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مجلس اإلدارة
رئيـــــــــــــــــ�س مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة را�شــــد عبـــــد العزيــــــز الرا�شـــــــــد 

نــائـــــــب رئــــيــــــ�س مـــجــلــــــ�س الإدارة د. عبــد العزيـــز را�شـــد الرا�شــــد 

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة بـا�شــــــــــــــــل �شــــعـــــــــــــــــد الـرا�شــــــــــــــد 

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة جمـــــــــــال يو�شـــــــــف البابطيــــــــــن 

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة خـــالــــــــــد عـبـــــــــد اهلل الربيعـــــــــــة 

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة ر�شـــــا عبـــدالرحمــــــن الملحـــــــم 

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة ر�شـــــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــــد الأميـــــــــــــــــــر 

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة عـبــــــــد اهلل مـحـمـــــــــــد ال�شـعـــــــــــد 

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة يـعـقـــــــــــوب يـو�شـــــــــف الـ�شـقـــــــــــر 

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة يـــــو�شـــــــــــــف بــــــــــــــدر الــخــــــــرافـــي 

مراقب ح�سابات
في�سل �سقر ال�سقر

BDO الن�سف و�سركاه

مراقب ح�سابات
علي محمد كوهري

مكتب ال�سالحية لتدقيق الح�سابات

منظر جانبي لمعدة تخزين واسترجاع المواد األولية
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�سمـــاع تقريــــر مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والم�سادقة عليه.  -1

�سماع كاًل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن ال�سنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والم�سادقة عليهما.  -2

�سماع تقرير مراقبي الح�سابات عن ال�سنة المالية المنتهية فـي 2017/12/31 والم�سادقة عليه.  -3

مناق�سة البيانات المالية المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والم�سادقة عليها.  -4

�سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على ال�سركة من قبل الجهات الرقابية خالل ال�سنة المالية المنتهية في   -5

2017/12/31 (اإن وجد).

 2017/12/31 في  المنتهية  المالية  ال�سنة  عن  نقدية  اأرباح  بتوزيع  الإدارة  مجل�س  تو�سية  على  الموافقة   -6 

الخزينة وذلك  اأ�سهم  الواحد بعد خ�سم  لل�سهم  اأي (ع�سرون فل�ساً)  الإ�سمية  القيمة  من   %  20 بواقع 

 للم�ساهمين المقيدين في �سجالت ال�سركة بتاريخ موعد ال�ستحقاق 2018/5/9 ويتم توزيعها على الم�ساهمين

بتاريخ 2018/5/14.

اإعتماد مبلغ 208,000 دينـار كويتي مكافاأة لأع�ساء مجل�س الإدارة ومبلغ 150,000 دينـار كويتي عن ع�سويتهم   -7

في لجـان مجلـ�س الإدارة، وذلك عن ال�سنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

�سماع تقرير تعامالت مع اطراف ذات �سلة التي تمت و�ستتم.  -8

الموافقة لمجل�س الإدارة على اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي، اأو باأي عملة اأخرى يراها منا�سبة، وبما ل يتجاوز   -9

الحد الأق�سى الم�سرح به قانوناً، اأو ما يعادله بالعمالت الأجنبية، مع تفوي�س مجل�س الإدارة في تحديد نوع تلك 

ال�سندات ومدتها وقيمتها الإ�سمية، والعائد عليها وموعد الوفاء بها و�سائر �سروطها واأحكامها، وذلك بعد اأخذ 

موافقة الجهات الرقابية المخت�سة.

10-  الموافقة على تفوي�س مجل�س الإدارة ب�سراء اأو بيع اأ�سهم ال�سركة بما ل يتجاوز 10%  من عدد اأ�سهمها وذلك 

وفقاً لمواد القانون رقم 7 ل�سنة 2010 ولئحته التنفيذية وتعديالتهما.

المالية  لل�سنة  الأرباح  �سافي  كويتي من  دينار   1,817,198 مبلغ  يعادل  ما  اإجباري  اإحتياطي   %10 ن�سبة  اإ�ستقطاع   -11

المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لن�س المادة 222 من قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016.

12-  مناق�سة اإقتراح مجل�س الإدارة ب�ساأن اإ�ستقطاع ن�سبة 10% اإحتياطي اإختياري ما يعادل مبلغ 1,817,198 دينار كويتي من 

�سافي الأرباح لل�سنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً لن�س المادة 225 من قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 

يخ�س�س لتدعيم المركز المالي لل�سركة.

13-  مناق�سة اإخالء طـرف ال�سادة اأع�ساء مجل�س الإدارة، واإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بت�سرفاتهم القانونية والمالية 

والإدارية عن ال�سنة المالية المنتهية في 2017/12/31.

14-  تعيين اأو اإعادة تعيين مراقبي الح�سابات من �سمن القائمة المعتمدة لدى هيئة اأ�سواق المال، مع مراعاة مدة 

التغيير الإلزامي لمراقبي ح�سابات ال�سركة لل�سنة المالية التي �ستنتهي في 2018/12/31 وتفوي�س مجل�س الإدارة 

بتحديد اأتعابهما.

جدول األعمال
الجمعية العامة العادية الخمسون

معدة تفريغ المواد األولية من البواخر على السير الناقل 
17المغطى المتصل بين الميناء والمصنع



جدول األعمال
الجمعية العامة غير العادية

مبنى التسخين األولي لخط انتاج الكلنكر األول والثاني

الموافقة على تعديل البند رقم )3( والبند رقم )6( من المادة )2( من الف�سل الأول بالنظام الأ�سا�سي المتعلقة 
باأغرا�س ال�سركة باإ�سافة فقرة جديدة بالن�س على كل منهما ، وتعديل البند رقم )5( من نف�س المادة وذلك على 

النحو التالي:

الن�س بعد التعديل
بند رقم )3( مادة رقم )2(

القيام بالمتـاجرة بجميع المنتجات والمواد والعدد 
والآلت المرتبطة بطبيعة عمل ال�سركة ونقلها �سواء 
داخل البالد اأو خارجها واإ�ستيراد ال�سلبوخ وبيعه 

�سواء داخل اأو خارج دولة الكويت.

الن�س قبل التعديل
بند رقم )3( مادة )2(

القيام بالمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والعدد 
والآلت المرتبطة بطبيعة عمل ال�سركة ونقلها �سواء 

داخل البالد اأو خارجها.

الن�س بعد التعديل
بند رقم )6( مادة )2(

اإنتاج مادة الكلنكر بجميع اأنواعـها المختلفة وبيعه 
وت�سديـره �سواء داخل اأو خارج دولة الكويت.

الن�س قبل التعديل
بند رقم )6( مادة )2(

اإنتـــــاج مـــــــــادة الكلنكــر بجميــع اأنواعها المختلفة.

الن�س بعد التعديل
بند رقم )5( مادة )2(

- اإ�ستغـــالل الفوائ�ـــس المالية المتوفرة لـــدى ال�سركة 
عـــن طريق ا�ستثمارهـــا وتنميتها محليـــًا وعالميًا في 
محافظ اأوراق مالية ومحافظ عقارية، على اإختالف 

اأنواعها واأغرا�سها.
- اإ�ستثمار اأموال ال�سركة عـن طريق:

• الم�ساهمـــة فـــي تاأ�سي�ـــس ال�سركات بكافـــة اأنواعها 
وباختالف اأغرا�سها.

• وفي ال�سناديق ال�ستثمارية داخل وخارج دولة الكويت.

الن�س قبل التعديل
بند رقم )5( مادة )2(

اإ�ستغالل الفوائ�س المالية المتوفرة لدى ال�سركة 
عن طريق ا�ستثمارها وتنميتها محليًا وعالميًا فـــــي 
محافظ مالية ومحافظ عقارية ، واإ�ستثمار اأموال 

ال�سركة عن طريق الم�ساهمة في تاأ�سي�س ال�سركات 
بكافة اأنواعها وباختالف اأغرا�سها وفي ال�سناديق 
الإ�ستثمارية داخل وخارج دولة الكويت على اأن تدار 

من قبل �سركات وجهات متخ�س�سة.  

وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المخت�سة.
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ح�سرات الم�ساهمين الكرام 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�سعدنـــي واإخوانـــي اأع�ســـاء مجل�ـــس الإدارة اأن نرحب بكـــم، ونرفع الى جمعيتكـــم العامة التقرير ال�سنـــوي ال�سابع 
والأربعيـــن، الـــذي يت�سمن �سرحًا �ساماًل لأهم ن�ساطات واإنجازات ال�سركـــة و�سركاتها التابعة، خالل ال�سنة المالية 
المنتهيـــة في 31 دي�سمبر2017 وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقليـــن، وبيانات المركز المالي، والدخل، والدخل 

ال�سامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة.

ال�سادة الم�ساهمون:

يطيب لي الإحاطة باأن اإنتاج �سركتكم من م�سنعها بال�سعيبة مر على تواجده في ال�سوق المحلي ما يزيد عن خم�سة 
واأربعـــون عامًا منـــذ بدء ت�سغيله عام 1972 �ساهم خاللهـــا في تطور الحركة العمرانيـــة وال�سناعية بالبالد ودعم 

الإقت�ساد الوطني.
ول �ســـك اأن الجـــودة العاليـــة الذي يتمتع بـــه اإنتاجهـــا، دون اأن يتعر�س لظـــروف التخزين الطويلـــة، وتلبية طلبات 
المواطنيـــن اأ�سحاب القرو�س العقارية والم�ساريع الإ�سكانيـــة وال�سناعية، والم�ساريع الخا�سة بمادة الإ�سمنت في 
كل الأوقات، مع ما يتم تقديمه من خدمات بيعية وت�سويقية، وعالقات مميزة تحقق رغبات ور�سى الم�ستهلكين، قد 
زاد من قوتها وثباتها في ال�سوق، والإحتفاظ بدورها الرائد في عملية التنمية ال�سناعية في البالد رغم التحديات 
التي تواجهها، والتي تعاملت معها �سركتكم من منطلق الثقة بقدرتها على تجاوزها، وت�سميمها على الإ�ستمرار في 

التقدم والتطور، وبما تملكه من م�ستوى فني عالي في اإنتاج الإ�سمنت طوال ال�سنوات الما�سية.
داعيـــن المولى القدير تحقيق ما ن�سبوا اإليه في خدمة الإقت�ساد الوطني، وتحقيق اأف�سل عائد للم�ساهمين، وفيما 

يلي �سرحًا لن�ساطات واإنجازات ال�سركة لعام 2017.

والمبيعات: • الت�سويق 
لقـــد وا�سلت �سركتكم تقدمها بالعمل الجاد المتوا�سل لتاأمين اإحتياجات ال�سوق المحلي من الإ�سمنت البورتالندي 
العـــادي، والمقـــاوم للكبريتات نوع رقـــم )5( والإ�سمنت البورتالندي الأبي�س، ومـــادة GGBS  - ذات الموا�سفات 
الخا�ســـة المطلوبـــة ب�ســـكل اأ�سا�سي في كثير مـــن الم�سروعات التنموية - بمـــا لديها من قـــدرات واإمكانيات لإنتاج 
16 األـــف طـــن اإ�سمنت باليوم )5 مليون طـــن بال�سنة( وذلك على الرغـــم مما تواجهه من مناف�ســـة �سعرية �سديدة 

مـــن الإ�سمنت الإيرانـــي وغيره المورد لل�سوق الكويتي باإعتبـــاره �سناعة محلية وطنية، وما ي�سهـــده �سوق البناء من 
حالـــة ركـــود نتيجة التاأخير في طرح بع�س الم�ساريع التنموية الحكومية الكبرى، اأو بدء التنفيذ من قبل المقاولين، 
والتاأخـــر في اإنجـــاز م�ساريع البنية التحتية لبع�س المـــدن ال�سكنية الجديدة، وغيرها مـــن الم�ساريع، وكذلك عدم 
الح�ســـول على الترخي�س الالزم من وزارة التجارة وال�سناعـــة بت�سدير الإ�سمنت اإلى ال�سوق العراقي، اإلى جانب 
مــــا تمر به المنطقة مـــن اأحداث �سيا�سية زادت من حالة الركود الإقت�سادي، والتـــي حالت دون تمكنها من ت�سغيل 
الأفران والطواحين بكامل طاقتها الإنتاجية، ومع ذلك �ست�ستمر ببذل اأق�سى الجهود ليظل اإنتاجها محتفطًا بدرجة 

عالية في تفوقه التي حازت على الثقة بم�ساريع الدولة المختلفة.

تقرير مجلس اإلدارة
للسنـة المالـية المنتهـية فـي 31 ديسمبـر 2017

منطر عام لمصنع اإلسمنت بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية

21منطقة تشوين المواد األولية



ففـــي هـــذا العـــام تمكنـــت ال�سركة من تحقيـــق نتائج طيبة في حجـــم وقيمة مبيعاتهـــا  واإن كانت ل ترقـــى لم�ستوى 
طموحاتنـــا، وقد �ساهمت محطة تخزين وبيع الإ�سمنت ال�سائب المملوكة لل�سركة بمنطقة ال�سعيبة الغربية / ميناء 
عبـــداهلل و�سركة ا�سمنـــت الكويت للخر�سانـــة الجاهزة التابعة لل�سركـــة بجهد طيب في ت�سويـــق الإ�سمنت )العادي 

والمقاوم /5 والأبي�س( المنتج بم�سنعنا.
ناأمـــل اأن تتغيـــر الظروف وتزول الأ�سباب التي اأدت اإلى الركود وت�ستاأنف عجلة الإقت�ساد دورانها الن�سيط في تنفيذ 
الم�سروعـــات الإ�سكانيـــة ال�سخمة وغيرها مـــن الم�ساريع التنموية، خا�ســـة مع المبادرات التـــي تتخدها الحكومة 
لتن�سيـــط الو�ســـع الإقت�سادي للبـــالد ب�سكل عام، وال�سوق ب�ســـكل خا�س، بما ُيَمّكن ال�سركة مـــن زيادة حجم وقيمة 
مبيعاتهـــا خالل عـــام 2018، والأعوام التالية، مما �سيعود بالخير على ال�سركـــة وم�ساهميها اإن �ساء اهلل، متطلعين 

اإلى مزيد من دعم القائمين على �سئون ال�سناعة بالبالد لتوفير الحماية الالزمة لها.

اأفران الكلنكر: فـي  كوقود  المقطعة  الم�ستعملة  الإطارات  اإ�ستخدام  • م�سروع 
اإهتمـــت �سركتكم في �سعيهـــا الجاد والمتوا�سل لالإ�ستفادة مـــن اإ�ستخدام الإطارات المقطعـــة كم�سدر للوقود فــي 
اأفـــران اإنتاج الكلنكر بم�سنعها بال�سعيبـــة، فبعد اإكتمال نجاح تجربة اإ�ستخدام الإطـــارات الم�ستعملة المقّطعة في 
الفرن الأول LINE I دون اأن ينجم عن ذلك اأي متغيرات �سلبية بيئية، اأو ت�سغيلية فيما يتعلق بنوعية الكلنكر المنتج 
مـــن الفرن، وافقت الهيئة العامة للبيئـــة على درا�سة المردود البيئي المقّدم من اأحـــد المكاتب الإ�ست�سارية البيئية 
المعتمـــدة لديهـــا لإ�ستخدام الإطارات المقطعـــة كمادة اأولية في اأفـــران اإنتاج الكلنكر على اأُ�س�ـــس م�ستدامة، وهي 
الآن فـــي مرحلة متقدمة من المتابعة مع الهيئة العامـــة لل�سناعة للح�سول على موافقتها النهائية لحرق الإطارات 
المقطعة في م�سنع ال�سركة، كما اإنها ب�سدد البدء في مناق�سات مع عدد من ال�سركات الأوروبية المتخ�س�سة في 
توريد وتركيب معدات مناولة الوقود البديل لإ�ستخدام الإطارات المقطعة في الفرن الثاني LINE II ونحن على ثقة 

كبيرة وتفاوؤل بتحقيق هذا الهدف في الربع الثالث من عام 2018 اإن �ساء اهلل.

ميناء عبداهلل:  / الغربية  ال�سعيبة  بمنطقة  ال�سائب  الإ�سمنت  وبيع  تخزين  • محطة 
حققـــت محطـــة تخزيـــن وبيـــع الإ�سمنـــت ال�سائـــب ) العـــادي والمقـــاوم /5(، المملوكـــة لل�سركـــة بمنطقـــة ميناء 
 عبـــداهلل، بطاقـــة ت�سغيليـــة 6000 طن/ باليوم هـــذا العام، اأعلى مبيعات لهـــا منذ بدء اإنتاجهـــا التجاري في �سهر
 مار�س 2013، حيث بلغ اإجمالي مبيعات المحطة خالل العام كمية )1.460( مليون طن بزيادة بن�سبة 2% بالمقارنة مع
عام 2016 ويرجع ذلك لزيادة ال�سعة الإ�ستيعابية لأ�سطول نقل الإ�سمنت ال�سائب من م�سنع الإ�سمنت بال�سعيبة اإلى 
محطـــة التعبئة، باإ�سافة �ساحنات و�سهاريج ا�سمنت ب�سعة نقل 60 طن لل�سهريج الواحد، وزيادة م�ساحة التخزين 
بالمحطة، مع اإنتظام العمل ب�سكل مكثف وم�ستمر نهارًا ولياًل، واأيام الجمع والإجازات والعطل لتمكين ذوي الطلبات 
الم�ستعجلـــة من اإ�ستالم احتياجاتهم من الإ�سمنت ب�سهولة وي�سر، كونها خـــارج البوابة الرئي�سية لمنطقة ال�سعيبة، 

وهو ما يعطينا الأمل في تحقيق المزيد من النمو والنتائج الطيبة في عام 2018 اإن �ساء اهلل.

ال�سركات التابعة:

�سركة اإ�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة )�ش.م.ك( مقفلة:

حققـــت �سركـــة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة خالل عام 2017 تقدمًا جوهريًا ملحوظًا في �سناعة الخر�سانة 
الجاهـــزة عبر تقديم خدمات فنية، واإنت�ســـار جغرافي �سمل جميع مناطق الكويت، وهو ما اأدى اإلى اإرتفاع مبيعاتها 

من الخر�سانة الجاهزة بن�سبة 20% عن عام 2016.
واإ�ستمـــرارًا لم�سيـــرة نجاح ال�سركة، فقـــد تابعت كل ما هو جديد فـــي �سناعة الخر�سانة الجاهـــزة عالميًا للو�سول 
بمنتـــج الخر�سانـــة الجاهزة اإلى اأعلى الموا�سفات والمعايير العالمية، حيـــث اإ�ستطاعت ال�سركة اأن تتميز في اإنتاج 
الخلطـــات الت�سميميـــة ذات القوة وال�سالبة العاليـــة، وذلك بف�سل من اهلل �سبحانه وتعالـــى، وبما تمتلكه ال�سركة 
مــــــــن مقومـــات ب�سرية وتكنولوجية ذات كفاءة عاليــــــة، ف�ساًل عـــــــن ذلك لم تـــاأُل جهدًا لإ�ستمرار تحقيق المزيد 
مـــن الإنجـــازات خالل عام 2017 والتي مــن اأبرزها ت�سييد م�سنع في منطقـــة الزور لخدمة م�سروع م�سفاة ميناء 
الـــزور التابع لل�سركة الكويتية لل�سناعات البترولية المتكاملة )�سركة البترول الوطنية الكويتية �سابقًا(، كما ت�سعى 
ال�سركـــة في المرحلة المقبلة اإلى ت�سييد م�سنع في منطقة المطالع لخدمة م�سروع مدينة المطالع ال�سكنية التابع 
 للموؤ�س�ســـة العامـــة للرعاية ال�سكنيـــة، وتما�سيًا مع هـــذه التو�سعات الكبـــرى قامت ال�سركة بزيـــادة اأ�سطولها خالل

عـــام 2017 مـــن ال�ساحنـــات وال�سيارات ) خالطـــات الخر�سانة – م�سخـــات الخر�سانة – الن�سافـــات – �سهاريج 
الإ�سمنت – و�ساحنات اأخرى مختلفة ( وذلك لتتمكن من تلبية وتنفيذ جميع اإلتزاماتها التعاقدية التي اإت�سعت في 

جميع اأنحاء البالد وعلى م�ستوى جميع القطاعات ) النفطي، الحكومي، الخا�س، الأهلي (.

مصنع اسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة بمنطقة الرتقة - العبدلي 
بقوة تشغيلية 20 خالطة اسمنت وعدد 4 مضخات خرسانة
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• �سركة ال�سويخ لالإ�سمنت )�ش.م.ك( مقفلة:
وفيما يتعلق بن�شاط فرع �شركة ال�شويخ لال�شمنت )�ش.م.ك.م( ك�شارة ال�شويخ باإمارة الفجيرة فقد وا�شلت ن�شاطها 
وتطوير اأعمالها عام 2017 وقامت ب�سراء ك�سارة جديدة كبيرة من �سركة SBM النم�ساوية بطاقة اإنتاجية ما بين 
)16( األـــف طـــن اإلـــى )20( األف طن يوميًا بمعـــدل )21( �ساعة يوميًا جاري تركيبها فـــي منطقة المحاجر، ومن 
المتوقع بدء اإنتاجها اأواخر �سهر فبراير 2018 حيث �سي�سل اإجمالي الطاقة الإنتاجية للك�سارتين معًا اإلى ما يزيد 

عن )40( األف طن يوميًا بنوعية وجودة عالية وهو ما �سينعك�س اإيجابيًا على مبيعات الك�سارة.
وتجدر الإ�سارة اإلى اأن اإنتاج الك�سارة لعام 2017، بلغ )5,7( مليون طن والُمباع )5,2( مليون طن من مادة الحجر 
الجيـــري بمختلـــف قيا�ساته، وال�سلبوخ والرمل المغ�ســـول باأنواعه، ومواد ر�سف الطـــرق )الرودبي�س ( ول �سك اأن 
ح�ســـول ك�ســـارة ال�سويخ على اأر�س جديدة عبـــارة عن �سل�سلة من الجبـــال ال�سلبة التي يتم فيهـــا التفجير �سيوفر 
لهـــا مخـــزون من المواد تكفي لإنتاج مدة )15( �سنة قادمة. ولدى ال�سركـــة م�ساريع وخطط طموحة لزيادة الإنتاج 
والمبيعـــات خالل العام 2018 اإن �ساء اهلل خا�سة مع بدء الإنتاج التجاري للك�سارة الجديدة واإمكانية ت�سديره اإلى 

الأ�سواق الخارجية وهو ما يخدم م�سالح ال�سركة ويحقق اأهدافها.

)�ش.م.ك( مقفلة: العقارية  الدولية  اأمواج  • �سركة 
حققـــت �سركـــة اأمـــواج الدولية العقارية اأربـــاح جيدة عام 2017 وذلك مـــن ن�ساطها في اإدارة عقـــار بيت الإ�سمنت 
واإ�سغـــال كامل الوحدات الإيجارية باأف�سل الطرق الت�سويقية، واأن�سطتها الإ�ستثمارية في �سركات محلية مدرجة في 
بور�ســـة الكويت واأخرى عالمية تحظى ب�سمعة عالية واأداء قـــوي، وفي عدد من المحافظ وال�سناديق التي تدار من 
قبـــل �سركات وجهات متخ�س�ســـة في قطاعات جغرافية متعددة ) الكويت، دول مجل�س التعاون الخليجي، الوليات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ( بما يعك�س توجه ال�سركة في تنويع محفظتها الإ�ستثمارية، لتقليل المخاطر 

بما ي�سمن الح�سول على عائد مجزي وتدفقات نقدية ثابته في الأعوام القادمة اإن �ساء اهلل.

الحوكمة: • تقرير 
تحر�ـــس �سركـــة ا�سمنت الكويـــت على الإلتزام التام بتنفيذ كافـــة متطلبات هيئة اأ�سواق المـــال، فيما يتعلق بقواعد 
الحوكمـــة وال�سيا�ســـات واللوائح ذات العالقة بها التي تت�سمن جميع التفا�سيـــل الخا�سة باأدوار وم�سئوليات مجل�س 
الإدارة واإجتماعاتـــه بالإ�سافـــة اإلى اللجـــان الثالثة المنبثقة عنه وهي لجنة التدقيـــق ولجنة ادارة المخاطر ولجنة 
التر�سيحـــات والمكافـــاآت، وفي اإطار يتم مـــن خالله توجيه اأعمال ال�سركة ومراقبتها علـــى اأعلى م�ستوى، مما يعزز 
مـــن تح�سيـــن الأداء ودعم الم�سئولية  وال�سفافيـــة، وتقليل المخاطر، والإرتقاء بم�ستـــوى التنظيم، والعمل الإداري، 
والرقابـــة المالية، والنزاهة، بما يكفل الحفاظ علـــى م�سالح ال�سركة وحماية حقوق م�ساهميها والذي  �سياأتي على 

ذكره مف�ساًل �سمن �سفحات تقرير حوكمة ال�سركة لعام 2017.
التقرير المالي:

بلغ �سافي ربح ال�سنة 17,195,498 دينار كويتي، وربحية ال�سهم 24.11 فل�س لل�سنة المنتهية في 2017/12/31 مقارنة 
ب�سافـــي ربح 19،496،545 دينار كويتي، وربحية ال�سهم 27.33 فل�س لل�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بلغ 
اإجمالـــي الموجودات 305,743,642 دينـــار كويتي كما في 2017/12/31 مقابـــل 300,388,578 دينار كويتي كما 
فـــي 2016/12/31 بزيادة قدرها 2% تقريبًا بلغـــت الإحتياطات 107,989,309 دينار كويتي كما في 2017/12/31 

مقابل 104,354,913 دينار كويتي كما في 2016/12/31.

توزيعات الأرباح 

بلـــغ اإجمالي حقوق الملكية 197,420,061 دينار كويتـــي، كما بلغت الأرباح المرحلة 28,437,008 دينار كويتي كما 
في 2017/12/31 يقترح مجل�س الإدارة توزيعها كالآتي :

دينـــار كويتـــيالــبـــــيـــــــــــــــان
14,262,063نقدًا للم�ساهمين 20% )ع�سرون فل�سًا لل�سهم(

14,174,945اأرباح مرحلة للعام القادم

28,437,008الإجمالي

قبـــل اأن ننتهـــي مـــن تقريرنا فاإنه ليحـــز في نفو�سنا ويدمـــي قلوبنـــا اأن يفارقنا اأخًا عزيـــزًا علينا كلنـــا هو الزميل 
الراحـــل المرحـــوم / �سليمان خالد الغنيم الذي اإنتقل اإلى رحمته تعالـــى في �سهر �سبتمبر الما�سي، ون�ستذكر بهذه 
 المنا�سبة الموؤلمة جهوده واإخال�سه ل�سالح ال�سركة من خالل من�سبه كنائب لرئي�س مجل�س الإدارة، منذ تاأ�سي�سها

عام 1968 حتى تبواأت مركزًا مرموقًا بين ال�سركات الم�ساهمة العامة في دولة الكويت ولكن هذه م�سيئة اهلل، ن�ساأل 
اهلل له الرحمة، واأن ي�سكنه ف�سيح جناته.

ال�سادة الم�ساهمين الكرام:

وفي الختام، يت�سرف مجلـ�س الإدارة، وقـد ا�ستعــر�س معكـم اأهـم منجزات ال�سركــة لعام، 2017 اأن يرفـع اأ�سمـــــى 
اآيات ال�سكـر والتقدير الـــــــى مقام �ساحـــب ال�سمـو ال�سيخ / �سباح الأحمد الجابر ال�سباح اأمير البالد قائد العمل 
الإن�ساني، حفظه اهلل ورعاه، على تاأييده ورعايته الكريمة للنه�سة ال�سناعية، وعلى توجيهاته ال�سامية لالإ�سراع في 
تنفيذ الم�ساريع التنموية الإ�ستراتيجية للدولة التي �ستحقق باإذن اهلل رغبة �سموه في تحويل الكويت اإلى مركز مالي 
وتجاري عالمي، �سائلين اهلل عز وجل اأن يديم على �سموه  نعمة ال�سحة وتمام العافية، واأن يحفظ الكويت في عهده 
الميمـــون، ويديم عليها نعمــــة الأمـن والأمـــان  والإ�ستقرار والرخـــــاء، واأن يبارك خطواته وم�ساعيه الحميدة لراأب 

ت�سدع البيت الخليجي، وتقريب وجهات النظر بين الأ�سقاء واإعادة اللحمة الخليجية اإلى �سابق عهدها.
كمـــــا يتوجــــه المجلـــ�س بخال�س ال�سكـــر والتقدير اإلـــى �سمــو ال�سيخ / نواف الأحمـد الجابـــر ال�سباح ولي العهد، 
علـــى جهوده الكبيـــرة و�سعيه الدوؤوب لكل ما فيه خير و�سالـــــح بلدنا العزيز الكويت، واإلـــــى �سمـــو ال�سيخ / جابــــر 

مبـارك الحمــــد ال�سباح رئي�س مجل�س الوزراء على رعايته الكريمة واإهتمامه وت�سجيعه الدائم لل�سناعة.
ويتقـــدم مجل�ـــس الإدارة بال�سكـــر الجزيل الى اأ�سحـــاب المعالي الوزراء، واإلـــى �سائر موؤ�س�ســـات الدولة وال�سركات 
الزميلـــة، والبنوك الوطنيـــة، وبنك الكويت ال�سناعي لم�ساندتهم وتعاونهم، كمـــا ل يفوتنا في هذا المقام اأن نقدر 
ونثمن العمل الدوؤوب والجهود المخل�سة من ال�سادة / اأع�ساء مجل�س الإدارة والجهاز التنفيذي، كما ي�سكر المجل�س 
كافـــة العاملين من الفنييـــن والإداريين على ما يبذلونه من جهد في �سبيل المحافظـــة على اإ�ستمرار تقدم ال�سركة 

واإزدهارها، كما يعرب عن �سكره لل�سادة الم�ساهمين الكرام ويعتز بثقتهم الغالية ودعمهم لجهوده.

