
لــــتــــقــــــــدم ا نــحـــــــو 



تاأ�ص�صت بموجب المر�صوم الأميري ال�صادر في 5 نوفمبر 1968

راأ�س المال الم�صرح به 63,765,554 دينار كويتي مدفو بالكامل

�صجل تجاري 1532 - �س.ب: 20581 ال�صفاة 13066 الكويت

تلفون 22401700 - برقيًا: �صميتكو - تلفاك�س: 22432956 - 22440896 )965(

Website: www.kuwaitcement.com :الموقع على �صبكة الإنترنت

Email: alcement@ kuwaitcement.com :البريد الإلكتروني

المركز الرئي�صي: مدينة الكويت - بيت الأ�صمنت - منطقة ال�صوابر

تقاطع �صارع ال�صهداء مع �صارع خالد بن الوليد

دولة الكويت



In The Name of Allah The Most Gracious The Most Merciful





�صاحب ال�صمو

ال�صيخ �صباح الأحمد الجابر ال�صباح
اأمير دولة الكويت





�صمو

ال�صيخ نواف الأحمد الجابر ال�صباح
ولي العهد





�صمو

ال�صيخ جابر مبارك الأحمد ال�صباح
رئي�س مجل�س الوزراء



المبادل الحراري للخط الأول لإنتاج الكلنكر
و المبادل الحراري لم�شروع الخط الثاني 

)قيد الإن�شاء(



الـمـحـتــويــات

دارة مـجـلــــ�س الإ

جدول اأعمال الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون

تقرير مجل�س الإدارة

موؤ�شرات  بيانية

البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الح�شابات

تقرير مراقبي الح�صابات الم�صتقلين
بيان المركز المالي المجمع

بيان الدخل المجمع
بيان الدخل ال�صامل المجمع

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
بيان التدفقات النقدية المجمع

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة

12
14
16
22
24

26
28
29
30
31
32
33



الفرن الدوار لإنتاج الكلنكر

12

13



رئي�س مجل�س الإدارة والع�صو المنتدب را�صد عبد العزيز الرا�صد 
ئــــب رئــــيــــــــ�س مـــجــلــــــ�س الإدارة نـــا �صـــلـيمـان خـالــد الـغـنـيــم 
عـــــــ�صــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــ�س الإدارة بـا�صــــــل �صــــعـــد الـرا�صـــد 
عـــــــ�صــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــ�س الإدارة جــا�صــــم مـحـمـد الهنـدي 
عـــــــ�صــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــ�س الإدارة حــمـد اأحــمـد الـبـ�صـيـري 
عـــــــ�صــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــ�س الإدارة خـــالـــد عـبـد اهلل الربيعة 
عـــــــ�صــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــ�س الإدارة عـبــد اهلل مـحـمــد ال�صـعـد 
عـــــــ�صــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــ�س الإدارة مـ�صـعـل يـو�صــف الـدربا�س 
عـــــــ�صــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــ�س الإدارة يـعـقــوب يـو�صـف الـ�صـقــر 
عـــــــ�صــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــ�س الإدارة يــو�صـــف بـــدر الـخـــرافــي 

مراقب ح�صابات
قي�س محمد الن�صف

BDO الن�صف و�صركاه

مراقب ح�صابات
بدر عبداهلل الوزان

ديلويت وتو�س الفهد والوزان و�صركاهم

مجل�س الإدارة
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مبنى المبادل 
الحراري لم�شروع 
بناء الخط الثاني 

لإنتاج الكلنكر 
باإرتفاع 151.5 متر
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 1- �صماع تقرير مجل�س الإدارة عن ال�صنة المالية المنتهية

في 2011/12/31.

قيـ�س محمد  ال�صيد/  الح�صابات  �صماع تقرير مراقبـي   -2

و�صركـاه،  الن�صف   BDO ال�صادة/  عـن  الن�صف، 
ديلويت   / ال�صادة  عـن  الوزان  اهلل  بـدرعبد  وال�صيد/ 
المالية  ال�صنة  عن  و�صركاهم  والوزان  الفهد  وتو�س 

المنتهية فـي 2011/12/31 والم�صادقة عليه.

اإعتمـاد الميزانية العمومية وح�صاب الأرباح والخ�صائر    -3

عن ال�صنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

الموافقة على اإقتراح مجل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية    -4

عن ال�صنة المالية المنتهية في 2011/12/31 بواقع 
فل�صا  ع�صر  )خم�صة  اأي  الإ�صمية  القيمة  من   %15

لكل �صهم( وذلك للم�صاهمين الم�صجلين في �صجالت 
موافقة  وبعد  العامة  الجمعية  انعقاد  بتاريخ  ال�صركة 

الجهات الر�صمية المخت�صة.

الموافقة على تعامل ال�صركة مع اأطراف ذات �صلة.  -5

الموافقة على تو�صية مجل�س الإدارة، ب�صاأن مكافاأة اأع�صاء   -6

المجل�س عن ال�صنة المالية المنتهية في 2011/12/31.

�صندات  باإ�صدار  الإدارة  مجل�س  تفوي�س  علـى  الموافقة    -7

يراها  اأخرى  عملة  باأي  اأو  الكويتي،  بالدينار  الأجل  طويلة 
منا�صبـة، بما ل يتجاوز راأ�س مال ال�صركة، وذلك بعد اأخذ 

موافقة الجهات المخت�صة.

الموافقة على تجديد تفوي�س مجل�س اإدارة ال�صركة، ل�صراء   -8

 18" لمدة  اأ�صهمها  عدد  من   %10 يتجاوز  ل  ما  بيع  اأو 
في ال�صادرة  الوزارية  والقرارات  للقانون  طبقا   �صهرًا" 

هذا ال�صاأن.

اإخالء طـرف ال�صادة اأع�صاء مجل�س الإدارة، واإبراء ذمتهم عن   -9

 كل ما يتعلق بت�صرفاتهم القانونية عن ال�صنة المالية المنتهية
في 2011/12/31.

لل�صنة  ال�صركة  ح�صابات  مراقبي  تعيين  اإعادة  اأو  تعيين   -10

المالية 2012 وتفوي�س مجل�س الإدارة بتحديد اأتعابهما.

الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعونجدول الأعمال

15



�شوامع 
تخزين 
الكلنكر
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والأربعين،  الحادي  ال�صنوي  التقرير  العامة  جمعيتكم  اإلى  ونرفع  بكم،  نرحب  اأن  الإدارة  مجل�س  اأع�صاء  واإخواني  ي�صعدني 
المنتهية الماليـة  ال�صنـة  خـالل  التابعـة  و�صركاتهـا  ال�صركـة  واإنجازات  ن�صاطات  لأهم  موجزًا  �صرحًا  يت�صمن   الذي 
في 31 دي�صمبر2011، وتقرير مراقبي الح�صابات الم�صتقلين، وبيانات المركز المالي، والدخل، والدخل ال�صامل، والتغيرات 

في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة عن نف�س ال�صنة.

ال�شادة الم�شاهمون:
حيث  الثاني،  الفرن  ت�صغيل  قرب  مع  والإ�صتعداد  والتخطيط  الإعداد  في  الجهود،  فيها  ت�صافرت  هامة،  �صنة   2011 �صنة  تعتبر 
اإمكانية اإنتاج خم�صة ماليين طن كلنكر في ال�صنة، ومثلها واأكثر من الإ�صمنت، ولهذا عملت �صركتكم على توقيع عقد طويل الأجل 
راأ�س  اإمارة  قادمة، من  �صنة  لع�صرين  الإ�صمنت -  الأ�صا�صية في �صناعة  – المادة  الجيري  الحجر  الأطنان من  لتوفير ماليين 
الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما عملت على تركيب محولين كبيرين من وزارة الكهرباء والماء، وجاري تمديد 
الكيبالت، و�صتتمكن ال�صركة بذلك من ت�صغيل الفرن الجديد اإلى حين ت�صغيل محطة ال�صمنت )A( بجوار م�صنع الإ�صمنت 

والتي �صتقيمها الوزارة م�صتقبال.
وفيما يخ�س المحروقات لت�صغيل الفرن الجديد، فاإن �صركتكـم تعكف على درا�صة ا�صتعمال اأف�صل المحروقات المتوفرة وذلك 

تي�صيرًا لالإنتاج وخف�صًا للتكاليف. 
ق�صيمة  على  ح�صلت  فقد  الإ�صمنت،  ل�صناعة  الالزمة  الأولية  المواد  لحفظ  تخزينية  م�صاحات  لتوفير  ال�صركة  من  و�صعيا 
بم�صاحة مائة األف متر مربع في منطقة ال�صعيبة ال�صناعية الغربية لتخزين الكميات ال�صخمة من المواد الأولية، التي يتم 
ا�صتيرادها للوفاء بجزء من اإحتياجات الطاقة الإنتاجية للم�صنع، خا�صة مع بدء ت�صغيل الفرن الثاني وذلك ل�صمان ا�صتمرارية 

الإنتاج، وتلبية احتياجات ال�صوق ومتطلبات خطة التنمية الإ�صتراتيجية للدولة. 
وفـي اإطـار تطبيق �صركتكم معايير الجـودة الدولية لمنتجاتها من الإ�صمنت، وت�صميمها علـى الإ�صتمرار في التقدم والتطور، 
فاإنه من دواعي �صرورنا اأن نبين اأنـه فـي هـذا العام ح�صلت �صركتكم علـى �صهادة الآيزو ISO 9001:2008 ل�صبط الجودة، 
وذلك تاأكيدًا للموا�صفات القيا�صية والثقة الكبيرة التي اأحرزتها منتجات م�صنعكم، عبر التزام ال�صركة باأعلى درجات الجودة 

والمقايي�س المطبقة، وبلوغ ر�صى العمالء.

بـ�صـــم اهلل الــرحـمـــن الـرحـيـــــمتقرير مجل�س الإدارة

لل�صنـة الماليـة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

ح�شرات الم�شاهمين الكرام 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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اإحدى طواحين 
المواد الأولية
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ونو�صح فيما يلي ملخ�صًا عن الن�صاطات الأخرى لل�صركة في عام 2011:

الت�شويق والمبيعات:
 تمكنت ال�صركة من تحقيق عوائد جيدة من ن�صاطها ال�صناعي هذا العام باعتمادها على الكلنكر الم�صّنع بم�صنعها، وتخفي�س 
الم�صروفات ال�صناعية دون اأن يوؤثر ذلك على العمليات الإنتاجية، وا�صتمرارها المحافظة على م�صتوى الجودة الذي يتمتع به 
اإنتاجها، وذلك على الرغم مما تواجهه من مزاحمة وحرب اأ�صعار من الإ�صمنت الم�صتورد، وما ي�صهده �صوق البناء من حالة 
ركود، اإلى جانب انخفا�س كميات ال�صمنت الم�صدرة الى العراق، وما تمر به المنطقة من اأحداث �صيا�صية زادت من حالة 

الركود الإقت�صادي.

الفرن الثاني لإنتاج الكلنكر:
اإنجاز  تم  بال�صنة، حيث  2.5 مليون طن  الكلنكر بطاقة  الثاني لنتاج  الفرن  تنفيذ م�صروع  كبيرًا في  �صوطًا  ال�صركة  قطعت 
الأعمال المدنية بالكامل، كما و�صلت جميع المعدات الرئي�صية، وتم تركيبها، كما اأنجز 80% من الأعمال الحديدية واأعمال 
التركيبات، و�صتتمكن ال�صركة بعد ت�صغيل هذا الم�صروع، مع اإنتاج الفرن الأول من توفير كافـة احتياجاتها مـن الكلنكر التي 

�صتبلغ )5( ماليين طن في ال�صنة، ما يمكّنها من تلبية متطلبات خطة التنمية ال�صتراتيجية للدولة والم�صاريع الأخرى.

 رفع طاقة معدة التفريغ Shipunloader على المر�شى )19( بميناء ال�شعيبة:
 تم الإنتهاء هذا العام من رفع كفاءة وقدرة معدة تفريغ المواد الأولية الالزمة لالإنتاج القائمة على المر�صى )19( بميناء 
ال�صعيبة، وذلك باإدخال تعديالت عليها لرفع طاقة التفريغ  اإلى الطاقة الق�صوى لها بن�صبة 25%، بحيث يفي باحتياجات 
على  بالموافقة  الإ�صراع  المخت�صة  الجهات  الأمل من  ويحدونا  المواد،  الثاني من  الفرن  احتياجات  وجزء من  الأول  الفرن 
الخام  المواد  من  توريدها  �صيتم  التي  الكميات  اأن  حيث  ال�صعيبة،  بميناء   20 رقم  المر�صى  على  ثانية  تفريغ  معدة  تركيب 
للفـرن الجديد والفرن الأول �صتتجاوز في مجموعها كمية)�صبعة ماليين( طن بال�صنة، ل�صمان اإ�صتمرار توفير الإ�صمنت لل�صوق 

المحلي، وكذلك الإلتزام بال�شـروط المحلية والدولية للبيئة. 

�شركة اإ�شمنت الكويت للخر�شانة الجاهزة )�س.م.ك( مقفلة:
 بداأت �صركة ا�صمنت الكويت للخر�صانة الجاهزة )�س.م.ك( مقفلة المملوكة ل�صركة ا�صمنت الكويت، اإنتاجها من الخر�صانة 
الجاهزة في م�صنعها في ال�صليبية في يناير 2011. وا�صتطاعت ال�صركة الإنت�صار في �صوق الخر�صانة وتحقيق مبيعات جيدة، 
وتبعا لإ�صتراتيجيتها فقد قامت بالتو�صع وزيادة اأعمالها وذلك بالتعاقد مع عدد من الم�صاريع الحكومية والم�صاريع الخا�صة 

19



خالل عام 2012، كما بداأت في اإن�صاء م�صنع رقم )2( بمنطقة ال�صليبية، واإن�صاء م�صنع رقم )3( بمنطقة الدوحة لتزويد اأحد 
لإ�صتراتيجية  تطبيقا  عبداهلل  ميناء  بمنطقة   )4( رقم  م�صنع  لإن�صاء  ال�صركة  وت�صعى  بالخر�صانة،  العامة  الأ�صغال  وزارة  م�صاريع 

ال�صركة في التو�صع الجغرافي.

التقرير المالي:
 ،2011 31 دي�صمبر  23.08 فل�س لل�صنة المالية المنتهية في  14,266,041 دينار كويتي وبلغت ربحية ال�صهم   بلـغ �صافي الربح 
مقابل   2011 دي�صمبر  في31  المنتهية  المالية  لل�صنة  كويتي  دينار   56,369,351 التابعة  و�صركاتها  ال�صركة  مبيعات  بلغت  كما 

44,672,842 دينار كويتي لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2010 ) اأي بزيادة %26(.

