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مجل�س الإدارة

را�شد عبد العزيز الرا�شد
�سـ ـلـيمـان خـالــد الـغـنـيــم
بـا�سـ ـ ــل �س ـ ـع ــد الـرا�ش ــد
جــا�سـ ــم مـحـمـد الهنـدي
ح ـمـد �أح ـمـد الـبـ�صـيـري
خ ــال ــد عـبـد اهلل الربيعة
عـبــد اهلل مـحـمــد ال�سـعـد
مـ�شـعـل يـو�ســف الـدربا�س
يـعـقــوب يـو�سـف الـ�صـقــر
يــو�س ــف ب ــدر الـخ ــرافــي

مراقب ح�سابات

بدر عبداهلل الوزان

ديلويت وتو�ش الفهد والوزان و�شركاهم

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
ن ــا ئـ ــب رئ ـ ـيـ ـ ـ ــ�س مـ ـج ـلـ ـ ــ�س الإدارة
ع ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ع ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ع ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ع ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ع ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ع ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ع ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
ع ـ ـ ــ�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

مراقب ح�سابات

قي�س محمد الن�صف
 BDOالن�صف و�شركاه

مبنى المبادل
الحراري لم�شروع
بناء الخط الثاني
لإنتاج الكلنكر
ب�إرتفاع  151.5متر
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جدول الأعمال

الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون

� -1سماع تقرير مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية
في .2011/12/31
� -2سماع تقرير مراقبـي الح�سابات ال�سيد /قيـ�س محمد
الن�صف ،عـن ال�سادة BDO /الن�صف و�شركـاه،
وال�سيد /بـدرعبد اهلل الوزان عـن ال�سادة  /ديلويت
وتو�ش الفهد والوزان و�شركاهم عن ال�سنة المالية
المنتهية فـي  2011/12/31والم�صادقة عليه.
�	-3إعتمـاد الميزانية العمومية وح�ساب الأرباح والخ�سائر
عن ال�سنة المالية المنتهية في .2011/12/31
 -4الموافقة على �إقتراح مجل�س الإدارة بتوزيع �أرباح نقدية
عن ال�سنة المالية المنتهية في  2011/12/31بواقع
 %15من القيمة الإ�سمية �أي (خم�سة ع�شر فل�سا
لكل �سهم) وذلك للم�ساهمين الم�سجلين في �سجالت
ال�شركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة وبعد موافقة
الجهات الر�سمية المخت�صة.
 -5الموافقة على تعامل ال�شركة مع �أطراف ذات �صلة.

 -6الموافقة على تو�صية مجل�س الإدارة ،ب�ش�أن مكاف�أة �أع�ضاء
المجل�س عن ال�سنة المالية المنتهية في .2011/12/31
 -7الموافقة علـى تفوي�ض مجل�س الإدارة ب�إ�صدار �سندات
طويلة الأجل بالدينار الكويتي� ،أو ب�أي عملة �أخرى يراها
منا�سبـة ،بما ال يتجاوز ر�أ�س مال ال�شركة ،وذلك بعد �أخذ
موافقة الجهات المخت�صة.
 -8الموافقة على تجديد تفوي�ض مجل�س �إدارة ال�شركة ،ل�شراء
�أو بيع ما ال يتجاوز  %10من عدد �أ�سهمها لمدة "18
�شهر ًا" طبقا للقانون والقرارات الوزارية ال�صادرة في
هذا ال�ش�أن.
�	-9إخالء طـرف ال�سادة �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،و�إبراء ذمتهم عن
كل ما يتعلق بت�صرفاتهم القانونية عن ال�سنة المالية المنتهية
في .2011/12/31
 -10تعيين �أو �إعادة تعيين مراقبي ح�سابات ال�شركة لل�سنة
المالية  2012وتفوي�ض مجل�س الإدارة بتحديد �أتعابهما.

�صوامع
تخزين
الكلنكر
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تقرير مجل�س الإدارة
بـ�س ــم اهلل الــرحـم ــن الـرحـي ـ ــم

لل�سنـة الماليـة المنتهية في  31دي�سمبر

2011

ح�ضرات الم�ساهمين الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�سعدني و�إخواني �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن نرحب بكم ،ونرفع �إلى جمعيتكم العامة التقرير ال�سنوي الحادي والأربعين،
الذي يت�ضمن �شرح ًا موجز ًا لأهم ن�شاطات و�إنجازات ال�شركـة و�شركاتهـا التابعـة خـالل ال�سنـة الماليـة المنتهية
في  31دي�سمبر ،2011وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين ،وبيانات المركز المالي ،والدخل ،والدخل ال�شامل ،والتغيرات
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة عن نف�س ال�سنة.

ال�سادة الم�ساهمون:

تعتبر �سنة � 2011سنة هامة ،ت�ضافرت فيها الجهود ،في الإعداد والتخطيط والإ�ستعداد مع قرب ت�شغيل الفرن الثاني ،حيث
�إمكانية �إنتاج خم�سة ماليين طن كلنكر في ال�سنة ،ومثلها و�أكثر من الإ�سمنت ،ولهذا عملت �شركتكم على توقيع عقد طويل الأجل
لتوفير ماليين الأطنان من الحجر الجيري – المادة الأ�سا�سية في �صناعة الإ�سمنت  -لع�شرين �سنة قادمة ،من �إمارة ر�أ�س
الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ،كما عملت على تركيب محولين كبيرين من وزارة الكهرباء والماء ،وجاري تمديد
الكيبالت ،و�ستتمكن ال�شركة بذلك من ت�شغيل الفرن الجديد �إلى حين ت�شغيل محطة اال�سمنت ( )Aبجوار م�صنع الإ�سمنت
والتي �ستقيمها الوزارة م�ستقبال.
وفيما يخ�ص المحروقات لت�شغيل الفرن الجديد ،ف�إن �شركتكـم تعكف على درا�سة ا�ستعمال �أف�ضل المحروقات المتوفرة وذلك
تي�سير ًا للإنتاج وخف�ض ًا للتكاليف.
و�سعيا من ال�شركة لتوفير م�ساحات تخزينية لحفظ المواد الأولية الالزمة ل�صناعة الإ�سمنت ،فقد ح�صلت على ق�سيمة
بم�ساحة مائة �ألف متر مربع في منطقة ال�شعيبة ال�صناعية الغربية لتخزين الكميات ال�ضخمة من المواد الأولية ،التي يتم
ا�ستيرادها للوفاء بجزء من �إحتياجات الطاقة الإنتاجية للم�صنع ،خا�صة مع بدء ت�شغيل الفرن الثاني وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية
الإنتاج ،وتلبية احتياجات ال�سوق ومتطلبات خطة التنمية الإ�ستراتيجية للدولة.
وفـي �إطـار تطبيق �شركتكم معايير الجـودة الدولية لمنتجاتها من الإ�سمنت ،وت�صميمها علـى الإ�ستمرار في التقدم والتطور،
ف�إنه من دواعي �سرورنا �أن نبين �أنـه فـي هـذا العام ح�صلت �شركتكم علـى �شهادة الآيزو  ISO 9001:2008ل�ضبط الجودة،
وذلك ت�أكيد ًا للموا�صفات القيا�سية والثقة الكبيرة التي �أحرزتها منتجات م�صنعكم ،عبر التزام ال�شركة ب�أعلى درجات الجودة
والمقايي�س المطبقة ،وبلوغ ر�ضى العمالء.

�إحدى طواحين
المواد الأولية
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ونو�ضح فيما يلي ملخ�ص ًا عن الن�شاطات الأخرى لل�شركة في عام :2011

الت�سويق والمبيعات:

تمكنت ال�شركة من تحقيق عوائد جيدة من ن�شاطها ال�صناعي هذا العام باعتمادها على الكلنكر الم�ص ّنع بم�صنعها ،وتخفي�ض
الم�صروفات ال�صناعية دون �أن ي�ؤثر ذلك على العمليات الإنتاجية ،وا�ستمرارها المحافظة على م�ستوى الجودة الذي يتمتع به
�إنتاجها ،وذلك على الرغم مما تواجهه من مزاحمة وحرب �أ�سعار من الإ�سمنت الم�ستورد ،وما ي�شهده �سوق البناء من حالة
ركود� ،إلى جانب انخفا�ض كميات اال�سمنت الم�صدرة الى العراق ،وما تمر به المنطقة من �أحداث �سيا�سية زادت من حالة
الركود الإقت�صادي.

الفرن الثاني لإنتاج الكلنكر:

قطعت ال�شركة �شوط ًا كبير ًا في تنفيذ م�شروع الفرن الثاني النتاج الكلنكر بطاقة  2.5مليون طن بال�سنة ،حيث تم �إنجاز
الأعمال المدنية بالكامل ،كما و�صلت جميع المعدات الرئي�سية ،وتم تركيبها ،كما �أنجز  %80من الأعمال الحديدية و�أعمال
التركيبات ،و�ستتمكن ال�شركة بعد ت�شغيل هذا الم�شروع ،مع �إنتاج الفرن الأول من توفير كافـة احتياجاتها مـن الكلنكر التي
�ستبلغ ( )5ماليين طن في ال�سنة ،ما يمك ّنها من تلبية متطلبات خطة التنمية اال�ستراتيجية للدولة والم�شاريع الأخرى.

رفع طاقة معدة التفريغ  Shipunloaderعلى المر�سى ( )19بميناء ال�شعيبة:

تم الإنتهاء هذا العام من رفع كفاءة وقدرة معدة تفريغ المواد الأولية الالزمة للإنتاج القائمة على المر�سى ( )19بميناء
ال�شعيبة ،وذلك ب�إدخال تعديالت عليها لرفع طاقة التفريغ �إلى الطاقة الق�صوى لها بن�سبة  ،%25بحيث يفي باحتياجات
الفرن الأول وجزء من احتياجات الفرن الثاني من المواد ،ويحدونا الأمل من الجهات المخت�صة الإ�سراع بالموافقة على
تركيب معدة تفريغ ثانية على المر�سى رقم  20بميناء ال�شعيبة ،حيث �أن الكميات التي �سيتم توريدها من المواد الخام
للفـرن الجديد والفرن الأول �ستتجاوز في مجموعها كمية(�سبعة ماليين) طن بال�سنة ،ل�ضمان �إ�ستمرار توفير الإ�سمنت لل�سوق
المحلي ،وكذلك الإلتزام بال�شـروط المحلية والدولية للبيئة.

�شركة �إ�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة (�ش.م.ك) مقفلة:

بد�أت �شركة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة (�ش.م.ك) مقفلة المملوكة ل�شركة ا�سمنت الكويت� ،إنتاجها من الخر�سانة
الجاهزة في م�صنعها في ال�صليبية في يناير  .2011وا�ستطاعت ال�شركة الإنت�شار في �سوق الخر�سانة وتحقيق مبيعات جيدة،
وتبعا لإ�ستراتيجيتها فقد قامت بالتو�سع وزيادة �أعمالها وذلك بالتعاقد مع عدد من الم�شاريع الحكومية والم�شاريع الخا�صة

خالل عام  ،2012كما بد�أت في �إن�شاء م�صنع رقم ( )2بمنطقة ال�صليبية ،و�إن�شاء م�صنع رقم ( )3بمنطقة الدوحة لتزويد �أحد
م�شاريع وزارة الأ�شغال العامة بالخر�سانة ،وت�سعى ال�شركة لإن�شاء م�صنع رقم ( )4بمنطقة ميناء عبداهلل تطبيقا لإ�ستراتيجية
ال�شركة في التو�سع الجغرافي.

التقرير المالي:

بلـغ �صافي الربح  14,266,041دينار كويتي وبلغت ربحية ال�سهم  23.08فل�س لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر ،2011
كما بلغت مبيعات ال�شركة و�شركاتها التابعة  56,369,351دينار كويتي لل�سنة المالية المنتهية في 31دي�سمبر  2011مقابل
 44,672,842دينار كويتي لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر � ( 2010أي بزيادة .)%26
بلغ �إجمالي موجودات ال�شركة و�شركاتها التابعة  258,957,716دينار كويتي كما في  31دي�سمبر 2011لي�سجل زيادة في قيمة
الممتلكات والمن�ش�آت والمعـدات بن�سبة قدرها  %23مقارنـة بال�سنة الماليـة المنتهية في  31دي�سمبر  2010لتتجاوز قيمة الممتلكات
والمن�ش�آت والمعدات ولأول مرة منذ ت�أ�سي�س �شركة ا�سمنت الكويت مبلغ  100مليون دينار كويتي لت�صل الى  110,895,225دينار
كويتي كما في  31دي�سمبر .2011
ويرجع ال�سبب الرئي�سي في التطور الهائل للممتلكات والمن�ش�آت والمعدات �إلى الإنفاق على م�شروع الفرن الجديد الذي ما زال
قيد التنفيذ والذي بلغ ر�صيده  80مليون دينار كويتي تقريب ًا كما في  31دي�سمبر ،2011بالإ�ضافة �إلى قيمة الممتلكات والمن�ش�آت
والمعدات الخا�صة ب�شركة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة �ش.م.ك (مقفلة) المملوكة لل�شركة الأم.
وكذلك فقد تمك ّنا خالل عام  2011من �إ�ستخدام القرو�ض والت�سهيالت البنكية الخا�صة ببنك الكويت ال�صناعي لتمويل م�شروع
الفرن الجديد ،كما تم الح�صول على قرو�ض �أخرى ب�أ�سعار فائدة تناف�سية ،الأمر الذي �سيخ�ضع �إلـى �إعادة هيكلتها بعد �صدور
المر�سوم الأميري بالموافقة علـى زيادة ر�أ�س المال بن�سبة  %15وتح�صيلها والذي �أقرته الجمعية العامة العادية وغير العادية
للم�ساهمين لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر .2010

توزيعات الأرباح:

بلغت الأرباح المرحلة  18,015,924دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  2011يقترح مجل�س الإدارة توزيعها كالآتي:
البيان

للتوزيع على الم�ساهمين  %15نقد ًا
�أرباح مرحلة للعام القادم
المجموع
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دينار كويتي
9,262,272
8,753,652
18,015,924

ال�سادة الم�ساهمين الكرام:

يت�شرف مجل�س الإدارة ،وقد ا�ستعر�ض �أهم منجزات ال�شركة لعام � ،2011أن يرفـع �أ�سمـى �آيات ال�شكـر والتقدير �إلـى مقـام
ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ � /صباح الأحمد الجابر ال�صباح �أمير البالد حفظـه اهلل ،داعين المولـى عز وجل �أن يديم على
�سموه نعمة ال�صحة وتمام العافية ،و�أن يحفظ الكويت في عهده الميمون ،ويديم عليها نعمة الأمن والإ�ستقرار والرخاء ،كمـا
يتوجه المجل�س بال�شكـر والتقدير الى �سمو ال�شيخ /نواف الأحمد الجابر ال�صباح ولى العهد ،و�إلى �سمو ال�شيخ جابر مبارك
الحمد ال�صباح – رئي�س مجل�س الوزراء حفظهما اهلل على ت�أييدهم ورعايتهم الكريمة لل�صناعة الوطنية ،ويتقدم المجل�س
بال�شكر الجزيل �إلى �أ�صحاب المعالي الوزراء ،على دعمهم وم�ساندتهم الدائمة لل�شركات الوطنية في البالد ،وي�شكر �سائر
م�ؤ�س�سات الدولة ،وال�شركات الزميلة والبنوك الوطنية ،ويخ�ص بال�شكر بنك الكويت ال�صناعي على ما �أبدوه من تعاون �صادق،
هو محل تقدير و�إحترام المجل�س ،كما ي�شكر المجل�س كافة العاملين من الفنيين والإداريين على ما بذلوه من عمل جاد وجهد
مخل�ص في �سبيل المحافظة على �إ�ستمرار تقدم ال�شركة و�إزدهارها ،ويعرب عن �شكره لل�سادة الم�ساهمين ويعتز بثقتهم
الغالية ودعمهم لجهوده.
راجين من اهلل التوفيق ،ومزيد ًا من النجاح ل�شركتكم.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

را�شد عبد العزيز الرا�شد
رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب

�صوامع تخزين اال�سمنت لتعبئة
اال�سمنت ال�سائب

22
23

بـيـانـيــة

م�ؤ�شرات

تطور را�س المال
دينار كويتي

ممتلكات ومن�ش�آت
ومعدات
دينار كويتي

�صافي ربح ال�سنة
دينار كويتي

معدة تفريغ المواد الأولية من البواخر
على ال�سير الناقل المغطى المت�صل
بين الميناء والم�صنع

24
25

البيانات المالية المجمعة
لل�سنـة الماليـة المنتهية في  31دي�سمبر

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

2011
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين لم�ساهمي �شركة ا�سمنت الكويت �ش.م.ك
دولة الكويت
تقرير عن البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة ل�شركة ا�سمنت الكويت �ش.م.ك ("ال�شركة الأم") و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم مجتمعين
"بالمجموعة") والتي تت�ضمن بيان المركز المالي المجمع كما في  31دي�سمبر  2011وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة والمعلومات التف�صيلية الأخرى.

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

م�سئولية مراقبي الح�سابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي على تلك البيانات المالية المجمعة اعتماد ًا على �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير
التدقيق الدولية� .إن هذه المعايير تتطلب منا االلتزام بمتطلبات المهنة الأخالقية وتخطيط و�أداء �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول
ب�أن البيانات المالية المجمعة ال تحتوي على �أخطاء مادية� .إن �أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق على المبالغ
والإي�ضاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة� .إن تلك الإجراءات تعتمد على الحكم المهني لمراقبي الح�سابات بما في ذلك تقييم خطر
وجود �أخطاء مادية في البيانات المالية المجمعة �سواء كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ .في �سبيل تقييم تلك الأخطار ف�إن مراقبي الح�سابات
ي�أخذون في االعتبار الرقابة الداخلية المرتبطة ب�إعداد البيانات المالية وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق المالئمة،
ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي على فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بال�شركة� .إن �أعمال التدقيق تت�ضمن �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات
المحا�سبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية التي �أعدتها الإدارة بالإ�ضافة �إلى تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات المالية المجمعة.
26
27

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

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2011

الر�أي
بر�أينا �أن البيانات المالية المجمعة تعبر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما
في  31دي�سمبر  2011وعن �أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
بر�أينا كذلك� ،أن ال�شركة الأم تم�سك ح�سابات منتظمة و�أن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س الإدارة فيما يتعلق
بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر ال�شركة الأم ،و�أننا قد ح�صلنا على المعلومات التي ر�أيناها �ضرورية لأداء مهمتنا ،و�أن
البيانات المالية المجمعة تت�ضمن كل ما ن�ص قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم
على وجوب �إثباته فيها ،و�أن الجرد قد �أجري وفق ًا للأ�صول المرعية ،و�أنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر  2011مخالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له �أو للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على
وجه ي�ؤثر مادي ًا في ن�شاط المجموعة �أو في مركزها المالي المجمع.

قي�س محمد الن�صف

بدر عبداهلل الوزان

مراقب ح�سابات مرخ�ص رقم  38فئة �أ

�سجل مراقبي الح�سابات رقم  62فئة �أ

 BDOالن�صف و�شركاه

من الفهد والوزان و�شركاهم
ديلويت وتو�ش

الكويت في 27 :مار�س 2012

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

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31دي�سمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي



�إي�ضاح

الموجودات

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

6
7
8
9
10

موجودات متداولة

مخزون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
النقد والنقد المعادل

�إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

ر�أ�س المال
عالوة �إ�صدار
�أ�سهم خزانة
ربح بيع �أ�سهم خزانة
احتياطي �إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي عام
احتياطي التغير في القيمة العادلة
ن�صيب المجموعة من احتياطيات �شركات زميلة
�أرباح مرحلة

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1,032,069
15,332,644
93,128,610
199,489,150

11
12
13
14

18,205,156
13,721,990
8,773,203
16,211,148
56,911,497
258,957,716

24,449,255
9,631,306
11,566,066
13,169,982
58,816,609
258,305,759

15

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

60,729,099
5,154,935
()12,978,814
445,592
34,466,326
29,503,837
18,930,128
5,534,251
()685,885
15,670,397
156,769,866

16
17
18

قرو�ض وت�سهيالت بنكية
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

19

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

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

19
20

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

35,131,838
15,615,177
50,747,015
258,305,759

�إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

را�شد عبد العزيز الرا�شد

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
29

110,895,225
911,327
984,946
14,702,575
74,552,146
202,046,219

89,995,827

49,146,997
1,641,881
50,788,878

مطلوبات متداولة

28

2011

2010

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

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

�سليمان خالد الغنيم

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

بيان الدخل المجمع

لل�سنة المالية المنتهية

في  31دي�سمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�إي�ضاح

2011

2010

56,369,351

44,672,842

()38,638,185

()27,048,600

17,731,166

17,624,242

2,266,527

2,798,433

()3,249,815

()3,166,810

16,747,878

17,255,865

()847,501

()2,630,752

136,379

484,247

23

()887,529

()1,639,639

9

()184,402

584,889

�صافي الربح قبل اال�ستقطاعات

14,964,825

14,054,610

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
م�صروف الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة

()147,817

()131,218

()320,897

()302,967

()90,070

()122,338

()140,000

()140,000

�صافي ربح ال�سنة

14,266,041

13,358,087

23.08

21.60

المبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الربح
�إيرادات ن�شاط �أخرى
م�صاريف بيعيه وعمومية و�إدارية
ربح العمليات
�أعباء تمويل
�إيرادات فوائد
�صافي خ�سائر ا�ستثمارات
ح�صة المجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة

ربحية ال�سهم (فل�س)

21

22

24

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

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

بيان الدخل ال�شامل المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

�صافي ربح ال�سنة

2011

2010

14,266,041

13,358,087

(م�صروفات)� /إيرادات �شاملة �أخرى
(الخ�سائر)/الأرباح الغير محققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
المحول �إلى بيان الدخل نتيجة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
انخفا�ض في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة المجموعة من احتياطيات �شركات زميلة

�إجمالي (م�صروفات)� /إيرادات �شاملة �أخرى
�إجمالي (الم�صروفات) /الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

30
31

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

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

()18,741,067

8,274,589

()265,428

2,624

2,066,964

3,674,881

()115,873

()68,318

()17,055,404

11,883,776

()2,789,363

25,241,863

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

ر�أ�س
المال

عالوة
�إ�صدار

�أ�سهم
خزانة

ربح بيع
�أ�سهم
خزانة

-

-

�صافي ربح ال�سنة

ايرادات ( /م�صروفات)
�شاملة �أخرى

احتياطي
�إجباري

-

-

احتياطي
اختياري

-

احتياطي
عام

-

�أرباح
مرحلة

-

ن�صيب
احتياطي
التغير في المجموعة من
القيمة العادلة احتياطيات
�شركات زميلة
-

�إجمالي
حقوق
الملكية
-

الر�صيد في  1يناير

11,952,094

5,154,935 57,837,237 2010

()68,318

(445,592 )12,978,814

13,625,659
13,358,087

-

�إجمالي الإيرادات/
(الم�صروفات) ال�شاملة لل�سنة

)617,567( )6,417,843( 18,930,128 28,098,376 33,060,865

137,138,568
13,358,087
11,883,776

-

توزيعات �أرباح نقدية (�إي�ضاح )26

توزيعات �أ�سهم منحة (�إي�ضاح )26

المحول �إلى االحتياطيات

-

-

2,891,862

-

-

-

-

-

الر�صيد في  1يناير 2011

�صافي ربح ال�سنة

م�صروفات �شاملة �أخرى

-

-

-

-

-

-

-

5,154,935 60,729,099 2010

5,154,935 60,729,099

-

-

-

-

1,405,461

-

-

1,405,461

(445,592 )12,978,814
(445,592 )12,978,814

-

11,952,094

-

-

()68,318
-

5,534,251 18,930,128 29,503,837 34,466,326
5,534,251 18,930,128 29,503,837 34,466,326

-

13,358,087

()685,885
()685,885

-

25,241,863

()5,610,565( )5,610,565
(- )2,891,862
(- )2,810,922
15,670,397
15,670,397

-

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

الر�صيد في  31دي�سمبر

156,769,866
156,769,866
14,266,041

14,266,041

-

()5,891,093( )5,891,093
(- )3,036,455

-

-

-

1,496,483

1,496,483

-

()509,092
-

-

-

-

-

-

-

3,036,455

)801,758( )11,405,280( 18,930,128 31,000,320 35,962,809

18,015,924

147,580,318

(- )2,992,966

-

14,266,041

()17,055,404
()2,789,363
()509,092

�إجمالي (الم�صروفات)/
الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
�شراء �أ�سهم خزانة
توزيعات �أرباح نقدية (�إي�ضاح )26
توزيعات �أ�سهم منحة (�إي�ضاح )26
المحول �إلى االحتياطيات

الر�صيد في  31دي�سمبر

5,154,935 63,765,554 2011

(445,592 )13,487,906

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

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
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بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

�إي�ضاح

�صافي ربح ال�سنة
ت�سويات:
�إ�ستهالكات واطفاءات
ديون م�شكوك في تح�صيلها
�أعباء تمويل
�إيرادات فوائد
�صافي خ�سائر ا�ستثمارات
ح�صة المجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
�صافي ربح العمليات قبل التغير في ر�أ�س المال العامل
مخزون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

14,266,041

13,358,087

1,830,313

1,547,672

()825,636

()52,032

847,501

2,630,752

()136,379

()484,247

887,529

1,639,639

184,402

()584,889

69,055

98,289

17,122,826

18,153,271

6,244,099

()212,100

()3,265,048

()699,157

2,439,304

555,318

()4,548,387

()14,396,158

17,992,794

3,401,174

()13,015,190

()25,072,829

()961,087

-

()1,744,244

()136,326

1,501,291

211,942

1,675,710

1,286,979

136,379

484,247

()12,407,141

()23,225,987

توزيعات �أرباح مدفوعة
�شراء �أ�سهم خزانه
قرو�ض وت�سهيالت بنكية
�أعباء تمويل مدفوعة

()5,864,934

()5,627,130

()509,092

-

7,449,025

3,107,552

()3,619,486

()2,502,352

�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة التمويلية

()2,544,487

()5,021,930

3,041,166

()24,846,743

13,169,982

38,016,725

16,211,148

13,169,982

�صافي النقد الناتج من �أن�شطة العمليات
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

�شراء ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
المدفوع ل�شراء موجودات غير ملمو�سة
المدفوع ل�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
المح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
توزيعات �أرباح م�ستلمة
�إيرادات فوائد م�ستلمة

�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

�صافي الزيادة( /النق�ص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية ال�سنة

النقد والنقد المعادل في نهاية ال�سنة
32
33

2011

2010
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�إن الإي�ضاحات المرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه البيانات المالية المجمعة.

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

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك

 .1الت�أ�سي�س والن�شاط
ت�أ�س�ست �شركة ا�سمنت الكويت  -ك�شركة م�ساهمة كويتية “ال�شركة الأم” بموجب المر�سوم الأميري ال�صادر بتاريخ  5نوفمبر  ،1968كما تم
�إدراج �أ�سهم ال�شركة الأم في �سوق الكويت للأوراق المالية في � 29سبتمبر  ،1984و�أهم الأغرا�ض التي �أ�س�ست من �أجلها المجموعة هي �إنتاج
جميع �أنواع اال�سمنت والمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والآالت المرتبطة بالن�شاط وت�صنيع الخر�سانة �سابقة التجهيز وبيعها وا�ستيراد جميع
المواد الخام الالزمة لعملية ت�صنيع الخر�سانة وا�ستغالل الفوائ�ض المالية المتوفرة في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل جهات متخ�ص�صة.
يقع المركز الرئي�سي لل�شركة الأم في �شرق ،منطقة ال�صوابر� ،شارع ال�شهداء ،بيت اال�سمنت� ،ص.ب  20581ال�صفاة  – 13066دولة الكويت.
تت�ضمن البيانات المالية المجمعة ،البيانات المالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة التالية المملوكة بالكامل ،ي�شار �إليهم مجتمعين "المجموعة":
�أ�سم ال�شركة
�شركة ال�شويخ للأ�سمنت
�شركة �أمواج الدولية العقارية
�شركة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة

الكيان القانوني
�ش.م.ك.م
�ش.م.ك.م
�ش.م.ك.م

الن�شاط
�صناعي
عقاري
�صناعي

بلد الت�أ�سي�س
الكويت
الكويت
الكويت

قامت ال�شركة الأم با�ستخدام معلومات مالية معدة بمعرفة �إدارات ال�شركات التابعة عند �إعداد البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر  .2011بلغ �إجمالي موجودات ال�شركات التابعة  13,241,011دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  8,035,252( 2011دينار
كويتي في  31دي�سمبر  )2010كما بلغ �صافي خ�سائرها  493,579دينار كويتي عن ال�سنة المنتهية في ذلك التاريخ ( 230,784دينار كويتي
عن ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .)2010
تمت الموافقة على �إ�صدار البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2011من قبل مجل�س الإدارة في  27مار�س  2012وهي
خا�ضعة لموافقة الجمعية العمومية للم�ساهمين.