راجين من اهلل التوفيق، ومزيدًا من النجاح ل�سركتكم.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

را�سد عبدالعزيز الرا�سد
رئيــــ�س مجلـــ�س الإدارة
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ت�سكيل مجل�ش الإدارة:

اإعتمد مجل�س اإدارة �سركة اأ�سمنت الكويت )�س.م.ك.ع( ت�سكيل المجل�س في جل�سته المنعقدة بتاريخ 2016/5/2 
عقب اإنتهاء اإجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعين والجمعية العامة غير العادية.

بتاريـــخ 2017/10/31 تم اإ�شتدعاء ال�شيد / د. عبدالعزي���ز را�شد الرا�شد ب�شفته ع�شو اإحتياط اأول في اإجتماع 
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2016/5/2 حيث تم اإنتخابه في اإجتماع مجل�س الإدارة المنعقد بتاريخ 

2017/11/8 نائبًا لرئي�س مجل�س الإدارة بالإجماع وعليه فاإن ت�سكيل مجل�س الإدارة الحالي على النحو التالي:

ت�سنيف الع�سو ) تنفيذي / غير ا�سم الع�سو
تنفيذي/ م�ستقل (، اأمين �سر

تاريخ الإنتخاب / 
تعيين اأمين ال�سر

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيرا�ســــد عبد العزيز الرا�سـد 

2017/11/8ع�سو غير تنفـيذيد. عبدالعزيز را�سد الرا�سد

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيبـــا�ســــــــل �ســعـــــد الـرا�ســــد

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيجـمــــال يـو�ســــف البــابطين

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيخــالـــد عبـــد اهلل الـربيعـــــة

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذير�ســــا عبــدالرحمن الملحم

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذير�ســـــــــا فـــهـــــــد الأمــيــــــــر

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذيعبــــد اهلل محمـــــد ال�سعـــد

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذييعقــــــوب يـو�ســــف ال�سقــر

2016/5/2ع�سو غير تنفـيذي - م�ستقليـو�ســــــف بــــدر الخــــــرافـي

2015/12/28اأمين ال�سرعبدالمطلب اإ�سماعيل بهبهاني

تقرير حوكمة الشركة
لعام 2017
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اإجتماعات مجل�ش اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت )�ش.م.ك.ع( خالل عام 2017

عقـــد مجل�ـــس اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت )�س.م.ك.ع( عـــدد )6( اإجتماعات خالل عام 2017 ويو�سح الجدول 
التالي تفا�سيل وعدد تلك الإجتماعات التي ح�سرها كل ع�سو:

اإ�سم الع�سو
اإجتماع رقم 

 2017/1
بتاريخ 

2017/2/15

اإجتماع رقم 
 2017/2
بتاريخ 

2017/3/15

اإجتماع رقم 
 2017/3
بتاريخ 

2017/5/1

اإجتماع رقم 
 2017/4
بتاريخ 

2017/5/15

اإجتماع رقم 
 2017/5
بتاريخ 

2017/8/9

اإجتماع رقم 
 2017/6
بتاريخ 

2017/11/8

عدد 
الإجتماعات

5√√√√√را�سـد عبدالعزيز الرا�سد
1√د.عبدالعزيـز را�سـد الرا�سد

4√√√√با�سل �سعد الرا�سد
6√√√√√√جمال يو�سف البابطني
5√√√√√خالد عبداهلل الربيعـــة

6√√√√√√ر�سا عبدالرحمن امللحم
5√√√√√ر�سا فهد الأمري

6√√√√√√عبداهلل حممد ال�سعـد
5√√√√√يعقوب يو�سف ال�سقر
6√√√√√√يو�سـف بدر اخلرافي 

التاأ�سير بعالمة)√( يمثل ح�سور ع�سو مجل�س الإدارة الجتماع.
اإجتماعات مجل�س الإدارة مــــن رقم )2017/1( اإلى رقـم )2017/5( قبل وفاته المرحوم / �سليمان  • ح�سر 

خالد الغنيم - نائب رئي�س مجل�س الإدارة �سابقًا.

الت�سجيل والتن�سيق وحفظ محا�سر اإجتماعات مجل�ش اإدارة ال�سركة

يقـــوم اأمين �سر مجل�س الإدارة بتطبيق متطلبات الت�سجيل والتن�سيق وحفظ محا�سر اإجتماعات مجل�س اإدارة �سركة 
ا�سمنت الكويت في �سجل خا�س يحتوي على معلومات جدول اأعمال كل اإجتماع وتاريخه ومقر الإنعقاد وتوقيت بداية 
ونهايـــة الإجتمـــاع، وكل اإجتماع يحفظ برقم م�سل�سل ح�سب ال�سنة كما يتم اإعداد ملفات خا�سة تحفظ فيها محا�سر 
الإجتماعـــات ومـــا يتم فيها مـــن مداولت ومناق�سات ويـــزود اأع�ساء المجل�ـــس قبل وقت كافي من اإنعقـــاد الإجتماع 
بجدول الأعمال مرفقًا  الوثائق المرتبطة به بحيث ي�سمح لالأع�ساء درا�سة بنود جدول الأعمال ويتم توقيع محا�سر 
الإجتماعـــات من الحا�سرين من اأع�ساء مجل�س الإدارة واأمين ال�سر، وفي الإجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيع 
محا�سرها من جميع الأع�ساء، ويعمل اأمين �سر المجل�س على التن�سيق وبيان كافة المعلومات لكل اأع�ساء المجل�س.

موؤهالت وخبرات ومنا�سب اأع�ساء مجل�ش الإدارة واأمين ال�سر:

اإن جميع اأع�ساء مجل�س الإدارة من الجن�سية الكويتية ويتمتعون بالموؤهالت والخبرات لتولية منا�سبهم وهم:

ال�سيد / را�سد عبد العزيز الرا�سد – رئي�ش مجل�ش الإدارة 

حا�سل على بكالوري�س اإدارة اأعمال واإقت�ساد من جامعة كليرماونت بالوليات المتحدة الأمريكية عام 1958   -
وماج�ستير اإدارة اأعمال واإقت�ساد من نف�س الجامعة عام 1959.

ع�سو موؤ�س�س في �سركة ا�سمنت الكويت منذ ن�ساأتها في عام 1968 واأول رئي�س مجل�س اإدارة في ال�سركة منذ   -
اإنعقـــاد الجمعية التاأ�سي�سية في 1969/1/20 حتى عـــام 1978 ورئي�س مجل�س اإدارة وع�سو منتدب منذ عام 
1996 وحتى 2015/12/27، رئي�س مجل�س الدارة منذ تاريخ 2015/12/28 وحتى اليوم، كما ي�سغل رئي�س 

لجنة التر�سيحات والمكافاآت.
ت�سمل خبراته العمل في العديد من الوزارات ومن المنا�سب التي تولها:

لل�سوؤون الفنية بوزارة الأ�سغال العامة. مدير  • م�ساعد 
ال�سيا�سية. لل�سوؤون  الدولة  • �سكرتارية 

لل�سوؤون ال�سيا�سية بوزارة الخارجية. • مدير 
)اأول �سفير(. المتحدة  الأمم  لدى  الكويت  دولة  • �سفير 

المتحدة. لالأمم  العامة  الجمعية  رئي�س  • نائب 
الخارجية من �سنة 1967 حتى �سنة 1985. وزارة  • وكيل 
مجل�س الوزراء من 1985 - 1990. ل�سوؤون  الدولة  • وزير 

والإقليمية. الدولية  الإجتماعات  من  كبير  بعدد  • الم�ساركة 
والدولية. العربية  الأو�سمة  من  عدد  على  • ح�سل 
1990 تفرغ للعمل في الن�شاط الخا�ش. عام  • في 

ال�سيد / د. عبدالعزيز را�سد الرا�سد – نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة

حا�سل على �سهادة الدكتوراه في الهند�سة الكهربائية من جامعة وي�سكون�سون في الوليات المتحدة الأمريكية.  -
تـــم انتخاب ال�سيد / د. عبدالعزيـــز را�سد الرا�سد – نائبًا لرئي�س مجل�س الإدارة في اإجتماع المجل�س بتاريخ   -

2017/11/8، كما ي�سغل ع�سوية لجنة التدقيق.

يتولى رئا�سة مجل�س اإدارة ال�سركة الكويتية للحفريات.  -
ع�سو مجل�س اإدارة �سركة المقاولت والخدمات البحرية.  -

ع�سو مجل�س اإدارة مجموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة.  -

ال�سيد / با�سل �سعد الرا�سد – ع�سو مجل�ش الإدارة 

حا�سل على بكالوري�س في اإدارة الأعمال من الوليات المتحدة الأمريكية عام 1988.  -
تولى العديد من المنا�سب الإدارية والتنفيذية و�سملت خبراته العمل في العديد من ال�سركات.  -

ومن المنا�سب التي ي�سغلها حاليًا:
• ع�سو مجل�س ادارة �سركة ا�سمنت الكويت ممثال عن �سركة الرا�سد للتجارة وال�سناعة والمقاولت المحدودة 

منذ عام 1995 وحتى الآن كما ي�سغل ع�سوية لجنة اإدارة المخاطر.
عام 2007 وحتى الآن. منذ  للمالحة  الدولية  الرا�سد  �سركة  عام  • مدير 

ومن المنا�سب التي �سغلها �سابقًا:
مجل�ش اإدارة �شركة اأ�شباغ همبل من عام 2007 حتى 2010. • رئي�ش 

• ع�سو مجل�س اإدارة �سركة كيبل للتليفزيون من عام 1998 حتى 2003.
عام 1992 حتى 2003. من  الرا�سد  عبدالمح�سن  عبدالعزيز  اأولد  ب�سركة  الإت�سالت  ق�سم  • مدير 

.)2006 - 2003( الكويتي  الأمة  مجل�س  في  • ع�سو 
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ال�سيد / جمال يو�سف البابطين – ع�سو مجل�ش الإدارة 

 PARTLANDPARTLAND STATE حا�ســـل علـــى بكالوريو�س اإدارة اأعمـــال – علوم �سيا�سية من جامعـــة  -
OREGAN STATE – AMERICA عام 1986.

ع�سو مجل�س اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت ممثاًل عن الهيئة العامة لالإ�ستثمار منذ عام 2013 وحتى الآن، كما   -
ي�سغل ع�سوية لجنة اإدارة المخاطر.

تقلد ع�سوية مجل�س الإدارة في بنك روهنج وجوكو غروب، فر�ست كابيتال، غروب وترو�س اأو.يو.اإي.  -
�سملـــت خبراته المالية والإ�ستثمارية العمل في بنـــك اأوك�سان– البحرين من عام 1987 حتى 1992 وبمكتب   -
الإ�ستثمار الكويتي )لندن( من عام 1993 حتى 2013 وفي الهيئة العام لالإ�ستثمار من عام 2014 حتى اليوم.

ال�سيد / خالد عبداهلل الربيعة– ع�سو مجل�ش الإدارة 

حا�سل على �سهادة جامعية من جامعة الكويت عام 1977.  -
ع�سو مجل�س اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت ممثاًل عن مجموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة منذ عام1998وحتى   -

اليوم، كما ي�سغل ع�سوية لجنة اإدارة المخاطر.
توّلى من�سب مدير عام الموؤ�س�سة الخليجية الدولية للتجارة العامة وفي �سركة محمد عبداهلل الربيعه و�سركاه.  -

الإدارة  مجل�ش  ال�سيدة / ر�سا عبدالرحمن الملحم– ع�سو 

حا�سلة على �سهادة بكالوريو�س في اإدارة الأعمال – تخ�س�س مالي من جامعة الكويت عام 1997.  -
ان�سمـــت ال�سيدة / ر�سا عبدالرحمن الملحم اإلى ع�سوية مجل�ـــس الدارة ممثلة عن الهيئة العامة لالإ�ستثمار   -

عام 2015 وحتى اليوم، كما ت�سغل ع�سو لجنة التدقيق.
تتولـــى حاليًا وظيفـــة مدير تدقيـــق ال�ستثمارات في الهيئـــة العامة لالإ�ستثمـــار والتي ت�سمل اأعمـــال التدقيق   -
الداخلـــي لت�سميم الرقابة على ال�سيا�سات والإجـــراءات الإدارية والمالية واإدارة المحافظ المحلية والدولية 

للهيئة العامة لالأ�ستثمار.
ع�سو مجل�س اإدارة لعدد من ال�سركات التابعة للهيئة العامة لالإ�ستثمار محليًا وخارجيًا.  -

�سملت خبراتها ال�سابقة الآتي :
ابريل 1998 حتى نوفمبر 1999 في مجالت عديدة منها )المعادلت والمحا�سبة  من  للفترة  دورات  • ح�سور 
المالية، تمويل ال�سركات، الإقت�ساد الكلي، تحليل الإئتمان، تحليل الأوراق المالية، توقعات الأ�سواق المالية، 
تمويـــل الم�ساريع، ادارة الوقت، حل الم�سكالت و�سنع القرار، مهـــارات التوا�سل وكتابة التقارير، الت�ساميم 
المالية باإ�ستخدام الإك�سل، الأ�سهم وال�سندات، الأ�سواق المقترحة، التدريب الوظيفي في اإدارة الهيئة العامة 

لالإ�ستثمار، الت�ساميم المالية في ادارة المحافظ(.
• دورات في الفترة من نوفمبر 2000 حتى مايو 2015 في مجالت عديدة منها )كتابـــة التقارير، ا�ستراتيجيات 
ت�سغيـــل �سندوق الإ�ستثمار، اعـــداد وكتابة التقارير، مراجعـــة الح�سابات، خطة التدقيـــق، اللغة النجليزية، 
درا�ســـة المحافظ واأمـــوال الإ�ستثمار، اأ�سا�سيات واأ�ساليـــب التدقيق الداخلي، مدقق داخلـــي معتمد، التمويل 

واإدارة المخاطر وحوكمة ال�سركات(.
 • ح�ســـور برامج تدريبية محلية لمـــدة �سهرين في البنك التجاري الكويتي، �سركة البترول الوطنية، ال�سندوق 
الكويتي للتنمية الإقت�سادية العربية، اتحاد الإ�ستثمارات العقارية، وكذلك برنامج تدريبي لمدة ثالثة �سهور 

في البنك المتحد ال�سوي�سري – لندن.

ال�سيدة / ر�سا فهد الأمير– ع�سو مجل�ش الإدارة 

حا�سلـــة على �سهادة بكالوري�س علـــوم حا�سب اآلي ومحا�سبة،اإن�سمت ال�سيدة / ر�ســـا فهد الأمير اإلى ع�سوية   -
مجل�س الإدارة ممثلة عن الهيئة العامة لالإ�ستثمار عام 2015 كما ت�سغل ع�سوية لجنة التر�سيحات والمكافاآت.
تعمل حاليًا مدير وحدة اإدارة المحافظ باإدارة الأ�سول – قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة لالإ�ستثمار.  -

ع�سو مجل�س اإدارة في �سركة الإ�ستثمار الكويتية الم�سرية.  -
وخبراتها العملية ال�سابقة:

الم�ساهمات– قطاع الإحتياطي العام في الهيئة العامة لالإ�ستثمار. باإدارة  اأول  اإ�ستثمار  • مدير 
المحافظ المدرجة باأ�سواق المنطقة العربية. متابعة  فريق  • رئي�س 

وتجارة الموا�سي. نقل  ب�سركة  اإدارة  مجل�س  • ع�سو 

ال�سيد / عبداهلل محمد ال�سعد– ع�سو مجل�ش الإدارة 

حا�سـل على �سـهادة بكالوريو�س اإدارة اأعمال من جامعة القاهرة بتقدير جيــد عام 1969.  -
�سملت خبراته تولي العديد من المنا�سب ومنها :

بوزارة الخارجية كملحق دبلوما�سي �سنة 1970. • عمل 
حتى �سنة 1972. بدبي  الكويت  لمكتب  • مديرًا 

.1973 ظبي  باأبو  الكويت  �سفارة  باأعمال  • قائمًا 
• قائمًا باأعمال ال�سفارة الكويتية في نيروبي / كينيا 1974.

ال�سفارة الكويتية بمقدي�سو / ال�سومال 1975. باأعمال  • قائمًا 
للكويت 1976. وعاد  الخارجية  بوزارة  عمله  • انهى 

.1977 الحرة  بالتجارة  اأعماله  • بداأ 
اإدارة ال�سركـــــة الكويتيــــــة لالأغذيــــة )اأمريكانا( من �سنة 1977 حتى 2017. مجل�س  لع�ســـو  • ان�سم 

.1984 العالمية  اأمريكانا  �سيفوري  ل�سركة  منتدب  وع�سو  اإدارة  لمجل�س  • رئي�سًا 
• ان�ســـم لع�سويـــة مجل�ـــس ادار �سركة اأ�سمنت الكويت منذ عام 1998 وحتـــى اليوم، كما ي�سغل ع�سوية لجنة 

التر�سيحات والمكافاآت.
اإدارة بال�سركة الأهلية للتاأمين من �سنة 1999 وحتى اليوم. مجل�س  • ع�سو 

ال�سيد / يعقوب يو�سف ال�سقر– ع�سو مجل�ش الإدارة 

ع�ســـو مجل�س اإدارة �سركـــة ا�سمنت الكويت ممثاًل عن مجموعة ال�سناعات الوطنية القاب�سة من �سنة 2007   -
وحتى اليوم كما ي�سغل رئي�س لجنة التدقيق.

ع�ســـو مجل�ـــس اإدارة الم�سروعـــات ال�سياحية خالل الأعوام مـــن 1976 حتى 1982 ومـــن 1998 حتى 2004   -
وع�ســـو مجل�س اإدارة في �سركـــة وربة للتاأمين من 1987/3/31 حتى 1993/3/13 كما عمل بالإدارة العامة 
للطيـــران المدني مـــن �سهر �سبتمبر 1969 حتى 2007/12/1 تدرج فيها بعـــدة وظائف من باحث، مراقب، 
مدير �سئون مالية واإدارية، نائب المدير العام بدرجة وكيل م�ساعد، مدير عام الطيران المدني بدرجة وكيل 

وزارة ثم رئي�س الطيران المدني بالدرجة الممتازة.

3031



ال�سيد / يو�سف بدر الخرافي – ع�سو مجل�ش الإدارة / م�ستقل

حا�سل على �سهادة كلية ع�سكرية من م�سر عام 1957 وعلى �سهادة في الدرا�سة النظرية والتدريبية باأق�سام   -
وزارة الداخلية المختلفة في م�سر بنف�س العام.

ع�سو مجل�س اإدارة في �سركة ا�سمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى اليوم، كما ي�سغل من�سب رئي�س لجنة اإدارة المخاطر.  -
تقلد العديد من المنا�سب القيادية خالل مدة خدمته بوزارة الداخلية منذ عام 1957 حتى 1998 من مالزم   -
اأول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق ثم رقي اإلى رتبة فريق اأول عام 1998، كما تولى م�سئولية 
العديـــد من الإدارات بـــوزارة الداخلية في الفترة من 1974/5/22 وحتـــى التقاعد في 1998/11/14 منها 
مديـــر اإدارة، رئي�س لجنة �سئون الموظفيـــن، رئي�س اللجنة العامة ل�سئون ال�سرطـــة، رئي�س مجل�س اإدارة كلية 
ال�شرط���ة، نائ���ب رئي�ش لجنة  الطوارئ، رئي����ش المجل�ش الأعلى للمرور، رئي�ش مجل����ش اإدارة نادي ال�شباط، 

وكيل وزارة م�ساعد، ثم وكيل وزارة الداخلية من عام 1981 وحتى التقاعد عام 1998.

ال�سيد /عبدالمطلب اإ�سماعيل بهبهاني– الرئي�ش التنفيذي - واأمين �سر مجل�ش الإدارة 

اأول موظـــف تـــم اإختياره من قبل رئي�س مجل�س الإدارة في اليوم الثاني لإجتمـــاع الجمعية التاأ�سي�سية وت�سكيل   -
مجل�س الإدارة الأول بتاريخ  1969/1/21 وذلك للقيام بالآتي:

العمل على اإعداد المطبوعات الخا�سة باأعمال ال�سئون الإدارية – ال�سئون المالية والأ�سهم.   -
تعيين الموظفين الأكفاء، واإجراء الإختبارات الالزمة لهم لإدارة العمل ب�سفته  مدير مالي واإداري وم�سئول   -

�سئون الأ�سهم.
كلـــف اأي�ســـًا �سكرتيـــر لمجل�س الإدارة بعـــد �سنتين مـــن تاأ�سي�س ال�سركة عـــام 1968 وا�ستمر فـــي ذلك حتى   -

2015/12/28 حيث تم تعديل الت�سمية.

المتابعـــة المتوا�سلة عند اإن�ساء الم�سنـــع لإعداد كافة الم�ستندات المطلوبـــة للت�سغيل ومخازن المواد وقطع   -
الغيار، و�سرف الإ�سمنت.

تف���رغ كلي���ًا للعمل ب�شركة ا�شمنت الكويت اإعتبارًا من عام 1974 وتـــدرج بالمنا�سب الوظيفية بها من م�ساعد   -
مديـــر عام لل�سئون المالية والإدارية اإلى مدير تنفيـــذي اأول، وبتاريخ 2015/12/28 تولــــى من�سب الرئي�س 

التنفيذي،  واأمين �سر مجل�س الإدارة وحتى اليوم.
�سملت خبراته العمل فــــي العديد مــــن ال�سركات حيث يراأ�س مجل�س اإدارة �سركة ال�سويخ لالإ�سمنت )ك�سارة   -

ال�سويخ( المملوكة ل�سركة ا�سمنت الكويت باإمارة الفجيرة منذ عام 1983 وحتى اليوم.
-  ع�سو مجل�س اإدارة �سركة الخليج للطاقة القاب�سة ممثاًل عن �سركة ا�سمنت الكويت منذ عام 2007 وحتى اليوم.
�سغل بال�سابق ع�سو مجل�س اإدارة �سركة ا�سمنت عمان / م�سقط، وع�سو مجل�س اإدارة في �سركة النقل البري   -

/ الكويت لدورتين ممثال عن �سركة اإ�سمنت الكويت.
ومن خبراته ال�سابقة:

موظفـــًا بـــوزارة الأ�سغال العامة لمدة 20 �سنة منها )6( �سنوات في مخـــازن المواد الإن�سائية والإ�سمنت، ثم   -
موظفًا بق�سم الم�ستريات لمدة )4( �سنوات، ثم رئي�سًا لق�سم الم�ستريات لمدة )10( �سنوات.

كان مـــن �سمن مهامه ممثـــاًل عن وزارة الأ�سغال في اإجتماع لجنة المناق�سات المركزية  عند ف�س عطاءات   -
المناق�سات التي تعد من قبل ق�سم الم�ستريات.

حائـــز على عـــدد مــن ال�سهـــادات والدورات التدريبيـــة في / الإح�ســـاء/ محا�سبـــة / اإدارة الأعمال/ اإدارة   -
المخازن /اإدارة الم�ستريات. 

�سيا�ســـة مهـــام وم�سئوليـــات مجل�ـــش اإدارة ال�سركـــة، وواجبات كل من اأع�ســـاء مجل�ـــش الإدارة والإدارة 

التنفيذية وكذلك ال�سالحيات التي تم تفوي�سها لالإدارة التنفيذية

ن�ســـت لئحة مهام واإخت�سا�سات عمل مجل�س الإدارة  المعتمد من مجل�س الإدارة بتاريخ 2016/11/15 على اأن يتحمل 
مجل�ـــس اإدارة ال�سركـــة الم�سئولية ال�ساملة عن ال�سركة، بما في ذلك و�سع الأهـــداف ال�ستراتيجية لل�سركة وا�ستراتيجية 
المخاطـــر، ومعايير الحوكمة وم�سئولية الإ�ســـراف على الإدارة التنفيذية والحفاظ علـــى م�سالح الم�ساهمين والدائنين 
والموظفين وجميع اأ�سحاب الم�سالح، والتاأكد من اأن اإدارة ال�سركة تتم ب�سكل فعال و�سمن اإطار قوانين الجهات الرقابية 

والنظام الأ�سا�سي واللوائح وال�سيا�سات الداخلية لل�سركة، وفيما يلي نبذة عن الواجبات العامة لمجل�س الإدارة:
يتحمـــل الم�سوؤولية النهائية عن عمليـــات ال�سركة و�سالمة مركزها المالي، وا�ستيفـــاء متطلبات هيئة اأ�سواق   -
المـــال، وحماية م�سالح الم�ساهمين، وحماية حقوق الأقلية، والدائنين، والم�ستثمرين، والعمالء والموظفين 
والأطـــراف اأ�سحاب الم�سالـــح، و�سمان اإدارة ال�سركة بطريقة حكيمة ووفقـــا للقوانين واللوائح وال�سيا�سات 

والإجراءات الداخلية المعمول بها.
�سمان مراجعة المعامالت مع الأطراف ذات العالقة والتاأكد من �سحة و�سالمة هذه المعامالت.  -

اعتماد الأهداف وال�ستراتيجيات والخطط وال�سيا�سات الهامة لل�سركة، والتي تت�سمن، كحد اأدنى:  -
وال�سنوية. المرحلية  المالية  البيانات  اعتماد   •

النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية لل�سركة وتملك الموجودات والت�سرف بها. على  الإ�سراف   •
التاأكد من التزام ال�سركة بال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احترام ال�سركة لالأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.  •
�سمان دقة و�سالمة البيانات والمعلومات الواجب الإف�ساح عنها وذلك وفق �سيا�سات ونظم عمل الإف�ساح   •

وال�سفافية المعمول بها.
ت�سكيل اللجان المتخ�س�سة وفقًا لميثاق يو�سح مدة اللجنة و�سالحياتها والم�سوؤوليات ورقابة المجل�س عليها.  •
التاأكـــد من ان الهيـــكل التنظيمي لل�سركة يت�سم بال�سفافية والو�سوح بما يتيح عملية اتخاذ القرار وتحقيق   •
مبادئ الحوكمة الر�شيدة والف�شل في ال�شلطات وال�شالحيات بين كل من مجل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية. 
تحديـــد ال�سالحيـــات التي يتـــم تفوي�سها اإلـــى الإدارة التنفيذية واإجراءات اتخاذ القـــرار وكذلك مـــدة   •

التفوي�س. كما يحدد المجل�س اأي�سا المو�سوعات التي يحتفظ ب�سالحية اتخاذ القرار ب�ساأنها. 
اأداء الإدارة التنفيذية والتاأكد مـــــــــن اأنهم يقومون بالأدوار الموكلة لهم. علـــــــى  والإ�سراف  المراقبة   •

كما اعتمد مجل�س الإدارة ال�سيا�سات والإجراءات المنظمة لعمل الإدارة التنفيذية، وفيما يلي نبذة عن الواجبات 
العامة لالإدارة التنفيذية :

اإدارة اأعمـــال ال�سركة وتقديـــم التوجيهات للجهات التنفيذية بما يتما�سى مع اأهـــداف ال�سركة الإ�ستراتيجية   -
وال�سيا�ســـات المقررة من مجل�ـــس الإدارة واأحكام القانون واأحكام الت�سريعـــات الأخرى ذات العالقة باأعمال 

ال�سركة واأن�سطتها.
تزويـــد مجل�ـــس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عـــن اأو�ساع ال�سركة المالية واأعمالهـــا والإجراءات المتخذة في   -
اإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية، ليتمكن مجل�س الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط وال�سيا�سات 

المو�سوعة وم�سائلة الإدارة التنفيذية عن اأدائها.
تزويد مجل�س الإدارة بالتو�سيات الخا�سة باآية مقترحات تراها �سرورية تتعلق باأعمال ال�سركة.  -

تزويـــد الهيئات الرقابية بـــاأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبـــة وفقًا لأحكام القانـــون والأنظمة والتعليمات   -
والقرارات ال�سادرة بمقت�سى اأي منها.
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اإنجازات مجل�ش الإدارة خالل عام 2017

حر�ـــس مجل�ـــس اإدارة �سركـــة ا�سمنت الكويت علـــى متابعة تنفيذ الخطـــط والأهداف الإ�ستراتيجيـــة التي و�سعها 
والتوا�ســـل الدائم مـــع الإدارة التنفيذية من اأجل تحقيق هذه الأهداف والإلتزام بالتعليمات الرقابية لهيئة اأ�سواق 
المال والتجاوب الكامل لمتطلبات قواعد حوكمة ال�سركات والتقيد بها وجعل من هذا المنهج اإ�ستراتيجية عمل له 

داخل ال�سركة ومن اأبرز الإنجازات التي قام بها مجل�س الإدارة خالل عام 2017 :
متطلبات هيئة ا�سواق المال. مع  تما�سيًا  لل�سركة  التنظيمي  الهيكل  تحديث  اإعتماد   •

التنفيذية ومناق�سة كافة الموا�سيع التي تتعلق باأعمال ال�سركة المالية  الإدارة  مع  ال�سركة  �سير عمل  متابعة   •
والإدارية والفنية ومدى تاأثيرها على العمل والإنتاج  بعد مراجعة الدرا�سة المقدمة من الإدارة التنفيذية.