لي�صجل زيادة في قيمة  31 دي�صمبر2011  258,957,716 دينار كويتي كما في  التابعة  ال�صركة و�صركاتها  اإجمالي موجودات   بلغ 
الممتلكات والمن�صاآت والمعـدات بن�صبة قدرها 23% مقارنـة بال�صنة الماليـة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010 لتتجاوز قيمة الممتلكات 
والمن�صاآت والمعدات ولأول مرة منذ تاأ�صي�س �صركة ا�صمنت الكويت مبلغ 100 مليون دينار كويتي لت�صل الى 110,895,225 دينار 

كويتي كما في 31 دي�صمبر 2011.
زال  ما  الذي  الجديد  الفرن  م�صروع  على  الإنفاق  اإلى  والمعدات  والمن�صاآت  للممتلكات  الهائل  التطور  في  الرئي�صي  ال�صبب   ويرجع 
قيد التنفيذ والذي بلغ ر�صيده 80 مليون دينار كويتي تقريبًا كما في 31 دي�صمبر2011، بالإ�صافة اإلى قيمة الممتلكات والمن�صاآت 

والمعدات الخا�صة ب�صركة ا�صمنت الكويت للخر�صانة الجاهزة �س.م.ك )مقفلة( المملوكة لل�صركة الأم.
 وكذلك فقد تمكّنا خالل عام 2011 من اإ�صتخدام القرو�س والت�صهيالت البنكية الخا�صة ببنك الكويت ال�صناعي لتمويل م�صروع 
الفرن الجديد، كما تم الح�صول على قرو�س اأخرى باأ�صعار فائدة تناف�صية، الأمر الذي �صيخ�صع اإلـى اإعادة هيكلتها بعد �صدور 
اأقرته الجمعية العامة العادية وغير العادية  15% وتح�صيلها والذي  المر�صوم الأميري بالموافقة علـى زيادة راأ�س المال بن�صبة 

.2010 31 دي�صمبر  للم�صاهمين لل�صنة المالية المنتهية في 

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

  دينار كويتيالبيان

 9,262,272للتوزيع على الم�صاهمين 15% نقدًا

 8,753,652اأرباح مرحلة للعام القادم

 18,015,924المجموع
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ال�شادة الم�شاهمين الكرام:
يت�صرف مجل�س الإدارة، وقد ا�صتعر�س اأهم منجزات ال�صركة لعام 2011، اأن يرفـع اأ�صمـى اآيات ال�صكـر والتقدير اإلـى مقـام 
ح�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ / �صباح الأحمد الجابر ال�صباح اأمير البالد حفظـه اهلل، داعين المولـى عز وجل اأن يديم على 
�صموه نعمة ال�صحة وتمام العافية، واأن يحفظ الكويت في عهده الميمون، ويديم عليها نعمة الأمن والإ�صتقرار والرخاء، كمـا 
يتوجه المجل�س بال�صكـر والتقدير الى �صمو ال�صيخ/ نواف الأحمد الجابر ال�صباح ولى العهد، واإلى �صمو ال�صيخ جابر مبارك 
الحمد ال�صباح – رئي�س مجل�س الوزراء حفظهما اهلل على تاأييدهم ورعايتهم الكريمة لل�صناعة الوطنية، ويتقدم المجل�س 
بال�صكر الجزيل اإلى اأ�صحاب المعالي الوزراء، على دعمهم وم�صاندتهم الدائمة لل�صركات الوطنية في البالد، وي�صكر �صائر 
موؤ�ص�صات الدولة، وال�صركات الزميلة والبنوك الوطنية، ويخ�س بال�صكر بنك الكويت ال�صناعي على ما اأبدوه من تعاون �صادق، 
هو محل تقدير واإحترام المجل�س، كما ي�صكر المجل�س كافة العاملين من الفنيين والإداريين على ما بذلوه من عمل جاد وجهد 
بثقتهم  ويعتز  الم�صاهمين  لل�صادة  �صكره  ويعرب عن  واإزدهارها،  ال�صركة  تقدم  اإ�صتمرار  على  المحافظة  �صبيل  في  مخل�س 

الغالية ودعمهم لجهوده. 
راجين من اهلل التوفيق، ومزيدًا من النجاح ل�صركتكم.  

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

را�صد عبد العزيز الرا�صد
رئي�س مجل�س الإدارة والع�صو المنتدب
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�شوامع تخزين ال�شمنت لتعبئة 
ال�شمنت ال�شائب
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موؤ�صراتبـيـانـيــة

تطور را�س المال

ممتلكات ومن�شاآت 
ومعدات

�شافي ربح ال�شنة

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي
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البيانات المالية المجمعة
 معدة تفريغ المواد الأولية من البواخر

على ال�شير الناقل المغطى المت�شل 
بين الميناء والم�شنع
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البيانات المالية المجمعة
لل�صنـة الماليـة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقبي الح�صابات الم�صتقلين

�صركة ا�صمنت الكويت - �صركة م�صاهمة كويتية و�صركاتها التابعة
دولة الكويت
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تقرير مراقبي الح�صابات الم�صتقلين
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

تقرير مراقبي الح�صابات الم�صتقلين لم�صاهمي �صركة ا�صمنت الكويت �س.م.ك
دولة الكويت

تقرير عن البيانات المالية المجمعة
مجتمعين  اإليهم  )ي�صار  التابعة  و�صركاتها  الأم"(  )"ال�صركة  �س.م.ك  الكويت  ا�صمنت  ل�صركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 

بيان المركز المالي المجمع كما في 31 دي�صمبر 2011 وبيانات الدخل والدخل ال�صامل والتغيرات في حقوق  تت�صمن  والتي  "بالمجموعة"( 
الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�صنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك ملخ�س ال�صيا�صات المحا�صبية الهامة والمعلومات التف�صيلية الأخرى.

م�صئولية اإدارة ال�صركة الأم عن البيانات المالية المجمعة
المالية،  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  عادل  ب�صكل  المجمعة  المالية  البيانات  وعر�س  اإعداد  عن  الم�صئولة  هي  الأم  ال�صركة  ادارة  اإن 

كانت  �صواء  مادية  اأخطاء  اأية  مالية خالية من  بيانات  لإعداد  تراه �صروريا  الذي  الداخلي  الرقابة  نظام  و�صع  الم�صئولة عن  اأي�صا  وهي 

الخطاأ. اأو  الغ�س  ناتجة عن 

م�صئولية مراقبي الح�صابات
اإن م�صئوليتنا هي اإبداء راأي على تلك البيانات المالية المجمعة اعتمادًا على اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق وفقا لمعايير 

التدقيق الدولية. اإن هذه المعايير تتطلب منا اللتزام بمتطلبات المهنة الأخالقية وتخطيط واأداء اأعمال التدقيق للح�صول على تاأكيد معقول 

باأن البيانات المالية المجمعة ل تحتوي على اأخطاء مادية. اإن اأعمال التدقيق تتطلب تنفيذ اإجراءات للح�صول على اأدلة تدقيق على المبالغ 

والإي�صاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة. اإن تلك الإجراءات تعتمد على الحكم المهني لمراقبي الح�صابات بما في ذلك تقييم خطر 

وجود اأخطاء مادية في البيانات المالية المجمعة �صواء كانت ناتجة عن الغ�س اأو الخطاأ. في �صبيل تقييم تلك الأخطار فاإن مراقبي الح�صابات 

ياأخذون في العتبار الرقابة الداخلية المرتبطة باإعداد البيانات المالية وعر�صها ب�صكل عادل وذلك بهدف ت�صميم اإجراءات التدقيق المالئمة، 

ولي�س بغر�س اإبداء راأي على فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة بال�صركة. اإن اأعمال التدقيق تت�صمن اأي�صًا تقييم مدى مالئمة ال�صيا�صات 

المحا�صبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحا�صبية التي اأعدتها الإدارة بالإ�صافة اإلى تقييم العر�س ال�صامل للبيانات المالية المجمعة.

باعتقادنا اأن ادلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�صبة لتوفير اأ�صا�س معقول يمكننا من اإبداء راأينا.

برج الجوهرة - الدور ال�صاد�س
�صارع خالد بن الوليد - �صرق

�س.ب: 25578، ال�صفاة 13116
الكويت 

تليفون: 96522426999+
فاك�س :96522401666+

www.bdo.com.kw

ديلويت وتـو�س
الفهــد والــوزان و�صركاهــم

�صارع اأحمد الجابر - ال�صرق
مجمع دار العو�صي-  الدور ال�صابع والتا�صع 

�س.ب : 20174  ال�صفاة  13062 اأو
�س.ب : 23049 ال�صفاة 13091

الكويت
هاتف : 8060 2243  - 8844 2240 965 +
فاك�س : 2080 2245 -  8855 2240 965 +

www.deloitte.com
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تقرير مراقبي الح�صابات الم�صتقلين
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

الراأي
كما للمجموعة  المجمع  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  ب�صورة  تعبر  المجمعة  المالية  البيانات  اأن   براأينا 
في 31 دي�صمبر 2011 وعن اأدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة لل�صنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
براأينا كذلك، اأن ال�صركة الأم تم�صك ح�صابات منتظمة واأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س الإدارة فيما يتعلق 
بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر ال�صركة الأم، واأننا قد ح�صلنا على المعلومات التي راأيناها �صرورية لأداء مهمتنا، واأن 
1960 والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�صا�صي لل�صركة الأم  البيانات المالية المجمعة تت�صمن كل ما ن�س قانون ال�صركات التجارية ل�صنة 
 على وجوب اإثباته فيها، واأن الجرد قد اأجري وفقًا لالأ�صول المرعية، واأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل ال�صنة المنتهية

في 31 دي�صمبر 2011 مخالفات لأحكام قانون ال�صركات التجارية ل�صنة 1960 والتعديالت الالحقة له اأو للنظام الأ�صا�صي لل�صركة الأم على 
وجه يوؤثر ماديًا في ن�شاط المجموعة اأو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبداهلل الوزان
�صجل مراقبي الح�صابات رقم 62 فئة اأ

من الفهد والوزان و�صركاهم
ديلويت وتو�س

قي�س محمد الن�صف
مراقب ح�صابات مرخ�س رقم 38 فئة اأ

BDO الن�صف و�صركاه

الكويت في: 27 مار�س 2012

�صركة ا�صمنت الكويت - �صركة م�صاهمة كويتية و�صركاتها التابعة27



بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 دي�صمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

20112010اإي�شاح 
الموجودات

موجودات غير متداولة
6110,895,22589,995,827ممتلكات ومن�صاآت ومعدات

-7911,327موجودات غير ملمو�صة
8984,9461,032,069ا�صتثمارات عقارية

914,702,57515,332,644ا�صتثمارات في �صركات زميلة
1074,552,14693,128,610ا�صتثمارات متاحة للبيع

202,046,219199,489,150

موجودات متداولة
1118,205,15624,449,255مخزون

1213,721,9909,631,306مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى
138,773,20311,566,066ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1416,211,14813,169,982النقد والنقد المعادل
56,911,49758,816,609

258,957,716258,305,759اإجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
1563,765,55460,729,099راأ�س المال

5,154,9355,154,935عالوة اإ�صدار
)12,978,814()13,487,906(16اأ�صهم خزانة

445,592445,592ربح بيع اأ�صهم خزانة
1735,962,80934,466,326احتياطي اإجباري

1831,000,32029,503,837احتياطي اختياري
18,930,12818,930,128احتياطي عام

5,534,251)11,405,280(احتياطي التغير في القيمة العادلة
)685,885()801,758(ن�صيب المجموعة من احتياطيات �صركات زميلة

18,015,92415,670,397اأرباح مرحلة
147,580,318156,769,866

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1961,894,88649,146,997قرو�س وت�صهيالت بنكية
1,710,9361,641,881مخ�ص�س مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

63,605,82250,788,878

مطلوبات متداولة 
1929,832,97435,131,838قرو�س وت�صهيالت بنكية

2017,938,60215,615,177دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى
47,771,57650,747,015

258,957,716258,305,759اإجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

�شليمان خالد الغنيمرا�شد عبد العزيز الرا�شد 
نائب رئي�س مجل�س الإدارةرئي�س مجل�س الإدارة والع�صو المنتدب

اإن الإي�صاحات المرفقة  ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 28
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بيان الدخل المجمع 
لل�صنة المالية المنتهية  في 31 دي�صمبر 2011
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

20112010اإي�شاح

56,369,35144,672,842المبيعات

)27,048,600()38,638,185(21تكلفة المبيعات

17,731,16617,624,242مجمل الربح

222,266,5272,798,433اإيرادات ن�شاط اأخرى

)3,166,810()3,249,815(م�صاريف بيعيه وعمومية واإدارية

16,747,87817,255,865ربح العمليات

)2,630,752()847,501(اأعباء تمويل

136,379484,247اإيرادات فوائد

)1,639,639()887,529(23�صافي خ�صائر ا�صتثمارات 

584,889)184,402(9ح�صة المجموعة من نتائج اأعمال �صركات زميلة

14,964,82514,054,610�شافي الربح قبل ال�شتقطاعات

)131,218()147,817(ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

)302,967()320,897(�صريبة دعم العمالة الوطنية

)122,338()90,070(م�صروف الزكاة

)140,000()140,000(مكافاأة اأع�صاء مجل�س الإدارة

14,266,04113,358,087�شافي ربح ال�شنة

2423.0821.60ربحية ال�صهم )فل�س(

اإن الإي�صاحات المرفقة  ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الدخل ال�صامل المجمع
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

20112010

14,266,04113,358,087�صافي ربح ال�صنة

)م�شروفات(/ اإيرادات �شاملة اأخرى 
8,274,589)18,741,067()الخ�صائر(/الأرباح الغير محققة من ا�صتثمارات متاحة للبيع

2,624)265,428(المحول اإلى بيان الدخل نتيجة بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

2,066,9643,674,881انخفا�س في قيمة ا�صتثمارات متاحة للبيع

)68,318()115,873(ح�صة المجموعة من احتياطيات �صركات زميلة

11,883,776)17,055,404(اإجمالي )م�شروفات(/ اإيرادات �شاملة اأخرى 

25,241,863)2,789,363(اإجمالي )الم�شروفات(/ الإيرادات ال�شاملة لل�شنة

اإن الإي�صاحات المرفقة  ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 30
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
جميع المبالغ بالدينار الكويتي

راأ�س
المال

الوة
ع

اإ�شدار
اأ�شهم
خزانة

ربح بيع
اأ�شهم 
خزانة

 احتياطي
 اإجباري

احتياطي
اختياري

احتياطي
عام

 احتياطي
 التغير في

القيمة العادلة

ب 
ن�شي

المجموعة من 
احتياطيات 

�شركات زميلة

اأرباح
مرحلة

اإجمالي 
حقوق

الملكية

الر�شيد في 1 يناير 2010
57,837,237

5,154,935
)12,978,814(

445,592
33,060,865

28,098,376
18,930,128

)6,417,843(
)617,567(

13,625,659
137,138,568

�صافي ربح ال�صنة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

13,358,087
13,358,087

ايرادات / )م�صروفات( 
�صاملة اأخرى

-
-

-
-

-
-

-
11,952,094

)68,318(
-

11,883,776

اإجمالي الإيرادات/ 
)الم�صروفات( ال�صاملة لل�صنة

-
-

-
-

-
-

-
11,952,094

)68,318(
13,358,087

25,241,863

توزيعات اأرباح نقدية  )اإي�صاح 26(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)5,610,565(
)5,610,565(

