الكويتية  املوانئ  هيئات  من  مطالبة  األم  الرشكة  استلمت  الحالية،  السنة  خالل 
قامت  الرشكة.  لعمليات  املخصصة  غ  امليناء  أرض  الستخدام  كويتي)،  دينار  كويتي (2020: 365,000 

بلغ 513,800 دينار كويتي لهذا الغرض.  إدارة الرشكة األم بتسجيل مخصص 

16.   معامالت مع أطراف ذات عالقة

يسيطرون  التي  والرشكات  األم  للرشكة  العليا  اإلدارة  وموظفي  املساهم  عالقة  ذات  األطراف  ثل 
ورشوط  سياسات  عىل  املوافقة  يتم  ملموساً.   اً  تأث أو  مشرتكة  سيطرة  عليها  ارسون  أو  عليها 

تسع هذه املعامالت من قبل إدارة الرشكة األم.

في ييل املعامالت مع أطراف ذات عالقة املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:

املساهمون
دينار كويتي

يل  اإلج
2021

دينار كويتي

يل  اإلج
2020

دينار كويتي

بيان الدخل املجمع:

435,853435,853261,028إيرادات – الشحن

(61,151)(113,457)(113,457)اسرتداد مرصوفات

(37,200)(286,766)(286,766)رسوم أخرى

بيان املركز املايل املجمع:

61,151-    -    مبلغ مستحق من طرف ذي عالقة 

معامالت أخرى 

رشاء ممتلكات ومعدات وقطع غيار ومواد 
(185,881)-    -    استهالكية 

عن  نيابة  املتكبدة  املرصوفات   9 إيضاح  يف  عنها  املفصح  مساهم  من  املستحقة  املبالغ  ثل 
املساهم، ك أن املبلغ املستحق من مساهم املستلم ال يحمل فائدة ويستحق القبض عند الطلب.

مكافأة موظفو اإلدارة العليا:

كانت مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل السنة ك ييل:

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

ة األجل  335,976270,725رواتب ومزايا أخرى قص

 22,00024,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

20,05023,281مكافأة نهاية الخدمة للموظف

378,026318,006
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17.   التزامات ومطلوبات محتملة

لدى املجموعة االلتزامات واملطلوبات املحتملة التالية: 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

التزامات

ن  5,101,401-    خطابات ائت

مطلوبات محتملة

ن   2,713,6891,888,153خطابات ض

ك يف 31 ديسمرب 2021، وافقت املجموعة عىل إبرام عقود إنشاء مع أطراف أخرى وبالتايل فهي 
ال  دينار كويتي (2020:  بلغ 1,222,920  قبل اإلنشاء  با  يتعلق  في  املستقبيل  ملتزمة باإلنفاق 

يشء). 

ن صادر (إيضاح 10). نات مقابل خطاب ض إن بعض الودائع الثابتة محتفظ بها كض

18.   ربحية السهم األساسية واملخففة

ساهمي الرشكة األم العادي عىل  تحتسب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة الخاص 
ة خالل السنة. وتحتسب ربحية السهم املخففة عن طريق  املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القا
العادية  األسهم  لعدد  املرجح  املتوسط  عىل  العادي  األم  الرشكة  ساهمي  الخاص  الربح  قسمة 
ة خالل السنة زائدا املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة  القا
ة،  األسهم العادية املحتملة املخففة إىل أسهم عادية.  ينتج أي تأث عن األدوات املخففة القا

ثلة. ولذلك فإن ربحية السهم األساسية واملخففة مت

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

2,407,8634,072,707ربح السنة (دينار كويتي)

ة خالل السنة 150,000,000150,000,000املتوسط املرجح لعدد األسهم القا

1627ربحية السهم األساسية واملخففة (فلس)

 يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية ب تاريخ البيانات املالية املجمعة وتاريخ الترصيح بهذه 
البيانات املالية املجمعة التي قد تتطلب إعادة إدراج ربحية السهم.

19.   أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية

تكمن املخاطر يف أنشطة املجموعة ولكن يتم إدارة هذه املخاطر بطريقة التحديد والقياس واملراقبة 
أهمية  ذات  املخاطر  إدارة  يف  الطريقة  هذه  إن  األخرى.  والضوابط  املخاطر  لحدود  وفقاً  املستمرة 
للمخاطر  التعرض  مسئولية  باملجموعة  فرد  كل  ويتحمل  األرباح  تحقيق  يف  املجموعة  الستمرار  ة  كب

في يتعلق باملسئوليات املنوطة به. 

مخاطر  عىل  السوق  ملخاطر  التعرض  ويقترص  السيولة  ومخاطر  ن  االئت ملخاطر  املجموعة  تتعرض 
الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم.  تتمثل سياسة املجموعة يف رقابة مخاطر 

ل من خالل عمليات التخطيط االسرتاتيجي لدى املجموعة.  األع

د اسرتاتيجيات  تتحمل الرشكة األم املسؤولية الكاملة عن وضع املنهج الشامل إلدارة املخاطر واعت
هذه  من  نوع  كل  إدارة  سياسات  د  واعت مراجعة  املجموعة  إدارة  تتوىل  املخاطر.  إدارة  ومبادئ 

املخاطر املوضحة بإيجاز أدناه.

 
ن  19.1  مخاطر االئت

وجب أداة مالية أو عقد مربم مع  ن هي مخاطر عجز طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته  إن مخاطر االئت
ن بصورة  عميل م يؤدي إىل تكبد خسارة مالية. تتكون املوجودات املالية التي تتعرض ملخاطر االئت

  . رئيسية من األرصدة لدى البنوك والودائع الثابتة واملدين التجاري
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ن إزاء أي طرف مقابل ك  تطبق املجموعة سياسات وإجراءات للحد من مقدار التعرض ملخاطر االئت
ن في  راقبة تحصيل املدين عىل أساس مستمر. تحد املجموعة من التعرض ملخاطر االئت تقوم 
يتعلق باألرصدة لدى البنوك والودائع الثابتة بالتعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة فقط. باإلضافة إىل 
الديون  ملخاطر  املجموعة  تعرض  يجعل  م  مستمر؛  أساس  عىل  املدين  أرصدة  مراقبة  يتم  ذلك، 

املعدومة محدوداً بصورة معقولة.

واملدين  الثابتة  والودائع  البنوك  لدى  األرصدة  من  الناتجة  ن  االئت ملخاطر  املجموعة  تعرض  ينشأ 
التجاري واألرصدة املدينة األخرى عن عجز الطرف املقابل بحيث يعادل الحد األقىص من تعرض للمخاطر 

القيمة الدفرتية لهذه األدوات. 

األرصدة لدى البنوك 

ثل مؤسسات  ن الناتجة من األرصدة لدى البنوك محدودة نظرا الن األطراف املقابلة  إن مخاطر االئت
العاملية.  االئت  التصنيف  وكاالت  من  محددة  مناسبة  نية  ائت تصنيفات  ذات  السمعة  حسنة  مالية 
ة األجل بناًء عىل الخسائر املتوقعة عىل مدى 12 شهرًا  تم قياس انخفاض قيمة النقد والودائع قص

ة األجل لحاالت التعرض للمخاطر.  ويعكس االستحقاقات قص

إىل  مقدماً  والدفعة  مقدماً  املدفوعات  (باستثناء  األخرى  املدينة  واألرصدة  التجاريون  املدينون 
موردين)

ثل  عميل.  لكل  الفردية  بالخصائص  رئيسية  بصورة  يتأثر  ن  االئت ملخاطر  املجموعة  انكشاف  إن 
فيها  يعمل  التي  والدولة  ل  األع لقطاع  التع  مخاطر  ذلك  يف  ا  العمالء،  لقاعدة  وغرافيا  الد

ن.  العميل، تأث محدود عىل مخاطر االئت

الرقابية  والضوابط  واإلجراءات  للسياسة  يخضع  ا  ل  أع وحدة  لكل  وفًقا  العمالء  ن  ائت مخاطر  تدار 
نية  االئت الجودة  تقييم  يتم  العمالء.  ن  ائت مخاطر  بإدارة  يتعلق  في  املجموعة  لدى  املوضوعة 
الفردية  نية  االئت الحدود  تحديد  ويتم  الشامل  االئت  التصنيف  درجات  بطاقة  إىل  استناداً  للعميل 
ن القائم عىل أساس الوضع املايل لألرصدة التجارية املدينة.  طبقاً لهذا التقييم.  يتم إجراء تقييم االئت
خاطر تع منخفضة وترى اإلدارة أن األطراف  يعترب الرصيد املستحق لألرصدة املدينة األخرى مرتبط 

املقابلة لديهم القدرة عىل الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية يف املستقبل القريب. 

مخصصات  مصفوفة  باستخدام  مجمعة  مالية  بيانات  كل  تاريخ  يف  القيمة  انخفاض  تحليل  إجراء  يتم 
ن املتوقعة. تستند معدالت املخصصات إىل عدد أيام التأخر يف السداد ملجموعات  لقياس خسائر االئت
ثلة (أي حسب املنطقة الجغرافية ونوع املنتجات  اط الخسائر امل قطاعات العمالء املتنوعة ذات أ
). يعكس  ن أو أشكال أخرى من التأم االئت ونوع وتصنيف العمالء والتغطية بواسطة خطابات ائت
واملؤيدة  املعقولة  واملعلومات  لألموال  الزمنية  والقيمة  الت  باالحت املرجحة  النتيجة  االحتساب 
املتاحة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة حول األحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف 
االقتصادية املستقبلية. يتم بصفة عامة احتساب مخصص للمدين التجاري يف حالة التأخر يف السداد 

ن املتوقعة يف  وذج خسائر االئت ألك من سنة وال تخضع ألنشطة نفاذ القانون. ولكن تأث تطبيق 
تاريخ البيانات املالية املجمعة عىل اإليرادات املستحقة يُعترب غ جوهري. 

ن بالنسبة لبنود بيان املركز املايل املجمع  يوضح الجدول التايل الحد األقىص من التعرض ملخاطر االئت
نية أخرى يف الحسبان:  نات أو تحسينات ائت دون وضع أي ض

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

3,047,4143,904,582أرصدة لدى البنوك وودائع ثابتة (باستثناء النقد)

مدينون تجاريون ومدفوعات مقدماً (باستثناء املدفوعات 
5,414,0236,064,475مقدًما والدفعة مقدًما إىل موردين) 

8,461,4379,969,057

ن عىل املدين التجاري (باملجمل) لدى  يوضح الجدول التايل معلومات حول التعرض ملخاطر االئت
املجموعة بواسطة مصفوفة مخصصات:

املدينون التجاريون

عدد أيام التأخر يف السداد31 ديسمرب 2021

أقل من 360 
يوماً

أك من 360 
يليوماً اإلج

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

يل الكيل للقيمة الدفرتية املقدرة  اإلج
4,424,6931,599,1946,023,887عند التع

ن املقدرة 330,4471,599,1941,929,641خسائر االئت

ن املتوقعة %32.033%100%7.47معدل خسائر االئت
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املدينون التجاريون

عدد أيام التأخر يف السداد31 ديسمرب 2020

أقل من 360 
يوماً

أك من 360 
يليوماً اإلج

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

يل الكيل للقيمة الدفرتية املقدرة  اإلج
5,143,0141,511,7296,654,743عند التع

ن املقدرة 389,4981,511,7291,901,227خسائر االئت

ن املتوقعة %28.57%100%7.57معدل خسائر االئت

ن  تركز مخاطر الحد األقىص من التعرض ملخاطر االئت

أنشطة  يف  أو  متشابهة،  ل  أع أنشطة  يف  املقابلة  األطراف  من  عدد  يشرتك  عندما  الرتكزات  تنشأ 
قدرتهم  يجعل  قد  م  ثلة  مت اقتصادية  ت  س لهم  يكون  عندما  أو  الجغرافية،  املنطقة  نفس  يف 
ات يف الظروف االقتصادية أو السياسية أو  ثل بالتغ عىل الوفاء بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل م
عىل  تؤثر  التي  بالتطورات  يتعلق  في  املجموعة  ألداء  النسبية  الحساسية  إىل  الرتكزات  تش  ها.  غ
كن تحليل تعرض املوجودات املالية للمجموعة  ل بذاته أو عىل منطقة جغرافية معينة.  قطاع أع
نية  نات محتفظ به او تحسينات ائت ن حسب املناطق الجغرافية التالية، قبل وضع أي ض ملخاطر االئت

يف الحسبان: 

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

املنطقة الجغرافية: 

7,223,0668826816دولة الكويت 

1,238,3711,142,241دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى

8,461,4379,969,057

19.2  مخاطر السيولة

بااللتزامات  للوفاء  األموال  توف  يف  لصعوبة  املجموعة  مواجهة  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر  إن 
برسعة  مايل  أصل  بيع  عىل  القدرة  عدم  من  السيولة  مخاطر  تنتج  أن  كن  املالية.  باألدوات  املرتبطة 
بسعر قريب من قيمته العادلة. تقوم املجموعة بإدارة السيولة عن طريق املراقبة بانتظام للتأكد من 

توفر األموال الكافية للوفاء بااللتزامات عند استحقاقها. 

إىل التزامات سداد  ة استحقاق املطلوبات املالية لدى املجموعة استناداً  يلخص الجدول التايل قا
املدفوعات التعاقدية غ املخصومة وتوقعات اإلدارة: 

خالل 3 أشهر
دينار كويتي

3 إىل 12 شهرًا
دينار كويتي

أك من 12 
شهرًا

دينار كويتي
املجموع

دينار كويتي

2021

دائنون تجاريون 
3,473,619-    1,241,8692,231,750ومرصوفات مستحقة* 

514,3944,629,5415,143,935-    قروض وسلف 

127,717359,288511,841998,846التزام التأج

1,369,5863,105,4325,141,3829,616,400

 2020

دائنون تجاريون ومرصوفات 
4,204,071-    1,661,2552,542,816مستحقة* 

155,894467,681524,3931,147,968التزام التأج

1,817,1493,010,497524,3935,352,039

باستثناء الدفعات مقدماً من العمالء.  *
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19.3 مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة 
األجنبية  العمالت  ومخاطر  الفائدة  أسعار  مخاطر  السوق:  مخاطر  تتضمن  السوق.  أسعار  يف  ات  للتغ

ومخاطر أسعار األسهم.

يتم إدارة مخاطر السوق عىل أساس التقييم املستمر لظروف واتجاهات السوق. 

19.3.1 مخاطر أسعار الفائدة /معدالت الربح 

ات يف معدالت الفائدة / الربح عىل الربحية  ل أن تؤثر التغ تنشأ مخاطر معدل الفائدة / الربح من احت
املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية. تدار مخاطر أسعار الفائدة / الربح من قبل إدارة الخزانة 
تسع  إعادة  يف  التطابق  عدم  نتيجة  الربح   / الفائدة  معدل  ملخاطر  املجموعة  تتعرض  باملجموعة. 
معدل الفائدة / الربح للموجودات واملطلوبات. تتمثل سياسة الربح للمجموعة يف إدارة تكلفة الفائدة 
ة. تتعرض املجموعة ملخاطر  / الربح باستخدام مجموعة من الديون ذات معدالت الفائدة الثابتة واملتغ

وجب التمويل اإلسالمي معدل الفائدة / الربح عىل قروضها ألجل وذممها 

يف معدالت الفائدة / الربح  املفرتضة  ات  تأث التغ هي  املجمع  أو الخسائر  األرباح  بيان  إن حساسية 
عىل ربح املجموعة لسنة واحدة، بناًء عىل السعر املتغ للموجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها 
ات املعقولة  يف 31 ديسمرب 2021. يوضح الجدول التايل حساسية بيان األرباح أو الخسائر املجمع للتغ
ات األخرى ثابتة. سيكون لالنخفاض يف معدالت  املمكنة يف أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بجميع املتغ

ثل. الفائدة / الربح تأث عكيس م
 

العملة  
التغ يف النقاط 

األساسية (+/-)
التأث عىل (الخسارة) الربح (+/-)

دينار كويتي

2021 2020

-    10050,153الدينار الكويتي 

19.3.2 مخاطر العمالت األجنبية

ألداة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطر  هي  األجنبية  العمالت  مخاطر  إن 
من  األجنبية  العمالت  مخاطر  املجموعة  تدير  األجنبية.  العمالت  رصف  أسعار  يف  ات  التغ بسبب  مالية 

خالل تقييم الحركات الحالية واملتوقعة يف أسعار رصف العمالت األجنبية بصورة منتظمة. 

ات يف القيمة العادلة للموجودات  يوضح الجدول التايل التأث عىل بيان الدخل املجمع (نتيجة للتغ
ات  املتغ بكافة  االحتفاظ  مع  األجنبية،  العمالت  رصف  أسعار  يف  للتغ  نتيجة  النقدية)،  واملطلوبات 

األخرى ثابتة: 

األرصدة املدرجة بالعمالت األجنبية

التغ يف أسعار رصف العمالت 
األجنبية بنسبة 5%

التأث عىل ربح السنة

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

± 23,018± 283,047460,35914,152دوالر أمري 

± 25,291-    505,826-    يورو 

19.3.3 مخاطر أسعار األسهم

مستوى  يف  ات  التغ نتيجة  لألسهم  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطر  هي  األسهم  أسعار  مخاطر  إن 
مؤرشات األسهم أو قيمة أسعار األسهم الفردية. تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغ يف القيمة 
رات يف أسهم. في ييل تأث مخاطر أسعار األسهم عىل اإليرادات الشاملة األخرى  العادلة لالستث
اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املدرجة  امللكية  حقوق  ألدوات  العادلة  القيمة  يف  التغ  نتيجة 
الشاملة األخرى، يف تاريخ البيانات املالية املجمعة بسبب تغ مقدر بنسبة %5 يف مؤرشات السوق 

ات األخرى ثابتة: مع االحتفاظ بكافة املتغ

التغ يف سعر 
التأث عىل اإليرادات الشاملة األخرىاألسهم %

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

510,77012,702+%سعر األسهم

20.   إدارة رأس املال

الجيد  املال  رأس  معدل  عىل  املحافظة  ن  ض هو  املجموعة  ل  رأس إدارة  من  الرئييس  الهدف  إن 
ل وتحقيق أعىل قيمة يحصل عليها املساهم.   لدعم األع

الظروف  يف  ات  التغ ضوء  يف  عليه  تعديالت  وإجراء  املال  رأس  هيكل  بإدارة  املجموعة  تقوم 
توزيعات  مدفوعات  تعديل  للمجموعة  يجوز  تعديله،  أو  املال  رأس  هيكل  عىل  للمحافظة  االقتصادية. 