اأنواع الوقود البديل للحرق في اأفران اإنتاج الكلنكر–  اإ�ستخدام  الالزمة في  الخطوات  اإتخاذ  الموافقة على   •
المادة الأ�سا�سية في �سناعة الإ�سمنت.

مراجعـــة نتائـــج اأعمال لجنة التدقيق والتو�سيات المقدمة منهـــا ب�ساأن ميزانيات الربع �سنوية لل�سركة لعام   •
2017 ومحا�ســـر جل�سات اللجان الثالثـــة المنبثقة عن المجل�س وهي لجنة التدقيـــق، لجنة اإدارة المخاطر، 

لجنة التر�سيحات والمكافاآت.
اإنتاج الإ�سمنت الأبي�س المعباأ وال�سائب، لحاجة الم�ساريع التنموية التابعة للدولة لهذا النوع  اإعتماد م�سروع   •

من الإ�سمنت.
لالأغذية. الكويتية  ال�سركة  في  م�ساهمتها  بيع  ب�سفقة  ال�سركة  دخول  على  الموافقة   •

لجان مجل�ش الإدارة:

بموجب قرار مجل�س الإدارة رقم 2016/4/1214 تاريخ 2016/5/15 تم ت�سكيل ثالثة لجان متخ�س�سة منبثقة 
عن مجل�س الإدارة لمدة ثالث �سنوات تنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجل�س الدارة )2016 – 2018( كما اعتمد 

المجل�س المهام والم�سئوليات لكل لجنة من هذه اللجان وهي :

لجنة التدقيق :

عقـــدت لجنة التدقيق عدد )4( اإجتماعات خالل عام 2017 ويو�سح الجدول التالي ت�سكيل اللجنة وتفا�سيل هذه 
الإجتماعات:

الأولالفئةال�سفةاإ�سم الع�سو
2017/3/13

الثاني
2017/5/15

الثالث
2017/8/9

الرابع
2017/11/8

√√√غير تنفيذيرئي�س اللجنةيعقوب يو�سف ال�سقــــــر
غير تنفيذيع�سود.عبدالعزيز را�سد الرا�سد

تنفيذي ع�سويو�ســف بــــــدر الخرافــي غير 
√√√√- م�ستقل

√√√√غير تنفيذيع�سور�سا عبدالرحمن الملحم
التاأ�سير بعالمة )√( يمثل ح�سور رئي�س لجنة التدقيق واأع�ساء اللجنة الجتماع.

اإن�سم ال�سيد/ د. عبدالعزيز را�سد الرا�سد لع�سوية لجنة التدقيق بناء على قرار مجل�س الإدارة بجل�سته في تاريخ 
2017/11/8 )بعد اإجتماع لجنة التدقيق(.

ح�سر اإجتماعات لجنة التدقيق الثالثة قبل وفاته المرحوم / �سليمان خالد الغنيم.

مهام اللجنة:

تقـــوم اللجنة بدورها الرقابـــي المتمثل في م�ساندة ودعم مجل�س الإدارة فـــي م�سئولياته تجاه تمثيل الم�ساهمين 
فيما يتعلق ب�سالمة ونزاهة البيانات المالية، والإ�سراف والمراجعة للح�سابات والبيانات المالية لل�سركة والرقابة 
الداخليـــة واإدارة المخاطر، و�سع تطبيق �سيا�ســـة التعاقد مع مراقب الح�سابات الخارجي والتاأكد من ا�ستقاللية 
ونزاهـــة مراقـــب الح�سابات الخارجـــي، وكفاءة اأنظمـــة الرقابة الداخلية ومـــدى فعاليتها وفـــق معايير التدقيق 
المعتمدة من خالل اأعمال التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي لل�سركة، كما يتم التاأكد من مدى التزام 
ال�سركة بقواعد ال�سلوك المهني و�سمان تطبيق القوانين وال�سيا�سات والنظم والتعليمات ذات العالقة والموافقة 

عليها وفقًا لل�سيا�سات المعتمدة من مجل�س الإدارة في هذا المجال.

انجازات لجنة التدقيق خالل عام 2017:

مناق�سة واعتماد التقارير المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي وفقًا لخطة التدقيق المعتمدة لعام 2017.  •
والربع �سنوية، وتقديم الراأي والتو�سية لمجل�س الإدارة. ال�سنوية  المالية  البيانات  مراجعة   •

الجتماع ب�سكل دوري مع مراقب الح�سابات الخارجي ومناق�سة اأية معلقات ومالحظات ن�ساأت خالل مرحلة التدقيق.  •
لعر�سه على م�ساهمي ال�سركة خالل انعقاد الجمعية العمومية  تمهيدًا  التدقيق  تقرير لجنة  واعتماد  اعداد   •

العامة للم�ساهمين.
الدارة بتعيين واعادة تعيين مراقب الح�سابات. لمجل�س  التو�سية   •

لجنة ادارة المخاطر :

عقدت لجنة اإدارة المخاطر عدد )4( اإجتماعات خالل عام 2017 ويو�سح الجدول التالي ت�سكيل اللجنة وتفا�سيل 
هذه الإجتماعات :

الأولالفئةال�سفةاإ�سم الع�سو
2017/5/15

الثاني
2017/5/24

الثالث
2017/11/8

الرابع
2017/12/25

تنفيذي رئي�س اللجنةيو�سف بــــــــدر الخرافــي غير 
√√√√- م�ستقل

√√√غير تنفيذيع�سوبا�ســـل �سعـــــــد الرا�ســــــــد

√√√غير تنفيذي ع�سوجمال يو�سف البابطين

√√√√غير تنفيذيع�سوخالـــــدعبداهلل الربيعــــة

التاأ�سير بعالمة )√( يمثل ح�سور رئي�س لجنة اإدارة المخاطر واأع�ساء اللجنة الإجتماع.

مهام اللجنة :

تتولـــى اللجنـــة م�سوؤولية م�ساعدة مجل�ـــس الإدارة في القيـــام بم�سوؤولياته اتجـــاه اإدارة المخاطرعن طريق اإعداد 
ومراجعة ا�ستراتيجيات و�سيا�سات اإدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجل�س، والتاأكد من تنفيذها وباأنها تتنا�سب 
مـــع طبيعة وحجم اأن�سطـــة ال�سركة، تقييم نظم واآليات تحديد وقيا�س ومتابعة اأنواع المخاطر التي قد تتعر�س لها 
ال�سركة لتحديد اأوجه الق�سور بها ومعالجتها فــــــــي الوقـــت المنا�سب تفاديا لأية خ�سائر قد تتعر�س لها وتقديمها 

اإلى مجل�س الإدارة للمراجعة والعتماد.
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وتجـــدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة ا�ستعانت باأحد المكاتـــب ال�ست�سارية المعتمدة لدى هيئة اأ�سواق المال للم�ساعدة 
على تحديد اأنواع وطبيعة المخاطر التي من الممكن اأن تتعر�س لها ال�سركة واإعداد �سجل لها وتقديم تقارير ربع 

�سنوية عنها للحفاظ على اأ�سول ال�سركة والتاأكد من ا�ستمرار مزاولة ن�ساطها ب�سكل اإيجابي.

اأهم انجازات لجنة اإدارة المخاطر خالل عام 2017:

مراجعة تقارير المخاطر المقدمة من مدراء الدارات ب�سكل مبا�سر للجنة ومناق�ستها مع الدارة التنفيذية.  1
مراجعـــة تقريـــر معايير المخاطر المقدم من المكتـــب ال�ست�ساري لتحديد اآلية العمـــل الواجب اتباعها عند   2
تحديـــد نـــوع وحجم وطبيعة واأثر الخطار التي قد تواجه ال�سركة وقد تم رفع تقرير معايير المخاطر لمجل�س 

الدارة لالعتماد لبدء العمل به.
مراجعـــة تقرير تقييـــم المخاطر المقدم من المكتـــب ال�ست�ساري وتمت التو�سية برفعـــه الى مجل�س الدارة   3

لالعتماد وفقا لمتطلبات الحوكمة.

لجنة التر�سيحات والمكافاآت :

عقدت لجنة التر�سيحات والمكافاآت اإجتماع واحد خالل عام 2017 ويو�سح الجدول التالي ت�سكيل اللجنة وتفا�سيل 
الإجتماع:

2017/3/14الفئةال�سفةاإ�سم الع�سو

√غير تنفيذيرئي�س اللجنةرا�سد عبدالعزيز الرا�سد

√غير تنفيذيع�سور�ســــــــا فهـــــــــــد الأميــــــــر

√غير تنفيذيع�سوعبداهلل محمــــد ال�سعــــد

√غير تنفيذي- م�ستقلع�سويو�ســـف بــــــدر الخرافي

التاأ�سير بعالمة )√( يمثل ح�سور رئي�س لجنة التر�سيحات والمكافاآت واأع�ساء اللجنة الإجتماع.

مهام اللجنة:

تتولـــى اللجنة م�سئوليـــة م�ساعدة مجل�ـــس الإدارة فيما يتعلق بم�سوؤولياتـــه تجاه التر�سيحـــات والمكافاآت الخا�سة 
باأع�ســـاء مجل�س الإدارة والجهـــاز التنفيذي، ومراجعة اإطار وخطـــة المكافاآت ال�سارية بال�سركـــة، واإعداد تقرير 
�سنوي مف�سل عن كافة المكافاآت الممنوحة لأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية �سواء كانت رواتب اأو منافع 
اأو مزايا، اأو حوافز كما تتولى م�سئولية التاأكد من عدم انتفاء �سفة ال�ستقاللية عن ع�سو مجل�س الإدارة الم�ستقل.

اأهم انجازات لجنة التر�سيحات والمكافاآت خالل عام 2017:

اإعداد تقرير �سنوي بجميع المكافاآت والمزايا الممنوحة لأع�ساء مجل�س الدارة والدارة التنفيذية والموظفين   1
ورفع التقرير لمجل�س الدارة لالعتماد.

الإ�سراف على اإجــراء عملية التقييم ال�سنوي لأع�ساء مجل�س الدارة والدارة التنفيذية.  2
المراجعة والتاأكد من عدم انتفاء �سفة ال�ستقاللية لع�سو مجل�س الإدارة الم�ستقل.  3

اآلية ح�سول اأع�ساء مجل�ش الإدارة على المعلومات والبيانات ب�سكل دقيق وفي الوقت المنا�سب

وفرت ال�سركة الآليات والأدوات التي تمكن اأع�ساء مجل�س الإدارة من الح�سول على المعلومات والبيانات المطلوبة 
فـــي الوقت المنا�سب ، وذلك عبر تطوير بيئـــة تكنولوجيا المعلومات داخل ال�سركة ، وخلق قنوات ات�سال مبا�سرة 
بيـــن اأمين �سر مجل�س الإدارة واأع�ساء المجل�س ، وتوفير التقاريـــر الخا�سة بالجتماعات تتمتع بدرجة كبيرة من 

الجودة والدقة وذلك قبل وقت كافي لمناق�ستها واتخاذ القرارات ب�ساأنها.

تقرير المكافاآت الممنوحة لأع�ساء مجل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية.

- مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة.
وفقًا للمادة رقم)198( من قانون ال�سركات والمادة رقم )29( من النظام الأ�سا�سي ل�سركة اإ�سمنت الكويت باأن 
ل تزيد مجموع مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة عن 10% )ع�سرة بالمائة( من الربح ال�سافي لل�سركة بعد ا�ستنزال 
ال�ستهالكات والحتياطيات وتوزيع ربح ل يقل عن 5% )خم�سة بالمائة( من راأ�س المال على الم�ساهمين ويجوز 
ا�ستثنـــاء ع�سو مجل�س الإدارة الم�ستقل من الحـــد الأعلى للمكافاآت بقرار من الجمعية العامة العادية فاإن اأع�ساء 
مجل�س اإدارة ال�سركة يتقا�سون عـــــن ح�سورهم جل�سات المجل�س وعن ع�سويتهم فـــــي اللجان المنبثقة اأقل مــــــن 
الن�سبـــة المحددة حيث مـــــا يتقا�ساه اأع�ساء مجل�ـــس الإدارة منــــــذ �سنوات في حدود 5% )خم�سة بالمائة(، مع 
الأخذ في العتبار جهود ونطاق عمل المجل�س بما في ذلك عدد الإجتماعات وفي كل الحالت فاإن المكافاآت التي 

تمنح لأع�ساء مجل�س الإدارة تخ�سع لأحكام قانون ال�سركات في دولة الكويت.
 وقـــد بلـــغ اإجمالـــي مكافـــاآت اأع�ســـاء مجل�ـــس الإدارة عـــن ال�سنـــة الماليـــة المنتهيـــة فـــي 2017/12/31 مبلـــغ
ومبلـــغ الإدارة  بمجلــــ�ـــس  ع�سويتهـــــم  عـــن  كويتـــي  دينـــار   208,000 مبلـــغ  منهـــا  كويتـــي  دينـــار   358,000 

150,000 دينار كويتي عن ع�سويتهم فـي اللجان المنبثقـة عـن مجل�س الإدارة.

- مكافاآت الإدارة التنفيذية والمدير المالي.
اإن �سيا�ســـة المكافـــاآت المتبعـــة بال�سركة تتما�سى مـــع الأهـــداف ال�ستراتيجية المحددة والتي تهـــدف اإلى جذب 
والحتفـــاظ وتحفيز كافـــة العاملين لديها خا�سة ذوي الكفاءة العلمية والمهنيـــة والمهارات والمعرفة بما ينعك�س 

على تعزيز اإدارة المخاطر والربحية الم�ستمرة، وفقًا لمعدلت الأداء والتقييم ال�سنوي المعمول به.
يو�سح الجدول التالي تفا�سيل المكافاآت بالدينار الكويتي :

مكافاأة �سنويةرواتب ومزاياعدد الموظفـينفئات الموظفـين
8370,745246,000الإدارة التنفـيذية والمدير المالي

وهذه المكافاآت خا�سعة لموافقة الجمعية العمومية للم�ساهمين.

5 مار�س 2018

لجنة التر�سيحات والمكافاآت 
�سركـــــــة اإ�سمنت الكويـــــــــت
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التعهـــدات الكتابيـــة مـــن قبـــل كل مـــن مجل�ـــش الإدارة والإدارة التنفيذيـــة ب�سالمة ونزاهـــة التقارير 

المالية المعدة

تما�سيـــًا مـــع متطلبات حوكمة ال�ســـركات قامت الإدارة التنفيذيـــة بتقديم اقرار وتعهـــد بم�سئولياتها تجاه مجل�س 
الإدارة عـــن عر�س البيانات والتقارير المالية ال�سنوية لل�سركة و�سحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة 

فيها ومرفقاتها واأنه يتم عر�سها ب�سورة �سليمة وعادلة وتعد وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وبدوره قام مجل�س الدارة بعد مناق�سة واعتماد البيانات المالية بتقديم اقرار وتعهد للجمعية العمومية للم�ساهمين 

حول التقارير المالية وبم�سئوليته عن �سالمة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية ال�سنوية لل�سركة.

ا�ستقاللية وحيادية مراقب الح�سابات الخارجي

وافقـــت الجمعية العامة العادية لل�سركـــة والمنعقدة بتاريخ 2017/04/26 على اإعـــادة تعيين مراقب الح�سابات 
 ،)Prime Global( ومراقب الح�سابات الخارجي مكتب ال�سالحية )BDO( الخارجـــي مكتب الن�سف و�سركاه
وكل منهمـــا من مراقبي الح�سابـــات المقيدين والمعتمدين في ال�سجل الخا�س لدى هيئة اأ�سواق المال، ويتمتع كل 

منهما بال�ستقاللية التامة عن ال�سركة ومجل�س اإدارتها.

اإدارة المخاطر

اعتمد مجل�س الإدارة بقراره رقم )2017/2( الهيكل التنظيمي المحّدث لل�سركة والذي تم فيه تبعية وحدة اإدارة 
المخاطر وفقًا للكتاب الخام�س ع�سر )قواعد الحوكمة( مادة رقم 3-6 / 3، ب�سكل مبا�سر لمجل�س اإدارة ال�سركة، 

كما تم تعيين مدير وحدة اإدارة المخاطر بتاريخ 2016/6/20.

اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية

تعتمـــد ال�سركـــة علـــى مجموعة من اأنظمة ال�سبـــط والقواعد الرقابيـــة التي تغطي جميـــع اأن�سطة ال�سركة   •
واإداراتها، وتعمل هذه النظم والقواعد على الحفاظ على �سالمة المركز المالي لل�سركة ودقة بياناتها وكفاءة  
 Four( عملياتهـــا من مختلـــف الجوانب، ويعك�س الهيكل التنظيمـــي في ال�سركة �سوابط الرقابـــة المزدوجة
Eyes Principles( وت�سمل التحديد ال�سليم لل�سلطات والم�سئوليات، الف�سل التام في المهام وعدم تعار�س 

الم�سالح، الفح�س والرقابة المزدوجة.
تتولى لجنة التدقيق بال�سركة مراجعة اأعمال اإدارة التدقيق الداخلي بال�سركة ومناق�سة تقاريرها للتاأكد من   •

�سالمة وكفاءة وفاعلية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.
تلتـــزم ال�سركـــة بمتطلبات حوكمة ال�سركات الكتاب الخام�س ع�سر مادة 9-6 وتم تكليف مكتب اإ�ست�سارات   •

م�ستقل معتمد لدى هيئة اأ�سواق المال بهدف مراجعة اأنظمة الرقابة الداخلية )ICR( لل�سركة.

دليل ال�سلوك المهني والقيم الأخالقية

تطبق ال�سركـــة النظام المّعد لقواعد واأخالقيات ال�سلوك المهني لمجل�ـــس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين 
الـــذي ي�سمل القواعد العامة لأخالقيات المهنة ويغطـــي مجموعة وا�سعة من الإجراءات والممار�سات فيما يتوافق 

مـــع المتطلبـــات الرقابية والت�سريعات ذات العالقة والأعراف المحلية للحد من حالت تعار�س الم�سالح وحر�سًا 
مـــن المجل�س قـــام بتطبيق اأعلى المعايير والقيـــم التي ت�سفي علـــى ال�سركـــة ككل والإدارة التنفيذية والموظفين 
الآخريـــن بالنزاهـــة وتبين قواعد ال�سلوك الخا�ســـة بال�سركة والمعايير الأخالقية الواجـــب تطبيقها على مختلف 
اأ�سحاب الم�سالح في تنفيذ اأعمال ال�سركة ويتولـــــــى مجل�س الإدارة مهمـــة مراقبة واإدارة اأي تعار�س محتمـــــــل 

للم�سالح قد تواجه ال�سركة بمــا فـــي ذلك اإ�ستغالل موارد ال�سركة و�سوء اإ�ستخدام ال�سلطات وال�سالحيات.

الإف�ساح وال�سفافية عن المعلومات

تلتـــزم ال�سركـــة بتقديم معلومات دقيقـــة ومتكاملة وحديثة اإلـــى الم�ساهمين، بما يتفق مـــع المتطلبات الت�سريعية 
والرقابيـــة �سمـــن اإطار عمل ال�سفافيـــة. وت�سمن ال�سركـــة تطبيق ممار�ســـات واإجراءات متكاملـــة لالإف�ساح عن 

المعلومات الجوهرية، واإمكانية ح�سول العموم على المعلومات المعلنة ب�سورة فورية ودقيقة.

ق�سم �سئون الم�ساهمين )�سئون الم�ستثمرين( 

اإلتزمـــت ال�سركـــة بو�ســـع �سيا�سات واإجـــراءات لتمثيل ال�سركـــة ب�سكل عادل بحيـــث يكون الم�ستثمـــرون الحاليون 
والمحتملـــون على اإطالع بالقرارات الجوهرية التي تتخذها ال�سركـــة، ويتمتع ق�سم �سئون الم�ساهمين في ال�سركة 
بال�ستقاللية الالزمة،حيث يعمل على توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المنا�سب وبالدقة الالزمة 

عبر و�سائل الإف�ساح المتعارف عليها.

البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا المعلومات في ال�سركة

قامت ال�سركة بتحديث موقعها اللكتروني، واأن�ساأت ق�سم خا�س بحوكمة ال�سركات، وقد تم اإدراج كافة المعلومات 
والبيانات والتقارير المالية وغيرها على موقع ال�سركة، ويتم تحديث تلك المعلومات فور توفرها لدى ال�سركة.

الحقوق العامة للم�ساهمين والحد من حالت تعار�ش الم�سالح

تم اعتماد �سيا�سة عالقات وحقوق اأ�سحاب الم�سالح والم�ساهمين من مجل�س الدارة بتاريخ 15 /11/ 2016، حيث 
ن�س الدليل اإن جميع م�ساهمي ال�سركة يتمتعون بحقوق عامة ووا�سحة ت�سمل على �سبيل المثال ل الح�سر التي :

اأو تحويلها. ونقلها  للملكية  ت�سجيل  من  الأ�سهم  في  الت�سرف   •
الحـــق فـــي المراجعة والم�ساركـــة في اتخاذ القرارات المتعلقـــة بتعديل النظام الأ�سا�ســـي وعقد التاأ�سي�س   •
لل�شرك���ة، وكذلك الق���رارات المتعلقة بالمعامالت غير المعتادة التي قد توؤثر على م�شتقبل اأو ن�شاط ال�شركة، 

مثل عمليات الدمج وبيع جزء كبير من موجوداتها اأو ت�سفية ال�سركات التابعة.
والتو�سيات. عليها  المالحظات  واإبداء  الجتماعات  في  الم�ساركة  في  الحق   •

وانتخابهم. الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  تعيين  ب�ساأن  الراأي  اإبداء  حقوق   •
ب�سكل خا�س. الإدارة  مجل�س  واأعمال  عام  ب�سكل  ال�سركة  اأداء  مراقبة  في  الحق   •

اجتماعات الجمعية العمومية. في  والت�سويت  والم�ساركة  الأرباح  توزيعات  ا�ستــــالم  فـــــــي  الحق   •
حقوق الم�ساهمين في اأن يتم معاملتهم على اأ�سا�س الم�ساواة ومنحهم الفر�سة لت�سحيح اأي �سوء تعامل مع حقوقهم.  •
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الحـــق فـــي طلب الوقـــت الكافي قبل انعقاد الجمعيـــة العامة، والح�سول على جميـــع المعلومات المرتبطة   •
بجدول الجتماع، وبالأخ�س تقارير مجل�س الدارة والمدقق والبيانات المالية.

5% وما فوقهـــا من راأ�س مال ال�سركة في اإ�سافة بنـــود اإلى جدول اأعمال  الحـــق للم�ساهميـــن الذين يملكون   •
اجتماع الجمعية العمومية.

كذلـــك تـــم توفير �سجل خا�ـــس بال�سركة محفـــوظ لدى ال�سركـــة الكويتية للمقا�ســـة يقيد به اأ�سمـــاء الم�ساهمين 
وجن�سياتهم وموطنهم وعدد الأ�سهم المملوكة لهم، ويتم التاأ�سير في هذا ال�سجل باأي تغيرات تطراأ على البيانات 
الم�سجلـــة فيه وفقا لمـــا تتلقاه ال�سركة اأوال�سركـــة الكويتية للمقا�سة، ولكل ذي �ساأن اأن يطلـــب من ال�سركة اأو من 

�سركة المقا�سة تزويده ببيانات من هذا ال�سجل.
بالإ�سافة الى ال�سيا�سة اعاله فان النظام ال�سا�سي لل�سركة يو�سح ما جاء اعاله تما�سيا مع متطلبات هيئة ا�سواق 

المال والجهات الرقابية.
توج���د لدى ال�شركة �شيا�شة المعامالت مع اأط���راف ذات العالقة التي تو�شح المبادئ الإر�شادية حول �شبل اإجراء 
واإدارة المعامـــالت مع الأطـــراف ذات العالقة وحالت تعار�س الم�سالح �سواء كانت تلك المعامالت بين ال�سركة 
اأو اأع�ساء مجل�س الإدارة اأو �سركاتها التابعة اأو اأطراف اأخرى ذات عالقة اأو الإدارة التنفيذية والموظفين. وتلتزم 

هذه ال�سيا�سة بالمعايير الرقابية والمعايير الدولية للتقارير المالية.

اجتماع الجمعيات العمومية لل�سركة

تحر�ـــس �سركة ا�سمنت الكويـــت على تنظيم اجتماعات الجمعيـــات العمومية للم�ساهمين وفـــق ما ورد في قواعد 
حوكمـــة ال�ســـركات والقوانين واللوائـــح المنظمة لذلك، حيث يتـــم ت�سمين بنود جدول الأعمـــال الحد الأدنى من 
البنـــود المطلوبة وفقًا لقواعد الحوكمـــة، ويتم توفير بيانات ومعلومات جدول الأعمال للم�ساهمين قبل وقت كافي 
مـــن انعقـــاد الجمعية، ويتاح للم�ساهميـــن الم�ساركة الفعالة فـــي اجتماعات الجمعيات العموميـــة، ومناق�سة كافة 
المو�سوعـــات المدرجة، كما تحر�س ال�سركة على اتاحة الفر�ســـة لكافة الم�ساهمين لممار�سة جميع حقوقهم في 

الت�سويت دون اأي عوائق.

حقوق اأ�سحاب الم�سالح

اأعـــدت ال�سركة �سيا�سات واإجـــراءات وا�سحة المعالم في اإدارة الحوار المفتـــوح والت�سال مع اأ�سحاب الم�سالح 
لديهـــا واإتباع ال�سفافية فـــي التوا�سل معهم وم�ستوى ودرجة المعلومات التي يمكـــن الإف�ساح عنها. وت�سمل حقوق 

ا�سحاب الم�سالح المور التالية على �سبيل المثال ل الح�سر:
عادل ومن�سف. اأ�سا�س  على  يعاملوا  اأن  في  الحق   •

اأي انتهاكات لحقوقهم. وجود  حال  في  تعوي�س  على  الح�سول  في  الحق   •
ال�سلة التي تكون �سرورية لالأطراف اأ�سحاب الم�سالح.  ذات  ال�سركة  معلومات  على  الح�سول  في  الحق   •

الم�شالح ب�شاأن برنامج الإبالغ عن المخالفات لدى ال�شركة وينبغي اأن تقدم لهم  اأ�شحاب  الأطراف  اإخطار   •
الحماية الكافية وفقا لمتطلبات �شيا�شة الإبالغ عن المخالفات.