توزيعات اأ�صهم منحة  )اإي�صاح 26(
2,891,862

-
-

-
-

-
-

-
-

)2,891,862(
-

المحول اإلى الحتياطيات
-

-
-

-
1,405,461

1,405,461
-

-
-

)2,810,922(
-

الر�شيد في 31 دي�شمبر 2010
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

الر�صيد في 1 يناير 2011
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

�صافي ربح ال�صنة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

14,266,041
14,266,041

م�صروفات �صاملة اأخرى
-

-
-

-
-

-
-

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

-
)17,055,404(

اإجمالي )الم�صروفات(/ 
الإيرادات ال�صاملة لل�صنة

-
-

-
-

-
-

-
)16,939,531(

)115,873(
14,266,041

)2,789,363(

�صراء اأ�صهم خزانة
-

-
)509,092(

-
-

-
-

-
-

-
)509,092(

توزيعات اأرباح نقدية )اإي�صاح 26(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

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

توزيعات اأ�صهم منحة )اإي�صاح 26(
3,036,455

-
-

-
-

-
-

-
-

)3,036,455(
-

المحول اإلى الحتياطيات
-

-
-

-
1,496,483

1,496,483
-

-
-

)2,992,966(
-

الر�شيد في 31 دي�شمبر 2011
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

اإن الإي�صاحات المرفقة  ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

20112010اإي�شاح

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
14,266,04113,358,087�صافي ربح ال�صنة 

ت�صويات:
1,830,3131,547,672اإ�صتهالكات واطفاءات

)52,032()825,636(ديون م�صكوك في تح�صيلها 

847,5012,630,752اأعباء تمويل

)484,247()136,379(اإيرادات فوائد

887,5291,639,639�صافي خ�صائر ا�صتثمارات 

)584,889(184,402ح�صة المجموعة من نتائج اأعمال �صركات زميلة

69,05598,289مخ�ص�س مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

17,122,82618,153,271�صافي ربح العمليات قبل التغير في راأ�س المال العامل

)212,100(6,244,099مخزون

)699,157()3,265,048(مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى

2,439,304555,318ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)14,396,158()4,548,387(دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

17,992,7943,401,174�شافي النقد الناتج من اأن�شطة العمليات

التدفقات النقدية من الأن�شطة ال�شتثمارية
)25,072,829()13,015,190(�صراء ممتلكات ومن�صاآت ومعدات

-)961,087(المدفوع ل�صراء موجودات غير ملمو�صة

)136,326()1,744,244(المدفوع ل�صراء ا�صتثمارات متاحة للبيع

1,501,291211,942المح�صل من بيع ا�صتثمارات متاحة للبيع

1,675,7101,286,979توزيعات اأرباح م�صتلمة

136,379484,247اإيرادات فوائد م�صتلمة

)23,225,987()12,407,141(�شافي النقد الم�شتخدم في الأن�شطة ال�شتثمارية

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
)5,627,130()5,864,934(توزيعات اأرباح مدفوعة

-)509,092(�صراء اأ�صهم خزانه

7,449,0253,107,552قرو�س وت�صهيالت بنكية

)2,502,352()3,619,486(اأعباء تمويل مدفوعة

)5,021,930()2,544,487(�شافي النقد الم�شتخدم في الأن�شطة التمويلية

)24,846,743(3,041,166�صافي الزيادة/ )النق�س( في النقد والنقد المعادل

13,169,98238,016,725النقد والنقد المعادل في بداية ال�صنة

1416,211,14813,169,982النقد والنقد المعادل في نهاية ال�شنة

اإن الإي�صاحات المرفقة  ت�صكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة. 32
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اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك

1. التاأ�شي�س والن�شاط
تاأ�ص�صت �صركة ا�صمنت الكويت - ك�صركة م�صاهمة كويتية “ال�صركة الأم” بموجب المر�صوم الأميري ال�صادر بتاريخ 5 نوفمبر 1968، كما تم 
اإدراج اأ�صهم ال�صركة الأم في �صوق الكويت لالأوراق المالية في 29 �صبتمبر 1984، واأهم الأغرا�س التي اأ�ص�صت من اأجلها المجموعة هي اإنتاج 
جميع اأنواع ال�شمنت والمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والآلت المرتبطة بالن�شاط وت�شنيع الخر�شانة �شابقة التجهيز وبيعها وا�شتيراد جميع 
المواد الخام الالزمة لعملية ت�صنيع الخر�صانة وا�صتغالل الفوائ�س المالية المتوفرة في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل جهات متخ�ص�صة.

يقع المركز الرئي�صي لل�صركة الأم في �صرق، منطقة ال�صوابر، �صارع ال�صهداء، بيت ال�صمنت، �س.ب 20581 ال�صفاة 13066 – دولة الكويت. 

تت�صمن البيانات المالية المجمعة، البيانات المالية لل�صركة الأم و�صركاتها التابعة التالية المملوكة بالكامل، ي�صار اإليهم مجتمعين "المجموعة":

بلد التاأ�شي�سالن�شاطالكيان القانونياأ�شم ال�شركة
الكويت�صناعي �س.م.ك.م�صركة ال�صويخ لالأ�صمنت 

الكويتعقاري�س.م.ك.م�صركة اأمواج الدولية العقارية
الكويت�صناعي�س.م.ك.م�صركة ا�صمنت الكويت للخر�صانة الجاهزة

المنتهية لل�صنة  المجمعة  المالية  البيانات  اإعداد  عند  التابعة  ال�صركات  اإدارات  بمعرفة  معدة  مالية  معلومات  با�صتخدام  الأم  ال�صركة   قامت 
في 31 دي�صمبر 2011. بلغ اإجمالي موجودات ال�صركات التابعة 13,241,011 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2011 )8,035,252 دينار 
كويتي في 31 دي�صمبر 2010( كما بلغ �صافي خ�صائرها 493,579 دينار كويتي عن ال�صنة المنتهية في ذلك التاريخ )230,784 دينار كويتي 

عن ال�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010(.

تمت الموافقة على اإ�صدار البيانات المالية المجمعة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011 من قبل مجل�س الإدارة في 27 مار�س 2012 وهي 
خا�صعة لموافقة الجمعية العمومية للم�صاهمين.

2. تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية

2.1 المعايير الجديدة/المعدلة المتبعة من قبل المجموعة
تتفق ال�صيا�صات المحا�صبية الم�صتخدمة في اإعداد هذه البيانات المالية المجمعة مع تلك الم�صتخدمة في العام ال�صابق با�صتثناء تطبيق 

المعايير الجديدة والمعدلة التالية خالل ال�صنة:

المحا�شبة الدولي 1: عر�س البيانات المالية )التعديل( • معيار 
يو�صح التعديل اأن المجموعة يمكن اأن تختار عر�س التحليل المطلوب لبنود الدخل ال�صامل الآخر اإما في بيان التغيرات في حقوق الملكية 

المجمع اأو في اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة. تقدم المجموعة هذا التحليل في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.

المحا�شبة الدولي 24 اإف�شاحات الأطراف ذات ال�شلة )المعدل(  • معيار 
متطلبات  وي�صع  المعيار  تطبيق  في  الختالفات  واإزالة  العالقات  هذه  تحديد  لتب�صيط  ال�صلة  ذو  الطرف  تعريف  تعديل  تم 
المجمع  المالي  المركز  على  تاأثير  اأي  التعديل  لهذا  يوجد  ل  ال�صلة.  ذات  لالأطراف  القائمة  اللتزامات  عن  لالإف�صاح  اإ�صافية 

المجموعة. اأداء  اأو على 

الدولي للتقارير المالية رقم 3: اإندماج الأعمال  • المعيار 
غير  للحقوق  فقط  هي  القتناء  تاريخ  في  الم�صيطرة  غير  الحقوق  قيا�س  اختيار  حرية  اأن  لتو�صيح   3 رقم  الدولي  المعيار  تعديل  تم 
الم�صيطرة التي تمثل اأدوات ملكية وتخول لحاملها ح�صة من �صافي موجودات ال�صركة في حالة الت�صفية. يتم قيا�س كل اأنواع الحقوق 

غير الم�صيطرة الأخرى بقيمتها العادلة في تاريخ القتناء ما لم تكن هناك اأ�ص�س قيا�س تتطلبها معايير اأخرى.
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اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك

32 : الأدوات المالية : العر�س )معدل( الدولي  المحا�صبة  • معيار 
المن�صاآت من  لتمكن   32 الدولي  المحا�صبة  معيار  في  المالي  اللتزام  تعريف  يو�صح  تعدياًل  الدولية  المحا�صبة  معايير  اأ�صدر مجل�س 
ت�صنيف اإ�صدار حقوق بالعملة الأجنبية وبع�س الخيارات اأو الكفالت كاأدوات حقوق ملكية. يطبق هذا التعديل في الحالت التي تم فيها 
بالمن�صاأة، لحيازة عدد  الم�صتقة  المـلكية غير  لأدوات حقوق  الفئة  نف�س  الحاليين من  المالكين  اإلى كافة  ن�صبي  ب�صكل  الحقوق  منح 
تاأثير على المركز المالي المجمع  اأدوات حقوق ملكية المن�صاأة مقابل مبلغ ثابت باأي عملة. اإن تطبيق التعديل لم يكن له  ثابت من 

اأو اأداء المجموعة.

المعايير الدولية للتقارير المالية )مايو 2010(:  • تح�صينات 
اأ�صدر مجل�س معايير المحا�صبة الدولية في مايو 2010 المجموعة الثالثة من التعديالت على المعايير، حيث يهدف ب�صورة رئي�صية اإلى 
اإزالة حالت عدم التوافق وتقديم التو�صيحات حول ن�صو�س هذه المعايير. توجد اأحكام انتقالية منف�صلة لكل معيار. لقد نتج عن تطبيق 

التعديل التالي تغيرات في ال�صيا�صات المحا�صبية، ولكن لي�س له تاأثير على المركز المالي المجمع اأو على اأداء المجموعة.

مبكر ب�شكل  مطبقة  وغير  �شارية  غير  لكنها  ال�شادرة  الجديدة/المعدلة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير   2.2 
من قبل المجموعة

 المعيار الدولي للتقارير المالية 7، اإف�صاحات تحويالت
الموجودات المالية - التعديالت 

�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو 2011

�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2015المعيار الدولي للتقارير المالية 9 "الأدوات المالية"

�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية 10، البيانات المالية المجمعة

�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية 11 "الترتيبات الم�صتركة"

�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية 12 "الإف�صاح عن الم�صالح في المن�صاآت الأخرى"

�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية 13 "قيا�س القيمة العادلة"

�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو 2012معيار المحا�صبة الدولي 1، "عر�س بنود الدخل ال�صامل الآخر" - التعديالت 

�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013معيار المحا�صبة الدولي 27 )المعدل في 2011(: البيانات المالية المنف�صلة
 معيار المحا�صبة الدولي 28  )المعدل في 2011(:

ال�صتثمار في ال�صركات الزميلة والم�صاريع الم�صتركة
�صاري للفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013

7 : الإف�شاحات –متطلبات الأف�شاح المح�شنة لالأ�شتبعادات المالية  للتقارير  الدولي  • المعيار 
يتطلب المعيار المعدل اإف�صاحات اإ�صافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم ا�صتبعادها لكي يتمكن م�صتخدمو 
اإ�صافة  بها.  المرتبطة  والمطلوبات  ا�صتبعادها  يتم  لم  التي  الموجودات  تلك  بين  العالقة  اإدراك  من  للمجموعة  المالية  البيانات 
المالية  البيانات  م�صتخدمو  يتمكن  الم�صتبعدة حتى  الموجودات  ال�صيطرة على  ا�صتمرار  اإف�صاحات حول  التعديل  يتطلب  اإلى ذلك، 
التعديل على  ي�صري  بها.  المرتبطة  والمخاطر  الم�صتبعدة  الموجودات  تلك  ال�صيطرة على  في  المجموعة  ا�صتمرار  تقييم طبيعة  من 
الفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو 2011. اإن التعديل له تاأثير على الإف�صاحات فقط ولي�س له تاأثير على المركز المالي 

المجمع اأو على اأداء المجموعة.

9 “الأدوات المالية”: الت�شنيف والقيا�س المالية  للتقارير  الدولي  • المعيار 
معيار  ل�صتبدال  الدولية  المحا�صبة  معايير  مجل�س  عمل  من  الأولي  المرحلة  اإ�صداره  عند   9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يعك�س  34
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اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك

المحا�صبة الدولي رقم 39 وي�صري على ت�صنيف وقيا�س الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحا�صبة الدولي رقم 
39. ي�صري المعيار على الفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2015. �صيقوم مجل�س معايير المحا�صبة الدولي في المراحل 

 9 اإن تطبيق المرحلة الأولي من المعيار الدولي للتقارير المالية  الالحقة بمعالجة انخفا�س والموجودات المالية ومحا�صبة التغطية. 
�صوف يكون له تاأثير على ت�صنيف وقيا�س الموجودات المالية للمجموعة ولكن من المحتمل اأن ل يكون له تاأثير على ت�صنيف وقيا�س 
اإن  لتقديم �صورة �صاملة.  الأخرى، عند �صدورها،  المراحل  التاأثير فيما يخ�س  المجموعة بتحديد حجم  المالية. �صتقوم  المطلوبات 

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 قيد المراجعة لبحث تطبيقه في دولة الكويت. 

• المعيار الدولي للتقارير المالية 10، البيانات المالية المجمعة
يحل معيار المحا�صبة الدولي 10 محل جزء من معيار المحا�صبة الدولي 27 البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة والذي يتناول احت�صاب 
البيانات المالية المجمعة.  كما يت�صمن الم�صائل المطروحة في اللجنة الدائمة للتف�صيرات-12 التجميع – الموؤ�ص�صات ذات الأغرا�س 
الخا�صة. ي�صع المعيار الدولي للتقارير المالية 10 نموذج رقابة واحد يطبق على جميع المن�صاآت بما فيها  المن�صاآت لغر�س معين. اإن 
التغييرات التي يطرحها المعيار الدولي للتقارير المالية 10 �صتتطلب من الإدارة ممار�صة اأحكام هامة لتحديد اأي من�صاأة م�صيطر عليها 
وبالتالي يتطلب تجميعها من قبل ال�صركة الأم، مقارنة بالمتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 27. ي�صري هذا المعيار 

على الفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013.

11 “الم�شروعات الم�شتركة” المالية  للتقارير  الدولي  • المعيار 
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 11 محل معيار المحا�صبة الدولي 31 الح�ص�س في الم�صاريع الم�صتركة وتف�صير اللجنة الدائمة 
المعيار  الم�صتركة. يحذف  الم�صاريع  قبل  النقدية من  – الم�صاهمات غير  الم�صتركة  لل�صيطرة  الخا�صعة  ال�صركات   13 للتف�صيرات- 
الدولي للتقارير المالية 11 خيار احت�صاب ال�صركات الخا�صعة لل�صيطرة الم�صتركة با�صتخدام طريقة التجميع الن�صبي. وبدًل من ذلك 
فاإن ال�صركات الخا�صعة لل�صيطرة الم�صتركة التي تتفق مع تعريف الم�صروع الم�صترك يتعين احت�صابها با�صتخدام طريقة حقوق الملكية. 

ي�صري هذا المعيار على الفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013.