األرباح أو إعادة رأس املال إىل املساهم أو إصدار أسهم جديدة.
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رأس  عىل  مقسوماً  الدين  صايف  ثل  الذي  االقرتاض  معدل  باستخدام  املال  رأس  املجموعة  تراقب 
األرصدة لدى البنوك والنقد  صايف الدين.  تقوم املجموعة بإدراج القروض والسلف ناقصاً  املال زائداً 
واحتياطي  التقييم  إعادة  وفائض  املال  رأس  من  امللكية  حقوق  يل  إج يتكون  الدين.  صايف  ضمن 
رأس  بنود  من  املال  رأس  يتكون  املرحلة.  واألرباح  العادلة  القيمة  واحتياطي  األجنبية  العمالت  تحويل 
واألرباح  العادلة  القيمة  واحتياطي  األجنبية  العمالت  تحويل  واحتياطي  التقييم  إعادة  وفائض  املال 
بلغ 38,085,981 دينار كويتي ك يف 31 ديسمرب 2021 (2020*: 37,319,977 دينار  املرحلة ويقدر ذلك 

كويتي).

إن بعض املبالغ املدرجة ال تتوافق مع البيانات املالية املجمعة ك يف 31 ديسمرب 2020 وتعكس   *
التعديالت التي تم إجراؤها ك هو وارد بالتفصيل يف اإليضاح 23. 

21.   القيمة العادلة لألدوات املالية

يوضح الجدول التايل الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة.

الهرمي  الجدول  مستوى  ضمن  العادلة  بالقيمة  املقاسة  املوجودات  تحليل  التايل  الجدول  يوضح 
لقياس القيمة العادلة: 

قياس القيمة العادلة باستخدام

األسعار 
املعروضة يف 
أسواق نشطة
(املستوى 1) 

املدخالت 
الجوهرية 
امللحوظة

يل(املستوى 2) اإلج

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

31 ديسمرب 2021

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

رات يف أسهم: استث

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
215,401-    215,401من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

قياس القيمة العادلة باستخدام

األسعار 
املعروضة يف 
أسواق نشطة
(املستوى 1) 

املدخالت 
الجوهرية 
امللحوظة

يل(املستوى 2) اإلج

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

31 ديسمرب 2020

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة 

رات يف أسهم: استث

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
254,037-    254,037من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

أسعار  إىل  بالرجوع  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  نشط،  سوق  يف  املسعرة  املالية  لألدوات  بالنسبة 
للمطلوبات.  املستخدمة  الطلب  وأسعار  للموجودات  الرشاء  أسعار  استخدام  يتم  املسعرة.  السوق 
مقاسة  مالية  كموجودات  املسعرة  األسهم  بتصنيف  لإللغاء  قابل  غ  نحو  عىل  املجموعة  قامت 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى حيث ال يتم االحتفاظ بها لغرض املتاجرة.

للموجودات  بالنسبة  الدفرتية.  قيمتها  عن  مادية  بصورة  تختلف  ال  املالية  لألدوات  العادلة  القيمة  إن 
ة األجل (أقل من اثني عرش شهراً)، من  املالية واملطلوبات املالية السائلة أو ذات فرتة استحقاق قص

املفرتض أن القيمة الدفرتية تعادل قيمتها العادلة تقريباً. 

22.   معلومات القطاعات

اإلدارة  مجلس  قبل  من  مراجعتها  ت  التي  املعلومات  إىل  استناداً  التشغيل  قطاعات  اإلدارة  حددت 
املسئول  يتوىل  األداء.  وتقييم  املوارد  توزيع  لغرض  التشغيل  قرارات  اتخاذ  عن  املسئول  ثله  الذي 
ل املنشأة استناًدا إىل املواقع الجغرافية املختلفة داخل دولة  عن اتخاذ قرارات التشغيل تنظيم أع
الكويت وخارجها. يعرض الجدول التايل تحليل جغرايف للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملرصوفات 

واألرباح للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 و31 ديسمرب 2020. 

املعلومات الجغرافية

املوقع  إىل  القطاعات  وموجودات  ونتائج  إيرادات  استندت  الجغرافية،  املعلومات  عرض  إطار  يف 
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الجغرايف  املوقع  إىل  القطاعات  موجودات  استندت  ك  اإليرادات  منه  تحققت  الذي  الجغرايف 
للموجودات.

2021
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

اإليرادات 

19,607,56319,203,811دولة الكويت

2,405,3991,969,116بقية دول مجلس التعاون الخليجي

22,012,96221,172,927

النتائج – ربح (خسارة) السنة

2,534,3354,312,018دولة الكويت

(239,311)(126,472)بقية دول مجلس التعاون الخليجي

2,407,8634,072,707

2021
دينار كويتي

معاد إدراجها *
2020

دينار كويتي

 موجودات القطاعات

46,112,97140,538,464دولة الكويت

9,654,80010,098,670بقية دول مجلس التعاون الخليجي

55,767,77150,637,134

مطلوبات القطاعات

10,770,4436,142,760دولة الكويت

550,7331,062,591بقية دول مجلس التعاون الخليجي

11,321,1767,205,351

إن بعض املبالغ املدرجة ال تتوافق مع البيانات املالية املجمعة ك يف 31 ديسمرب 2020 وتعكس   *
التعديالت التي تم إجراؤها ك هو وارد بالتفصيل يف اإليضاح 23. 

23.   إعادة اإلدراج بأثر رجعي 

خالل سنة 2016، قامت الرشكة األم باملحاسبة عن الزيادة يف أرباح إعادة التقييم من األرض املستأجرة 
إعادة  واحتياطي  قيمتها  من  بأعىل  املستأجرة  األرض  تسجيل  ذلك  عن  ونتج  ديسمرب 2016  يف 31  ك 

بلغ 731,150 دينار كويتي والذي تم أعادة إدراجه ك هو مفصح عنه أدناه:  تقييم 

ات عىل املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة يوضح الجدول التايل ملخص التأث

بيان املركز املايل املجمع: 

ك سبق إدراجه 
دينار كويتي

تأث إعادة اإلدراج 
دينار كويتي

بعد إعادة اإلدراج 
دينار كويتي

يف 1 يناير 2020 

36,477,235(731,150)37,208,385ممتلكات ومعدات  

8,693,850(731,150)9,425,000فائض إعادة التقييم 

ك سبق إدراجه 
دينار كويتي

تأث إعادة اإلدراج 
دينار كويتي

بعد إعادة اإلدراج 
دينار كويتي

يف 31 ديسمرب 2020  

36,890,603(731,150)37,621,753ممتلكات ومعدات  

8,843,850(731,150)9,575,000فائض إعادة التقييم 

ديسمرب   31 يف  املنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الشامل  والدخل  الدخل  بيانات  عىل  تأث  يوجد  ال 
 .2020
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24.   تأث كوفيد-19 

وس كورونا («كوفيد-19») يعترب وباًء  خالل مارس 2020، رصحت منظمة الصحة العاملية بأن تفيش ف
مجلس  دول  منطقة  عىل  أيًضا  التفيش  هذا  أثر  وقد   . العا أنحاء  جميع  يف  الرسيع  بانتشاره  اعرتافاً 
خطوات  العا  أنحاء  جميع  يف  الحكومات  اتخذت  وقد  الكويت.  دولة  ذلك  يف  ا  الخليجي  التعاون 
عي وفرض عمليات  ا يف ذلك إغالق الحدود ونرش اإلرشادات بالتباعد االجت وس،  الحتواء انتشار الف

اإلغالق وحظر التجول يف جميع أنحاء الدول.

ًا وتتوقع اإلدارة أن يبقى الحال  ل املجموعة ونتائجها كب يف هذه املرحلة،  يكن التأث عىل أع
عىل ما هو عليه. سوف تواصل املجموعة اتباع السياسات واالستشارات الحكومية املختلفة، وبالتوازي 

ها أماناً. مع ذلك، ستبذل قصارى جهدها ملواصلة عملياتها التشغيلية بأفضل الطرق وأك

املكتب الرئييس - الكويت
رشكة  جاسم للنقليات واملناولة ش.م.ك.ع.

ص. ب. 22801، الصفاة 13089، الكويت
هاتف: 6100 2228 965+
فاكس: 6124 2228 965+

info@jtckw.com : الربيد اإللكرتو

قـطــر
رشكة مفرتق الطرق للنقل واملعدات ذ.م.م.

ص. ب. 41210، الدوحة، قطر
هاتف: 7325 4412 974+

فاكس: 1255 4450 974+
info.qa@jtckw.com : الربيد اإللكرتو

اململكة العربية السعودية
رشكة جي  يس اللوجستية ذ.م.م.

ص. ب. 6501، الدمام 32232، اململكة العربية السعودية
هاتف: 4223 832 966+

فاكس: 8990 832 966+
info.ksa@jtckw.com : الربيد اإللكرتو
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At 31 December 2020 As previously 
reported

KD

Effect of 
restatement

KD

After 
restatement

KD

Property and equipment 37,621,753 (731,150) 36,890,603

Revaluation surplus 9,575,000 (731,150) 8,843,850

There is no impact on the consolidated statement of income, consolidated statement of 
comprehensive income and consolidated statement of cash fl ows for the year ended 31 December 
2020.

24.   IMPACT OF COVID-19

During March 2020, the World Health Organisation (“WHO”) declared the Coronavirus (“COVID-19”) 
outbreak as a pandemic in recognition of its rapid spread across the globe. This outbreak has 
also affected the GCC region including the State of Kuwait. Governments across the globe have 
taken steps to contain the spread of the virus, which included closure of borders, released social 
distancing guidelines and enforced country-wide lockdowns and curfews.

At this stage, the impact on the Grooup’s business and results has not been signifi cant and 
management expects this to remain the case. The Group will continue to follow the various 
government policies and advice and, in parallel, will do its utmost to continue in operation in the 
best and safest way possible.

Kuwait - Corporate Offi ce
Jassim Transport & Stevedoring Co. K.s.c.c
P.O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait.
Tel: +965 2228 6100
Fax: +965 2228 6124
Email: info@jtckw.com

Qatar
Road Junction Transport & Equipment Co. W.L.L.
P.O. Box 41210, Doha Qatar.
Tel: +974 4412 7325
Fax: +974 4450 1255
Email: info.qa@jtckw.com

Kingdom of Saudi Arabia
JTC Logistics Co. W.L.L.
P.O. Box 6501, Dammam 32232, Kingdom of Saudi Arabia.
Tel: +966 832 4223
Fax: +966 832 8990
Email: info.ksa@jtckw.com
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22.   SEGMENT INFORMATION

Management has determined the operating segments based on the information reviewed by the 
board of directors represented by the chief operating decision maker for the purpose of allocating 
resourcres and assesing performance. The chief operating decision maker organises the entity 
based on different geographical areas, inside and outside Kuwait. The following table presents the 
geographical analysis of the Group’s assets, liabilities, revenue, expenses, and profi t for the year 
ended 31 December 2021 and 31 December 2020.

Geographical information

In presenting the geographic information, segment revenue, results and assets have been based 
on the geographic location from which income is derived and segment assets were based on the 
geographic location of the assets.

2021
KD

2020
KD

Revenue

Kuwait 19,607,563 19,203,811

Rest of GCC 2,405,399 1,969,116

22,012,962 21,172,927

Results –profi t (loss) for the year

Kuwait 2,534,335 4,312,018

Rest of GCC (126,472) (239,311)

2,407,863 4,072,707

2021
KD

Restated* 
2020

KD

Segment assets

Kuwait 46,112,971 40,538,464

Rest of GCC 9,654,800 10,098,670

55,767,771 50,637,134

Segment liabilities

Kuwait 10,770,443 6,142,760

Rest of GCC 550,733 1,062,591

11,321,176 7,205,351

* Certain amounts presented do not correspond to the consolidated fi nancial statements as at 31 
December 2020 and refl ect adjustments made as detailed in Note 23.

 
23.   RETROSPECTIVE RESTATEMENT

In the year 2016, the Parent Company has accounted excess revaluation gain on leasehold land as 
at 31 December 2016 resulting in overstatement of leasehold land and revaluation reserve by KD 
731,150 which have been restated as disclosed below. 

The following tables summarise the impacts on the Group’s interim condensed consolidated 
fi nancial information.

Consolidated statement of fi nancial position:

At 1 January 2020 As previously 
reported

KD

Effect of 
restatement

KD

After 
restatement

KD

Property and equipment 37,208,385 (731,150) 36,477,235

Revaluation surplus 9,425,000 (731,150) 8,693,850
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Foreign currency denominated 
balances

Change in currency rate by 5% 
effect on profi t for the year

2021
KD

2020
KD

2021
KD

2020
KD

US Dollar 283,047 460,359 ± 14,152 ± 23,018

EURO -    505,826 -    ± 25,291

19.3.3   Equity price risk
Equity price risk is the risk that the fair values of equities will fl uctuate as a result of changes in 
the level of equity indices or the value of individual share prices. Equity price risk arises from the 
change in fair values of equity investments. The effect of equity price risk on other comprehensive 
income as a result of a change in the fair value of equity instruments at FVOCI, at the reporting 
date due to an assumed 5% change in market indices with all other variable held constant, is as 
follows:

% change in
equity Price Effect on other comprehensive income

2021
KD

2020
KD

Price of equity shares +5% 10,770 12,702

20.   CAPITAL MANAGEMENT 

The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it maintains a healthy 
capital ratio to support its business and maximize the shareholder’s value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in 
economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the 
dividend payment or return capital to shareholders or issue new shares.

The Group monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by capital plus net 
debt. The Group includes within net debt, loans and borrowings less bank balance and cash. Total 
equity comprises of share capital, revaluation surplus, foreign currency translation reserve, fair 
value reserve and retained earnings. Capital comprises share capital, revaluation surplus, foreign 
currency translation reserve, fair value reserve and retained earnings and is measured at KD   
38,085,981 as at 31 December 2021 (2020*: KD 37,319,977).

* Certain amounts presented do not correspond to the consolidated fi nancial statements as at 31 
December 2020 and refl ect adjustments made as detailed in Note 23.

21.   FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Group’s assets and 
liabilities. 
The following table shows an analysis of the assets measured at fair value by level of the fair value 
hierarchy:

Fair value measurement using

31 December 2021

Quoted prices 
in active 
markets 
(Level 1)

KD

Signifi cant 
observable 

inputs 
(Level 2)

KD
Total

KD

Assets measured at fair value:

Investment securities:

Financial assets measured at fair value 
through other comprehensive income 215,401 -    215,401

31 December 2020

Assets measured at fair value:

Investment securities:

Financial assets measured at fair value 
through other comprehensive income 254,037 -    254,037

For fi nancial instruments quoted in an active market, fair value is determined by reference to 
quoted market prices. Bid prices are used for assets and offer prices are used for liabilities. The 
Group has irrevocably designated the quoted equity securities as fi nancial assets measured at 
fair value through other comprehensive income as these are not held for trading.

The fair values of fi nancial instruments are not materially different from their carrying values. For 
fi nancial assets and fi nancial liabilities that are liquid or having a short term maturity (less than 
twelve months) it is assumed that the carrying amounts approximate to their fair value. 
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2021
KD

2020
KD

Geographic region:

Kuwait 7,223,066 8826816

GCC and other countries 1,238,371 1,142,241

8,461,437 9,969,057

19.2   Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter diffi culty in raising funds to meet commitments 
associated with fi nancial instruments. Liquidity risk may result from an inability to sell a fi nancial 
asset quickly at close to its fair value. The Group manages liquidity risk by monitoring on a regular 
basis that suffi cient funds are available to meet liabilities as they fall due. 

The table below summarises the maturity profi le of the Group’s fi nancial liabilities based on 
contractual undiscounted repayment obligations and management expectations:

Within
 3 months 

KD

3 to 12
months 

KD

More than 12
Months 

KD
Total

KD

2021

Trade payables and 
accruals* 1,241,869 2,231,750 -    3,473,619

Loans and borrowings -    514,394 4,629,541 5,143,935

Lease liability 127,717 359,288 511,841 998,846

1,369,586 3,105,432 5,141,382 9,616,400

2020

Trade payables and 
accruals* 1,661,255 2,542,816 -    4,204,071

Lease liability 155,894 467,681 524,393 1,147,968

1,817,149 3,010,497 524,393 5,352,039

* Excluding advances from customers.

19.3   Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash fl ows of a fi nancial instrument will fl uctuate 
because of changes in market prices. Market risk comprise of: interest rate risk, foreign currency 
risk, and e quity price risk. 

Market risk is managed on the basis of continuous appraisal of market conditions and trends. 

19.3.1   Interest / profi t rate risk
Interest/profi t rate risk arises from the possibility that changes in interest/profi t rates will affect 
future profi tability or the fair values of fi nancial instruments. Interest/profi t rate risk is managed by 
the treasury department of the Group. The Group is exposed to interest/profi t rate risk as a result of 
mismatches of interest/profi t rate repricing of assets and liabilities. It is the Group’s profi t policy to 
manage its interest/profi t cost using a mix of fi xed and variable rate debts. The Group is exposed 
to interest/profi t rate risk on its term loans and payable under Islamic fi nancing. 

The sensitivity of the consolidated statement of profi t or loss is the effect of the assumed changes 
in interest/profi t rates on the Group’s profi t for one year, based on the fl oating rate fi nancial assets 
and fi nancial liabilities held at 31 December 2021. The following table demonstrates the sensitivity 
of the consolidated statement of profi t or loss to reasonably possible changes in interest rates, 
with all other variables held constant. A decrease in interest/profi t rates will have an identical 
opposite effect.

Currency
Change in basis 

points (+/-)
Effect on (loss) profi t (+/-)

KD

2021 2020

Kuwaiti Dinars 100 50,153 -    

19.3.2   Foreign currency risk
Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash fl ows of a fi nancial instrument will 
fl uctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group manages its currency risk by 
regularly assessing current and expected foreign currency exchange rate movements.   

The effect on consolidated statement of  income (due to changes in fair value of monetary assets 
and liabilities) as a result of change in the currency rate, with all other variables held consistent is 
shown below: 
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industry and country, in which customers operate, has less of an infl uence on credit risk.

Customer credit risk is managed by each business unit subject to the Group’s established policy, 
procedures and control relating to customer credit risk management. Credit quality of a customer 
is assessed based on an extensive credit rating scorecard and individual credit limits are defi ned 
in accordance with this assessment. Ongoing credit evaluation is performed on the fi nancial 
condition of trade receivables.. The outstanding balance of other receivables are considered 
to have a low risk of default and management believes that the counterparties have a strong 
capacity to meet contractual cash fl ow obligations in the near term.

An impairment analysis is performed at each reporting date using a provision matrix to measure 
expected credit losses. The provision rates are based on days past due for groupings of various 
customer segments with similar loss patterns (i.e., by geographical region, product type, customer 
type and rating, and coverage by letters of credit or other forms of credit insurance). The 
calculation refl ects the probability-weighted outcome, the time value of money and reasonable 
and supportable information that is available at the reporting date about past events, current 
conditions and forecasts of future economic conditions. Generally, trade receivables are provided 
for if past due for more than one year and are not subject to enforcement activity. However, the 
impact of applying the expected credit risk model at the reporting date on accrued income was 
immaterial.