 .2تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية
 2.1المعايير الجديدة/المعدلة المتبعة من قبل المجموعة
تتفق ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة في �إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مع تلك الم�ستخدمة في العام ال�سابق با�ستثناء تطبيق
المعايير الجديدة والمعدلة التالية خالل ال�سنة:
• معيار المحا�سبة الدولي  :1عر�ض البيانات المالية (التعديل)
يو�ضح التعديل �أن المجموعة يمكن �أن تختار عر�ض التحليل المطلوب لبنود الدخل ال�شامل الآخر �إما في بيان التغيرات في حقوق الملكية
المجمع �أو في �إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة .تقدم المجموعة هذا التحليل في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.
• معيار المحا�سبة الدولي � 24إف�صاحات الأطراف ذات ال�صلة (المعدل)
تم تعديل تعريف الطرف ذو ال�صلة لتب�سيط تحديد هذه العالقات و�إزالة االختالفات في تطبيق المعيار وي�ضع متطلبات
�إ�ضافية للإف�صاح عن االلتزامات القائمة للأطراف ذات ال�صلة .ال يوجد لهذا التعديل �أي ت�أثير على المركز المالي المجمع
�أو على �أداء المجموعة.
• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم � :3إندماج الأعمال
تم تعديل المعيار الدولي رقم  3لتو�ضيح �أن حرية اختيار قيا�س الحقوق غير الم�سيطرة في تاريخ االقتناء هي فقط للحقوق غير
الم�سيطرة التي تمثل �أدوات ملكية وتخول لحاملها ح�صة من �صافي موجودات ال�شركة في حالة الت�صفية .يتم قيا�س كل �أنواع الحقوق
غير الم�سيطرة الأخرى بقيمتها العادلة في تاريخ االقتناء ما لم تكن هناك �أ�س�س قيا�س تتطلبها معايير �أخرى.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك

• معيار المحا�سبة الدولي  : 32الأدوات المالية  :العر�ض (معدل)
�أ�صدر مجل�س معايير المحا�سبة الدولية تعدي ًال يو�ضح تعريف االلتزام المالي في معيار المحا�سبة الدولي  32لتمكن المن�ش�آت من
ت�صنيف �إ�صدار حقوق بالعملة الأجنبية وبع�ض الخيارات �أو الكفاالت ك�أدوات حقوق ملكية .يطبق هذا التعديل في الحاالت التي تم فيها
منح الحقوق ب�شكل ن�سبي �إلى كافة المالكين الحاليين من نف�س الفئة لأدوات حقوق المـلكية غير الم�شتقة بالمن�ش�أة ،لحيازة عدد
ثابت من �أدوات حقوق ملكية المن�ش�أة مقابل مبلغ ثابت ب�أي عملة� .إن تطبيق التعديل لم يكن له ت�أثير على المركز المالي المجمع
�أو �أداء المجموعة.
• تح�سينات المعايير الدولية للتقارير المالية (مايو :)2010
�أ�صدر مجل�س معايير المحا�سبة الدولية في مايو  2010المجموعة الثالثة من التعديالت على المعايير ،حيث يهدف ب�صورة رئي�سية �إلى
�إزالة حاالت عدم التوافق وتقديم التو�ضيحات حول ن�صو�ص هذه المعايير .توجد �أحكام انتقالية منف�صلة لكل معيار .لقد نتج عن تطبيق
التعديل التالي تغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية ،ولكن لي�س له ت�أثير على المركز المالي المجمع �أو على �أداء المجموعة.

 2.2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة/المعدلة ال�صادرة لكنها غير �سارية وغير مطبقة ب�شكل مبكر
من قبل المجموعة
المعيار الدولي للتقارير المالية � ،7إف�صاحات تحويالت
الموجودات المالية  -التعديالت
المعيار الدولي للتقارير المالية " 9الأدوات المالية"

�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير 2015

المعيار الدولي للتقارير المالية  ،10البيانات المالية المجمعة

�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية " 11الترتيبات الم�شتركة"

�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية " 12الإف�صاح عن الم�صالح في المن�ش�آت الأخرى"

�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير 2013

المعيار الدولي للتقارير المالية " 13قيا�س القيمة العادلة"

�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير 2013

معيار المحا�سبة الدولي " ،1عر�ض بنود الدخل ال�شامل الآخر"  -التعديالت

�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يوليو 2012

�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يوليو 2011

�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير 2013

معيار المحا�سبة الدولي ( 27المعدل في  :)2011البيانات المالية المنف�صلة
معيار المحا�سبة الدولي ( 28المعدل في :)2011
�ساري للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير 2013
اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة والم�شاريع الم�شتركة
• المعيار الدولي للتقارير المالية  : 7الإف�صاحات –متطلبات الأف�صاح المح�سنة للأ�ستبعادات
يتطلب المعيار المعدل �إف�صاحات �إ�ضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم ا�ستبعادها لكي يتمكن م�ستخدمو
البيانات المالية للمجموعة من �إدراك العالقة بين تلك الموجودات التي لم يتم ا�ستبعادها والمطلوبات المرتبطة بها� .إ�ضافة
�إلى ذلك ،يتطلب التعديل �إف�صاحات حول ا�ستمرار ال�سيطرة على الموجودات الم�ستبعدة حتى يتمكن م�ستخدمو البيانات المالية
من تقييم طبيعة ا�ستمرار المجموعة في ال�سيطرة على تلك الموجودات الم�ستبعدة والمخاطر المرتبطة بها .ي�سري التعديل على
الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يوليو � .2011إن التعديل له ت�أثير على الإف�صاحات فقط ولي�س له ت�أثير على المركز المالي
المجمع �أو على �أداء المجموعة.
• المعيار الدولي للتقارير المالية “ 9الأدوات المالية” :الت�صنيف والقيا�س
34
35

يعك�س المعيار الدولي للتقارير المالية  9عند �إ�صداره المرحلة الأولي من عمل مجل�س معايير المحا�سبة الدولية ال�ستبدال معيار
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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المحا�سبة الدولي رقم  39وي�سري على ت�صنيف وقيا�س الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحا�سبة الدولي رقم
 .39ي�سري المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير � .2015سيقوم مجل�س معايير المحا�سبة الدولي في المراحل
الالحقة بمعالجة انخفا�ض والموجودات المالية ومحا�سبة التغطية� .إن تطبيق المرحلة الأولي من المعيار الدولي للتقارير المالية 9
�سوف يكون له ت�أثير على ت�صنيف وقيا�س الموجودات المالية للمجموعة ولكن من المحتمل �أن ال يكون له ت�أثير على ت�صنيف وقيا�س
المطلوبات المالية� .ستقوم المجموعة بتحديد حجم الت�أثير فيما يخ�ص المراحل الأخرى ،عند �صدورها ،لتقديم �صورة �شاملة� .إن
المعيار الدولي للتقارير المالية  9قيد المراجعة لبحث تطبيقه في دولة الكويت.
• المعيار الدولي للتقارير المالية  ،10البيانات المالية المجمعة
يحل معيار المحا�سبة الدولي  10محل جزء من معيار المحا�سبة الدولي  27البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة والذي يتناول احت�ساب
البيانات المالية المجمعة .كما يت�ضمن الم�سائل المطروحة في اللجنة الدائمة للتف�سيرات 12-التجميع – الم�ؤ�س�سات ذات الأغرا�ض
الخا�صة .ي�ضع المعيار الدولي للتقارير المالية  10نموذج رقابة واحد يطبق على جميع المن�ش�آت بما فيها المن�ش�آت لغر�ض معين� .إن
التغييرات التي يطرحها المعيار الدولي للتقارير المالية � 10ستتطلب من الإدارة ممار�سة �أحكام هامة لتحديد �أي من�ش�أة م�سيطر عليها
وبالتالي يتطلب تجميعها من قبل ال�شركة الأم ،مقارنة بالمتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  .27ي�سري هذا المعيار
على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير .2013
• المعيار الدولي للتقارير المالية “ 11الم�شروعات الم�شتركة”
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية  11محل معيار المحا�سبة الدولي  31الح�ص�ص في الم�شاريع الم�شتركة وتف�سير اللجنة الدائمة
للتف�سيرات 13 -ال�شركات الخا�ضعة لل�سيطرة الم�شتركة – الم�ساهمات غير النقدية من قبل الم�شاريع الم�شتركة .يحذف المعيار
الدولي للتقارير المالية  11خيار احت�ساب ال�شركات الخا�ضعة لل�سيطرة الم�شتركة با�ستخدام طريقة التجميع الن�سبي .وبد ًال من ذلك
ف�إن ال�شركات الخا�ضعة لل�سيطرة الم�شتركة التي تتفق مع تعريف الم�شروع الم�شترك يتعين احت�سابها با�ستخدام طريقة حقوق الملكية.
ي�سري هذا المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير .2013
• المعيار الدولي للتقارير المالية “ 12الإف�صاح عن الحقوق في المن�ش�آت الأخرى”
يت�ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  12كافة الإف�صاحات الواردة �سابق ًا في معيار المحا�سبة الدولي  27والمتعلقة بالبيانات المالية
المجمعة ،بالإ�ضافة �إلى الإف�صاحات الم�شمولة �سابق ًا في معيار المحا�سبة الدولي  31و  .28تتعلق هذه الإف�صاحات بح�ص�ص من�ش�أة
في �شركات تابعة ،وترتيبات م�شتركة ،و�شركات زميلة ومن�ش�آت مهيكلة .كما يتطلب ذلك عدد ًا من الإف�صاحات الجديدة .ي�سري هذا
المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير .2013
• المعيار الدولي للتقارير المالية " 13قيا�س القيمة العادلة"
ي�ضع المعيار الدولي للتقارير المالية  13م�صدر توجيه واحد بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لكافة قيا�سات القيمة العادلة .ال
يتغير هذا المعيار عندما يتطلب من المن�ش�أة ا�ستخدام القيمة العادلة ،لكنه يقدم توجيه ًا حول كيفية قيا�س القيمة العادلة وفق ًا للمعايير
الدولية للتقارير المالية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة �أو م�سموح ًا بها .تقوم المجموعة حالي ًا بتقييم ت�أثير هذا المعيار على بيان
المركز المالي المجمع �أو الأداء المالي للمجموعة .ي�سري هذا المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير .2013