12 “الإف�شاح عن الحقوق في المن�شاآت الأخرى” المالية  للتقارير  الدولي  • المعيار 
يت�صمن المعيار الدولي للتقارير المالية 12 كافة الإف�صاحات الواردة �صابقًا في معيار المحا�صبة الدولي 27 والمتعلقة بالبيانات المالية 
المجمعة، بالإ�صافة اإلى الإف�صاحات الم�صمولة �صابقًا في معيار المحا�صبة الدولي 31 و 28. تتعلق هذه الإف�صاحات بح�ص�س من�صاأة 
في �صركات تابعة، وترتيبات م�صتركة، و�صركات زميلة ومن�صاآت مهيكلة. كما يتطلب ذلك عددًا من الإف�صاحات الجديدة. ي�صري هذا 

المعيار على الفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013.

13 "قيا�س القيمة العادلة" المالية  للتقارير  الدولي  • المعيار 
ي�صع المعيار الدولي للتقارير المالية 13 م�صدر توجيه واحد بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية لكافة قيا�صات القيمة العادلة. ل 
يتغير هذا المعيار عندما يتطلب من المن�صاأة ا�صتخدام القيمة العادلة، لكنه يقدم توجيهًا حول كيفية قيا�س القيمة العادلة وفقًا للمعايير 
الدولية للتقارير المالية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة اأو م�صموحًا بها. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تاأثير هذا المعيار على بيان 

المركز المالي المجمع اأو الأداء المالي للمجموعة. ي�صري هذا المعيار على الفترات ال�صنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013.

3. اأ�ص�س الإعداد وال�صيا�صات المحا�صبية الهامة 
يتم اإعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS ، وعلى اأ�صا�س التكلفة التاريخية فيما عدا بع�س الأدوات المالية التي 

يتم قيا�صها بالقيمة العادلة.

فيما يلي ال�صيا�صات المحا�صبية الهامة: 
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3.1 اأ�ش�س تجميع البيانات المالية
ال�شركات التابعة

تت�صمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�صركة الأم وال�صركات )مت�صمنة ال�صركات ذات الأغرا�س الخا�صة( التي ت�صيطر 
عليها "ال�صركات التابعة". توجد ال�صيطرة عندما يكون لدى المجموعة القدرة على التحكم في ال�صيا�صات المالية والت�صغيلية لل�صركة 

التابعة لكي ت�صتفيد من اأن�صطتها.

يتم اإثبات اإيرادات وم�صروفات ال�صركات التابعة المقتناة والم�صتبعدة خالل ال�صنة في بيان الدخل ال�صامل المجمع من تاريخ القتناء 
وحتى تاريخ ال�صتبعاد. يتم توزيع اإجمالي الدخل ال�صامل لل�صركة التابعة بين مالك ال�صركة والجهات غير الم�صيطرة حتى لو نتج عن 

ذلك وجود عجز في حقوق الجهات غير الم�صيطرة.

اإذا لزم الأمر، يتم تعديل ال�صيا�صات المحا�صبية المطبقة في ال�صركات التابعة لتوحيدها مع ال�صيا�صات المحا�صبية المطبقة في المجموعة.

يتم ا�صتبعاد كافة المعامالت والأر�صدة والإيرادات والم�صروفات المتبادلة بين �صركات المجموعة بالكامل عند التجميع.

يتم المحا�صبة عن التغيرات في ح�ص�س ملكية المجموعة في ال�صركات التابعة التي ل ينتج عنها فقد ال�صيطرة على ال�صركة التابعة 
كمعامالت �صمن حقوق الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق الجهات الم�صيطرة وغير الم�صيطرة لتعك�س التغيرات في ح�صتها 
في ال�صركات التابعة. يتم اإدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق  الجهات غير الم�صيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع اأو 

الم�صتلم في حقوق الملكية مبا�صرة وتكون متاحة لم�صاهمي ال�صركة. 

عندما تفقد المجموعة ال�صيطرة على ال�صركة التابعة يتم احت�صاب الربح اأوالخ�صارة الناتجة عن ال�صتبعاد بمقدار الفرق بين: 

)اأ( اإجمالي القيمة العادلة للمقابل الم�صتلم والقيمة العادلة للح�صة المتبقية.

)ب( القيمة الدفترية للموجودات قبل ال�صتبعاد )مت�صمنة ال�صهرة(، والتزامات ال�صركة التابعة وكذلك حقوق الجهات غير الم�صيطرة.

ويتم المحا�صبة عن اأي مكونات اأخرى مدرجة مبا�صرة في حقوق الملكية كما لو تم ا�صتبعاد الموجودات المتعلقة بها )بمعنى اإن يتم 
تحويلها اإلى بيان الدخل اأو اإلى الأرباح المرحلة(. ت�صجل اأي ح�صة متبقية من ال�صتثمارات في ال�صركة التابعة "�صابقًا" في تاريخ فقد 

ال�صيطرة بالقيمة العادلة كاعتراف مبدئي لتلك الح�صة.

اندماج الأعمال

يتم ا�صتخدام طريقة القتناء في المحا�صبة عن عمليات دمج الأعمال. يتم قيا�س مبلغ ال�صراء المحول لالقتناء بالقيمة العادلة والتي 
يتم احت�صابها باإجمالي القيمة العادلة للموجودات المحولة في تاريخ القتناء والمطلوبات المتكبدة من المجموعة للمالك ال�صابقين 
لل�صركة التابعة المقتناة وكذلك اأية حقوق ملكية م�صدرة من المجموعة مقابل القتناء. يتم اإثبات تكلفة القتناء ب�صفة عامة في بيان 

الدخل المجمع عند تكبدها.

يتم العتراف المبدئي للموجودات والمطلوبات المقتناة المحددة في عملية دمج الأعمال بالقيمة العادلة في تاريخ القتناء.

يتم قيا�س ال�صهرة بمقدار زيادة المقابل المحول وح�صة حقوق الجهات غير الم�صيطرة في ال�صركة المقتناة والقيمة العادلة لأي ح�صة 
مقتناة في ال�صابق عن �صافى قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة المحددة كما في تاريخ القتناء. في حال زيادة �صافى 
قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة عن المقابل المحول وح�صة حقوق الجهات غير الم�صيطرة في ال�صركة المقتناة والقيمة 

العادلة لأي ح�صة مقتناة في ال�صابق، يتم اإدراج تلك الزيادة مبا�صرة في بيان الدخل كاأرباح.

يتم قيا�س ح�صة حقوق الجهات غير الم�صيطرة في ال�صركة التابعة المقتناة بن�صبة ح�صة الحقوق غير الم�صيطرة في �صافي الموجودات 
المحددة لل�صركة المقتناة اأو بالقيمة العادلة لتلك الح�صة. يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة. يتم قيا�س الأنواع الأخرى 

لحقوق الجهات غير الم�صيطرة بالقيمة العادلة، اأو كلما كان ذلك مالئمًا وفقًا لالأ�ص�س المحددة في معيار تقرير مالي اآخر.

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
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عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل، يتم اإعادة قيا�س الح�ص�س المملوكة �صابقًا في ال�صركة المقتناة بالقيمة العادلة في تاريخ 
القتناء )تاريخ بدء ال�صيطرة( ويتم اإدراج الأرباح اأو الخ�صائر الناتجة -اإن وجدت- في بيان الدخل المجمع. يتم تحويل المبالغ المعترف 

بها في بيان الدخل ال�صامل المتعلقة بالح�ص�س ال�صابقة قبل تاريخ القتناء اإلى بيان الدخل كما لو تم ا�صتبعاد الح�صة بالكامل.

ال�شهرة

يتم اإدراج ال�صهرة الناتجة عن اقتناء �صركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ القتناء ناق�صا خ�صائر النخفا�س في القيمة اإن وجدت.

لأغرا�س تحديد مدى وجود انخفا�س في قيمة ال�صهرة، يتم توزيع ال�صهرة على الوحدات المولدة للنقد )اأو المجموعات المولدة للنقد( 
التي من المتوقع اأن ت�صتفيد من عملية اندماج الأعمال التي نتج عنها تلك ال�صهرة. يتم العتراف بخ�صائر النخفا�س في القيمة مبا�صرة 

في بيان الدخل المجمع. ل يتم رد خ�صائر النخفا�س في القيمة لل�صهرة مرة اأخرى.

يتم اختبار المجموعات المولدة للنقد والتى توزع ال�صهرة عليها �صنويًا بغر�س تحديد مدى وجود انخفا�س في قيمتها اأو على مدى فترات 
اأقل عندما يكون هناك موؤ�صرًا على احتمال انخفا�س قيم تلك المجموعات.

اإذا كانت القيم القابلة لال�صترداد لوحدات توليد النقد اأقل من قيمتها الدفترية، فاإن خ�صائر النخفا�س في القيمة يتم توزيعها اأوًل 
لتخفي�س قيمة اأى �صهرة موزعة على تلك الوحدات ثم علي اأية موجودات اأخرى مرتبطة بالوحدات على اأ�صا�س التوزيع الن�صبي ووفقًا 
الدخل  بيان  بال�صهرة في  متعلقة  القيمة  انخفا�س في  اأية خ�صائر  اإدراج  يتم  النقد.  توليد  اأ�صول وحدة  اأ�صل من  لكل  الدفترية  للقيم 

مبا�صرة. ل يتم رد خ�صائر النخفا�س في القيم المتعلقة بال�صهرة والتى �صبق العتراف بها في الفترات الالحقة.

عند ا�صتبعاد اأحد وحدات توليد النقد، توؤخذ قيمة ال�صهرة المتعلقة بها في العتبار عند تحديد اأرباح وخ�صائر ال�صتبعاد.

ال�شركات الزميلة

اإن ال�صركات الزميلة هي ال�صركات التي يكون للمجموعة تاأثير هام عليها. اإن التاأثير الهام هو القدرة على الم�صاركة في اتخاذ القرارات 
المالية والت�صغيلية  ول يمتد اإلى وجود �صيطرة اأو �صيطرة م�صتركة على هذه ال�صيا�صات.

وفقًا  الملكية.  حقوق  طريقة  با�صتخدام  المجمعة  المالية  البيانات  في  الزميلة  بال�صركة  المتعلقة  واللتزامات  الموجودات  اإثبات  يتم 
لطريقة حقوق الملكية، يتم اإثبات ال�صتثمار مبدئيًا بالتكلفة في بيان المركز المالي المجمع ويتم تعديل ال�صتثمار لحقًا لذلك لإثبات 
ح�صة المجموعة في نتائج اأعمال وكذلك بنود الدخل ال�صامل الأخرى لل�صركة الزميلة. في حال زيادة ح�صة المجموعة من الخ�صائر 
وبنود الخ�صائر ال�صاملة الأخرى عن قيمة ال�صتثمار في ال�صركة الزميلة، تتوقف المجموعة عن اإثبات اأي خ�صائر اإ�صافية. يتم العتراف 
بالخ�صائر الإ�صافية فقط في حدود ما اإذا كان هناك التزام قانوني اأو ا�صتدللي على المجموعة اأو اأن قامت المجموعة بال�صداد نيابة 

عن ال�صركة الزميلة.
المحتملة  والمطلوبات  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  المجموعة في �صافي  ال�صتثمار عن ح�صة  تكلفة  الزيادة في  ت�صجيل  يتم 
المحددة لل�صركة الزميلة كما في تاريخ القتناء ك�صهرة �صمن ح�صاب ال�صتثمار. اإن الزيادة في ح�صة المجموعة في �صافي القيمة العادلة 
للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة لل�صركة الزميلة عن تكلفة ال�صتثمار يتم ت�صجيلها مبا�صرة في بيان الدخل المجمع.

يتم درا�صة النخفا�س في القيمة لال�صتثمار في ال�صركة الزميلة )مت�صمنًا ال�صهرة( كاأ�صل واحد، ويتم مقارنته مع القيمة ال�صتردادية 
)قيمة ال�صتخدام اأو القيمة العادلة ناق�صًا تكلفة ال�صتبعاد اأيهما اأعلى(. يتم اإثبات النخفا�س في القيمة بيان الدخل المجمع. يتم رد 

النخفا�س في القيمة اإذا ما ارتفعت القيمة القابلة لال�صترداد من ال�صتثمار لحقًا.

يتم حذف الأرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة وال�صركات الزميلة في حدود ملكية المجموعة في هذه ال�صركات.
عند ا�صتبعاد ال�صركة الزميلة نتيجة فقد القدرة على ممار�صة التاأثير الجوهري على ال�صركة الزميلة، يتم قيا�س ال�صتثمارات المتبقية 
المحا�صبة  معيار  لمتطلبات  وفقًا  المبدئي  العتراف  المالي عند  الأ�صل  العادلة هي  القيمة  وتعتبر  التاريخ،  في ذلك  العادلة  بالقيمة 

الدولي رقم )39(.

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
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اإن الفرق بين القيمة الدفترية للجزء المتبقي من الإ�صتثمار في �صركة زميلة وقيمته العادلة يتم ت�صمينه في ربح اأو خ�صارة ا�صتبعاد 

ال�صركة الزميلة. بالإ�صافة لما �صبق، يتم تحويل جميع المبالغ التي تم الإعتراف بها �صابقًا �صمن الدخل ال�صامل الآخر والمتعلقة بهذه 

ال�صركة الزميلة اإلى بيان الدخل عند فقد التاأثير الجوهري على ال�صركة الزميلة.

في حالة وجود معامالت بين المجموعة وال�صركة الزميلة، يتم الإعتراف بالأرباح والخ�صائر الناتجة عن هذه المعامالت في حدود ن�صبة 

الم�صاهمة التي ل تخ�س المجموعة. 

3.2 ممتلكات ومن�شاآت ومعدات

تظهر الممتلكات والمن�صاآت والمعدات بالتكلفة ناق�صًا ال�صتهالك المتراكم وخ�صائر النخفا�س في القيمة. تت�صمن التكلفة �صعر ال�صراء 

واأي تكلفة مرتبطة مبا�صرة باإي�صال تلك الموجودات اإلى موقع الت�صغيل وجعلها جاهزة للت�صغيل. تدرج م�صروفات الت�صليحات وال�صيانة 

والتجديد غير المادية في بيان الدخل المجمع للفترة التي يتم تكبد هذه الم�صروفات فيها. يتم ر�صملة هذه الم�صاريف في الحالت التي 

يظهر فيها بو�صوح اأنها قد اأدت اإلى زيادة المنافع القت�صادية الم�صتقبلية المتوقع الح�صول عليها من ا�صتخدام هذه الموجودات اإلى حد 

اأعلى من معيار الأداء المحدد اأ�صا�صًا.

ت�صتهلك الممتلكات والمن�صاآت والمعدات بطريقة الق�صط الثابت على اأ�صا�س الأعمار الإنتاجية المقدرة لها كما يلي:
العمر النتاجي

10 – 35 �صنةالمباني 

7 – 25 �صنةاآلت ومعدات
1 – 7 �صنةو�صائل نقل واأجهزة كمبيوتر واأثاث

يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة ال�صتهالك دوريًا للتاأكد من اأن الطريقة وفترة ال�صتهالك متفقتين مع المنفعة القت�صادية المتوقعة 

من بنود الممتلكات والمن�صاآت والمعدات.  واإذا تغيرت الأعمار الإنتاجية المقدرة لها فاإنه يتم تغيير تلك الأعمار اعتبارًا من بداية ال�صنة 

المالية التي حدث بها التغير بدون اأثر رجعي.