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the components of the 
consolidated statement of fi nancial position, without taking account of any collateral and other 
credit enhancements:

2021
KD

2020
KD

Bank balances and fi xed deposits (excluding cash) 3,047,414 3,904,582

Trade receivables and prepayments (excluding 
prepayments and advance to suppliers)

5,414,023 6,064,475

8,461,437 9,969,057

The table below provides information about the credit risk exposure on the Group’s trade 
receivables (gross) using a provision matrix:

Trade receivables

31 December 2021 Days past due

< 360 days > 360 days              

                               KD KD
Total 

KD

Estimated total gross carrying amount at 
default 4,424,693 1,599,194 6,023,887

Estimated credit loss 330,447 1,599,194 1,929,641

Expected credit loss rate 7.47% 100% 32.033%

Trade receivables

31 December 2020 Days past due

< 360 days > 360 days              

                               KD KD
Total 

KD

Estimated total gross carrying amount at 
default 5,143,014 1,511,729 6,654,743

Estimated credit loss 389,498 1,511,729  1,901,227

Expected credit loss rate 7.57% 100% 28.57%

Risk concentration of maximum exposure to credit risk 
Concentrations arise when a number of counterparties are engaged in similar business activities, or 
activities in the same geographic region, or have similar economic features that would cause their 
ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic, political 
or other conditions. Concentrations indicate the relative sensitivity of the Group’s performance to 
developments affecting a particular industry or geographic location. The Group’s fi nancial assets 
subject to credit risk, before taking into account any collateral held or credit enhancements, can 
be analysed by the following geographic regions:
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17.   COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The Group has following commitments and contingent liabilities:

2021
KD

2020
KD

Commitments

Letters of credit -    5,101,401

Contingencies

Letters of guarantee 2,713,689 1,888,153

As at 31 December 2021, the Group had agreed construction contracts with third parties and is 
consequently committed to future capital expenditure in respect of pre-fabricated buildings of 
KD 1,222,920 (2020: NIL).

Certain fi xed deposits are held as collateral security against letter of guarantee issued (Note 10).
 

18.   BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 

Basic EPS amounts are calculated by dividing the profi t for the year attributable to ordinary equity 
holders of the Parent Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding 
during the year. Diluted EPS is calculated by dividing the profi t attributable to ordinary equity 
holders of the Parent Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding 
during the year plus the weighted average number of ordinary shares that would be issued on 
conversion of all the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. There is no impact 
from dilutive instruments outstanding, basic and diluted EPS are identical. 

2021 2020

Profi t for the year (KD) 2,407,863 4,072,707

Weighted average number of shares outstanding during the 
year

150,000,000 150,000,000

Basic and diluted earnings per share (fi ls) 16 27

There have been no transactions involving ordinary shares between the reporting date and the 
date of authorisation of this consolidated fi nancial statement which would require the restatement 
of EPS.

19.   FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICES

Risk is inherent in the Group’s activities but it is managed through a process of ongoing 
identifi cation, measurement and monitoring, subject to risk limits and other controls. This process 
of risk management is critical to the Group’s continuing profi tability 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 exposure to market risk limited to interest rate 
risk, foreign currency risk and equity price risk. The Group’s policy is to monitor those business risks 
through the Group’s strategic planning process.

The Parent Company is ultimately responsible for the overall risk management approach and for 
approving the risk strategies and principles. The management of the Group reviews and agrees 
policies for managing each of these risks which are summarised below

19.1   Credit risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a fi nancial instrument 
or customer contract, leading to a fi nancial loss. Financial assets subject to credit risk consist 
principally of bank balances, fi xed deposits and trade receivables, accrued income and other 
receivables.

The Group has policies and procedures in place to limit the amount of credit exposure to any 
counter party and to monitor the collection of receivables on an ongoing basis. The Group limits its 
credit risk with regard to bank balances and fi xed deposits by only dealing with reputable banks. In 
addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the result that the Group’s 
exposure to bad debts is limited to the extent possible. 
 
The Group’s exposure to credit risk from bank balances, fi xed deposits and trade and other 
receivables arises from default of the counterparty, with a maximum exposure equal to the 
carrying amount of these instruments. 

Balances with banks 
Credit risk from balances with banks and fi nancial institutions is limited because the counterparties 
are reputable fi nancial institutions with appropriate credit-ratings assigned by international 
credit-rating agencies. Impairment on cash and short-term deposits has been measured on a 
12-month expected loss basis and refl ects the short maturities of the exposures. 

Trade and other receivables (excluding prepayments and advance to suppliers)  
The Group’s exposure to credit risk is infl uenced mainly by the individual characteristics of each 
customer. The demographics of the Group’s customer base, including the default risk of the 
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15.   TRADE PAYABLES AND ACCRUALS

2021
KD

2020
KD

Trade payables 1,241,869 1,661,255

Accruals and provisions 2,127,831 2,449,859

Advances from customers 158,690 408,191

Other payables 103,919 92,957

3,632,309 4,612,262

During the current year, the parent company received certain claim from Kuwait port authorities 
amounting to KD 148,800 (2020: KD 365,000), for usage of port land not assigned for Company 
operations. The management of the Parent company had recognised a total provision of KD 
513,800 for this purpose. 

 
16.   RELATED PARTY TRANSACTIONS

Related parties represent shareholders, key management personnel of the Parent Company and 
entities controlled, jointly controlled or signifi cantly infl uenced by such parties. Pricing policies and 
terms of these transactions are approved by the Parent Company’s management.

Transactions with related parties in the consolidated fi nancial statement are as follows:

Shareholders
KD

Total 2021
KD

Total 2020
KD

Consolidated statement of  income:

Revenue – haulage 435,853 435,853 261,028

Reimbursement of expenses (113,457) (113,457) (61,151)

Other charges (286,766) (286,766) (37,200)

Consolidated statement of fi nancial position:

Amount due from a related party -    -    61,151

Other transactions

Purchases of property and equipment, 
spares and consumables

-    -    (185,881)

Amounts due from shareholder disclosed in Note 9 represents expenses incurred on behalf of 
shareholder, amount due from shareholder is interest free and receivable on demand. 

Compensation of key management personnel

The remuneration of members of key management personnel of the Group during the year was 
as follows:

2021
KD

2020
KD

Salaries and other short term benefi ts 335,976 270,725 

Directors’ remuneration 22,000  24,000 

Employees’ end of service benefi ts 20,050 23,281

378,026 318,006
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13.   LOANS AND BORROWINGS
 

2021
KD

2020
KD

Murabaha payables 5,143,935 -    

5,143,935 -    

The amounts payable under Murabaha agreements are repayable within 1 to 5 years. The amount 
due is settled on a deferred payment basis and carry profi t at 2.625% per annum (31 December 
2020: Nil). 

Currency wise breakup of the loans and borrowings are as follows:

2021
KD

2020
KD

Currency

Kuwait Dinars 5,143,935 -    

Non-current 4,629,542 -    

Current 514,393 -    

5,143,935 -    

The movement of borrowings is as follows:

2021
KD

2020
KD

At 1 January -    -    

Proceeds from borrowings 5,143,935 -    

Intrest cost (included in fi nance costs) 61,521 -    

Intrest cost included in property and equipment (note 7) 27,771 -    

Repayment of borrowings (89,292) -    

At 31 December 5,143,935 -    

14.   EMPLOYEES’ END OF SERVICE BENEFITS

2021
KD

2020
KD

At 1 January 1,506,358 1,540,567

Charge for the year 231,642 159,764

Paid during the year (137,199) (193,973)

Foreign exchange difference (245) -   

At 31 December 1,600,556 1,506,358
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Movement in the provision for expected credit losses (ECL) on trade receivables and accrued 
income were as follows:

2021
KD

2020
KD

At 1 January 1,901,227 1,690,906

Expected credit losses for the year 306,458 210,583

Write-off (210,632) -    

Foreign exchange difference 2,975 (262)

2,000,028 1,901,227

As at 31 December 2021, remaining trade receivables that are neither past due nor impaired are 
receivable within less than 30 days. Unimpaired receivables are expected, to be fully recoverable. 
The Group does not obtain collateral against receivables.

10.   CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalent comprise of the following at 31 December:

2021
KD

2020
KD

Bank balances and cash 1,025,687 876,777

Fixed deposits 2,050,000 3,050,000

Cash and cash equivalents as per consolidated statement 
of fi nancial position

3,075,687 3,926,777

Fixed deposits with original maturities more than three 
months

(500,000) (500,000)

Cash and cash equivalents as per consolidated statement 
of cash fl ows

2,575,687 3,426,777

Fixed deposits yield an average effective interest rate (EIR) ranging between 1 % to 2 % (2020: 1% to 
3.5%) per annum. Fixed deposits, amounting to KD 50,000 (2020: KD 50,000) are held as collateral 
securities against other credit facilities granted to the Group (Note 17).

11.   SHARE CAPITAL

The Parent Company’s authorised, issued and fully paid capital consists of 150,000,000 (2020: 
150,000,000) shares of 100 fi ls (2020: 100 fi ls) each, which were fully paid in cash.

12.   RESERVES, SURPLUS AND DIVIDENDS

a)   Statutory reserve

In accordance with the Companies Law No. 1 of 2016, as amended and its Executive Regulations, as 
amended, and the Parent Company’s Articles of Association, 10% of the profi t for the year before 
KFAS, Zakat and NLST is transferred to statutory reserve until the reserve totals 50% of the paid up 
share capital, after which such transfers can be discontinued by a resolution of the shareholders 
in the Annual General Assembly meeting upon recommendation by the Board of Directors.

Distribution of the 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 retained earnings are not suffi cient for the 
payment of a dividend of that amount. During the year, the Group has transferred 10% of the profi t 
for the year before KFAS, Zakat NLST and directors’ remuneration to statutory reserve.

b)   Revaluation surplus 

The asset revaluation surplus is used to record increases in the fair value of land and decreases to 
the extent that such decrease relates to an increase on the same asset previously recognised in 
other comprehensive income. 

c)  Fair value reserve

Fair value reserve represent the accumulated changes in fair values of fi nancial assets at fair 
value through other comprehensive income.

d)  Dividends 

On 31 March 2021, the Annual General Assembly meeting of the Parent Company’s shareholders 
was held and approved the cash dividend of 20 fi ls per share (2020: 40 fi ls per share) amounting to 
KD 3,000,000 (2020: KD 6,000,000) for the year ended 31 December 2020, which was paid following 
the approval date. 

Proposed dividends 
Subject to requisite consent of the relevant authorities and approval of the general assembly of 
the shareholders, the Board of Directors have recommended distribution of cash dividend of 16 fi ls 
per share amounting to KD 2,400,000 for the year ended 31 December 2021.
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Set out below are the carrying amounts of lease liabilities and the movements during the year:

2021
KD

2020
KD

As at 1 January 1,086,731 1,193,507

Additions to leasehold liabilites 806,566 1,288,193

Interest on lease liabilities 56,946 61,107

Lease modifi cations of lease liabilities (12,187) -    

Payments (732,909) (604,168)

Derecognition of lease liabilities (262,419) (849,569)

Foreign exchange difference 1,648 (2,339)

Lease liabilities as at 31 December 944,376 1,086,731

2021
KD

2020
KD

Current 457,712 581,493

Non-current 486,664 505,238

944,376 1,086,731

The weighted average incremental borrowing rate applied to lease liabilities recognised in the 
consolidated statement of fi nancial position is 3% to 5%.

The maturity analysis of lease liabilities is disclosed in note 19.

The following are the amounts recognised in consolidated statement of income:

2021
KD

2020
KD

Amortization of right-of-use assets 660,308 574,864

Interest expense on lease liabilities 56,946 61,107

Gain on termination of leases (10,365) (42,597)

Total amount recognised in consolidated statement of 
income

706,889 593,374

9.   TRADE RECEIVABLES AND PREPAYMENTS

2021
KD

2020
KD

Trade receivables (gross) 6,023,887 6,654,743

Less: Provision for expected credit loss (1,929,641) (1,901,227)

Trade receivables (net) 4,094,246 4,753,516

Accrued income (net) 1,155,940 739,188

Prepayments and deposits 999,044 455,640

Advance to suppliers 799,749 1,417,705

Government grants receivable -    41,856

Due from shareholder (note 15) -    61,151

Other receivables 141,696 447,695

7,190,675 7,916,751

As at 31 December 2021, the Group’s carrying amount of accrued income is net of an allowance for 
expected credit losses of KD 70,387 (2020: KD NIL).  



7978
Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P.   |   Kuwait   |   KSA   |   Qatar Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P.   |   Kuwait   |   KSA   |   Qatar

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) and its Subsidiaries
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
For the year ended 31 December 2021

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) and its Subsidiaries
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
For the year ended 31 December 2021

Notwithstanding the contractual term of the leases, management considers that, the agreements 
of leasehold land are renewable indefi nitely, at similar nominal rates of ground rent, and with no 
premium payable for renewal of the lease and, consequently, as is common practice in Kuwait, 
these leases have been accounted for as freehold land. The mangagemnet does a revaluation of 
the leasehold land on cyclical basis at a regular interval of every year.

During the current year, the fair valuation was conducted by two independent appraisers with 
a recognised and relevant professional qualifi cation and recent experience of the location and 
category of leasehold land being valued. The change in fair value was calculated based on the 
lower of the two values. Fair value of the leasehold land is arrived at by reference to industry 
acknowledged methods of valuations that depend on market data including recent sales value of 
comparable properties. The fair value was determined based on sales comparison method and 
is measured under the Level 2 fair value hierarchy. The revaluation gain amounting to KD 1,646,000  
(2020: KD 150,000) was included in other comprehensive income and credited directly to equity 
as revaluation surplus. The signifi cant assumption used in the determination of fair value was the 
market price (per sqm). A decrease of 5% (2020: 5%) in the estimated market price (per sqm) will 
reduce the value by KD 561,050 (2020: KD  478,750*).

The depreciation charge has been allocated in the consolidated statement of income as follows:

2021 
KD

2020 
KD

Operating expenses (Note 4) 4,149,605 3,835,935

Administrative expenses (Note 6) 244,403 228,173

4,394,008 4,064,108

* Certain amounts presented do not correspond to the consolidated fi nancial statements as at 31 
December 2020 and refl ect adjustments made as detailed in Note 23.

The amount of borrowing costs capitalised during the year ended 31 December 2021 is KD 27,771 (31 
December 2020: Nil).

8.   LEASES

Group as a lessee 
The Group has lease contracts for various items of property used in its operations. Leases of land 
and buildings generally have lease term of 3 years. The Group’s obligations under its leases are 
secured by the lessor’s title to the leased assets. Generally, the Group is restricted from assigning 
and subleasing the leased assets.

The Group also has certain leases of equipment with lease terms of 12 months or less and leases of 
offi ce equipment with low value. The Group applies the ‘short-term lease’ and ‘lease of low-value 
assets’ recognition exemptions for these leases.

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements 
during the period:

Lands
KD

Buildings
KD

Total
KD

As at 1 January 2020 124,104 1,009,757 1,133,861

Additions to right of use assets -    1,288,193 1,288,193

Amortization (12,748) (562,116) (574,864)

Derecognition of right of use assets (99,376) (707,596) (806,972)

Foreign exchange difference -    (45) (45)

Right-of-use assets as at 31 December 2020 11,980 1,028,193 1,040,173

Additions to right of use assets  77,580  728,986 806,566

Amortization  (20,412)  (639,896) (660,308)

Lease modifi cations to right of use assets  (8,536)  (3,651) (12,187)

Derecognition of right of use assets  (12,112)  (239,942) (252,054)

Foreign exchange difference  (75)  150 75

Right-of-use assets as at 31 December 2021 48,425 873,840 922,265
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4.   OPERATING EXPENSES

2021 
KD

2020 
KD

Staff costs 6,082,338 4,851,035

Depreciation (Note 7) 4,149,605 3,835,935

Motor vehicle consumables and maintenance 3,261,072 2,518,124

Subcontract costs 662,010 350,460

Stevedoring incentive and commission 967,622 1,220,682

Amortization of right of use asset 660,308 574,864

Others 1,186,234 1,260,913

16,969,189 14,612,013

Operating expenses includes inventories recognised as expenses amounting to KD 1,831,328 (2020: 
KD 1,554,764). 

5.   OTHER INCOME

2021 
KD

2020 
KD

Interest income 27,452 52,962

Gain on disposal of property and equipment 200,097 25,400

Gain on termination of leases (note 8) 10,365 42,597

Government grant* -    262,675

Dividend income 23,751 18,072

Others 72,932 42,991

334,597 444,697

* In the prior period, in an attempt to mitigate the impact of the Covid-19 pandemic, the Government 
of Kuwait had introduced measures to aid private entities in response to the pandemic. These 

measures included government assistance made towards national workforce in the private 
sector for a period of up to six months effective from April 2020.

The fi nancial support amounting to KD 262,675 is accounted for in accordance with IAS 20 
‘Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance’ and recognised in 
profi t or loss as ‘other income’ on a systematic basis over the periods in which the Parent Company 
recognises expenses for the related staff costs.

6.   ADMINISTRATIVE EXPENSES

2021 
KD

2020 
KD

Staff costs 1,277,351 1,204,951

Communication, consultancy and repair and maintenance 
expenses

337,467 236,588

Depreciation (Note 7) 244,403 228,173

Expected credit losses on trade receivables (Note 9) 306,458 210,583

Others 547,106 827,846

2,712,785 2,708,141
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Impairment of property and equipment and right of use assets 
Management assesses the impairment of property and equipment and right of use assets 
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be 
recoverable.

Factors that are considered important which could trigger an impairment review include the 
following:

 signifi cant decline in the market value beyond that which would be expected from the 
passageof time or normal use,

 signifi cant changes in the technology and regulatory environments,

 evidence from internal reporting which indicates that the economic performance of the asset 
is, or will be, worse than expected.

Leases - Estimating the incremental borrowing rate
The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its 
incremental borrowing rate (IBR) to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that 
the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds 
necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic 
environment. The IBR therefore refl ects what the Group ‘would have to pay’, which requires 
estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to refl ect 
the terms and conditions of the lease. The Group estimates the IBR using observable inputs when 
available and is required to make certain entity-specifi c estimates.

Revaluation of leasehold land
The Group measures leasehold land at revalued amount with changes in fair value being 
recognised in other comprehensive income. The Group engaged an independent valuation 
specialist to assess fair value at the reporting date. Leasehold land was valued by reference to 
market based evidence, using comparable prices adjusted for specifi c market factors such as 
nature, location and condition of the property. 

 

3.   REVENUE 

Set out below is the disaggregation of the Group’s revenue from contracts with customers based 
on type of services and equipments:

2021 
KD

2020 
KD

Transportation 3,533,493 2,291,341

Stevedoring 7,385,139 8,387,535

Leasing equipment 10,464,623 9,659,716

Warehousing 629,707 834,335

22,012,962 21,172,927

Timing of revenue recognition

Services transferred over time 22,012,962 21,172,927

Geographical markets

Kuwait 19,607,563  19,203,811 

Qatar 1,538,268  1,378,688 

Saudi 867,131  590,428 

Total revenue from contracts with customers 22,012,962 21,172,927
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consolidation are recognised in other comprehensive income. On disposal of a foreign operation, 
the component of other comprehensive income relating to that particular foreign operation is 
recognised in the consolidated statement of  income.