� .3أ�س�س الإعداد وال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
يتم �إعداد البيانات المالية وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية  ، IFRSوعلى �أ�سا�س التكلفة التاريخية فيما عدا بع�ض الأدوات المالية التي
يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.
فيما يلي ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة:
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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� 3.1أ�س�س تجميع البيانات المالية
ال�شركات التابعة
تت�ضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�شركة الأم وال�شركات (مت�ضمنة ال�شركات ذات الأغرا�ض الخا�صة) التي ت�سيطر
عليها "ال�شركات التابعة" .توجد ال�سيطرة عندما يكون لدى المجموعة القدرة على التحكم في ال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لل�شركة
التابعة لكي ت�ستفيد من �أن�شطتها.
يتم �إثبات �إيرادات وم�صروفات ال�شركات التابعة المقتناة والم�ستبعدة خالل ال�سنة في بيان الدخل ال�شامل المجمع من تاريخ االقتناء
وحتى تاريخ اال�ستبعاد .يتم توزيع �إجمالي الدخل ال�شامل لل�شركة التابعة بين مالك ال�شركة والجهات غير الم�سيطرة حتى لو نتج عن
ذلك وجود عجز في حقوق الجهات غير الم�سيطرة.
�إذا لزم الأمر ،يتم تعديل ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة في ال�شركات التابعة لتوحيدها مع ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة في المجموعة.
يتم ا�ستبعاد كافة المعامالت والأر�صدة والإيرادات والم�صروفات المتبادلة بين �شركات المجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم المحا�سبة عن التغيرات في ح�ص�ص ملكية المجموعة في ال�شركات التابعة التي ال ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�شركة التابعة
كمعامالت �ضمن حقوق الملكية .يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق الجهات الم�سيطرة وغير الم�سيطرة لتعك�س التغيرات في ح�صتها
في ال�شركات التابعة .يتم �إدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق الجهات غير الم�سيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع �أو
الم�ستلم في حقوق الملكية مبا�شرة وتكون متاحة لم�ساهمي ال�شركة.
عندما تفقد المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة يتم احت�ساب الربح �أوالخ�سارة الناتجة عن اال�ستبعاد بمقدار الفرق بين:
(�أ) �إجمالي القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم والقيمة العادلة للح�صة المتبقية.
(ب) القيمة الدفترية للموجودات قبل اال�ستبعاد (مت�ضمنة ال�شهرة) ،والتزامات ال�شركة التابعة وكذلك حقوق الجهات غير الم�سيطرة.
ويتم المحا�سبة عن �أي مكونات �أخرى مدرجة مبا�شرة في حقوق الملكية كما لو تم ا�ستبعاد الموجودات المتعلقة بها (بمعنى �إن يتم
تحويلها �إلى بيان الدخل �أو �إلى الأرباح المرحلة) .ت�سجل �أي ح�صة متبقية من اال�ستثمارات في ال�شركة التابعة "�سابق ًا" في تاريخ فقد
ال�سيطرة بالقيمة العادلة كاعتراف مبدئي لتلك الح�صة.
اندماج الأعمال
يتم ا�ستخدام طريقة االقتناء في المحا�سبة عن عمليات دمج الأعمال .يتم قيا�س مبلغ ال�شراء المحول لالقتناء بالقيمة العادلة والتي
يتم احت�سابها ب�إجمالي القيمة العادلة للموجودات المحولة في تاريخ االقتناء والمطلوبات المتكبدة من المجموعة للمالك ال�سابقين
لل�شركة التابعة المقتناة وكذلك �أية حقوق ملكية م�صدرة من المجموعة مقابل االقتناء .يتم �إثبات تكلفة االقتناء ب�صفة عامة في بيان
الدخل المجمع عند تكبدها.
يتم االعتراف المبدئي للموجودات والمطلوبات المقتناة المحددة في عملية دمج الأعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االقتناء.
يتم قيا�س ال�شهرة بمقدار زيادة المقابل المحول وح�صة حقوق الجهات غير الم�سيطرة في ال�شركة المقتناة والقيمة العادلة لأي ح�صة
مقتناة في ال�سابق عن �صافى قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة المحددة كما في تاريخ االقتناء .في حال زيادة �صافى
قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة عن المقابل المحول وح�صة حقوق الجهات غير الم�سيطرة في ال�شركة المقتناة والقيمة
العادلة لأي ح�صة مقتناة في ال�سابق ،يتم �إدراج تلك الزيادة مبا�شرة في بيان الدخل ك�أرباح.
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يتم قيا�س ح�صة حقوق الجهات غير الم�سيطرة في ال�شركة التابعة المقتناة بن�سبة ح�صة الحقوق غير الم�سيطرة في �صافي الموجودات
المحددة لل�شركة المقتناة �أو بالقيمة العادلة لتلك الح�صة .يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة .يتم قيا�س الأنواع الأخرى
لحقوق الجهات غير الم�سيطرة بالقيمة العادلة� ،أو كلما كان ذلك مالئم ًا وفق ًا للأ�س�س المحددة في معيار تقرير مالي �آخر.
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عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل ،يتم �إعادة قيا�س الح�ص�ص المملوكة �سابق ًا في ال�شركة المقتناة بالقيمة العادلة في تاريخ
االقتناء (تاريخ بدء ال�سيطرة) ويتم �إدراج الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة �-إن وجدت -في بيان الدخل المجمع .يتم تحويل المبالغ المعترف
بها في بيان الدخل ال�شامل المتعلقة بالح�ص�ص ال�سابقة قبل تاريخ االقتناء �إلى بيان الدخل كما لو تم ا�ستبعاد الح�صة بالكامل.
ال�شهرة
يتم �إدراج ال�شهرة الناتجة عن اقتناء �شركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ االقتناء ناق�صا خ�سائر االنخفا�ض في القيمة �إن وجدت.
لأغرا�ض تحديد مدى وجود انخفا�ض في قيمة ال�شهرة ،يتم توزيع ال�شهرة على الوحدات المولدة للنقد (�أو المجموعات المولدة للنقد)
التي من المتوقع �أن ت�ستفيد من عملية اندماج الأعمال التي نتج عنها تلك ال�شهرة .يتم االعتراف بخ�سائر االنخفا�ض في القيمة مبا�شرة
في بيان الدخل المجمع .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض في القيمة لل�شهرة مرة �أخرى.
يتم اختبار المجموعات المولدة للنقد والتى توزع ال�شهرة عليها �سنوي ًا بغر�ض تحديد مدى وجود انخفا�ض في قيمتها �أو على مدى فترات
�أقل عندما يكون هناك م�ؤ�شر ًا على احتمال انخفا�ض قيم تلك المجموعات.
�إذا كانت القيم القابلة لال�سترداد لوحدات توليد النقد �أقل من قيمتها الدفترية ،ف�إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة يتم توزيعها �أو ًال
لتخفي�ض قيمة �أى �شهرة موزعة على تلك الوحدات ثم علي �أية موجودات �أخرى مرتبطة بالوحدات على �أ�سا�س التوزيع الن�سبي ووفق ًا
للقيم الدفترية لكل �أ�صل من �أ�صول وحدة توليد النقد .يتم �إدراج �أية خ�سائر انخفا�ض في القيمة متعلقة بال�شهرة في بيان الدخل
مبا�شرة .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض في القيم المتعلقة بال�شهرة والتى �سبق االعتراف بها في الفترات الالحقة.
عند ا�ستبعاد �أحد وحدات توليد النقد ،ت�ؤخذ قيمة ال�شهرة المتعلقة بها في االعتبار عند تحديد �أرباح وخ�سائر اال�ستبعاد.
ال�شركات الزميلة
�إن ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثير هام عليها� .إن الت�أثير الهام هو القدرة على الم�شاركة في اتخاذ القرارات
المالية والت�شغيلية وال يمتد �إلى وجود �سيطرة �أو �سيطرة م�شتركة على هذه ال�سيا�سات.
يتم �إثبات الموجودات وااللتزامات المتعلقة بال�شركة الزميلة في البيانات المالية المجمعة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية .وفق ًا
لطريقة حقوق الملكية ،يتم �إثبات اال�ستثمار مبدئي ًا بالتكلفة في بيان المركز المالي المجمع ويتم تعديل اال�ستثمار الحق ًا لذلك لإثبات
ح�صة المجموعة في نتائج �أعمال وكذلك بنود الدخل ال�شامل الأخرى لل�شركة الزميلة .في حال زيادة ح�صة المجموعة من الخ�سائر
وبنود الخ�سائر ال�شاملة الأخرى عن قيمة اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة ،تتوقف المجموعة عن �إثبات �أي خ�سائر �إ�ضافية .يتم االعتراف
بالخ�سائر الإ�ضافية فقط في حدود ما �إذا كان هناك التزام قانوني �أو ا�ستداللي على المجموعة �أو �أن قامت المجموعة بال�سداد نيابة
عن ال�شركة الزميلة.
يتم ت�سجيل الزيادة في تكلفة اال�ستثمار عن ح�صة المجموعة في �صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة
المحددة لل�شركة الزميلة كما في تاريخ االقتناء ك�شهرة �ضمن ح�ساب اال�ستثمار� .إن الزيادة في ح�صة المجموعة في �صافي القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة لل�شركة الزميلة عن تكلفة اال�ستثمار يتم ت�سجيلها مبا�شرة في بيان الدخل المجمع.
يتم درا�سة االنخفا�ض في القيمة لال�ستثمار في ال�شركة الزميلة (مت�ضمن ًا ال�شهرة) ك�أ�صل واحد ،ويتم مقارنته مع القيمة اال�ستردادية
(قيمة اال�ستخدام �أو القيمة العادلة ناق�ص ًا تكلفة اال�ستبعاد �أيهما �أعلى) .يتم �إثبات االنخفا�ض في القيمة بيان الدخل المجمع .يتم رد
االنخفا�ض في القيمة �إذا ما ارتفعت القيمة القابلة لال�سترداد من اال�ستثمار الحق ًا.
يتم حذف الأرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة وال�شركات الزميلة في حدود ملكية المجموعة في هذه ال�شركات.
عند ا�ستبعاد ال�شركة الزميلة نتيجة فقد القدرة على ممار�سة الت�أثير الجوهري على ال�شركة الزميلة ،يتم قيا�س اال�ستثمارات المتبقية
بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ،وتعتبر القيمة العادلة هي الأ�صل المالي عند االعتراف المبدئي وفق ًا لمتطلبات معيار المحا�سبة
الدولي رقم (.)39
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�إن الفرق بين القيمة الدفترية للجزء المتبقي من الإ�ستثمار في �شركة زميلة وقيمته العادلة يتم ت�ضمينه في ربح �أو خ�سارة ا�ستبعاد
ال�شركة الزميلة .بالإ�ضافة لما �سبق ،يتم تحويل جميع المبالغ التي تم الإعتراف بها �سابق ًا �ضمن الدخل ال�شامل الآخر والمتعلقة بهذه
ال�شركة الزميلة �إلى بيان الدخل عند فقد الت�أثير الجوهري على ال�شركة الزميلة.
في حالة وجود معامالت بين المجموعة وال�شركة الزميلة ،يتم الإعتراف بالأرباح والخ�سائر الناتجة عن هذه المعامالت في حدود ن�سبة
الم�ساهمة التي ال تخ�ص المجموعة.

 3.2ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
تظهر الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك المتراكم وخ�سائر االنخفا�ض في القيمة .تت�ضمن التكلفة �سعر ال�شراء
و�أي تكلفة مرتبطة مبا�شرة ب�إي�صال تلك الموجودات �إلى موقع الت�شغيل وجعلها جاهزة للت�شغيل .تدرج م�صروفات الت�صليحات وال�صيانة
والتجديد غير المادية في بيان الدخل المجمع للفترة التي يتم تكبد هذه الم�صروفات فيها .يتم ر�سملة هذه الم�صاريف في الحاالت التي
يظهر فيها بو�ضوح �أنها قد �أدت �إلى زيادة المنافع االقت�صادية الم�ستقبلية المتوقع الح�صول عليها من ا�ستخدام هذه الموجودات �إلى حد
�أعلى من معيار الأداء المحدد �أ�سا�س ًا.
ت�ستهلك الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات بطريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س الأعمار الإنتاجية المقدرة لها كما يلي:
العمر االنتاجي
المباني
� 35 – 10سنة
�آالت ومعدات
� 25 – 7سنة
و�سائل نقل و�أجهزة كمبيوتر و�أثاث
� 7 – 1سنة
يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة اال�ستهالك دوري ًا للت�أكد من �أن الطريقة وفترة اال�ستهالك متفقتين مع المنفعة االقت�صادية المتوقعة
من بنود الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات  .و�إذا تغيرت الأعمار الإنتاجية المقدرة لها ف�إنه يتم تغيير تلك الأعمار اعتبار ًا من بداية ال�سنة
المالية التي حدث بها التغير بدون �أثر رجعي.
تدرج �أرباح �أو خ�سائر بيع الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات في بيان الدخل المجمع بمقدار الفرق بين �صافي القيمة البيعية و�صافي القيمة
الدفترية لهذه الموجودات.
تدرج م�شروعات قيد التنفيذ �ضمن بند الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات حتى يتم ا�ستكمالها وتجهيزها لتكون �صالحة لال�ستخدام ،وفي
هذا التاريخ يتم �إعادة تبويبها �ضمن الموجودات الم�شابهة لها ،ويتم البدء في احت�ساب ا�ستهالك لها اعتبار ًا من ذلك التاريخ.

 3.3موجودات غير ملمو�سة
يتم �إثبات الموجودات غير الملمو�سة التي لها عمر محدد والتي يتم اقتنا�ؤها ب�صفة م�ستقلة بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء المتراكم وخ�سائر
االنخفا�ض في القيمة .يتم الإطفاء بطريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س الأعمار الإنتاجية المقدرة.
يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة الإطفاء في نهاية كل �سنة مالية ،ويتم المحا�سبة عن التغير في التقديرات اعتبار ًا من بداية ال�سنة
المالية التي حدث بها التغير.
يتم �إثبات الموجودات غير الملمو�سة التي لي�س لها عمر محدد والتي تم اقتنائها ب�صفة م�ستقلة بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض في القيمة.
يتم حذف الموجودات غير الملمو�سة عند اال�ستبعاد �أو عند ثبوت عدم وجود منفعة م�ستقبلية من اال�ستخدام .يتم قيا�س الأرباح والخ�سائر
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الناتجة عن اال�ستبعاد بمقدار الفرق بين �صافى المتح�صالت والقيمة الدفترية للأ�صل الم�ستبعد ،ويتم �إدراجها في بيان الدخل المجمع.
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 3.4ا�ستثمارات عقارية
تدرج اال�ستثمارات العقارية التي تحتفظ بها المجموعة بغر�ض تحقيق نمو ر�أ�سمالي �أو بغر�ض ت�أجيرها للغير �ضمن الموجودات غير
المتداولة .يتم �إثبات اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة التاريخية بعد خ�صم اال�ستهالك المتراكم و�أي خ�سائر متراكمة لالنخفا�ض في
القيمة .وت�ستهلك اال�ستثمارات العقارية على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدار العمر الإنتاجي المقدر لها وهو من � 20 -10سنة.

 3.5انخفا�ض في قيمة الموجودات الملمو�سة والغير ملمو�سة بخالف ال�شهرة
يتم مراجعة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة �سنوي ًا لتحديد مدى وجود م�ؤ�شرات على انخفا�ض قيمتها.
يتم االعتراف بخ�سائر االنخفا�ض في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية للأ�صل عن �صافي القيمة اال�ستردادية .ويتم تحديد �صافي القيمة
اال�ستردادية على �أ�سا�س القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى .يتم االعتراف بخ�سائر االنخفا�ض
في القيمة في بيان الدخل المجمع في ال�سنة التي ظهرت فيها هذه الخ�سائر .في حال رد االنخفا�ض في القيمة ،يتم عك�س االنخفا�ض في
القيمة في حدود �صافى القيمة الدفترية للأ�صل فيما لو لم يتم �إثبات االنخفا�ض في القيمة في ال�سابق .يتم االعتراف برد االنخفا�ض في
القيمة في بيان الدخل المجمع مبا�شرة.

