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ح�ضرات الم�ساهمين الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�سرني و�إخواني �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن نرحب بكم ونرفع �إلى جمعيتكم العامة التقرير ال�سنوي الثاني والأربعين
الذي يت�ضمن �شرح ًا موجز ًا لأهم ن�شاطات و�إنجازات ال�شركة و�شركاتها التابعة ،وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
والبيانات المالية المجمعة لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر . 2012

ال�سادة الم�ساهمون
يعتبر عام  2012عام ًا مميز ًا لل�شركة من الناحية الت�شغيلية والإنتاج وتخفي�ض الكلف وكذلك المبيعات التي زادت
بن�سبة  15%عن العام الما�ضي ،رغم التحديات التي واجهتها ،ومن �أبرزها ما تتعر�ض له ال�شركة من مناف�سة غير
عادلة من �شركات الإ�سمنت الخارجية ،والتي تعاملت معها من منطلق الثقة بقدرتها على تجاوزها ،وت�صميمها على
الإ�ستمرار في التقدم والتطور ،وبما تملكه من م�ستوى فني عالي في �إنتاج الإ�سمنت ،طوال العقود الأربعة الما�ضية من
عمر �شركتكم ،والعمل بكل جد و�إ�صرار لإنجاز مهمتها بتوفيق من اهلل �سبحانه ،وفي خدمة قطاع الإن�شاءات في كويتنا
الغالية ،وتلبية متطلبات ال�سوق المحلية من الإ�سمنت معتمد ًة على جودة منتجاتها ،وعالقاتها المتميزة مع عمالئها،
وتقديم �أداء ت�شغيلي �أف�ضل ،وكذلك انتظام تزويد الم�صنع بالمواد الأولية ( الحجر الجيري ،والمواد الأخرى) الالزمة
ل�صناعة الكلنكر والإ�سمنت ،وكذلك الأخذ بعين الإعتبار المحافظة على حجم مخزون احتياطي �إ�ستراتيجي من هذه
المواد ،يكفي لفترة ال تقل عن �أربعة �أو �ستة �أ�شهر تفادي ًا لأية �أزمة بحرية في المنطقة ال �سمح اهلل ،داعين المولى
القدير �أن يحقق ما ن�صبو اليه من �آمال وتطلعات ،والرقي ب�أداء �شركتكم الى م�ستويات عالية بهدف تحقيق ما نطمح
اليه جميع ًا من خدمة الإقت�صاد الوطني ،وتحقيق �أكبر عائد للم�ساهمين ،متطلعين �إلى مزيد من دعم القائمين على
�شئون ال�صناعة بالبالد لتوفير الحماية الالزمة لها و�إعطاء الأولوية لم�شتريات الحكومة والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة
لمنتجات ال�صناعة المحلية الوطنية الذي هو مطلب �أ�سا�سي تتطلع �إليه كافة ال�شركات ال�صناعية مما �سيعود بالخير
18
1919

على ال�شركة .

وفيما يلـي عر�ض ًا لن�شاطات و�إنجازات ال�شركة لعام . 2012

�شركة ال�شويخ لال�سمنت (�ش.م.ك) مقفلة

الفرن الثاني لإنتاج الكلنكر
تم �إنجاز كامل الأعمال المدنية وكذلك تركيب المعدات الرئي�سية ،كما �أن الأعمال الحديدية و�أعمال التركيبات �أنجز

95%

منها ،ومن المتوقع بدء الت�شغيل التجريبي في بداية الربع الثاني من عام � 2013إن �شاء اهلل ،و�ستتمكن ال�شركة بعد ت�شغيل هذا
الفرن ،مع �إنتاج الفرن الأول من توفير كافة �إحتياجاتها من الكلنكر التي �ستبلغ ( )5ماليين طن في ال�سنة وهو ما �سيتيح
ل�شركتكم تحقيق �أهدافها في ا�ستغالل �أق�صى طاقاتها لت�أمين متطلبات م�شروعات خطة التنمية الإ�ستراتيجية للدولة التي
بد�أ تنفيذ بع�ضها مثل مدينة �صباح الأحمد وجابر الأحمد و�شمال غرب ال�صليبخات وم�ست�شفى جابر وجامعة �صباح ال�سالم
وتو�سعة مطار الكويت الدولي وميناء مبارك الكبير وطريق الجهراء و�شارع جمـال عبدالنا�صر ،كذلك الم�شروعات التي �سيبد�أ
تنفيذها خالل المدة الباقية من �سنوات الخطـة ومنهـا المدن الإ�سكانية الجديدة وج�سر جابـر ومحطة الزور وغيرها...

محطة تخزين وبيع الإ�سمنت ال�سائب
مع نهاية هذا العام � 2012إكتملت �أعمال التركيبات والمباني الملحقة وموازين دخول وخروج ال�سيارات (فارغة ومعب�أة
بالإ�سمنت) لمحطة بيع وتوزيع الإ�سمنت ال�سائب (العادي والمقاوم  ) 5/بمنطقة ال�شعيبة ال�صناعية الغربيـة  -ميناء عبداهلل،
وت�شتمل علـى خم�س �صوامـع حديديـة ( )Steel Silosجديدة ،وبطاقة ت�شغيلية �ستة �آالف طن �إ�سمنت يومي ًا ،وذلك بهدف
تمكين عدد كبير من عمالء ال�شركة ذوي الطلبات الم�ستعجلة الو�صول لموقع المحطة ب�سهولة وي�سر ،ال�ستالم احتياجاتهم
كونها خارج البوابة الرئي�سية لمنطقة ال�شعيبة ،ومن المتوقع بدء ت�شغيل المحطة التجريبي في �شهر فبراير � 2013إن �شاء
اهلل ،مما �سيعطينا قدرة ت�سويقية مع ما يتم بيعه من الم�صنع مبا�شرة .

�شركة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة (�ش.م.ك) مقفلة
حققت �شركة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة المملوكة بالكامل لل�شركة هذا العام انت�شار ًا جيد ًا في �سوق الخر�سانة
الجاهزة ،وبناء عالقات قوية مع عمالئها ،ولمواكبة الطلب الكبير على الخر�سانة الجاهزة في ال�سوق المحلية واحتياجات
الم�شاريع التي ت�ضمنتها الخطة التنموية للدولة ،والم�شاريع الخا�صة ،قامت ال�شركة هذا العام ب�إن�شاء م�صنعين جديدين
النتاج الخلط الجاهز �أحدهما في منطقة ال�صليبية ال�صناعية والآخر في منطقة ال�شدادية بالإ�ضافة �إلى الم�صنعين
القائمين حاليا في منطقة ال�صليبية ال�صناعية ومنطقة الدوحة �أي �أن لديها �أربعة م�صانع ،تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية
لهذه الم�صانع بحدود  720م في ال�ساعة ،مما مك ّنها من الإ�ستحواذ على ح�صة م�ؤثرة في �سوق الخر�سانة الجاهزة و�إنعكا�س
3
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ذلك ايجابي ًا على مبيعاتنا من الإ�سمنت.

حققت ك�سارة ال�شويخ التابعة ل�شركة ال�شويخ لال�سمنت  -المملوكة ل�شركتكم  -في �إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية
المتحدة زيادة ملحوظة هذا العام في �إنتاجها ومبيعاتها من مادة ال�صلبوخ والرمل ومواد ر�صف الطرق ويرجع ذلك  -بحمد
اهلل – �إلى تح�سن الطلب على هذه المنتجات ،حيث بلغت الكميات المباعة منها  3.3مليون طن بن�سبة زيادة قدرها %124
عن العام ال�سابق  ،2011وحر�ص ًا من ال�شركة على تطوير �أعمالها ومواكبة الطلب المتزايد في ال�سوق الإماراتي على منتجات
الك�سارة ،فقد وافقت الجهات المخت�صة على طلبنا زيادة الم�ساحة والإمتداد لنف�س الموقع بما يعادل �إنتاج مائة مليون طن
من المواد في الأر�ض الجديدة تكفي لمدة ع�شر �سنوات قادمة �إن �شاء اهلل ،وهو ما ين�سجم مع متطلباتنا وطموحاتنا خا�صة
مع الإنتعا�ش لل�سوق الإماراتي والخليجي وتوقع زيادة الطلب على منتجات الك�سارة في الفترة القادمة مما يعطينا الأمل في
تحقيق المزيد من النمو والنتائج الطيبة من عمل الك�سارة بما يعـود بالخير على ال�شركة �إن �شاء اهلل.

التقرير المالي
بلغ �صافي الربح  14,782,574دينار كويتي وربحية ال�سهم  23.94فل�س لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012بالمقارنة
ب�صافي ربح  14,266,041دينار كويتي وربحية ال�سهم  23.08فل�س لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر .2011
بلغت قيمة المبيعات  66,221,151دينار كويتي لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر  2012مقابل  56,369,351دينار كويتي
لل�سنة المالية المنتهية فـي  31دي�سمبر  2011بزيادة قدرها . %17
بلغ �إجمالي موجودات ال�شركة و�شركاتها التابعة  286,204,784دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  2012مقابل
دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .2011

258,957,716

خالل ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر  2012تم �إعادة هيكلة معظم القرو�ض القائمة لت�صبح ب�أ�سعار فائدة تناف�سية
يتم �سدادها على فترات طويلة الأجل مما �أدى الى تخفي�ض قيمة القرو�ض المتداولة لت�صبح  7,004,522دينار كويتي كما في
 31دي�سمبر  2012مقابل  29,832,974دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  2011وبلغت قيمة القرو�ض الغير متداولة 105,294,172
دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  2012مقابل  61,894,886دينار كويتي كما في  31دي�سمبر . 2011

توزيعات الأرباح
بلغ �إجمالي حقوق الملكية  151,634,685دينــار كويتي كم ــا بلغ ــت الأربـ ــاح المرحـ ـلـة  20,437,498دينـ ــار كويـتي كما في
 31دي�سمبر  2012يقترح مجل�س الإدارة توزيعها كالآتي:

البيان

دينار كويتي

للتوزيع على امل�ساهمني  %15نقد ًا

9,262,272

�أرباح مرحلة للعام القادم

11,175,226

املجموع

20,437,498

مرحلة تجهيز الأكيا�س تمهيد ًا
لتعبئتها بالإ�سمنت �أتوماتيكي ًا

ال�سادة الم�ساهمين الكرام
يت�شرف مجل�س الإدارة وقد �إ�ستعر�ض �أهم منجزات ال�شركة عـن هذا العام �أن يرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير الـى مقام
�صاحب ال�سمو ال�شيخ� /صباح الأحمد الجابر ال�صباح �أمير البالد ،حفظه اهلل ورعاه على ت�أييده ورعايته الكريمة للنه�ضة
ال�صناعية وعلى توجيهاته ال�سامية للإ�سراع بتفعيل الخطة التنموية الإ�ستراتيجية للدولة التي �ستحقق ب�إذن اهلل رغبة �سموه
في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري ،وا�ستعادتها لمكانتها الرائدة� ،سائلين المولى القدير �أن يديم على �سموه ال�صحة
والعافية ،و�أن يحفظ الكويت في عهده الميمون ويديم عليها نعمة الأمن والإ�ستقرار والرخاء كما يتوجه المجل�س بال�شكر
والتقدير الـى �سمو ال�شيخ /نواف الأحمد الجابرال�صباح ولي العهد ،والى �سمو ال�شيخ  /جابر مبارك الحمد ال�صباح رئي�س
مجل�س الوزراء حفظهما اهلل على ت�شجيعهما الدائم لل�صناعة .
ويطيب للمجل�س �أن يبدي �شكره الجزيل الى معالي الوزراء الكرام على دعمهم وم�ساندتهم لل�شركات الوطنية ،والى �سائر
م�ؤ�س�سات الدولة وال�شركات الزميلة ،والبنوك الوطنية ،ويخ�ص بال�شكر بنك الكويت ال�صناعي لم�ساندته وتعاونه الم�ستمر.
ويتقدم المجل�س وهو في ختام دورته بال�شكر �إلى ال�سادة الم�ساهمين الكرام على ثقتهم الغالية ودعمهم لجهوده كما ي�شكر
كافة العاملين من الفنيين والإداريين على جهودهم المخل�صة ،وحر�صهم على تحقيق تقدم ال�شركة و�إزدهارها.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وربركاته،،،

را�شد عبد العزيز الرا�شد

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
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�صوامع تخزين الإ�سمنت

م�ؤ�شرات

بـيــانـيــة
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محطة تخزين وبيع اال�سمنت ال�سائب في منطقة
ال�شعيبة ال�صناعية الغربية ميناء عبداهلل

البياناتالماليةالمجمعة
للـ�سـن ـ ــة الـمـالـي ـ ــة المنتهـيـة في  31دي�سمبـر

البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة
و�شركاتها التابعة
دولة الكويت
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

ديلويت وتـو�ش
الفهــد والــوزان و�شركاهــم

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

برج الجوهرة  -الدور ال�ساد�س
�شارع خالد بن الوليد � -شرق
�ص.ب ،25578 :ال�صفاة 13116
الكويت
تليفون+96522426999 :
فاك�س +96522401666:
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين �إلى ال�سادة الم�ساهمين

الر�أي

تقرير عن البيانات المالية المجمعة

بر�أين���ا �أن البيان���ات المالية المجمعة تعبر ب�صورة عادل���ة ،من جميع النواحي المادية ،عن المرك���ز المالي المجمع للمجموعة
كم���ا في  31دي�سمبر  2012وع���ن �أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية.

لق���د دققن���ا البيانات المالية المجمع���ة المرفقة ل�شركة �أ�سمنت الكويت ����ش.م.ك عامة («ال�شرك���ة») و�شركاتها التابعة (ي�شار
�إليه���م مجتمعين «بالمجموعة») والتي تت�ضمن بيان المركز المال���ي المجمع كما في  31دي�سمبر  2012وبيانات الدخل والدخل
ال�شام���ل والتغي���رات في حقوق الملكية والتدفقات النقدي���ة المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاري���خ وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات
المحا�سبية الهامة والمعلومات التف�صيلية الأخرى.

م�سئولية �إدارة ال�شركة عن البيانات المالية المجمعة
�إن ادارة ال�شركة هي الم�سئولة عن �إعداد وعر�ض البيانات المالية المجمعة ب�شكل عادل طبق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية،
وهي �أي�ضا الم�سئولة عن و�ضع نظام الرقابة الداخلي الذي تراه �ضروريا لإعداد بيانات مالية خالية من �أية �أخطاء مادية �سواء
كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ.