تدرج اأرباح اأو خ�صائر بيع الممتلكات والمن�صاآت والمعدات في بيان الدخل المجمع بمقدار الفرق بين �صافي القيمة البيعية و�صافي القيمة 

الدفترية لهذه الموجودات.

تدرج م�صروعات قيد التنفيذ �صمن بند الممتلكات والمن�صاآت والمعدات حتى يتم ا�صتكمالها وتجهيزها لتكون �صالحة لال�صتخدام، وفي 

هذا التاريخ يتم اإعادة تبويبها �صمن الموجودات الم�صابهة لها، ويتم البدء في احت�صاب ا�صتهالك لها اعتبارًا من ذلك التاريخ.

3.3 موجودات غير ملمو�شة
يتم اإثبات الموجودات غير الملمو�صة التي لها عمر محدد والتي يتم اقتناوؤها ب�صفة م�صتقلة بالتكلفة ناق�صًا الإطفاء المتراكم وخ�صائر 

النخفا�س في القيمة.  يتم الإطفاء بطريقة الق�صط الثابت على اأ�صا�س الأعمار الإنتاجية المقدرة.

يتم مراجعة العمر الإنتاجي وطريقة الإطفاء في نهاية كل �صنة مالية، ويتم المحا�صبة عن التغير في التقديرات اعتبارًا من بداية ال�صنة 

المالية التي حدث بها التغير.

يتم اإثبات الموجودات غير الملمو�صة التي لي�س لها عمر محدد والتي تم اقتنائها ب�صفة م�صتقلة بالتكلفة ناق�صًا خ�صائر النخفا�س في القيمة.

يتم حذف الموجودات غير الملمو�صة عند ال�صتبعاد اأو عند ثبوت عدم وجود منفعة م�صتقبلية من ال�صتخدام. يتم قيا�س الأرباح والخ�صائر 

الناتجة عن ال�صتبعاد بمقدار الفرق بين �صافى المتح�صالت والقيمة الدفترية لالأ�صل الم�صتبعد، ويتم اإدراجها في بيان الدخل المجمع.
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3.4 ا�شتثمارات عقارية
غير  الموجودات  �صمن  للغير  تاأجيرها  بغر�س  اأو  راأ�صمالي  نمو  تحقيق  بغر�س  المجموعة  بها  تحتفظ  التي  العقارية  ال�صتثمارات  تدرج 
في  لالنخفا�س  متراكمة  خ�صائر  واأي  المتراكم  ال�صتهالك  خ�صم  بعد  التاريخية  بالتكلفة  العقارية  ال�صتثمارات  اإثبات  يتم  المتداولة. 

القيمة. وت�صتهلك ال�صتثمارات العقارية على اأ�صا�س الق�صط الثابت على مدار العمر الإنتاجي المقدر لها وهو من 10- 20 �صنة.

3.5 انخفا�س في قيمة الموجودات الملمو�شة والغير ملمو�شة بخالف ال�شهرة
يتم مراجعة الموجودات الملمو�صة وغير الملمو�صة �صنويًا لتحديد مدى وجود موؤ�صرات على انخفا�س قيمتها.

يتم العتراف بخ�صائر النخفا�س في القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لالأ�صل عن �صافي القيمة ال�صتردادية. ويتم تحديد �صافي القيمة 
ال�صتردادية على اأ�صا�س القيمة العادلة لالأ�صل ناق�صًا تكاليف البيع اأو قيمة ال�صتخدام اأيهما اأعلى. يتم العتراف بخ�صائر النخفا�س 
في القيمة في بيان الدخل المجمع في ال�صنة التي ظهرت فيها هذه الخ�صائر. في حال رد النخفا�س في القيمة، يتم عك�س النخفا�س في 
القيمة في حدود �صافى القيمة الدفترية لالأ�صل فيما لو لم يتم اإثبات النخفا�س في القيمة في ال�صابق. يتم العتراف برد النخفا�س في 

القيمة في بيان الدخل المجمع مبا�صرة.

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

بالقتناء  المتعلقة  التكاليف  خ�صم  اأو  اإ�صافة  يتم  العادلة.  بالقيمة  مبدئيًا  المالية  المطلوبات  اأو  المالية  الموجودات  جميع  قيا�س  يتم 
المالية  الأدوات  المبدئي )با�صتثناء  المالي عند العتراف  اأو اللتزام  العادلة لالأ�صل  القيمة  المالي من  اأو اللتزام  الإ�صدار لالأ�صل  اأو 

الم�صنفة بـ “القيمة العادلة من خالل بيان الدخل”(. حيث يتم اإدراج التكاليف المتعلقة بالقتناء مبا�صرة في بيان الدخل المجمع.

• الموجودات المالية
يتم ت�صنيف الموجودات المالية اإلى ت�صنيفات محددة وهي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، وموجودات مالية 
المنا�صب  الت�صنيف  بتحديد  المجموعة  تقوم  ومدينون.  وقرو�س  للبيع،  متاحة  مالية  وموجودات  ال�صتحقاق،  تاريخ  بها حتى  محتفظ 
لموجوداتها المالية في تاريخ ال�صراء بناءًا على الغر�س من اقتناء تلك الموجودات المالية. يتم العتراف بكافة عمليات ال�صراء والبيع 

للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة. تقوم المجموعة بت�صنيف موجوداتها المالية كما يلي:

- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يتم ت�صنيف الموجودات المالية اإلى موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في حالة ما اإذا تم الحتفاظ بها بغر�س 
بقيمتها  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  بالموجودات  العتراف  يتم  القتناء.  عند  كذلك  تحديدها  تم  اأو  المتاجرة 
اإثبات الأرباح والخ�صائر الناتجة عن اإعادة القيا�س في بيان الدخل المجمع. تت�صمن الأرباح المثبتة في بيان الدخل  العادلة، ويتم 

المجمع التوزيعات النقدية والفوائد المكت�صبة من الأ�صل المالي. يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مو�صح في اإي�صاح 4.3.

- قرو�س ومدينون

هي موجودات مالية بخالف الم�صتقات ذات ا�صتحقاق ثابت اأو محدد، وهي غير م�صعرة في اأ�صواق ن�صطة. تثبت القرو�س والمدينون 
)الذمم التجارية والمدينون الآخرون والنقد والنقد المعادل( بالتكلفة المطفاأة با�صتخدام معدل العائد الفعلي مخ�صومًا منها اأي 
خ�صائر انخفا�س في القيمة. يتم اإثبات اإيرادات الفوائد با�صتخدام معدل العائد الفعلي فيما عدا الذمم التجارية متو�صطة الأجل حيث 

تكون الفائدة غير مادية.

- موجودات مالية متاحة للبيع

اإن الموجودات المالية المتاحة للبيع لي�صت م�صتقات، وهى التي لم يتم ت�صنيفها كقرو�س ومدينون اأو محتفظ بها حتى تاريخ ال�صتحقاق 
اأو موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
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يتم اإعادة قيا�س الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مو�صح في اإي�صاح 4.3.

يتم اإدراج التغير في القيمة العادلة �صمن بنود بيان الدخل ال�صامل الأخرى وتتراكم �صمن احتياطي التغير في القيمة العادلة. 

اإلى بيان الدخل  العادلة  التغير في القيمة  للبيع"، يتم تحويل ر�صيد احتياطي  "المتاحة  اأو انخفا�س قيمة الموجودات  في حالة بيع 

بها  ب�صورة موثوق  العادلة  قيمتها  يمكن تحديد  والتي ل  ن�صط  �صوق  الم�صعرة في  للبيع غير  المتاحة  ال�صتثمار  اإثبات  يتم  المجمع. 

بالتكلفة بعد خ�صم النخفا�س في القيمة في نهاية كل �صنة مالية.

يتم اإثبات التوزيعات النقدية المتعلقة بال�صتثمارات المتاحة للبيع في بيان الدخل المجمع عند ثبوت حق المجموعة في ا�صتالم تلك 

التوزيعات، ويتم اإثبات اأرباح اأو خ�صائر فروق العملة المتعلقة بها �صمن بنود بيان الدخل ال�صامل الأخرى.

- النخفا�س في القيمة

المالي  القيمة لالأ�صل  اإذا كان هناك دليل مو�صوعي على وجود انخفا�س في  في نهاية كل �صنة مالية، تقوم المجموعة بتحديد ما 

الدخل  بيان  في  القيمة  في  النخفا�س  بخ�صائر  العتراف  يتم  الدخل.  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  الموجودات  بخالف 

المجمع مبا�صرة عند وجود دليل ايجابي- نتيجة لوقوع حدث اأو اأكثر بعد العتراف المبدئي لهذه الموجودات - اأن التدفقات النقدية 

المتوقعة من ذلك الأ�صل اأو لتلك المجموعة من الأ�صول �صوف تتاأثر.

يعتبر دليل مو�صوعي على وجود  التكلفة  للبيع عن  المتاحة  بالن�صبة لال�صتثمارات  العادلة  القيمة  الدائم في  اأو  الهام  اإن النخفا�س 

انخفا�س في القيمة.

اإن الدليل المو�صوعي لالنخفا�س في محفظة العمالء يمكن اأن يت�صمن خبرة المجموعة ال�صابقة حول اإمكانية التح�صيل، زيادة عدد 

اأيام التاأخير في التح�صيل عن متو�صط فترة الئتمان، والتغيرات الملحوظة في القت�صاديات العالمية والمحلية التي توؤدى بدورها اإلى 

تخلف العمالء عن ال�صداد.

بالن�صبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفاأة فاإن خ�صائر النخفا�س في القيمة تتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية و�صافي 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لتلك الموجودات مخ�صومة بمعدل الفائدة الفعلي.

بالن�صبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة فاإن خ�صائر النخفا�س في القيمة تتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية 

للتدفقات النقدية مخ�صومة طبقًا لمعدلت العائد ال�صارية الفعلية في ال�صوق على الأدوات المالية الم�صابهة.

يتم تخفي�س القيمة الدفترية لكافة الموجودات بخ�صائر النخفا�س في القيمة فيما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخفي�س قيمتها من 

خالل تكوين مخ�ص�س ديون م�صكوك في تح�صيلها. عند وجود دليل على اأن الذمم التجارية لن يتم تح�صيلها يتم اإعدام تلك الذمم 

مقابل المخ�ص�س المكون. في حال التح�صيل الالحق للذمم التي �صبق اإعدامها فيتم اإدراجها في بيان الدخل المجمع. 

اإن خ�صائر النخفا�س في القيمة في الأ�صهم الم�صنفة كمتاحة للبيع ل يتم عك�صها مرة اأخرى على بيان الدخل المجمع، حيث يتم 

ت�صجيل اأثر اأي زيادة في القيمة العادلة لحقًا في بيان الدخل ال�صامل المجمع.

عند انخفا�س قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع، يتم تحويل الأرباح والخ�صائر المتراكمة والتي �صبق العتراف بها في بيان الدخل 

ال�صامل اإلى بيان الدخل المجمع. 

خ�صائر  على  الالحقة  الفترة  في  اإيجابي  تغير  حدوث  حالة  في  فاإنه  المطفاأة  بالتكلفة  قيا�صها  يتم  التي  المالية  لالأدوات  بالن�صبة 

النخفا�س في القيمة، والذي يمكن تحديد عالقته باأحداث تمت بعد العتراف بخ�صائر النخفا�س في القيمة ب�صكل مو�صوعي، فاإن 

خ�صائر النخفا�س التى تم العتراف بها �صابقًا يتم ردها من خالل بيان الدخل المجمع وفي حدود القيمة الدفترية لال�صتثمار في 

تاريخ رد خ�صائر النخفا�س في القيمة وبما ل يتعدى التكلفة المطفاأة لو لم يتم ت�صجيل خ�صائر انخفا�س في القيمة �صابقًا.
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- عدم التحقق 

يتم حذف الأداة المالية من الدفاتر عندما ينتهي حق المجموعة في ا�صتالم التدفقات النقدية من هذه الأداة اأو عندما تقوم المجموعة 
بتحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكيتها في الأ�صل اإلى طرف اآخر. في حالة الحذف الكامل لالأ�صل، يتم العتراف بالفرق 

بين القيمة الدفترية والمقابل الم�صتلم والمدينون وبنود الدخل ال�صامل الأخرى المتعلقة بالأ�صل في بيان الدخل المجمع.

المالية • المطلوبات 
يتم العتراف المبدئي للمطلوبات المالية "مت�صمنة القرو�س" بالقيمة العادلة بعد خ�صم تكلفة المعاملة المتكبدة ويتم اإعادة قيا�صها 
بالتكلفة المطفاأة با�صتخدام طريقة العائد الفعلي. يتم اإدراج الفرق بين المتح�صالت )بعد خ�صم تكلفة المعاملة( والقيمة التي يجب 

الوفاء بها في بيان الدخل المجمع على مدار فترة القترا�س با�صتخدام معدل الفائدة الفعلي.

- عدم التحقق 

يتم حذف اللتزام المالي فقط عند الوفاء باللتزام اأو انتهائه. يتم العتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام والمقابل المدفوع 
والدائنون في بيان الدخل المجمع.

3.7 مخزون
اأ�صا�س متو�صط �صعر التكلفة  اأقل. تحّدد تكلفة المواد الأولية على  اأيهما  اأو �صافي القيمة الممكن تحقيقها  يتم تقييم المخزون بالتكلفة 
والمتغيرة  الثابتة  المبا�صرة  الت�صنيع غير  وتكاليف  المبا�صرة  والعمالة  المواد  تكاليف  ال�صنع  تامة  الب�صاعة  تكاليف  وتت�صمن  المرجح. 
والتكاليف الأخرى المتكبدة حتى ت�صل الب�صاعة اإلى مكانها وو�صعها الحالي. ويتم تحديد �صافي القيمة البيعية على اأ�صا�س �صعر البيع 

مخ�صومًا منه التكلفة المتوقع تكبدها ل�صتكمال و بيع المخزون.

3.8 مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة وفقًا لقانون العمل الكويتي ب�صداد مبالغ للموظفين عند ترك الخدمة طبقًا لالئحة مزايا محددة. بالن�صبة للعاملين غير 
الكويتيين في دول اأخرى فيتم احت�صاب مكافاأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل ال�صائدة في هذه الدول، ويتم �صداد تلك المبالغ دفعة واحدة 
عند نهاية خدمة الموظفين. اإن هذا اللتزام غير ممول ويتم ح�صابه على اأ�صا�س المبلغ الم�صتحق بافترا�س وقوع كامل اللتزام كنتيجة لإنهاء 
خدمة العاملين في تاريخ البيانات المالية المجمعة وتتوقع الإدارة اأن ينتج عن هذه الطريقة تقديرًا منا�صبًا للقيمة الحالية للتزام المجموعة.

3.9 مخ�ش�شات
يتم العتراف بالمخ�ص�صات عندما يكون على المجموعة التزامات قانونية حالية اأو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث �صابقة، ومن المحتمل 
اأن يتطلب ذلك تدفقات خارجة للموارد القت�صادية لت�صوية هذه اللتزامات ويمكن تقديرها ب�صورة موثوق فيها. يتم قيا�س المخ�ص�صات 
بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع اأن تكون مطلوبة ل�صداد اللتزام با�صتخدام معدل خ�صم يعك�س تقديرات ال�صوق و القيم الحالية 

للنقود و المخاطر المحددة لاللتزام.