 3.6الأدوات المالية
يتم االعتراف بالموجودات وااللتزامات المالية عندما ت�صبح المجموعة طرف ًا لاللتزامات التعاقدية لهذه الأدوات.
يتم قيا�س جميع الموجودات المالية �أو المطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة .يتم �إ�ضافة �أو خ�صم التكاليف المتعلقة باالقتناء
�أو الإ�صدار للأ�صل �أو االلتزام المالي من القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي (با�ستثناء الأدوات المالية
الم�صنفة بـ “القيمة العادلة من خالل بيان الدخل”) .حيث يتم �إدراج التكاليف المتعلقة باالقتناء مبا�شرة في بيان الدخل المجمع.
• الموجودات المالية
يتم ت�صنيف الموجودات المالية �إلى ت�صنيفات محددة وهي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ،وموجودات مالية
محتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،وموجودات مالية متاحة للبيع ،وقرو�ض ومدينون .تقوم المجموعة بتحديد الت�صنيف المنا�سب
لموجوداتها المالية في تاريخ ال�شراء بناء ًا على الغر�ض من اقتناء تلك الموجودات المالية .يتم االعتراف بكافة عمليات ال�شراء والبيع
للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة .تقوم المجموعة بت�صنيف موجوداتها المالية كما يلي:
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخليتم ت�صنيف الموجودات المالية �إلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في حالة ما �إذا تم االحتفاظ بها بغر�ض
المتاجرة �أو تم تحديدها كذلك عند االقتناء .يتم االعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بقيمتها
العادلة ،ويتم �إثبات الأرباح والخ�سائر الناتجة عن �إعادة القيا�س في بيان الدخل المجمع .تت�ضمن الأرباح المثبتة في بيان الدخل
المجمع التوزيعات النقدية والفوائد المكت�سبة من الأ�صل المالي .يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مو�ضح في �إي�ضاح .4.3
 قرو�ض ومدينونهي موجودات مالية بخالف الم�شتقات ذات ا�ستحقاق ثابت �أو محدد ،وهي غير م�سعرة في �أ�سواق ن�شطة .تثبت القرو�ض والمدينون
(الذمم التجارية والمدينون الآخرون والنقد والنقد المعادل) بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام معدل العائد الفعلي مخ�صوم ًا منها �أي
خ�سائر انخفا�ض في القيمة .يتم �إثبات �إيرادات الفوائد با�ستخدام معدل العائد الفعلي فيما عدا الذمم التجارية متو�سطة الأجل حيث
تكون الفائدة غير مادية.
 موجودات مالية متاحة للبيع�إن الموجودات المالية المتاحة للبيع لي�ست م�شتقات ،وهى التي لم يتم ت�صنيفها كقرو�ض ومدينون �أو محتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
�أو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
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يتم �إعادة قيا�س الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة .يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مو�ضح في �إي�ضاح .4.3
يتم �إدراج التغير في القيمة العادلة �ضمن بنود بيان الدخل ال�شامل الأخرى وتتراكم �ضمن احتياطي التغير في القيمة العادلة.
في حالة بيع �أو انخفا�ض قيمة الموجودات "المتاحة للبيع" ،يتم تحويل ر�صيد احتياطي التغير في القيمة العادلة �إلى بيان الدخل
المجمع .يتم �إثبات اال�ستثمار المتاحة للبيع غير الم�سعرة في �سوق ن�شط والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق بها
بالتكلفة بعد خ�صم االنخفا�ض في القيمة في نهاية كل �سنة مالية.
يتم �إثبات التوزيعات النقدية المتعلقة باال�ستثمارات المتاحة للبيع في بيان الدخل المجمع عند ثبوت حق المجموعة في ا�ستالم تلك
التوزيعات ،ويتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر فروق العملة المتعلقة بها �ضمن بنود بيان الدخل ال�شامل الأخرى.
 االنخفا�ض في القيمةفي نهاية كل �سنة مالية ،تقوم المجموعة بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�ض في القيمة للأ�صل المالي
بخالف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .يتم االعتراف بخ�سائر االنخفا�ض في القيمة في بيان الدخل
المجمع مبا�شرة عند وجود دليل ايجابي -نتيجة لوقوع حدث �أو �أكثر بعد االعتراف المبدئي لهذه الموجودات � -أن التدفقات النقدية
المتوقعة من ذلك الأ�صل �أو لتلك المجموعة من الأ�صول �سوف تت�أثر.
�إن االنخفا�ض الهام �أو الدائم في القيمة العادلة بالن�سبة لال�ستثمارات المتاحة للبيع عن التكلفة يعتبر دليل مو�ضوعي على وجود
انخفا�ض في القيمة.
�إن الدليل المو�ضوعي لالنخفا�ض في محفظة العمالء يمكن �أن يت�ضمن خبرة المجموعة ال�سابقة حول �إمكانية التح�صيل ،زيادة عدد
�أيام الت�أخير في التح�صيل عن متو�سط فترة االئتمان ،والتغيرات الملحوظة في االقت�صاديات العالمية والمحلية التي ت�ؤدى بدورها �إلى
تخلف العمالء عن ال�سداد.
بالن�سبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطف�أة ف�إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة تتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية و�صافي
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لتلك الموجودات مخ�صومة بمعدل الفائدة الفعلي.
بالن�سبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة ف�إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة تتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية مخ�صومة طبق ًا لمعدالت العائد ال�سارية الفعلية في ال�سوق على الأدوات المالية الم�شابهة.
يتم تخفي�ض القيمة الدفترية لكافة الموجودات بخ�سائر االنخفا�ض في القيمة فيما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخفي�ض قيمتها من
خالل تكوين مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها .عند وجود دليل على �أن الذمم التجارية لن يتم تح�صيلها يتم �إعدام تلك الذمم
مقابل المخ�ص�ص المكون .في حال التح�صيل الالحق للذمم التي �سبق �إعدامها فيتم �إدراجها في بيان الدخل المجمع.
�إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة في الأ�سهم الم�صنفة كمتاحة للبيع ال يتم عك�سها مرة �أخرى على بيان الدخل المجمع ،حيث يتم
ت�سجيل �أثر �أي زيادة في القيمة العادلة الحق ًا في بيان الدخل ال�شامل المجمع.
عند انخفا�ض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع ،يتم تحويل الأرباح والخ�سائر المتراكمة والتي �سبق االعتراف بها في بيان الدخل
ال�شامل �إلى بيان الدخل المجمع.
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بالن�سبة للأدوات المالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة المطف�أة ف�إنه في حالة حدوث تغير �إيجابي في الفترة الالحقة على خ�سائر
االنخفا�ض في القيمة ،والذي يمكن تحديد عالقته ب�أحداث تمت بعد االعتراف بخ�سائر االنخفا�ض في القيمة ب�شكل مو�ضوعي ،ف�إن
خ�سائر االنخفا�ض التى تم االعتراف بها �سابق ًا يتم ردها من خالل بيان الدخل المجمع وفي حدود القيمة الدفترية لال�ستثمار في
تاريخ رد خ�سائر االنخفا�ض في القيمة وبما ال يتعدى التكلفة المطف�أة لو لم يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض في القيمة �سابق ًا.
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 عدم التحققيتم حذف الأداة المالية من الدفاتر عندما ينتهي حق المجموعة في ا�ستالم التدفقات النقدية من هذه الأداة �أو عندما تقوم المجموعة
بتحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكيتها في الأ�صل �إلى طرف �آخر .في حالة الحذف الكامل للأ�صل ،يتم االعتراف بالفرق
بين القيمة الدفترية والمقابل الم�ستلم والمدينون وبنود الدخل ال�شامل الأخرى المتعلقة بالأ�صل في بيان الدخل المجمع.
• المطلوبات المالية
يتم االعتراف المبدئي للمطلوبات المالية "مت�ضمنة القرو�ض" بالقيمة العادلة بعد خ�صم تكلفة المعاملة المتكبدة ويتم �إعادة قيا�سها
بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي .يتم �إدراج الفرق بين المتح�صالت (بعد خ�صم تكلفة المعاملة) والقيمة التي يجب
الوفاء بها في بيان الدخل المجمع على مدار فترة االقترا�ض با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي.
 عدم التحققيتم حذف االلتزام المالي فقط عند الوفاء بااللتزام �أو انتهائه .يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام والمقابل المدفوع
والدائنون في بيان الدخل المجمع.

 3.7مخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة �أو �صافي القيمة الممكن تحقيقها �أيهما �أقل .تحدّد تكلفة المواد الأولية على �أ�سا�س متو�سط �سعر التكلفة
المرجح .وتت�ضمن تكاليف الب�ضاعة تامة ال�صنع تكاليف المواد والعمالة المبا�شرة وتكاليف الت�صنيع غير المبا�شرة الثابتة والمتغيرة
والتكاليف الأخرى المتكبدة حتى ت�صل الب�ضاعة �إلى مكانها وو�ضعها الحالي .ويتم تحديد �صافي القيمة البيعية على �أ�سا�س �سعر البيع
مخ�صوم ًا منه التكلفة المتوقع تكبدها ال�ستكمال و بيع المخزون.

 3.8مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة وفق ًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفين عند ترك الخدمة طبق ًا لالئحة مزايا محددة .بالن�سبة للعاملين غير
الكويتيين في دول �أخرى فيتم احت�ساب مكاف�أة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل ال�سائدة في هذه الدول ،ويتم �سداد تلك المبالغ دفعة واحدة
عند نهاية خدمة الموظفين� .إن هذا االلتزام غير ممول ويتم ح�سابه على �أ�سا�س المبلغ الم�ستحق بافترا�ض وقوع كامل االلتزام كنتيجة لإنهاء
خدمة العاملين في تاريخ البيانات المالية المجمعة وتتوقع الإدارة �أن ينتج عن هذه الطريقة تقدير ًا منا�سب ًا للقيمة الحالية اللتزام المجموعة.

 3.9مخ�ص�صات
يتم االعتراف بالمخ�ص�صات عندما يكون على المجموعة التزامات قانونية حالية �أو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث �سابقة ،ومن المحتمل
�أن يتطلب ذلك تدفقات خارجة للموارد االقت�صادية لت�سوية هذه االلتزامات ويمكن تقديرها ب�صورة موثوق فيها .يتم قيا�س المخ�ص�صات
بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع �أن تكون مطلوبة ل�سداد االلتزام با�ستخدام معدل خ�صم يعك�س تقديرات ال�سوق و القيم الحالية
للنقود و المخاطر المحددة لاللتزام.

� 3.10أ�سهم الخزانة
تتمثل �أ�سهم الخزانة في �أ�سهم ال�شركة الأم الذاتية التي تم �إ�صدارها و�شرا�ؤها الحقا من قبل المجموعة ولم يتم �إعادة �إ�صدارها �أو �إلغا�ؤها
حتى تاريخ البيانات المالية المجمعة .يتم المحا�سبة عن �أ�سهم الخزانة بطريقة التكلفة حيث يتم �إدراج تكلفة الأ�سهم الم�شتراه في ح�ساب
مقابل �ضمن حقوق الملكية .عند �إعادة الإ�صدار يتم �إدراج الأرباح الناتجة �ضمن ح�ساب م�ستقل في حقوق الملكية "�أرباح بيع �أ�سهم
الخزانة" والذي يعتبر غير قابل للتوزيع ،كما يتم تحميل الخ�سارة المحققة على نف�س الح�ساب في حدود الر�صيد الدائن لذلك الح�ساب،
ويتم تحميل الخ�سارة الإ�ضافية على الأرباح المرحلة ثم االحتياطيات ثم عالوة الإ�صدار .ت�ستخدم الأرباح المحققة الحق ًا عن بيع �أ�سهم
الخزانة لمقابلة الخ�سارة الم�سجلة �سابق ًا في عالوة الإ�صدار ثم االحتياطيات ثم الأرباح المرحلة والربح الناتج عن بيع �أ�سهم الخزانة.
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 3.11العمالت الأجنبية
• عملة الت�شغيل والعر�ض
يتم قيا�س البنود المت�ضمنة في البيانات المالية لأية �شركة من �شركات المجموعة با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية التى تقوم هذه
ال�شركة بممار�سة �أن�شطتها فيها (عملة الت�شغيل) .يتم عر�ض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي ،والتى تمثل عملة عر�ض
البيانات المالية للمجموعة.
• المعامالت والأر�صدة
يتم ترجمة المعامالت بالعملة الأجنبية الى الدينار الكويتي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ المعاملة .يتم اثبات �أرباح �أو
خ�سائر فروق العملة الناتجة من ت�سوية تلك المعامالت وكذلك من ترجمة الموجودات والمطلوبات بعمالت �أجنبية في نهاية ال�سنة في
بيان الدخل المجمع.
• �شركات المجموعة
يتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لكافة �شركات المجموعة والتى لها عملة ت�شغيل مختلفة عن عملة العر�ض (بخالف ال�شركات
التى تمار�س ان�شطتها في بالد دول تعاني من معدالت ت�ضخم عالية جد ًَا) �إلى عملة العر�ض كما يلي:
يتم ترجمة الموجودات المطلوبات في بيان المركز المالي المجمع با�ستخدام �سعر الإقفال في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
يتم ترجمة الإيرادات والم�صروفات في بيان الدخل المجمع با�ستخدام متو�سط �سعر ال�صرف.
ويتم �إثبات ناتج الترجمة في بند م�ستقل في بيان الدخل ال�شامل المجمع.

 3.12تحقق الإيراد
يتم قيا�س االيرادات بالقيمة العادلة للمقابل المح�صل �أو الم�ستحق .يتم تخفي�ض االيرادات بالمردودات المتوقعة و�أي م�سموحات �أو
خ�صومات �أخرى.
يتم االعتراف بالإيرادات من بيع ب�ضاعة عندما تنتقل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية الب�ضاعة �إلى الم�شتري� .إن هذه المخاطر
والمنافع تنتقل �إلى الم�شتري عند الت�سليم.
يتم �إثبات توزيعات الأرباح عند ثبوت الحق في ا�ستالمها.
تدرج فوائد الودائع على �أ�سا�س التوزيع الزمني وت�سجل الإيرادات والم�صروفات الأخرى على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق.

 3.13تكاليف االقترا�ض
يتم ر�سملة تكاليف االقترا�ض التي تتعلق مبا�شرة باقتناء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�صول م�ؤهلة للر�سملة  -التي ت�ستغرق فترة �إن�شاءها �أو تجهيزها
فترات طويلة لت�صبح جاهزة لال�ستخدام �أو البيع  -كجزء من تكلفة الأ�صل وذلك لحين االنتهاء من تجهيزها لال�ستخدام �أو البيع .يتم
االعتراف بباقي تكاليف االقترا�ض كم�صاريف في الفترة التي تكبدت فيها �ضمن بيان الدخل المجمع.