برامج ودورات التدريب

تكفـــل �سركة اأ�سمنت الكويت لجميع اأع�ساء مجل�ـــس الإدارة والإدارة التنفيذية الدورات التدريبية الالزمة لزيادة 

المهارات والمعرفة لتحقيق م�ستوى اأف�سل من الإدارة والكفاءة في العمل. خالل عام 2017 تم تقديم ور�س عمل 

م���ن �شركات عالمية متخ�ش�شة في مجال �شناعة الإ�شمن���ت تخ�ش تطوير اأعمال ن�شاط ال�شركة خا�شة باأع�شاء 

مجل�س الإدارة وكذلك تم تقديم تحليل  ومقارنة اأداء ال�سركة من النواحي الفنية والإدارية مع ال�سركات العالمية 

وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في مجال �سناعة الإ�سمنت وال�سركات الرائدة في العالم وذلك بهدف التطوير في 

الأداء الفنـــي والإداري لجميع اإدارات ال�سركـــة، ولكن وفقًا لمتطلبات قواعد الحوكمة، لم يتح�سل اأع�ساء مجل�س 

الإدارة على �سهادات الح�سور الخا�سة بور�س العمل المذكورة و�سيتم مراعاة ذلك خالل عام 2018.

القيم الموؤ�س�سية لدى العاملين في ال�سركة

اعتمـــد مجل�س ادارة �سركة ا�سمنت الكويت بتاريـــخ 11/15/ 2016 قواعد واخالقيات ال�سلوك المهني التي تقوم 

بخلـــق القيـــم الموؤ�س�سية على اأ�سا�س اأن �سمعة ال�سركة تقوم على �سلـــوك اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

والموظفين، ويجب على الجميع اأن يلعب دورًا في المحافظة على �سمعة ال�سركة من خالل الإلتزام باأعلى المعايير 

الأخالقيـــة، ويتولـــى مجل�س الإدارة م�سئولية و�ســـع معايير وموا�سفات القيم الأخالقيـــة لل�سركة، ويتعين على كل 

ع�ســـو من اأع�ســـاء الإدارة التنفيذية والموظفين الم�ساعدة على تنفيذ هذا الدليـــل كجزء من وظيفته وم�سئوليته 

الأخالقية، واإبالغ مجل�ش الإدارة عن اأي مخالفة.

م�ساهمة ال�سركة في الم�سئولية الجتماعية والحفاظ على البيئة

كان ل�سركـــة اأ�سمنـــت الكويت ال�سبـــق بين ال�سركات المماثلة فـــي الهتمام بالم�سوؤوليـــة الجتماعية، والتي ت�سعى 

ال�سركـــة بجدية الى اللتزام بها من خـــالل تطوير وتعميق دورها في المجتمع، وتحقيق التنمية الجتماعية كاأحد 

الجوانب الرئي�سية في مهمة ال�سركة واأهدافها ومن احد اهم انجازاتها على �سبيل المثال ل الح�سر ما يلي :

م�سروع ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�سدر للوقود التقليدي في اأفران اإنتاج الكلنكر:

نجحـــت �سركة اإ�سمنـــت الكويت في ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�سدر للوقـــود التقليدي، دون اأن ينجم ذلك 

عـــن متغيـــرات بيئية اأو ت�سغيليـــة، وذلك في اأول تجربة من نوعها تقوم بها �سركـــة �سناعية في الكويت حيث كانت 

ال�سباقة في ذلك.
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وجـــاء هـــذا الإنجاز في برنامج تدريبي اأقيم بم�سنع ال�سركة في ال�سعيبة، وبم�ساركة الهيئة العامة للبيئة، والهيئة 
العامة لل�سناعة، وتحت اإ�سراف معهد »فروانهوفر« للبيئة وال�سالمة وتكنولوجيا الطاقة، وهو اأكبر منظمة بحوث 

تطبيقية في اأوروبا ومقره األمانيا.
مع العلم ان الكويت تعد اإحدى اأكبر مواقع تكّد�س الإطارات الم�ستعملة في العالم، حيث ت�سير التقارير اإلى وجود 
اأكثر من 20 مليون اإطار م�ستعمل على اأرا�س عالية القيمة في منطقة اأرحية، ويزداد هذا العدد يوميًا بمعدل ي�سل 
اإلى 3 اآلف اإطار يوميًا، وبهذا �ست�ساهم �سركة اأ�سمنت الكويت ب�سكل فعال في التخل�س من تراكم هذه الطارات 

وتاأثيرها ال�سار على ال�سالمة وال�سحة العامة والبيئة في دولة الكويت.

خالل عام 2017 قامت �سركة ا�سمنت الكويت باأخذ الإجراءات الالزمة للبدء في الم�سروع من خالل الح�سول على 
الت�ساريح والموافقات الالزمة لذلك، حيث ا�ستطاعت ال�سركة اأن تجعل �سناعة الإ�سمنت في الكويت مثاًل يحتذى 
بـــه واأن تكون واحـــدة من الموؤ�س�سات وال�ســـركات ال�سناعية ال�سديقـــة للبيئة وتظل روؤية ال�سركة فـــي م�سئولياتها 
الإجتماعيـــة هي اإ�ستمرار العمل بتوازن ما بين تطوير ال�سناعـــة المحلية لمادة الإ�سمنت وتوفيرها لل�سوق المحلي 
بكافة اأنواعها وبين المحافظة على بيئة �سليمة والعناية ب�سالمة المحيط البيئي عبر اإنتهاج الو�سع الأمثل للحد من 

التلوث البيئي والعمل على �سمان التنمية الم�ستدامة ل�سناعة الإ�سمنت، تما�سيًا مع الإتجاه الوطني.

عالمة الجودة و�سهادة ISO 9001:2008 ل�سبط الجودة

تعتبـــر �سركـــة ا�سمنت الكويت هي ال�سركة الوطنيـــة الوحيدة المنفردة بت�سنيع منتـــج الإ�سمنت بالكامل في دولة 
الكويـــت، حيث تاأخذ على عاتقها تلبية احتياجات كافـــة المواطنين والم�ساريع الحكومية وغيرها وفي �سبيل ذلك 

قامت ال�سركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية.
ولتعزيز الثقة والتاأكد من الموا�سفات القيا�سية ل�سبط الجودة تعمل ال�سركة على تجديد عالمة الجودة ال�سادرة 

را�سد عبدالعزيز الرا�سد
رئيــــ�س مجلـــ�س الإدارة

لقطة جماعية لمنفذي أول برنامج تدريبي بالكويت لحرق اإلطارات المستعملة 
فـي مصنع اإلسمنت بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية

من الهيئة العامة لل�سناعة على منتجاتها من الإ�سمنت، كما يتم تحديث �سهادة ISO 9001:2008 ل�سبط الجودة 
التـــي ح�سلت عليها عام 2012 من قبل اإحدى الموؤ�س�ســـات الم�ستقلة وهي موؤ�س�سة RNV-GL التي تجري زيارات 
ميدانيـــة لمتابعـــة واإختبار اآليـــات العمل والإطالع على البنيـــة التحتية والعمليات التقنية وتتبـــع ال�سركة اإجراءات 
�سارمـــة في تطبيق كل المعايير العالمية في ما يخ�س مجـــالت عملياتها واأنها مطابقة للمعايير المعتمدة عالميًا 
معتمد بذلك على ا�ستخدام اأحدث الو�سائل التكنولوجية واأف�سل واأجود انواع الخامات من المواد الولية الالزمة 
ل�سناعـــة الإ�سمنـــت وتاأ�سي�س ثقافة خا�سة مـــن �ساأنها اأن ت�ساهم فـــي و�سع منظومة العمـــل المنا�سبة وتطويرها 
بال�ســـكل الذي يتواءم مـــع اإ�ستراتيجية ال�سركة على الم�ستوى البيئي من خالل اإعطـــاء اأهمية خا�سة في عملياتها 
الت�سغيليـــة مما ميز منتجاتنا من الإ�سمنت بالجودة العالية والقوة وثبات الموا�سفات واعطاها با�ستحقاق التميز 
والريـــادة علـــى مدى الثمانيـــة والربعين عامـــًا الما�سية تحت �سعار) الجـــودة تعني.... �سميـــت كويتي( واعتماد 

الموؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية ووزارة ال�سغال العامة لمنتجاتها من الإ�سمنت كمنتج وطني.

�سعار عالمة الجودة

ISO 9001:2008 سعار�

تدريب الكوادر الوطنية

بنـــاء على توجيهات رئي�ـــس مجل�س الإدارة فاإن �سركة اإ�سمنت الكويت تحر�س دائمـــًا على تدريب الكوادر الوطنية 
من خالل اإتاحة الفر�س لحملة ال�سهادات الجامعية المتفوقين في التخ�س�سات الهند�سية )الكهرباء، ميكانيك، 
كيمياء وغيرها( وكذلك حملة دبلوم المعاهد التجارية والتطبيقية اأو المقبلين على التخرج للتدريب في المجالت 
المختلفـــة الفنية منها والإدارية وذلك لإكت�ساب الخبرات العمليـــة والعلمية، اإلى جانب م�ساهمتها وم�ساركتها في 
فعاليـــات المعار�س والنـــدوات والموؤتمرات للفر�س الوظيفية التـــي تدعو اإليها الجامعـــات والمعاهد �سعورًا منها 

بالم�سئولية تجاه تلبية الواجب الوطني في تعيين ال�سباب الكويتي الموؤهل في الوظائف المتاحة لديها.  
وخـــالل عام 2017 تـــم تدريب عدد من ال�سبـــاب الكويتي الموؤهل فـــي اإدارة نظم المعلومات فـــي الإدارة العامة، 

وكذلك في الإدارات والأق�سام المختلفة في م�سنع الإ�سمنت بال�سعيبة.
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يقـــر مجل�س اإدارة �سركة ا�سمنت الكويت )�ـــس.م.ك.ع( بم�سئوليته عن �سالمة ونزاهــة كافة البيانــات والتقاريــر 
الماليــــــة ال�ســـنوية المجمعـــــــة لل�سركة ، والتي تت�سمـــن بيـــان المركــــز المالـــي المجمع ، بيـــان الدخل المجمع، 
بيـــان الدخل ال�سامل المجمع ، بيـــان التغيرات في حقوق الملكية المجمع، بيان التدفقـــات النقديــــــة المجمعــــــة 
والي�ســـاحـــات حـــــول البيانـــات الماليـــة المجمعـــة كمـــا فــــي 31 دي�سمبر 2017، وانه تم اعدادها وفقًا لمعايير 
المحا�سبة الدولية المعتمدة مــن قبــل هيئة اأ�سواق المال ، واأن ال�سركة تحتفظ بال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية 
ح�ســـب الأ�سول، وبم�سئوليته عن توفيـــر نظــــــام رقابـــة فعـــال فــي ال�ســركة، واإن مجل�س الدارة يتحمل الم�سئولية 
حـــال ثبوت اأن البيانات والتقارير المالية المجمعة لل�سركة ل تعبر ب�سدق عن المركز المالي المجمـــع الحقيقـــي 

لها ، وعن نتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.
كمـــا يقر المجل�س باأن الإدارة التنفيذيـــة اأتاحت كافة البيانات وال�سجالت والوثائـــق والمعلومات الالزمة لتدقيق 
بيانـــات المالية المجمعة لل�سركة لمدققي ح�ساباتها وتمكينهم من الطالع على كافة الم�ستندات والوثائق واتاحة 
كافـــة المعلومات التـــي ارتاآها المدققين �سروريـــة لأداء مهمتهم، واأن البيانات الماليـــة المجمعة لل�سركة تك�سف 

باأمانة وو�سوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي لل�سركــة ، وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.
كمـــا يقر مجل�س اإدارة ال�سركة ب�سحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانـــات الواردة في البيانات والتقارير المالية 
المجمعة لل�ســـركة ومرفقاتهـــا واأنـــه يتم عر�سهــا ب�سورة �سليمة وعادلة واأنها تعد وفقا لمعايير المحا�سبة الدولية 

المعتمدة من قبل هيئة اأ�سواق المال.

اقرار وتعهد مجلس اإلدارة
حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2017

را�سد عبدالعزيز الرا�سد
رئيــــ�س مجلـــ�س الإدارة

تحميل أكياس اإلسمنت على الشاحنات بواسطة ماكينة رص وتحميل األكياس األوتوماتيكية
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محطة تخزين وبيع اإلسمنت السائب فـي منطقة 
الشعيبة الصناعية الغربية - ميناء عبدالله

البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

لل�سنـة الماليـة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

اإلى م�ساهمي �سركة اأ�سمنت الكويت �ش.م.ك. ع.

دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الراأي 

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة ل�سركة اأ�سمنت الكويت �س.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليها مجتمعة 
»بالمجموعـــة«( والتـــي تتاألف مـــن بيان المركز المالي المجمع كما فـــي 31 دي�سمبر 2017 وبيان الدخـــل المجمع، وبيان الدخل 
ال�سامل المجمع، وبيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع وبيان التدفقات النقدية المجمع لل�سنة المالية المنتهية بذلك التاريخ 

والإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة بما فيها ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية المهمة.
براأينا اأن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر ب�سورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة 
كمـــا في 31 دي�سمبـــر 2017 وعن اأدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة لل�سنـــة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقا 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

اأ�سا�ش الراأي 

لقـــد قمنـــا باأعمال التدقيق وفقـــًا لمعايير التدقيق الدوليـــة. اإن م�سوؤوليتنا بموجـــب هذه المعايير مبينة بمزيـــد من التف�سيل في 
الجـــزء الخا�ـــس بم�سوؤوليات مراقبي الح�سابات ب�ساأن تدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في هذا التقرير. اإننا م�ستقلون عن 
المجموعـــة وفًقـــا لميثاق الأخالقيـــات المهنية للمحا�سبين المهنيين ال�ســـادر عن المجل�س الدولي لمعاييـــر الأخالقيات المهنية 
للمحا�سبيـــن ووفقا للمتطلبـــات الأخالقية المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة في دولة الكويت. وقد ا�ستوفينا م�سوؤولياتنا 
الأخالقيـــة الأخرى وفقا لتلك المتطلبات ولميثـــاق المجل�س الدولي لمعايير الأخالقيات المهنيـــة للمحا�سبين. باعتقادنا اأن اأدلة 

التدقيق التي ح�سلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتقديم اأ�سا�س يمكننا من اإبداء راأينا.

اأمور التدقيق الرئي�سية

اإن اأمـــور التدقيـــق الرئي�سية، ح�سب تقديراتنـــا المهنية، هي تلك الأمور التـــي كان لها اأهمية كبيرة في تدقيقنـــا للبيانات المالية 
المجمعـــة لل�سنة الحاليـــة. و لقد تم ا�ستعرا�س تلك الأمور �سمن �سياق تدقيقنا للبيانـــات المالية المجمعة ككل، وفي تكوين راأينا 

ب�ساأنه. اإننا ل نقدم راأيًا منف�ساًل حول هذه الأمور. لقد حددنا اأمور التدقيق الهامة التالية:

برج ال�سهيد - الدور ال�ساد�س
�سارع خالد بن الوليد - �سرق

�س.ب: 25578، ال�سفاة
 13116 الكويت 

تليفون: 96522426999+
فاك�س :96522401666+

www.bdo.com.kw

بنيد القار – برج الدروازة – الطابق العا�سر
تلفون : 0020 2246 – 4282 2246

فاك�س : 0032 2246
�س.ب : 240 الد�سمة – 35151 – الكويت

www.alikouhari.com

كيف تعامل تدقيقنا مع هذه الم�سائلاختبار انخفا�ش قيمة ا�ستثمار فـي �سركة زميلة
تت�سمن ا�ستثمارات في �سركات زميلة �سركة زميلة بقيمة دفترية بمبلغ 
16,628,067 دينار كويتي، اأجـــرت الإدارة تقييًما للقيمة الت�سغيلية 
لل�سركـــة الزميلة فـــي نهاية ال�سنـــة المالية لتحديد مـــا اإذا كان هناك 
اأي انخفا�ـــس في القيمـــة وقد تم الو�سول الـــى اأن القيمة ال�ستردادية 
لل�سركة الزميلة اعلى مـــن القيمة الدفترية لها كما في تاريخ البيانات 
الماليـــة المجمعة. كان هذا الجانب مهًمـــا بالن�سبة لتدقيقنا نظًرا اإلى 
اأن عملية التقييم معقدة، وت�ستند اإلى الأحكام والفترا�سات التي تتاأثر 
باأو�ســـاع ال�سوق الم�ستقبلية غير المتوقعة اأو الظروف القت�سادية، ول 

�سيما تلك المتعلقة بتوقعات التدفقات النقدية والمعدلت المطبقة.
هناك عـــدد من الأحـــكام الرئي�سية الهامة التي تـــم اتخاذها فـي 

تحديد المدخالت لنموذج انخفا�س القيمة والتي تت�سمن:
الإيرادات: • نمو 

معـــدل ما قبـــل ال�سريبة الم�ستخدم لخ�ســـم التدفقات النقدية 
المتوقعة.

اإلى القيمة النهائية: للو�سول  الم�ستخدم  النمو  •معدل 
راجـــع اي�ســـاح 7 حول البيانـــات المالية المجمعـــة لالإف�ساحات 

المرتبطة بها.

ت�سمنــــت اإجراءات التدقيــــق التي قمنا بها تنفـيــــذ ما يلي من 
الإجراءات والأمور اأخرى:

1- اإ�ســــراك خبراء التقييــــم لدينا للم�ساعدة فـــــي تقييم مدى 
مالءمة معدلت الخ�سم المطبقة وعوامل التقييم الأخرى.
2- تقييم مدى مالءمة الفترا�سات المطبقة على المدخالت 
الرئي�سيــــة مثل حجــــم المبيعات، ومعدلت نمــــو الإيرادات، 
وتكاليــــف الت�سغيــــل، والتــــي �سملت مقارنة هــــذه المدخالت 
مــــع البيانات الم�ستمدة من م�ســــادر خارجية بالإ�سافة اإلى 

تقييمنا على اأ�سا�س معرفتنا بالعميل والقطاع؛
3- قمنــــا باإجــــراء تحليــــل للح�سا�سيــــة، والــــذي ت�سمــــن تقييم 
تاأثير النخفا�س المحتمــــل ب�سكل معقول فـي معدلت النمو 
والتدفقــــات النقديــــة المتوقعــــة لتقييــــم  التاأثيــــر على قيمة 

الأ�ستخدام المقدرة حاليا؛
4- تقييــــم مدى كفايــــة الإف�ساح فـي اإي�ســــاح 7 حول البيانات 
الماليــــة، بما فـي ذلك الإف�ساحــــات المتعلقة بالفترا�سات 

الرئي�سية والأحكام والح�سا�سية. 

كيف تعامل تدقيقنا مع هذه الم�سائلتقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع والنخفا�ش فـي قيمتها  

يت�سم تقييم ال�ستثمار في الموجودات المالية المتاحة للبيع باأنه تقديري 
ب�ســـورة متاأ�سلـــة، وذلـــك بالدرجـــة الأولـــى لـــالأدوات الم�سنفة �سمن 
الم�ستـــوى 2 و 3، نظـــرًا  لتقييمهـــا بمدخالت بخالف الأ�سعـــار المعلنة 
في �سوق ن�سط ويتم تحديد القيمـــة العادلة للموجودات المالية المتاحة 
للبيـــع من خالل تطبيـــق اأ�ساليب التقييـــم، والتي غالبا مـــا تنطوي على 
ممار�سة الحكم من قبـــل الإدارة، وا�ستخدام الإفترا�سات والتقديرات. 
نظـــرا لأهميـــة الموجودات الماليـــة المتاحـــة للبيع وما يرتبـــط بها من 
عـــدم التاأكد من التقديـــرات، وحيث اأن عملية التقييـــم معقدة، وت�ستند 
الى الأحـــكام والإفترا�سات التي تتاأثر باأو�ساع ال�ســـوق الم�ستقبلية غير 
المتوقعـــة اأو الظروف القت�سادية، ا�سافة الـــى ذلك، تحدد المجموعة 
مـــا اذا كان يتوفـــر دليـــل مو�سوعي علـــى انخفا�س قيمـــة ال�ستثمارات 
الفرديـــة الم�سنفة كمتاحة للبيع. وفـــى هذه الحالت، يتم تحويل التغير 
التراكمي في القيمة العادلة من الدخل ال�سامل المجمع الى بيان الدخل 
المجمـــع. ومع الأخذ فـــي العتبار الجانب التقديـــري المتاأ�سل لكل من 
تقييم الأدوات الم�سنفة �سمن الم�ستويين 2 و 3 وتقييم النخفا�س في 

القيمة. كان هذا الجانب مهما بالن�سبة لتدقيقنا.  
راجع اإي�ساح 8 حول البيانات المالية المجمعة لالإف�ساحات المرتبطة بها.

ت�سمنت اإجــــراءات التدقيق التي قمنا بها تنفـيذ ما يلي من 
الإجراءات والأمور اأخرى: 

1- تــــم التركيــــز علــــى القيــــام باإجــــراءات لتقييــــم الأ�ساليب 

المتبعــــة لتقييم الموجــــودات المالية المتاحــــة للبيع. كجزء 
من تدقيقنا ا�ستخدمنا خبراء التقييم لدينا لم�ساعدتنا فـي 

تقييم النماذج الم�ستخدمة والفترا�سات؛
2- قمنا بمراجعة تقييم المجموعة حول وجود اأدلة مو�سوعية 

على انخفا�س قيمة ال�ستثمارات الفردية؛ 
3- تقييم مــــدى كفاية الإف�ساح فـي اإي�ســــاح 8 حول البيانات 

المعلومــــات  ودقــــة   اكتمــــال  خا�ســــة  المجمعــــة،  الماليــــة 
والح�سا�سيــــة المتعلقة بها وكذلك اف�ساحات القيمة العادلة 

الواردة فى اي�ساح )3.3(.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
لل�سنة المالية المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
لل�سنة المالية المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
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معلومات اأخرى 

اإن الإدارة هـــي الم�سوؤولة عن المعلومـــات الأخرى. تتاألف المعلومات الأخرى من تقرير مجل�س الإدارة )لكنها ل تت�سمن البيانات 
المالية المجمعة وتقرير مراقبي الح�سابات عنها( والتقرير ال�سنوي للمجموعة، والذي من المتوقع توفيره لنا بعد ذلك التاريخ. 

اإن راأينا حول البيانات المالية المجمعة ل ي�سمل الجزء الخا�س بالمعلومات الأخرى ول نعبر عن اأي نوع من نتائج التاأكيد ب�ساأنها. 

اأمـــا فيمـــا يتعلق بتدقيقنـــا للبيانات المالية المجمعـــة، فاإن م�سوؤوليتنا هي قـــراءة المعلومات الأخرى، وخـــالل قراءتنا، ناأخذ في 
اعتبارنـــا مـــا اإذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة ب�سكل مادي مع البيانات الماليـــة المجمعة اأو معرفتنا التي ح�سلنا عليها 
في التدقيق اأو ما يظهر خالف ذلك على اأن به اأخطاء مادية. في حالة ا�ستنتاجنا، بناًء على العمل الذي قمنا به ب�ساأن المعلومات 
الأخرى التي ح�سلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الح�سابات، اأن هناك خطاأ مادي في تلك المعلومات الأخرى، فاإننا مطالبين 

بالإبالغ عن ذلك. لي�ش لدينا ما نف�شح عنه بهذا ال�شاأن.

م�سوؤوليات الإدارة والم�سوؤولين عن الحوكمة للبيانات المالية المجمعة 

اإن الإدارة هي الم�سوؤولة عن الإعداد والعر�س العادل لهذه البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن اأدوات 
الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة تكون خالية من الأخطاء المادية ب�سبب الغ�س اأو الخطاأ. 

عن���د اإع���داد البيانات المالي���ة المجمعة، تتول���ى الإدارة م�شوؤولية تقييم ق���درة المجموعة عل���ى ال�شتمرار في الن�ش���اط ككيان م�شتمر 
والإف�ســـاح، حيثمـــا انطبق ذلك، عن الأمور المتعلقة بال�ستمرارية وا�ستخدام مبداأ ال�ستمرارية المحا�سبي ما لم تنوي الإدارة ت�سفية 

المجموعة اأو وقف عملياتها اأو عندما ل يكون لديها بدياًل واقعًيا �سوى القيام بذلك. 

يتولى الم�سوؤولون عن الحوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير المالية الخا�سة بالمجموعة.

م�سوؤوليات مراقبي الح�سابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 

اإن اأهدافنـــا هـــي الح�سول على تاأكيد معقول حول ما اإذا كانت البيانات الماليـــة المجمعة ككل خالية من الأخطاء المادية، �سواء 
ب�سبب الغ�س اأو الخطاأ، وكذلك اإ�سدار تقرير مراقبي ح�سابات يت�سمن راأينا. اإن التاأكيد المعقول يعتبر درجة عالية من التاأكيد، 
لكنـــه لي�ـــس �سمانًا على اأن التدقيق المنفذ وفقًا لمعايير التدقيق الدولية �سُيظِهـــر دائمًا الخطاأ المادي في حالة وجوده. يمكن اأن 
تنتج الأخطاء من الغ�س اأو الخطاأ ويتم اعتبارها مادية، ب�سكل فردي اأو مجمعة، اإذا كان متوقًعا اأن توؤثر على القرارات القت�سادية 

لم�ستخدميها والتي يتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية المجمعة.
كجـــزء مـــن التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدوليـــة، اتخذنا اأحكاًما مهنيًة وحافظنا على الحيطـــة المهنية خالل اأعمال التدقيق. 

كما قمنا بما يلي:
تحديـــد وتقييـــم مخاطـــر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة �سواًء كانت ناتجة عن الغ�س اأو الخطاأ، وو�سع وتنفيذ   •
اإجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الح�سول على اأدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتقديم اأ�سا�س يمكننا من اإبداء 
راأينا.  اإن مخاطر عدم اكت�ساف خطاأ مادي ناتج عن الغ�س تفوق مخاطر عدم اكت�ساف ذلك الناتج عن الخطاأ، حيث اإن الغ�س 

قد يت�سمن التواطوؤ اأو التزوير اأو الحذف المتعمد اأو الت�سليل اأو تجاوز الرقابة الداخلية. 
اأدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لو�سع اإجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن لي�س بهدف اإبداء راأي  فهم   •

حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

تقييـــم مـــدى مالءمة ال�سيا�ســـات المحا�سبية الم�ستخدمة ومـــدى معقولية التقديرات المحا�سبيـــة والإف�ساحات ذات ال�سلة   •

المقدمة من قبل الإدارة. 

التو�ســـل اإلـــى مـــدى مالءمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�س مبـــداأ ال�ستمرارية المحا�سبي والقيام، ا�ستنـــادًا اإلى اأدلة التدقيق التي   •

ح�سلنا عليها، بتحديد ما اإذا كان هناك �سك مادي متعلق بالأحداث اأو الظروف والذي يمكن اأن يثير �سًكا جوهرًيا حول قدرة 

المجموعـــة على متابعة اأعمالها على اأ�سا�س مبـــداأ ال�ستمرارية. وفي حالة التو�سل اإلى وجود �سك مادي، يجب علينا اأن ناأخذ 

بعيـــن العتبـــار في تقرير مراقبي الح�سابات، الإف�ساحات ذات ال�سلة فـــي البيانات المالية المجمعة اأو تعديل راأينا في حالة 

عدم مالءمة الإف�ساحات. اإن ا�ستنتاجاتنا ت�ستند اإلى اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي الح�سابات. 

علـــى الرغـــم من ذلك، قد تت�سبـــب الأحداث اأو الظـــروف الم�ستقبلية في توقـــف المجموعة عن ال�ستمرار علـــى اأ�سا�س مبداأ 

ال�ستمرارية. 

تقييم العر�س ال�سامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المت�سمنة فيها بما في ذلك الإف�ساحات وتقييم ما اإذا   •

كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت الأ�سا�سية والأحداث ذات ال�سلة على نحو يحقق العر�س العادل.

الح�ســـول علـــى اأدلـــة تدقيق كافية ومنا�سبة حول المعلومات المالية للمن�ســـاآت اأو الأن�سطة التجارية داخل المجموعة لإبداء   •

راأي حول البيانات المالية المجمعة. نحن م�سوؤولون عن اإبداء التوجيهات والإ�سراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة 

ونتحمل الم�سوؤولية عن راأي التدقيق فقط.

اإننـــا نتوا�ســـل مع الم�سوؤولين عـــن الحوكمة حول عدة اأمور من بينهـــا النطاق المخطط لأعمال التدقيـــق وتوقيتها ونتائج التدقيق 

الجوهرية بما في ذلك اأي اأوجه ق�سور جوهرية في اأدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها اأثناء اأعمال التدقيق. 

كمـــا نـــزود الم�سوؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات الأخالقيـــة ذات ال�سلة فيما يخت�س بال�ستقاللية، ونبلغهم 

ا بكافة العالقات والأمور الأخرى التي نرى ب�سورة معقولة اأنها من المحتمل اأن توؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�سافة اإلى التدابير  اأي�سً

ذات ال�سلة، متى كان ذلك منا�سًبا. 