م�سئولية مراقبي الح�سابات
�إن م�سئوليتن���ا ه���ي �إبداء ر�أي على تلك البيانات المالية المجمعة اعتماد ًا على �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق
وفقا لمعايير التدقيق الدولية� .إن هذه المعايير تتطلب منا االلتزام بمتطلبات المهنة الأخالقية وتخطيط و�أداء �أعمال التدقيق
للح�ص���ول عل���ى ت�أكيد معق���ول ب�أن البيان���ات المالية المجمعة ال تحت���وي على �أخطاء مادي���ة� .إن �أعمال التدقي���ق تتطلب تنفيذ
�إج���راءات للح�صول على �أدلة تدقيق على المبالغ والإي�ضاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة� .إن تلك الإجراءات تعتمد
عل���ى الحك���م المهني لمراقب���ي الح�سابات بما في ذلك تقيي���م خطر وجود �أخطاء مادي���ة في البيانات المالي���ة المجمعة �سواء
كان���ت ناتج���ة عن الغ�ش �أو الخط�أ .في �سبيل تقييم تلك الأخطار ف����إن مراقبي الح�سابات ي�أخذون في االعتبار الرقابة الداخلية
المرتبط���ة ب�إع���داد البيانات المالية المجمعة وعر�ضه���ا ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم �إج���راءات التدقيق المالئمة ،ولي�س
بغر����ض �إبداء ر�أي على فعالي���ة نظم الرقابة الداخلية المطبقة بال�شركة� .إن �أعمال التدقي���ق تت�ضمن �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة
ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية التي �أعدتها الإدارة بالإ�ضافة �إلى تقييم العر�ض ال�شامل
للبيانات المالية المجمعة.
28
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تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
بر�أين���ا كذل���ك� ،أن ال�شركة تم�سك ح�سابات منتظمة و�أن البيانات المالية المجمع���ة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س الإدارة
فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر ال�شركة ،و�أننا قد ح�صلنا على المعلومات التي ر�أيناها �ضرورية
لأداء مهمتنا ،و�أن البيانات المالية المجمعة تت�ضمن كل ما ن�ص قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012والنظام الأ�سا�سي لل�شركة
على وجوب �إثباته فيها ،و�أن الجرد قد �أجري وفق ًا للأ�صول المرعية ،و�أنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل
ال�سن���ة المنتهية في  31دي�سمبر  2012مخالف���ات لأحكام قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة � 2012أو للنظام الأ�سا�سي لل�شركة على
وجه ي�ؤثر مادي ًا في ن�شاط المجموعة �أو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبداهلل الوزان

�سجل مراقبي الح�سابات رقم  62فئة �أ

ديلويت وتو�ش
من الفهد والوزان و�شركاهم

قي�س محمد الن�صف

�سجل مراقبي الح�سابات رقم  38فئة �أ

 BDOالن�صف و�شركاه

الكويت في 25 :مار�س 2013

باعتقادنا �أن ادلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفير �أ�سا�س معقول يمكننا من �إبداء ر�أينا.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

بيان الدخل المجمع

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

اي�ضاح


الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
موجودات غير ملمو�سة
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمارات فـي �شركات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع

المبيعات

�إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
عالوة �إ�صدار
�أ�سهم خزانة
ربح بيع �أ�سهم خزانة
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
احتياطي عام
احتياطي التغير فـي القيمة العادلة
ن�صيب المجموعة من احتياطيات �شركات زميلة
�أرباح مرحلة
�إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات متداولة
قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

871,487

911,327

6

937,827

984,946

مجمل الربح

7

14,679,545

14,702,575

8

71,446,765

74,552,146

�إيرادات ن�شاط �أخرى

224,220,421

202,046,219

9

25,679,118

18,205,156

10

15,035,629

13,721,990

11

9,662,680

8,773,203

12

11,606,936

16,211,148

61,984,363

56,911,497

286,204,784

258,957,716

13

63,765,554
5,154,935
)(13,487,906
445,592
37,512,173
32,549,684
18,930,128
)(12,922,638
)(750,335
20,437,498
151,634,685

63,765,554
5,154,935
)(13,487,906
445,592
35,962,809
31,000,320
18,930,128
)(11,405,280
)(801,758
18,015,924
147,580,318

17

105,294,172
1,836,865
107,131,037

61,894,886
1,710,936
63,605,822

14
15
16

17
18

�إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

را�شد عبد العزيز الرا�شد

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
31

136,284,797

110,895,225

تكلفة المبيعات

5

موجودات متداولة
مخزون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
نقد بال�صندوق ولدى م�ؤ�س�سات مالية

30

2012

2011



اي�ضاح

7,004,522
20,434,540
27,439,062
286,204,784

19

2012
66,221,151

56,369,351

()49,526,485

()38,638,185

16,694,666

17,731,166

1,464,998

2,266,527

م�صاريف بيعيه وعمومية و�إدارية

()3,474,544

()3,249,815

ربح العمليات

14,685,120

16,747,878

�أعباء تمويل

()353,576

()847,501

�إيرادات فوائد

91,393

136,379

�صافـي �أرباح( /خ�سائر) ا�ستثمارات

21

1,145,156

()887,529

ح�صة المجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة

7

()74,453

()184,402

�صافي الربح قبل اال�ستقطاعات

15,493,640

14,964,825

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

()140,728

()147,817

�ضريبة دعم العمالة الوطنية

()336,023

()320,897

م�صروف الزكاة

()94,315

مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة

()140,000

()140,000

�صافـي ربح ال�سنة

14,782,574

14,266,041

23.94

23.08

20

ربحية ال�سهم (فل�س)

22

29,832,974
17,938,602
47,771,576
258,957,716

�سليمان خالد الغنيم

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة.

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

2011

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة.

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

()90,070

32
33

الر�صيد فـي  1يناير 2011
�صافـي ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
الخ�سائر غير المحققة من ا�ستثمارت
متاحة للبيع
المحول لبيان الدخل المجمع نتيجة بيع
ا�ستثمارات متاحة للبيع
انخفا�ض فـي قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة المجموعة من احتياطيات
�شركات زميلة
اجمالي بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�شراء �أ�سهم خزانة
توزيعات �أرباح نقدية
توزيعات �أ�سهم منحة
المحول �إلى االحتياطيات
الر�صيد فـي  31دي�سمبر
2011

21
1,534,331
2,066,964

7
51,423
()115,873

()1,465,935
()17,055,404

13,316,639
()2,789,363

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة.

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة.

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

5,534,251 18,930,128

احتياطي
اختياري
29,503,837

احتياطي
اجباري
34,466,326

ربح بيع
�أ�سهم
خزانة
445,592
-

�أ�سهم
خزانة
()12,978,814
-

عالوة
�إ�صدار
5,154,935
-

ر�أ�س
المال
60,729,099
-

-

-

2,066,964
()115,873
()17,055,404
()509,092

(- )3,036,455

()5,891,093( )5,891,093

-

()265,428

()685,885
-

-

-

-

-

-

15,670,397
-

-

-

3,036,455
-

156,769,866
-

-

-

-

)801,758( )11,405,280( 18,930,128 31,000,320

35,962,809

445,592

()13,487,906

5,154,935

63,765,554

-

18,015,924

(- )2,992,966
147,580,318

63,765,554
-

5,154,935
-

()13,487,906
-

-

()1,465,935

51,423

1,534,331

()14,316

445,592
-

-

-

35,962,809
-

-

-

)801,758( )11,405,280( 18,930,128 31,000,320
-

-

-

18,015,924

-

-

-

147,580,318

-

-

-

-

-

-

14,782,574

()3,037,373

-

14,782,574

-

()14,316
1,534,331
()1,517,358

-

51,423
51,423

(- )3,098,728

()9,262,272( )9,262,272

-

-

-

-

-

63,765,554

-

-

5,154,935

-

-

()13,487,906

-

1,549,364

445,592

-

1,549,364

37,512,173

-

-

32,549,684

-

()3,037,373

-

-

-

()509,092
-

-

-

-

-

14,266,041

-

-

1,496,483

14,266,041

(- )18,741,067
()265,428
2,066,964
-

1,496,483

()115,873
()115,873( )16,939,531
-

()18,741,067

-

ن�صيب
احتياطي
في المجموعة
احتياطي التغير
احتياطياتمن �أرباح مرحلة
عام
القيمة العادلة �شركات زميلة

()14,316
()265,428

�إجمالي
حقوق
الملكية

()3,037,373
()18,741,067

الر�صيد فـي  1يناير 2012
�صافـي ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
الخ�سائر غير المحققة من ا�ستثمارت
متاحة للبيع
المحول لبيان الدخل المجمع نتيجة بيع
ا�ستثمارات متاحة للبيع
انخفا�ض فـي قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة المجموعة من احتياطيات
�شركات زميلة
اجمالي بنود الدخل ال�شامل الأخرى
توزيعات �أرباح نقدية (�إي�ضاح )24
المحول �إلى االحتياطيات
الر�صيد فـي  31دي�سمبر

�صافـي ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل االخرى
الخ�سائر غير المحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
المحول لبيان الدخل المجمع نتيجة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
انخفا�ض فـي قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة المجموعة من احتياطيات �شركات زميلة
�إجمالي بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�إجمالي الدخل ( /الخ�سائر) ال�شاملة لل�سنة
14,782,574
14,266,041

2012


اي�ضاح
2012
2011

)750,335( )12,922,638( 18,930,128

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

20,437,498

بيان الدخل ال�شامل المجمع

151,634,685

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

بيان التدفقات النقدية المجمع

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

اي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافـي ربح ال�سنة
ت�سويات
�إ�ستهالكات واطفاءات
�صافـي ديون م�شكوك في تح�صيلها
�أعباء تمويل
�إيرادات فوائد
�صافـي (�أرباح) /خ�سائر ا�ستثمارات
ح�صة المجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
�صافـي ربح العمليات قبل التغير فـي ر�أ�س المال العامل
مخزون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
�صافـي النقد الناتج من �أن�شطة العمليات
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
المدفوع ل�شراء ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
المدفوع ل�شراء موجودات غير ملمو�سة
المدفوع ل�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
المح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
توزيعات �أرباح م�ستلمة
�إيرادات فوائد م�ستلمة
�صافـي النقد الم�ستخدم فـي الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
توزيعات �أرباح مدفوعة
�شراء �أ�سهم خزانه
قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
�أعباء تمويل مدفوعة
�صافـي النقد الناتج من( /الم�ستخدم فـي) الأن�شطة التمويلية
�صافـي (النق�ص) /الزيادة فـي النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل فـي بداية ال�سنة
النقد والنقد المعادل فـي نهاية ال�سنة
34
35

12

2011

2012

.1

الت�أ�سي�س والن�شاط
ت�أ�س�ست �شركة ا�سمنت الكويت  -ك�شركة م�ساهمة كويتية عامة «ال�شركة» بموجب المر�سوم الأميري ال�صادر بتاريخ  5نوفمبر ،1968
كما تم �إدراج �أ�سهم ال�شركة في �سوق الكويت للأوراق المالية في � 29سبتمبر .1984

14,782,574

14,266,041

2,066,305

1,830,313

46,197

()825,636

353,576

847,501

()91,393

()136,379

()1,291,151

726,492

74,453

184,402

125,929

69,055

16,066,490

16,961,789

()7,473,962

6,244,099

()1,359,836

()3,265,048

368,611

2,439,304

6,684,741

()4,548,387

14,286,044

17,831,757

()27,540,234

()13,015,190

()11,835

()961,087

()1,198,711

()1,744,244

1,424,161

1,662,328

()380,000

-

قامت ال�شركة با�ستخدام معلومات مالية معدة بمعرفة �إدارات ال�شركات التابعة عند �إعداد البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر  .2012بلغ �إجمالي موجودات ال�شركات التابعة  17,458,697دينار كويتي كما في  31دي�سمبر 13,241,011( 2012
دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  )2011كما بلغ �صافي ارباحها  461,879دينار كويتي عن ال�سنة المنتهية في ذلك التاريخ (خ�سائر
بمبلغ  493,579دينار كويتي عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .)2011

1,395,636

1,675,710

91,393

136,379

()26,219,590

()12,246,104

بتاري���خ  26نوفمب���ر � 2012صدر قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012وتم ن�شره بالجري���دة الر�سمية بتاريخ  29نوفمبر  2012ليحل
محل قانون ال�شركات التجارية رقم  15ل�سنة  ،1960ويعمل بالقانون الجديد من تاريخ ن�شره في الجريده الر�سمية ،وعلى ال�شركات
�أن توفق �أو�ضاعها طبق ًا لأحكامه خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �سريانه .تقوم ال�شركة حالي ًا باتخاذ االجراءات الالزمة في هذا ال�ش�أن.

()9,224,125

()5,864,934

تمت الموافقة على �إ�صدار البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2012من قبل مجل�س الإدارة في  25مار�س 2013

-

()509,092

وهي خا�ضعة لموافقة الجمعية العمومية للم�ساهمين.

20,115,005

7,449,025

()3,941,546

()3,619,486

6,949,334

()2,544,487

()4,984,212

3,041,166

16,211,148

13,169,982

11,226,936

16,211,148

�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة.