 3.14الإيجارات
يتم معالجة الإيجارات ك�إيجار تمويلي �إذا ما تم تحويل معظم المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية الأ�صل وفق ًا لبنود العقد للم�ست�أجر .يتم
معالجة كافة عقود الإيجار الأخرى ك�إيجار ت�شغيلي.
• عندما تكون المجموعة هي الطرف الم�ؤجر
42
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يتم �إثبات �إيرادات الإيجار الت�شغيلي بالق�سط الثابت على مدار فترة الإيجار .يتم توزيع �إيراد الإيجار التمويلي على الفترات المحا�سبية
بحيث تعك�س عائد ثابت على �صافى قيمة الأ�صل الم�ؤجر.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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• عندما تكون المجموعة هي الطرف الم�ست�أجر
يتم االعتراف المبدئي بالأ�صول الم�ست�أجرة وفقا لعقود �إيجار تمويلي كموجودات في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة الحالية
المقدرة للحد الأدنى للمبالغ المدفوعة للإيجار .يتم �إثبات التزام للطرف الم�ؤجر في بيان المركز المالي المجمع مقابل عقود الإيجار
التمويلي .ويتم �إثبات المبالغ الم�سددة مقابل عقود الإيجار الت�شغيلي كم�صروف في بيان الدخل المجمع بطريقة الق�سط الثابت على
مدار فترة عقود الإيجار.

 3.15توزيعات �أرباح
يتم االعتراف بتوزيعات الأرباح العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة الأم كالتزامات في البيانات المالية المجمعة في ال�سنة التي يتم فيها اعتماد
هذه التوزيعات من م�ساهمي ال�شركة الأم.

� .4إدارة المخاطر
 4.1المخاطر المالية
�إن �أن�شطة المجموعة تعر�ضها لمجموعة من المخاطر المالية وهي مخاطر ال�سوق (تت�ضمن مخاطر العمالت الأجنبية ومخاطر القيمة
العادلة لمعدل الفائدة ومخاطر التقلبات في التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في �أ�سعار الفائدة ومخاطر �أ�سعار ال�سوق) ومخاطر
االئتمان ومخاطر ال�سيولة.
تتركز �إدارة المجموعة لهذه المخاطر المالية في التقييم الم�ستمر لظروف ال�سوق واتجاهاته وتقدير الإدارة للتغيرات طويلة وق�صيرة
الأجل في عوامل ال�سوق.
أ .مخاطر ال�سوق
• مخاطر �سعر �صرف العمالت الأجنبية
تتعر�ض المجموعة لخطر العمالت الأجنبية الناتج ب�شكل �أ�سا�سي من التعامل في الأدوات المالية بالدوالر الأمريكي� .إن خطر العمالت
الأجنبية ينتج من المعامالت الم�ستقبلية ومن الموجودات وااللتزامات بعملة تختلف عن عملة الت�شغيل.
قامت المجموعة بو�ضع �سيا�سات لإدارة مخاطر العملة الأجنبية تتمثل في المراقبة الدقيقة للتغيرات في �أ�سعار العملة وت�أثيرها على
الو�ضع المالي للمجموعة .وكذلك ا�ستخدام �أدوات تحوط لتغطية خطر �أ�سعار �صرف بع�ض العمالت الأجنبية وذلك على مدار العام.
تتعر�ض المجموعة ب�شكل �أ�سا�سي لمخاطر العمالت الأجنبية كنتيجة لترجمة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت الأجنبية مثل النقد
والنقد المعادل والإ�ستثمارات والمدينون والدائنون والقرو�ض والت�سهيالت البنكية.
فيما يلي �صافي مراكز الدوالر الأمريكي كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:
�صافي مراكز الدوالر الأمريكي

2011

2010

1,884,313

()15,674,959

في حالة انخفا�ض  /ارتفاع الدوالر الأمريكي بمعدل � %5أمام الدينار الكويتي مع ثبات كل المتغيرات الأخرى ف�إن �صافي ربح المجموعة
�سوف يزيد  /ينخف�ض بمقدار  94,216دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  783,748( 2011دينار كويتي – .)2010
• مخاطر ال�سعر
تتعر�ض المجموعة لمخاطر ال�سعر من خالل ا�ستثماراتها المبوبة في البيانات المالية المجمعة كا�ستثمارات متاحة للبيع �أو كا�ستثمارات
مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها على �أ�سا�س توزيعات الأ�صل المحددة م�سبق ًا على فئات متعددة والتقييم
الم�ستمر لظروف واتجاهات ال�سوق وتقدير الإدارة للتغيرات طويلة الأجل في القيمة العادلة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم المجموعة
باالحتفاظ با�ستثماراتها لدى جهات مالية متخ�ص�صة تقوم ب�إدارة تلك اال�ستثمارات.
كما تقوم المجموعة من خالل التقارير ال�شهرية التي يتم تزويدها بها من مديري المحافظ بالمراقبة على �إدارة المحافظ اال�ستثمارية
واتخاذ الإجراءات الالزمة في حينه لتقليل مخاطر ال�سوق المتوقعة لتلك اال�ستثمارات.
�إن الجدول �أدناه يو�ضح �أثر انخفا�ض م�ؤ�شر �سوق الكويت للأوراق المالية على �صافي �أرباح المجموعة لل�سنة وعلى حقوق الملكية� .إن هذا
التحليل يفتر�ض تغير م�ؤ�شر �سوق الكويت للأوراق المالية بن�سبة  %5 ±مع ثبات كافة العوامل الأخرى.
الأثر على بيان الدخل المجمع
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

الأثر على حقوق الملكية المجمع

2011

2010

2011

2010

90,820

201,618

-

-

-

-

3,319,664

4,217,452

• مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية والقيمة العادلة الناتجة عن التغير في �أ�سعار الفائدة
حيث �أن المجموعة لي�س لديها موجودات هامة محملة ب�أ�سعار فائدة ،ف�إن �إيرادات المجموعة وتدفقاتها النقدية م�ستقلة عن خطر �سعر
الفائدة.
�إن مخاطر �سعر الفائدة ناتجة عن االقترا�ض طويل الأجل.
تحتفظ المجموعة بقرو�ض محملة ب�أ�سعار فائدة متغيرة و�أخرى محملة ب�أ�سعار فائدة ثابتة.
تقوم المجموعة بتحليل �أ�سعار الفائدة ب�صورة ديناميكية .ت�أخذ المجموعة القرارات المنا�سبة وال�سيناريوهات والبدائل المتاحة �أخذ ًا
في االعتبار �إمكانية �إعادة تمويل وتحديد القرو�ض الحالية والقرو�ض البديلة.
بتاريخ  31دي�سمبر  ،2011فيما لو كانت �أ�سعار الفائدة على الت�سهيالت البنكية بالدوالر ارتفعت بمقدار  %0.20مع ثبات باقي العوامل
الأخرى ،كان ذلك �سوف ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �صافي �أرباح ال�سنة بمبلغ  8,896دينار كويتي ( 45,144دينار كويتي.)2010 :
ب .مخاطر االئتمان
يتمثل خطر االئتمان في خطر احتمال عدم قدرة �أحد �أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته م�سبب ًا خ�سارة مالية للطرف الآخر.
تتعر�ض المجموعة لخطر االئتمان ب�شكل كبير في المدينون التجاريون والنقد والنقد المعادل ،تقوم المجموعة بمراقبة و�إدارة تلك
المخاطر عن طريق:
 التعامل مع عمالء ذوي مالءة مالية و�سمعة �أئتمانية طيبة و�أطراف ذات �صلة وجهات حكومية. تنوع عدد العمالء وعدم تركيز التعامل مع عميل واحد. الح�صول على كفاالت بنكية ل�صالح ال�شركة من العمالء �صادرة من بنوك ذات ت�صنيف ائتماني عالي و اعتمادات م�ستندية غير قابلة لاللغاء. التعامل مع م�ؤ�س�سات مالية ذات ت�صنيف ائتماني عالي.ج .مخاطر ال�سيولة
تتمثل مخاطر ال�سيولة في مخاطر عدم قدرة المجموعة على ت�سديد مطلوباتها عند ا�ستحقاقها .للحد من هذا الخطر ،تقوم الإدارة
بتوفير م�صادر تمويل متنوعة ،بالإ�ضافة �إلى مراقبة ال�سيولة على �أ�س�س منتظمة.
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تقع الم�سئولية النهائية في �إدارة مخاطر ال�سيولة على مجل�س الإدارة .تقوم المجموعة ب�إدارة مخاطر ال�سيولة من خالل االحتفاظ
باحتياطيات منا�سبة وكذلك الح�صول على ت�سهيالت بنكية .بالإ�ضافة �إلى المراقبة الم�ستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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وتواريخ �سجل ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
�إن الأر�صدة التي ت�ستحق خالل � 12شهر ت�ساوي قيمتها الدفترية حيث �أن ت�أثير الخ�صم لقيمتها الحالية غير هام.
فيما يلي بيان يو�ضح تواريخ ا�ستحقاق االلتزامات المالية على المجموعة كما في  31دي�سمبر:
2011

من � 3أ�شهر �إلى �سنة

من �سنة �إلى � 3سنوات

�أكثر من ثالث �سنوات

المطلوبات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

17,938,602

-

-

قرو�ض وت�سهيالت بنكية

31,100,875

-

-

قرو�ض طويلة الأجل

-

51,245,456

18,671,220

2010

من � 3أ�شهر �إلى �سنة

من �سنة �إلى � 3سنوات

�أكثر من ثالث �سنوات

المطلوبات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

15,615,177

-

-

قرو�ض وت�سهيالت بنكية

36,624,941

-

-

قرو�ض طويلة الأجل

-

41,024,544

13,366,935

 4.2مخاطر ر�أ�س المال
تدير المجموعة ر�أ�سمالها للت�أكد من �إن �شركات المجموعة �سوف تكون قادرة على اال�ستمرار �إلى جانب توفير �أعلى عائد للم�ساهمين من
خالل اال�ستخدام الأمثل وحقوق الملكية.
يتكون هيكل ر�أ�س المال للمجموعة فى �صافى الديون (القرو�ض والت�سهيالت البنكية مخ�صوما منها النقد والنقد المعادل) وحقوق الملكية
(مت�ضمنة ر�أ�س المال ،االحتياطيات ،الأرباح المرحلة).
تهدف المجموعة �إلى الإحتفاظ بن�سبة مديونية �إلى اجمالى ر�أ�س المال تتراوح من � %25إلى  %35يتم تحديدها بن�سبة �صافى الديون
الى �إجمالى ر�أ�س المال.
فيما يلي بيان يو�ضح ن�سبة �صافي الديون لحقوق الملكية كما في  31دي�سمبر:
2011

2010

�إجمالي القرو�ض
(ناق�ص ًا) النقد والنقد المعادل

91,727,860

84,278,835

()16,211,148

()13,169,982

�صافي الديون

75,516,712

71,108,853

�إجمالي حقوق الملكية

147,580,318

156,769,866

�إجمالي ر�أ�س المال

223,097,030

227,878,719

ن�سبة �صافي الديون �إلى �إجمالي ر�أ�س المال ()%

33.85

31.20

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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 4.3تقدير القيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية كما يلى:
الم�ستوى الأول:

الأ�سعار المعلنة للأدوات المالية الم�سعرة في �أ�سواق ن�شطة.

الم�ستوى الثاني:

الأ�سعار المعلنة في �سوق ن�شط للأدوات المماثلة �أو الأ�سعار المعلنة من مديري ال�صناديق الم�ستثمر فيها �أو طرق تقييم
�أخرى والتي تكون فيها كافة المدخالت الهامة ت�ستند الى معلومات �سوق مقارنة �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر.

الم�ستوى الثالث:

طرق تقييم ال ت�ستند �أي عوامل مدخالت هامة فيها الى معلومات �سوق مقارنة.

فيما يلي بيان يو�ضح تحليل الأدوات المالية الم�سجلة بالقيمة العادلة ح�سب الم�ستويات المذكورة �أعاله:
2011

الم�ستوى الأول الم�ستوى الثاني الم�ستوى الثالث

الإجمالي

الموجودات
ا�ستثمارات متاحة للبيع

66,393,270

3,456,709

4,702,167

74,552,146

�إ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

8,014,384

758,819

-

8,773,203

الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني الم�ستوى الثالث

2010

الإجمالي

الموجودات
ا�ستثمارات متاحة للبيع

84,349,046

3,845,288

4,934,276

93,128,610

�إ�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

10,707,523

858,543

-

11,566,066

 .5التقديرات واالفترا�ضات المحا�سبية الهامة
�إن تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة من المجموعة تتطلب من الإدارة القيام ببع�ض التقديرات واالفترا�ضات لتحديد القيم الدفترية
للموجودات وااللتزامات التي لي�ست لها �أي م�صادر �أخرى للتقييم .تعتمد التقديرات واالفترا�ضات على الخبرة ال�سابقة والعنا�صر الأخرى ذات
العالقة .قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفترا�ضات ب�صفة دورية .يتم �إثبات �أثر التعديل على التقديرات في ال�سنة التي تم فيها التعديل وفي ال�سنوات
الم�ستقبلية �إذا كان التعديل �سوف ي�ؤثر على ال�سنوات الم�ستقبلية.
فيما يلي التقديرات التي تخ�ص الم�ستقبل والتي قد ينتج عنها خطر هام ي�سبب تعديالت جوهرية على الموجودات وااللتزامات خالل ال�سنوات
المالية القادمة.
• تقييم الأدوات المالية