من خالل الأمور التي تم تداولها مع الم�سوؤولين عن الحوكمة فقد حددنا تلك الأمور التي كان لها اأهمية كبيرة في تدقيق البيانات 

الماليـــة المجمعـــة للفترة الحالية لذلك فهي تعد اأمـــور تدقيق رئي�سية. اإننا نف�سح عن هذه الأمور فـــي تقرير مراقبي الح�سابات 

الخا�ـــس بنـــا ما لم يمنع القانون اأو اللوائح الإف�ساح العلني عن هذه الأمور اأو، فـــي اأحوال نادرة جدًا، عندما نتو�سل اإلى اأن اأمرا 

مـــا يجـــب عدم الإف�ساح عنه في تقريرنا لأنـــه من المتوقع ب�سكل معقول اأن تتجاوز النتائج العك�سيـــة المترتبة على هذا الإف�ساح 

المكا�سب العامة له.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة
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تقرير حول المتطلبات القانونية والأمور التنظيمية الأخرى

بالإ�سافـــة اإلـــى ذلك، براأينا، اأن ال�سركـــة الأم تم�سك �سجالت محا�سبية منتظمة واأن البيانات الماليـــة المجمعة متفقة مع ما هو  
وارد فـــي تقريـــر مجل�ـــس الإدارة فيما يخ�س البيانـــات المالية المجمعة. كذلك فقـــد ح�سلنا على المعلومـــات والإي�ساحات التي 
راأيناهـــا �سرورية لأغرا�س التدقيق، واأن البيانات المالية المجمعة تت�سمن المعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 
2016، ولئحتـــه التنفيذيـــة وتعديالتها، وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركـــة الأم وتعديالتهما، واأن الجرد قد اأجري وفقا 

لالأ�ســـول المرعيـــة، ولم يرد لعلمنا اأية مخالفات لأحكام قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنـــة 2016، ولئحته التنفيذية وتعديالتها، اأو 
لعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم وتعديالتهما، خالل ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2017 على وجه يوؤثر 

ماديا في ن�شاط المجموعة اأو في مركزها المالي المجمع.

20172016اإي�ساح 
الموجودات

الموجودات غير المتداولة

5160,124,189161,937,752ممتلكات ومن�ساآت ومعدات
110,594132,915موجودات غري ملمو�سة

6794,656818,668ا�ستثمارات عقارية
716,628,06715,709,730ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة

855,022,84550,408,038ا�ستثمارات متاحة للبيع
232,680,351229,007,103

الموجودات المتداولة

917,579,34916,367,871خمزون
1035,242,51733,902,954مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

118,827,8088,154,235ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
1211,413,61712,956,415النقد والنقد املعادل

73,063,29171,381,475
305,743,642300,388,578مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

1373,330,38773,330,387راأ�س املال
26,675,81026,675,810عالوة اإ�سدار
)13,497,645()13,497,645(14اأ�سهم خزانة

445,592445,592اأرباح بيع اأ�سهم خزانة
1547,010,83545,193,637احتياطي اإجباري

1642,048,34640,231,148احتياطي اختياري
18,930,12818,930,128احتياطي عام

)29,287,828()25,995,463(احتياطي التغري فـي القيمة العادلة
)410,163()203,112(ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

93,702117,162ن�سيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية
28,437,00829,141,885اأرباح مرحلة

197,275,588190,870,113حقوق الملكية العائدة لم�ساهمي ال�سركة الأم
144,473136,184ح�س�س غري م�سيطرة

197,420,061191,006,297مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

1758,749,21660,115,957قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات
2,777,2622,591,433خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفـني

61,526,47862,707,390

المطلوبات المتداولة 

1718,686,51522,181,196قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات
1828,110,58824,493,695دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

46,797,10346,674,891
108,323,581109,382,281جمموع املطلوبات

305,743,642300,388,578مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

في�سل �سقر ال�سقر 
علي محمد كوهري

مراقب ح�سابات ترخي�س رقم 172 فئة “ اأ ”
BDO الن�سف و�سركاه

مراقب ح�سابات – ترخي�س رقم )156( فئة )اأ(
Prime Global ع�سو فـي

مكتب ال�سالحية – محا�سبون قانونيين

الكويت فـي: 6 مار�س 2018

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

د. عبدالعزيز را�سد الرا�سد را�سد عبد العزيز الرا�سد

نائب رئي�س مجل�س الإدارة رئي�س مجل�س الإدارة

بيان المركز المالي المجمع 
كما فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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20172016اإي�ساح
97,256,66898,515,714المبيعات

)73,628,253()75,918,278(19تكلفة المبيعات
21,338,39024,887,461مجمل الربح

20676,837114,656اإيرادات ن�شاط اأخرى
)4,739,108()4,928,011(م�سروفات بيعية وعمومية واإدارية

17,087,21620,263,009ربح العمليات
)294,161()626,740(10مخ�س�س ديون م�سكوك فـي تح�سيلها

)2,918,405()3,398,852(اأعباء تمويل
38,46924,800اإيرادات فوائد

214,364,5192,966,027�سافـي اأرباح ا�ستثمارات 
7711,286459,400ن�سيب المجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة

18,175,89820,500,670�سافـي الربح قبل ال�ستقطاعات
)181,450()162,024(ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

)451,911()452,521(�سريبة دعم العمالة الوطنية
)180,764()157,855(زكاة 

)190,000()208,000(مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة
17,195,49819,496,545�سافـي ربح ال�سنة

العائد الى:
17,191,58219,486,113م�ساهمي ال�سركة الأم

3,91610,432ح�س�س غير م�سيطرة
17,195,49819,496,545�سافـي ربح ال�سنة

2224.1127.33ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة )فل�س(

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

20172016اإي�ساح

17,195,49819,496,545�سافـي ربح ال�سنة

بنود الدخل ال�ساملة الأخرى

بنود يمكن اإعادة ت�سنيفها لحقًا �سمن بيان الدخل المجمع:
ا�ستثمارات متاحة للبيع:

)573,369(5,052,429�سافي الأرباح/)الخ�سائر( الغير محققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)20,759()1,754,559(المحول اإلى بيان الدخل المجمع من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

3,297,870)594,128(

ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة:

7207,051115,197ن�سيب المجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

207,051115,197

فروق ترجمة بيانات مالية بعمالت اأجنبية:

)3,716()23,630(ن�سيب المجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية

)482,647(3,481,291اإجمالي بنود الدخل/)الخ�سائر( ال�ساملة الأخرى لل�سنة

20,676,78919,013,898اإجمالي الدخل ال�سامل لل�سنة

العائد اإلي:

20,667,53819,003,806م�ساهمي ال�سركة الأم 

9,25110,092ح�س�س غير م�سيطرة 

20,676,78919,013,898

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

بيان الدخل ال�سامل المجمع  
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

بيان الدخل المجمع  
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

5657



20172016اإي�ساح
التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

17,195,49819,496,545�سافـي ربح ال�سنة
ت�سويات:

8,883,2207,524,715ال�ستهالكات والإطفاءات
10626,740294,161مخ�س�س ديون م�سكوك فـي تح�سيلها 

3,398,8522,918,405اأعباء تمويل
)24,800()38,469(اإيرادات فوائد

)3,071,756()4,479,819(21�سافـي اأرباح ا�ستثمارات 
)459,400()711,286(7ن�سيب المجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة

185,829186,059مخ�س�س مكافاأة نهاية خدمة الموظفـين
25,060,56526,863,929�سافـي الربح الت�سغيلي قبل التغيرات فـي راأ�س المال العامل

)1,377,711()1,211,478(مخزون
)10,929,590()1,966,303(مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

819,08956,667ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
1,758,3222,821,339دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

24,460,19517,434,634�سافـي النقد الناتج من الأن�سطة الت�سغيلية
التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)5,010,951()5,446,315(المدفوع ل�سراء ممتلكات ومن�ساآت ومعدات
153,86575,575المح�سل من بيع ممتلكات ومن�ساآت ومعدات 

)42,909()14,900(المدفوع ل�سراء موجودات غير ملمو�سة
633-المح�سل من بيع موجودات غير ملمو�سة

)2,306,593()3,671,490(المدفوع ل�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
4,314,4961,248,445المح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

1,027,2142,988,092توزيعات اأرباح م�ستلمة
38,46924,800اإيرادات فوائد م�ستلمة

528,959-ودائع لدى موؤ�س�سات مالية
)2,493,949()3,598,661(�سافـي النقد الم�ستخدم فـي الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

15,252,44339,275,951الم�سحوب من قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات
)40,135,920()20,018,981(الم�سدد لقرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

)2,918,405()3,398,852(اأعباء تمويلية مدفوعة
)14,279,785()14,237,980(توزيعات اأرباح مدفوعة

125,752)962(�سافى التغير فـي الح�س�س غير الم�سيطرة 
)17,932,407()22,404,332(�سافـي النقد الم�ستخدم فـي الأن�سطة التمويلية

)2,991,722()1,542,798(�سافـي التغير فـي النقد والنقد المعادل
12,956,41515,948,137النقد والنقد المعادل فـي بداية ال�سنة

1211,413,61712,956,415النقد والنقد المعادل فـي نهاية ال�سنة

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية المجمع   
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

بيان التغيرات فـي حقوق الملكية المجمع   
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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التاأ�شي�س والن�شاط  .1

 تاأ�س�ســـت �سركـــة اأ�سمنـــت الكويـــت - �سركـــة م�ساهمـــة كويتية عامـــة “ال�سركـــة الأم” بموجـــب المر�ســـوم الأميري ال�ســـادر بتاريخ

5 نوفمبر 1968، كما تم اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأم في �سوق الكويت لالأوراق المالية في 29 �سبتمبر 1984. 

فيما يلي الأغرا�س التي اأ�س�ست من اأجلها ال�سركة الأم:

اإقامة م�سروع لإنتاج الإ�سمنت العادي والإ�سمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات والإ�سمنت البورتالندي لالأغرا�س ال�سناعية   .1

وب�سكل عام جميع اأنواع الإ�سمنت.

اإقامة الم�سانع والمعامل التي من �ساأنها تحقيق اأغرا�س ال�سركة الأم.  .2

القيام بالمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والعدد والآلت المرتبطة بطبيعة عمل ال�سركة الأم ونقلها �سواء داخل البالد اأو خارجها.  .3

لل�سركة الأم اأن تهتم اأو ت�سترك باأي وجه من وجوه ال�ستراك مع الهيئات اأو ال�سركات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها والتي   .4

قـــد تعاونهـــا على تحقيق اأغرا�سها فـــي الكويت اأو في الخارج، ولها اأن ت�ستري هذه الهيئـــات اأو تلحقها بها ولها اأن ت�سترك في 

تاأ�سي�س ال�سركات العقارية.

ا�ستغـــالل الفوائ�ـــس الماليـــة المتوفرة لدى ال�سركـــة الأم عن طريـــق ا�ستثمارها وتنميتهـــا محليًا وعالميًا فـــي محافظ مالية   .5

ومحافظ عقارية، وا�ستثمار اأموال ال�سركة عن طريق الم�ساهمة في تاأ�سي�س ال�سركات بكافة اأنواعها وباختالف اأغرا�سها وفي 

ال�سناديق ال�ستثمارية داخل وخارج دولة الكويت على اأن تدار من قبل �سركات وجهات متخ�س�سة.

يقـــع المركـــز الرئي�سي لل�سركة الأم في �سرق، منطقة ال�سوابر، �سارع ال�سهداء، بيت الإ�سمنت، �س.ب. 20581 ال�سفاة 13066 

الكويت.   – دولة 

تت�سمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليها مجتمعة “بالمجموعة”(.

اأ�سم ال�سركة
الكيان 

القانوني
الن�شاط 
الرئي�سي

بلد 
التاأ�سي�ش

ن�سبة الملكية %

20172016

99.25099.250الكويت�سناعي�س.م.ك.م�سركة ال�سويخ لالأ�سمنت

96.00096.000الكويتعقاري�س.م.ك.م�سركة اأمواج الدولية العقارية

99.84499.844الكويت�سناعي�س.م.ك.م�سركة اأ�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة

تم ا�ستخدام البيانات المالية المدققة لل�سركات التابعة عند اإعداد البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017. 

بلــــغ اإجمالي موجودات ال�سركات التابعــــة 38,791,337 دينار كويتي كما في 31 دي�سمبــــر 2017 )34,849,059 دينار كويتي 

كمــــا فــــي 31 دي�سمبر 2016(، كمــــا بلغ �سافي اأرباحهــــا 1,262,174 دينار كويتي لل�سنة المنتهية فــــي 31 دي�سمبر 2017 )مبلغ 

1,896,261 دينار كويتي لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2016(.

 تمت الموافقة على اإ�سدار البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017 من قبل مجل�س اإدارة ال�سركة الأم بتاريخ

6 مار�س 2018 وهي خا�سعة لموافقة الجمعية العامة العمومية للم�ساهمين.

اأ�ص�س الإعداد وال�صيا�صات المحا�صبية الهامة   .2

2.1  اأ�س�ش الإعداد

تم اإعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تم اإعداد هذه البيانات المالية المجمعة على اأ�سا�س 
مبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء بع�س الأدوات المالية التي يتم قيا�سها بالقيم العادلة، كما هو مبين في ال�سيا�سات المحا�سبية اأدناه.

تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية  2.2

) اأ(  معايير وتف�سيرات وتعديالت جديدة �سارية من 1 يناير 2017  

اإن ال�سيا�ســـات المحا�سبيـــة المطبقة من قبـــل المجموعة مماثلة لتلك المطبقة فـــي ال�سنة ال�سابقة با�ستثنـــاء التغيرات الناتجة عن 
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التالية وتعديالتها:

تعديل على معيار المحا�سبة الدولي 7: مبادرة الإف�ساح

اإن التعديـــل علـــى هذا المعيـــار والذي ي�سري باأثر م�ستقبلي على الفتـــرات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعـــد 1 يناير 2017، يتطلب من 
المن�ساأة تقديم اإف�ساحات تمّكن م�ستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن الأن�سطة التمويلية، بما 

في ذلك كال من التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية.

لي�س لتطبيق هذه التعديالت اأي تاأثير مادي على ال�سنة الحالية.

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 12: اإثبات موجودات �سريبية موؤجلة عن الخ�سائر غير المحققة

تو�سح التعديالت على هذا المعيار، والتي ت�سري باأثر رجعي على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2017، اأن اأي من�ساأة تحتاج 
اإلى النظر فيما اإذا كان قانون ال�سرائب يحد من م�سادر الأرباح الخا�سعة لل�سريبة مقابل خ�سم التعديل الناتج عن الفروقات ال�سريبية 
الموؤقتـــة. بالإ�سافـــة اإلـــى ذلك، توفر التعديـــالت اإر�سادات حول الطريقـــة التي يجب اأن تحدد بهـــا المن�ساأة الأربـــاح الم�ستقبلية الخا�سعة 

لل�سريبة، و�سرح الظروف التي يمكن اأن ي�سمل فيها الربح الخا�سع لل�سريبة ا�سترداد بع�س الموجودات لأكثر من قيمتها الدفترية.

لي�س لتطبيق هذه التعديالت اأي تاأثير مادي على ال�سنة الحالية.

التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014 - 2016:

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 12 »الإف�ساح عن الح�س�ش في المن�ساآت الأخرى«

ين�س المعيار 12 على اأن المن�ساأة لي�ست بحاجة اإلى تقديم ملخ�س معلومات مالية عن الح�س�س في �سركات تابعة اأو �سركات زميلة اأو 
م�ساريع م�ستركة م�سنفة )اأو مدرجة �سمن مجموعة ا�ستبعاد( كمحتفظ بها للبيع. وتو�سح التعديالت اأن هذا الأمر يعد الإعفاء الوحيد 

من متطلبات الإف�ساح الخا�سة بالمعيار 12 لتلك الح�س�س. 

) ب(  معايير وتف�سيرات �سادرة لكنها غير �سارية   

تم اإ�سدار المعايير الجديدة والمعدلة التالية من قبل مجل�س معايير المحا�سبة الدولية لكنها غير �سارية بعد ولم تطبقها المجموعة: 

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2: ت�سنيف وقيا�ش معامالت ال�سداد على اأ�سا�ش الأ�سهم

�سوف ي�سري هذا المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2018. تتناول هذه التعديالت ثالثة جوانب رئي�سية كما يلي:
الأ�شهم. اأ�شا�ش  على  ال�شداد  لمعامالت  النقدية  الت�شويات  قيا�ش  على  ال�شتحقاق  �شروط  تاأثيرات   •

المحتجزة. ال�سريبية  لاللتزامات  بال�سافي  الت�سوية  خ�سائ�س  مع  الأ�سهم  اأ�سا�س  على  ال�سداد  معامالت  ت�سنيف   •
المحا�شب���ة حي���ث اأن تعدي���ل بنود و�شروط معامالت ال�شداد على اأ�شا�ش الأ�شهم يغي���ر ت�شنيفها من ت�شوية نقدية اإلى ت�شوية   •

حقوق ملكية.

ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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المعيار الدولي للتقارير المالية 9: الأدوات المالية

يحـــل هـــذا المعيـــار الـــذي ي�سري على الفتـــرات ال�سنوية التي تبـــداأ في اأو بعـــد 1 يناير 2018 محـــل الإر�سادات الـــواردة في معيار 
المحا�سبـــة الدولـــي 39: الأدوات المالية: التحقق والقيا�س. يحدد المعيـــار الدولي للتقارير المالية 9 كيف تقوم من�ساأة ما بت�سنيف 
وقيا�ـــس اأدواتها المالية كما يقدم المعيار نموذًجا جديـــًدا للخ�سائر الئتمانية المتوقعة لحت�ساب انخفا�س قيمة الموجودات المالية 
بالإ�شاف���ة اإلى متطلب���ات جديدة عامة لمحا�شبة التحوط. كم���ا ي�شتند اإلى الإر�شادات حول تحقق وعدم تحق���ق الأدوات المالية من 

معيار المحا�سبة الدولي 39.

تتوقـــع اإدارة ال�سركـــة الأم األ يكون لتطبيـــق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في الم�ستقبل تاأثير مـــادي على المبالغ المدرجة فيما 
يخ�ـــس الموجـــودات والمطلوبات المالية للمجموعة. على الرغم من ذلك، لي�س من الممكن عمليًا اأن يتم تقديم تقدير معقول لتاأثير 

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حتى تقوم المجموعة بمراجعة تف�سيلية.

المعيار الدولي للتقارير المالية 15: اإيرادات من عقود مع عمالء

يقـــدم هـــذا المعيـــار، الذي ي�سري على الفترات ال�سنوية التـــي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2018، اإطار عمـــل �سامل لتحديد ما اإذا كان 
يتوجب العتراف بالإيراد ومبلغ وتوقيت ذلك. يحل هذا المعيار محل المعايير والتف�سيرات الحالية التالية في تاريخ �سريانه: 

18: الإيرادات.  الدولي  المحا�سبة  معيار   •

11: عقود الإن�ساء.  الدولي  المحا�سبة  معيار   •

13: برامج ولء العمالء. المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تف�سيرات  لجنة  تف�سير   •

15: اتفاقيات بناء العقارات.  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تف�سيرات  لجنة  تف�سير   •

18: تحويالت الموجودات من العمالء. المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تف�سيرات  لجنة  تف�سير   •

31: الإيرادات – معامالت المقاي�سة التي ت�سمل خدمات الدعاية. الدائمة  التف�سيرات  لجنة  تف�سير   •

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تاأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 15 وتخطط لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ ال�سريان المطلوب.

المعيار الدولي للتقارير المالية 16: التاأجير

�سوف ي�سري هذا المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2019. يحل هذا المعيار محل معيار المحا�سبة الدولي 
رقـــم 17 »التاأجير« حيث يتطلب مـــن الم�ستاأجرين اإثبات جميع عقود التاأجير في بيان المركز المالي المجمع بطريقة مماثلة لعقود 
التاأجيـــر التمويلـــي وفقا لمعيار المحا�سبـــة الدولي رقم 17 مع ا�ستثنـــاءات محدودة للموجودات المنخف�ســـة القيمة وعقود التاأجير 
ق�سيـــرة الأجل. كما في تاريخ بـــدء عقد التاأجير �سيعترف الم�ستاأجر بالتزام �سداد دفعات الإيجـــار واأ�سل يمثل الحق في ا�ستخدام 

الأ�سل المعني خالل فترة التاأجير.

تقوم المجموعة حالًيا بتقييم تاأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 16 وتخطط لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ ال�سريان المطلوب.

المعيار الدولي للتقارير المالية 17: عقود التاأمين

�سوف ي�سري هذا المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2021، ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية 4: 
عقـــود التاأميـــن. ينطبق المعيار الجديد على كافة اأنواع عقود التاأمين، بغ�س النظر عن نوع المن�ساآت الم�سدرة لها، كما ينطبق على 
بع�ـــس ال�سمانـــات والأدوات المالية ذات خ�سائ�س الم�ساركة الختيارية. اإن جوهر المعيار الدولي للتقارير المالية 17 هو النموذج 

العام، م�ساًفا اإليه:

اأ(      مواءمة خا�سة للعقود ذات خ�سائ�س الم�ساركة الختيارية المبا�سرة )اأ�سلوب الأتعاب المتغيرة(.

ب(    اأ�شلوب مب�شط )اأ�شلوب توزيع اأق�شاط التاأمين( ب�شكل رئي�شي للعقود ذات الفترات الق�شيرة.

 ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

التف�سير 22: العمليات بالعمالت الأجنبية واعتبارات الدفعة المقدمة

ي�ســـري التف�سيـــر علـــى الفتـــرات ال�سنوية التي تبداأ فـــي اأو بعد 1 ينايـــر 2018 ويو�سح اأنه مـــن اأجل تحديد �سعـــر ال�سرف الفوري 
ل�ستخدامـــه فـــي العتـــراف الأولـــي بالموجـــودات اأو الم�سروفات اأو الإيـــرادات ذات ال�سلـــة )اأو جزء منها( عند عـــدم العتراف 
بالموجـــودات اأو المطلوبـــات غير النقدية المتعلقة بالدفعة المقدمة، فاإن تاريخ المعاملة يحت�ســـب على اأنه التاريخ الذي تعترف فيه 
المن�ســـاأة ب�ســـكل اأولي بالموجودات اأو المطلوبات غير النقدية الناتجة عن الدفعة المقدمة. اإذا كان هناك دفعات متعددة اأو ا�ستالم 

مقدم للثمن المقابل، فيجب على المن�ساأة اأن تحدد تاريخ المعامالت لكل دفعة اأو ا�ستالم للدفعة المقدمة.

ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 28: ال�ستثمار في �سركات زميلة وم�ساريع م�ستركة

يجب تطبيق التعديالت باأثر رجعي وت�سري من 1 يناير 2018 مع ال�سماح بالتطبيق المبكر.

تو�سح التعديالت ما يلي:

اإن المن�ســـاأة التـــي تعتبر من�ساأة راأ�س مال م�ستـــرك اأو غيرها من المن�ساآت الموؤهلة قد تلجاأ، عنـــد العتراف الأولي على اأ�سا�س  اأ( 
كل ا�ستثمـــار علـــى حدة، اإلى قيا�س ا�ستثماراتها في ال�سركات الزميلة والم�ساريـــع الم�ستركة بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 

الخ�سارة.

اإذا كانـــت من�ســـاأة ل تمثل بحد ذاتها من�ساأة ا�ستثمارية تمتلك ح�سة في �سركة زميلـــة ا�ستثمارية اأو م�سروع م�سترك ا�ستثماري،  ب( 
يجـــوز لهـــا، عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، اأن تختار الإبقاء على القيا�س بالقيمـــة العادلة الذي تطبقه تلك ال�سركة الزميلة 
ال�ستثمارية اأو الم�سروع الم�سترك ال�ستثماري على ح�س�س ال�سركة الزميلة ال�ستثمارية اأو الم�سروع الم�سترك ال�ستثماري في 
ال�ســـركات التابعة. ويتم هـــذا الختيار ب�سكل منف�سل لكل �سركة زميلة ا�ستثمارية اأو م�ســـروع م�سترك ا�ستثماري في اآخر تاريخ 
1( يتـــم فيـــه العتراف الأولي بال�سركة الزميلة ال�ستثمارية اأو الم�سروع الم�سترك ال�ستثماري، 2( ت�سبح فيه ال�سركة الزميلة 

اأو الم�ســـروع الم�سترك من�ساأة ا�ستثمارية، 3( ت�سبح فيه ال�سركة الزميلة ال�ستثمارية اأو الم�سروع الم�سترك ال�ستثماري �سركة 
اأم للمرة الأولى.

 ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 40 تحويالت العقارات ال�ستثمارية

�ست�ســـري التعديـــالت على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2018، والتي تو�سح متى يجب على المن�ساأة تحويل العقار، 
بمـــا في ذلك العقـــارات قيد الإن�ساء اأو التطوير، اإلى اأو من عقارات ا�ستثمارية. تن�ـــس التعديالت على اأن التغير في ال�ستخدام يتم 
عندما ي�ستوفي العقار، اأو يتوقف عن ا�ستيفاء، تعريف العقار ال�ستثماري مع وجود دليل على التغير في ال�ستخدام. اإن مجرد التغير 

في نوايا الإدارة ل�ستخدام العقار ل ُيعد دلياًل على التغير في ال�ستخدام. 

ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة  2.3

2.3.1  اأ�س�ش التجميع
ال�سركات التابعة

تت�سمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�سركة الأم وال�سركات التي ت�سيطرعليها ال�سركة الأم و�سركاتها التابعة. تتحقق 
ال�سيطـــرة عندما يكون لل�سركة الأم: )اأ( القدرة علـــى التحكم في الجهة الم�ستثمر بها؛ )ب( التعر�س اأو الحق في العوائد المتغيرة 

نتيجة ال�سراكة مع الجهة الم�ستثمر بها؛ و)ج( القدرة على ا�ستخدام التحكم في ال�سركة الم�ستثمر بها للتاأثير على العوائد. 
تعيد المجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر بها اإذا كانت الحقائق والظروف ت�سير اإلى وجود تغيرات على واحد اأو 

اأكثر من عنا�سر ال�سيطرة الثالثة الواردة اأعاله.
يبـــداأ تجميـــع ال�سركة التابعة عندما ت�سيطر ال�سركة الأم علـــى ال�سركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقـــد ال�سركة الأم ال�سيطرة 
علـــى ال�سركـــة التابعة. وب�سفة خا�سة، يتم اإدراج الدخـــل والم�سروفات الخا�سة بال�سركة التابعة المقتنـــاة اأو المباعة خالل ال�سنة 
�سمـــن بيان الدخل المجمـــع اأو الإيرادات ال�ساملة الأخرى اعتبارًا من تاريخ �سيطرة ال�سركة علـــى ال�سركة التابعة حتى تاريخ توقف 

تلك ال�سيطرة. 
يتـــم توزيـــع الربح اأو الخ�سارة وكل بند من بنود الإيرادات ال�ساملة الأخرى علـــى مالكي ال�سركة والجهات غير الم�سيطرة. يتم توزيع 
الدخـــل ال�سامـــل لل�ســـركات التابعـــة اإلى مالكي ال�سركـــة اأو الجهات غيـــر الم�سيطرة حتـــى واإن اأدى ذلك اإلى وجـــود ر�سيد عجز في 

الح�س�س غير الم�سيطرة. 
عند ال�سرورة، يتم تعديل البيانات المالية لل�سركات التابعة لكي تتما�سى �سيا�ساتها المحا�سبية مع ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة.

يتم ا�ستبعاد جميع المعامالت والأر�سدة والإيرادات والم�سروفات المتبادلة بين �سركات المجموعة بالكامل عند التجميع. 
يتم المحا�سبة عن التغيرات في ح�س�س ملكية المجموعة في ال�سركات التابعة التي ل ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�سركة التابعة 
كمعامالت �سمن حقوق الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق الجهات الم�سيطرة وغير الم�سيطرة لتعك�س التغيرات في ح�ستها 
في ال�سركات التابعة. يتم اإدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق الجهات غير الم�سيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع 

اأو الم�ستلم في حقوق الملكية مبا�سرة وتكون متاحة لم�ساهمي ال�سركة. 
عندمـــا تفقد المجموعة ال�سيطرة علـــى ال�سركة التابعة يتم اإثبات الربح اأوالخ�سارة الناتجة عـــن ال�ستبعاد في بيان الدخل المجمع 

ويتم احت�ساب الربح اأو الخ�سارة بمقدار الفرق بين: 
اإجمالي القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم والقيمة العادلة للح�سة المتبقية و أ( 

القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات قبل ال�ستبعـــاد )مت�سمنة ال�سهـــرة(، والتزامات ال�سركـــة التابعة وكذلك حقـــوق الجهات غير  ب( 

الم�سيطرة.