Segment information 

A segment is a distinguishable component of the Group that engages in business activities from 
which it earns revenue and incurs cost. The operating segments used by the management of 
the Group to allocate resources and assess performance are consistent with the internal report 
provided to the chief operating decision maker. Operating segment exhibiting similar economic 
characteristic, product and services, class of customers where appropriate are aggregated and 
reported as reportable segments.

2.6   SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENT, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group’s consolidated fi nancial statements requires management to make 
judgements, estimates and assumptions that affect the reported amount of revenues, expenses, 
assets and liabilities, and the accompanying disclosures, as well as the disclosure of contingent 
liabilities. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that 
require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future 
periods. In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made the 
following judgements and assumptions concerning the future and other key sources of estimation 
uncertainty at the reporting date, that have a signifi cant risk of causing a material adjustment to 
the carrying amounts of assets and liabilities within the next fi nancial year.  

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to 
circumstances beyond the Group’s control and are refl ected in the assumptions if and when 
they occur. Items with the most signifi cant effect on the amounts recognised in the consolidated 
fi nancial statements with substantial management judgement and/or estimates are collated 
below with respect to judgements/estimates involved.

Signifi cant judgments

In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made the following 
judgements, which have the most signifi cant effect on the amounts recognised in the consolidated 
fi nancial statements:

Going concern
The Group’s management has made an assessment of its ability to continue as a going concern 
and is satisfi ed that it has the resources to continue in business for the foreseeable future. 
Furthermore, management is not aware of any material uncertainties that may cast signifi cant 
doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated fi nancial 
statements continue to be prepared on the going concern basis.

Classifi cation of fi nancial assets 
The Group determines the classifi cation of fi nancial assets based on the assessment of the 
business model within which the assets are held and assessment of whether the contractual 
terms of the fi nancial asset are solely payments of principal and interest on the principal amount 
outstanding.

Determining the lease term of contracts with renewal and termination options – Group as lessee
The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any 
periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any 
periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group 
applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain whether or not to exercise 
the option to renew or terminate the lease. That is, it considers all relevant factors that create 
an economic incentive for it to exercise either the renewal or termination option. After the 
commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a signifi cant event or change 
in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the 
option to renew or to terminate

Operating lease commitments – Group as lessor
The Group has entered into commercial property leases on its investment property portfolio. The 
Group has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, 
such as the lease term not constituting a major part of the economic life of the commercial 
property and the present value of the minimum lease payments not amounting to substantially 
all of the fair value of the commercial property, that it retains substantially all the risks and rewards 
incidental to ownership of these properties and accounts for the contracts as operating leases.

Estimates and assumptions 

Allowance for expected credit losses on trade receivables
The Group assesses on a forward-looking basis the expected credit losses (ECL) associated 
with its debt instruments carried at amortised cost. For trade receivables, the Group applies a 
simplifi ed approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, 
but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group 
has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted 
for forward-looking factors specifi c to the debtors and the economic environment. Actual results 
may differ from these estimates.

Provision for slow moving and obsolete inventory items 
The Group makes a provision for slow moving and obsolete inventory items. Estimates of net 
realisable value of inventories are based on the most reliable evidence at the time the estimates 
are made. These estimates take into consideration fl uctuations of price or cost directly related to 
events occurring subsequent to the balance sheet date to the extent that such events confi rm 
conditions existing at the end of year

Useful lives, residual values and related depreciation charges of property and equipment
The Group’s management determines the estimated useful lives, residual values and related 
depreciation charges of its property and equipment. These estimates are determined after 
considering the expected usage of the asset, physical wear and tear, technical or commercial 
obsolescence. Management reviews the residual value and useful lives annually and future 
depreciation charge would be adjusted where management believes the useful lives differ from 
previous estimates.
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 Level 1 Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities

 Level 2 Valuation techniques for which the lowest level input that is signifi cant to the fair 
value measurement is directly or indirectly observable

 Level 3 Valuation techniques for which the lowest level input that is signifi cant to the fair 
value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognised in the fi nancial statements on a recurring basis, 
the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-
assessing categorisation (based on the lowest level input that is signifi cant to the fair value 
measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities 
on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair 
value hierarchy as explained above.

Offsetting of fi nancial instruments

Financial assets and fi nancial liabilities are only offset and the net amount reported in the 
consolidated statement of fi nancial position if there is a currently enforceable legal right to offset 
the recognised amounts and the Group intends to settle on a net basis to realise the asset and 
settle the liablities simultenusly.

Employees’ end of service benefi ts

Local 
The Group provides end of service benefi ts to all its local Kuwaiti and expat employees. The 
entitlement to these benefi ts is based upon the employees’ fi nal salary and length of service. 
The expected costs of these benefi ts are accrued over the period of employment. The Group’s 
obligations are limited to these contributions which are expensed when due.

Further, with respect to its national employees, the Group also makes contributions to public 
institution for social security calculated as a percentage of the employees’ salaries. The Group’s 
obligation are limited to these contributions, which are expensed when due. 

International 
The Group provides end of service benefi ts to all its international employees. The entitlement to 
these benefi ts is based upon the employees’ fi nal salary and length of service. The expected costs 
of these benefi ts are accrued over the period of employment. The Group’s obligations are limited 
to these contributions which are expensed when due.

Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a 
result of a past event, it is probable that an outfl ow of resources embodying economic benefi ts 
will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of 
the obligation. When the  Group expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, 

under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only 
when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in 
the statement of profi t or loss net of any reimbursement. 

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-
tax rate that refl ects, when appropriate, the risks specifi c to the liability. When discounting is used, 
the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a fi nance cost.

Commitment and contingencies

Contingent liabilities are not recognised in the consolidated statement of fi nancial position, but 
are not disclosed unless the possibility of an outfl ow of resources embodying economic benefi ts 
is remote.

Capital commitment refers to the projected capital expenditure including, but not limited to, 
expenses such as property-related costs, equipment, production materials, and future business 
ventures the Group has contracted to incur on its property and equipment over a period of time. 
Captial commitments are not recognised in the consolidated statement of fi nancial position and 
are disclosed in note 17. 

Foreign currencies 

The Group’s consolidated fi nancial statements are presented in KD, which is also the Parent 
Company’s functional currency. For each entity the Group determines the functional currency 
and items included in the consolidated fi nancial statements of each entity are measured using 
that functional currency.

Transactions and balances
Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Group entities at their respective 
functional currency spot rates at the date the transaction fi rst qualifi es for recognition. 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the 
functional currency spot rate of exchange at the reporting date. Differences arising on settlement 
or translation of monetary items are recognised in the consolidated statement of income.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are 
translated using the exchange rates at the dates of the initial transactions. Non-monetary items 
measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date 
when the fair value is determined. The gain or loss arising on translation of non-monetary items 
measured at fair value is treated in line with the recognition of the gain or loss on the change in fair 
value of the item (i.e., translation differences on items whose fair value gain or loss is recognised in 
other comprehensive income or consolidated statement of income are also recognised in other 
comprehensive income or consolidated statement of income, respectively).

Group companies
On consolidation, the assets and liabilities of foreign operations are translated into KD at the rate 
of exchange prevailing at the reporting date and their income statements are translated at the 
average rates of exchange for the year. The exchange differences arising on the translation for 
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For trade and other receivables, the Group has applied the simplifi ed approach and has calculated 
ECLs based on lifetime expected credit losses. The Group has established a provision matrix that 
is based on the Group’s historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors 
specifi c to the balances and the Group’s economic environment.

The management considers a fi nancial asset in default when the contractual payments are 365 
days past due. However, in certain cases, the management may also consider a fi nancial asset to 
be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive 
the outstanding contractual amounts in full.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement
All fi nancial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings 
net of directly attributable transaction costs.

The Group’s fi nancial liabilities include loans and borrowings, trade and other payables and lease 
liabilities.

Subsequent measurement
For purposes of subsequent measurement, fi nancial liabilities are classifi ed in two categories: 

 Financial liabilities at fair value through profi t or loss 

 Financial liabilities at amortised cost 

Group has not designated any fi nancial liability as at fair value through profi t or loss and fi nancial 
liabilities at amortised cost is more relevant to the Group.

Financial liabilities at amortised cost 
Loans and borrowings
Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings 
are subsequently measured at amortised cost. Any difference between the proceeds (net of 
transaction costs) and the redemption amount is recognised in consolidated statement of profi t 
or loss over the period of the borrowings using the effective interest 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 prepayment for liquidity services and 
amortised over the period of the facility to which it relates. 

Borrowings are removed from the consolidated statement of fi nancial position when the obligation 
specifi ed in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying 
amount of a fi nancial liability that has been extinguished or transferred to another party and the 
consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised 
in the consolidated statement of profi t or loss as fi nance income or fi nance costs. 

Borrowings are classifi ed as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer 
settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

Trade payables and accruals
Liabilities are recognised for amounts to be paid in the future for goods or services received, 
whether billed by the supplier or not.

Derecognition 
A fi nancial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled 
or expires. 

Where an existing fi nancial liability is replaced by another from the same lender on substantially 
different terms, or the terms of an existing liability are substantially modifi ed, such an exchange 
or modifi cation is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new 
liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the consolidated 
statement of income.

Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an 
orderly transaction between market participants at the measurement date.  The fair value 
measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the 
liability takes place either:

 In the principal market for the asset or liability, or

 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants 
would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their 
economic best interest.

A fair value measurement of a non-fi nancial asset takes into account a market participant’s 
ability to generate economic benefi ts by using the asset in its highest and best use or by selling it 
to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which 
suffi cient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable 
inputs and minimising the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the fi nancial statements 
are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level 
input that is signifi cant to the fair value measurement as a whole:
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 The contractual terms of the fi nancial asset give rise on specifi ed dates to cash fl ows that are 
solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding 

Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate 
(EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognised in consolidated 
statement of income when the asset is derecognised, modifi ed or impaired. 

The Group’s fi nancial assets at amortised cost includes trade receivables and cash and cash 
equivalents.

Financial assets at FVOCI
Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as 
equity instruments designated at fair value through OCI when they meet the defi nition of equity 
under IAS 32 Financial Instruments: Presentation and are not held for trading. The classifi cation is 
determined on an instrument-by-instrument basis. 

Gains and losses on these fi nancial assets are never recycled to profi t or loss. Dividends are 
recognised as other  income in the statement of profi t or loss when the right of payment has 
been established, except when the Group benefi ts from such proceeds as a recovery of part of 
the cost of the fi nancial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments 
designated at fair value through OCI are not subject to impairment assessment.  

The Group elected to classify irrevocably its equity investments under this category.

Trade receivables 
Trade receivables are carried at undiscounted original invoiced amount less any expected credit 
losses.

Cash and cash equivalents 
Cash and cash equivalents consists of cash and bank balances and fi xed deposits and have 
maturity of 3 months or less. Cash and cash equivalents are carried at amortised cost using 
effective interest rate.

Subsequent measurement
The subsequent measurement of fi nancial assets depends on their classifi cation as follows:

Trade receivables
Trade receivables are stated at original amount less a provision for any uncollectible amounts. An 
estimate for doubtful debts is made when collection of the full amount is no longer probable. Bad 
debts are written off when there is no possibility of recovery.

Cash and cash equivalents
For the purpose of the statement of cash fl ows, cash and cash equivalents consist of cash and 
bank balances and fi xed deposits and have maturity of 3 months or less.

Financial assets at FVOCI
Financial assets at FVOCI are subsequently measured at fair value. Changes in fair values including 
foreign exchange component are recognised in other comprehensive income and presented in 
the retained earnings as part of equity. Cumulative gains and losses previously recognised in 
other comprehensive income are transferred to retained earnings on derecognition and are not 
recognised in the consolidated statement of income. Dividend income on equity investments 
at FVOCI are recognised in the consolidated statement of income unless they clearly represent 
a recovery of part of the cost of the investment in which case they are recognised in other 
comprehensive income. Equity investments at FVOCI are not subject to impairment assessment.

Derecognition
A fi nancial asset (or where applicable a part of a fi nancial asset or a part of a Group of similar 
fi nancial assets) is de-recognised either when: 

 the rights to receive cash fl ows from the asset have expired; or

 the Group has transferred its rights to receive cash fl ows from the asset or has assumed an 
obligation to pay the received cash fl ows in full without material delay to a third party under a 
‘pass-through’ arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all of the 
risks and rewards of the asset, or (b) the  Group has neither transferred nor retained substantially 
all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash fl ows from an asset or has entered into a 
pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards 
of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards 
of the asset, nor transferred control of the asset, the asset is recognised to the extent of the Group’s 
continuing involvement in the asset. In that case, the Group also recognises an associated liability. 
The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that refl ects the rights 
and obligations that the Group has retained. Continuing involvement that takes the form of a 
guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of 
the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment of fi nancial assets
The Group recognises an allowance for expected credit losses (ECLs) for all debt instruments not 
held at fair value through profi t or loss. ECLs are based on the difference between the contractual 
cash fl ows due in accordance with the contract and all the cash fl ows that the Group expects to 
receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash 
fl ows will include cash fl ows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are 
integral to the contractual terms.

ECLs are recognised in two stages. For credit exposures for which there has not been a signifi cant 
increase in credit risk since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from 
default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit 
exposures for which there has been a signifi cant increase in credit risk since initial recognition, 
a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, 
irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).
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Impairment of non-fi nancial assets

The Group assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may 
be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, 
the Group estimates the asset’s recoverable amount. An asset’s recoverable amount is the 
higher of an asset’s or CGU’s fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amount 
is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash infl ows that are 
largely independent of those from other assets or Groups of assets. When the carrying amount of 
an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written 
down to its recoverable amount. 

In assessing value in use, the estimated future cash fl ows are discounted to their present value 
using a discount rate that refl ects current market assessments of the time value of money and 
the risks specifi c to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation 
model is used. These calculations are corroborated  by available fair value indicators. Impairment 
losses are recognised in the consolidated statement of income.

Impairment losses of continuing operations are recognised in the consolidated income statement 
in those expense categories consistent with the function of the impaired asset, except for property 
previously revalued where the revaluation was taken to other comprehensive income. In this 
case the impairment is also recognised in other comprehensive income up to the amount of any 
previous revaluation.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there 
is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have 
decreased. If such indication exists, the Group estimates the assets or CGUs recoverable amount. 
A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the 
assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss 
was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed 
its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of 
depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal 
is recognised in the consolidated  statement of income unless the asset is carried at revalued 
amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase in other comprehensive 
income.

Financial instruments

Financial assets 
Initial recognition and measurement
The Group determines the classifi cation of fi nancial assets based on the business model it uses to 
manage the fi nancial assets and the contractual cashfl ow characteristics of the fi nancial assets. 

Business model assessment
The Group determines its business model at the level that best refl ects how it manages fi nancial 
assets to achieve its business objective. The Group’s business model is not assessed on an 
instrument by instrument basis but at a higher level of aggregated portfolios and is based on a 
number of observable factors. The information considered includes:

 The stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in 
practice;

 The risks that affect the performance of the business model (and the fi nancial assets held 
within that business model) and how those risks are managed; and

 The frequency, volume and timing of sales in prior periods, the reasons for such sales and its 
expectations about future sales activity.

The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking ‘worst 
case’ or ‘stress case’ scenarios into account. If cash fl ows after initial recognition are realised in 
a way that is different from the Group’s original expectations, the Group does not change the 
classifi cation of the remaining fi nancial assets held in that business model but incorporates such 
information when assessing newly originated or newly purchased fi nancial assets going forward. 

Assessment of whether contractual cash fl ows are solely payments of principal and interest (SPPI test)
The Group assesses the contractual terms of fi nancial assets to identify whether they meet the 
SPPI test. ‘Principal’ for the purpose of this test is defi ned as the fair value of the fi nancial asset 
at initial recognition and may change over the life of the fi nancial asset. ‘Interest’ is defi ned as 
consideration for time value of money and for the credit risk associated with the principal and for 
other basic lending risks and costs as well as a profi t margin. In assessing whether the contractual 
cash fl ows are solely payments of principal and interest, the Group considers whether the fi nancial 
asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash 
fl ows such that it would not meet this condition. The Group considers:

 Contingent events that would change the amount and timing of cash fl ows;

 Leverage features;

 Prepayment and extension terms;

 Terms that limit the Group’s claim to cash fl ows from specifi ed assets (e.g. non-recourse asset 
arrangements); and

 Features that modify consideration of the time value of money – e.g. periodical reset of interest 
rates.

Contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the 
contractual cashfl ows that are unrelated to a basic lending arrangement do not give rise to 
contractual cashfl ows that are solely payment of principal and interest. In such cases, the fi nancial 
asset is measured at fair value through profi t or loss.

The Group has determined the classifi cation and measurement of its fi nancial assets as follows:

Financial assets at amortised cost
This category is the most relevant to the Group. The Group measures fi nancial assets at amortised 
cost if both of the following conditions are met: 

 The fi nancial asset is held within a business model with the objective to hold fi nancial assets in 
order to collect contractual cash fl ows; and 
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ii) Lease liabilities 
At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the 
present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include 
fi xed payments (including in-substance fi xed payments) less any lease incentives receivable, 
variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid 
under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase 
option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating 
the lease, if the lease term refl ects the Group exercising the option to terminate. Variable lease 
payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses in the period in 
which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its incremental borrowing rate 
at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily 
determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to refl ect 
the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying 
amount of lease liabilities is remeasured if there is a modifi cation, a change in the lease term, a 
change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an 
index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option 
to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those 
leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not 
contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to 
leases that are considered of low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-
value assets are recognised as expense on a straight-line basis over the lease term.

Group as a lessor 

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to 
ownership of an asset are classifi ed as operating leases. Rental income arising is accounted for 
on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profi t 
or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an 
operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the 
lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognised as revenue in the 
period in which they are earned.  

Property and equipment

Except for leasehold land which is measured at revaluaed amount, property and equipment is 
stated at cost, net of accumulated depreciation and/or accumulated impairment losses, if any. 
Such cost includes the cost of replacing part of the property and equipment and borrowing costs 
for long term construction projects if the recognition criteria are met. When signifi cant parts of 
property and equipment are required to be replaced in intervals, the Group recognises such parts 
as individual assets with specifi c useful lives and depreciates them accordingly. Likewise, when 
a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the property 
and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfi ed. All other repair and 

maintenance costs are recognised in the consolidated statement of income as incurred.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the following estimated useful lives of 
assets after deduction of residual value as follows:

Useful life

Motor vehicles and equipment 3 - 15 years

Improvements on leasehold land 10 years

Prefabricated buildings 5 - 10 years

Furniture and fi xtures 3 -5 years

Tools and machinery 5 years

An item of property and equipment and any signifi cant part initially recognised is derecognised 
upon disposal or when no future economic benefi ts are expected from its use or disposal. Any 
gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net 
disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement 
of income when the asset is derecognised.