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إن �أه���م الأغرا�ض الت���ي �أ�س�ست من �أجلها المجموعة هي �إنت���اج جميع �أنواع اال�سمنت والمتاجرة بجمي���ع المنتجات والمواد والآالت
المرتبط ��ة بالن�ش ��اط وت�صنيع الخر�سان ��ة �سابقة التجهيز وبيعه ��ا وا�ستيراد جميع الم ��واد الخام الالزمة لعملي ��ة ت�صنيع الخر�سانة
وا�ستغالل الفوائ�ض المالية المتوفرة في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل جهات متخ�ص�صة.
يق���ع المركز الرئي�سي لل�شركة في �شرق ،منطقة ال�صوابر� ،ش���ارع ال�شهداء ،بيت اال�سمنت� ،ص.ب 20581 .ال�صفاة  - 13066دولة
الكويت .
تت�ضم���ن البيان���ات المالي���ة المجمعة ،البيانات المالي���ة لل�شركة و�شركاتها التابع���ة التالية المملوكة بالكامل ،ي�ش���ار �إليهم مجتمعين
«المجموعة»:

�أ�سم ال�شركة

.2

الكيان القانوني الن�شاط

بلد الت�أ�سي�س

�شركة ال�شويخ للأ�سمنت
�شركة �أمواج الدولية العقارية

�ش.م.ك.م
�ش.م.ك.م

�صناعي
عقاري

الكويت
الكويت

�شركة �أ�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة

�ش.م.ك.م

�صناعي

الكويت

�أ�س�س الإعداد وال�سيا�سات المحا�سبية الهامة

� 2.1أ�س�س الإعداد
ت���م �إعداد هذه البيان���ات المالية المجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( .)IFRSتم �إعداد هذه البيانات المالية المجمعة
عل���ى �أ�سا����س مب���د�أ التكلفة التاريخي���ة فيما عدا بع����ض الأدوات المالية حيث يتم �إع���ادة قيا�سها بالقيمة العادلة كم���ا هو مو�ضح في
ال�سيا�سات المحا�سبية �أدناه.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 2.2المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والجديدة
معايير جديدة ومعدلة واجبة التطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية  7الأدوات المالية :االف�صاحات – تحويالت الموجودات المالية
يتطل���ب التعديل اف�صاحات ا�ضافية ح���ول الموجودات المالية التى تم تحويلها ولكن لم يت���م ا�ستبعادها ليتمكن م�ستخدمو البيانات
المالية من ادراك العالقة بين تلك الموجودات التى لم يتم ا�ستبعادها والمطلوبات المرتبطة بها .ا�ضافة �إلى ذلك ،يتطلب التعديل
اف�صاحات حول ال�سيطرة الم�ستمرة لل�شركات على الموجودات الم�ستبعدة حتى يتمكن م�ستخدمو البيانات المالية من تقييم طبيعة
ا�ستم���رار المجموع���ة في ال�سيطرة على تلك الموجودات الم�ستبعدة والمخاط���ر المرتبطة بها .ال تمتلك المجموعة �أي موجودات لها
نف�س الخ�صائ�ص ولذلك لي�س له ت�أثير على عر�ض البيانات المالية للمجموعة.
معيار المحا�سبة الدولي � :12ضرائب الدخل :ا�سترداد الموجودات الأ�سا�سية
وفق���ا للتعدي���ل ،يفتر����ض �أن يتم ا�سترداد كامل قيمة اال�ستثم���ارات العقارية التي يتم قيا�سها با�ستخدام نم���وذج القيمة العادلة وفقا
لمتطلب���ات معيار المحا�سبة الدولي  40عند البي���ع وذلك بغر�ض قيا�س ال�ضرائب الم�ؤجلة �إال �إذا دح�ض هذا االفترا�ض .ال يوجد �أثر
لذلك التعديل على البيانات المالية للمجموعة.

معايير جديدة ومعدلة �صدرت ولكنها لي�ست واجبة التطبيق بعد
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الأدوات المالية  -االف�صاحات
الأدوات المالية  -الت�صنيف والقيا�س
البيانات المالية المجمعة
الترتيبات الم�شتركة
الإف�صاح عن الح�ص�ص في ال�شركات الأخرى
قيا�س القيمة العادلة
عر�ض البيانات المالية
مزايا الموظفين
البيانات المالية المنف�صلة
اال�ستثمارات في ال�شركات الزميلة والم�شاريع الم�شتركة
الأدوات المالية  -العر�ض

المعيار الدولي للتقارير المالية :7
المعيار الدولي للتقارير المالية :9
المعيار الدولي للتقارير المالية :10
المعيار الدولي للتقارير المالية :11
المعيار الدولي للتقارير المالية :12
المعيار الدولي للتقارير المالية :13
معيار المحا�سبة الدولي :1
معيار المحا�سبة الدولي :19
معيار المحا�سبة الدولي :27
معيار المحا�سبة الدولي :28
معيار المحا�سبة الدولي :32

لم تقم المجموعة بتطبيق هذة المعايير الجديدة �أو المعدلة .فيما يلي �أهم هذه المتغيرات المتعلقة ب�أن�شطة المجموعة.

للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يوليو

2012

معيار المحا�سبة الدولي رقم  :1عر�ض البيانات المالية

36
37

تتطل���ب التعدي�ل�ات على معيار المحا�سب���ة الدولي رقم  1جمع البنود المعرو�ض���ة �ضمن الإيرادات ال�شامل���ة الأخرى �ضمن ق�سمين:
(�أ) البنود التي لن يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى بيان الدخل (ب) بنود يمكن �إعادة ت�صنيفها الحقا �ضمن بيان الدخل عند تحقق �شروط
محددة .ي�ؤثر التعديل على العر�ض فقط ولي�س له ت�أثير على المركز المالي �أو الأداء المالي للمجموعة.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير

2013

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :10البيانات المالية المجمعة
�إن المعي���ار الدولي للتقارير المالية رق���م  10يحل محل �إجراءات التجميع المو�ضحة في معيار المحا�سبة الدولي رقم « :27البيانات
المالي���ة المجمع���ة والمنف�صلة» وتل���ك المو�ضحة في التف�سير رق���م ” :12التجمي���ع  -الم�ؤ�س�سات ذات الأغرا����ض الخا�صة” وفقا
لمتطلب���ات ذلك المعيار ،يتم التجمي���ع على �أ�سا�س واحد فقط وهو ال�سيطرة .يقدم المعيار تعريف جديد لل�سيطرة يتكون من ثالث
عنا�صر (ا) التحكم في ال�شركة الم�ستثمر فيها (ب) التعر�ض للمخاطر �أو الحقوق في العوائد المتغيرة نتيجة الم�شاركة في ال�شركة
الم�ستثم���ر فيه���ا (ج) القدرة على ا�ستخدام التحكم في ال�شركة الم�ستثمر فيها للت�أثير على العوائد .تتوقع المجموعة �أال يكون لذلك
المعيار �أثر مادي على البيانات المالية للمجموعة.
نتيج���ة لتطبي���ق المعايير الدولية للتقارير المالية  10و � 12سوف يقت�صر تطبيق معيار المحا�سبة الدولي رقم  27على المحا�سبة عن
ال�ش���ركات التابع���ة وال�شركات التي تخ�ضع لل�سيطرة الم�شتركة وال�شركات الزميلة في البيانات المالية المنف�صلة .ال تقوم المجموعة
بعر�ض بيانات مالية منف�صلة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :11الم�شروعات الم�شتركة
يح���ل المعي���ار الدولي للتقاري���ر المالية رقم  11محل معيار المحا�سب���ة الدولي رقم « :31الح�ص�ص في الم�شاري���ع الم�شتركة»� .ألغى
المعيار خيار تطبيق طريقة التجميع الن�سبي عند المحا�سبة عن ال�شركات تحت ال�سيطرة الم�شتركة .بدال من ذلك ،يتطلب المعيار
المحا�سبة عن الم�شروعات الم�شتركة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية .ال يوجد ت�أثير لذلك المعيار على البيانات المالية للمجموعة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :12الإف�صاح عن الحقوق في من�ش�آت �أخرى
�إن المعي���ار الدول���ي للتقاري���ر المالي���ة رق���م  12هو معي���ار اف�صاح���ات ويطبق على ال�ش���ركات التي تمتل���ك م�ساهمات ف���ي �شركات
تابع���ة وم�شاري���ع م�شترك���ة و�ش���ركات زميل���ة و�/أو �ش���ركات تابع���ة غي���ر مجمع���ة .ب�ش���كل ع���ام� ،إن متطلب���ات الإف�ص���اح ف���ي معيار
 12تعتب���ر �أكث���ر �شمولية من متطلب���ات الإف�صاح في المعايير الحالية .نتيجة لتطبيق المعايير الدولي���ة للتقارير المالية  11و  ،12تم
�إع���ادة ت�سمية معيار المحا�سبة الدولي � 28إلى ”اال�ستثمارات في ال�شركات الزميلة والم�شاريع الم�شتركة” ويو�ضح المعيار المعدل
كيفية تطبيق طريقة حقوق الملكية للم�شاريع الم�شتركة باال�ضافة �إلى ال�شركات الزميلة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :13قيا�س القيمة العادلة
ي�ض���ع المعي���ار الدولي للتقارير المالية رقم  13م�صدرا واحدا لال�ستر�شاد لقيا�سات القيمة العادلة واالف�صاحات المتعلقة بها .ي�ضع
المعي���ار الدول���ي للتقارير المالية رقم  13تعريف ًا للقيمة العادل���ة و�إطارا لقيا�سها ،ويتطلب �إف�صاحات ع���ن قيا�سات القيمة العادلة.
تتوق���ع المجموعة �أن تت�أثر بع�ض المبالغ التي يت���م التقرير عنها �ضمن البيانات المالية نتيجة تطبيق ذلك المعيار الجديد بالإ�ضافة
�إلى اف�صاحات �أكثر �شمولية.

للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير
معيار المحا�سبة الدولي  « 32الأدوات المالية -العر�ض» والمعيار الدولي للتقارير المالية  « 7لأدوات المالية  -االف�صاح»
2014

تعال���ج التعديالت على معي���ار المحا�سبة الدولي  32م�شاكل التطبي���ق الحالية المتعلقة بمتطلبات اج���راء المقا�صة بين الموجودات
المالية والمطلوبات المالية وتو�ضح ب�شكل خا�ص المق�صود بـ «حق قانوني حالي ملزم لإجراء المقا�صة».
تتطلب التعديالت على المعيار  7من ال�شركات �أن تف�صح عن معلومات حول حقوق التقا�ص والترتيبات المتعلقة بها.
�إن التعدي�ل�ات عـ ـل���ى المعيار  7واجبة التطبيق عــلى الفترات التي تبــد�أ ف���ي  1ين ــايــر  2013وب�أثر رجعي .بينما ال تعتبر التعديالت
على معيار المحا�سبة الدولي  32واجبة التطبيق قبل  1يناير  2014وتطبق ب�أثر رجعي.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9الأدوات المالية :الت�صنيف والقيا�س

يت���م ا�ستخدام طريق���ة االقتناء في المحا�سبة عن عمليات دم���ج الأعمال .يتم قيا�س مبلغ ال�شراء المح���ول لالقتناء بالقيمة العادلة

يق���دم المعي���ار متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س وا�ستبعاد الموجودات والمطلوب���ات المالية .تتوقع المجموعة �أن يكون لتطبيق هذا
المعي���ار �أث���ر على البيانات المتعلقة بموجوداته���ا ومطلوباتها المالية� ،إال �أنه ي�صعب في الوقت الحال���ي تحديد تقدير منا�سب للأثر
لحين ا�ستكمال درا�سة تف�صيلية لذلك المعيار.

والت���ي يت���م احت�سابها ب�إجمالي القيمة العادل���ة للموجودات المحولة في تاريخ االقتناء والمطلوب���ات المتكبدة من المجموعة للمالك

 2.3ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
� 2.3.1أ�س�س تجميع البيانات المالية
ال�شركات التابعة
تت�ضم���ن البيان���ات المالية المجمعة البيانات المالية لل�شركة وال�شركات (مت�ضمنة ال�ش���ركات ذات الأغرا�ض الخا�صة) التي ت�سيطر
عليها « ال�شركات التابعة» .توجد ال�سيطرة عندما يكون لدى المجموعة القدرة على التحكم في ال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لل�شركة
التابعة لكي ت�ستفيد من �أن�شطتها.
يت���م �إثب���ات �إي���رادات وم�صروفات ال�شركات التابع���ة المقتناة والم�ستبعدة خ�ل�ال ال�سنة في بيان الدخل ال�شام���ل المجمع من تاريخ
االقتن���اء وحت���ى تاريخ اال�ستبعاد .يتم توزيع �إجمالي الدخل ال�شامل لل�شركة التابعة بين مالك ال�شركة والجهات غير الم�سيطرة حتى
لو نتج عن ذلك وجود عجز في حقوق الجهات غير الم�سيطرة.
�إذا ل���زم الأم���ر ،يتم تعديل ال�سيا�سات المحا�سبي���ة المطبقة في ال�شركات التابعة لتوحيدها مع ال�سيا�س���ات المحا�سبية المطبقة في
المجموعة.
يتم ا�ستبعاد كافة المعامالت والأر�صدة والإيرادات والم�صروفات المتبادلة بين �شركات المجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم المحا�سبة عن التغيرات في ح�ص�ص ملكية المجموعة في ال�شركات التابعة التي ال ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�شركة التابعة
كمعامالت �ضمن حقوق الملكية .يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق الجهات الم�سيطرة وغير الم�سيطرة لتعك�س التغيرات في ح�صتها
في ال�شركات التابعة .يتم �إدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق الجهات غير الم�سيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع
�أو الم�ستلم في حقوق الملكية مبا�شرة وتكون متاحة لم�ساهمي ال�شركة.
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ال�سابقي���ن لل�شركة التابعة المقتناة وكذلك �أية حق���وق ملكية م�صدرة من المجموعة مقابل االقتناء .يتم �إثبات تكلفة االقتناء ب�صفة
عامة في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.
يتم االعتراف المبدئي للموجودات والمطلوبات المقتناة المحددة في عملية دمج الأعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء.
يت���م قيا�س ال�شهرة بمقدار زي���ادة المقابل المحول وح�صة حقوق الجهات غير الم�سيطرة في ال�شرك���ة المقتناة والقيمة العادلة لأي
ح�صة مقتناة في ال�سابق عن �صافى قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة المحددة كما في تاريخ االقتناء .في حال زيادة
�صاف���ى قيم���ة الموجودات المقتن���اة والمطلوبات المتكبدة عن المقابل المح���ول وح�صة حقوق الجهات غي���ر الم�سيطرة في ال�شركة
المقتناة والقيمة العادلة لأي ح�صة مقتناة في ال�سابق ،يتم �إدراج تلك الزيادة مبا�شرة في بيان الدخل ك�أرباح.
يت���م قيا����س ح�صة حقوق الجه���ات غير الم�سيطرة ف���ي ال�شركة التابع���ة المقتناة بن�سبة ح�ص���ة الحقوق غير الم�سيط���رة في �صافي
الموجودات المحددة لل�شركة المقتناة �أو بالقيمة العادلة لتلك الح�صة  .يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة.
عن���د تنفي���ذ عملية دمج الأعمال على مراح���ل ،يتم �إعادة قيا�س الح�ص�ص المملوكة �سابق ًا في ال�شرك���ة المقتناة بالقيمة العادلة في
تاري���خ االقتن���اء (تاريخ بدء ال�سيطرة) ويت���م �إدراج الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة � -إن وجدت  -في بي���ان الدخل المجمع .يتم تحويل
المبال���غ المعت���رف بها في بيان الدخل ال�شامل المجم���ع المتعلقة بالح�ص�ص ال�سابقة قبل تاريخ االقتن���اء �إلى بيان الدخل كما لو تم
ا�ستبعاد الح�صة بالكامل.