تتم المحا�سبة عن كافة المبالغ المعترف بها �سابقًا في بيان الدخل ال�سامل الآخر فيما يتعلق بال�سركة التابعة فيما اإذا كانت المجموعة 
قد قامت با�ستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات ال�سلة بال�سركة التابعة ب�سكل مبا�سر. يتم اعتبار القيمة العادلة لأي ا�ستثمار متبقي 
في ال�سركة التابعة »�سابقًا« في تاريخ فقدان ال�سيطرة على اأنها القيمة العادلة عند العتراف المبدئي لغر�س المحا�سبة الالحقة وفقًا 

لمعيار المحا�سبة الدولي 39، اأو التكلفة عند العتراف المبدئي لال�ستثمار في ال�سركة الزميلة اأو الم�سروع الم�سترك.     

دمج الأعمال

يتـــم ا�ستخدام طريقـــة الإقتناء في المحا�سبة عن عمليات دمـــج الأعمال. يتم قيا�س مبلغ ال�سراء المحـــول لالإقتناء بالقيمة العادلة 
والتـــي يتـــم احت�سابها باإجمالي القيمة العادلـــة للموجودات المحولة في تاريخ الإقتناء والمطلوبـــات المتكبدة من المجموعة للمالك 
ال�سابقين لل�سركة المقتناة وكذلك اأية حقوق ملكية م�سدرة من المجموعة مقابل الإقتناء. يتم اإثبات الم�ساريف المتعلقة بالإقتناء 

ب�سفة عامة في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.

يتـــم العتراف المبدئـــي للموجودات والمطلوبـــات المقتناة المحددة فـــي عملية دمج الأعمـــال بالقيمة العادلة فـــي تاريخ الإقتناء، 
باإ�ستثنـــاء الموجودات والمطلوبات ال�سريبية الموؤجلة، اأو اأدوات حقوق الملكية المرتبطة بترتيبات المدفوعات على اأ�سا�س الأ�سهم، 

والموجودات الم�سنفة بغر�س البيع حيث يتم المحا�سبة عنها وفقًا لمعايير التقارير المالية ذات العالقة.

يتـــم قيا�س ال�سهرة بمقدار زيـــادة المقابل المحول وح�سة حقوق الجهات غير الم�سيطرة في ال�سركـــة المقتناة والقيمة العادلة لأي 
ح�سة مقتناة في ال�سابق عن �سافي قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة المحددة كما في تاريخ الإقتناء. في حال زيادة 
�سافـــي قيمـــة الموجودات المقتناة والمطلوبـــات المتكبدة عن المقابل المحـــول وح�سة حقوق الجهات غيـــر الم�سيطرة في ال�سركة 

المقتناة والقيمة العادلة لأي ح�سة مقتناة في ال�سابق، يتم اإدراج تلك الزيادة مبا�سرة في بيان الدخل المجمع كاأرباح.

يتـــم قيا�ـــس ح�سة حقـــوق الجهات غير الم�سيطـــرة في ال�سركة التابعـــة المقتناة بن�سبة ح�ســـة الجهات غير الم�سيطـــرة في �سافي 
الموجودات المحددة لل�سركة المقتناة اأو بالقيمة العادلة لتلك الح�سة. يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة. 

عنـــد تنفيـــذ عملية دمج الأعمال على مراحـــل، يتم اإعادة قيا�س الح�س�س المملوكة �سابقًا في ال�سركـــة المقتناة بالقيمة العادلة في 
تاريـــخ الإقتنـــاء )تاريخ بدء ال�سيطرة( ويتـــم اإدراج الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة - اإن وجدت - في بيـــان الدخل المجمع. يتم تحويل 
المبالـــغ المعترف بهـــا في بيان الدخل ال�سامل المجمع المتعلقة بالح�س�س ال�سابقة قبل تاريخ القتناء اإلى بيان الدخل المجمع كما 

لو تم ا�ستبعاد الح�سة بالكامل.

ال�سهرة

يتم اإدراج ال�سهرة الناتجة عن اإقتناء �سركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ القتناء ناق�سًا خ�سائر النخفا�س في القيمة اإن وجدت.

لأغرا�ـــس تحديـــد مدى وجود انخفا�س في قيمـــة ال�سهرة، يتم توزيع ال�سهرة على الوحدات المولـــدة للنقد )اأو المجموعات المولدة 
للنقد( التي من المتوقع اأن ت�ستفيد من عملية دمج الأعمال.

يتـــم اختبـــار المجموعات المولدة للنقد والتي توزع ال�سهرة عليهـــا �سنويًا بغر�س تحديد مدى وجود انخفا�س في قيمتها اأو على مدى 
فترات اأقل عندما يكون هناك موؤ�سرًا على احتمال انخفا�س قيم تلك المجموعات.

اإذا كانـــت القيـــم القابلة لال�سترداد لوحدات توليد النقد اأقـــل من قيمتها الدفترية، فاإن خ�سائر النخفا�ـــس في القيمة يتم توزيعها 
اأوًل لتخفي�ـــس قيمـــة اأي �سهرة موزعة على تلك الوحدات ثم على اأية موجودات اأخرى مرتبطة بالوحدات على اأ�سا�س التوزيع الن�سبي 
ووفقـــًا للقيـــم الدفترية لكل اأ�سل مـــن اأ�سول وحدة توليد النقد. يتم اإدراج اأية خ�سائر انخفا�س فـــي القيمة متعلقة بال�سهرة في بيان 

الدخل المجمع مبا�سرة. ل يتم رد خ�سائر النخفا�س في القيم المتعلقة بال�سهرة والتي �سبق العتراف بها في الفترات الالحقة.

عند ا�ستبعاد اأيًا من وحدات توليد النقد، توؤخذ قيمة ال�سهرة المتعلقة بها في العتبار عند تحديد اأرباح وخ�سائر ال�ستبعاد.

ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة وم�ساريع م�ستركة

اإن ال�سركات الزميلة هي تلك ال�سركات التي توؤثر فيها المجموعة ب�سكل جوهري. اإن التاأثير الجوهري هو القدرة على الم�ساركة في 
القرارات المالية وال�سيا�سات الت�سغيلية لل�سركة الم�ستثمر فيها لكنه لي�س �سيطرة اأو �سيطرة م�ستركة على هذه ال�سيا�سات.

الم�ســـروع الم�ستـــرك هو نوع من الترتيـــب الم�سترك يكون لالأطراف الذيـــن لديهم �سيطرة م�ستركة علـــى الترتيب حقوق في �سافي 
موجـــودات الم�ســـروع الم�سترك.  اإن ال�سيطرة الم�ستركة هـــي الم�ساركة المتفق عليها تعاقديًا في ال�سيطـــرة على ترتيب ما وتتواجد 

فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة بالأن�سطة ذات ال�سلة موافقة الأطراف الم�ستركة بالإجماع.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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اإن العتبــــارات التــــي تم اأخذها عنــــد تحديد التاأثير الجوهــــري اأو ال�سيطرة الم�ستركــــة ت�سبه تلك العتبــــارات الالزمة لتحديد 

ال�سيطــــرة على ال�سركات التابعة. تتم المحا�سبة على ا�ستثمار المجموعة فــــي �سركاتها الزميلة والم�ساريع الم�ستركة با�ستخدام 

طريقة حقوق الملكية.

وفقـــًا لطريقة حقوق الملكيـــة، يتم اإثبات ال�ستثمار في �سركة زميلة اأو م�سروع م�سترك مبدئيًا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفترية 

لال�ستثمار لإثبات التغيرات في ح�سة المجموعة في �سافي موجودات ال�سركة الزميلة اأو الم�سروع الم�سترك منذ تاريخ ال�ستحواذ.  

اإن ال�سهـــرة المتعلقـــة ب�سركة زميلـــة اأو م�سروع م�سترك مدرجة في القيمـــة الدفترية لال�ستثمار وهي غير مطفـــاأة ول مختبرة فرديًا 

للتحقق من انخفا�س قيمتها. ويعك�س بيان الدخل المجمع ح�سة المجموعة في نتائج اأعمال ال�سركة الزميلة اأو الم�سروع الم�سترك. 

يتـــم عر�ـــس اأي تغيير في بيان الدخـــل ال�سامل الآخر لهذه ال�سركات الم�ستثمر فيها كجزء من الدخـــل ال�سامل للمجموعة. بالإ�سافة 

اإلـــى ذلك، عندما يوجـــد تغير معترف به مبا�سرة في حقوق ملكية ال�سركة الزميلة اأو الم�ســـروع الم�سترك، تثبت المجموعة ح�ستها 

فـــي اأي تغييـــر، حيثما كان منا�سبًا، في بيان التغير في حقـــوق الملكية المجمع. يتم حذف الأربـــاح والخ�سائر غير المحققة الناتجة 

مـــن المعامالت بيـــن المجموعة و�سركتها الزميلة اأو الم�ســـروع الم�سترك، اإلى مدى ح�سة ال�سركة في ال�سركـــة الزميلة اأو الم�سروع 

الم�سترك. يتم عر�س اإجمالي ح�سة المجموعة في نتائج �سركة زميلة وم�سروع م�سترك في مقدمة بيان الدخل المجمع خارج الربح 

الت�سغيلـــي، كما اأنه يمثل الربح اأو الخ�سارة بعد خ�سم ال�سرائب والح�س�س غير الم�سيطرة في ال�سركات التابعة لل�سركة الزميلة اأو 

الم�سروع الم�سترك. يتم اإعداد البيانات المالية لل�سركة الزميلة اأو الم�سروع الم�سترك لنف�س فترة البيانات المالية للمجموعة. وكلما 

كان ذلك �سروريًا يتم عمل تعديالت لتتما�سى ال�سيا�سات المحا�سبية مع تلك الم�ستخدمة من قبل المجموعة.

بعـــد تطبيـــق طريقـــة حقوق الملكية تحدد المجموعـــة ما اإذا كان �سروريًا العتـــراف باأي خ�سارة انخفا�س في قيمـــة ا�ستثمارها في 

�سركاتهـــا الزميلـــة اأو الم�ســـروع الم�سترك. تقوم المجموعة بتاريـــخ كل بيانات مالية بتحديد ما اإذا كان هنـــاك دليل مو�سوعي على 

انخفا�ـــس قيمـــة ال�ستثمار في �سركة زميلـــة اأو م�سروع م�سترك. وفي حالة وجـــود مثل هذا الدليل، تقـــوم المجموعة باحت�ساب مبلغ 

النخفا�ـــس فـــي القيمة بالفـــرق بين القيمة الم�ستـــردة لل�سركة الزميلـــة اأو الم�سروع الم�ستـــرك وقيمتها الدفترية ثـــم تثبت خ�سارة 

انخفا�س قيمة �سركة زميلة اأو م�سروع م�سترك في بيان الدخل المجمع.

عندمـــا تفقـــد المجموعة تاأثيرًا جوهريـــًا على ال�سركة الزميلـــة اأو الم�سروع الم�سترك تقـــوم المجموعة بقيا�س واإثبـــات اأي ا�ستثمار 

محتفـــظ بـــه بقيمته العادلة. اأي الفـــرق بين القيمة الدفتريـــة لل�سركة الزميلة اأو الم�ســـروع الم�سترك عند فقـــدان تاأثير جوهري اأو 

�سيطرة م�ستركة عليها والقيمة العادلة لال�ستثمار المحتفظ به ومح�سل البيع يتم اإثباته في بيان الدخل المجمع.

2.3.2  ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

يتـــم اإدراج الممتلكات والمن�ساآت والمعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك المتراكم وخ�سائر النخفا�س في القيمة اإن وجدت. تت�سمن 

التكلفة �سعر ال�سراء والتكلفة المرتبطة ب�سكل مبا�سر لو�سع الأ�سل في حالة الت�سغيل لال�ستخدام المطلوب. يتم تحميل مبالغ ال�سيانة 

والت�سليح وال�ستبدالت والتح�سينات الب�سيطة كم�ساريف عند تكبدها، في الحالت التي يظهر فيها بو�سوح اأن الم�ساريف قد اأدت 

اإلـــى زيادة في المنافع القت�سادية الم�ستقبلية المتوقع الح�سول عليها من ا�ستخدام اإحدى الممتلكات والمن�ساآت والمعدات اإلى حد 

اأعلى من معيار الأداء المحدد اأ�سا�سًا، فاإنه يتم ر�سملة هذه الم�ساريف كتكلفة اإ�سافية على الممتلكات والمن�ساآت والمعدات. 

يتم احت�ساب ا�ستهالك الممتلكات والمن�ساآت والمعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع لها كما يلي: 

العمر النتاجي

10-35 �سنةاملباين 

7-25 �سنةاآلت ومعدات

1-7 �سنةو�سائل نقل واأجهزة كمبيوتر واأثاث

تتم مراجعة القيمة المتبقية لالأ�سل والعمر الإنتاجي وطريقة ال�ستهالك دوريًا للتاأكد من اأن الطريقة وفترة ال�ستهالك متفقتين مع 
المنفعة القت�سادية المتوقعة مـن بنود الممتلكات والمن�ساآت والمعدات. واإذا تغيرت الأعمار الإنتاجية المقدرة للممتلكات والمن�ساآت 

والمعدات فاإنه يتم تغيير تلك الأعمار اعتبارًا من بداية ال�سنة المالية التي حدث بها التغير بدون اأثر رجعي. 

يتم خف�س القيمة الدفترية للموجودات اإلى قيمتها القابلة لال�سترداد مبا�سرة اإذا كانت القيمة الدفترية للموجودات اأكبر من قيمتها 
القابلة لال�سترداد المقدرة.

تحدد اأرباح اأو خ�سائر البيع بالفرق بين �سافي متح�سالت البيع و�سافي القيمة الدفترية لالأ�سل وتدرج في بيان الدخل المجمع. 

تـــدرج م�سروعـــات قيد التنفيـــذ �سمن بند الممتلـــكات والمن�ساآت والمعـــدات في بيان المركـــز المالي المجمع حتى يتـــم ا�ستكمالها 
وتجهيزها لتكون �سالحة لال�ستخدام، وفي هذا التاريخ يتم اإعادة تبويبها �سمن الموجودات الم�سابهة لها، ويتم البدء في احت�ساب 

ا�ستهالك لها اعتبارًا من ذلك التاريخ.

2.3.3  موجودات غير ملمو�سة

الموجودات غير الملمو�سة ذات العمر الإنتاجي المحدد والم�ستراة ب�سكل منف�سل يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�سا اأية خ�سائر متراكمة 
متعلقة بالإطفاء اأو بخ�سائر انخفا�س القيمة اإن وجدت. يتم احت�ساب الإطفاء على اأ�سا�س ثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع.

تتـــم مراجعـــة العمـــر الإنتاجي وطرق الإطفاء في نهاية كل �سنة ماليـــة. ويتم المحا�سبة عن التغير في التقديـــرات اعتبارا من بداية 
ال�سنة المالية التي حدث بها التغير.

الموجـــودات غيـــر الملمو�ســـة ذات العمر الإنتاجي غير المحدد والم�ستـــراة ب�سكل منف�سل يتم اإدراجها بالتكلفـــة ناق�سا اأية خ�سائر 
انخفا�س القيمة اإن وجدت.

يتـــم �سطـــب الموجودات غير الملمو�سة عند ال�ستبعاد اأو عند ثبوت عدم وجود منفعة م�ستقبلية من ال�ستخدام.  يتم قيا�س الربح اأو 
الخ�سارة الناتجة من البيع بالفرق بين �سافي متح�سالت البيع والقيمة الدفترية لالأ�سل المباع ثم تدرج في بيان الدخل المجمع.

2.3.4  ا�ستثمارات عقارية

اإن العقـــارات المحتفـــظ بهـــا لفترات تاأجيرية طويلـــة الأجل اأو بهدف زيادة راأ�س المـــال اأو كل ذلك، والتي لم يتـــم اإ�سغالها من قبل 
ال�سركـــة يتـــم ت�سنيفها كا�ستثمارات عقارية. تت�سمن ال�ستثمارات العقارية اأي�سًا العقارات التي قيد الإن�ساء اأو التطوير لال�ستخدام 

الم�ستقبلي كا�ستثمارات عقارية.

يتـــم قيا�ـــس ال�ستثمارات العقاريـــة مبدئيا بالتكلفة بمـــا في ذلك تكاليـــف المعاملة. تت�سمـــن تكاليف المعامالت الأتعـــاب المهنية 
للخدمـــات القانونيـــة وعمولت التاأجير الأولي لجعـــل العقار في الحالة الالزم اأن يكون عليها كي ي�سبـــح مهياأً للت�سغيل. كما تت�سمن 

القيمة الدفترية تكلفة ا�ستبدال جزء من ال�ستثمارات العقارية الحالية وقت تكبد التكلفة في حالة الوفاء بمعايير التحقق.

يتـــم ت�سجيـــل ال�ستثمـــارات العقارية بالتكلفة ناق�ســـًا النخفا�س في القيمة )اإن وجـــد(. ل يتم ا�ستهالك الأرا�ســـي. يتم ا�ستهالك 
المباني على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي المقدر وهو من 10 اإلى 20 �سنة.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة
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يتـــم اإلغـــاء اإثبـــات ال�ستثمارات العقاريـــة عند بيعها اأو عنـــد �سحبها من ال�ستخدام ب�ســـكل دائم وعندما ل تتوقـــع منافع اقت�سادية 
م�ستقبلية من ا�ستبعادها. يتم احت�ساب الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن بيع ا�ستثمار عقاري بمبلغ الفرق بين القيمة الدفترية و�سافي 
متح�سالت البيع. يتم اإثبات اأية اأرباح اأو خ�سائر ناتجة عن ال�ستغناء عن اأو ا�ستبعاد ال�ستثمارات العقارية في بيان الدخل المجمع 

في �سنة ال�ستغناء اأو البيع.

تتـــم التحويـــالت اإلى ال�ستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغير فـــي ال�ستخدام مثبتًا بنهاية اإ�سغال المالك للعقار اأو بداية 
عقـــد تاأجيـــر ت�سغيلي. تتـــم التحويالت من ال�ستثمارات العقارية فقـــط عندما يكون هناك تغير في ال�ستخـــدام مثبتًا ببداية اإ�سغال 

المالك للعقار اأو بداية التطوير بنية البيع.

2.3.5  انخفا�ش فـي قيمة الموجودات الملمو�سة والغير ملمو�سة باإ�ستثناء ال�سهرة

يتم مراجعة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة �سنويًا لتحديد مدى وجود موؤ�سرات على انخفا�س فـي قيمة تلك الموجودات. فـي 
حالة وجود مثل هذه الموؤ�سرات، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سترداد لتلك الموجودات بغر�س تحديد مبلغ النخفا�س فـي القيمة، اإن 
وجـــد. يتـــم اختبار الموجودات غير الملمو�سة التي لي�س لها عمر اإنتاجي محدد والموجودات غير الملمو�سة التي لم تتاح لال�ستخدام 
بعد من اأجل تحديد النخفا�س فـي القيمة �سنويًا على الأقل، وحينما يكون هناك موؤ�سر على وجود انخفا�س فـي قيمة هذا الأ�سل.  

 ويتـــم تحديد �سافــــي القيمة ال�ستردادية على اأ�سا�س القيمـــة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكاليف البيع اأو قيمـــة ال�ستخدام اأيهما اأعلى.

يتم العتراف بخ�سائر النخفا�س فـي القيمة فـي بيان الدخل المجمع فـي ال�سنة التي ظهرت فـيها هذه الخ�سائر. فـي حال رد النخفا�س 
 فـي القيمة، يتم عك�س النخفا�س فـي القيمة فـي حدود �سافـي القيمة الدفترية لالأ�سل فـيما لو لم يتم اإثبات النخفا�س فـي القيمة. 

يتم العتراف برد النخفا�س فـي القيمة فـي بيان الدخل المجمع مبا�سرة.

2.3.6  الأدوات المالية

يتم العتراف بالموجودات واللتزامات المالية عندما ت�سبح المجموعة طرفًا لاللتزامات التعاقدية لهذه الأدوات.

يتـــم قيا�س جميع الموجودات المالية اأو المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم اإ�سافة اأو خ�سم التكاليف المتعلقة بالإقتناء 
اأو الإ�سدار لالأ�سل اأو اللتزام المالي من القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام المالي عند العتراف المبدئي )با�ستثناء الأدوات المالية 

الم�سنفة بـ “القيمة العادلة من خالل بيان الدخل«(. حيث يتم اإدراج التكاليف المتعلقة بالقتناء مبا�سرة فـي بيان الدخل.

الموجودات المالية

يتم ت�سنيف الموجودات المالية اإلى ت�سنيفات محددة وهي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وموجودات مالية 
محتفـــظ بها حتـــى تاريخ ال�ستحقاق وموجودات مالية متاحة للبيع وقرو�س ومدينون. تقـــوم المجموعة بتحديد الت�سنيف المنا�سب 
لموجوداتها المالية فـي تاريخ العتراف المبدئي بناًء على الغر�س من اقتناء تلك الموجودات المالية. يتم العتراف بكافة عمليات 

ال�سراء والبيع للموجودات المالية فـي تاريخ المتاجرة. تقوم المجموعة بت�سنيف موجوداتها المالية كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

يتم ت�سنيف الموجودات المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عندما يكون الأ�سل المالي اإما محتفظ به للمتاجرة 
اأو م�سنـــف فــــي فئة موجـــودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم اإثبات الموجـــودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخـــل بالقيمـــة العادلة مع اإدراج اأي اأرباح اأو خ�سائر ناتجة عن اإعـــادة القيا�س فـي بيان الدخل المجمع. يتم ت�سنيف الأ�سل المالي �سمن 

هذه الفئة اإذا تم امتالكه بغر�س بيعه فـي الأجل الق�سير. يتم ت�سنيف الموجودات فـي هذه الفئة كموجودات متداولة اإذا كان من المتوقع 

�سدادهـــا خـــالل 12 �سهرا، فـيما عدا ذلك فاإنه يتـــم ت�سنيفها كموجودات غير متداولة. ي�سمل �سافـي الربـــح اأو الخ�سارة المثبتة فـي بيان 

الدخل المجمع اأي توزيع اأرباح اأو فائدة مكت�سبة من الأ�سل المالي. تم تحديد القيمة العادلة بال�سكل المبين فـي )اإي�ساح 3.3(. 

الموجودات المالية المتاحة للبيع

اإن الموجـــودات المالية المتاحة للبيـــع لي�ست م�ستقات، وهي التي لم يتم ت�سنيفها كـ )اأ( قرو�س ومدينون اأو )ب( محتفظ بها حتى 

تاريخ ال�ستحقاق اأو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم اإعادة قيا�س الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مو�سح فـي اإي�ساح 3.3.

يتم اإدراج التغير فـي القيمة العادلة �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى وتتراكم �سمن احتياطي التغير فـي القيمة العادلة. فـي حالة 

بيـــع اأو انخفا�ـــس قيمة الموجـــودات “المتاحة للبيع”، يتم اإعادة ت�سنيف الربح اأو الخ�ســـارة المتراكمة من قبل �سمن بند احتياطي 

التغير فـي القيمة العادلة فـي بيان الدخل.

يتـــم اإثبـــات ال�ستثمارات المتاحة للبيع غير الم�سعرة فـي �سوق ن�سط والتي ل يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�سورة موثوق بها بالتكلفة 

بعد خ�سم النخفا�س فـي القيمة فـي نهاية كل فترة مالية.

يتم اإثبات التوزيعات النقدية المتعلقة بال�ستثمارات المتاحة للبيع فـي بيان الدخل المجمع عند ثبوت حق المجموعة فـي اإ�ستالم تلك 

التوزيعات، ويتم اإثبات اأرباح اأو خ�سائر فروق العملة المتعلقة بها �سمن بنود بيان الدخل ال�سامل الأخرى.

القرو�ش والمدينون

هي موجودات مالية بخالف الم�ستقات ذات ا�ستحقاق ثابت اأو محدد، وهي غير م�سعرة فـي اأ�سواق ن�سطة. تثبت القرو�س والمدينين 

)الذمـــم التجارية والمدينيـــن الآخرون والنقد لدى البنوك( بالتكلفـــة المطفاأة با�ستخدام معدل العائد الفعلـــي مخ�سومًا منها اأي 

خ�سائر انخفا�س فـي القيمة.

النخفا�ش فـي القيمة

فـــي نهاية كل فتـــرة مالية، تقوم المجموعة بتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على وجـــود انخفا�س في القيمة لالأ�سل المالي 

بخـــالف الموجـــودات الماليـــة بالقيمة العادلة – بيان الدخل. يتم العتراف بخ�سائـــر النخفا�س في القيمة في بيان الدخل المجمع 

مبا�ســـرة عنـــد وجـــود دليل اإيجابي- نتيجـــة لوقوع حدث اأو اأكثر بعـــد العتراف المبدئي لهـــذه الموجـــودات - اأن التدفقات النقدية 

المتوقعة من ذلك الأ�سل �سوف تتاأثر.

اإن النخفا�ـــس الهـــام اأو الدائم في القيمة العادلة بالن�سبة لال�ستثمارات المتاحة للبيع عـــن التكلفة يعتبر دليل مو�سوعي على وجود 

انخفا�س في القيمة.

بالن�سبـــة للموجـــودات المالية المدرجـــة بالتكلفة المطفاأة، تقدر خ�سائـــر النخفا�س في القيمة بمقدار الفـــرق بين القيمة الدفترية 

لالأ�ســـل والقيمـــة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المقـــدرة بعد خ�سمها با�ستخدام متو�سط �سعـــر الفائدة الفعلي الم�ستخدم 

اأ�سا�سًا لالأ�سل المالي.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة
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بالن�سبـــة للموجـــودات الماليـــة المدرجة بالتكلفة فـــاإن خ�سائر النخفا�س في القيمـــة تتمثل في الفرق بين القيمـــة الدفترية والقيمة 

الحالية للتدفقات النقدية مخ�سومة طبقًا لمعدلت العائد ال�سارية الفعلية في ال�سوق على الأدوات المالية الم�سابهة.

يتم تخفي�س القيمة الدفترية لكافة الموجودات بخ�سائر النخفا�س في القيمة مبا�سرة فيما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخفي�س 

قيمتها من خالل تكوين مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها. عند وجود دليل على اأن الذمم التجارية لن يتم تح�سيلها يتم اإعدام 

تلك الذمم مقابل المخ�س�س المكون. لحقًا، وفي حالة تح�سيل الذمم التي �سبق اإعدامها يتم اإدراجها في بيان الدخل المجمع. 

عنـــد انخفا�ـــس قيمة الموجودات المالية المتاحـــة للبيع، يتم اإعادة ت�سنيف الأرباح والخ�سائـــر المتراكمة والتي �سبق العتراف بها 

�سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى اإلى بيان الدخل المجمع. 

بالن�سبـــة لـــالأدوات الماليـــة التي يتم قيا�سها بالتكلفـــة المطفاأة فاإنه في حالة حـــدوث تغير اإيجابي في الفتـــرة الالحقة على خ�سائر 
النخفا�س في القيمة، والذي يمكن تحديد عالقته باأحداث تمت بعد العتراف بخ�سائر النخفا�س في القيمة ب�سكل مو�سوعي، فاإن 
خ�سائر النخفا�س التي تم العتراف بها �سابقًا يتم ردها من خالل بيان الدخل المجمع وفي حدود القيمة الدفترية للدخل في تاريخ 

رد خ�سائر النخفا�س في القيمة وبما ل يتعدى التكلفة المطفاأة لو لم يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�س في القيمة �سابقًا.

اإن خ�سائـــر النخفا�ـــس في القيمة لالأ�سهـــم الم�سنفة كمتاحة للبيع ل يتـــم عك�سها مرة اأخرى على بيان الدخـــل المجمع، حيث يتم 
ت�سجيل اأثر اأي زيادة في القيمة العادلة لحقًا �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى.

ال�ستبعاد 

يتـــم حـــذف الأ�سل المالي من الدفاتـــر عندما ينتهي حق المجموعة فــــي ا�ستالم التدفقات النقدية من هـــذا الأ�سل اأو عندما تقوم 
المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكيتها فـي الأ�سل اإلى طرف اآخر. 