The assets’ residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed at each fi nancial 
year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Capital work in progress is stated at cost. Following completion, work in progress is transferred into 
the relevant class of property and equipment.

Leasehold land is measured at revalued amount. Valuation is performed at regular intervals of 
every year to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its 
carrying amount. Any revaluation changes are credited to the revaluation surplus in OCI, except to 
the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in the 
consolidated statement of income, in which case the increase is recognised in the consolidated 
statement of income. A revaluation defi cit is recognised in the consolidated statement of income, 
except to the extent that it offsets an existing surplus on the same asset recognised in the 
revaluation surplus.

Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value after making allowances for 
any slow moving obsolete or damaged items. Cost of inventories is based on weighted average 
principle, and includes expenditure incurred in bringing the inventories to their present location 
and condition such as purchase price, shipping costs and other incidental expesnes.

Net realisable value is based on estimated selling price less any costs of completion and estimated 
costs necessary to make sale.
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expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has concluded that it 
is the principal in all of its revenue arrangements since it typically controls the goods or services 
before transferring them to the customer.

The specifi c recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised. 

Service revenue
Service revenue primarily comprises of stevedoring, haulage, equipment leasing, inventory 
management, transportation and warehousing services. Service revenue are recognised over a 
period of time when the services are rendered to the customer. 

The Group also recognises revenue from contracts of ‘sale of services’ or ‘bundled sale of goods 
and services contracts that are viewed as a single performance obligation’ over time using an 
output method in measuring progress, generally based on cost-to-cost measure of progress 
because it faithfully depicts the Group’s performance towards complete satisfaction of the 
performance obligation. 
The Group elected to apply the ‘right to invoice’ practical expedient for contracts that contain 
fi xed amounts and rates for manpower and materials specifi ed in a contract, when the Group 
determines that right to consideration from a customer corresponds directly with the value of the 
Group’s performance completed to date.

Interest income
Interest income is recognised as interest accrues using the effective interest rate method (“EIR”) 
that is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of 
the fi nancial instrument to the net carrying amount of the fi nancial asset.

Borrowing cost

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset 
that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are 
capitalised as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period 
in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in 
connection with the borrowing of funds.

Government grants 

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be 
received, and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense 
item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, 
for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates to an asset, it is 
recognised as income in equal amounts over the expected useful life of the related asset. 

When the Group receives grants of non-monetary assets, the asset and the grant are recorded at 
nominal amounts and released to profi t or loss over the expected useful life of the asset, based on 
the pattern of consumption of the benefi ts of the underlying asset by equal annual instalments.

Dividend income

Dividend income is recognised when the right to receive payment is established.

Taxes

Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)
The Group calculates the contribution to KFAS at 1% of profi t for the year in accordance with the 
modifi ed calculation based on the Foundation’s Board of Directors resolution, which states that 
the transfer to statutory reserve and accumulated losses brought forward should be excluded 
from profi t for the year when determining the contribution. 

National Labour Support Tax
NLST is calculated at 2.5% of the profi t for the year attributable to the Parent Company in accordance 
with Law No. 19 of 2000 and the Ministry of Finance resolutions No. 24 of 2006.

Zakat
Contribution to Zakat is calculated at 1% of the profi t of the Group in accordance with the Ministry 
of Finance resolution No. 58/2007 effective from 10 December 2007.

Taxation on overseas subsidiaries
Taxation on overseas subsidiaries is provided in accordance with fi scal regulations applicable to 
each country of operation.

Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the 
contract conveys the right to control the use of an identifi ed asset for a period of time in exchange 
for consideration.

Group as a lessee 
The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for 
short-term leases, leases with indefi nite life and leases of low-value assets. The Group recognizes 
lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the 
underlying assets.

i) Right-of-use assets 
The Group recognises right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date 
the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any 
accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease 
liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognised, initial 
direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any 
lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the 
shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows: 

 Land  3 years 

 Buildings  3 years

The right-of-use assets are also subject to impairment. 
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Specifi cally, the Group controls an investee if and only if the Group has:

 Power over the investee (i.e. existing rights that give it the current ability to direct the relevant 
activities of

 the investee)

 Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and

 The ability to use its power over the investee to affect its returns

Generally, there is a presumption that a majority of voting rights result in control. To support this 
presumption and when the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an 
investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has 
power over an investee, including:

 The contractual arrangement with the other vote holders of the investee

 Rights arising from other contractual arrangements

 The Group’s voting rights and potential voting rights

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate 
that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a 
subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group 
loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or 
disposed of during the year are included in the consolidated statement of income from the date 
the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profi t or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity 
holders of the Group and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling 
interests having a defi cit balance. When necessary, adjustments are made to the fi nancial 
statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group’s accounting 
policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash fl ows relating to 
transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an 
equity transaction. 

If the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the related assets (including goodwill), 
liabilities, non-controlling interest and other components of equity while any resultant gain or loss 
is recognised in consolidated statement of income. Any investment retained is recognised at fair 
value.

The subsidiaries of the Group are as follows:

Name of the company
Country of 

incorporation Interest in equity % Principal activities

2021 2020

JTC Fuel Transport Company 
W.L.L.  (“JTCF”)

Kuwait 100% 100% Carriage of goods

JTC Heavy and Light Equipment 
and Machinery Leasing 
Company W.L.L. (“JTCE”)

Kuwait 100% 100% Leasing vehicles and 
equipment rental

Held through JTCF

Al Mushtari Public Transport, 
Equiment Leasing, Marine 
Services & Warehousing 
Company W.L.L.

Iraq 100% 100% Public transport, 
equipment leasing, 
marine services and 
warehousing. 

JTC Logistics Company L.L.C. Kingdom of 
Saudi Arabia

100% 100% Carriage of cargo and 
passengers, storage 
services and leasing 
of heavy and light 
equipments.

Held through JTCE

Road Junction Transport and 
Equipment Company W.L.L.*

Qatar 100% 100% Leasing of heavy 
and light equipment 
including cranes and 
forklifts and power 
generators.

* The Parent Company has 51% benefi cial ownership in Road Junction Transport and Equipment 
Company W.L.L. as of 31 December 2021 (31 December 2020: 51%). The Group based on advise from 
its legal counsel has assesessed that it effectivley owns 100% of the subsidiary.

2.5   SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES 

Revenue recognition

Revenue from contracts with customers is recognised when control of the goods or services are 
transferred to the customer at an amount that refl ects the consideration to which the Group 



5554
Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P.   |   Kuwait   |   KSA   |   Qatar Jassim Transport & Stevedoring Co. K.S.C.P.   |   Kuwait   |   KSA   |   Qatar

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) and its Subsidiaries
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
For the year ended 31 December 2021

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) and its Subsidiaries
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
For the year ended 31 December 2021

The Board also added an exception to the recognition principle of IFRS 3 to avoid the issue of 
potential ‘day 2’ gains or losses arising for liabilities and contingent liabilities that would be within 
the scope of IAS 37 or IFRIC 21 Levies, if incurred separately.

At the same time, the Board decided to clarify existing guidance in IFRS 3 for contingent assets 
that would not be affected by replacing the reference to the Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements.   
The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022 
and apply prospectively. 

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

Property and Equipment: Proceeds before Intended Use – Amendments to IAS 16 

In May 2020, the IASB issued Property and Equipment — Proceeds before Intended Use, which 
prohibits entities from deducting from the cost of an item of property and equipment, any 
proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition 
necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an 
entity recognises the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in 
profi t or loss. 

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022 and 
must  be applied retrospectively to items of property and equipment made available for use on or 
after  the beginning of the earliest period presented when the entity fi rst applies the amendment.  

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

IFRS 9 Financial Instruments – Fees in the ’10 per cent’ test for derecognition of fi nancial liabilities 

As part of its 2018-2020 annual improvements to IFRS standards process the IASB issued 
amendment to IFRS 9. The amendment clarifi es the fees that an entity includes when assessing 
whether the terms of a new or modifi ed fi nancial liability are substantially different from the terms 
of the original fi nancial liability. These fees include only those paid or received by the borrower and 
the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other’s behalf. 
An entity applies the amendment to fi nancial liabilities that are modifi ed or exchanged on or after 
the beginning of the annual reporting period in which the entity fi rst applies the amendment. 

The amendment is effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2022 with 
earlier adoption permitted. The Group will apply the amendments to fi nancial liabilities that are 
modifi ed or exchanged on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity 
fi rst applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

Profi t Rate Benchmark Reform (Phase 2)

On 27 August 2020 the International Accounting Standards Board (IASB or the Board) published 
‘Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2, Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16’ 
(IBOR reform Phase 2). IBOR reform Phase 2 provides temporary reliefs to address the accounting 
issues which arise upon the replacement of an Inter-Bank Offered Rate (an IBOR) with an alternative 

nearly risk-free profi t rate (an RFR). 
The impact of the replacement of interbank offered rates (‘IBORs’) with alternative risk-free rates 
on the Group’s products and services remains a key area of focus. The Group has exposure to 
contracts referencing IBORs, such as Libor, extending past FY2021, when it is likely that these IBORs 
will cease being published. The Group is currently assessing the impact of the Group’s transition 
to the new rate regimes after 2021 by considering changes in its products, services, systems and 
reporting and will continue to engage with internal and external stakeholders to support an orderly 
transition and to mitigate the risks resulting from the transition.

Defi nition of Accounting Estimates - Amendments to IAS 8 

In February 2021, the IASB issued amendments to IAS 8, in which it introduces a defi nition of 
‘accounting estimates’. The amendments clarify the distinction between changes in accounting 
estimates and changes in accounting policies and the correction of errors. Also, they clarify how 
entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.  

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2023 
and apply to changes in accounting policies and changes in accounting estimates that occur 
on or after the start of that period. Earlier application is permitted as long as this fact is disclosed. 

The amendments are not expected to have a material impact on the Group. 

Disclosure of Accounting Policies - Amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2 

In February 2021, the IASB issued amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2 Making 
Materiality Judgements, in which it provides guidance and examples to help entities apply 
materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities 
provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities 
to disclose their ‘signifi cant’ accounting policies with a requirement to disclose their ‘material’ 
accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in 
making decisions about accounting policy disclosures. 

The amendments to IAS 1 are applicable for annual periods beginning on or after 1 January 2023 
with earlier application permitted. Since the amendments to the Practice Statement 2 provide 
non-mandatory guidance on the application of the defi nition of material to accounting policy 
information, an effective date for these amendments is not necessary. 

The Group is currently assessing the impact of the amendments to determine the impact they will 
have on the Group’s accounting policy disclosures.

2.4  BASIS OF CONSOLIDATION

The consolidated fi nancial statements comprise the fi nancial statements of the Group and its 
subsidiaries as at 31 December 2021. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, 
to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns 
through its power over the investee. 
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12. Stevedoring services, loading and unloading ships and maritime transport.

13. Perform all road transport operations, transporting goods and various materials inside and 
outside the State of Kuwait. Especially, operations related to the transport of general cargo and 
bulk fuel, water and precious chemical materials by any mean of transportation.

14. Owns stocks and bonds for the Parent Company account only (Parent Company may have an 
interest or participate in any way with bodies engaged in similar activities or which may assist 
in achieving its objectives in Kuwait or abroad and it may arise or participates or buy these 
bodies or join them in their equity).The Parent Company may perform the aforementioned 
activities within or outside the State of Kuwait as a legal entity or as an agent.

The Parent Company may perform other similar, complementary or connected activities to its 
main activities.

The consolidated fi nancial statements for the year ended 31 December 2020 have been approved 
by the shareholders of the Parent Company on 31 March 2021.

 
2.  BASIS OF PREPARATION AND CHANGES TO THE GROUP’S ACCOUNTING POLICIES

2.1  BASIS OF PREPARATION

The consolidated fi nancial statements have been prepared in accordance with International 
Financial Reporting Standards (“IFRS”) as issued by International Accounting Standards Board 
(“IASB”).  

The consolidated fi nancial statements have been prepared on a historical cost basis, except 
leasehold land and fi nancial assets at fair value through other comprehensive income, that has 
been measured at fair value.

The consolidated fi nancial statements are presented in Kuwaiti Dinars (“KD”), which is the functional 
and presentation currency of the Parent Company.

Certain prior year amounts do not correspond with the 2020 consolidated fi nancial statements 
and refl ect adjustments made for restatements as detailed in Note 23.

2.2  CHANGES IN ACCOUNTING POLICY AND DISCLOSURES

The accounting policies adopted in the preparation of these consolidated fi nancial statements 
are consistent with those used in the previous fi nancial year, except for the adoption of new 
standards effective as of 1 January 2021. The Group has not early adopted any other standard, 
interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective.

2.2.1  New standards, interpretations, and amendments adopted by the Group 

Several amendments and interpretations apply for the fi rst time in 2021, but do not have an impact 
on the consolidated fi nancial information of the Group.

Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2: Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16
The amendments provide temporary reliefs which address the fi nancial reporting effects when 
an interbank offered rate (IBOR) is replaced with an alternative nearly risk-free interest rate (RFR). 
The amendments include the following practical expedients: 

 A practical expedient to require contractual changes, or changes to cash fl ows that are directly 
required by the reform, to be treated as changes to a fl oating interest rate, equivalent to a 
movement in a market rate of interest.

 Permit changes required by IBOR reform to be made to hedge designations and hedge 
documentation without the hedging relationship being discontinued.

 Provide temporary relief to entities from having to meet the separately identifi able requirement 
when an RFR instrument is designated as a hedge of a risk component. 

These amendments had no impact on the consolidated fi nancial statements of the Group. The 
Group intends to use the practical expedients in future periods if they become applicable.

Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 Amendments to IFRS 16

On 28 May 2020, the IASB issued Covid-19-Related Rent Concessions - amendment to IFRS 16 Leases. 
The amendments provide relief to lessees from applying IFRS 16 guidance on lease modifi cation 
accounting for rent concessions arising as a direct consequence of the Covid-19 pandemic. As a 
practical expedient, a lessee may elect not to assess whether a Covid-19 related rent concession 
from a lessor is a lease modifi cation. A lessee that makes this election accounts for any change 
in lease payments resulting from the Covid-19 related rent concession the same way it would 
account for the change under IFRS 16, if the change were not a lease modifi cation. 

The amendment was intended to apply until 30 June 2021, but as the impact of the Covid-19 
pandemic is continuing, on 31 March 2021, the IASB extended the period of application of the practical 
expedient to 30 June 2022. The amendment applies to annual reporting periods beginning on or 
after 1 April 2021. However, the Group has not received Covid-19-related rent concessions, but plans 
to apply the practical expedient if it becomes applicable within allowed period of application.  

2.3  STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The standards and interpretations that are issued, but not yet effective, up to the date of issuance 
of the Group’s consolidated fi nancial statements are disclosed below. The Group intends to adopt 
these standards, if applicable, when they become effective.

Reference to the Conceptual Framework – Amendments to IFRS 3 

In May 2020, the IASB issued Amendments to IFRS 3 Business Combinations - Reference to the 
Conceptual Framework. The amendments are intended to replace a reference to the Framework 
for the Preparation and Presentation of Financial Statements, issued in 1989, with a reference 
to the Conceptual Framework for Financial Reporting issued in March 2018 without signifi cantly 
changing its requirements.
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The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated fi nancial statements.

Notes
2021

KD
2020

KD

INVESTING ACTIVITIES

Purchase of property and equipment 7 (9,554,025) (4,363,973)

Proceeds from disposal of property and 
equipment

284,635 58,644

Net movement in fi xed deposits with original 
maturities more than three months

10 -    500,000

Interest income received 5 27,452 52,962

Dividend income received 5 23,751 18,072

Net cash fl ows used in investing activities (9,218,187) (3,734,295)

FINANCING ACTIVITIES

Dividends paid 12 (3,000,000) (6,000,000)

Term loans received 13 5,143,935 -    

Finance costs paid on loans and borrowings (148,329) (56,540)

Finance costs paid on lease liability (56,946) (61,107)

Lease payments of principal amounts (675,963) (543,061)

Net cash fl ows from (used in) fi nancing activities 1,262,697 (6,660,708)

NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (867,214) (1,108,722)

Effect of foreign currency translation 16,124 (6,177)

Cash and cash equivalents at 1 January 3,426,777 4,541,676

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 DECEMBER 10 2,575,687 3,426,777

Non-cash transactions

Additions to right of use asset 806,566  1,288,193 

Additions to lease liabilities (806,566)  (1,288,193)

-    -    

1.  CORPORATE INFORMATION

The consolidated fi nancial statements of Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) 
(the “Parent Company”) and its subsidiaries (collectively, the “Group”), for the year ended 31 
December 2021 were authorised for issue in accordance with a resolution of the Parent Company’s 
Board of Directors on 10 March 2022, and are subject to the approval of the shareholders of the 
Parent Company in the Annual General Meeting (“AGM”). The General Assembly of the Parent 
Company’s shareholders has the power to amend these consolidated fi nancial statements in the 
AGM of the Parent Company’s shareholders.

The registered head offi ce of the Parent Company is at Mirqab, Area No 1, Building No 8, Saleh 
Sulaiman Al Jarah Real Estate Complex, Offi ce 2, 5th fl oor, P.O. Box 22801, Safat 13089, Kuwait. The 
Parent Company is a subsidiary of Qurain Petrochemical Industries Company K.S.C.P., a Company 
listed on the Kuwait stock exchange.

The Parent Company was a closed Kuwaiti shareholding Company registered and incorporated in 
Kuwait on 25 May 1979. On 21 January 2021, it fi led an application with the Capital Market Authority 
(CMA) in Kuwait for listing of its shares on the Kuwait Stock Exchange (KSE). The CMA gave the 
approval on 23 September 2021 and as a result, the shares of the Parent Company were listed on 
KSE from 17 October 2021.

The activities of the Parent Company as per the Articles of Association comprise of the following: 
1. Carry out all road transport operations outside the State of Kuwait and in particular operations 

related to carrying passengers by any mean of land transportation.

2. Buy, sell, rent, hire and import all kinds of trucks, vehicles, equipment and machinery, light and 
heavy, and any necessary mean for stevedoring, land , sea materials transportation inside and 
outside Kuwait.

3. Develop any private road transport industry or related to it (after getting the approval of the 
Public Authority for Industry).

4. Clearance, shipping and stevedoring operations for imported and issued goods and packaging 
goods of all kinds.

5. Participate in the management, operation and maintenance and the establishment of maritime 
and land ports and container terminals related to this activity.

6. Practicing all e-commerce activities, according to the Group’s activity.

7. Build and rent the necessary buildings for services and crafts related to stevedoring and land 
and maritime transport.

8. Shipping and services of all kinds of vessels and supply ships and ships agents for companies.

9. Provide all transportation and airport management services, which include ground support 
services for passengers, aircraft and aviation-related goods.