ال�شهرة
يتم �إدراج ال�شهرة الناتجة عن اقتناء �شركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ االقتناء ناق�صا خ�سائر االنخفا�ض في القيمة �إن وجدت.
لأغرا����ض تحدي���د مدى وجود انخفا�ض في قيم���ة ال�شهرة ،يتم توزيع ال�شهرة على الوحدات المول���دة للنقد (�أو المجموعات المولدة
للنق���د) الت���ي من المتوق���ع �أن ت�ستفيد من عملية اندماج الأعمال التي نتج عنها تلك ال�شهرة .يت���م االعتراف بخ�سائر االنخفا�ض في
القيمة مبا�شرة في بيان الدخل المجمع .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض في القيمة لل�شهرة مرة �أخرى.

عندما تفقد المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة يتم احت�ساب الربح �أوالخ�سارة الناتجة عن اال�ستبعاد بمقدار الفرق بين:

يت���م اختب���ار المجموعات المولدة للنقد والتى توزع ال�شه���رة عليها �سنوي ًا بغر�ض تحديد مدى وجود انخفا�ض في قيمتها �أو على مدى
فترات �أقل عندما يكون هناك م�ؤ�شر ًا على احتمال انخفا�ض قيم تلك المجموعات.

(ب) القيم���ة الدفتري���ة للموج���ودات قبل اال�ستبع���اد (مت�ضمنة ال�شه���رة) ،والتزامات ال�شرك���ة التابعة وكذلك حق���وق الجهات غير
الم�سيطرة.

�إذا كانت القيم القابلة لال�سترداد لوحدات توليد النقد �أقل من قيمتها الدفترية ،ف�إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة يتم توزيعها �أو ًال
لتخفي�ض قيمة �أى �شهرة موزعة على تلك الوحدات ثم علي �أية موجودات �أخرى مرتبطة بالوحدات على �أ�سا�س التوزيع الن�سبي ووفق ًا

ويتم المحا�سبة عن �أي مكونات �أخرى مدرجة مبا�شرة في حقوق الملكية كما لو تم ا�ستبعاد الموجودات المتعلقة بها (بمعنى �إن يتم
تحويله���ا �إل���ى بيان الدخل �أو �إلى الأرباح المرحلة) .ت�سجل �أي ح�صة متبقية من اال�ستثم���ارات في ال�شركة التابعة «�سابقا» في تاريخ
فقد ال�سيطرة بالقيمة العادلة كاعتراف مبدئي لتلك الح�صة.

للقي���م الدفتري���ة لكل �أ�صل من �أ�صول وحدة توليد النقد .يتم �إدراج �أي���ة خ�سائر انخفا�ض في القيمة متعلقة بال�شهرة في بيان الدخل

(�أ) �إجمالي القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم والقيمة العادلة للح�صة المتبقية.
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اندماج الأعمال

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

مبا�شرة .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض في القيم المتعلقة بال�شهرة والتى �سبق االعتراف بها في الفترات الالحقة.
عند ا�ستبعاد �أحد وحدات توليد النقد ،ت�ؤخذ قيمة ال�شهرة المتعلقة بها في االعتبار عند تحديد �أرباح وخ�سائر اال�ستبعاد.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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ال�شركات الزميلة
�إن ال�ش���ركات الزميل���ة هي ال�شركات التي يك���ون للمجموعة ت�أثير هام عليه���ا� .إن الت�أثير الهام هو القدرة عل���ى الم�شاركة في اتخاذ
القرارات المالية والت�شغيلية وال يمتد �إلى وجود �سيطرة �أو �سيطرة م�شتركة على هذه ال�سيا�سات.
يت���م �إثبات الموجودات وااللتزامات المتعلقة بال�شرك���ة الزميلة في البيانات المالية المجمعة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية .وفقا
لطريق���ة حق���وق الملكية ،يتم �إثب���ات اال�ستثمار مبدئي ًا بالتكلفة في بي���ان المركز المالي المجمع ويتم تعدي���ل اال�ستثمار الحقا لذلك
لإثب���ات ح�ص���ة المجموعة في نتائج �أعمال وكذلك بنود الدخل ال�شامل الأخرى لل�شركة الزميلة .في حال زيادة ح�صة المجموعة من
الخ�سائر وبنود الخ�سائر ال�شاملة الأخرى عن قيمة اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة ،تتوقف المجموعة عن �إثبات �أي خ�سائر �إ�ضافية.
يتم االعتراف بالخ�سائر الإ�ضافية فقط في حدود ما �إذا كان هناك التزام قانوني �أو ا�ستداللي على المجموعة �أو �أن قامت المجموعة
بال�سداد نيابة عن ال�شركة الزميلة.
يتم ت�سجيل الزيادة في تكلفة اال�ستثمار عن ح�صة المجموعة في �صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة
المحددة لل�شركة الزميلة كما في تاريخ االقتناء ك�شهرة �ضمن ح�ساب اال�ستثمار� .إن الزيادة في ح�صة المجموعة في �صافي القيمة
العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة لل�شركة الزميلة عن تكلفة اال�ستثمار يتم ت�سجيلها مبا�شرة في بيان
الدخل المجمع.
يت���م درا�س���ة االنخفا����ض في القيم���ة لال�ستثمار ف���ي ال�شركة الزميل���ة (مت�ضمنا ال�شه���رة) ك�أ�صل واح���د ،ويتم مقارنت���ه مع القيمة
اال�ستردادية (قيمة اال�ستخدام �أو القيمة العادلة ناق�صا تكلفة اال�ستبعاد �أيهما �أعلى) .يتم �إثبات االنخفا�ض في القيمة بيان الدخل
المجمع .يتم رد االنخفا�ض في القيمة �إذا ما ارتفعت القيمة القابلة لال�سترداد من اال�ستثمار الحقا.
يت���م حذف الأرب���اح غير المحققة الناتجة ع���ن المعامالت بين المجموعة وال�ش���ركات الزميلة في حدود ملكي���ة المجموعة في هذه
ال�شركات.
عن���د ا�ستبع���اد ال�شركة الزميلة نتيج���ة فقد القدرة على ممار�س���ة الت�أثير الجوهري عل���ى ال�شركة الزميلة ،يتم قيا����س اال�ستثمارات
المتبقي���ة بالقيم���ة العادلة في ذل���ك التاريخ ،وتعتبر القيمة العادلة هي الأ�صل المالي عند االعت���راف المبدئي وفق ًا لمتطلبات معيار
المحا�سبة الدولي رقم (.)39
�إن الف���رق ي���ن القيمة الدفترية للجزء المتبقي من الإ�ستثمار في �شركة زميلة وقيمته العادلة يتم ت�ضمينه في ربح �أو خ�سارة ا�ستبعاد
ال�شرك���ة الزميل���ة .بالإ�ضافة لما �سبق ،يتم تحويل جميع المبالغ التي تم الإعتراف به���ا �سابق ًا �ضمن الدخل ال�شامل الآخر والمتعلقة
بهذه ال�شركة الزميلة �إلى بيان الدخل المجمع عند فقد الت�أثير الجوهري على ال�شركة الزميلة.
ف���ي حال���ة وجود معامالت بين المجموعة وال�شركة الزميلة ،يتم الإعتراف بالأرباح والخ�سائر الناتجة عن هذه المعامالت في حدود
ن�سبة الم�ساهمة التي ال تخ�ص المجموعة.
2.3.2

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

تظه���ر الممتل���كات والمن�ش����آت والمعدات بالتكلف���ة ناق�ص ًا اال�سته�ل�اك المتراكم وخ�سائ���ر االنخفا�ض في القيم���ة .تت�ضمن التكلفة
�سع���ر ال�ش���راء و�أي تكلفة مرتبط���ة مبا�شرة ب�إي�صال تلك الموج���ودات �إلى موقع الت�شغيل وجعلها جاه���زة للت�شغيل .تدرج م�صروفات
الت�صليحات وال�صيانة والتجديد غير المادية في بيان الدخل المجمع للفترة التي يتم تكبد هذه الم�صروفات فيها .يتم ر�سملة هذه
الم�صاريف في الحاالت التي يظهر فيها بو�ضوح �أنها قد �أدت �إلى زيادة المنافع االقت�صادية الم�ستقبلية المتوقع الح�صول عليها من
ا�ستخدام هذه الموجودات �إلى حد �أعلى من معيار الأداء المحدد �أ�سا�س ًا.
40
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ت�ستهلك الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س الأعمار الإنتاجية المقدرة لها كما يلي:
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

املباين
�آالت ومعدات
و�سائل نقل و�أجهزة كمبيوتر و�أثاث

العمر االنتاجي
� 35-10سنة
� 25-7سنة
� 7-1سنة

يت���م مراجعة العم���ر الإنتاجي وطريقة اال�ستهالك دوريا للت�أكد من �أن الطريقة وفترة اال�سته�ل�اك متفقتين مع المنفعة االقت�صادية
المتوقع���ة م���ن بنود الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات .و�إذا تغيرت الأعمار الإنتاجية المق���درة لها ف�إنه يتم تغيير تلك الأعمار اعتبار ًا
من بداية ال�سنة المالية التي حدث بها التغير بدون �أثر رجعي.
ت���درج �أرب���اح �أو خ�سائر بيع الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات في بيان الدخل المجمع بمقدار الفرق بين �صافي القيمة البيعية و�صافي
القيمة الدفترية لهذه الموجودات .
ت���درج م�شروعات قيد التنفيذ �ضمن بند الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات حتى يتم ا�ستكمالها وتجهيزها لتكون �صالحة لال�ستخدام،
وفي هذا التاريخ يتم �إعادة تبويبها �ضمن الموجودات الم�شابهة لها ،ويتم البدء في احت�ساب ا�ستهالك لها اعتبار ًا من ذلك التاريخ.
2.3.3

موجودات غير ملمو�سة

يت���م �إثبات الموج���ودات غير الملمو�سة التي لها عم���ر محدد والتي يتم اقتنا�ؤه���ا ب�صفة م�ستقلة بالتكلفة ناق�ص���ا الإطفاء المتراكم
وخ�سائر االنخفا�ض في القيمة .يتم الإطفاء بطريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س الأعمار الإنتاجية المقدرة.
يت���م مراجع���ة العمر الإنتاجي وطريقة الإطفاء في نهاية كل �سنة مالية ،ويتم المحا�سبة ع���ن التغير في التقديرات اعتبارا من بداية
ال�سنة المالية التي حدث بها التغير.
يت���م �إثب���ات الموجودات غير الملمو�سة التي لي�س لها عمر محدد والتي تم اقتنائها ب�صفة م�ستقلة بالتكلفة ناق�صا خ�سائر االنخفا�ض
في القيمة.
يت���م ح���ذف الموجودات غير الملمو�سة عن���د اال�ستبعاد �أو عند ثبوت عدم وجود منفعة م�ستقبلية م���ن اال�ستخدام .يتم قيا�س الأرباح
والخ�سائر الناتجة عن اال�ستبعاد بمقدار الفرق بين �صافى المتح�صالت والقيمة الدفترية للأ�صل الم�ستبعد ،ويتم �إدراجها في بيان
الدخل المجمع.
2.3.4

ا�ستثمارات عقارية

تدرج اال�ستثمارات العقارية التي تحتفظ بها المجموعة بغر�ض تحقيق نمو ر�أ�سمالي �أو بغر�ض ت�أجيرها للغير �ضمن الموجودات غير
المتداول���ة .يتم �إثبات اال�ستثم���ارات العقارية بالتكلفة التاريخية بعد خ�صم اال�ستهالك المتراك���م و�أي خ�سائر متراكمة لالنخفا�ض
في القيمة .وت�ستهلك اال�ستثمارات العقارية على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدار العمر الإنتاجي المقدر لها وهو من � 20-10سنة.
2.3.5

انخفا�ض في قيمة الموجودات الملمو�سة والغير ملمو�سة بخالف ال�شهرة

يتم مراجعة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة �سنوي ًا لتحديد مدى وجود م�ؤ�شرات على انخفا�ض قيمتها.
يت���م االعت���راف بخ�سائر االنخفا�ض في القيم���ة عندما تزيد القيمة الدفتري���ة للأ�صل عن �صافي القيم���ة اال�ستردادية .ويتم تحديد
�صافي القيمة اال�ستردادية على �أ�سا�س القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى.
يت���م االعت���راف بخ�سائ���ر االنخفا�ض ف���ي القيمة في بي���ان الدخل المجمع ف���ي ال�سنة التي ظه���رت فيها هذه الخ�سائ���ر .في حال رد
االنخفا����ض ف���ي القيمة ،يتم عك�س االنخفا�ض في القيمة في حدود �صافى القيمة الدفتري���ة للأ�صل فيما لو لم يتم �إثبات االنخفا�ض
في القيمة في ال�سابق .يتم االعتراف برد االنخفا�ض في القيمة في بيان الدخل المجمع مبا�شرة.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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2.3.6

الأدوات المالية

االنخفا�ض في القيمة

يتم االعتراف بالموجودات وااللتزامات المالية عندما ت�صبح المجموعة طرف ًا لاللتزامات التعاقدية لهذه الأدوات.
يت���م قيا�س جميع الموجودات المالية �أو المطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة .يتم �إ�ضافة �أو خ�صم التكاليف المتعلقة باالقتناء
�أو الإ�صدار للأ�صل �أو االلتزام المالي من القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي (با�ستثناء الأدوات المالية
الم�صنفة بـ «القيمة العادلة من خالل بيان الدخل») .حيث يتم �إدراج التكاليف المتعلقة باالقتناء مبا�شرة في بيان الدخل المجمع.