3.10 اأ�شهم الخزانة

تتمثل اأ�صهم الخزانة في اأ�صهم ال�صركة الأم الذاتية التي تم اإ�صدارها و�صراوؤها لحقا من قبل المجموعة ولم يتم اإعادة اإ�صدارها اأو اإلغاوؤها 
حتى تاريخ البيانات المالية المجمعة. يتم المحا�صبة عن اأ�صهم الخزانة بطريقة التكلفة حيث يتم اإدراج تكلفة الأ�صهم الم�صتراه في ح�صاب 
اأ�صهم  بيع  "اأرباح  الملكية  الناتجة �صمن ح�صاب م�صتقل في حقوق  الأرباح  اإدراج  يتم  الإ�صدار  اإعادة  الملكية. عند  مقابل �صمن حقوق 
الخزانة" والذي يعتبر غير قابل للتوزيع، كما يتم تحميل الخ�صارة المحققة على نف�س الح�صاب في حدود الر�صيد الدائن لذلك الح�صاب، 
ويتم تحميل الخ�صارة الإ�صافية على الأرباح المرحلة ثم الحتياطيات ثم عالوة الإ�صدار. ت�صتخدم الأرباح المحققة لحقًا عن بيع اأ�صهم 

الخزانة لمقابلة الخ�صارة الم�صجلة �صابقًا في عالوة الإ�صدار ثم الحتياطيات ثم الأرباح المرحلة والربح الناتج عن بيع اأ�صهم الخزانة. 
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3.11 العمالت الأجنبية

والعر�س  الت�شغيل  • عملة 
يتم قيا�س البنود المت�صمنة في البيانات المالية لأية �صركة من �صركات المجموعة با�صتخدام عملة البيئة القت�صادية التى تقوم هذه 
عر�س  عملة  تمثل  والتى  الكويتي،  بالدينار  المجمعة  المالية  البيانات  عر�س  يتم  الت�صغيل(.  )عملة  فيها  اأن�صطتها  بممار�صة  ال�صركة 

البيانات المالية للمجموعة.

• المعامالت والأر�شدة
يتم ترجمة المعامالت بالعملة الأجنبية الى الدينار الكويتي با�صتخدام اأ�صعار ال�صرف ال�صائدة بتاريخ المعاملة. يتم اثبات اأرباح اأو 
خ�صائر فروق العملة الناتجة من ت�صوية تلك المعامالت وكذلك من ترجمة الموجودات والمطلوبات بعمالت اأجنبية في نهاية ال�صنة في 

بيان الدخل المجمع.

المجموعة • �شركات 
يتم ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالى لكافة �صركات المجموعة والتى لها عملة ت�صغيل مختلفة عن عملة العر�س )بخالف ال�صركات 

التى تمار�س ان�صطتها في بالد دول تعاني من معدلت ت�صخم عالية جدَاً( اإلى عملة العر�س كما يلي:

يتم ترجمة الموجودات المطلوبات في بيان المركز المالي المجمع با�صتخدام �صعر الإقفال في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

يتم ترجمة الإيرادات والم�صروفات في بيان الدخل المجمع با�صتخدام متو�صط �صعر ال�صرف.

ويتم اإثبات ناتج الترجمة في بند م�صتقل في بيان الدخل ال�صامل المجمع.

3.12 تحقق الإيراد

اأو  م�صموحات  واأي  المتوقعة  بالمردودات  اليرادات  تخفي�س  يتم  الم�صتحق.  اأو  المح�صل  للمقابل  العادلة  بالقيمة  اليرادات  قيا�س  يتم 
خ�صومات اأخرى. 

المخاطر  اإن هذه  الم�صتري.  اإلى  الب�صاعة  بملكية  المرتبطة  والمنافع  المخاطر  تنتقل  بيع ب�صاعة عندما  بالإيرادات من  يتم العتراف 
والمنافع تنتقل اإلى الم�صتري عند الت�صليم.

يتم اإثبات توزيعات الأرباح عند ثبوت الحق في ا�صتالمها.

تدرج فوائد الودائع على اأ�صا�س التوزيع الزمني وت�صجل الإيرادات والم�صروفات الأخرى على اأ�صا�س مبداأ ال�صتحقاق.

3.13 تكاليف القترا�س 

يتم ر�صملة تكاليف القترا�س التي تتعلق مبا�صرة باقتناء اأو اإن�صاء اأو اإنتاج اأ�صول موؤهلة للر�صملة - التي ت�صتغرق فترة اإن�صاءها اأو تجهيزها 
فترات طويلة لت�صبح جاهزة لال�صتخدام اأو البيع - كجزء من تكلفة الأ�صل وذلك لحين النتهاء من تجهيزها لال�صتخدام اأو البيع.  يتم 

العتراف بباقي تكاليف القترا�س كم�صاريف في الفترة التي تكبدت فيها �صمن بيان الدخل المجمع.

3.14 الإيجارات

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

• عندما تكون المجموعة هي الطرف الموؤجر
يتم اإثبات اإيرادات الإيجار الت�صغيلي بالق�صط الثابت على مدار فترة الإيجار.  يتم توزيع اإيراد الإيجار التمويلي على الفترات  المحا�صبية 

بحيث تعك�س عائد ثابت على �صافى قيمة الأ�صل الموؤجر.
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الم�شتاأجر الطرف  هي  المجموعة  تكون  • عندما 
الحالية  بالقيمة  المجمع  المالي  المركز  بيان  في  كموجودات  تمويلي  اإيجار  لعقود  وفقا  الم�صتاأجرة  بالأ�صول  المبدئي  العتراف  يتم 
المقدرة للحد الأدنى للمبالغ المدفوعة لالإيجار. يتم اإثبات التزام للطرف الموؤجر في بيان المركز المالي المجمع مقابل عقود الإيجار 
التمويلي. ويتم اإثبات المبالغ الم�صددة مقابل عقود الإيجار الت�صغيلي كم�صروف في بيان الدخل المجمع بطريقة الق�صط الثابت على 

مدار فترة عقود الإيجار.

3.15 توزيعات اأرباح

يتم العتراف بتوزيعات الأرباح العائدة اإلى م�صاهمي ال�صركة الأم كالتزامات في البيانات المالية المجمعة في ال�صنة التي يتم فيها اعتماد 
هذه التوزيعات من م�صاهمي ال�صركة الأم.

4. اإدارة المخاطر 

4.1 المخاطر المالية
اإن اأن�صطة المجموعة تعر�صها لمجموعة من المخاطر المالية وهي مخاطر ال�صوق )تت�صمن مخاطر العمالت الأجنبية ومخاطر القيمة 
العادلة لمعدل الفائدة ومخاطر التقلبات في التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات في اأ�صعار الفائدة ومخاطر اأ�صعار ال�صوق( ومخاطر 

الئتمان ومخاطر ال�صيولة.

اإدارة المجموعة لهذه المخاطر المالية في التقييم الم�صتمر لظروف ال�صوق واتجاهاته وتقدير الإدارة للتغيرات طويلة وق�صيرة  تتركز 
الأجل في عوامل ال�صوق.

أ. مخاطر ال�شوق

الأجنبية العمالت  �صرف  �صعر  • مخاطر 
تتعر�س المجموعة لخطر العمالت الأجنبية الناتج ب�صكل اأ�صا�صي من التعامل في الأدوات المالية بالدولر الأمريكي. اإن خطر العمالت 

الأجنبية ينتج من المعامالت الم�صتقبلية ومن الموجودات واللتزامات بعملة تختلف عن عملة الت�صغيل.

قامت المجموعة بو�صع �صيا�صات لإدارة مخاطر العملة الأجنبية تتمثل في المراقبة الدقيقة للتغيرات في اأ�صعار العملة وتاأثيرها على 
الو�شع المالي للمجموعة. وكذلك ا�شتخدام اأدوات تحوط لتغطية خطر اأ�شعار �شرف بع�س العمالت الأجنبية وذلك على مدار العام.

تتعر�س المجموعة ب�صكل اأ�صا�صي لمخاطر العمالت الأجنبية كنتيجة لترجمة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت الأجنبية مثل النقد 
والنقد المعادل والإ�صتثمارات والمدينون والدائنون والقرو�س والت�صهيالت البنكية. 

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

20112010

)15,674,959(1,884,313�صافي مراكز الدولر الأمريكي

في حالة انخفا�س / ارتفاع الدولر الأمريكي بمعدل 5% اأمام الدينار الكويتي مع ثبات كل المتغيرات الأخرى فاإن �صافي ربح المجموعة 
�صوف يزيد / ينخف�س بمقدار 94,216 دينار كويتي لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011 )783,748 دينار كويتي – 2010(.

ال�صعر • مخاطر 
تتعر�س المجموعة لمخاطر ال�صعر من خالل ا�صتثماراتها المبوبة في البيانات المالية المجمعة كا�صتثمارات متاحة للبيع اأو كا�صتثمارات 

مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
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تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع ا�صتثماراتها على اأ�صا�س توزيعات الأ�صل المحددة م�صبقًا على فئات متعددة والتقييم 
المجموعة  تقوم  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة  العادلة.  القيمة  في  الأجل  طويلة  للتغيرات  الإدارة  وتقدير  ال�صوق  واتجاهات  لظروف  الم�صتمر 

بالحتفاظ با�صتثماراتها لدى جهات مالية متخ�ص�صة تقوم باإدارة تلك ال�صتثمارات.

كما تقوم المجموعة من خالل التقارير ال�صهرية التي يتم تزويدها بها من مديري المحافظ بالمراقبة على اإدارة المحافظ ال�صتثمارية 
واتخاذ الإجراءات الالزمة في حينه لتقليل مخاطر ال�صوق المتوقعة لتلك ال�صتثمارات.

اإن الجدول اأدناه يو�صح اأثر انخفا�س موؤ�صر �صوق الكويت لالأوراق المالية على �صافي اأرباح المجموعة لل�صنة وعلى حقوق الملكية. اإن هذا 
التحليل يفتر�س تغير موؤ�صر �صوق الكويت لالأوراق المالية بن�صبة ± 5% مع ثبات كافة العوامل الأخرى.

الأثر على حقوق الملكية المجمع الأثر على بيان الدخل المجمع

2010 2011 2010 2011

- - 201,618 90,820 ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

4,217,452 3,319,664 - - ا�صتثمارات متاحة للبيع

التغير في اأ�صعار الفائدة عن  الناتجة  العادلة  والقيمة  النقدية  التدفقات  في  التقلبات  • مخاطر 
حيث اأن المجموعة لي�س لديها موجودات هامة محملة باأ�صعار فائدة، فاإن اإيرادات المجموعة وتدفقاتها النقدية م�صتقلة عن خطر �صعر 

الفائدة.

اإن مخاطر �صعر الفائدة ناتجة عن القترا�س طويل الأجل.

تحتفظ المجموعة بقرو�س محملة باأ�صعار فائدة متغيرة واأخرى محملة باأ�صعار فائدة ثابتة.

تقوم المجموعة بتحليل اأ�صعار الفائدة ب�صورة ديناميكية. تاأخذ المجموعة القرارات المنا�صبة وال�صيناريوهات والبدائل المتاحة اأخذًا 
في العتبار اإمكانية اإعادة تمويل وتحديد القرو�س الحالية والقرو�س البديلة.

بتاريخ 31 دي�صمبر 2011، فيما لو كانت اأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت البنكية بالدولر ارتفعت بمقدار 0.20% مع ثبات باقي العوامل 
الأخرى، كان ذلك �صوف يوؤدي اإلى انخفا�س �صافي اأرباح ال�صنة بمبلغ 8,896 دينار كويتي )45,144 دينار كويتي: 2010(.

ب. مخاطر الئتمان

يتمثل خطر الئتمان في خطر احتمال عدم قدرة اأحد اأطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته م�صببًا خ�صارة مالية للطرف الآخر. 
تلك  واإدارة  بمراقبة  المجموعة  تقوم  المعادل،  والنقد  والنقد  التجاريون  المدينون  في  كبير  ب�صكل  الئتمان  لخطر  المجموعة  تتعر�س 

المخاطر عن طريق:

- التعامل مع عمالء ذوي مالءة مالية و�صمعة اأئتمانية طيبة واأطراف ذات �صلة وجهات حكومية.

- تنوع عدد العمالء وعدم تركيز التعامل مع عميل واحد.

- الح�صول على كفالت بنكية ل�صالح ال�صركة من العمالء �صادرة من بنوك ذات ت�صنيف ائتماني عالي و اعتمادات م�صتندية غير قابلة لاللغاء.

- التعامل مع موؤ�ص�صات مالية ذات ت�صنيف ائتماني عالي.

ج. مخاطر ال�شيولة

تتمثل مخاطر ال�صيولة في مخاطر عدم قدرة المجموعة على ت�صديد مطلوباتها عند ا�صتحقاقها. للحد من هذا الخطر، تقوم الإدارة 
بتوفير م�صادر تمويل متنوعة، بالإ�صافة اإلى مراقبة ال�صيولة على اأ�ص�س منتظمة.

الحتفاظ  ال�صيولة من خالل  باإدارة مخاطر  المجموعة  تقوم  الإدارة.  ال�صيولة على مجل�س  اإدارة مخاطر  النهائية في  الم�صئولية  تقع 
والفعلية  المتوقعة  النقدية  للتدفقات  الم�صتمرة  المراقبة  اإلى  بالإ�صافة  بنكية.  ت�صهيالت  على  الح�صول  وكذلك  منا�صبة  باحتياطيات 
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وتواريخ �صجل ا�صتحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

اإن الأر�صدة التي ت�صتحق خالل 12 �صهر ت�صاوي قيمتها الدفترية حيث اأن تاأثير الخ�صم لقيمتها الحالية غير هام.

فيما يلي بيان يو�صح تواريخ ا�صتحقاق اللتزامات المالية على المجموعة كما في 31 دي�صمبر:

2011

اأكثر من ثالث �شنوات من �شنة اإلى 3 �شنوات من 3 اأ�شهر اإلى �شنة

المطلوبات

- - 17,938,602 دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

- - 31,100,875 قرو�س وت�صهيالت بنكية

18,671,220 51,245,456 - قرو�س طويلة الأجل 

2010

اأكثر من ثالث �شنوات من �شنة اإلى 3 �شنوات من 3 اأ�شهر اإلى �شنة

المطلوبات

- - 15,615,177 دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

- - 36,624,941 قرو�س وت�صهيالت بنكية

13,366,935 41,024,544 - قرو�س طويلة الأجل 

4.2 مخاطر راأ�س المال
تدير المجموعة راأ�صمالها للتاأكد من اإن �صركات المجموعة �صوف تكون قادرة على ال�صتمرار اإلى جانب توفير اأعلى عائد للم�صاهمين من 

خالل ال�صتخدام الأمثل وحقوق الملكية.

يتكون هيكل راأ�س المال للمجموعة فى �صافى الديون )القرو�س والت�صهيالت البنكية مخ�صوما منها النقد والنقد المعادل( وحقوق الملكية 
)مت�صمنة راأ�س المال، الحتياطيات، الأرباح المرحلة(.

تهدف المجموعة اإلى الإحتفاظ بن�صبة مديونية اإلى اجمالى راأ�س المال تتراوح من 25% اإلى 35% يتم تحديدها بن�صبة �صافى الديون 
الى اإجمالى راأ�س المال.