46
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كما هو مو�ضح في �إي�ضاح  ،4.3يتم ا�ستخدام و�سائل تقييم تت�ضمن معطيات ال ت�ستند على مخرجات �سوق لتقدير القيمة العادلة لبع�ض
الأدوات المالية� .إي�ضاح  4.3يو�ضح معلومات تف�صيلية حول االفترا�ضات الم�ستخدمة لتحديد القيمة العادلة لتلك الأدوات .ترى الإدارة �أن
تلك الو�سائل الم�ستخدمة في التقييم منا�سبة لتحديد القيمة العادلة لتلك الأدوات المالية.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2011
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• االنخفا�ض في قيمة ال�شهرة
تقوم المجموعة بدرا�سة مدى وجود انخفا�ض في ن�سبة ال�شهرة طبق ًا لل�سيا�سة المحا�سبية المذكورة �سابق ًا� .إن القيمة اال�ستردادية لوحدة
توليد النقد يتم احت�سابها بناء ًا على قيمة اال�ستخدام لهذه الوحدة� .إن هذا االحت�ساب يتطلب ا�ستخدام بع�ض التقديرات.
• االنخفا�ض في قيمة المخزون
تقوم الإدارة في تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع بتحديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض في قيمة المخزون� .إن تحديد االنخفا�ض في القيمة
يتطلب القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم ت�شمل طبيعة ال�صناعة وظروف ال�سوق.
• االنخفا�ض في قيمة المدينون
يتم تقدير االنخفا�ض في قيمة المدينون في �ضوء خبرة المجموعة ال�سابقة حول امكانية التح�صيل ،وزيادة عدد �أيام الت�أخير فى
التح�صيل عن متو�سط فترة االئتمان ،والتغيرات الملحوظة فى الإقت�صاديات العالمية والمحلية التى ت�ؤدى بدورها �إلى تخلف العمالء
عن ال�سداد.
• االنخفا�ض في قيمة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة
تقوم المجموعة بمراجعة قيمة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة ب�صفة م�ستمرة لتحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل مخ�ص�ص مقابل
انخفا�ض في القيمة في بيان الدخل المجمع .وب�صفة خا�صة يجب عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات
النقدية الم�ستقبلية عند تحديد م�ستوى المخ�ص�صات المطلوبة .تلك التقديرات ت�ستند بال�ضرورة على عدة افترا�ضات حول عدة عوامل
تت�ضمن درجات متفاوتة من الأحكام وعدم الت�أكد وقد تختلف النتائج الفعلية عما هو مقدر مما ي�ؤدى �إلى تغيرات م�ستقبلية في تلك
المخ�ص�صات.
• مطلوبات محتملة
تن�ش�أ المطلوبات المحتملة نتيجة �أحداث ما�ضية يت�أكد وجودها فقط بوقوع �أو عدم وقوع حدث �أو �أحداث م�ستقبلية غير م�ؤكدة ال تخرج
بالكامل عن �سيطرة المجموعة .يتم ت�سجيل مخ�ص�صات المطلوبات عندما تعتبر الخ�سارة محتملة ويمكن تقديرها ب�صورة معقولة� .إن
تحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل مخ�ص�ص من عدمه لقاء �أي مطلوبات محتملة ي�ستند �إلى تقديرات الإدارة.
• االنخفا�ض في قيمة اال�ستثمارات
تحدد المجموعة االنخفا�ض في اال�ستثمارات المتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ض طويل الأجل �أو مادي في قيمة اال�ستثمارات
الم�صنفة �ضمن "اال�ستثمارات المتاحة للبيع"� ،إن تحديد االنخفا�ض طويل الأجل �أو المادي يتطلب من الإدارة ممار�سة حكمها في هذا
ال�ش�أن .بالإ�ضافة لذلك تقوم المجموعة بتقييم �ضمن عوامل متعددة التذبذب المعتاد في �أ�سعار الأ�سهم المدرجة والتدفقات النقدية
المتوقعة ومعدالت الخ�صم لال�ستثمارات غير الم�سعرة� .إن االنخفا�ض في القيمة يعتبر مالئم ًا عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على
تدهور في المركز المالي في ال�شركة الم�ستثمر فيها �أو في ال�صناعة التي تعمل بها وكذلك في �أداء القطاع والتكنولوجيا وعوامل �أخرى
ت�شغيلية ومالية مرتبطة بالتدفقات النقدية.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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 .6ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
2011

�آالت ومعدات

�أرا�ضي ومباني

م�شروعات قيد
التنفيذ

و�سائل نقل و�أجهزة
كمبيوتر و�أثاث

الإجمالي

التكلفة
في  1يناير 2011

27,954,287

84,791,560

1,504,282

64,025,705

178,275,834

�إ�ضافات
تحويالت
فروق ترجمة بيانات مالية
في  31دي�سمبر 2011
الإ�ستهالك المتراكم
في 1يناير 2011
المحمل على ال�سنة
فروق ترجمة بيانات مالية
في  31دي�سمبر 2011
القيمة الدفترية

-

-

1,741,170

21,940,477

23,681,647

2,080,910

2,173,686

-

()5,300,555

()1,045,959

()2,003

()8,337

()682

()144

()11,166

30,033,194

86,956,909

3,244,770

80,665,483

200,900,356

20,535,139

67,096,846

648,022

-

88,280,007

269,808

1,449,107

14,515

-

1,733,430

()1,289

()6,517

()500

-

()8,306

20,803,658

68,539,436

662,037

-

90,005,131

9,229,536

18,417,473

2,582,733

80,665,483

110,895,225

في  31دي�سمبر

2011

2010

التكلفة
في  1يناير 2010

26,927,721

84,477,356

675,110

40,501,120

152,581,307

�إ�ضافات
فروق ترجمة بيانات مالية
في  31دي�سمبر 2010
اال�ستهالك المتراكم
في 1يناير 2010
المحمل على ال�سنة
فروق ترجمة بيانات مالية
في  31دي�سمبر 2010
القيمة الدفترية

1,044,276

388,138

834,603

23,525,869

25,792,886

()17,710

()73,934

()5,431

()1,284

()98,359

27,954,287

84,791,560

1,504,282

64,025,705

178,275,834

20,273,096

65,893,641

643,753

-

86,810,490

272,740

1,258,530

8,500

-

1,539,770

()10,697

()55,325

()4,231

-

()70,253

20,535,139

67,096,846

648,022

-

88,280,007

7,419,148

17,694,714

856,260

64,025,705

89,995,827

في  31دي�سمبر

48
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2010

خالل عام  ،2008قامت المجموعة بالتعاقد مع بع�ض الموردين والمقاولين للقيام ب�إن�شاء م�صنع جديد .بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي
تم توقيعها لإن�شاء وا�ستكمال الأعمال  92,944,773دينار كويتي حتى  31دي�سمبر  .2011وقد بلغ �إجمالي المنفذ منها  69,420,288دينار
كويتي حتى  31دي�سمبر � .2011إن كافة الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات مقامة على �أرا�ضي م�ست�أجرة من �أمالك الدولة وفق ًا لعقود ت�أجير لمدة
خم�س �سنوات تنتهي عام .2014
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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خالل عام  2009تعاقدت المجموعة على �شراء قطع غيار ومعدات و�آالت للم�صنع الجديد من �أحد الموردين الخارجيين بمبلغ 31,048,336

دينار كويتي (المعادل لمبلغ  77,522,312يورو) كما في  31دي�سمبر  22,068,498( 2011دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  .)2010تم
االتفاق على �سداد هذه المبالغ عن طريق اعتمادات م�ستندية م�ؤجلة الدفع ت�ستحق خالل عام .تم �إثبات قيمة الإعتمادات الم�ستندية الم�ؤجلة
�ضمن الدائنون والأر�صدة الدائنة الأخرى لحين ال�سداد .ا�ستحق مبلغ  4,594,019دينار كويتي من تلك الأعتمادات خالل ال�سنة وتم �سدادها.
تم ا�ستبعاد الجزء الغير م�سدد من تلك المعاملة عند �إعداد بيان التدفقات النقدية المجمع حيث �أنها معاملة غير نقدية.
تم تحميل اال�ستهالك في بيان الدخل المجمع كما يلي :
تكلفة المبيعات
م�صروفات بيعية وعمومية و�إدارية

2011

2010

1,690,435

1,531,382

42,995

8,388

1,733,430

1,539,770

بلغت تكاليف االقترا�ض المر�سملة على م�شروعات قيد التنفيذ خالل العام الحالي  2,719,148دينار كويتي ( 635,494دينار كويتي .)2010

 .7موجودات غير ملمو�سة
يت�ضمن هذا البند قيمة الم�سدد مقابل اقتناء حق انتفاع ق�سيمة �أر�ض في منطقة ال�صليبية لمدة � 20سنة بمبلغ  944,022دينار كويتي .يتم
اطفاء حق الإنتفاع على فترة عقد الإيجار الموقع مع �إدارة �أمالك الدولة.

 .8ا�ستثمارات عقارية
2011

التكلفة
كما في  1يناير و  31دي�سمبر
اال�ستهالك المتراكم
كما في  1يناير
المحمل على ال�سنة
كما في  31دي�سمبر
القيمة الدفترية

2010

1,989,744

1,989,744

957,675

949,773

47,123

7,902

1,004,798

957,675

984,946

1,032,069

تبلغ القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية  5,250,000دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  4,610,250( 2011دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2010

 .9ا�ستثمارات في �شركات زميلة
القيمة الدفترية
ا�سم ال�شركة الزميلة

بلد الت�أ�سي�س

الكويت
ال�شركة الكويتية لل�صخور (�ش.م.ك.م)
�شركة المقاوالت والخدمات البحرية (�ش.م.ك.م) الكويت

ن�سبة الملكية ()%

2011

2010

30.00

463,924

684,402

33.38

14,238,651

14,648,242

14,702,575

15,332,644

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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فيما يلي الحركة على اال�ستثمارات في ال�شركات الزميلة:
الر�صيد في  1يناير
ن�صيب المجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
ن�صيب المجموعة من احتياطيات �شركات زميلة
توزيعات نقدية م�ستلمة
الر�صيد في  31دي�سمبر

2011

2010

15,332,644

14,816,073

()184,402

584,889

()115,873

()68,318

()329,794

-

14,702,575

15,332,644

تم �إثبات ح�صة المجموعة من نتائج �أعمال ال�شركات الزميلة من واقع البيانات المالية الغير مدققة للفترة المنتهية
في � 30سبتمبر .2011
يت�ضمن ر�صيد اال�ستثمار في �شركة المقاوالت والخدمات البحرية (�ش.م.ك.م) �شهرة بمبلغ  493,168دينار كويتي كما في  31دي�سمبر 2011

( 493,168دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2010
بلغت ح�صة المجموعة في موجودات والتزامات و�إيرادات و�صافي �أرباح(/خ�سائر) ال�شركات الزميلة ما يلي.
القيمة العادلة الموجودات

الإيرادات

االلتزامات

�صافي
(الخ�سارة) /الربح

 31دي�سمبر 2011

غير م�سعرة
ال�شركة الكويتية لل�صخور(�ش.م.ك.م)
�شركة المقاوالت والخدمات البحرية (�ش.م.ك.م) 14,510,927
 31دي�سمبر 2010
غير م�سعرة
ال�شركة الكويتية لل�صخور(�ش.م.ك.م)
�شركة المقاوالت والخدمات البحرية (�ش.م.ك.م) 24,404,742

1,549,594

1,085,670

1,430,430

()220,478

36,076 15,467,499 48,275,215 62,020,698
1,801,797

1,117,395

1,325,160

()200,397

785,286 15,467,499 46,920,312 61,075,386

 .10ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أ�سهم م�سعرة
�أ�سهم غير م�سعرة
�صناديق �أجنبية

2011

2010

66,393,270

84,349,046

4,702,167

4,934,276

3,456,709

3,845,288

74,552,146

93,128,610

تت�ضمن اال�ستثمارات الم�سعرة ا�ستثمارات تبلغ  21,728,896دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  2011في �أ�سهم مجموعة ال�صناعات الوطنية
القاب�ضة – �ش.م.ك .وهي �أحد الم�ساهمين الرئي�سين في المجموعة ( 39,876,079دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  .)2010تم �إعداد
درا�سة لهذا اال�ستثمار من قبل الإدارة لغر�ض تحديد ما �إذا كان هناك هبوط دائم في القيمة من عدمه ،وقد خل�صت الإدارة من الدرا�سة �إلى
�أن القيمة العادلة للإ�ستثمار تفوق قيمته ال�سوقية الحالية وبالتالي لم يتم اثبات انخفا�ض في القيمة في بيان الدخل المجمع.
تم �إدراج اال�ستثمارات غير الم�سعرة بالتكلفة حيث �أنه ال يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق بها نظر ًا لعدم وجود �سوق ن�شطة لهذه
50
51

اال�ستثمارات� .إن المعلومات المتاحة عن هذه اال�ستثمارات ال ت�شير �إلى وجود انخفا�ض في القيمة.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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تت�ضمن اال�ستثمارات المتاحة للبيع ا�ستثمارات بمبلغ  3,456,709دينار كويتي كما  31دي�سمبر  3,845,288( 2011دينار كويتي كما في
 31دي�سمبر  )2010تم تقييمها اعتماد ًا على �آخر تقارير تقييم متاحة خالل ال�سنة من مدراء اال�ستثمار وذلك لعدم توافر تقارير لهذه
اال�ستثمارات كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
تم اثبات انخفا�ض في قيمة بع�ض اال�ستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ  2,066,964دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  3,674,881( 2011دينار
كويتي كما في  31دي�سمبر  )2010وذلك نتيجة االنخفا�ض الهام والدائم في قيمتها ,وقد تم اثبات ذلك االنخفا�ض في بيان الدخل المجمع
لل�سنة الحالية.
فيما يلي تحليل اال�ستثمارات المتاحة للبيع بالعمالت كما في  31دي�سمبر:
دينار كويتي
دوالر �أمريكي
يورو

2011

2010

71,095,437

89,283,321

2,784,750

3,290,034

671,959

555,255

74,552,146

93,128,610

 .11مخزون
مواد �أولية
�إنتاج تام

2011

2010

17,675,890

23,932,696

529,266

516,559

18,205,156

24,449,255

 .12مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
مبالغ تحت التح�صيل لدى البنوك
مدينون مقابل كفاالت م�صرفية غير م�شروطة
وزارة التجارة – فرق دعم الأ�سمنت الم�سلح للأهالي
�أطراف ذات �صلة (�إي�ضاح – )27
مدينون تجاريون �آخرون
�إجمالي مدينون تجاريون
مدينون متنوعون
مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�أوراق قب�ض