الموجودات المالية
يت���م ت�صنيف الموج���ودات المالية �إلى ت�صنيفات محددة وه���ي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ�ل�ال بيان الدخل ،وموجودات
مالي���ة محتفظ بها حتى تاري���خ اال�ستحقاق ،وموجودات مالية متاح���ة للبيع ،وقرو�ض ومدينون .تق���وم المجموعة بتحديد الت�صنيف
المنا�س���ب لموجوداتها المالية في تاري���خ ال�شراء بناء ًا على الغر�ض من اقتناء تلك الموجودات المالية .يتم االعتراف بكافة عمليات
ال�شراء والبيع للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة .تقوم المجموعة بت�صنيف موجوداتها المالية كما يلي:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يتم ت�صنيف الموجودات المالية �إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في حالة ما �إذا تم االحتفاظ بها بغر�ض
المتاج���رة �أو ت���م تحديدها كذلك عند االقتناء .يتم االعت���راف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة م���ن خالل بيان الدخل بقيمتها
العادل���ة ،ويت���م �إثبات الأرباح والخ�سائر الناتجة عن �إعادة القيا�س ف���ي بيان الدخل المجمع .تت�ضمن الأرباح المثبتة في بيان الدخل
المجمع التوزيعات النقدية والفوائد المكت�سبة من الأ�صل المالي .يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مو�ضح في �إي�ضاح .3.3
موجودات مالية متاحة للبيع
�إن الموج���ودات المالي���ة المتاح���ة للبي���ع لي�ست م�شتقات ،وه���ى التي لم يتم ت�صنيفه���ا كقرو�ض ومدينون �أو محتف���ظ بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق �أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
يتم �إعادة قيا�س الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة .يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مو�ضح في �إي�ضاح .3.3

�إن االنخفا����ض اله���ام �أو الدائم في القيمة العادلة بالن�سبة لال�ستثمارات المتاحة للبيع ع���ن التكلفة يعتبر دليل مو�ضوعي على وجود
انخفا�ض في القيمة� .إن الدليل المو�ضوعي لالنخفا�ض في محفظة العمالء يمكن �أن يت�ضمن خبرة المجموعة ال�سابقة حول �إمكانية
التح�صي���ل ،زي���ادة عدد �أيام الت�أخي���ر في التح�صيل عن متو�س���ط فترة االئتمان ،والتغي���رات الملحوظة ف���ي االقت�صاديات العالمية
والمحلية التي ت�ؤدى بدورها �إلى تخلف العمالء عن ال�سداد.
بالن�سب���ة للموج���ودات المالية المدرج���ة بالتكلفة المطف�أة ف�إن خ�سائ���ر االنخفا�ض في القيمة تتمثل في الفرق بي���ن القيمة الدفترية
و�صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لتلك الموجودات مخ�صومة بمعدل الفائدة الفعلي.
بالن�سب���ة للموج���ودات المالي���ة المدرجة بالتكلفة ف����إن خ�سائر االنخفا�ض في القيم���ة تتمثل في الفرق بين القيم���ة الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية مخ�صومة طبق ًا لمعدالت العائد ال�سارية الفعلية في ال�سوق على الأدوات المالية الم�شابهة.
يت���م تخفي�ض القيمة الدفترية لكاف���ة الموجودات بخ�سائر االنخفا�ض في القيمة فيما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخفي�ض قيمتها
م���ن خ�ل�ال تكوين مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها .عند وج���ود دليل على �أن الذمم التجارية لن يتم تح�صيلها يتم �إعدام تلك
الذمم مقابل المخ�ص�ص المكون .في حال التح�صيل الالحق للذمم التي �سبق �إعدامها فيتم �إدراجها في بيان الدخل المجمع.
�إن خ�سائ���ر االنخفا����ض في القيمة في الأ�سهم الم�صنفة كمتاحة للبيع ال يت���م عك�سها مرة �أخرى على بيان الدخل المجمع ،حيث يتم
ت�سجيل �أثر �أي زيادة في القيمة العادلة الحق ًا في بيان الدخل ال�شامل المجمع .
عن���د انخفا����ض قيمة الموجودات المالي���ة المتاحة للبيع ،يتم تحويل الأرباح والخ�سائر المتراكم���ة والتي �سبق االعتراف بها في بيان
الدخل ال�شامل المجمع �إلى بيان الدخل المجمع.

يت���م �إدراج التغي���ر ف���ي القيمة العادلة �ضمن بن���ود بيان الدخل ال�شامل المجم���ع الأخرى وتتراكم �ضمن احتياط���ي التغير في القيمة
العادلة.

يتم �إثبات اال�ستثمار المتاحة للبيع غير الم�سعرة في �سوق ن�شط والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق بها بالتكلفة بعد
خ�صم االنخفا�ض في القيمة في نهاية كل �سنة مالية.

عدم التحقق

يتم �إثبات التوزيعات النقدية المتعلقة باال�ستثمارات المتاحة للبيع في بيان الدخل المجمع عند ثبوت حق المجموعة في ا�ستالم تلك
التوزيعات ،ويتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر فروق العملة المتعلقة بها �ضمن بنود بيان الدخل ال�شامل المجمع الأخرى.
قرو�ض ومدينون
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ف���ي نهاي���ة كل �سنة مالية ،تق���وم المجموعة بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وج���ود انخفا�ض في القيمة للأ�صل المالي
بخ�ل�اف الموج���ودات المالية بالقيمة العادلة من خ�ل�ال بيان الدخل .يتم االعتراف بخ�سائر االنخفا����ض في القيمة في بيان الدخل
المجمع مبا�شرة عند وجود دليل ايجابي -نتيجة لوقوع حدث �أو �أكثر بعد االعتراف المبدئي لهذه الموجودات � -أن التدفقات النقدية
المتوقعة من ذلك الأ�صل �أو لتلك المجموعة من الأ�صول �سوف تت�أثر.

بالن�سب���ة ل�ل��أدوات المالي���ة التي يتم قيا�سها بالتكلف���ة المطف�أة ف�إنه في حالة ح���دوث تغير �إيجابي في الفت���رة الالحقة على خ�سائر
االنخفا�ض في القيمة ،والذي يمكن تحديد عالقته ب�أحداث تمت بعد االعتراف بخ�سائر االنخفا�ض في القيمة ب�شكل مو�ضوعي ،ف�إن
خ�سائ���ر االنخفا����ض التى تم االعتراف بها �سابق ًا يتم ردها من خالل بيان الدخل المجمع وفي حدود القيمة الدفترية لال�ستثمار في
تاريخ رد خ�سائر االنخفا�ض في القيمة وبما ال يتعدى التكلفة المطف�أة لو لم يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض في القيمة �سابق ًا.

ف���ي حال���ة بيع �أو انخفا�ض قيمة الموج���ودات «المتاحة للبيع» ،يتم تحويل ر�صيد احتياطي التغير ف���ي القيمة العادلة �إلى بيان الدخل
المجمع.
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(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

هي موجودات مالية بخالف الم�شتقات ذات ا�ستحقاق ثابت �أو محدد ،وهي غير م�سعرة في �أ�سواق ن�شطة .تثبت القرو�ض والمدينون
(الذم���م التجاري���ة والمدينون الآخرون والنقد والنقد المعادل) بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام معدل العائد الفعلي مخ�صوما منها �أي
خ�سائ���ر انخفا����ض في القيمة .يتم �إثبات �إيرادات الفوائد با�ستخدام معدل العائ���د الفعلي فيما عدا الذمم التجارية متو�سطة الأجل
حيث تكون الفائدة غير مادية.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

يت���م ح���ذف الأداة المالية م���ن الدفاتر عندما ينتهي ح���ق المجموعة في ا�ستالم التدفق���ات النقدية من ه���ذه الأداة �أو عندما تقوم
المجموع���ة بتحوي���ل كافة المخاط���ر والمنافع المرتبطة بملكيتها ف���ي الأ�صل �إلى طرف �آخر .في حالة الح���ذف الكامل للأ�صل ،يتم
االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية والمقابل الم�ستلم والمدينون وبنود الدخل ال�شامل المجمع الأخرى المتعلقة بالأ�صل في بيان
الدخل المجمع .

المطلوبات المالية
يت���م االعتراف المبدئ���ي للمطلوبات المالية «مت�ضمن���ة القرو�ض» بالقيمة العادلة بع���د خ�صم تكلفة المعامل���ة المتكبدة ويتم �إعادة
قيا�سها بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي .يتم �إدراج الفرق بين المتح�صالت (بعد خ�صم تكلفة المعاملة) والقيمة
التي يجب الوفاء بها في بيان الدخل المجمع على مدار فترة االقترا�ض با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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عدم التحقق

2.3.11

يت���م ح���ذف االلتزام المالي فق���ط عند الوفاء بااللت���زام �أو انتهائه .يتم االعت���راف بالفرق بين القيمة الدفتري���ة لاللتزام والمقابل
المدفوع والدائنون في بيان الدخل المجمع.
مقا�صة الموجودات والمطلوبات المالية
تت���م المقا�ص���ة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويت���م �إدراج �صافي المبلغ في بيان المركز المال���ي المجمع فقط عند وجود حق
قانوني ملزم ب�إجراء المقا�صة على المبالغ الم�سجلة وتنوي المجموعة الت�سوية على �أ�سا�س �صافي المبالغ.
2.3.7

مخزون

يت���م تقيي���م المخ���زون بالتكلفة �أو �صافي القيمة الممك���ن تحقيقها �أيهما �أقل .تح��� ّدد تكلفة المواد الأولية عل���ى �أ�سا�س متو�سط �سعر
التكلفة المرجح .وتت�ضمن تكاليف الب�ضاعة تامة ال�صنع تكاليف المواد والعمالة المبا�شرة وتكاليف الت�صنيع غير المبا�شرة الثابتة
والمتغي���رة والتكالي���ف الأخرى المتكبدة حتى ت�صل الب�ضاعة �إل���ى مكانها وو�ضعها الحالي .ويتم تحديد �صاف���ي القيمة البيعية على
�أ�سا�س �سعر البيع مخ�صوم ًا منه التكلفة المتوقع تكبدها ال�ستكمال وبيع المخزون.
2.3.8

مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم المجموعة وفق ًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفين عند ترك الخدمة طبق ًا لالئحة مزايا محددة .بالن�سبة للعاملين
غي���ر الكويتيي���ن ف���ي دول �أخرى فيتم احت�س���اب مكاف�أة نهاية الخدمة وفقا لقواني���ن العمل ال�سائدة في هذه ال���دول ،ويتم �سداد تلك
المبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة الموظفين� .إن هذا االلتزام غير ممول ويتم ح�سابه على �أ�سا�س المبلغ الم�ستحق بافترا�ض وقوع
كام���ل االلتزام كنتيجة لإنه���اء خدمة العاملين في تاريخ البيانات المالية المجمعة وتتوق���ع الإدارة �أن ينتج عن هذه الطريقة تقدير ًا
منا�سب ًا للقيمة الحالية اللتزام المجموعة.
2.3.9

مخ�ص�صات

يت���م االعت���راف بالمخ�ص�صات عندما يكون على المجموعة التزامات قانونية حالية �أو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث �سابقة ،ومن
المحتمل �أن يتطلب ذلك تدفقات خارجة للموارد االقت�صادية لت�سوية هذه االلتزامات ويمكن تقديرها ب�صورة موثوق فيها .يتم قيا�س
المخ�ص�ص���ات بالقيم���ة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع �أن تكون مطلوبة ل�سداد االلتزام با�ستخدام معدل خ�صم يعك�س تقديرات
ال�سوق والقيم الحالية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام.
2.3.10

44
45

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

�أ�سهم الخزانة

عملة الت�شغيل والعر�ض
يتم قيا�س البنود المت�ضمنة في البيانات المالية لأية �شركة من �شركات المجموعة با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية التى تقوم هذه
ال�شرك���ة بممار�س���ة �أن�شطتها فيها (عملة الت�شغيل) .يتم عر�ض البيانات المالي���ة المجمعة بالدينار الكويتي ،والتى تمثل عملة عر�ض
البيانات المالية للمجموعة.

المعامالت والأر�صدة
يتم ترجمة المعامالت بالعملة الأجنبية الى الدينار الكويتي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ المعاملة .يتم اثبات �أرباح �أو
خ�سائر فروق العملة الناتجة من ت�سوية تلك المعامالت وكذلك من ترجمة الموجودات والمطلوبات بعمالت �أجنبية في نهاية ال�سنة
في بيان الدخل المجمع.

�شركات المجموعة
يت���م ترجم���ة نتائج الأعم���ال والمركز المالي لكافة �ش���ركات المجموعة والتى له���ا عملة ت�شغيل مختلفة عن عمل���ة العر�ض (بخالف
ال�شركات التى تمار�س ان�شطتها في بالد دول تعاني من معدالت ت�ضخم عالية جد ًا) �إلى عملة العر�ض كما يلي:
•
•
•
2.3.12

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

يتم ترجمة الموجودات المطلوبات في بيان المركز المالي المجمع با�ستخدام �سعر الإقفال في تاريخ البيانات المالية
المجمعة.
يتم ترجمة الإيرادات والم�صروفات في بيان الدخل المجمع با�ستخدام متو�سط �سعر ال�صرف.
ويتم �إثبات ناتج الترجمة في بند م�ستقل في بيان الدخل ال�شامل المجمع.

تحقق الإيراد

يت���م قيا�س االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المح�ص���ل �أو الم�ستحق .يتم تخفي�ض االيرادات بالمردودات المتوقعة و�أي م�سموحات
�أو خ�صومات �أخرى.
•
•
•
2.3.13

تتمث���ل �أ�سه���م الخزانة في �أ�سهم ال�شركة الذاتية التي ت���م �إ�صدارها و�شرا�ؤها الحقا من قبل المجموعة ول���م يتم �إعادة �إ�صدارها �أو
�إلغا�ؤه���ا حت���ى تاريخ البيانات المالي���ة المجمعة .يتم المحا�سبة عن �أ�سه���م الخزانة بطريقة التكلفة حيث يت���م �إدراج تكلفة الأ�سهم
الم�شت���راه ف���ي ح�ساب مقابل �ضمن حقوق الملكية .عند �إع���ادة الإ�صدار يتم �إدراج الأرباح الناتج���ة �ضمن ح�ساب م�ستقل في حقوق
الملكي���ة «�أرب���اح بيع �أ�سهم الخزانة» والذي يعتبر غير قابل للتوزي���ع ،كما يتم تحميل الخ�سارة المحققة على نف�س الح�ساب في حدود
الر�صيد الدائن لذلك الح�ساب ،ويتم تحميل الخ�سارة الإ�ضافية على الأرباح المرحلة ثم االحتياطيات ثم عالوة الإ�صدار .ت�ستخدم
الأرب���اح المحقق���ة الحق ًا عن بيع �أ�سه���م الخزانة لمقابلة الخ�سارة الم�سجل���ة �سابقا في عالوة الإ�صدار ث���م االحتياطيات ثم الأرباح
المرحلة والربح الناتج عن بيع �أ�سهم الخزانة.

العمالت الأجنبية

يت���م االعتراف بالإيرادات من بيع ب�ضاعة عندما تنتقل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الب�ضاعة �إلى الم�شتري.
�إن هذه المخاطر والمنافع تنتقل �إلى الم�شتري عند الت�سليم.
يتم �إثبات توزيعات الأرباح عند ثبوت الحق في ا�ستالمها.
تدرج فوائد الودائع على �أ�سا�س التوزيع الزمني وت�سجل الإيرادات والم�صروفات الأخرى على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق.