فيما يلي بيان يو�صح ن�صبة �صافي الديون لحقوق الملكية كما في 31 دي�صمبر:

20112010

91,727,86084,278,835اإجمالي القرو�س

)13,169,982()16,211,148()ناق�صًا( النقد والنقد المعادل

75,516,71271,108,853�صافي الديون

147,580,318156,769,866اإجمالي حقوق الملكية

223,097,030227,878,719اإجمالي راأ�س المال

33.8531.20ن�صبة �صافي الديون اإلى اإجمالي راأ�س المال )%(
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4.3 تقدير القيمة العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واللتزامات المالية كما يلى:

الأ�صعار المعلنة لالأدوات المالية الم�صعرة في اأ�صواق ن�صطة. الم�صتوى الأول: 

الأ�صعار المعلنة في �صوق ن�صط لالأدوات المماثلة اأو الأ�صعار المعلنة من مديري ال�صناديق الم�صتثمر فيها اأو طرق تقييم  الم�صتوى الثاني: 

  اأخرى والتي تكون فيها كافة المدخالت الهامة ت�صتند الى معلومات �صوق مقارنة �صواء ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر.

طرق تقييم ل ت�صتند اأي عوامل مدخالت هامة فيها الى معلومات �صوق مقارنة. الم�صتوى الثالث: 

فيما يلي بيان يو�صح تحليل الأدوات المالية الم�صجلة بالقيمة العادلة ح�صب الم�صتويات المذكورة اأعاله:

2011

الإجماليالم�شتوى الثالثالم�شتوى الثانيالم�شتوى الأول

الموجودات

66,393,2703,456,7094,702,16774,552,146ا�صتثمارات متاحة للبيع

8,773,203-8,014,384758,819اإ�صتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2010

الإجماليالم�شتوى  الثالثالم�شتوى الثانيالم�شتوى الأول

الموجودات

84,349,0463,845,2884,934,27693,128,610ا�صتثمارات متاحة للبيع

11,566,066-10,707,523858,543اإ�صتثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

5. التقديرات والفترا�شات المحا�شبية الهامة

الدفترية  القيم  لتحديد  والفترا�صات  التقديرات  ببع�س  القيام  الإدارة  من  تتطلب  المجموعة  من  المتبعة  المحا�صبية  ال�صيا�صات  تطبيق  اإن 

للموجودات واللتزامات التي لي�صت لها اأي م�صادر اأخرى للتقييم. تعتمد التقديرات والفترا�صات على الخبرة ال�صابقة والعنا�صر الأخرى ذات 

العالقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.

ال�صنوات  وفي  التعديل  فيها  تم  التي  ال�صنة  في  التقديرات  على  التعديل  اأثر  اإثبات  يتم  دورية.  ب�صفة  والفترا�صات  التقديرات  مراجعة  يتم 

الم�صتقبلية اإذا كان التعديل �صوف يوؤثر على ال�صنوات الم�صتقبلية.

فيما يلي التقديرات التي تخ�س الم�صتقبل والتي قد ينتج عنها خطر هام ي�صبب تعديالت جوهرية على الموجودات واللتزامات خالل ال�صنوات 

المالية القادمة.

المالية الأدوات  • تقييم 

كما هو مو�صح في اإي�صاح 4.3، يتم ا�صتخدام و�صائل تقييم تت�صمن معطيات ل ت�صتند على مخرجات �صوق لتقدير القيمة العادلة لبع�س 

الأدوات المالية. اإي�صاح 4.3 يو�صح معلومات تف�صيلية حول الفترا�صات الم�صتخدمة لتحديد القيمة العادلة لتلك الأدوات. ترى الإدارة اأن 

تلك الو�صائل الم�صتخدمة في التقييم منا�صبة لتحديد القيمة العادلة لتلك الأدوات المالية.
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• النخفا�س في قيمة ال�صهرة

تقوم المجموعة بدرا�صة مدى وجود انخفا�س في ن�صبة ال�صهرة طبقًا لل�صيا�صة المحا�صبية المذكورة �صابقًا. اإن القيمة ال�صتردادية لوحدة 

توليد النقد يتم احت�صابها بناءًا على قيمة ال�صتخدام لهذه الوحدة. اإن هذا الحت�صاب يتطلب ا�صتخدام بع�س التقديرات.

• النخفا�س في قيمة المخزون

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

يتطلب القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم ت�صمل طبيعة ال�صناعة وظروف ال�صوق. 

المدينون  قيمة  في  • النخفا�س 

فى  التاأخير  اأيام  عدد  وزيادة  التح�صيل،  امكانية  حول  ال�صابقة  المجموعة  خبرة  �صوء  في  المدينون  قيمة  في  النخفا�س  تقدير  يتم 

التح�صيل عن متو�صط فترة الئتمان، والتغيرات الملحوظة فى الإقت�صاديات العالمية والمحلية التى توؤدى بدورها اإلى تخلف العمالء 

عن ال�صداد. 

الملمو�صة وغير الملمو�صة الموجودات  قيمة  في  • النخفا�س 

تقوم المجموعة بمراجعة قيمة الموجودات الملمو�صة وغير الملمو�صة ب�صفة م�صتمرة لتحديد ما اإذا كان يجب ت�صجيل مخ�ص�س مقابل 

انخفا�س في القيمة في بيان الدخل المجمع. وب�صفة خا�صة يجب عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�صبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات 

النقدية الم�صتقبلية عند تحديد م�صتوى المخ�ص�صات المطلوبة. تلك التقديرات ت�صتند بال�صرورة على عدة افترا�صات حول عدة عوامل 

اإلى تغيرات م�صتقبلية في تلك  تت�صمن درجات متفاوتة من الأحكام وعدم التاأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عما هو مقدر مما يوؤدى 

المخ�ص�صات. 

محتملة  • مطلوبات 

تن�صاأ المطلوبات المحتملة نتيجة اأحداث ما�صية يتاأكد وجودها فقط بوقوع اأو عدم وقوع حدث اأو اأحداث م�صتقبلية غير موؤكدة ل تخرج 

بالكامل عن �صيطرة المجموعة. يتم ت�صجيل مخ�ص�صات المطلوبات عندما تعتبر الخ�صارة محتملة ويمكن تقديرها ب�صورة معقولة. اإن 

تحديد ما اإذا كان يجب ت�صجيل مخ�ص�س من عدمه لقاء اأي مطلوبات محتملة ي�صتند اإلى تقديرات الإدارة.

في قيمة ال�صتثمارات • النخفا�س 

ال�صتثمارات  اأو مادي في قيمة  الأجل  انخفا�س طويل  للبيع عندما يكون هناك  المتاحة  ال�صتثمارات  المجموعة النخفا�س في  تحدد 

الم�صنفة �صمن "ال�صتثمارات المتاحة للبيع"، اإن تحديد النخفا�س طويل الأجل اأو المادي يتطلب من الإدارة ممار�صة حكمها في هذا 

ال�صاأن. بالإ�صافة لذلك تقوم المجموعة بتقييم �صمن عوامل متعددة التذبذب المعتاد في اأ�صعار الأ�صهم المدرجة والتدفقات النقدية 

المتوقعة ومعدلت الخ�صم لال�صتثمارات غير الم�صعرة. اإن النخفا�س في القيمة يعتبر مالئمًا عندما يكون هناك دليل مو�صوعي على 

تدهور في المركز المالي في ال�صركة الم�صتثمر فيها اأو في ال�صناعة التي تعمل بها وكذلك في اأداء القطاع والتكنولوجيا وعوامل اأخرى 

ت�صغيلية ومالية مرتبطة بالتدفقات النقدية. 
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6. ممتلكات ومن�شاآت ومعدات

2011
و�شائل نقل واأجهزة اآلت ومعداتاأرا�شي ومباني

كمبيوتر واأثاث
م�شروعات قيد 

التنفيذ
الإجمالي

التكلفة

27,954,28784,791,5601,504,28264,025,705178,275,834في 1 يناير 2011

1,741,17021,940,47723,681,647--اإ�صافات 

)1,045,959()5,300,555(-2,080,9102,173,686تحويالت

)11,166()144()682()8,337()2,003(فروق ترجمة بيانات مالية

30,033,19486,956,9093,244,77080,665,483200,900,356في 31 دي�صمبر 2011

الإ�شتهالك المتراكم 

88,280,007-20,535,13967,096,846648,022في1 يناير 2011

1,733,430-269,8081,449,10714,515المحمل على ال�صنة

)8,306(-)500()6,517()1,289(فروق ترجمة بيانات مالية

90,005,131-20,803,65868,539,436662,037في 31 دي�صمبر 2011

القيمة الدفترية

9,229,53618,417,4732,582,73380,665,483110,895,225في 31 دي�شمبر 2011

2010

التكلفة

26,927,72184,477,356675,11040,501,120152,581,307في 1 يناير 2010

1,044,276388,138834,60323,525,86925,792,886اإ�صافات 

)98,359()1,284()5,431()73,934()17,710(فروق ترجمة بيانات مالية

27,954,28784,791,5601,504,28264,025,705178,275,834في 31 دي�صمبر 2010

ال�شتهالك المتراكم 

86,810,490-20,273,09665,893,641643,753في1 يناير 2010

1,539,770-272,7401,258,5308,500المحمل على ال�صنة

)70,253(-)4,231()55,325()10,697(فروق ترجمة بيانات مالية

88,280,007-20,535,13967,096,846648,022في 31 دي�صمبر 2010

القيمة الدفترية

7,419,14817,694,714856,26064,025,70589,995,827في 31 دي�شمبر 2010

خالل عام 2008، قامت المجموعة بالتعاقد مع بع�س الموردين والمقاولين للقيام باإن�صاء م�صنع جديد. بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي 
تم توقيعها لإن�صاء وا�صتكمال الأعمال 92,944,773 دينار كويتي حتى 31 دي�صمبر 2011. وقد بلغ اإجمالي المنفذ منها 69,420,288 دينار 
كويتي حتى 31 دي�صمبر 2011. اإن كافة الممتلكات والمن�صاآت والمعدات مقامة على اأرا�صي م�صتاأجرة من اأمالك الدولة وفقًا لعقود تاأجير لمدة 

خم�س �صنوات تنتهي عام 2014.
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خالل عام 2009 تعاقدت المجموعة على �صراء قطع غيار ومعدات واآلت للم�صنع الجديد من اأحد الموردين الخارجيين بمبلغ 31,048,336 
دينار كويتي )المعادل لمبلغ 77,522,312 يورو( كما في 31 دي�صمبر 2011 )22,068,498 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2010(. تم 
التفاق على �صداد هذه المبالغ عن طريق اعتمادات م�صتندية موؤجلة الدفع ت�صتحق خالل عام. تم اإثبات قيمة الإعتمادات الم�صتندية الموؤجلة 
�صمن الدائنون والأر�صدة الدائنة الأخرى لحين ال�صداد. ا�صتحق مبلغ 4,594,019 دينار كويتي من تلك الأعتمادات خالل ال�صنة وتم �صدادها. 

تم ا�صتبعاد الجزء الغير م�صدد من تلك المعاملة عند اإعداد بيان التدفقات النقدية المجمع حيث اأنها معاملة غير نقدية.

تم تحميل ال�صتهالك في بيان الدخل المجمع كما يلي :

20112010

1,690,4351,531,382تكلفة المبيعات

42,9958,388م�صروفات بيعية وعمومية واإدارية

1,733,4301,539,770

بلغت تكاليف القترا�س المر�صملة على م�صروعات قيد التنفيذ خالل العام الحالي 2,719,148 دينار كويتي )635,494 دينار كويتي 2010(. 

7. موجودات غير ملمو�شة
يت�صمن هذا البند قيمة الم�صدد مقابل اقتناء حق انتفاع ق�صيمة اأر�س في منطقة ال�صليبية لمدة 20 �صنة بمبلغ 944,022 دينار كويتي. يتم 

اطفاء حق الإنتفاع على فترة عقد الإيجار الموقع مع اإدارة اأمالك الدولة.

8. ا�شتثمارات عقارية

2010 2011

التكلفة

1,989,744 1,989,744 كما في 1 يناير و 31 دي�صمبر 
ال�شتهالك المتراكم

949,773 957,675 كما في 1 يناير
7,902 47,123 المحمل على ال�صنة

957,675 1,004,798 كما في 31 دي�صمبر 
1,032,069 984,946 القيمة الدفترية

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

9. ا�شتثمارات في �شركات زميلة

القيمة الدفترية
20112010ن�صبة الملكية )%(بلد التاأ�صي�سا�شم ال�شركة الزميلة

30.00463,924684,402الكويتال�صركة الكويتية لل�صخور )�س.م.ك.م( 

33.3814,238,65114,648,242الكويت�صركة المقاولت والخدمات البحرية )�س.م.ك.م(

14,702,57515,332,644
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فيما يلي الحركة على ال�صتثمارات في ال�صركات الزميلة:

2010 2011

14,816,073 15,332,644 الر�صيد في 1 يناير 
584,889 )184,402( ن�صيب المجموعة من نتائج اأعمال �صركات زميلة 
)68,318( )115,873( ن�صيب المجموعة من احتياطيات �صركات زميلة

- )329,794( توزيعات نقدية م�صتلمة
15,332,644 14,702,575 الر�صيد في 31 دي�صمبر 

المنتهية للفترة  مدققة  الغير  المالية  البيانات  واقع  من  الزميلة  ال�صركات  اأعمال  نتائج  من  المجموعة  ح�صة  اإثبات   تم 

في 30 �صبتمبر 2011.

يت�صمن ر�صيد ال�صتثمار في �صركة المقاولت والخدمات البحرية )�س.م.ك.م( �صهرة بمبلغ 493,168 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2011 

)493,168 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2010(.

بلغت ح�صة المجموعة في موجودات والتزامات واإيرادات و�صافي اأرباح/)خ�صائر( ال�صركات الزميلة ما يلي.

 �شافي
)الخ�شارة(/ الربح

الإيرادات اللتزامات الموجودات القيمة العادلة

31 دي�شمبر 2011

)220,478( 1,430,430 1,085,670 1,549,594 غير م�صعرة ال�صركة الكويتية لل�صخور)�س.م.ك.م(
36,076 15,467,499 48,275,215 62,020,698 14,510,927 �صركة المقاولت والخدمات البحرية )�س.م.ك.م(

31 دي�شمبر 2010

)200,397( 1,325,160 1,117,395 1,801,797 غير م�صعرة ال�صركة الكويتية لل�صخور)�س.م.ك.م(
785,286 15,467,499 46,920,312 61,075,386 24,404,742 �صركة المقاولت والخدمات البحرية )�س.م.ك.م(

10. ا�شتثمارات متاحة للبيع

2010 2011

84,349,046 66,393,270 اأ�صهم م�صعرة
4,934,276 4,702,167 اأ�صهم غير م�صعرة
3,845,288 3,456,709 �صناديق اأجنبية

93,128,610 74,552,146

تت�صمن ال�صتثمارات الم�صعرة ا�صتثمارات تبلغ 21,728,896 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2011 في اأ�صهم مجموعة ال�صناعات الوطنية 

اإعداد  2010(. تم  31 دي�صمبر  اأحد الم�صاهمين الرئي�صين في المجموعة )39,876,079 دينار كويتي كما في  – �س.م.ك. وهي  القاب�صة 

درا�شة لهذا ال�شتثمار من قبل الإدارة لغر�س تحديد ما اإذا كان هناك هبوط دائم في القيمة من عدمه، وقد خل�شت الإدارة من الدرا�شة اإلى 

اأن القيمة العادلة لالإ�صتثمار تفوق قيمته ال�صوقية الحالية وبالتالي لم يتم اثبات انخفا�س في القيمة في بيان الدخل المجمع.