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

2011

2010

2,048,836

752,841

3,672,659

3,592,007

1,944,773

2,086,081

1,778,452

1,070,333

5,386,136

3,567,731

14,830,856

11,068,993

369,334

463,642

15,200,190

11,532,635

()1,874,733
13,325,457
238,247
158,286
13,721,990

()2,700,369
8,832,266
297,433
501,607
9,631,306
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�إن القيمة الدفترية للذمم والأر�صدة المدينة الأخرى م�ساوية تقريب ًا لقيمتها العادلة نظر ًا لق�صر �أجلها وجميعها قائمة بالدينار الكويتي.
بناء على الخبرة ال�سابقة قامت المجموعة ب�إثبات مخ�ص�ص للديون الم�شكوك في تح�صيلها بن�سبة  %100مقابل الديون الم�ستحقة والبالغة
 1,874,733دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .2011
بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات التي ح�صلت عليها المجموعة من المدينون  4,099,153دينار كويتي ( 5,004,721دينار كويتي كما في
 31دي�سمبر .)2010
فيما يلي تحليل الحركة على ح�ساب مخ�ص�ص الديون الم�شكوك في تح�صيلها:
الر�صيد في بداية ال�سنة
رد
تدعيم
الر�صيد في نهاية ال�سنة

2011

2010

2,700,369

2,755,401

()834,570

()69,559

8,934

14,527

1,874,733

2,700,369

 .13ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات محلية
ا�ستثمارات خارجية

2011

2010

1,816,396

4,032,351

6,956,807

7,533,715

8,773,203

11,566,066

تت�ضمن اال�ستثمارات الخارجية ا�ستثمارات بمبلغ ال �شيء دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  6,792,167( 2011دينار كويتي كما في  31دي�سمبر )2010
تم ت�سعيرها بناء ًا على �آخر تقارير متاحة من مدراء اال�ستثمار خالل ال�سنة.
فيما يلي تحليل اال�ستثمارات بالقيمة العادلة بالعمالت كما في  31دي�سمبر:
دينار كويتي
دوالر �أمريكي

2011

2010

1,816,396

4,032,351

6,956,807

7,533,715

8,773,203

11,566,066

 .14النقد والنقد المعادل
نقد بال�صندوق ولدى البنوك
نقد لدى محافظ ا�ستثمارية
ودائع لدى البنوك
�شيكات تحت التح�صيل

52
53

2011

2010

4,260,702

4,320,190

5,460,697

1,047,807

6,468,026

7,738,239

21,723

63,746

16,211,148

13,169,982

بلغ متو�سط معدل الفائدة على الودائع لدى البنوك  % 2.5كما في  31دي�سمبر  % 3( 2011كما في  31دي�سمبر .)2010ت�ستحق الودائع
خالل ثالثة �شهور من تاريخ �إيداعها.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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 .15ر�أ�س المال
اعتمدت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  17ابريل  2011توزيع �أ�سهم منحة بن�سبة  % 5من ر�أ�س المال .وبذلك ،ي�صبح ر�أ�س المال
الم�صدر والمدفوع بالكامل  63,765,554دينار كويتي موزع َا على � 637,655,540سهم كما في  31دي�سمبر  2011وجميعها �أ�سهم نقدية
( 60,729,099دينار كويتي موزع َا على � 607,290,989سهم كما في  31دي�سمبر  .)2010وقد تم الت�أ�شير في ال�سجل التجاري بذلك في
 25اكتوبر .2011

� .16أ�سهم خزانة
2011

2010

عدد الأ�سهم (�سهم)

20,170,729

18,181,647

الن�سبة �إلى الأ�سهم الم�صدرة ()%

3.16

2.99

القيمة ال�سوقية (دينار كويتي)

9,278,535

12,181,703

 .17احتياطي �إجباري
وفق ًا لمتطلبات قانون ال�شركات التجارية لعام  1960وتعديالته الالحقة والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم تحويل  %10من ربح ال�سنة قبل
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وم�صروف الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى االحتياطي الإجباري.
يجوز �إيقاف هذا التحويل عندما ي�صل ر�صيد االحتياطي �إلى  %50من ر�أ�س المال� .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع و�إنما ل�ضمان توزيع
�أرباح ت�صل �إلى  %5من ر�أ�س المال المدفوع في ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح بمثل هذه التوزيعات.

 .18احتياطي اختياري
وفقا لمتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم تحويل  %10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
الوطنية وم�صروف الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى االحتياطي االختياري ،ويجوز وقف هذا التحويل بقرار من الجمعية العامة
للم�ساهمين بناء على اقتراح مجل�س الإدارة  .ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.

 .19قرو�ض وت�سهيالت بنكية
2011

2010

الجزء المتداول
ت�سهيالت بنكية

3,418,404

145,668

قرو�ض

26,414,570

34,986,170

29,832,974

35,131,838

الجزء غير المتداول
قرو�ض

61,894,886

49,146,997

�إجمالي القرو�ض والت�سهيالت البنكية

91,727,860

84,278,835

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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بلغ متو�سط �سعر الفائدة الفعلي للقرو�ض والت�سهيالت البنكية  %4.25كما في  31دي�سمبر  %4.5( 2011كما في  31دي�سمبر .)2010
�إن بع�ض القرو�ض م�ضمونة بكامل المحل التجاري للم�صنع وكافة ملحقاته لل�شركة الأم والبالغ قيمته الدفترية  20,694,699دينار كويتي
كما في  31دي�سمبر  22,063,513( 2011دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  ،)2010وكذلك مقابل ا�ستثمارات متاحة للبيع بلغت قيمتها
 2,129,250دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  2,880,750( 2011دينار كويتي كما في  31دي�سمبر .)2010
تت�ضمن �أهم �شروط القرو�ض عدم قيام المجموعة بتوزيع �أرباح في حالة انخفا�ض ن�سبة الموجودات المتداولة �إلى المطلوبات المتداولة عن
( )1–1.5وكذلك عدم رهن �أموال منقولة �أو غير منقولة للغير �إال بعد الح�صول على موافقة كتابية م�سبقة من البنك ،كما تت�ضمن �شروط
القرو�ض �أن ال تزيد �صافي الديون على ربح العمليات عن  6:1و�أال يقل ربح العمليات على الفوائد عن  2:1و�أال يزيد �صافي الديون �إلى حقوق
الملكية عن  0.8:1وال تزيد المطلوبات �إلى حقوق الملكية عن .1.3:1
فيما يلي تحليل القرو�ض والت�سهيالت البنكية بالعمالت كما في  31دي�سمبر:
دينار كويتي
دوالر �أمريكي

 .20دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
موردون
اعتمادات م�ستنديه م�ؤجلة مقابل �شراء �آالت
م�صاريف وفوائد م�ستحقة
عمالء  -دفعات مقبو�ضة مقدما
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
زكاة
توزيعات �أرباح نقدية م�ستحقة
�أوراق دفع
�أخرى

2011

2010

87,279,860

61,706,835

4,448,000

22,572,000

91,727,860

84,278,835

2011

2010

4,620,152

5,577,893

6,159,403

3,854,933

2,371,029

2,228,458

573,301

511,289

149,168

131,218

320,897

302,967

91,801

122,338

465,569

430,410

94,208

209,014

3,093,074

2,246,657

17,938,602

15,615,177

 .21تكلفة المبيعات
مواد خام
التغير في الإنتاج التام
�أجور ومزايا
�إيجارات
�صيانة وقطع غيار
�أخرى
54
55

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

2011

2010

28,513,547

21,258,776

()12,708

177,627

2,382,732

2,013,146

472,730

713,580

3,079,573

1,926,834

4,202,311

958,637

38,638,185

27,048,600
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� .22إيرادات ن�شاط �أخرى
2011

2010

�صافي �إيرادات ا�ستثمارات عقارية

52,519

108,309

فروق عملة

244,135

2,396,397

ديون م�شكوك في تح�صيلها

825,636

55,032

�إيرادات �أخرى

1,144,237

238,695

2,266,527

2,798,433

� .23صافي خ�سائر ا�ستثمارات
2011

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:
(خ�سائر)� /أرباح غير محققة
�أرباح محققة
توزيعات نقدية
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
انخفا�ض في القيمة
�أرباح محققة
توزيعات نقدية
�أتعاب �إدارة محافظ

2010

()395,776

752,892

42,217

-

-

85,059

()353,559

837,951

()2,066,964

()3,674,881

348,115

201,920

1,345,916

1,201,920

()161,037

()206,549

()533,970

()2,477,590

()887,529

()1,639,639

 .24ربحية ال�سهم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم على �أ�سا�س �صافي ربح ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة الذي يتم تحديده على �أ�سا�س عدد
الأ�سهم القائمة لر�أ�س المال الم�صدر خالل العام م�أخوذ ًا بعين االعتبار �أ�سهم الخزانة ،وفيما يلي بيان ح�ساب ربحية ال�سهم:
�صافي ربح ال�سنة (دينار كويتي)
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (�سهم)
ربحية ال�سهم (فل�س)

2011

2010

14,266,041

13,358,087

618,205,907

618,564,811

23.08

21.60

تم تعديل �أرقام المقارنة �أخذ ًا في االعتبار �أ�سهم المنحة التي تم اعتمادها في الجمعية العامة للم�ساهمين المنعقدة بتاريخ � 17أبريل 2011

(�إي�ضاح .)15
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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 .25تكاليف العمالة
�إن تكاليف العمالة ت�شمل الأجور والرواتب و�أجازات ومكاف�آت ترك الخدمة والمزايا الأخرى للعاملين بالمجموعة .بلغت تكاليف العمالة
 5,224,545دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  4,733,606( 2011دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .)2010

 .26توزيعات �أرباح
اعتمدت الجمعية العمومية للم�ساهمين المنعقدة بتاريخ � 17أبريل  2011البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2010كما
اعتمدت توزيع �أرباح نقدية بواقع  10فل�س لل�سهم الواحد بعد خ�صم �أ�سهم الخزانة ( 10فل�س –  ،)2009وكذلك توزيع �أ�سهم منحة بواقع %5
من ر�أ�س المال عن عام .)2009 - %5( 2010
كما اعتمدت زيادة ر�أ�س المال بن�سبة  %15من ر�أ�س المال المدفوع بعد �إ�ضافة �أ�سهم المنحة على �أن تكون الزيادة بقيمة �أ�سمية  100فل�س
لل�سهم م�ضاف ًا �إليها  225فل�س عالوة �إ�صدار وذلك بعد اخذ موافقات الجهات المخت�صة .لم يتم تنفيذ الزيادة بتاريخ البيانات المالية المجمعة.
اقترح مجل�س �إدارة ال�شركة الأم المنعقد بتاريخ  27مار�س  2012توزيع �أرباح نقدية بواقع  15فل�س لل�سهم الواحد بعد خ�صم �أ�سهم الخزانة
من ر�أ�س المال المدفوع عن عام .2011

 .27المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة
تتمثل الأطراف ذات ال�صلة في م�ساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجل�س الإدارة و�أع�ضاء مجل�س الإدارة و�أفراد الإدارة العليا وال�شركات
الزميلة وال�شركات التي يكون لل�شركة الأم تمثيل في مجل�س �إدارتها .في �إطار الن�شاط االعتيادي وبموافقة �إدارة المجموعة ،تمت معامالت مع
تلك الأطراف خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .2011
تم ا�ستبعاد كافة الأر�صدة والمعامالت بين ال�شركة الأم وال�شركات التابعة التي تعتبر �أطراف ذات �صلة بالمجموعة عند التجميع ولم يتم
الإف�صاح عنها في هذا الإي�ضاح.
تتمثل �أهم المعامالت والأر�صدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات ال�صلة فيما يلي:
2011

2010

المعامالت
مبيعات

4,503,421

5,238,148

مزايا الإدارة العليا
�أتعاب اللجان التنفيذية

120,000

120,000

رواتب ومزايا �أخرى

687,600

683,600

الأر�صدة

56
57

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى (�إي�ضاح )12

1,778,452

1,070,333

دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

676,552

-

مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

482,596

551,568

تخ�ضع المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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 .28التزامات وارتباطات طارئة
2011

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

2010

248,847

248,847

11,575,381

15,042,994

183,431

183,431

369,948

369,948

7,693,775

2,566,521

23,524,485

41,218,072

 .29التقارير القطاعية
تقوم الإدارة بت�صنيف قطاعات الت�شغيلية الهامة وخدمات المجموعة �إلى القطاعات الت�شغيلية التالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية
 8كما يلي:
• قطاع الت�صنيع وي�شمل �إنتاج وبيع الأ�سمنت.
• قطاع اال�ستثمارات.
فيما يلي المعلومات المالية لقطاعات الأن�شطة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر:
2011

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

قطاع اال�ستثمار

الإجمالي

57,513,588

()1,019,412

56,494,176

16,695,359

()1,019,412

15,675,947

154,484,149

104,473,567

258,957,716

2010

قطاع الت�صنيع
�إيرادات القطاعات
مجمل ربح القطاعات
موجودات القطاعات
الت�سويات
مجمل ربح القطاعات
�أعباء تمويل
�إيرادات فوائد
ربح القطاعات قبل اال�ستقطاعات

قطاع اال�ستثمار

الإجمالي

44,911,537

()946,441

43,965,096

17,147,556

()946,441

16,201,115

136,198,563

122,107,196

258,305,759

 31دي�سمبر 2011

 31دي�سمبر 2010

15,675,947

16,201,115

()847,501

()2,630,752

136,379

484,247

14,964,825

14,054,610

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية و�شركاتها التابعة
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القطاعات الجغرافية:
مو�ضح �أدناه المعلومات المالية عن القطاعات الجغرافية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر:
2011

الإيرادات

الموجودات

المطلوبات

داخل الكويت

58,724,759

245,435,644

106,599,316

خارج الكويت

1,219,518

13,522,072

4,778,082

59,944,277

58,957,716

111,377,398

2010

الإيرادات

الموجودات

المطلوبات

داخل الكويت

46,303,065

243,261,131

78,399,390

خارج الكويت

1,442,819

15,044,628

23,136,503

47,745,884

258,305,759

101,535,893

58
58

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