تكاليف االقترا�ض

يت���م ر�سمل���ة تكاليف االقترا�ض التي تتعلق مبا�شرة باقتناء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�صول م�ؤهل���ة للر�سملة  -التي ت�ستغرق فترة �إن�شاءها �أو
تجهيزها فترات طويلة لت�صبح جاهزة لال�ستخدام �أو البيع  -كجزء من تكلفة الأ�صل وذلك لحين االنتهاء من تجهيزها لال�ستخدام
�أو البيع .يتم االعتراف بباقي تكاليف االقترا�ض كم�صاريف في الفترة التي تكبدت فيها �ضمن بيان الدخل المجمع.
2.3.14

الإيجارات

يتم معالجة الإيجارات ك�إيجار تمويلي �إذا ما تم تحويل معظم المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية الأ�صل وفقا لبنود العقد للم�ست�أجر.
يتم معالجة كافة عقود الإيجار الأخرى ك�إيجار ت�شغيلي.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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مخاطر ال�سعر

عندما تكون المجموعة هي الطرف الم�ؤجر
يت���م �إثب���ات �إي���رادات الإيجار الت�شغيل���ي بالق�سط الثابت على م���دار فترة الإيجار .يتم توزي���ع �إيراد الإيجار التمويل���ي على الفترات
المحا�سبية بحيث تعك�س عائد ثابت على �صافى قيمة الأ�صل الم�ؤجر.

تتعر����ض المجموع���ة لمخاط���ر ال�سعر من خ�ل�ال ا�ستثماراته���ا المبوبة في البيان���ات المالية المجمع���ة كا�ستثمارات متاح���ة للبيع �أو
كا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

عندما تكون المجموعة هي الطرف الم�ست�أجر

تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها على �أ�سا�س توزيعات الأ�صل المحددة م�سبق ًا على فئات متعددة والتقييم
الم�ستم���ر لظروف واتجاهات ال�سوق وتقدير الإدارة للتغيرات طويلة الأج���ل في القيمة العادلة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم المجموعة
باالحتفاظ با�ستثماراتها لدى جهات مالية متخ�ص�صة تقوم ب�إدارة تلك اال�ستثمارات.

يت���م االعتراف المبدئي بالأ�صول الم�ست�أجرة وفقا لعقود �إيجار تمويل���ي كموجودات في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة الحالية
المق���درة للحد الأدن���ى للمبالغ المدفوعة للإيجار .يتم �إثبات الت���زام للطرف الم�ؤجر في بيان المرك���ز المالي المجمع مقابل عقود
الإيج���ار التمويل���ي .ويتم �إثبات المبالغ الم�سددة مقابل عقود الإيجار الت�شغيلي كم�ص���روف في بيان الدخل المجمع بطريقة الق�سط
الثابت على مدار فترة عقود الإيجار.
2.3.15

توزيعات �أرباح

يت���م االعت���راف بتوزيعات الأرباح العائ���دة �إلى م�ساهمي ال�شركة كالتزام���ات في البيانات المالية المجمعة ف���ي ال�سنة التي يتم فيها
اعتماد هذه التوزيعات من م�ساهمي ال�شركة.

كم���ا تق���وم المجموع���ة من خ�ل�ال التقارير ال�شهرية الت���ي يتم تزويدها بها م���ن مديري المحاف���ظ بالمراقبة عل���ى �إدارة المحافظ
اال�ستثمارية واتخاذ الإجراءات الالزمة في حينه لتقليل مخاطر ال�سوق المتوقعة لتلك اال�ستثمارات.
�إن الجدول �أدناه يو�ضح �أثر انخفا�ض م�ؤ�شر �سوق الكويت للأوراق المالية على �صافي �أرباح المجموعة لل�سنة وعلى حقوق الملكية� .إن
هذا التحليل يفتر�ض تغير م�ؤ�شر �سوق الكويت للأوراق المالية بن�سبة  %5 ±مع ثبات كافة العوامل الأخرى.
الأثر على بيان الدخل المجمع
2012
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�إدارة المخاطر

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

 3.1المخاطر المالية

�إن �أن�شط���ة المجموع���ة تعر�ضها لمجموعة من المخاط���ر المالية وهي مخاطر ال�سوق (تت�ضمن مخاط���ر العمالت الأجنبية ومخاطر
القيم���ة العادل���ة لمعدل الفائ���دة ومخاطر التقلبات في التدفقات النقدي���ة الناتجة عن التغيرات في �أ�سع���ار الفائدة ومخاطر �أ�سعار
ال�س���وق) ومخاط���ر االئتمان ومخاطر ال�سيولة .تترك���ز �إدارة المجموعة لهذه المخاطر المالية في التقيي���م الم�ستمر لظروف ال�سوق
واتجاهاته وتقدير الإدارة للتغيرات طويلة وق�صيرة الأجل في عوامل ال�سوق.

(�أ) مخاطر ال�سوق
مخاطر �سعر �صرف العمالت الأجنبية

فيما يلي �صافي مراكز الدوالر الأمريكي كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:
2012
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2011

2011

2012

80,851

90,820

-

-

-

-

3,231,915

3,319,664

مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية والقيمة العادلة الناتجة عن التغير في �أ�سعار الفائدة
حي���ث �أن المجموع���ة لي�س لديها موجودات هامة محملة ب�أ�سعار فائدة ،ف�إن �إيرادات المجموعة وتدفقاتها النقدية م�ستقلة عن خطر
�سعر الفائدة� .إن مخاطر �سعر الفائدة ناتجة عن االقترا�ض طويل الأجل.
تحتفظ المجموعة بقرو�ض محملة ب�أ�سعار فائدة متغيرة و�أخرى محملة ب�أ�سعار فائدة ثابتة.
تق���وم المجموعة بتحليل �أ�سعار الفائ���دة ب�صورة ديناميكية .ت�أخذ المجموعة القرارات المنا�سب���ة وال�سيناريوهات والبدائل المتاحة
�أخذ ًا في االعتبار �إمكانية �إعادة تمويل وتحديد القرو�ض الحالية والقرو�ض البديلة.

تتعر����ض المجموع���ة لخط���ر العمالت الأجنبية الناتج ب�ش���كل �أ�سا�سي من التعامل ف���ي الأدوات المالية بال���دوالر الأمريكي� .إن خطر
العمالت الأجنبية ينتج من المعامالت الم�ستقبلية ومن الموجودات وااللتزامات بعملة تختلف عن عملة الت�شغيل.
قامت المجموعة بو�ضع �سيا�سات لإدارة مخاطر العملة الأجنبية تتمثل في المراقبة الدقيقة للتغيرات في �أ�سعار العملة وت�أثيرها على
الو�ضع المالي للمجموعة .وكذلك ا�ستخدام �أدوات تحوط لتغطية خطر �أ�سعار �صرف بع�ض العمالت الأجنبية وذلك على مدار العام.
تتعر����ض المجموعة ب�شكل �أ�سا�سي لمخاطر العمالت الأجنبية كنتيجة لترجم���ة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت الأجنبية مثل
النقد والنقد المعادل والإ�ستثمارات والمدينون والدائنون والقرو�ض والت�سهيالت البنكية والمرابحات.

�صايف مراكز الدوالر الأمريكي

الأثر على حقوق الملكية المجمع

()6,348,830

2011
1,884,313

ف���ي حال���ة انخفا�ض /ارتفاع ال���دوالر الأمريكي بمعدل � %5أم���ام الدينار الكويتي مع ثب���ات كل المتغيرات الأخرى ف����إن �صافي ربح
المجموع���ة �سوف يزي���د  /ينخف�ض بمقدار  317,442دينار كويتي لل�سنة المنتهية ف���ي  31دي�سمبر  94,216( 2012دينار كويتي -
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .)2011
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

بتاري���خ  31دي�سمب���ر  ،2012فيم���ا لو كانت �أ�سعار الفائدة عل���ى الت�سهيالت البنكية بالدوالر ارتفعت بمق���دار  %0.20مع ثبات باقي
العوام���ل الأخرى ،كان ذل���ك �سوف ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �صافي �أرباح ال�سنة بمبلغ  17,597دين���ار كويتي ( 8,896دينار كويتي لل�سنة
المنتهية في  31دي�سمبر .)2011

(ب) مخاطر االئتمان
يتمث���ل خطر االئتم���ان في خطر احتمال عدم قدرة �أحد �أط���راف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته م�سبب��� ًا خ�سارة مالية للطرف
الآخ���ر .تتعر����ض المجموعة لخط���ر االئتمان ب�شكل كبير في المدين���ون التجاريون والنقد والنقد المعادل ،تق���وم المجموعة بمراقبة
و�إدارة تلك المخاطر عن طريق:
التعامل مع عمالء ذوي مالءة مالية و�سمعة �أئتمانية طيبة و�أطراف ذات �صلة وجهات حكومية.
تنوع عدد العمالء وعدم تركيز التعامل مع عميل واحد.
الح�ص���ول عل���ى كفاالت بنكية ل�صالح ال�شركة من العم�ل�اء �صادرة من بنوك ذات ت�صنيف ائتماني عال���ي واعتمادات م�ستندية غير
قابلة لاللغاء.
التعامل مع م�ؤ�س�سات مالية ذات ت�صنيف ائتماني عالي.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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 3.3تقدير القيمة العادلة

(ج) مخاطر ال�سيولة

يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية كما يلى:

تتمثل مخاطر ال�سيولة في مخاطر عدم قدرة المجموعة على ت�سديد مطلوباتها عند ا�ستحقاقها .للحد من هذا الخطر ،تقوم الإدارة
بتوفير م�صادر تمويل متنوعة ،بالإ�ضافة �إلى مراقبة ال�سيولة على �أ�س�س منتظمة.

الم�ستوى الأول:

تق���ع الم�سئولي���ة النهائية في �إدارة مخاطر ال�سيولة على مجل�س الإدارة .تقوم المجموعة ب�إدارة مخاطر ال�سيولة من خالل االحتفاظ
باحتياطي���ات منا�سبة وكذلك الح�صول على ت�سهيالت بنكية .بالإ�ضافة �إلى المراقبة الم�ستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية
وتواريخ �سجل ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

الم�ستوى الثاني:
الم�ستوى الثالث:

فيما يلي بيان يو�ضح تواريخ ا�ستحقاق االلتزامات المالية الغير مخ�صومة على المجموعة كما في  31دي�سمبر:

فيما يلي بيان يو�ضح تحليل الأدوات المالية الم�سجلة بالقيمة العادلة ح�سب الم�ستويات المذكورة �أعاله:

2012

قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

من �سنة
�إلى � 3سنوات

من � 3أ�شهر
�إلى �سنة

الأ�سعار المعلنة للأدوات المالية الم�سعرة في �أ�سواق ن�شطة.
الأ�سع���ار المعلن���ة في �سوق ن�شط للأدوات المماثلة �أو الأ�سع���ار المعلنة من مديري ال�صناديق
الم�ستثم���ر فيه���ا �أو طرق تقيي���م �أخرى والتي تكون فيه���ا كافة المدخالت الهام���ة ت�ستند الى
معلومات �سوق مقارنة �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر.
طرق تقييم ال ت�ستند �أي عوامل مدخالت هامة فيها الى معلومات �سوق مقارنة.
2012

�أكثر من ثالث
�سنوات

7,284,703

50,447,078

70,183,970

20,434,540

-

-

الم�ستوى الأول
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

من � 3أ�شهر
�إلى �سنة

64,440,307

3,074,334

8,882,748

779,932

9,662,680

2011

�أكثر من ثالث
�سنوات

31,100,875

51,245,456

18,671,220

17,938,602

-

-

الإجمالي
67,514,641

2011

من �سنة
�إلى � 3سنوات

الم�ستوى
الثاني

الم�ستوى الأول
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

الم�ستوى
الثاني

الإجمالي

66,393,270

3,456,709

69,849,979

8,014,384

758,819

8,773,203

 3.2مخاطر ر�أ�س المال
تدير المجموعة ر�أ�سمالها للت�أكد من �إن �شركات المجموعة �سوف تكون قادرة على اال�ستمرار �إلى جانب توفير �أعلى عائد للم�ساهمين
من خالل اال�ستخدام الأمثل وحقوق الملكية.
يتك���ون هي���كل ر�أ�س المال للمجموعة فى �صاف���ى الديون (القرو�ض والت�سهي�ل�ات البنكية والمرابحات مخ�صوم���ا منها النقد والنقد
المعادل) وحقوق الملكية.
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�إن تطبي���ق ال�سيا�س���ات المحا�سبية المتبعة م���ن المجموعة تتطلب من الإدارة القيام ببع�ض التقدي���رات واالفترا�ضات لتحديد القيم
الدفتري���ة للموج���ودات وااللتزامات التي لي�ست لها �أي م�صادر �أخرى للتقييم .تعتم���د التقديرات واالفترا�ضات على الخبرة ال�سابقة
والعنا�صر الأخرى ذات العالقة .قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.

ته���دف المجموع���ة �إل���ى الإحتفاظ بن�سبة مديونية �إلى اجمالى ر�أ����س المال تتراوح من � %25إلى  %45يت���م تحديدها بن�سبة �صافى
الديون الى �إجمالى ر�أ�س المال.

يت���م مراجع���ة التقديرات واالفترا�ض���ات ب�صفة دورية .يتم �إثبات �أثر التعدي���ل على التقديرات في ال�سنة التي ت���م فيها التعديل وفي
ال�سنوات الم�ستقبلية �إذا كان التعديل �سوف ي�ؤثر على ال�سنوات الم�ستقبلية.

فيما يلي بيان يو�ضح ن�سبة �صافي الديون لحقوق الملكية كما في  31دي�سمبر:

فيم���ا يلي التقدي���رات التي تخ�ص الم�ستقبل والتي قد ينت���ج عنها خطر هام ي�سبب تعديالت جوهرية عل���ى الموجودات وااللتزامات
خالل ال�سنوات المالية القادمة.

2012

48

.4

التقديرات واالفترا�ضات المحا�سبية الهامة

�إجمالي القرو�ض
(ناق�ص ًا) النقد والنقد المعادل
�صافي الديون
�إجمالي حقوق الملكية
�إجمالي ر�أ�س المال
ن�سبة �صافـي الديون �إلى �إجمالي ر�أ�س المال ()%

2011

112,298,694

91,727,860

()11,226,936

()16,211,148

101,071,758

75,516,712

151,634,685

147,580,318

252,706,443

223,097,030

40.00

33.85

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

تقييم الأدوات المالية
كم���ا ه���و مو�ضح في �إي�ض���اح  ،3.3يتم ا�ستخدام و�سائل تقييم تت�ضمن معطيات ال ت�ستند على مخرج���ات �سوق لتقدير القيمة العادلة
لبع�ض الأدوات المالية .ترى الإدارة �أن تلك الو�سائل الم�ستخدمة في التقييم منا�سبة لتحديد القيمة العادلة لتلك الأدوات المالية.