يتـــم العتـــراف بالفرق بين القيمة الدفترية والمقابل الم�ستلم والمدينين والأربـــاح اأو الخ�سائر التراكمية، المعترف بها �سمن بنود 
الدخل ال�سامل الأخرى والمتراكمة فـي بند حقوق الملكية، فـي بيان الدخل المجمع. 

المطلوبات المالية

يتم العتراف المبدئي للمطلوبات المالية »مت�سمنة القرو�س والدائنين والأر�سدة الدائنة الأخرى« بالقيمة العادلة بعد خ�سم تكلفة 
المعاملة المتكبدة ويتم اإعادة قيا�سها بالتكلفة المطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

ال�ستبعاد 

يتـــم حـــذف المطلوبات المالية فقط عند الوفاء باللتزام اأو انتهائه. يتم العتراف بالفـــرق بين القيمة الدفترية لاللتزام والمقابل 
المدفوع والدائنين فـي بيان الدخل المجمع.

المقا�سة

تتم المقا�سة بين الموجودات والمطلوبات المالية و�سافـي المبلغ المبين فـي بيان المركز المالي المجمع فقط اإذا كانت هناك حقوق 
قانونيـــة حالية قابلة التنفـيذ لمقا�ســـة المبالغ المعترف بها وتنوي المجموعة ال�سداد على اأ�سا�ـــس ال�سافـي اأو ا�سترداد الموجودات 

وت�سوية المطلوبات فـي اآن واحد. 

2.3.7  المخزون

يتـــم اإثبـــات المخزون بالتكلفة و�سافـي القيمة المحققة اأيهما اأقل. ويتم تحديد تكلفة المواد الخام على اأ�سا�س متو�سط �سعر التكلفة 

المرجح. تت�سمن تكلفة الب�ساعة الجاهزة وتلك التي قيد التجهيز تكلفة المواد المبا�سرة والعمالة المبا�سرة والم�ساريف ال�سناعية 

غير المبا�سرة الثابتة والمتغيرة بالإ�سافة اإلى التكاليف الأخرى المتكبدة فـي اإي�سال الب�ساعة اإلى الموقع والو�سع الحالي لها. تمثل 

�سافـي القيمة المحققة �سعر البيع المقدر ناق�سًا كافة تكاليف الإنجاز المقدرة والتكاليف ال�سرورية لإتمام البيع. 

2.3.8  مكافاأة نهاية الخدمة للموظفـين

تقوم المجموعة وفقًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفـين عند ترك الخدمة طبقًا لالئحة مزايا محددة. بالن�سبة للعاملين 

غيـــر الكويتييـــن فــــي دول اأخرى فـيتم احت�ساب مكافاأة نهايـــة الخدمة وفقًا لقوانين العمل ال�سائدة فـي هـــذه الدول، ويتم �سداد تلك 

المبالـــغ دفعـــة واحدة عند نهاية خدمة الموظفـيـــن. اإن هذا اللتزام غير ممول ويتم ح�سابه على اأ�سا�ـــس المبلغ الم�ستحق بافترا�س 

وقـــوع كامـــل اللتزام كنتيجة لإنهاء خدمة العاملين فــــي تاريخ البيانات المالية المجمعة، وتتوقـــع الإدارة اأن ينتج عن هذه الطريقة 

تقديرًا منا�سبًا للقيمة الحالية للتزام المجموعة.

2.3.9  مخ�س�سات

يتـــم العتـــراف بالمخ�س�سات عندما يكون على المجموعة التزامات قانونية حالية اأو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث �سابقة، ومن 

المحتمـــل اأن يتطلـــب ذلك تدفقـــات خارجة للموارد القت�سادية لت�سويـــة هذه اللتزامات ويمكن تقديرها ب�ســـورة موثوق فـيها. يتم 

قيا�ـــس المخ�س�سات بالقيمـــة الحالية للتدفقات النقدية المتوقـــع اأن تكون مطلوبة ل�سداد اللتزام با�ستخـــدام معدل خ�سم يعك�س 

تقديرات ال�سوق والقيم الحالية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. 

2.3.10  اأ�سهم الخزانة

تتمثـــل اأ�سهـــم الخزانة فـي اأ�سهم ال�سركة الذاتيـــة التي تم اإ�سدارها و�سراوؤها لحقًا من قبل المجموعة ولـــم يتم اإعادة اإ�سدارها اأو 

اإلغاوؤهـــا حتـــى تاريخ البيانات الماليـــة المجمعة. يتم المحا�سبة عن اأ�سهـــم الخزانة بطريقة التكلفة حيث يتـــم اإدراج تكلفة الأ�سهم 

الم�ستـــراة فـي ح�ســـاب مقابل �سمن حقوق الملكية. عند اإعادة الإ�سدار يتم اإدراج الأربـــاح الناتجة �سمن ح�ساب م�ستقل فـي حقوق 

الملكية “اأرباح بيع اأ�سهم الخزانة” والذي يعتبر غير قابل للتوزيع، كما يتم تحميل الخ�سارة المحققة على نف�س الح�ساب فـي حدود 

الر�سيد الدائن لذلك الح�ساب، ويتم تحميل الخ�سارة الإ�سافـية على الأرباح المرحلة ثم الحتياطيات ثم عالوة الإ�سدار. ت�ستخدم 

الأربـــاح المحققـــة لحقًا عن بيـــع اأ�سهم الخزانة لمقابلة الخ�ســـارة الم�سجلة �سابقًا فـي عالوة الإ�سدار ثـــم الحتياطيات ثم الأرباح 

المرحلة والربح الناتج عن بيع اأ�سهم الخزانة. 

2.3.11  العمالت الأجنبية

عملة الت�سغيل والعر�ش 

يتـــم قيا�ـــس البنود المت�سمنة فـي البيانـــات المالية لكل �سركة من �سركات المجموعة با�ستخدام عملـــة البيئة القت�سادية التي تقوم 

ال�سركة بممار�سة اأن�سطتها فـيها )عملة الت�سغيل(. يتم عر�س البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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المعامالت والأر�سدة  

يتم ترجمة المعامالت بالعملة الأجنبية اإلى الدينار الكويتي با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ المعاملة. يتم اإعادة ترجمة 
البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت الأجنبية فـي تاريخ البيانات المالية المجمعة. 

يتـــم اإثبـــات اأرباح اأو خ�سائر فـــروق العملة الناتجة من ت�سوية تلـــك المعامالت وكذلك من ترجمة الموجـــودات والمطلوبات بعمالت 
اأجنبية فـي نهاية ال�سنة فـي بيان الدخل المجمع.

�سركات المجموعة

يتـــم ترجمـــة نتائج الأعمـــال والمركز المالي لكافة �ســـركات المجموعة والتي لهـــا عملة ت�سغيل مختلفة عن عملـــة العر�س )بخالف 
ال�سركات التي تمار�س اأن�سطتها فـي بالد تعاني من معدلت ت�سخم عالية جدًا( اإلى عملة العر�س كما يلي:

با�ستخدام �سعر الإقفال فـي تاريخ البيانات المالية المجمعة. المالي  المركز  بيان  فـي  والمطلوبات  الموجودات  ترجمة  يتم   •

ترجمة الإيرادات والم�سروفات فـي بيان الدخل با�ستخدام متو�سط �سعر ال�سرف. يتم   •

يتم اإثبات ناتج الترجمة فـي بند م�ستقل �سمـن حقوق الملكية.  •

2.3.12  الإعتراف بالإيرادات

يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة لمبلغ البيع الم�ستلم اأو الذمة المدينة، ويتم تخفـي�سه بالمبالغ المقدرة للمردودات من العمالء 
والخ�سميات الأخرى الم�سابهة وكذلك بعد ا�ستبعاد المبيعات المتبادلة بين �سركات المجموعة.

تتحقق الإيرادات من بيع الب�ساعة عندما يتم نقل مخاطر الملكية ومنافعها المهمة اإلى الم�ستري. يتم عادة نقل هذه المخاطر   •
والمنافع اإلى الم�ستري عند الت�سليم وانتقال الملكية القانونية. 

اإثبات اإيرادات توزيعات الأرباح عند ثبوت الحق فـي ا�ستالمها. يتم   •

فوائد الودائع على اأ�سا�س التوزيع الزمني وت�سجل الإيرادات الأخرى على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق. تدرج   •

2.3.13  تكاليف اقترا�ش 

يتـــم ر�سملـــة تكاليف القترا�س التي تتعلق مبا�سرة باإقتناء اأو اإن�ساء اأو اإنتاج اأ�سول موؤهلـــة للر�سملة - التي ت�ستغرق فترة اإن�ساءها 
اأو تجهيزهـــا فتـــرات طويلـــة لت�سبح جاهـــزة لال�ستخدام اأو البيـــع - كجزء من تكلفة الأ�ســـل وذلك لحين الإنتهـــاء من تجهيزها 

لال�ستخـــدام اأو البيـــع.

يتم العتراف بباقي تكاليف القترا�س كم�ساريف فـي الفترة التي تكبدت فـيها.

2.3.14  المحا�سبة عن عقود الإيجار 

يتم معالجة الإيجارات كاإيجار تمويلي اإذا ما تم تحويل معظم المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية الأ�سل وفقًا لبنود العقد للم�ستاأجر. 
يتم معالجة كافة عقود الإيجار الأخرى كاإيجار ت�سغيلي.

عندما تكون المجموعة هي الطرف الموؤجر

يتـــم اإثبـــات اإيرادات الإيجـــار الت�سغيلي بالق�ســـط الثابت على مدار فتـــرة الإيجار. يتم توزيـــع اإيراد الإيجار التمويلـــي على الفترات  
المحا�سبية بحيث تعك�س عائد ثابت على �سافـي قيمة الأ�سل الموؤجر.

عندما تكون المجموعة هي الطرف الم�ستاأجر

يتـــم العتراف المبدئي بالأ�سول الم�ستاأجرة وفقًا لعقود اإيجار تمويلـــي كموجودات للمجموعة بقيمتها العادلة فـي بداية الإيجار اأو، 
اإذا كانـــت اأقـــل، بالقيمة الحالية المقدرة للحد الأدنى للمبالغ المدفوعة لالإيجار. يتم اإثبات التزام للطرف الموؤجر فـي بيان المركز 
المالي المجمع مقابل عقود الإيجار التمويلي. ويتم اإثبات المبالغ الم�سددة مقابل عقود الإيجار الت�سغيلي كم�سروف فـي بيان الدخل 

بطريقة الق�سط الثابت على مدار فترة عقود الإيجار.

2.3.15  توزيعات الأرباح

يتـــم العتـــراف بتوزيعات الأرباح العائـــدة اإلى م�ساهمي ال�سركة كالتزامات فـي البيانات الماليـــة المجمعة فـي الفترة التي يتم فـيها 
اعتماد هذه التوزيعات من الم�ساهمين.

اإدارة المخاطر   .3

3.1 المخاطر المالية
اإن اأن�سطـــة المجموعـــة تعر�سها لمجموعة من المخاطـــر المالية وهي مخاطر ال�سوق )تت�سمن مخاطـــر العمالت الأجنبية ومخاطر 
التغيـــر فـــي القيمة العادلة الناتجة عن التغير فـــي معدل الفائدة ومخاطر التقلبات في التدفقـــات النقدية الناتجة عن التغيرات في 

اأ�سعار الفائدة ومخاطر الأ�سعار( ومخاطر الئتمان ومخاطر ال�سيولة. 

تتركـــز اإدارة المجموعـــة لهذه المخاطـــر المالية في التقييـــم الم�ستمر لظروف ال�ســـوق واتجاهاته وتقديـــر الإدارة للتغيرات طويلة 
وق�سيرة الأجل في عوامل ال�سوق. 

)اأ( مخاطر ال�سوق

مخاطر  العملة الأجنبية

تتعر�س المجموعة لخطر العمالت الأجنبية الناتج ب�سكل اأ�سا�سي من التعامل في الأدوات المالية بالدولر الأمريكي. اإن خطر العمالت 
الأجنبية ينتج من المعامالت الم�ستقبلية ومن الموجودات واللتزامات بعملة تختلف عن عملة الت�سغيل.

قامت المجموعة بو�سع �سيا�سات لإدارة مخاطر العملة الأجنبية تتمثل في المراقبة الدقيقة للتغيرات في اأ�سعار العملة وتاأثيرها على 
الو�شع المالي للمجموعة. وكذلك ا�شتخدام اأدوات تحوط لتغطية خطر اأ�شعار �شرف بع�ش العمالت الأجنبية وذلك على مدار العام. 

تتعر�س المجموعة ب�سكل اأ�سا�سي لمخاطر العمالت الأجنبية نتيجة لترجمة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت الأجنبية مثل النقد 
والنقد المعادل وال�ستثمارات والذمم الدائنة والقرو�س والت�سهيالت البنكية والمرابحات. 

فيما يلي �سافي مراكز الدولر الأمريكي كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:

20172016

)201,483(1,235,845�سافـي مراكز الدولر الأمريكي

الدينار الكويتي مع ثبات كل المتغيـــرات الأخرى، فاإن �سافي ربح  فـــي حالـــة انخفا�س/ارتفاع الدولر الأمريكي بمعدل 5% اأمـــام 
المجموعـــة �ســـوف يزيد/ينخف�س بمقـــدار 61,792 دينار كويتي لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبـــر 2017 )10,074 دينار كويتي 

لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2016(. 

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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مخاطر ال�سعر

تتعر�ـــس المجموعـــة لمخاطر ال�سعر مـــن خالل ا�ستثماراتهـــا المبوبة فــــي البيانات المالية المجمعـــة كا�ستثمارات متاحـــة للبيع اأو 
كا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها على اأ�سا�س توزيعات الأ�سل المحددة م�سبقا على فئات متعددة والتقييم 
الم�ستمـــر لظروف ال�سوق والتجاهات وتقدير الإدارة لتغيرات طويلة الأجل فـي القيمة العادلة. بالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم المجموعة 

بالحتفاظ با�ستثماراتها لدى �سركات ا�ستثمار متخ�س�سة تقوم باإدارة تلك ال�ستثمارات. 
كمـــا تقـــوم المجموعـــة من خـــالل التقارير ال�سهرية التـــي يتم تزويدها بها مـــن مديري المحافـــظ بالمراقبة علـــى اإدارة المحافظ 

ال�ستثمارية واتخاذ الإجراءات الالزمة فـي حينه لتقليل مخاطر ال�سوق المتوقعة لتلك ال�ستثمارات. 
اإن الجـــدول اأدنـــاه يو�سح اأثر انخفا�ـــس موؤ�سر �سوق الكويت لـــالأوراق المالية على �سافـي اأرباح المجموعـــة لل�سنة وعلى بيان الدخل 

ال�سامل المجمع. اإن هذا التحليل يفتر�س تغير موؤ�سر �سوق الكويت لالأوراق المالية بن�سبة ± 5% مع ثبات كافة العوامل الأخرى. 

الأثر على بيان الدخل ال�سامل المجمع الأثر على بيان الدخل المجمع

2016 2017 2016 2017

- - 71,205 51,030 ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,272,347 2,364,573 - - ا�ستثمارات متاحة للبيع

مخاطر التقلبات فـي التدفقات النقدية والقيمة العادلة الناتجة عن التغير فـي اأ�سعار الفائدة: 
حيـــث اأن المجموعـــة لي�س لديها موجودات هامة محملة باأ�سعار فائدة، فاإن اإيرادات المجموعة وتدفقاتها النقدية الت�سغيلية م�ستقلة 

عن مخاطر �سعر الفائدة. 
اإن مخاطـــر �سعر الفائدة ناتجة عن القترا�س طويل الأجل. تحتفظ المجموعة بقرو�س محملة باأ�سعار فائدة متغيرة واأخرى محملة 

باأ�سعار فائدة ثابتة. 
تقـــوم المجموعة بتحليل اأ�سعار الفائدة ب�سورة ديناميكية. تاأخذ المجموعة ال�سيناريوهات المتاحة اأخذًا في العتبار اإمكانية اإعادة 

تمويل وتجديد القرو�س الحالية والقرو�س البديلة.
بتاريـــخ 31 دي�سمبـــر 2017، فيما لو كانت اأ�سعار الفائدة على الت�سهيـــالت البنكية والقرو�س والمرابحات بالدولر ارتفعت بمقدار 
العوامل الأخرى، كان ذلك �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س �سافـــي اأرباح ال�سنة بمبلغ 10,551 دينار كويتي  ثبـــات باقي  0.20% مـــع 

)16,812 دينار كويتي لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2016(.

)ب( مخاطر الئتمان

يمثـــل ذلـــك عدم قدرة اأحد اأطـــراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماتـــه فـي تاريخ ال�ستحقاق مما يـــوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر 
لخ�سائر مالية. تتعر�س المجموعة لخطر الئتمان ب�سكل كبير فـي المدينون والنقد والنقد المعادل، وتقوم المجموعة بمراقبة واإدارة 

تلك المخاطر عن طريق ما يلي:
مع عمالء ذوي مالءة مالية و�سمعة ائتمانية طيبة واأطراف ذات �سلة وجهات حكومية. التعامل   •

عميل واحد. مع  التعامل  تركيز  وعدم  العمالء  عدد  تنوع   •
الح�ســـول علـــى كفـــالت بنكية ل�سالح ال�سركة من العمالء �سادرة من بنوك ذات ت�سنيـــف ائتماني عالي واعتمادات م�ستندية   •

غير قابلة لالإلغاء. 
عالي. ائتماني  ت�سنيف  ذات  مالية  موؤ�س�سات  مع  التعامل   •

)ج( مخاطر ال�سيولة

مخاطـــر ال�سيولـــة هي مخاطر األ تكون المجموعة قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها. ولتحديد هذه المخاطر فقد قامت 
الإدارة بتوفير م�سادر تمويل متنوعة ومراقبة �سيولة الموجودات وال�سيولة ب�سكل دوري.

تقـــع الم�سوؤوليـــة النهائية في اإدارة مخاطر ال�سيولة على مجل�س الإدارة. تقوم المجموعة باإدارة مخاطر ال�سيولة من خالل الحتفاظ 

باحتياطيـــات منا�سبة وكذلك الح�سول على ت�سهيالت بنكية. بالإ�سافة اإلى المراقبة الم�ستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية 
وتواريخ �سجل ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

فيما يلي بيان يو�سح تواريخ ا�ستحقاق اللتزامات المالية الغير مخ�سومة على المجموعة كما في 31 دي�سمبر:

2017
اأكثر من ثالث 

�سنوات
اأكثر من �سنة اإلى 

ثالث �سنوات
خالل �سنة

29,212,498 36,040,140 19,166,813 قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

- - 28,110,588 دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

2016
اأكثر من ثالث 

�سنوات
اأكثر من �سنة اإلى 

ثالث �سنوات
خالل �سنة

11,083,509 56,081,560 21,279,852 قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

- - 24,493,695 دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

3.2 مخاطر راأ�ش المال
تديـــر المجموعـــة راأ�سمالهـــا للتاأكـــد من اإن �ســـركات المجموعة �ســـوف تكون قـــادرة على ال�ستمـــرار، الى جانب توفـيـــر اأعلى عائد 

للم�ساهمين من خالل ال�ستخدام الأمثل للمديونية وحقوق الملكية. 
يتكـــون هيـــكل راأ�س المال للمجموعـــة من �سافـي الديون )القرو�ـــس والت�سهيالت البنكية والمرابحات مخ�سومـــًا منها النقد والنقد 

المعادل( وحقوق الملكية. 
تهـــدف المجموعة اإلى الحتفـــاظ بن�سبة مديونية اإلى اإجمالي راأ�س المال تتراوح من 20% اإلـــى 30% يتم تحديدها بن�سبة �سافـي 

الديون اإلى اإجمالي راأ�س المال.

فـيما يلي بيان يو�سح ن�سبة �سافـي الديون لحقوق الملكية كما فـي 31 دي�سمبر:

20172016

77,435,73182,297,153اإجمالي قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

)12,956,415()11,413,617()ناق�سًا( النقد والنقد المعادل

66,022,11469,340,738�سافـي الديون

197,275,588190,870,113مجموع حقوق الملكية العائد لم�ساهمي ال�سركة الأم

263,297,702260,210,851اإجمالي راأ�س المال

25.0826.65ن�سبة �سافـي الديون اإلى اإجمالي راأ�س المال )%(

3.3 تقدير القيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واللتزامات المالية كما يلي:

المالية الم�سعرة فـي اأ�سواق ن�سطة. لالأدوات  المعلنة  الأ�سعار  الأول:  الم�ستوى   •
الم�ستوى الثاني: الأ�سعار المعلنة فـي �سوق ن�سط لالأدوات المماثلة. الأ�سعار المعلنة لموجودات اأو التزامات مماثلة فـي �سوق غير   •

ن�سط. طرق تقييم ت�ستند على مدخالت يمكن مالحظتها بخالف الأ�سعار المعلنة لالأدوات المالية.

تقييم ل ت�ستند مدخالتها على بيانات �سوق يمكن مالحظتها. طرق  الثالث:  الم�ستوى   •

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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يو�سح الجدول التالي معلومات حول كيفـية تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:

الموجودات المالية

القيمة العادلة 
كما فـي 31 دي�سمبر

م�ستوى 
القيمة 
العادلة

اأ�ساليب التقييم 
والمدخالت الرئي�سية 

المدخالت 
غير 

الملحوظة 
الهامة 

عالقة المدخالت 
غير الملحوظة 
بالقيمة العادلة  20172016

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
ل يوجدل يوجداآخر اأمر �سراءالأول47,291,46246,366,700اأ�سهم م�سعرة

ل يوجدل يوجد�سافـي قيمة الأ�سولالثاني2,730,374711,048�سناديق اأجنبية
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل:

الثالث673,3111,106,442اأ�سهم محلية
بناًء على اآخر بيانات مالية 
متوفرة اأو على اأ�سا�س اآخر 

�سفقة تمت عليها
ل يوجدل يوجد

ل يوجدل يوجد�سافـي قيمة الأ�سولالثاني347,290317,655�سناديق محلية
ل يوجدل يوجد�سافـي قيمة الأ�سولالثاني7,807,2076,730,138ا�ستثمارات اأجنبية

القيم���ة العادل���ة للموجودات والمطلوب���ات المالية للمجموعة الت���ي ل يتم قيا�شها بالقيم���ة العادلة على اأ�شا����ش دوري )لكن ي�شترط 
الإف�ساح عن القيمة العادلة(: 

31 دي�سمبر 312016 دي�سمبر 2017
القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

موجودات مالية 

35,242,51735,242,51733,902,95433,902,954مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

مطلوبات مالية 

77,435,73177,435,73182,297,15382,297,153قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات
28,110,58828,110,58824,493,69524,493,695دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

105,546,319105,546,319106,790,848106,790,848الإجمالي

م�ستويات تحديد القيمة العادلة فـي 31 دي�سمبر 2017
الإجماليالم�ستوى 3 الم�ستوى 2الم�ستوى 1 

موجودات مالية 

35,242,51735,242,517--مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

مطلوبات مالية 

77,435,73177,435,731--قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات
28,110,58828,110,588--دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

105,546,319105,546,319--الإجمالي

م�ستويات تحديد القيمة العادلة فـي 31 دي�سمبر 2016
الإجماليالم�ستوى 3 الم�ستوى 2الم�ستوى 1 

موجودات مالية 

33,902,95433,902,954--مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

مطلوبات مالية 

82,297,15382,297,153--قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات
24,493,69524,493,695--دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

106,790,848106,790,848--الإجمالي

تـــم تحديـــد القيمة العادلة للموجـــودات والمطلوبات المالية فـي الم�ستـــوى 3 اأعاله با�ستخدام طرق تقييم فنيـــة متعارف عليها مثل 
التدفقات النقدية المخ�سومة.

التقديرات والفترا�صات المحا�صبية الهامة  .4

اإن تطبيـــق ال�سيا�ســـات المحا�سبية المتبعة مـــن المجموعة تتطلب من الإدارة القيام ببع�س التقديـــرات والفترا�سات لتحديد القيم 

الدفتريـــة للموجـــودات واللتزامات التي لي�ست لها اأي م�سادر اأخرى للتقييم. تعتمـــد التقديرات والفترا�سات على الخبرة ال�سابقة 

والعنا�سر الأخرى ذات العالقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.

يتـــم مراجعـــة التقديـــرات والفترا�سات ب�سفة دورية. يتم اإثبات اأثـــر التعديل على التقديرات في الفترة التـــي تم فيها التعديل وفي 

الفتـــرة الم�ستقبليـــة اإذا كان التعديل �سوف يوؤثر على الفتـــرات الم�ستقبلية. فيما يلي التقديرات التي تخ�س الم�ستقبل والتي قد ينتج 

عنها خطر هام ي�سبب تعديالت جوهرية على الموجودات واللتزامات خالل ال�سنوات المالية القادمة.

تقييم الأدوات المالية

اإن بع�س موجودات والتزامات المجموعة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة لأغرا�س اإعداد البيانات المالية المجمعة. تقوم اإدارة المجموعة 

بتحديـــد الطرق والمدخالت الرئي�سية المنا�سبة الالزمة لقيا�س القيمة العادلة. عند تحديد القيمة العادلة للموجودات واللتزامات 

تقـــوم الإدارة با�ستخـــدام بيانات �سوق يمكن مالحظتها في الحدود المتاحـــة. اإن المعلومات حول طرق التقييم والمدخالت الالزمة 

التي تم ا�ستخدامها لتحديد القيمة العادلة للموجودات واللتزامات تم الإف�ساح عنها في اإي�ساح 3.3.

 انخفا�ش قيمة المخزون

تقـــوم الإدارة فـــي تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع بتحديد ما اإذا كان هناك انخفا�س في قيمة المخزون. اإن تحديد النخفا�س في 

القيمة يتطلب من الإدارة القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم ت�سمل طبيعة ال�سناعة وظروف ال�سوق. 

انخفا�ش قيمة الذمم المدينة 

يتــــم تقدير النخفا�ــــس في قيمة المدينون في �سوء خبرة المجموعة حول اإمكانية التح�سيل وزيــــادة عدد اأيام التاأخير في التح�سيل 

عن متو�سط فترة الئتمان والتغييرات الملحوظة في القت�ساديات العالمية والمالية التي توؤدي بدورها اإلى تخلف العمالء في ال�سداد. 

التزامات محتملة 

تن�ســـاأ المطلوبات المحتملـــة نتيجة اأحداث ما�سية يتاأكد وجودها فقط بوقوع اأو عدم وقوع حـــدث اأو اأحداث م�ستقبلية غير موؤكدة ل 

تدخل بالكامل �سمن �سيطرة المجموعة. يتم ت�سجيل مخ�س�سات المطلوبات عندما تعتبر الخ�سارة محتملة ويمكن تقديرها ب�سورة 

معقولة. اإن تحديد ما اإذا كان يجب ت�سجيل مخ�س�س من عدمه لقاء اأي مطلوبات محتملة ي�ستند اإلى تقديرات الإدارة.

ت�سنيف ال�ستثمارات

عند اقتناء ا�ستثمار تقوم المجموعة بتحديد ما اإذا كان �سيتم ت�سنيف ال�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو متاح للبيع.

تقوم المجموعة بت�سنيف ال�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا تم اقتناء ذلك ال�ستثمار بغر�س تحقيق اأرباح ق�سيرة 

الأجـــل اأو اإذا كان �ســـوف يتم اإدارته وتقييم اأدائه ورفـــع تقارير بذلك داخليا بناًء على اأ�سا�س موثوق فيها لتحديد القيمة العادلة بناء 

على ا�ستراتيجية ا�ستثمار معتمدة. اإن كافة ال�ستثمارات الأخرى يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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انخفا�ش قيمة ال�ستثمارات

تحـــدد المجموعـــة النخفا�س فـــي اأدوات حقوق الملكية الم�سنفـــة كمتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ـــس طويل الأجل اأو مادي 

فـــي القيمـــة العادلة لهذه ال�ستثمارات، كما اأن تحديـــد النخفا�س طويل الأجل اأو المادي يتطلب من الإدارة ممار�سة حكمها في هذا 

ال�ســـاأن.  تقـــوم المجموعة بتقييم، �سمن عوامل اأخـــرى، التذبذب المعتاد في اأ�سعار الأ�سهم المدرجـــة والتدفقات النقدية المتوقعة 

ومعدلت الخ�سم لال�ستثمارات غير الم�سعرة. اإن النخفا�س في القيمة يعتبر مالئمًا عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على تدهور 

فـــي المركـــز المالي في ال�سركة الم�ستثمر فيها اأو فـــي ال�سناعة التي تعمل بها وكذلك في اأداء القطـــاع والتكنولوجيا وعوامل اأخرى 

ت�سغيلية ومالية مرتبطة بالتدفقات النقدية. يو�سح )اإي�ساح 8( اأثر ذلك على البيانات المالية المجمعة. 