10. Owns moveable property and real estate to conduct its operations in the permissible limits 
according to the law.

11. Using the available funds of the Parent Company by investing them in fi nancial portfolios 
managed by specialized authorities and companies.
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ents.

Share 
capital

KD

Statutory 
reserve

KD

Revaluation 
surplus

KD

Fair value 
Reserve

KD

Foreign 
currency 

translation 
reserve

KD

Retained 
earnings

KD
Total

KD

As at 1 January 2020
15,000,000

5,692,824
9,425,000

105,068
(1,246)

 15,684,705
45,906,351

Im
pact of correction of errors 

(Note 23)
-    

-    
(731,150)

-    
-    

-    
(731,150)

Restated balance as at 1 January 
2020*

15,000,000
5,692,824

8,693,850
105,068

(1,246)
15,684,705

45,175,201

Profi t for the year
-    

-    
-    

-    
-    

4,072,707
4,072,707

O
ther com

prehensive incom
e 

(loss) for the year
-    

-    
150,000

42,289
(8,414)

-    
183,875

Total com
prehensive incom

e 
(loss) for the year

-    
-    

150,000
42,289

(8,414)
4,072,707

4,256,582

Transfer to reserve
-    

418,982
-    

-    
-    

(418,982)
-    

D
ividend paid (Note 12)

-    
-    

-    
-    

-    
(6,000,000)

(6,000,000)

At 31 D
ecem

ber 2020
15,000,000

6,111,806
8,843,850 

147,357
(9,660)

13,338,430
43,431,783

* C
ertain am

ounts presented do not correspond to the consolidated fi nancial statem
ents as at 1 January 2020 and 31 D

ecem
ber 

2020 and refl ect adjustm
ents m

ade as detailed in Note 23.

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) and its Subsidiaries
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the year ended 31 December 2021

The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated fi nancial statements.

Notes
2021

KD
2020

KD

OPERATING ACTIVITIES

Profi t for the year before contribution to KFAS, 
NLST, Zakat and directors’ remuneration

2,488,081 4,179,823

Non-cash adjustments to reconcile profi t for the 
year to net cash fl ows:

Gain on disposal of property and equipment 5 (200,097) (25,400)

Gain on termination of lease 5 (10,365) (42,597)

Property and equipment written off during the 
year

(33) 1,014

Depreciation 7 4,394,008 4,064,108

Amortization on right of use asset 8 660,308 574,864

Provision for expected credit losses on trade 
receivables

9 306,458 210,583

Provision for employees’ end of service benefi ts 14 231,642 159,764

Interest income 5 (27,452) (52,962)

Government grant 5 -    (262,675)

Dividend income 5 (23,751) (18,072)

Finance costs 177,504 117,647

7,996,303 8,906,097

Working capital changes:

Inventories (129,090) (74,367)

Trade receivables and prepayments 281,911 (968,186)

Trade payables and accruals (775,372) 1,494,325

Cash fl ows from operations 7,373,752 9,357,869

Government grant received 33,870 220,819

Employees’ end of service benefi ts paid 14 (137,199) (193,973)

Directors’ remuneration paid (22,000) (24,000)

Taxes paid (160,147) (74,434)

Net cash fl ows from operating activities 7,088,276 9,286,281
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Notes 2021 
KD

Restated*
2020

KD

Restated*
1 January 2020

KD

Non-current liabilities

Lease liabilities 8 486,664 505,238 618,364

Loans and borrowings 13 4,629,542 -    -    

Employees’ end of service benefi ts 14 1,600,556 1,506,358 1,540,567

6,716,762 2,011,596 2,158,931

Current liabilities

Lease liabilities 8 457,712 581,493 575,143

Loans and borrowings 13 514,393 -    -    

Trade payables and accruals 15 3,632,309 4,612,262 3,106,702

4,604,414 5,193,755 3,681,845

Total liabilities 11,321,176 7,205,351 5,840,776

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 55,767,771 50,637,134 51,015,977

* Certain amounts presented do not correspond to the consolidated fi nancial statements as at 1 
January 2020 and 31 December 2020 and refl ect adjustments made as detailed in Note 23.

Ali Fawaz Al Sabah
(Chairman)

Adel Kohari
(Chief Executive Offi cer)

Rajeev Kulkarni
(Chief Financial Offi cer)

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) and its Subsidiaries
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended 31 December 2021
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Notes
2021

KD
2020

KD

Profi t for the year 2,407,863 4,072,707

Other comprehensive  income: 

Items that are or may be subsequently 
reclassifi ed to consolidated   statement of 
income: 

Exchange difference on translation (415) (8,414)

Items that will not be subsequently reclassifi ed 
to consolidated statement of income:

Revaluation of leasehold land 7 1,646,000 150,000

Unrealized (loss) gain on fi nancial assets at fair 
value through other comprehensive income

(38,636) 42,289

Other comprehensive income for the year 1,606,949 183,875

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 4,014,812 4,256,582

The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated fi nancial statements.

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) and its Subsidiaries
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
As at 31 December 2021

The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated fi nancial statements.

Notes 2021 
KD

Restated*
2020

KD

Restated*
1 January 2020

KD

ASSETS 

Non-current assets

Property and equipment 7 43,626,046 36,890,603 36,477,235

Right of use assets 8 922,265 1,040,173 1,133,861

44,548,311 37,930,776 37,611,096

Current assets

Inventories 737,697 608,793 534,426

Financial assets at fair value through 
other comprehensive income

20 215,401 254,037 211,748

Trade receivables and prepayments 9 7,190,675 7,916,751 7,117,031

Cash and cash equivalents 10 3,075,687 3,926,777 5,541,676

11,219,460 12,706,358 13,404,881

TOTAL ASSETS 55,767,771 50,637,134 51,015,977

EQUITY AND LIABILITIES

Equity

Share capital 11 15,000,000 15,000,000 15,000,000

Statutory reserve 12 6,360,614 6,111,806   5,692,824

Revaluation surplus 12 10,489,850 8,843,850 8,693,850

Fair value reserve 108,721 147,357 105,068

Foreign currency translation reserve (10,075) (9,660) (1,246)

Retained earnings 12,497,485 13,338,430   15,684,705

Total equity 44,446,595 43,431,783 45,175,201
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF JASSIM 
TRANSPORT & STEVEDORING COMPANY K.S.C. (Closed) (continued)

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 Parent 
Company’s Board of Directors relating to these consolidated financial statements, are in 
accordance therewith. We further report that, we obtained all the 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, as amended,
and its executive regulations, as amended, and by the Parent Company’s Memorandum of 
Incorporation and Articles of Association, that an inventory was duly carried out and that, to the 
best of our knowledge and belief, no violations of the Companies Law No.1 of 2016, as amended,
and its executive regulations, as amended, nor of the Parent Company’s Memorandum of 
Incorporation and Articles of Association have occurred during the year ended 31 December 
2021 that might have had a material effect on the business of the Parent Company or on its 
financial position.

We further report that, during the course of our audit, we have not become aware of any material 
violations of the provisions of Law No. 7 of 2010 concerning the Capital Markets Authority and 
its related regulations during the year ended 31 December 2021 that might have had a material 
effect on the business of the Parent Company or on its financial position.

WALEED A. AL OSAIMI
LICENCE NO. 68 A
EY
AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS

10 March 2022
Kuwait

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed) and its Subsidiaries
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME  
For the year ended 31 December 2021

Notes
2021

KD
2020

KD

Revenue  3 22,012,962 21,172,927

Operating expenses 4 (16,969,189) (14,612,013)

GROSS PROFIT 5,043,773 6,560,914

Other income 5 334,597 444,697

Administrative expenses 6 (2,712,785) (2,708,141)

Finance costs (177,504) (117,647)

PROFIT FOR THE YEAR BEFORE CONTRIBUTION TO 
KUWAIT FOUNDATION FOR THE ADVANCEMENT 
OF SCIENCES (KFAS), NATIONAL LABOUR SUPPORT 
TAX (NLST), ZAKAT, AND DIRECTORS’ FEES 2,488,081 4,179,823

KFAS  (24,059)  (41,558)

NLST  (10,100)  -   

Zakat  (24,059)  (41,558)

Directors’ remuneration (22,000) (24,000)

PROFIT FOR THE YEAR 2,407,863 4,072,707

BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE 18 16 fi ls 27 fi ls

The attached notes 1 to 24 form part of these consolidated fi nancial statements.
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF JASSIM 
TRANSPORT & STEVEDORING COMPANY K.S.C. (Closed) (continued)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

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 IFRSs, 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 AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF JASSIM 
TRANSPORT & STEVEDORING COMPANY K.S.C. (Closed) (continued)

Report on the Audit of 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 period 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.
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF JASSIM 
TRANSPORT & STEVEDORING COMPANY K.S.C. (Closed)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements

Opinion
We have audited the consolidated financial statements of Jassim Transport & Stevedoring 
Company K.S.C. (Closed) (the “Parent Company”) and its subsidiaries (collectively “the 
Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 
2021, and the consolidated statement of income, the consolidated statement of comprehensive 
income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows 
for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a 
summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all 
material respects, the consolidated financial position of 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 (IFRSs). 

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 are independent of 
the Group in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ 
International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence 
Standards) (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance 
with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion.

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 period. 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. For each 
matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of 
the Consolidated Financial Statements section of our report, including in relation to these 
matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to 
our assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The 
results of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, 
provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF JASSIM 
TRANSPORT & STEVEDORING COMPANY K.S.C. (Closed)

Report on the Audit of Consolidated Financial Statements (continued)

Key Audit Matters (continued)

Allowance for expected credit losses on trade receivables
As at 31 December 2021, the Group has trade receivables amounted to KD 4,094,246
representing 7% of total assets.

The group applies a simplified approach in calculating ECL for receivables by establishing a
provision matrix that is based on historical credit loss experience, adjusted for forward-looking
factors specific to the debtors and the economic environment in which each debtors operate. 
The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments 
with similar loss patterns.

Due to the significance of receivables and the subjectivity involved in arriving at the inputs used 
for the purpose of the ECL calculation, this was considered as a key audit matter.

Our audit procedures included, among others, the following:
We assessed the reasonableness of the assumptions used in the ECL calculation by comparing 
them with historical data adjusted for current market conditions and forward-looking
information;
We performed substantive procedures to test, on a sample basis, the completeness and 
accuracy of the information included in the debtors’ ageing report;
Further, in order to evaluate the appropriateness of management judgements, we verified on 
a sample basis, the customer’s historical payment patterns and whether any post year-end 
payments had been received up to the date of completing our audit procedures; and
We also considered the adequacy of the group’s disclosures relating to the ECL, 
management’s assessment of the credit risk and their responses to such risks in Note 19 to 
the consolidated financial statements.

Other information included in the Group’s 2021 Annual Report
Management is responsible for the other information. Other information consists of the 
information included in the Group’s 2021 Annual Report, other than the consolidated financial 
statements and our auditor’s report thereon. We obtained the report of the Parent Company’s 
Board of Directors, prior to the date of our auditor’s report, and we expect to obtain the remaining 
sections of the Annual Report after the date of our auditor’s report. 

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. 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.
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the shareholders’ general assembly and voting mechanisms. The company complies with the 
following when arranging for shareholder’s general assembly meetings: 

• Send an invitation by the Board of Directors to the shareholders to the hold their meetings 
including the agenda, time and venue of the meeting by advertising in accordance with the 
mechanism specifi ed in the Companies Law.

• Allow all shareholders to exercise the right to vote in person or by proxy without any obstacles 
that lead to the prohibition of voting.

• Provide shareholders with an opportunity to participate effectively in meetings of the General 
Assembly, discuss the agenda items, and direct questions in their regard to the members of the 
Board of Directors and External Auditor.

• No fees are imposed on any category of shareholders for attending of the General Assembly 
meetings, and there is no preferential advantage for any category against other categories of 
shareholders.

The Ninth Rule:
Recognize the Legitimate Interests of Stakeholders 

• Overview on the policies and procedures which ensures protection and acknowledgment of 
the rights of stakeholders

Within the framework of its corporate governance policies, the Company follows policies for dealing 
with stakeholders in recognition and protection of their rights. These policies include the need to 
deal with stakeholders on the same terms applied by the company in dealing with members of the 
board of directors without any discrimination or preference. They also include the mechanisms 
to deal with stakeholders and meet their requirements appropriately while maintaining a good 
relationship, respect the rights of shareholders and maintain their confi dentiality of information.

• Overview of the methods of encouraging stakeholders to participate in following up the the 
company’s various activities

JTC seeks to encourage stakeholders to participate in the follow-up of the company’s various 
activities by providing the information and data related to its activities in a timely and transparent 
manner. This is achieved through adopting a policy in which stakeholders can report inappropriate 
practices of the company and provide appropriate protection in its policy for the reporting parties.

The Tenth Rule:
Encourage and Enhance Performance

• Overview of developing the processes which allow all Board Members and Executive 
Management on receiving continuous training workshops 

The company strives to continuously train and develop its human resources  to achieve 
better performance and governance. Training and development efforts contributes to the 
enhancement and expansion of business It has a positive effect on the performance of the Board 
and Management and enables them  to fulfi ll their responsibilities and achieve better results. 
Therefore, the company has activated a policy to continuously train its Board and Management, 
and encourage participation in seminars and conferences related to the company’s business 
with the aim to identify the latest developments and keep abreast of changes in the company’s 
business sectors. 

• The training programs, workshops and global conferences in whereas the managers have 
participated during the fi scal year include:

• Sales Coaching and training: 2 FULL DAYS (16th Jan 2021 & 18th Jan 2021) + 4 days (2 hour sessions) - 1 
per week (as marked above)

JTC’s Sales Training initiative was aimed at optimizing sales performances by developing sales 
effectiveness and effi cancy. The objectives of the strategy were multiple pronged; to familiarize 
the team with the best practices and tips in selling and sales management systems, enhancing 
existing time management skills and selling activities, and to identify and adopt appropriate 
selling behaviors needed to maximize performance. The duration of the training was two days 
with JTC’s Sales team and the Division Heads. 

• Briefi ng on Board of Directors Evaluation collectively and individually:
The performance of the company’s Executive Management are evaluated periodically through 
the Company’s approved evaluation mechanisms and KPIs related to Company as well as 
departmental strategic objectives. However once the Nomination and Remuneration Committee 
is formed, it shall set the KPI’s of the Board Members and the evaluation standards as per the 
Company policy approved by the Board of Directors.

The company relies on the self-evaluation system to assess the annually performance of the 
members and committees of the Board of Directors. This system determines which aspects or 
requirements require attention or development. As for executive management and employees, 
they are evaluated periodically according to specifi c performance indicators linked to their 
objectives, accordingly the requirements for development and training are determined according 
to evaluation results.

• An overview of the efforts of the Board of Directors to create corporate values for employees 
of the company through the achievement of strategic objectives and improved overall 
performance rates.

The Board of Directors continuously emphasizes the importance of creating organizational values 
for employees within the company by developing mechanisms and procedures that work to 
achieve the strategic objectives and improve performance in the company. These mechanisms 
and procedures also enhance the culture of compliance with laws and regulations that create 
a disciplined work environment that follows the prevailing rules. Additionally, they raise the spirit 
of responsibility and professional ethics, that result in enhanced employee performance and 
effectiveness in the achievement of company objectives.

The Eleventh Rule:
Importance of Social Responsibility 

JTC, being one of the earliest companies operating in the Kuwaiti market and is considered one 
of the pillars and subtrates in its fi eld; the company focuses its activities to support the society of 
which it is part of and recognizes the importance of encouraging the active companies and its 
social responsibility, as this has a positive impact on the entire society within which JTC operates. 

On December 18, 2021, the Company has sponsored a group of students from the Faculty of 
Engineering and Petroleum at Kuwait University who designed construction equipments, fully 
supported them and encouraged them to move forward with their project. 

The Company  also donates annually an amount equivalent to (1%) of its annual earnings to 
charities through “Masharee Al Khair” Charity Organization in contribution to its committment of 
social responsibility towards people of Kuwait.
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internal or other control systems. The reporter is granted the confi dentiality and protection from 
any retaliation or punishment for reporting these doubts. The company’s rules also mandate 
maintaining the confi dentiality of the internal information of the company and sets the procedures 
and disciplinary consequences for violations to the code set for professional conduct. 

• Overview of confl ict of interest policies
The company follows a confl ict of interest policy approved by its Board which aims to reduce 
confl icts of interest situations that may arise from the company’s business process. This policy 
includes clear examples of interest confl ict situations and ways to address them. A confl ict of 
interest policy states that any member of the Board shall notify the Board of Directors of any 
personal interests that the Board member may have in the business and contracts related to 
the company’s business. Such notifi cation is recorded in the minutes of Board meetings and the 
member that has an interest in a certain business is not allowed to vote on a Board resolution 
on that subject. The Chairman of the Board shall also notify the General Assembly upon meeting 
regarding the businesses and contracts for which a member of the Board of Directors has a 
personal interest along with a special report from the Auditor on the subject.

The Seventh Rule:
 Ensure Timely and High-Quality Disclosure and Transparency

• Overview on implementation of transparent disclosure process 
The company follows a policy based on disclosure and transparency aimed to enable shareholders, 
investors and the public to know and follow the company’s activities, evaluate its performance and 
ethical standards. Accurate disclosure in a timely manner creates an environment of trust and 
confi dence among investors and other stakeholders regarding the company’s fi nancial position 
and all aspects related to its activities, fi nancial statements and projects. Therefore, mechanisms 
of clear and transparent presentation and disclosure of the material information and all matters 
relating to its activities has been developed. These include, fi nancial statements, performance, 
ownership and decision making. The Company, strives to abide by requirements and instructions 
related to disclosure at the appropriate time issued by the various regulatory and supervisory 
authorities.

• Overview of Company’s practice of keeping a register of disclosures related to Board Members 
and Executive Management

The Company maintains a special register that contains the disclosures of members of the Board 
of Directors and the Executive Management. It includes the data relating to their transactions 
according to the insider trading disclosure rules for companies listed on Boursa Kuwait. The data 
of the Register is updated periodically and contains information related to remunerations, salaries, 
incentives and other fi nancial advantages that are included in the annual report presented to the 
General Assembly. The register is made available to any shareholder upon request free of charge. 

• Overview of the the formation of the Investor Relations Unit 
The organizational structure approved by the Board of Directors includes an investor affairs 
unit. This unit provides the necessary data, information and reports to current and prospective 
investors and answers their queries regarding the company. This unit is independent enough to 
provide accurate data, information and reports on a timely manner through various appropriate 
means.

• Overview of the development of the information technology systems which the company is 
dependent on for disclosure activities

The company relies, in its disclosures and communications with shareholders, investors and 
stakeholders, on various means, including information technology. The company’s website contains 

comprehensive information on its investments, fi nancial reports and essential information. The 
website also includes a section on corporate governance and investor affairs through which 
the recent data are published to assist current and prospective shareholders and investors in 
obtaining the necessary information about the company and assess its performance.