االنخفا�ض في قيمة المخزون
تق���وم الإدارة ف���ي تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع بتحديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض في قيمة المخزون� .إن تحديد االنخفا�ض في
القيمة يتطلب القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم ت�شمل طبيعة ال�صناعة وظروف ال�سوق.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

االنخفا�ض في قيمة المدينون
يت���م تقدي���ر االنخفا�ض في قيم���ة المدينون في �ضوء خب���رة المجموعة ال�سابقة ح���ول امكانية التح�صيل ،وزيادة ع���دد �أيام الت�أخير
ف���ى التح�صيل عن متو�سط فترة االئتم���ان ،والتغيرات الملحوظة فى الإقت�صاديات العالمية والمحلي���ة التى ت�ؤدى بدورها �إلى تخلف
العمالء عن ال�سداد.

مطلوبات محتملة
تن�ش����أ المطلوبات المحتمل���ة نتيجة �أحداث ما�ضية يت�أكد وجودها فقط بوقوع �أو عدم وقوع ح���دث �أو �أحداث م�ستقبلية غير م�ؤكدة ال
تخ���رج بالكامل عن �سيط���رة المجموعة .يتم ت�سجيل مخ�ص�صات المطلوبات عندما تعتبر الخ�سارة محتملة ويمكن تقديرها ب�صورة
معقولة� .إن تحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل مخ�ص�ص من عدمه لقاء �أي مطلوبات محتملة ي�ستند �إلى تقديرات الإدارة.

ت�صنيف الإ�ستثمارات
عن���د اقتن���اء ا�ستثم���ار تقوم المجموعة بتحديد ما �إذا كان �سيت���م ت�صنيف اال�ستثمار بالقيمة العادلة من خ�ل�ال بيان الدخل �أو متاح
للبيع.
تقوم المجموعة بت�صنيف اال�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إذا تم اقتناء ذلك اال�ستثمار بغر�ض تحقيق �أرباح ق�صيرة
الأج���ل �أو �إذا كان �س���وف يتم �إدارته وتقييم �أدائه بنا ًء على �أ�سا�س موثوق فيها لتحديد القيمة العادلة بناءا على ا�ستراتيجية ا�ستثمار
معتمدة� .إن كافة اال�ستثمارات الأخرى يتم ت�صنيفها كمتاحة للبيع.

االنخفا�ض في قيمة اال�ستثمارات
تحدد المجموعة االنخفا�ض في اال�ستثمارات المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ض طويل الأجل �أو مادي في قيمة اال�ستثمارات
الم�صنف���ة �ضمن «اال�ستثمارات المتاحة للبيع»� ،إن تحديد االنخفا����ض طويل الأجل �أو المادي يتطلب من الإدارة ممار�سة حكمها في
ه���ذا ال�ش�أن .بالإ�ضافة لذلك تقوم المجموع���ة بتقييم �ضمن عوامل متعددة التذبذب المعتاد في �أ�سعار الأ�سهم المدرجة والتدفقات
النقدي���ة المتوقع���ة ومعدالت الخ�صم لال�ستثمارات غي���ر الم�سعرة� .إن االنخفا�ض في القيمة يعتبر مالئم��� ًا عندما يكون هناك دليل
مو�ضوعي على تدهور في المركز المالي في ال�شركة الم�ستثمر فيها �أو في ال�صناعة التي تعمل بها وكذلك في �أداء القطاع والتكنولوجيا
وعوامل �أخرى ت�شغيلية ومالية مرتبطة بالتدفقات النقدية� .إي�ضاح ( )8يو�ضح �أثر ذلك على البيانات المالية المجمعة.

انخفا�ض في قيمة الموجودات الملمو�سة والغير ملمو�سة
تق���وم المجموع���ة بمراجعة قيمة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة ب�صفة م�ستم���رة لتحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل مخ�ص�ص
مقاب���ل انخفا����ض في القيمة في بيان الدخل المجمع .وب�صفة خا�صة يجب عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت
التدفق���ات النقدية الم�ستقبلية عند تحديد م�ستوى المخ�ص�صات المطلوب���ة .تلك التقديرات ت�ستند بال�ضرورة على عدة افترا�ضات
ح���ول ع���دة عوامل تت�ضمن درجات متفاوتة من الأحكام وعدم الت�أكد وقد تختلف النتائج الفعلية عما هو مقدر مما ي�ؤدي �إلى تغيرات
م�ستقبلية في تلك المخ�ص�صات� .إي�ضاح ( )5يبين �أثر ذلك على البيانات المالية المجمعة.

الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمن�شات والمعدات
50
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تق���وم �إدارة المجموع���ة بتحدي���د الأعمار الإنتاجية واال�سته�ل�اكات للممتلكات والمن�ش���ات والمعدات� .إن الإدارة تق���وم بزيادة عبء
اال�سته�ل�اك عندم���ا تق���ل الأعمار الإنتاجية المقدرة عن الأعم���ار المقدرة لها من قبل �أو تقوم بح���ذف �أو تخفي�ض قيمة الموجودات
المتقادمة �أو الموجودات غير الإ�ستراتيجية التي يتم اال�ستغناء عنها �أو بيعها.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

.5

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
�أرا�ضي
ومباين

�آالت ومعدات

و�سائل نقل
و�أجهزة كمبيوتر
و�أثاث

م�شروعات قيد
التنفيذ

الإجمايل

التكلفة
فـي  1يناير 2011

27,954,287

84,791,560

1,504,282

64,025,705

178,275,834

�إ�ضافات

-

-

1,741,170

21,940,477

23,681,647

حتويالت

2,080,910

2,173,686

-

()5,300,555

()1,045,959

فروق ترجمة بيانات مالية

()2,003

()8,337

()682

()144

()11,166

فـي  31دي�سمرب 2011

30,033,194

86,956,909

3,244,770

80,665,483

200,900,356

�إ�ضافات

9,689

26,270

1,741,412

25,585,332

27,362,703

حتويالت

194,498

562,923

23,660

()781,081

-

ا�ستبعادات

-

-

()14,150

-

()14,150

فـي  31دي�سمرب 2012

30,237,381

87,546,102

4,995,692

105,469,734

228,248,909

الإ�ستهالك املرتاكم
فـي  1يناير 2011

20,535,139

67,096,846

648,022

-

88,280,007

املحمل على ال�سنة

269,808

1,449,107

14,515

-

1,733,430

فروق ترجمة بيانات مالية

()1,289

()6,517

()500

-

()8,306

فـي  31دي�سمرب 2011

20,803,658

68,539,436

662,037

-

90,005,131

املحمل على ال�سنة

352,017

1,230,685

384,809

-

1,967,511

ا�ستبعادات

-

-

()8,530

-

()8,530

فـي  31دي�سمرب 2012

21,155,675

69,770,121

1,038,316

-

91,964,112

�صافـي القيمة الدفرتية
فـي  31دي�سمرب 2011

9,229,536

18,417,473

2,582,733

80,665,483

110,895,225

فـي  31دي�سمرب 2012

9,081,706

17,775,981

3,957,376

105,469,734

136,284,797

تتمث���ل �أه���م الم�شروعات قي���د التنفيذ ف���ي م�شروع �إن�ش���اء فرن جديد لإنت���اج الكلنكر .تبل���غ التكلف���ة الإجمالية المق���درة للم�شروع
 112,931,967دين���ار كويت���ي ف���ي حي���ن بلغت تكلف���ة الأعم���ال المنف���ذة  102,943,355دينار كويت���ي كما ف���ي  31دي�سمبر 2012
( 79,939,641دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2011
�إن كاف���ة الممتل���كات والمن�ش�آت والمعدات مقامة عل���ى �أرا�ضي م�ست�أجرة من �أمالك الدولة وفق ًا لعق���ود ت�أجير لمدة خم�س �سنوات
تنتهي عام .2014
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

تم تحميل اال�ستهالك في بيان الدخل المجمع كما يلي :

بلغت ح�صة المجموعة في موجودات والتزامات و�إيرادات و�صافي (خ�سائر)� /أرباح ال�شركات الزميلة ما يلي.

تكلفة المبيعات
م�صروفات بيعية وعمومية و�إدارية

2012

2011

1,916,354

1,690,435

51,157

42,995

1,967,511

1,733,430

القيمة العادلة
 31دي�سمبر 2012

بلغ���ت تكالي���ف االقترا�ض المر�سمل���ة على م�شروعات قيد التنفي���ذ  4,043,799دينار كويتي لل�سنة المنتهي���ة في  31دي�سمبر 2012

( 2,719,148دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .)2011

.6

ا�ستثمارات عقارية
التكلفة
كما فـي  1يناير و 31دي�سمبر
اال�ستهالك المتراكم
كما فـي  1يناير
المحمل على ال�سنة
كما فـي  31دي�سمبر
القيمة الدفترية

2011

1,989,744

1,989,744

1,004,798

957,675

47,119

47,123

1,051,917

1,004,798

937,827

984,946

تبل���غ القيم���ة العادلة لال�ستثمارات العقارية  3,315,000دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  3,412,500( 2012دينار كويتي كما في
 31دي�سمبر .)2011

ا�ستثمارات في �شركات زميلة
ا�سم ال�شركة الزميلة
ال�شركة الكويتية لل�صخور (�ش.م.ك.م)
�شركة المقاوالت والخدمات البحرية (�ش.م.ك.م)

بلد
الت�أ�سي�س
الكويت
الكويت

القيمة الدفترية

ن�سبة الملكية
()%

2012

2011

30.00

-

463,924

33.39

14,679,545

14,238,651

14,679,545

14,702,575

فيما يلي الحركة على اال�ستثمارات في �شركات زميلة:
2012

الر�صيد في  1يناير
ح�صة المجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
ح�صة المجموعة من احتياطيات �شركات زميلة
توزيعات نقدية م�ستلمة
الر�صيد في  31دي�سمبر
52
53

ال�شركة الكويتية لل�صخور
�شركة المقاوالت والخدمات البحرية

غير م�سعرة

1,509,992

2,200,322

1,670,515

)(463,924

12,881,746

59,959,077

45,279,532

14,806,218

389,471

 31دي�سمبر 2011
2012

.7

الموجودات

االلتزامات

الإيرادات

�صافي
(الخ�سارة)/
الربح

2011

14,702,575

15,332,644

)(74,453
51,423
-

)(184,402
)(115,873
)(329,794

14,679,545

14,702,575

ت���م �إثب���ات ح�ص���ة المجموع���ة من نتائ���ج �أعم���ال ال�ش���ركات الزميلة م���ن واق���ع البيان���ات المالية غي���ر المدقق���ة للفت���رة المنتهية
في � 30سبتمبر .2012
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

.8

ال�شركة الكويتية لل�صخور

غير م�سعرة

�شركة المقاوالت والخدمات البحرية

14,510,927

1,549,594
62,020,698

1,085,670
48,275,215

1,430,430
15,467,499

)(220,478
36,076

ا�ستثمارات متاحة للبيع
2012

2011

�أ�سهم م�سعرة

64,440,307

66,393,270

�أ�سهم غير م�سعرة

3,932,124

4,702,167

�صناديق �أجنبية

3,074,334

3,456,709

71,446,765

74,552,146

تت�ضم����ن اال�ستثمارات الم�سعرة ا�ستثمارات تبل����غ  26,570,562دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  2012في �أ�سهم مجموعة ال�صناعات
الوطنية القاب�ضة – �ش.م.ك .وهي �أحد الم�ساهمين الرئي�سين في المجموعة ( 31,857,874دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2011
ت ��م �إع ��داد درا�س ��ة لهذا اال�ستثمار من قبل الإدارة لغر� ��ض تحديد ما �إذا كان هناك هبوط دائم ف ��ي القيمة من عدمه ،وقد خل�صت
الإدارة م���ن الدرا�س���ة �إلى �أن القيم���ة العادلة للإ�ستثمار تفوق قيمته ال�سوقية الحالية وبالتالي ل���م يتم اثبات انخفا�ض في القيمة في
بيان الدخل المجمع.
تم �إدراج اال�ستثمارات غير الم�سعرة بالتكلفة حيث �أنه ال يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق بها نظرا لعدم وجود �سوق ن�شطة
لهذه اال�ستثمارات� .إن المعلومات المتاحة عن هذه اال�ستثمارات ال ت�شير �إلى وجود انخفا�ض في القيمة.
تت�ضم���ن اال�ستثم���ارات المتاحة للبيع ا�ستثمارات بمبلغ  2,617,055دينار كويتي كما  31دي�سمبر  3,456,709( 2012دينار كويتي
كم���ا ف���ي  31دي�سمبر  )2011تم تقييمها اعتماد ًا على �آخ���ر تقارير تقييم متاحة خالل ال�سنة من مدراء اال�ستثمار وذلك لعدم توافر
تقارير لهذه اال�ستثمارات كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
تت�ضم���ن اال�ستثمارات المتاحة للبي���ع ا�ستثمارات مرهونة مقابل قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات بمبلغ  1,770,200دينار كويتي
كما في  31دي�سمبر  2,129,250( 2012دينار كويتي كما في  31دي�سمبر �( )2011إي�ضاح .)17
تم اثبات انخفا�ض في قيمة بع�ض اال�ستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ  1,534,331دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2012

( 2,066,964دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  )2011وذلك نتيجة االنخفا�ض الهام والدائم في قيمتها ،وقد تم اثبات
ذلك االنخفا�ض في بيان الدخل المجمع لل�سنة الحالية.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

فيما يلي تحليل اال�ستثمارات المتاحة للبيع بالعمالت كما في  31دي�سمبر:

بلغ���ت القيم���ة العادلة لل�ضمانات الت���ي ح�صلت عليها المجموعة من المدينون  5,160,451دين���ار كويتي كما في  31دي�سمبر 2012
2012

دينار كويتي
دوالر �أمريكي
يورو

.9

2011

68,372,432

71,095,437

2,297,345

2,784,750

776,988

671,959

71,446,765

74,552,146

مخزون
2012

2011

مواد �أولية

25,243,961

17,675,890

�إنتاج تام

435,157

529,266

25,679,118

18,205,156

 .10مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
مبالغ تحت التح�صيل لدى البنوك
مدينون مقابل كفاالت م�صرفية غير م�شروطة
وزارة التجارة  -فرق دعم الأ�سمنت الم�سلح للأهالي
�أطراف ذات �صلة (�إي�ضاح )25 -
مدينون تجاريون �آخرون
�إجمالي مدينون تجاريون
مدينون متنوعون
مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�أوراق قب�ض