انخفا�ش ال�ستثمارات فـي �سركات زميلة 

تحت�ســـب المجموعـــة مبلغ انخفا�ـــس القيمة بالفرق بين القيمة التي يمكـــن ا�ستردادها لل�سركات الزميلـــة وقيمتها الدفترية اذا كان 

هنـــاك اي دليـــل مو�سوعـــي على انخفا�س قيمة ال�ستثمـــار في ال�سركات الزميلـــة. اأن تقدير القيمة الممكـــن ا�ستردادها يتطلب من 

المجموعة اجراء تقدير للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة واختيار المدخالت المنا�سبة للتقييم.

انخفا�ش قيمة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة 

تقـــوم المجموعة بمراجعة قيمة الموجـــودات الملمو�سة وغير الملمو�سة ب�سفة م�ستمرة لتحديد مـــا اإذا كان يجب ت�سجيل مخ�س�س 

مقابل النخفا�س في القيمة في بيان الدخل المجمع. وب�سفة خا�سة يجب عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت 

التدفقـــات النقديـــة الم�ستقبلية عند تحديد م�ستوى المخ�س�ســـات المطلوبة. اإن تلك التقديرات �سروريـــة ا�ستنادًا اإلى عدة عوامل 

تتطلب درجات مختلفة من الحكم وظروف عدم التاأكد وبالتالي فاإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات مما ينتج عنه تغييرات 

على تلك المخ�س�سات. 

الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمن�ساآت والمعدات 

تقـــوم اإدارة المجموعة بتحديـــد الأعمار الإنتاجية وال�ستهالكات للممتلـــكات والمن�ساآت والمعدات. وتقـــوم اإدارة المجموعة بزيادة 

تكلفـــة ال�ستهـــالك عندما تكون الأعمار الإنتاجية اأقل من الأعمار التـــي تم تقديرها في ال�سابق. تقوم المجموعة بحذف اأو تخفي�س 

قيمة الموجودات المتقادمة اأو الموجودات غير ال�ستراتيجية التي يتم ال�ستغناء عنها اأو بيعها.

ممتلكات ومن�صاآت ومعدات  .5

اآلت ومعداتاأرا�سي ومباني
و�سائل نقل واأجهزة 

كمبيوتر واأثاث
م�ساريع قيد 

التنفـيذ
الإجمالي

التكلفة

31,742,98990,497,49311,889,418131,997,113266,127,013فـي 1 يناير 2016

138,2451,164,653323,9103,384,1435,010,951اإ�سافات 

-)133,366,287(21,142,692111,012,5971,210,998تحويالت

)96,517()29,649()57,106()9,762(-ا�ستبعادات

2453363312521,164فروق عملة 

53,024,171202,665,31713,367,5511,985,572271,042,611فـي 31 دي�سمبر 2016

1,029,5761,741,6341,325,2473,073,0587,169,515اإ�سافات 

-)912,500(912,500--تحويالت

)222,342(-)216,270()6,072(-ا�ستبعادات 

)63,707()1,071()4,904()46,115()11,617(فروق عملة 

54,042,130204,354,76415,384,1244,145,059277,926,077فـي 31 دي�سمبر 2017

ال�ستهالك المتراكم 

101,635,464-23,340,35975,735,6522,559,453فـي 1 يناير 2016

7,488,175-1,386,2925,033,4441,068,439المحمل لل�سنة

)20,942(-)13,996()6,946(-ا�ستبعادات

2,162-2811,451430فروق عملة 

109,104,859-24,726,93280,763,6013,614,326فـي 31 دي�سمبر 2016

8,821,987-1,592,1375,498,8711,730,979المحمل لل�سنة

)68,477(-)62,462()6,015(-ا�ستبعادات 

)56,481(-)4,242()41,801()10,438(فروق عملة

117,801,888-26,308,63186,214,6565,278,601فـي 31 دي�سمبر 2017

�سافـي القيمة الدفترية

28,297,239121,901,7169,753,2251,985,572161,937,752فـي 31 دي�سمبر 2016

27,733,499118,140,10810,105,5234,145,059160,124,189فـي 31 دي�سمبر 2017

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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اإن كافة الممتلكات والمن�ساآت والمعدات مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة من اأمالك الدولة وفقًا لعقود تاأجير لمدة خم�س �سنوات تنتهي 
عام 2019. 

تم تحميل ال�ستهالك فـي بيان الدخل المجمع كما يلي: 

20172016

8,749,8257,413,093تكلفة المبيعات

72,16275,082م�سروفات بيعية وعمومية واإدارية

8,821,9877,488,175

ا�صتثمارات عقارية  .6

2016 2017

التكلفة

1,989,744 1,989,744 كما فـي 1 يناير و31 دي�سمبر 

ال�ستهالك المتراكم

1,147,064 1,171,076 كما فـي 1 يناير

24,012 24,012 المحمل لل�سنة

1,171,076 1,195,088 كما فـي 31 دي�سمبر

818,668 794,656 القيمة الدفترية

تم التو�سل اإلى القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية للمجموعة كما في 31 دي�سمبر 2017 بناًء على التقييم الذي اأجري في ذلك 
التاريخ من قبل مقيمين م�ستقلين غير ذي �سلة بالمجموعة. اإن هوؤلء المقيمين مرخ�سين لدى الجهات الر�سمية، ولديهم موؤهالت 
مالئمة وخبرات حديثة في تقييم العقارات في المواقع الموجود بها العقارات. وقد تم تحديد القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية 
الم�سنفـــة ا�ستنـــادًا اإلى اأ�سعـــار ال�سوق المقارنة التـــي تعك�س اأ�سعار معامالت حديثـــة لعقارات مماثلة. لتقدير القيمـــة العادلة لتلك 

العقارات، تم افترا�س اأن ال�ستخدام الحالي للعقارات هو اأف�سل ا�ستخدام لها. 
فـيما يلي تفا�سيل ال�ستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات حول م�ستويات القيمة العادلة كما فـي 31 دي�سمبر هي كالتالي:

القيمة العادلة
2016

القيمة العادلة
2017 الم�ستوى الثاني

3,835,000 3,705,000 3,705,000 ا�ستثمارات عقارية

ل يوجد اأية تحويالت بين الم�ستويات خالل ال�سنة.

ا�صتثمارات فـي �صركات زميلة  .7

ا�سم ال�سركة الزميلة
بلد

التاأ�سي�ش
حقوق الت�سويت 
ون�سبة الملكية%

طريقة القيمة الدفترية
القيا�ش 20172016

 ال�سركة الكويتية لل�سخور )�س.م.ك.م(
حقوق الملكية--30.00الكويت)تحت الت�سفـية(

 �سركة المقاولت والخدمات البحرية
حقوق الملكية33.3916,628,06715,709,730الكويت)�س.م.ك. عامة(

16,628,06715,709,730

فـيما يلي الحركة على ال�ستثمارات فـي ال�سركات الزميلة:

2016 2017

15,516,911 15,709,730 الر�سيد فـي 1 يناير

459,400 711,286 ن�سيب المجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة 

115,197 207,051 ن�سيب المجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

)381,778( - توزيعات نقدية م�ستلمة

15,709,730 16,628,067 الر�سيد فـي 31 دي�سمبر

بتاريـــخ 6 يوليـــو 2017، قامت �سركة المقاولت والخدمات البحرية �س.م.ك.ع. بالتخارج من بور�سة الكويت. قامت ادارة ال�سركة 
الأم بعمـــل درا�سة لتحديد مدى وجود انخفا�س في قيمـــة ال�ستثمار في ال�سركة الزميلة كما في تاريخ التقارير المالية، وقد خل�ست 

الدرا�سة الى اأن القيمة العادلة لل�سركة الزميلة تفوق قيمتها الدفترية.

فيمـــا يلـــي المعلومـــات المالية المخت�سرة فيما يتعلـــق بال�سركات الزميلة الجوهريـــة. اإن المعلومات الماليـــة المخت�سرة اأدناه تمثل 
المبالغ المبينة في اأحدث معلومات مالية متوفرة لتلك ال�سركات الزميلة والتي اأعدت وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية:

�سركة المقاولت والخدمات البحرية:

20172016

البيانات المالية المتاحة
البيانات المالية 

الغير مدققة للفترة 
المنتهية فـي 30 

�سبتمبر

البيانات المالية 
الغير مدققة للفترة 

المنتهية فـي 30 
�سبتمبر

400,013,804347,552,955الموجودات 

301,958,779253,676,273المطلوبات 

48,258,91146,830,714حقوق الجهات غير الم�سيطرة

99,626,91960,806,898الإيرادات

2,130,0891,375,767ربح الفترة

620,057344,979بنود الدخل ال�سامل الأخرى للفترة

2,750,1461,720,746اإجمالي الدخل ال�سامل

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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ا�صتثمارات متاحة للبيع  .8

2016 2017

46,366,700 47,291,462 اأ�سهم م�سعرة

3,330,290 5,001,009 اأ�سهم غير م�سعرة

711,048 2,730,374 �سناديق اأجنبية

50,408,038 55,022,845

تم تحديد القيمة العادلة لال�ستثمارات المتاحة للبيع وفقًا لم�ستويات التقييم المبينة في اإي�ساح 3.3.

تت�سمـــن ال�ستثمـــارات الم�سعرة ا�ستثمارات بمبلـــغ  20,353,814 دينار كويتي كما في 31 دي�سمبـــر 2017 في اأ�سهم مجموعة 
ال�سناعـــات الوطنية القاب�سة – �ـــس.م.ك.ع. وهي اأحد الم�ساهمين الرئي�سيين في المجموعـــة )16,554,435 دينار كويتي كما 
فـــي 31 دي�سمبـــر 2016(. تم اإعداد درا�سة لهـــذا ال�ستثمار من قبل الإدارة لغر�س تحديد مـــا اإذا كان هناك انخفا�س في القيمة 
مـــن عدمـــه، وقد خل�ست الإدارة مـــن الدرا�سة اإلى اأن القيمة العادلة لال�ستثمار تفوق قيمته ال�سوقيـــة الحالية وبالتالي لم يتم اإثبات 

انخفا�س في القيمة في بيان الدخل المجمع.

تـــم اإدراج ال�ستثمـــارات غير الم�سعرة بالتكلفة ناق�ـــس انخفا�س القيمة )اإن وجد( حيث اأنه ل يمكن تحديد قيمتهـــا العادلة ب�سورة موثوق بها 
نظرًا لعدم وجود �سوق ن�سطة لهذه ال�ستثمارات. اإن المعلومات المتاحة عن هذه ال�ستثمارات ل ت�سير اإلى وجود اأي انخفا�س في القيمة.

تت�سمـــن ال�ستثمارات المتاحة للبيع ا�ستثمارات بمبلغ 1,188,432 دينـــار كويتي كما في 31 دي�سمبر 2017 )264,372 دينار 
كويتي كما في 31 دي�سمبر 2016( تم تقييمها على اأ�سا�س اآخر تقارير تقييم متاحة خالل ال�سنة من مديري ال�ستثمار وذلك لعدم 

توافر تقارير لهذه ال�ستثمارات كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

تـــم اإثبـــات النخفا�س في قيمـــة بع�س ال�ستثمـــارات المتاحة للبيع بمبلـــغ 19,719 دينار كويتـــي لل�سنة المنتهية فـــي 31 دي�سمبر 
2017   )665 دينار كويتي لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2016( وذلك نتيجة النخفا�س الهام في قيمتها، وقد تم اإثبات ذلك 

النخفا�س في بيان الدخل المجمع. 

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

2016 2017

47,656,840 50,923,896 دينار كويتي

2,494,590 3,700,270 دولر اأمريكي

256,608 176,638 يورو

- 222,041 جنيه اإ�سترليني

50,408,038 55,022,845

مخزون  .9

2016 2017

15,764,481 16,904,918 مواد اأولية

603,390 674,431 اإنتاج تام

16,367,871 17,579,349

10. مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى

2016 2017

380,143 917,353 مبالغ تحت التح�سيل لدى البنوك
4,147,517 4,466,633 ذمم مدينة مقابل كفالت م�سرفـية غير م�سروطة

10,310,043 5,922,640 وزارة التجارة – فرق دعم الإ�سمنت الم�سلح والخر�سانة الجاهزة لالأهالي
1,566,634 1,170,507 اأطراف ذات �سلة )اإي�ساح - 25(

17,096,046 22,379,026 مدينون تجاريون اآخرون
33,500,383 34,856,159 اإجمالي مدينون تجاريون

1,454,123 1,682,006 مدينون متنوعون
34,954,506 36,538,165

)3,098,264( )3,636,236( مخ�س�س ديون م�سكوك فـي تح�سيلها
31,856,242 32,901,929

314,098 490,029 م�ساريف مدفوعة مقدمًا
1,732,614 1,850,559 اأوراق قب�س

33,902,954 35,242,517

بلغ متو�سط فترة الئتمان الممنوحة للذمم التجارية 60 - 90 يومًا. لم يتم تحميل فوائد على الذمم التجارية المدينة. 
بلغت القيمة العادلة لل�سمانات التي ح�سلت عليها المجموعة من المدينون 5,323,160 دينار كويتي كما في 31 دي�سمبر 2017 

)5,151,275 دينار كويتي كما في31 دي�سمبر 2016(.
 بلغـــت قيمـــة الذمـــم المدينـــة التي انخف�ســـت قيمتها وتـــم اإثبـــات مخ�س�س لهـــا بالكامـــل 3,636,236 دينـــار كويتــــي كمـا فـي

31 دي�سمبر 2017 )3,098,264 دينار كويتي كما في 31 دي�سمبر 2016(. 

فـيما يلي الحركة على ح�ساب مخ�س�س ديون م�سكوك فـي تح�سيلها:

20172016
3,098,2642,810,307الر�سيد فـي بداية ال�سنة

626,740294,161المحمل خالل ال�سنة
)6,204()85,170(ديون معدومة خالل ال�سنة

-)3,598(فروق عملة
3,636,2363,098,264الر�سيد فـي نهاية ال�سنة

11. ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2016 2017

1,424,097 1,020,601 ا�ستثمارات محلية

6,730,138 7,807,207 ا�ستثمارات خارجية

8,154,235 8,827,808

تم تحديد القيمة العادلة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقًا لم�ستويات التقييم المبينة فـي اإي�ساح 3.3.
تت�سمـــن ال�ستثمـــارات الأجنبية ا�ستثمارات بمبلغ 91,795 دينار كويتي كما فـــي 31 دي�سمبر 2017 )4,807,693 دينار كويتي 

كما في 31 دي�سمبر 2016( تم ت�سعيرها بناًء على اآخر تقارير متاحة من مديري ال�ستثمار خالل ال�سنة.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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12. النقد والنقد المعادل

2016 2017

7,725,495 10,073,629 نقد بال�سندوق ولدى البنوك

3,280,105 336,326 نقد لدى محافظ ا�ستثمارية

1,950,815 1,003,662 ودائع لدى البنوك

12,956,415 11,413,617 النقد والنقد المعادل

31 دي�سمبر 2017 )0.750 % كما في  بلـــغ متو�ســـط معدل الفائـــدة الفعلي ال�سنوي على الودائع لدى البنوك 1.5 % كما فـــي 
31 دي�سمبر 2016(.

13. راأ�س المال

 بلـــغ راأ�س المال الم�سرح به والم�سدر والمدفوع بالكامل 73,330,387 دينار كويتي موزعًا على 733,303,870 �سهم كما في
31 دي�سمبر 2017 / 2016 بقيمة ا�سمية 100 فل�س لل�سهم، وجميعها اأ�سهم نقدية.

14. اأ�صهم خزانة

2016 2017

20,200,729 20,200,729 عدد الأ�سهم )�سهم(

2.75 2.75 الن�سبة اإلى الأ�سهم الم�سدرة )%(

8,282,299 9,474,142 القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

تلتـــزم ال�سركـــة الأم بالحتفاظ باحتياطيات واأرباح مرحلة وعالوة اإ�سدار تعادل تكلفة اأ�سهـــم الخزانة الم�ستراة طوال فترة تملكها 
وذلك وفقًا لتعليمات الجهات الرقابية ذات العالقة.

15. احتياطي اجباري

وفقـــًا لمتطلبـــات النظام الأ�سا�سي لل�سركة الم، يتم تحويل 10% من �سافـي ربـــح ال�سنة، قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
و�سريبـــة دعـــم العمالة الوطنية وم�سروف الـــزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�ـــس الإدارة، اإلى الحتياطي الإجبـــاري. ويحق لل�سركة الم 
اإيقـــاف هذا التحويل عندما ي�سل ر�سيد الحتياطـــي اإلى 50% من راأ�س المال المدفوع. اإن هذا الحتياطي غير متاح للتوزيع وانما 

ل�سمان توزيع اأرباح ت�سل اإلى 5% من راأ�س المال المدفوع فـي ال�سنوات التي ل ت�سمح فـيها الأرباح بمثل هذه التوزيعات.   

16. احتياطي اختياري

وفقـــًا لمتطلبـــات النظام الأ�سا�سي لل�سركة الم، يتم تحويل 10% من �سافـي ربـــح ال�سنة، قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
و�سريبة دعم العمالة الوطنية وم�سروف الزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة اإلى الحتياطي الختياري. ويحق لل�سركة الم وقف 

هذا التحويل بقرار من الجمعية العامة للم�ساهمين بناًء على اقتراح مجل�س الإدارة. ل توجد قيود على توزيع هذا الحتياطي.

17. قرو�س وت�صهيالت بنكية ومرابحات

2016 2017
الجزء غير المتداول

28,245,337 28,930,000 قرو�س
31,870,620 29,819,216 مرابحات
60,115,957 58,749,216

الجزء المتداول

9,038,000 6,811,973 قرو�س
13,143,196 11,874,542 مرابحات
22,181,196 18,686,515
82,297,153 77,435,731 اإجمالي القرو�ش والت�سهيالت البنكية والمرابحات

31 دي�سمبر 2017  في  بلغ متو�سط معدل الفائدة الفعلي ال�سنوي على القرو�س والت�سهيالت البنكية والمرابحات 3.625% كما 
31 دي�سمبر 2016(. في  )3.215% كما 

اإن بع�ـــس القرو�س م�سمونة بكامل المحل التجاري لم�سنع ال�سركة وكافة ملحقاته والبالغ قيمتهما الدفترية 12,481,819 دينار 
كويتي كما في 31 دي�سمبر 2017 )13,850,632 دينار كويتي 31 كما في دي�سمبر 2016(. 

تت�شمن اأهم �شروط القرو�ش والت�شهيالت البنكية والمرابحات عدم قيام المجموعة بتوزيع اأرباح في حالة انخفا�ش ن�شبة الموجودات 
المتداولة اإلى المطلوبات المتداولة عن )1:1.5( وكذلك عدم رهن اأموال منقولة اأو غير منقولة للغير اإل بعد الح�سول على موافقة 
كتابي���ة م�شبق���ة من البنك، كما تت�شمن �شروط القرو�ش والمرابحات األ تزيد �شافي الديون على ربح العمليات عن )8:1( واأل يقل 
ربـــح العمليـــات على الفوائد عـــن )2:1( واأل يزيد �سافي الديون اإلى حقوق الملكية عـــن )0.8:1( واأل تزيد المطلوبات اإلى حقوق 

الملكية عن )1.3:1(.

فـيما يلي تحليل القرو�س والت�سهيالت البنكية والمرابحات بالعمالت كما فـي 31 دي�سمبر:

2016 2017

73,891,029 72,160,470 دينار كويتي
8,406,124 5,275,261 دولر اأمريكي

82,297,153 77,435,731

18. دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

2016 2017

17,197,934 20,976,523 موردون
1,006,452 567,201 محجوز �سمان 
2,778,274 2,961,732 م�ساريف وفوائد م�ستحقة

974,327 1,165,399 اأوراق دفع
1,013,489 747,327 عمالء - دفعات مقبو�سة مقدما

671,927 696,010 توزيعات نقدية م�ستحقة
192,244 361,181 ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
451,911 452,521 �سريبة دعم العمالة الوطنية
194,334 172,293 زكاة
12,803 10,401 اأخرى

24,493,695 28,110,588

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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19. تكلفة مبيعات

2016 2017

61,695,385 62,894,397 مواد خام
)12,949( )78,721( التغير فـي النتاج التام

4,601,723 4,215,766 �سيانة وقطع غيار
3,971,406 4,705,113 اأجور ومزايا
1,605,990 2,614,856 ال�ستهالكات والطفاءات

509,926 654,937 اإيجارات
1,256,772 911,930 اأخرى

73,628,253 75,918,278

20. اإيرادات ن�شاط اأخرى

2016 2017

98,510 97,974 �سافـي اإيرادات ا�ستثمارات عقارية

)120,752( 49,875 �سافي اأرباح/)خ�سائر( فروق عملة

136,898 528,988 اإيرادات اأخرى

114,656 676,837

يت�سمن بند اإيرادات اأخرى مبلغ 355,000 دينار كويتي تتمثل في الآثار المالية المترتبة على موافقة الجمعية العمومية للم�ساهمين 
للبيانات المالية لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2016 المنعقدة بتاريخ 26 اأبريل 2017.

21. �صافـي اأرباح ا�صتثمارات

2016 2017

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

216,721 1,089,911 اأرباح غير محققة

- 402,751 اأرباح محققة

19,458 34,101 توزيعات نقدية

236,179 1,526,763

ا�صتثمارات متاحة للبيع:

)665( )19,719( انخفا�س فـي القيمة

249,386 1,979,662 اأرباح محققة

2,586,856 993,113 توزيعات نقدية

)105,729( )115,300( م�سروفات اإدارة محافظ

2,729,848 2,837,756

2,966,027 4,364,519

22. ربحية ال�صهم  الأ�صا�صية والمخففة

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة بق�سمة �سافـي ربح ال�سنة العائد لم�ساهمي ال�سركة الأم على المتو�سط المرجح لعدد 

الأ�سهم العادية القائمة الذي يتم تحديده على اأ�سا�س عدد الأ�سهم القائمة لراأ�س المال الم�سدر خالل ال�سنة، مع الأخذ فـي العتبار 

اأ�سهم الخزانة. فـيما يلي بيان ح�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة: 

2016 2017

19,486,113 17,191,582 �سافـي ربح ال�سنة العائد لم�ساهمي ال�سركة الأم

713,103,141 713,103,141 المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة )�سهم(

27.33 24.11 ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة )فل�س(

23. تكاليف موظفـين

اإن تكاليـــف العمالة ت�سمل الأجـــور والرواتب واإجازات ومكافاآت نهاية الخدمة والمزايا الأخـــرى للعاملين بالمجموعة. بلغت تكاليف 

 الموظفيـــن 12,101,774 دينار كويتي لل�سنة المنتهية فـــي 31 دي�سمبر 2017 )10,379,416 دينار كويتي لل�سنة المنتهية في

31 دي�سمبر 2016(.

24. توزيعات اأرباح 

اعتمـــدت الجمعيـــة العمومية للم�ساهمين المنعقدة بتاريـــخ 26 اإبريل 2017 توزيع ارباح نقدية بواقـــع 20 فل�س لل�سهم الواحد من 

راأ�س المال المدفوع بعد خ�سم ا�سهم الخزانة عن عام 2016 )20 فل�س – 2015(. كما وافقت على تعديل ت�سل�سل البند الثامن 

لي�سبـــح البنـــد ال�سابع ويكون ن�سه )اعتماد مبلغ 190,000 دينار كويتي مكافـــاأة لأع�ساء مجل�س الإدارة ومبلغ 120,000 دينار 

كويتي عن ع�سويتهم في لجان مجل�س الدارة(.

بتاريـــخ 6 مار�ـــس 2018، اقترح مجل�س اإدارة ال�سركة الأم توزيع اأرباح نقدية بواقع 20 فل�س لل�سهم الواحد من راأ�س المال المدفوع 

بعد خ�سم اأ�سهم الخزانة عن عام 2017.

25. معامالت مع اأطراف ذات �صلة 

تتمثل الأطراف ذات ال�سلة في م�ساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجل�س الإدارة واأع�ساء مجل�س الإدارة واأفراد الإدارة العليا 

وال�ش���ركات الزميل���ة وال�ش���ركات التابعة التي يكون لل�شركة تمثيل في مجال����ش اإدارتها. في اإطار الن�شاط العتي���ادي وبموافقة اإدارة 

المجموعة، تمت معامالت مع تلك الأطراف خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2017. تم ا�ستبعاد كافة الأر�سدة والمعامالت 

بين ال�سركة و�سركاتها التابعة، التي تعتبر اأطراف ذات �سلة بالمجموعة، عند التجميع لم يتم الإف�ساح عنها في هذا الإي�ساح.

تتمثل اأهم المعامالت والأر�سدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات ال�سلة فـيما يلي:

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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2016 2017

المعامالت

3,304,235 2,845,893 مبيعات

190,000 208,000 مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة

120,000 150,000 اأتعاب اللجان

355,000 - مزايا اأخرى لمجل�س الإدارة

600,491 902,745 رواتب ومزايا الإدارة التنفـيذية

الأر�سدة

1,566,634 1,170,507 مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى )اإي�ساح 10(

 487,377 489,577 مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة

تخ�سع المعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين.

26. التزامات محتملة وارتباطات راأ�صمالية

2016 2017
التزامات محتملة

424,383 573,633 خطابات �سمان
ارتباطات راأ�سمالية

176,807 1,848,583 اعتمادات م�ستنديه

321,972 321,972 اأق�شاط غير مطلوبة عن ا�شتثمارات ف�ي �شناديق

17,053,668 16,288,435 تعاقدات لتوريدات خامات

86,912 681,635 م�ساريع قيد التنفـيذ

يوجـــد خالف بين ال�سركـــة الأم واأحد الموردين حول اللتزامات المالية الناتجة عن اإنهاء عقد توريد مواد خام مبرم بين الطرفين 
حيث تقدم ذلك الطرف بمطالبة مالية في حين قامت اإدارة ال�سركة الأم خالل الفترة ال�سابقة بالتقدم اإلى اإدارة التحكيم الق�سائي 
التابـــع للمحكمة بطلب اإبراء ذمة مـــن اأية التزامات مالية ناتجة عن انهاء ذلك العقد. خالل الفترة ال�سابقة �سدر حكم ببراءة ذمة 
ال�سركـــة الأم مـــن اأية التزامات ماليـــة تجاه المورد. لم يتم بعد حل الخـــالف مع المورد وترى اإدارة ال�سركـــة الأم اأن المخ�س�سات 

المكونة كافية لمقابلة اأية التزامات قد تن�ساأ عن ذلك الخالف.

27. المعلومات المالية القطاعية

تقوم الإدارة بت�سنيف قطاعاتها الت�سغيلية الهامة كما يلي:

وبيع الإ�سمنت والخر�سانة الجاهزة. اإنتاج  وي�سمل  الت�سنيع  • قطاع 
ال�ستثمارات. • قطاع 

فـيما يلي المعلومات المالية لقطاعات الأن�سطة لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر:

2017

الإجماليقطاع ال�ستثماراتقطاع الت�سنيع

97,785,6565,173,780102,959,436اإيرادات القطاعات

16,362,5015,173,78021,536,281مجمل ربح القطاعات

224,133,94081,609,702305,743,642موجودات القطاعات

2016

الإجماليقطاع ال�ستثماراتقطاع الت�سنيع

98,652,6123,523,937102,176,549اإيرادات القطاعات

19,870,3383,523,93723,394,275مجمل ربح القطاعات

222,017,80278,370,776300,388,578موجودات القطاعات

20172016

ت�سويات:

21,536,28123,394,275مجمل ربح القطاعات

)2,918,405()3,398,852(اأعباء تمويل

38,46924,800اإيرادات فوائد

18,175,89820,500,670�سافـي ربح القطاعات قبل ال�ستقطاعات

القطاعات الجغرافـية:

مو�سح اأدناه معلومات مالية عن القطاعات الجغرافـية لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر:

2017

المطلوبات الموجودات الإيرادات

105,922,712 287,360,008 98,565,481 داخل الكويت

2,400,869 18,383,634 4,393,955 خارج الكويت

108,323,581 305,743,642 102,959,436

2016

المطلوبات الموجودات الإيرادات

107,755,826 287,230,171 96,955,047 داخل الكويت

1,626,455 13,158,407 5,221,502 خارج الكويت

109,382,281 300,388,578 102,176,549

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية فـي 31 دي�سمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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منظر عام للسير الناقل للمواد األولية 
المغطى بطول 780 متر المتصل بين ميناء 

الشعيبة ومصنع اإلسمنت