The Eighth Rule:
Respect the Rights of Shareholders 

• Overview on the implementation of requirements of of determining and protecting the general 
rights of shareholders to ensure equality and balance among shareholders

The company’s governance aims at achieving balance between the objectives of the company 
and objective of its shareholders’, protecting their rights, and achieving fair dealing and equality 
among all shareholders, so that no shareholders would receive any special treatment, regardless 
of their position. The company does not at any time deny any shareholder an information or a 
granted right.

The Company’s Articles of Association, regulations and internal policies also provide for the 
procedures that guarantee the achievement of this objective, including the general shareholders’ 
rights guaranteed by the Company such as:

1. Register shareholding values in company records.

2. Dispose shares from the registration of ownership and transfer and / or convert them.

3. Obtain the approved share of dividends.

4. Acquire the share of the company’s assets in case of liquidation.

5. Obtain the data and information about the company’s activity and its operational and 
investment strategy in a regular and easy manner.

6. Review the shareholders register.

7. Participate in the meetings of the shareholders General Assembly and vote on its decisions.

8. Elect members of the Board of Directors.

9. Monitor the company’s performance in general, and board of directors’ performance in 
particular.

10. Hold accountable the company’s Board of Directors or Executive Management and fi le the 
claim of responsibility in the event of failure to perform the tasks entrusted to them.

• Overview on the formation of a share register held by a clearing agent to ensure continuos 
follow up of the shareholders data

The Company has established a special register with Kuwait Clearing Company, that includes the 
names, nationalities and domiciles of shareholders, and the number of shares owned by each of 
them. The information in this register is maintained with highly confi dentiality and protection 

This register is updated with any change to the data recorded in it, and the company’s shareholders 
may request to view the register in accordance with the procedures of Kuwait Clearing Company. 
Updated records of the company’s shareholders are also kept at the Investor Affairs Unit in the 
company. 

• Overview on the methods of encouraging shareholders to participate in the voting process at 
the general meetings

The company is keen to encourage shareholders to participate and vote in the meetings of the 
company’s assemblies through the mechanisms established to participate in the meetings of 
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Total remuneration granted for year 2021

1.  Board of Directors (K.D/Year)

Remuneration and benefi ts of Members of Board of Directors 

Total 
number 

of 
members

Remuneration & benefi ts through the parent 
company

Remuneration & benefi ts through the subsidiaries

Fixed Variable Fixed Variable

Health 
insurance

Annual 
remuneration

Committee’s 
renumeration 

Health 
insurance

Monthly 
salaries 
(total for 
the year)

Annual 
remuneration

Committee’s 
remuneration 

5 0 22,000 0 0 0 0 0

2- Executive Management (K.D/Year)

Total 
executive 
positions 

Remuneration & Benefi ts through the parent company 

Fixed Variable

Monthly 
salaries 

(total for the 
year)

Health 
insurance 

Annual 
tickets

Housing 
allowance

Transportation’s 
allowance 

Social 
Security

Leave 
Salary

Annual 
remuneration

6 283,972 0 6,463 0 12,170 3795 29,575 A

Note: There has been no substantial deviations from remuneration policy approved by Board of 
Directors. 

The Fourth Rule:
Safeguard Integrity of Financial Reporting 

Commitments of the Board of Directors and Executive Management to the soundness and 
integrity of fi nancial reports
The Executive Management has made a written statement to the Board of Directors certifying 
that the fi nancial reports of the Company are presented soundly and fairly, and state all the 
fi nancial aspects of the Company including operational data and results. They further certify that 
the fi nancial data are prepared according to the international accounting standards approved 
by the Capital Market Authority and that the Executive Management is responsible for the validity 
and accuracy of these data. 

In turn, the Board of Directors of JTC undertakes to its shareholders through this report to present 
its fi nancial statements in a sound, fair and accurate manner, and all members have signed this 
declaration and it is maintained in company records. 

Audit Committee formation
The Company formed an Audit Committee in line with the nature of the company’s activities in. 
The Audit Committee consisting of three members, shall include an independent Board member 
upon election or nomination. Committee members possess the necessary scientifi c qualifi cations 
and professional experience in the accounting and fi nancial fi elds. There was no contradiction 
between the recommendations of the Audit Committee and the decisions of the Board of Directors.

Independence and impartiality of the external auditor
The External Auditor is appointed upon the approval of the General Assembly based on 
the recommendation of the Board of Directors. The External Auditor of the company is fully 
independent from the Company and its Board of Directors and shall not carry out any additional 
assignments for the Company related to audit and auditing activities, which may affect neutrality 
or independence of the External Audit. The Audit Committee also verifi es the independence of the 
external auditor, and reviews and discusses the issued annual and quarterly fi nancial reports by 
the external auditor before submitting them to the Board for fi nal decision/ approval. 
 
The Fifth Rule:
Sound Systems of Risk Management and Internal Controls

On the 21st of December, 2021 JTC has signed a contract with a specialized company to be 
responsible for measuring and following up various types of risks that may face the company 
and report on these risks. This Company is fully independent and reports directly to the Risk 
Management Committee. It possesses the authorities necessary for performing its tasks to the 
fullest and does not have any fi nancial authorities or powers. The Department recruits the qualifi ed 
human resources that has the necessary professional qualifi cations. 

The Company’s approved organizational structure also has an independent internal audit 
department that reports directly to the Audit Committee. This department effectively analyzes 
the company’s internal control environment.

The company relies on internal control and monitoring systems in all its activities by observing 
the principles of internal control of the dual control process, namely the proper identifi cation of 
authorities and responsibilities, complete separation of duties and non-confl ict of interest, dual 
examination and control, and dual signature. This is achieved through a clear delegation of 
authorities’ structure for fi nancial and administrative duties. 

The Sixth Rule:
Promote Ethical Standards and Responsible Conduct

• Overview of the charter which consists of the standards of the ethical values and code of 
conduct

The company implements its Board approved Code of Conduct, which includes standards and 
policies that consolidate the culture of professional conduct and ethical values of the company 
and the basic principles of professional ethics within the framework of its corporate governance. 
The promotion of these standards within the company enhances investor confi dence in the 
company’s integrity and soundness of its fi nancials.

The Code of Conduct is based on the principle of compliance of each member of the board of 
directors and executive management with all laws, regulations and professional standards for 
the interests of the company, its shareholders and other stakeholders. The code also includes the 
obligation of each member not to exploit the powers and authorities of their positions, and the 
assets and resources of the company in order to achieve a personal interest for themselves or for 
others. The code also includes the mechanisms that prevent members of the Board and staff from 
the exploitation of insider information that came into their possession by virtue of their positions 
within the company or assist others to achieve a personal interest and to act justly and fairly with 
all parties in the company.
The company has developed an internal reporting system to facilitate reporting by employees 
regarding their doubts about improper practices or suspicions about fi nancial reporting, 
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5. Examine the Company’s proposed transactions and deals with related parties and recommend  
thereon to the Board of Directors.

3. Nominations and Remunerations Committee

Objective: 
The objective of the committee is to assist the Board of Directors in complying with corporate 
governance principle relating to nominations and remunerations for members of the Board of 
Directors and Executive Management. It recommends the nomination and re-nomination of 
directors and executive management members; establishes remunerations policies, as well as 
reviewing the needs and skills required for membership of the Board of Directors and determining 
the different categories of remunerations. 

Date of formation and duration of the committee:
The committee is not formed as of today, however once formed the  its validity period shall be 
similar to the Board’s term of three years. No chairman or member has been elected yet. The 
process is contengint to the election of the independent board member.

Duties of the Committee: 
1. Recommend the nomination, appointment, reappointment and removal of members of the 

Board of Directors, members of the Committee and members of the Executive Management 
and make recommendations regarding the above to the Board.

2. Ensure that the remuneration of directors and executive management members are consistent 
with the long-term interests of shareholders within the appropriate control framework.

3. Create a clear relationship between the executive management performance and rewards 
remunerations

4. Review and recommend the executive management’s remunerations.

5. Ensure the continued applicability of independency of the independent board member. 

6. Review company’s Corporate Governance report for the year and present it to the Board for 
approval. 

A summary of how to apply the requirements that allow the Members of the Board of Directors to 
obtain accurate and timely information and data:
The company’s executive management provides Board members with the necessary information 
that enables them to make the appropriate decisions at the right time to achieve their obligations. 
Effective communication and relationship between the members of the Board of directors and 
the Executive management is at the core of management process to achieve company’s vision 
and objectives. A separation between duties and responsibilities of the Board of directors and 
Executive Management exists to ensure independence to achieve company and stakeholder 
goals. The Secretary of the Board acts as the liaison between Board members and executive 
management for required information and reports. Board of directors holds periodic meetings 
with the Executive management to discuss ongoing business progress reports and to discuss 
information regarding company activities. 

The Third Rule:
Recruiting Highly Qualifi ed Candidates for the Board of Directors and Executive Management

About the Nominations and Remunerations Committee 
The Board of Directors  upon forming the Nominations and Remunerations Committee which 
shall consist of three members, including an independent member, to assist in the nomination 
and selection of members of the Board of Directors, members of the Board’s Committees and 
members of the Executive Management. The committee shall select candidates according to 
the company’s needs and the required skills to manage its business and sets the principles for 
Board and Executive Management remunerations. The Committee submits its remuneration 
recommendations for initial approval by the Board of Directors and fi nal approval by the General 
Assembly of the Company.

Report on remuneration and incentive system for Board of Directors and Executive Management 
for year 2021

Policy in brief 
The Company follows the remuneration and incentives standards for the Board Members, in line 
with the requirements of the applicable laws of the State of Kuwait and the rules of governance. 
The total remuneration shall not exceed 10% of the net profi ts of the Company (after deduction 
of depreciation, reserves and shareholders’ dividends of not less than 5% of the company’s 
capital or any higher percentage, as provided for in the Company’s Articles of Association). The 
remuneration of the members of the Board of Directors is approved by the General Assembly in its 
annual meeting, upon the recommendation of the Nominations and Remunerations Committee. 
The independent Board member may be exempted from the maximum remuneration, subject to 
the approval of the Company’s Ordinary General Assembly.

As for the Executive Management remuneration, it is determined based on the set KPIs linked to 
the management objectives for each functional level and performance results achieved by the 
company, including:

Fixed Remuneration:
These remunerations are determined by the level of responsibilities assigned, the levels of expertise 
and competencies of each employee and the career path of the job. This type is determined 
including the allowances and benefi ts according to the employment functional level and the 
approved employee salary scheme.

Performance-linked Remunerations:
This portion of remunerations is allocated based on the individual performance of executive 
management members and the overall performance of the company. The annual remunerations 
proposal is prepared by the Human Resources Department and it is calculated based on the specifi c 
allotments and performance evaluations of each employee. The remuneration is calculated 
according to a fi xed criterion for the calculation of remunerations either (as a fi xed amount for 
each functional level or a percentage of the salary or salary multiplier). The remunerations amount 
is determined based on the employee’s performance evaluation rate. 
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1. Audit Committee 

Date of formation and duration:
The committee was formed in 2019 prior to the listing of the shares in the Kuwaiti stock market,  
with a validity period of the current Board term of  three years, however on November 9th, 2021 the 
committee was separated from the Risk Management Committee as a result of Capital Market 
Authority’s decision. 

Objective: 
To assist the Board of Directors in implementing its responsibilities effectively with regard 
to reviewing fi nancial reports and  internal controls., and making the necessary related 
recommendations to the Board of Directors. 

Committee members and meetings during the fi scal year:

Meeting # 1 2 3 4 5

Date  19/01/2021  18/03/2021 28/07/2021 19/08/2021 09/11/2021

Members of the Committee Position Attendance

Mr. Sadoun Abdullah Ali Chairman √ √ √ √ √

Mr. Sulaiman Mohammed 
Shaheen Al Rubaie

Member √ √ √ √ √

Mr. Muhaiman Ali Behbehani Member √ √ √ √ √

Duties of the Committee include: 
1. Review the interim and annual fi nancial statements and report of the external auditor, and 

determine any signifi cant impacts on the fi nancial position of the company and approve them 
preliminarily before submission to the Board of Directors for fi nal approval.

2. Analyze the observations of external auditors on the fi nancial statements of the company and 
follow up on action that has to be taken in their regard if applicable.

3. Analyze the accounting principles and policies of the company and examine any changes that 
may affect the fi nancial position of the company and identify the reasons for these changes 
whenever required.

4. Ensure the company’s compliance with applicable accounting laws and regulations.

5. Hold periodic meetings with the external auditor and at least four times with the internal auditor 
and whenever needed, at the request of the committee or the auditors. 

6. Review the results of the internal audit reports and ensure that corrective actions have been 
taken regarding the observations in the reports.

7. Review the charter, work plan and internal audit needs.

8. Oversee the work of the internal audit department in the company in order to verify its 
effectiveness in carrying out its duties and tasks.

9. Appoint an independent auditor to prepare a report reviewing the internal control systems 
to be submitted to the Committee and submit this report the Capital Markets Authority on an 
annual basis. 

10. Review and initially approve the policies and procedures of the internal audit department.

11. Recommend to the Board of Directors the appointment or reappointment of the external 
auditors or their replacement and determine their fees.

Committee achievements during the year:
1. Review the interim and annual fi nancial statements and report of the external auditor, and 

determine any signifi cant impacts on the fi nancial position of the company before submission 
to the Board of Directors for fi nal approval.

2. Reviewed Company’s Annual Internal Audit report. 

3. Reviewed amendments and updates on various internal policies and procedures in the 
company. 

4. Recommended to the Board the assignment of the company’s external auditor and determine 
their fees. 

5. Reviewed of departmental internal audit reports. 

6. Recommended to the Board of Directors the separation of the Audit and Risk Committees 
pursuant to the Letter addressed to the Company by the Capital Markets Authority in this 
regard.

2.  Risk Management Committee 

Date of formation and duration:
The committee was formed since 2019, prior to the listing of the shares in the Kuwaiti stock market, 
with a validity period of the current Board term of  three years, however on November 9th, 2021 
the committee was separated from the Audit Committee as a result of Capital Market Authority’s 
decision 

Objective: 
To assist the Board of Directors in implementing its responsibilities effectively with regard to Risk 
Assessment and Compliance through reviewing and analyzing the Risks that the Company might 
be exposed to, and provide the related recommendations to the Board.

Committee members and meetings during the fi scal year: 

Members of the Committee Meeting # 1 2 3 4 5

Date  19/01/2021  18/03/2021
26/10/2020
28/07/2021

31/1/2021 
19/08/2021

09/11/2021

Position Attendance

Mr. Sadoun Abdullah Ali Chairman √ √ √ √ √

Mr. Sulaiman Mohammed 
Shaheen Al Rubaie

Member √ √ √ √ √

Mr. Muhaiman Ali Behbehani Member √ √ √ √ √

Duties of the Committee include: 
1. Prepare and review risk management strategies and policies prior to obtaining fi nal approval 

from the Board of Directors and ensure that they are in proportionate with the size and activities 
of the Company.

2. Review periodic Audit reports submitted by the risk management for the purpose of monitoring 
the potential risks , reviewing the effi ciency and effectiveness of the systems and the procedures 
for monitoring and measuring the risks in the company.

3. Ensure that suffi cient resources and systems are available to manage risk.

4. Assist the Board of Directors with identifying and assessing acceptable risk limits to the 
Company, and ensure that the Company does not exceed -on any aspect-  the approved risk 
levels.
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NBFC, infrastructure and education. During his 
career in Research, he spearheaded a team of 
analysts in sectors including telecom, utilities 
(power & water), banking, cement, FMCG and 
pharmaceuticals. 

Mr. Bhatt holds a Bachelor’s degree in 
Commerce from University of Mumbai, India 
and Post-Graduate Diploma in Financial 
Management (PGDFM) from L. N. Welingkar 
Institute of Management Development & 
Research, Mumbai, India.

Meetings of the Board of Directors during the Fiscal Year 2021

Meeting No. 1 2 3 4 5 6

Meeting date  19/01/2021 21/03/2021 28/07/2021 19/08/2021  09/11/2021 28/12/2021

Name of the Member Position Attendance

Ali Fawaz Al Sabah Chairman of the Board of 
Directors √ √ √ √ √ √

Sadoun Abdullah Ali Vice Chairman √ √ √ √ √ √

Sulaiman Mohammed 
Shaheen Al Rubaie

Member of the Board of 
Directors √ √ √ √ √ √

Muhaiman Ali Behbehani Member of the Board of 
Directors √ √ √ √ √ √

Chandresh Subodh Bhatt Member of the Board of 
Directors √ √ √ √ √ √

• The requirement for minuting, organizing, and recording Board of Director meeting minutes 
is conducted according to the approved Board of Director’s Charter. Section 8 and 9 of the 
Charter details the procedures for organizing board meetings, and preparing its Agenda and 
method of voting and recording its Minutes of meeting. 

The Second Rule: 
Sound designation of responsibilities and duties.

Board of Directors approved Charter defi nes the responsibilities and obligations of Members of 
the Board. Executive Management responsibilities and obligations are defi ned annually based 
on their set of objectives for that fi nancial year and their assigned budget. The performance of 
Board of directors and executive management are periodically evaluated according to their Key 
performance indicators. Authorities and powers granted to the company’s Executive management 
are according to Board approved delegation of authority matrix in which such powers are clearly 
defi ned. 

Main responsibilities of the Board of Directors

1. Approve, amend and direct the main objectives, strategies, plans and policies of the company.

2. Set the objectives to assess the performance of the executive management. 

3. Approve the annual budgets, and approve the interim and annual fi nancial statements.

4. Ensure company compliance with the policies and procedures that guarantee company’s 
compliance with the internal systems and regulations set forth.

5. Ensure accuracy and integrity of data and information to be disclosed according to the rules 
of transparency and disclosure. 

6. Establish a company-wide corporate governance code, and supervise its effectiveness and 
amend it when needed. 

Board of Director’s achievements during the year:

1. Approved the interim and annual fi nancial statements, year budget, , in addition to approving 
business plan taking into consideration both direct and indirect effect of COVID-19 pandemic 
on the company and its affi liate companies.  

2. Approved the  offering memorandum for the private placement of 40% of the share capital. 
Listing of the company’s shares at the Primary market of the Kuwaiti stock exchange- ‘Boursa 
Kuwait’ in accordance with the regulatory laws of the concerned regulating body - ‘Capital 
Markets Authority’.

3. Approval the annual fi nancial statements and acknowledgment of its accuracy and 
management report and delegating the executive management to contact the ministry of 
commerce and industry to organize the general assembly meeting of the company. 

4. Recommend to the General Assembly to distribute 20% of the share’s nominal value equal to 
20 Kuwaiti fi ls to each registered shareholder at the assigned end of record day in accordance 
with the regulatory procedures of cash distributions and  record dates,  and recommend to 
deduct 1% of the annual profi ts to charity through “Masharee Al Khair” Charity Organization. 

5. Recommend to the General Assembly  the  distribution of Board of director’s remuneration 
for year 2021  Call to convene the General Assembly meeting and approve its Agenda for the 
fi nancial year 2021. 