2012

2011

1,251,900

2,048,836

3,774,544

3,672,659

2,091,144

1,944,773

1,386,449

1,778,452

6,831,770

5,386,136

15,335,807

14,830,856

325,354

369,334

15,661,161

15,200,190

)(1,920,930

)(1,874,733

13,740,231

13,325,457

307,645

238,247

987,753

158,286

15,035,629

13,721,990

�إن القيمة الدفترية للذمم والأر�صدة المدينة الأخرى م�ساوية تقريبا لقيمتها العادلة نظر ًا لق�صر �أجلها وجميعها قائمة بالدينار الكويتي.
54
55

بناء على الخبرة ال�سابقة قامت المجموعة ب�إثبات مخ�ص�ص للديون الم�شكوك في تح�صيلها بن�سبة  %100مقابل الديون الم�ستحقة
والغير م�سددة والبالغة  1,920,930دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  1,874,733( 2012دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2011
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

( 4,099,153دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2011

فيما يلي تحليل الحركة على ح�ساب مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في تح�صيلها:
الر�صيد في بداية ال�سنة
رد
تدعيم
الر�صيد في نهاية ال�سنة

2012

2011

1,874,733

2,700,369

-

()834,570

46,197

8,934

1,920,930

1,874,733

 .11ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات محلية
ا�ستثمارات خارجية

2012

2011

1,617,016

1,816,396

8,045,664

6,956,807

9,662,680

8,773,203

تت�ضم���ن اال�ستثم���ارات الخارجية ا�ستثمارات بمبلغ  160,064دينار كويتي كما ف���ي  31دي�سمبر ( 2012ال �شيء دينار كويتي كما في
 31دي�سمبر  )2011تم ت�سعيرها بناء ًا على �آخر تقارير متاحة من مدراء اال�ستثمار خالل ال�سنة.
فيما يلي تحليل اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالعمالت كما في  31دي�سمبر:
دينار كويتي
دوالر �أمريكي

2012

2011

1,617,016

1,816,396

8,045,664

6,956,807

9,662,680

8,773,203

 .12نقد بال�صندوق ولدى م�ؤ�س�سات مالية
2012

نقد بال�صندوق ولدى البنوك
نقد لدى محافظ ا�ستثمارية
ودائع لدى البنوك
�شيكات تحت التح�صيل
يخ�صم :ودائع لأكثر من ثالثة �أ�شهر
النقد والنقد المعادل

2011

4,937,920

4,260,702

1,044,160

5,460,697

5,185,470

6,468,026

439,386

21,723

11,606,936

16,211,148

)(380,000

-

11,226,936

16,211,148

بلغ متو�سط معدل الفائدة ال�سنوي على الودائع لدى البنوك  %1.25كما في  31دي�سمبر  %2.5( 2012كما في  31دي�سمبر .)2011
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 .13ر�أ�س المال
ح���دد ر�أ�س الم���ال الم�صدر والمدفوع بمبل���غ  63,765,554دينار كويتي موزع عل���ى � 637,655,540سهم بقيم���ة ا�سمية  100فل�س
لل�سه���م ،وجميعه���ا �أ�سهم نقدية .بتاريخ  17ابريل  ،2011ق���ررت الجمعية العامة غير العادية زيادة ر�أ����س المال بن�سبة  %15بقيمة
ا�سمي���ة  100فل����س لل�سهم وعالوة �إ�صدار  225فل�س لل�سهم .بتاريخ � 25سبتمبر � 2012صدر المر�سوم الآميري بالموافقة على زيادة
ر�أ�س المال وجاري الح�صول على باقي الموافقات من الجهات المعنية.

� .14أ�سهم خزانة
2012

عدد الأ�سهم (�سهم)
الن�سبة �إلى الأ�سهم الم�صدرة ()%
القيمة ال�سوقية (دينار كويتي)

2011

20,170,729

20,170,729

3.16

3.16

8,875,121

9,278,535

بل���غ متو�س���ط �سع���ر الفائدة الفعل���ي ال�سن���وي للقرو����ض والت�سهي�ل�ات البنكية  %4كم���ا ف���ي  31دي�سمب���ر  %4.25( 2012كما في
 31دي�سمبر .)2011
�إن بع�����ض القرو�ض م�ضمونة بكامل المحل التجاري للم�صنع وكافة ملحقاته لل�شركة والبالغ قيمته الدفترية  19,325,886دينار كويتي
كم����ا ف����ي  31دي�سمبــر  20,694,699( 2012دينار كويت����ي كما في  31دي�سمبر  ،)2011وكذلك مقابل ا�ستثم����ارات متاحة للبيع بلغــت
قيمتهــا  1,770,200دينار كويتي كما في  31ديــ�سمبر  2,129,250( 2012دينــار كويتي كما في  31دي�سمبر �( )2011إي�ضاح .)8
تت�ضم ��ن �أهم �ش ��روط القرو�ض عدم قيام المجموع ��ة بتوزيع �أرباح في حال ��ة انخفا�ض ن�سبة الموجودات المتداول ��ة �إلى المطلوبات
المتداولة عن ( )1-1.5وكذلك عدم رهن �أموال منقولة �أو غير منقولة للغير �إال بعد الح�صول على موافقة كتابية م�سبقة من البنك،
كم ��ا تت�ضم ��ن �شروط القرو�ض �أن ال تزيد �صاف ��ي الديون على ربح العمليات عن  6:1و�أال يقل ربح العمليات على الفوائد عن  2:1و�أال
يزيد �صافي الديون �إلى حقوق الملكية عن  0.8:1وال تزيد المطلوبات �إلى حقوق الملكية عن .1.3:1
فيما يلي تحليل القرو�ض والت�سهيالت البنكية والمرابحات بالعمالت كما في  31دي�سمبر:
2012

 .15احتياطي اجباري
وفق���ا لمتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يتم تحوي���ل  %10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم
العمالة الوطنية وم�صروف الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى االحتياطي الإجباري .يجوز �إيقاف هذا التحويل عندما ي�صل
ر�صيد االحتياطي �إلى  %50من ر�أ�س المال� .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع و�إنما ل�ضمان توزيع �أرباح ت�صل �إلى  %5من ر�أ�س
المال المدفوع في ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح بمثل هذه التوزيعات.

 .16احتياطي اختياري

 .17قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
2012

الجزء المتداول
ت�سهيالت بنكية
قرو�ض
مرابحات
الجزء غير المتداول
قرو�ض
مرابحات
56
57

دينار كويتي

103,500,294

87,279,860

دوالر �أمريكي

8,798,400

4,448,000

112,298,694

91,727,860

 .18دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
2012

وفق���ا لمتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يتم تحوي���ل  %10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم
العمال���ة الوطنية وم�صروف ال���زكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى االحتياطي االختي���اري ،ويجوز وقف هذا التحويل بقرار من
الجمعية العامة للم�ساهمين بناء على اقتراح مجل�س الإدارة .ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.

�إجمالي القرو�ض والت�سهيالت البنكية والمرابحات

2011

2011

2011

موردون

10,153,965

4,620,152

اعتمادات م�ستنديه م�ؤجلة مقابل �شراء �آالت

1,932,453

6,159,403

م�صاريف وفوائد م�ستحقة

2,573,573

2,371,029

محجوز �ضمان

3,098,211

2,874,184

عمالء  -دفعات مقبو�ضة مقدما

1,074,407

573,301

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

140,728

149,168

�ضريبة دعم العمالة الوطنية

336,023

320,897

94,315

91,801
465,569

8,839

3,418,404

4,329,016

16,414,570

2,666,667

10,000,000

زكاة

7,004,522

29,832,974

توزيعات �أرباح نقدية م�ستحقة

503,716

62,171,299

32,894,886

�أوراق دفع

428,740

94,208

43,122,873

29,000,000

105,294,172

61,894,886

�أخرى

98,409

218,890

112,298,694

91,727,860

20,434,540

17,938,602

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 .22ربحية ال�سهم

 .19تكلفة المبيعات
2012

مواد خام
التغير فـي الإنتاج التام
�أجور ومزايا
�إيجارات
�صيانة وقطع غيار
�أخرى

2011

37,068,073

28,513,547

94,109

)(12,708

2,851,399

2,382,732

215,623

472,730

3,238,965

3,079,573

6,058,316

4,202,311

49,526,485

38,638,185

� .20إيرادات ن�شاط �أخرى
2012

�صافـي �إيرادات ا�ستثمارات عقارية
فروق عملة
رد مخ�ص�ص ديون م�شكوك فـي تح�صيلها
�إيرادات �أخرى

2011

22,268

52,519

141,974

244,135

-

825,636

1,300,756

1,144,237

1,464,998

2,266,527

2012

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
انخفا�ض في القيمة
�أرباح محققة
توزيعات نقدية
�أتعاب �إدارة محافظ
58
59

�صافي ربح ال�سنة (دينار كويتي)
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (�سهم)
ربحية ال�سهم (فل�س)

2012
14,782,574
617,484,811
23.94

2011
14,266,041
618,205,907
23.08

.23تكاليف العمالة
�إن تكالي���ف العمال���ة ت�شم���ل الأج���ور والروات���ب و�إجازات ومكاف����آت نهاي���ة الخدمة والمزاي���ا الأخ���رى للعاملي���ن بالمجموعة .بلغت
تكالي���ف العمال���ة  5,985,474دينار كويت���ي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمب���ر  5,224,545( 2012دينار كويت���ي لل�سنة المنتهية في
 31دي�سمبر .)2011

.24توزيعات �أرباح
اعتم���دت الجمعي���ة العمومية للم�ساهمين المنعقدة بتاري���خ  6مايو  2012البيانات المالية المجمعة لل�سن���ة المنتهية في  31دي�سمبر
 ،2011كما اعتمدت توزيع �أرباح نقدية بواقع  15فل�س لل�سهم الواحد بعد خ�صم �أ�سهم الخزانة عن عام .2011
اقت���رح مجل�س �إدارة ال�شركة المنعقد في  25مار����س  2013توزيع �أرباح نقدية بواقع  15فل�س لل�سهم الواحد من ر�أ�س المال المدفوع
بعد خ�صم �أ�سهم الخزانة عن عام .2012

.25المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة

� .21صافي �أرباح( /خ�سائر) ا�ستثمارات
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أرباح(/خ�سائر) غير محققة
�أرباح محققة
توزيعات نقدية

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم على �أ�سا�س �صافي ربح ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة الذي يتم تحديده على �أ�سا�س
عدد الأ�سهم القائمة لر�أ�س المال الم�صدر خالل العام م أ�خوذ ًا بعين االعتبار �أ�سهم الخزانة ،وفيما يلي بيان ح�ساب ربحية ال�سهم:

2011

1,258,088

)(395,776

-

42,217

47,757

-

1,305,845

)(353,559

)(1,534,331

)(2,066,964

171,758

348,115

1,347,879

1,345,916

)(145,995

)(161,037

)(160,689

)(533,970

1,145,156

)(887,529

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

تتمثل الأطراف ذات ال�صلة في م�ساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجل�س الإدارة و�أع�ضاء مجل�س الإدارة و�أفراد الإدارة العليا
وال�ش ��ركات الزميل ��ة وال�شركات التي يكون لل�شركة تمثيل في مجل�س �إدارتها .في �إطار الن�شاط االعتيادي وبموافقة �إدارة المجموعة،
تم���ت معامالت مع تلك الأطراف خالل ال�سنة المنتهية ف���ي  31دي�سمبر  .2012تم ا�ستبعاد كافة الأر�صدة والمعامالت بين ال�شركة
وال�شركات التابعة التي تعتبر �أطراف ذات �صلة بالمجموعة عند التجميع ولم يتم الإف�صاح عنها في هذا الإي�ضاح.
تتمثل �أهم المعامالت والأر�صدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات ال�صلة فيما يلي:
2012

المعامالت
مبيعات
مزايا الإدارة العليا
�أتعاب اللجان التنفيذية
رواتب ومزايا �أخرى
الأر�صدة
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى (�إي�ضاح )10
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

2011

4,637,635

4,503,421

120,000
687,600

120,000
687,600

1,386,449

484,318

تخ�ضع المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين.
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1,778,452
676,552
482,596

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2012

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

.26التزامات وارتباطات طارئة

القطاعات الجغرافية:
2012

التزامات محتملة
خطابات �ضمان
ارتباطات ر�أ�سمالية
اعتمادات م�ستنديه
�أق�ساط غير مطلوبة عن ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أق�ساط غير مطلوبة عن ا�ستثمارات فـي �صناديق ا�ستثمارية
تعاقدات لتوريدات خامات
م�شروعات تحت التنفيذ

2011

مو�ضح �أدناه المعلومات المالية عن القطاعات الجغرافية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر:
2012

248,847

248,847

3,388,048

11,575,381

داخل الكويت

183,431

183,431

369,948

خارج الكويت

369,948

4,953,794

7,693,775

9,988,612

23,524,485

المطلوبات

الإيرادات

الموجودات

65,997,881

271,520,346

133,726,576

2,616,996

14,684,438

843,523

68,614,877

286,204,784

134,570,099

2011

الإيرادات

 .27التقارير القطاعية
تق���وم الإدارة بت�صني���ف القطاعات الت�شغيلية الهامة وخدم���ات المجموعة �إلى القطاعات الت�شغيلية التالي���ة بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية  8كما يلي:
• قطاع الت�صنيع وي�شمل �إنتاج وبيع الأ�سمنت والخر�سانه الجاهزة.

الموجودات

داخل الكويت

55,274,658

245,435,644

106,599,316

خارج الكويت

1,219,518

13,522,072

4,778,082

56,494,176

258,957,716

111,377,398

• قطاع اال�ستثمارات.
فيما يلي المعلومات المالية للقطاعات الت�شغيلية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر:
2012

قطاع الت�صنيع
�إيرادات القطاعات
مجمل ربح القطاعات
موجودات القطاعات

قطاع اال�ستثمار

الإجمالي

67,521,906

1,092,971

68,614,877

14,662,852

1,092,971

15,755,823

188,433,807

97,770,977

286,204,784

2011

�إيرادات القطاعات
مجمل ربح القطاعات
موجودات القطاعات

قطاع الت�صنيع

قطاع اال�ستثمار

57,513,588

()1,019,412

16,695,359

()1,019,412

15,675,947

154,484,149

104,473,567

258,957,716

2012

60
61

الت�سويات
مجمل ربح القطاعات
�أعباء تمويل
�إيرادات فوائد
�صافي الربح قبل اال�ستقطاعات

الإجمالي
56,494,176

2011

15,755,823

15,675,947

()353,576

()847,501

91,393

136,379

15,493,640

14,964,825

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

المطلوبات

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