6. Approved the separation of the Audit and the Risk Management Committees and approved 
the split Charters of both committees.

7.   Approved the conversion of the legal entity of Qatar subsidiary into a Single Person Company 
with limited liability. 

8. Recommended to the General Assembly whose in turn approved purchasing and selling of  
Company’s Treasury shares within the legal limit of 10% of its Captial shares.

9.  Followed up the Company’s overall tasks and performance in light of COVID-19 global and local 
impacts.

Committees of the Board of Directors 

The Board of Directors forms specialized committees and sets a charter clarifying its powers and 
responsibilities in order to assist the Board in fulfi lling its responsibilities. A suffi cient number of non-
executive and independent board members are appointed in these committees who possess the 
necessary qualifi cations for membership. These committees are responsible for their functions 
before the Board of Directors, but this does not relieve the Board of Directors of their responsibility 
for the duties assigned to these committees.

The following is an overview of the independent specialized committees established by the Board 
of Directors:
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Sadoun 
Abdullah Ali

Vice Chairman Non-Executive Mr. Ali joined JTC’s Board in 2019 as the Vice 
Chairman with his wide experience in investment, 
banking and capital markets. He is also the 
Vice Chairman and CEO of QPIC in addition to 
being a current board member of United Gulf 
Holding Company, Bank of Baghdad, Advanced 
Technology Company, United Industries and 
Burgan Bank. He has been a member of the Audit 
Committee of The Chairman’s Club since 2004. 

Before joining QPIC, Mr. Ali held different positions 
in Kamco Invest since 2006, including CEO and 
Managing Director from 2010 until 2012. From 
1997 until 2006 Mr. Ali was Accounts and Finance 
Manager in KIPCO.

Ali holds a Bachelor of Science in Business 
Administration with concentration in Finance 
from Ashland University, Ohio, USA.

04/09/2019

Sulaiman 
Mohammed 
Shaheen Al 
Rubaie

Member of 
the Board of 
Directors

Non-Executive Mr. Al-Rubaie has more than 19 years of 
experience in merchant banking and private 
equity. He has a wealth of experience across 
many areas including advisory, mergers & 
acquisitions, equity and debt capital markets 
and restructuring. 

04/09/2019

He started his career with boutique investment 
bank, Brask and Company (Acquired by 
Kaupthing Bank), in their placement and later in 
their M&A team with a focus on the high growth 
industries. He then moved back to Kuwait to 
join the investment banking team at Global 
Investment House K.S.C.C. (“Global,” acquired by 
Kamco Investment Company K.S.C.P.) where he 
led and co-led the formation, placement, and 
strategic monitoring of companies in various 
sectors. He later joined Eastgate Capital Group, 
the private equity and real estate investment 
arm of National Commercial Bank of Saudi 
Arabia, in Dubai and was a member of their 
transactions team. He joined Global again 
in 2010 as Vice President in the Alternative 
Asset Management Group and managed 
the overall restructuring of the Private Equity 
department. Within PE, Mr. Al-Rubaie became 
Chairman of JTC and has been instrumental 
in the transformation of the company from a 
family owned business to a diversifi ed logistics 
and equipment rental power house. He led JTC 
from 2010 to 2019. He then took the responsibility 
of continuing the reformation of the Real 
Estate and International Asset Management 
units in Global as Head of Alternatives Asset 
Management. His responsibilities continued to 
grow within the organization until he became 
Deputy Chief Executive Offi cer in 2017, and Chief 
Executive Offi cer in 2019. He was instrumental 
in the acquisition of Global Investment House 
by Kamco Invest, representing the sellers. He is 

currently the Managing Director of Investment 
Management at Kamco Invest. Mr. Al Rubaie 
is also a member of both the Middle East and 
Frontiers Market Councils of the EMPEA and is a 
board member of numerous companies in the 
GCC and Turkey.

Al-Rubaie received his MBA from London Business 
School and a Bachelor of Science Degree in 
Operations Research and Industrial Engineering 
from Cornell University, Ithaca, New York.

Muhaiman Ali 
Behbehani

Member of 
the Board of 
Directors

Non-Executive Mr. Behbehani has more than 21 years of 
experience in business development activities 
primarily in Energy sector and he joined the 
board of JTC in 2019 as a board member.  He is 
the Vice Chairman and CEO of United Oil Projects 
Co in addition to holding several key profi le 
positions; board member of Kuwait National 
Petroleum Services Company, board member 
of Kuwait Olefi ns Company, Chairman of United 
Precision Drilling Company and Vice Chairman 
of Al-Khorayef Holding Co. 

Mr. Behbehani holds a Bachelor of Mechanical 
Engineering from University of Missouri and 
University of Toledo.

04/09/2019

Chandresh 
Subodh Bhatt

Member of 
the Board of 
Directors

Non-Executive Mr. Bhatt has over 27 years of experience, 
spanning over private equity and equity research. 
He joined Global Investment House’s (acquired 
by Kamco Invest) private equity team from the 
research department 8 years ago to manage 
the portfolio companies. Within Kamco’s private 
equity team as a board representative and a 
portfolio manager of JTC, over the years, Mr. Bhatt 
is involved in development and implementation 
of corporate strategy, expansion plans and 
implementation of restructuring initiatives. 
Bhatt was the Vice Chairman of JTC from 2016 
to 2019. In Kamco’s private equity department, 
he is heading ASA (Analytics, Support & 
Administration) functions. As part of ASA, he is 
responsible for the department’s reporting in 
relation to portfolio companies and the funds. 
He also plays a key role in the department’s 
compliance and risk functions as well as in the 
budgeting exercise. With his equity research 
background, he is of great assistance in terms 
of deal sourcing, evaluation, due diligence 
and valuation. He is also actively engaged in 
managing portfolio companies in Kuwait and 
in India through board representation. He has 
wide industry relationships which have been 
utilized from time to time to source proprietary 
transactions in sectors such as healthcare,  
NBFC, infrastructure and education. During his 
career in Research, he spearheaded a team of 
analysts in sectors including telecom, utilities 
(power & water), banking, cement, FMCG and 
pharmaceuticals. 

04/09/2019
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CORPORATE 
GOVERNANCE REPORT

FOR THE YEAR 2021

JTC - Corporate Governance Report for the year 2021

Jassim Transport and Stevedoring Company (JTC) is committed to applying the best practices in 
the fi eld of corporate governance based on the belief that the principles of sound management 
and institution effi ciency depend on the continued application of these standards. In order to 
achieve this, JTC is committed to implementing the applicable principles of governance issued 
by the Capital Markets Authority for companies listed on Boursa Kuwait. This implementation is 
guaranteed to consolidate and develop the governance culture throughout the company and 
among its employees to achieve the best protection and balance between the interests of the 
company management and its shareholders and other related stakeholders.

The company’s Board of Directors and Executive Management established the governance 
structure through the policies, rules and regulations that governs its business, and defi ne the 
responsibilities, tasks and duties of each member of its management, committees and employees. 
This system is developed and modifi ed whenever necessary to ensure the achievement of its 
objective.

Since the public listing of its shares, JTC has committed itself to initiate the implementation of all 
Corporate Governance standards in the best practice and it will be conmmitted to subsequently 
submit the related reports  on a timely manner and in accordance with Capital Markets Authority 
standards. 

This report aims to provide a brief overview of the implementation of corporate governance 
requirements and procedures in the company to the shareholders: 

The First Rule:
Board of Directors Composition at Jassim Transport and Stevedoring Company (Public K.S.C) 

Name Position Membership Academic qualifi cation and experience
Date of election 
/ appointment 

of the Secretary

Ali Fawaz Al 
Sabah

Chairman of 
the Board of 
Directors

Non-Executive In addition to holding the position of the 
Chairman of the Board of Directors, Sheikh Ali 
Al Sabah joined JTC Board in 2019 as Chairman 
with his wide experience in the fi elds of trade and 
industrial projects management. He currently 
holds the position of Vice-Chairman & CEO at 
Gulf Glass Manufacturing Company (GGMC), a 
Board Member in Nafais Holding Company since 
2017 and he is also the Chairman of Basil Salem 
Al-Sabah Motor Racing Club since 2010.

Furthermore, Sheikh Ali has held several previous 
administrative and executive roles in various 
companies and institutions such as being the 
General Manager of Rihana General Trading & 
Contracting Company from 2009 to 2017, and 
a member of the board of Educational Holding 
Group Company from 2017 to 2019.

04/09/2019
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FINANCIAL HIGHLIGHTS
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Ali Fawaz Al Sabah
Chairman

Sadoun A. H. Ali
Vice Chairman

BOARD OF DIRECTORS

Sulaiman Al Rubaie
Board Member

Muhaiman Behbahani
Board Member

Chandresh Bhatt 
Board Member

In addition to the business challenges 

explained above, another factor behind 

the relative drop in profitability is that 

2020 results included the effect of multiple 

positive one-off items, most of which were 

related to the early stage of the pandemic, 

which did not recur in 2021.

Future Outlook

As we enter into 2022, we are cautiously 

optimistic about our prospects for the near 

term, and remain bullish about our long 

term plans. The world’s eagerness to put 

the pandemic behind it has led to improving 

economic and business conditions, which 

we are now seeing in our target geographies. 

Our Shuaiba operations and MEW contract 

are now running smoothly, and are 

expected to achieve their full potential in 

2022 as their first full year of execution. 

Although some supply chain bottlenecks 

persist globally, we expect cargo volumes 

in Kuwait to increase from 2022 – though 

recent geopolitical developments may 

present new challenges.

We consider Warehousing as the 

next frontier for our growth. Our first 

temperature-controlled warehouse, which 

entered construction phase in 2021, is 

expected to be open for business by the 

third quarter of 2022. We plan to build more 

warehouses in the coming years; at least 

one more warehouse is expected to enter 

construction phase within 2022.

Equipment Leasing is a cyclical business 

which is heavily dependent on government 

project spending for growth. In Qatar, 

recently announced projects such as North 

Field Gas Expansion will drive increased 

demand over the next few years. In Kuwait, 

while minor improvements are expected 

from the post-COVID recovery, we don’t 

expect a significant rise in demand before 

2023.

We expect Saudi Arabia to drive most of our 

future long term growth in Power Rental. 

Over the past few years, we have established 

a strong base in the country, from which 

we hope to drive significant growth going 

forward. We hope to maintain our current 

leadership position in this business in the 

Kuwait market, and will focus on higher-

margin segments of the market.

Although the past couple of years have 

been a difficult period for JTC, we are 

pleased that the diversified nature of our 

business portfolio and our strong execution 

capabilities in all segments that we operate 

in, have helped us weather the storm much 

better than most other companies in similar 

businesses. We are confident that as we 

continue to execute our strategic goals, we 

will return to our growth trajectory in the 

coming years.

Adel Kohari

Chief Executive Officer
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mitigate drops in other segments, though 

these new operations had high initial costs 

during the year.

Market conditions for our Equipment 

Leasing division have been weak for the 

past few years, due to delays in awards 

of large new projects in Kuwait, further 

exacerbated by the pandemic. After the 

expiry of our 5-year contract with Kuwait 

National Petroleum Company (KNPC), it 

was renewed for a year from January 2021 

at relatively unfavorable terms – this also 

adversely impacted the division during 

the year. In contrast to Kuwait, the market 

in Qatar picked up in 2021, which helped 

us expand our presence and grow our 

business there.

Financial Highlights

In 2021, JTC’s revenue grew by 4% to 

KWD 22.0 million, up from 21.2 million in 

2020. Revenues in all three of our operating 

geographies increased during the year.

Despite the top line expansion, our earnings 

declined in 2021. Our total net profit for the 

year is KWD 2.4 million, 41% below the 

4.1 million reported in 2020. As a result, 

our earnings per share (EPS) declined to 

16 fils, versus 27 fils in the previous year. 

14
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CEO’S 
STATEMENT

FY 2021 was a challenging year for JTC. 

Most of our regular business segments 

continued to be under pressure during 

the year from the economic impact of 

the COVID-19 pandemic. However, 2021 

was also a year when we made important 

strides forward for realizing our long-term 

vision for the company. We were successful 

in launching and scaling up two new 

businesses during the year: stevedoring 

operations at Shuaiba port, and execution 

of a new logistics contract with Kuwait’s 

Ministry of Electricity & Water (MEW). 

Our strategic plan to build temperature-

controlled warehouses in our facility at Mina 

Abdullah entered an important stage, with 

our first warehouse starting construction in 

mid-2021. We expanded our operations in 

Saudi Arabia and Qatar. We also became 

a public shareholding company in 2021, 

listing on Boursa Kuwait in October.

JTC Power Rental had an excellent year, 

achieving significant growth in both Kuwait 

and Saudi Arabia. Increased demand 

from Artificial Lift operations in Kuwait Oil 

Company (KOC) was the main driver for 

the growth in Kuwait. We continued on 

our long-term strategic plan to expand our 

KSA operations by building capacity in the 

country. 

Our Contract Logistics and Ports 

Management divisions faced several 

challenges during the year. In early 2021, 

the Kuwait government announced the 

withdrawal of diesel fuel subsidies from 

logistics and equipment companies 

starting from April 2021 – not only did 

this lead to our fuel costs nearly doubling 

from the second quarter, but it also led to 

a significant decline in demand for our fuel 

transportation services. Cargo volumes 

saw a drop, especially in the second 

half of the year, due to several reasons: 

global semiconductor shortages affecting 

automobile manufacturing, and container 

shortages around the world. The slowdown 

in construction project activity in Kuwait 

also led to subdued demand for freight 

transportation services in the country. 

Despite such challenges, scaling up of our 

stevedoring operations at Shuaiba port and 

the MEW contract helped the two divisions 

Dear Shareholders,
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Dear Shareholders,

Greetings.

On behalf of Jassim Transport & Stevedoring Company’s (JTC) Board of Directors, 
I am pleased to present to you the company’s Annual Report and consolidated 
fi nancial statements for the fi nancial year ended 31/12/2021, to brief you on the 
operational results of your Company and its subsidiaries.

For the fi nancial year, JTC achieved 
revenue of around KWD 22 million, 4% 
higher than the previous year, and net 
profi t of KWD 2.4 million, 41% below the 
previous year. The results refl ect the 
impact of COVID-19 global pandemic 
on the company as well as the entire 
business environment during the 
past year; however, the company has 
managed to strategically navigate 
this unprecedented period while 
maintaining positive results.

During 2021, a private placement for 
40% of the Company’s share capital 
was successfully completed resulting in 
an increased number of shareholders, 
resulting in JTC’s shares to be publicly 
listed in the main market of Kuwaiti 
stock exchange in October.

Despite challenging market conditions, 
JTC had several successes and 
achievements during the year. The 
company commenced operations as 
an aggregate handling contractor at 
Shuaiba port in 2021. A new contract 
with Kuwait’s Ministry of Electricity and 
Water was initiated at the beginning of 
the year. The construction of JTC’s fi rst 
temperature-controlled warehouse 
at Mina Abdullah began during 2021, 
with a plan to expand this segment by 
building more similar warehouses in 
the coming years. The company also 
expanded its operations in Qatar and 
KSA markets during the year.

Despite all the obstacles that we and 
the entire business environment have 
faced due to impact of the Coronavirus 

CHAIRMAN’S STATEMENT

pandemic, JTC was able to swiftly 
adapt to the situation with the least 
possible damage and achieve the 
results outlined above. In this context, 
the Board of Directors of the General 
Assembly of the Shareholders has 
recommended the distribution of a 
cash dividend equivalent to (16%) of 
the par value per share, equivalent to 
16 fi ls per share, and amounting to a 
total value of KWD 2.4 million, subject 
to obtaining the necessary approval of 
the General Assembly and the relevant 
authorities.

JTC’s Board of Directors would like to 
express, on behalf of you, its gratitude 
and to extend its sincere appreciation 
to HH Prince of Kuwait and to his Crown 

Prince for his generous support of 
Kuwaiti citizens, residents of Kuwait 
and national companies operating in 
the Kuwaiti market.

Finally, the Board of Directors is hereby 
extending its greatest appreciation 
and gratitude to all JTC employees for 
their outstanding efforts and continued 
dedication which have contributed to 
the permanence of its success and the 
achievement of its objectives, looking 
forward to creating more value for our 
dear shareholders in the upcoming 
years.

Ali Fawaz Al Sabah
Chairman of the Board of Directors
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Customer Focus 
To provide excellent service to all customers by understanding their business, 
responding to their needs, and delighting them always. 

Integrity 
To follow our moral and ethical convictions and do the right thing in all 
circumstances; to conduct ourselves with the highest levels of honesty, 
dependability, professionalism, and ethical standards. 

Teamwork 
To work collectively with a shared purpose and vision, support each other to face 
challenges, and solve them. 

Ownership 
To take personal responsibility and accountability for our actions in all areas of 
our work. 

Respect 
To value and respect each individual while nurturing an environment that helps 
the organization fl ourish as a team. 

QHSE 
To deliver our services with the utmost focus on the quality of work, health and 
safety of our employees and other stakeholders, and care for the environment. 

OUR CORE VALUES
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OUR HISTORY

01

02

03

04

05

06

2008

Opened custom bonded 
warehouse (CBW) at 
Shuwaikh Port

1979

Founded as an inland 
transportation Company 
in Kuwait1986

Acquired ports services 
license for Shuwaikh 
Port

2005

Expanded Equipment 
Leasing to Qatar

2010

Launched Power Rental 
services

1996

Launched equipment 
rental services

07

08

09

10

11

12

2015

Expanded Power Rental 
to KSA

2016

Converted from W.L.L. to 
K.S.C.C.

2019

60% stake acquired by 
Qurain Petrochemical 
Industries (QPIC), thus 
becoming a part of 
KIPCO Group

2021

Listed on the Kuwait 
stock exchange

2018

Added 700 ton mobile 
and 650 ton crawler 
cranes to fl eet

2020

Commenced operations 
in Shuaiba port for 
aggregate and general 
cargo stevedoring
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JASSIM TRANSPORT & 
STEVEDORING CO. K.S.C.P.

JASSIM TRANSPORT & STEVEDORING CO. K.S.C.P. (JTC) was founded in 1979 

as an inland transportation company. Over the years, the company has 

undergone signifi cant change. JTC today is a dynamic, innovative, and highly 

responsive customer-focused organization. With offi  ces in Kuwait, Saudi 

Arabia & Qatar, we work with clients in various sectors in the GCC providing 

professional, high-quality, and cost-eff ective solutions through our operating 

divisions. For more than 40 

years, we have been one of the 

leading service providers for 

Ports Management, Contract 

Logistics, Equipment Leasing, 

and Power Rental.

INTRODUCTION

OUR MISSION

JTC seeks to be one of the leading 

service providers in the GCC for 

Ports Management, Contract 

Logistics, Equipment Leasing, 

and Power Rental. Using a 

diversifi ed mix of quality assets, 

state-of-the-art infrastructure, 

and talented people, we create 

a safe and reliable customer 

experience.
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 H.H. Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Amir of the State of Kuwait

 H.H. Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaaber Al-Sabah
Crown Prince of the State of Kuwait
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