اأنه ل يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق بها نظرًا لعدم وجود �صوق ن�صطة لهذه  تم اإدراج ال�صتثمارات غير الم�صعرة بالتكلفة حيث 

ال�صتثمارات. اإن المعلومات المتاحة عن هذه ال�صتثمارات ل ت�صير اإلى وجود انخفا�س في القيمة.
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 تت�صمن ال�صتثمارات المتاحة للبيع ا�صتثمارات بمبلغ 3,456,709 دينار كويتي  كما 31 دي�صمبر 2011 )3,845,288 دينار كويتي كما في
لهذه  تقارير  توافر  لعدم  وذلك  ال�صتثمار  مدراء  من  ال�صنة  خالل  متاحة  تقييم  تقارير  اآخر  على  اعتمادًا  تقييمها  تم   )2010 دي�صمبر   31

ال�صتثمارات كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

تم اثبات انخفا�س في قيمة بع�س ال�صتثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 2,066,964 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2011 )3,674,881 دينار 
كويتي كما في 31 دي�صمبر 2010( وذلك نتيجة النخفا�س الهام والدائم في قيمتها، وقد تم اثبات ذلك النخفا�س في بيان الدخل المجمع 

لل�صنة الحالية. 

فيما يلي تحليل ال�صتثمارات المتاحة للبيع بالعمالت كما في 31 دي�صمبر:

2010 2011

89,283,321 71,095,437 دينار كويتي
3,290,034 2,784,750 دولر اأمريكي

555,255 671,959 يورو
93,128,610 74,552,146

11. مخزون

2010 2011

23,932,696 17,675,890 مواد اأولية 
516,559 529,266 اإنتاج تام

24,449,255 18,205,156

12. مدينون واأر�شدة مدينة اأخرى

2010 2011

752,841 2,048,836 مبالغ تحت التح�صيل لدى البنوك

3,592,007 3,672,659 مدينون مقابل كفالت م�صرفية غير م�صروطة

2,086,081 1,944,773 وزارة التجارة – فرق دعم الأ�صمنت الم�صلح لالأهالي

1,070,333 1,778,452 اأطراف ذات �صلة )اإي�صاح – 27(

3,567,731 5,386,136 مدينون تجاريون اآخرون

11,068,993 14,830,856 اإجمالي مدينون تجاريون

463,642 369,334 مدينون متنوعون

11,532,635 15,200,190

)2,700,369( )1,874,733( مخ�ص�س ديون م�صكوك في تح�صيلها

8,832,266 13,325,457

297,433 238,247 م�صاريف مدفوعة مقدمًا

501,607 158,286 اأوراق قب�س

9,631,306 13,721,990
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اإن القيمة الدفترية للذمم والأر�صدة المدينة الأخرى م�صاوية تقريبًا لقيمتها العادلة نظرًا لق�صر اأجلها وجميعها قائمة بالدينار الكويتي.

بناء على الخبرة ال�صابقة قامت المجموعة باإثبات مخ�ص�س للديون الم�صكوك في تح�صيلها بن�صبة 100% مقابل الديون الم�صتحقة والبالغة 

1,874,733 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2011.

كما في كويتي  دينار  كويتي )5,004,721  دينار   4,099,153 المدينون  المجموعة من  عليها  التي ح�صلت  لل�صمانات  العادلة  القيمة   بلغت 

31 دي�صمبر 2010(.

فيما يلي تحليل الحركة على ح�صاب مخ�ص�س الديون الم�صكوك في تح�صيلها:

20112010

2,700,3692,755,401الر�صيد في بداية ال�صنة

)69,559()834,570(رد

8,93414,527تدعيم 

1,874,7332,700,369الر�صيد في نهاية ال�صنة

13. ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2010 2011

4,032,351 1,816,396 ا�صتثمارات محلية 
7,533,715 6,956,807 ا�صتثمارات خارجية 

11,566,066 8,773,203

تت�صمن ال�صتثمارات الخارجية ا�صتثمارات بمبلغ ل �صيء دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2011 )6,792,167 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2010( 

تم ت�صعيرها بناءًا على اآخر تقارير متاحة من مدراء ال�صتثمار خالل ال�صنة.

فيما يلي تحليل ال�صتثمارات بالقيمة العادلة بالعمالت كما في 31 دي�صمبر:

2010 2011

4,032,351 1,816,396 دينار كويتي
7,533,715 6,956,807 دولر اأمريكي

11,566,066 8,773,203

14. النقد والنقد المعادل 

2010 2011

4,320,190 4,260,702 نقد بال�صندوق ولدى البنوك 
1,047,807 5,460,697 نقد لدى محافظ ا�صتثمارية 
7,738,239 6,468,026 ودائع لدى البنوك

63,746 21,723 �صيكات تحت التح�صيل
13,169,982 16,211,148

بلغ متو�صط معدل الفائدة على الودائع لدى البنوك 2.5 % كما في 31 دي�صمبر 2011 )3 % كما في 31 دي�صمبر 2010(.ت�صتحق الودائع 

خالل ثالثة �صهور من تاريخ اإيداعها.

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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15. راأ�س المال

المال  راأ�س  ي�صبح  وبذلك،  المال.  راأ�س  من   %  5 بن�صبة  منحة  اأ�صهم  توزيع   2011 ابريل   17 بتاريخ  المنعقدة  العمومية  الجمعية  اعتمدت 
اأ�صهم نقدية  2011 وجميعها  31 دي�صمبر  637,655,540 �صهم كما في  63,765,554 دينار كويتي موزعَا على  الم�صدر والمدفوع بالكامل 
)60,729,099 دينار كويتي موزعَا على 607,290,989 �صهم كما في 31 دي�صمبر 2010(. وقد تم التاأ�صير في ال�صجل التجاري بذلك في 

25 اكتوبر 2011.

16. اأ�شهم خزانة

2010 2011

18,181,647 20,170,729 عدد الأ�صهم )�صهم(

2.99 3.16 الن�صبة اإلى الأ�صهم الم�صدرة )%(

12,181,703 9,278,535 القيمة ال�صوقية )دينار كويتي(

17. احتياطي اإجباري

وفقًا لمتطلبات قانون ال�صركات التجارية لعام 1960 وتعديالته الالحقة والنظام الأ�صا�صي لل�صركة الأم، يتم تحويل 10% من ربح ال�صنة قبل 
ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة الوطنية وم�صروف الزكاة ومكافاأة اأع�صاء مجل�س الإدارة اإلى الحتياطي الإجباري. 
يجوز اإيقاف هذا التحويل عندما ي�صل ر�صيد الحتياطي اإلى 50% من راأ�س المال. اإن هذا الحتياطي غير قابل للتوزيع واإنما ل�صمان توزيع 

اأرباح ت�صل اإلى 5% من راأ�س المال المدفوع في ال�صنوات التي ل ت�صمح فيها الأرباح بمثل هذه التوزيعات. 

18. احتياطي اختياري

وفقا لمتطلبات النظام الأ�صا�صي لل�صركة الأم، يتم تحويل 10% من ربح ال�صنة قبل ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة 
العامة  الجمعية  من  بقرار  التحويل  هذا  وقف  ويجوز  الختياري،  الحتياطي  اإلى  الإدارة  مجل�س  اأع�صاء  ومكافاأة  الزكاة  وم�صروف  الوطنية 

للم�صاهمين بناء على اقتراح مجل�س الإدارة.  ل يوجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري.

19. قرو�س وت�شهيالت بنكية

2010 2011

الجزء المتداول

145,668 3,418,404 ت�صهيالت بنكية 

34,986,170 26,414,570 قرو�س

35,131,838 29,832,974

الجزء غير المتداول 

49,146,997 61,894,886 قرو�س

84,278,835 91,727,860 اإجمالي القرو�س والت�صهيالت البنكية

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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بلغ متو�صط �صعر الفائدة الفعلي للقرو�س والت�صهيالت البنكية 4.25% كما في 31 دي�صمبر 2011 )4.5% كما في 31 دي�صمبر 2010(.

اإن بع�س القرو�س م�صمونة بكامل المحل التجاري للم�صنع وكافة ملحقاته لل�صركة الأم والبالغ قيمته الدفترية 20,694,699 دينار كويتي 
كما في 31 دي�صمبر 2011 )22,063,513 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2010(، وكذلك مقابل ا�صتثمارات متاحة للبيع بلغت قيمتها 

2,129,250 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2011 )2,880,750 دينار كويتي كما في 31 دي�صمبر 2010(.

تت�شمن اأهم �شروط القرو�س عدم قيام المجموعة بتوزيع اأرباح في حالة انخفا�س ن�شبة الموجودات المتداولة اإلى المطلوبات المتداولة عن 
اإل بعد الح�شول على موافقة كتابية م�شبقة من البنك، كما تت�شمن �شروط  اأو غير منقولة للغير  )1.5–1( وكذلك عدم رهن اأموال منقولة 
القرو�س اأن ل تزيد �صافي الديون على ربح العمليات عن 6:1 واأل يقل ربح العمليات على الفوائد عن 2:1 واأل يزيد �صافي الديون اإلى حقوق 

الملكية عن 0.8:1 ول تزيد المطلوبات اإلى حقوق الملكية عن 1.3:1.

فيما يلي تحليل القرو�س والت�صهيالت البنكية بالعمالت كما في 31 دي�صمبر:
2010 2011

61,706,835 87,279,860 دينار كويتي

22,572,000 4,448,000 دولر اأمريكي

84,278,835 91,727,860

20. دائنون واأر�شدة دائنة اأخرى

2010 2011

5,577,893 4,620,152 موردون
3,854,933 6,159,403 اعتمادات م�صتنديه موؤجلة مقابل �صراء اآلت
2,228,458 2,371,029 م�صاريف وفوائد م�صتحقة

511,289 573,301 عمالء - دفعات مقبو�صة مقدما
131,218 149,168 ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي
302,967 320,897 �صريبة دعم العمالة الوطنية
122,338 91,801 زكاة
430,410 465,569 توزيعات اأرباح نقدية م�صتحقة
209,014 94,208 اأوراق دفع

2,246,657 3,093,074 اأخرى
15,615,177 17,938,602

21. تكلفة المبيعات

2010 2011

21,258,776 28,513,547 مواد خام
177,627 )12,708( التغير في الإنتاج التام

2,013,146 2,382,732 اأجور ومزايا
713,580 472,730 اإيجارات

1,926,834 3,079,573 �صيانة وقطع غيار
958,637 4,202,311 اأخرى

27,048,600 38,638,185

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
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22. اإيرادات ن�شاط اأخرى

2010 2011

108,309 52,519 �صافي اإيرادات ا�صتثمارات عقارية

2,396,397 244,135 فروق عملة

55,032 825,636 ديون م�صكوك في تح�صيلها

238,695 1,144,237 اإيرادات اأخرى

2,798,433 2,266,527

23. �شافي خ�شائر ا�شتثمارات 

2010 2011

ا�شتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

752,892 )395,776( )خ�صائر(/ اأرباح غير محققة

- 42,217 اأرباح محققة

85,059 - توزيعات نقدية

837,951 )353,559(

ا�شتثمارات متاحة للبيع:

)3,674,881( )2,066,964( انخفا�س في القيمة

201,920 348,115 اأرباح محققة

1,201,920 1,345,916 توزيعات نقدية

)206,549( )161,037( اأتعاب اإدارة محافظ

)2,477,590( )533,970(

)1,639,639( )887,529(

24. ربحية ال�شهم 

يتم احت�صاب ربحية ال�صهم على اأ�صا�س �صافي ربح ال�صنة على المتو�صط المرجح لعدد الأ�صهم العادية القائمة الذي يتم تحديده على اأ�صا�س عدد 

الأ�صهم القائمة لراأ�س المال الم�صدر خالل العام ماأخوذًا بعين العتبار اأ�صهم الخزانة، وفيما يلي بيان ح�صاب ربحية ال�صهم:

2010 2011

13,358,087 14,266,041 �صافي ربح ال�صنة )دينار كويتي(

618,564,811 618,205,907 المتو�صط المرجح لعدد الأ�صهم القائمة خالل ال�صنة )�صهم(

21.60 23.08 ربحية ال�صهم )فل�س(

تم تعديل اأرقام المقارنة اأخذًا في العتبار اأ�صهم المنحة التي تم اعتمادها في الجمعية العامة للم�صاهمين المنعقدة بتاريخ 17 اأبريل 2011 

)اإي�صاح 15(.

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك
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25. تكاليف العمالة 

العمالة  تكاليف  بلغت  بالمجموعة.  للعاملين  الأخرى  والمزايا  الخدمة  ترك  ومكافاآت  واأجازات  والرواتب  الأجور  ت�صمل  العمالة  تكاليف  اإن 
5,224,545 دينار كويتي لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011 )4,733,606 دينار كويتي لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010(.

26. توزيعات اأرباح 

اعتمدت الجمعية العمومية للم�صاهمين المنعقدة بتاريخ 17 اأبريل 2011 البيانات المالية المجمعة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2010، كما 
اعتمدت توزيع اأرباح نقدية بواقع 10 فل�س لل�صهم الواحد بعد خ�صم اأ�صهم الخزانة )10 فل�س – 2009(، وكذلك توزيع اأ�صهم منحة بواقع %5 

من راأ�س المال عن عام 2010 )%5 - 2009(.

كما اعتمدت زيادة راأ�س المال بن�صبة 15% من راأ�س المال المدفوع بعد اإ�صافة اأ�صهم المنحة على اأن تكون الزيادة بقيمة اأ�صمية 100 فل�س 
لل�صهم م�صافًا اإليها 225 فل�س عالوة اإ�صدار وذلك بعد اخذ موافقات الجهات المخت�صة. لم يتم تنفيذ الزيادة بتاريخ البيانات المالية المجمعة.

اقترح مجل�س اإدارة ال�صركة الأم المنعقد بتاريخ 27 مار�س 2012 توزيع اأرباح نقدية بواقع 15 فل�س لل�صهم الواحد بعد خ�صم اأ�صهم الخزانة 
من راأ�س المال المدفوع عن عام 2011.

27. المعامالت مع الأطراف ذات ال�شلة 

تتمثل الأطراف ذات ال�صلة في م�صاهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجل�س الإدارة واأع�صاء مجل�س الإدارة واأفراد الإدارة العليا وال�صركات 
الزميلة وال�شركات التي يكون لل�شركة الأم تمثيل في مجل�س اإدارتها. في اإطار الن�شاط العتيادي وبموافقة اإدارة المجموعة، تمت معامالت مع 

تلك الأطراف خالل ال�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011.

يتم  ولم  التجميع  بالمجموعة عند  اأطراف ذات �صلة  تعتبر  التي  التابعة  وال�صركات  الأم  ال�صركة  بين  والمعامالت  الأر�صدة  كافة  ا�صتبعاد  تم 
الإف�صاح عنها في هذا الإي�صاح.

تتمثل اأهم المعامالت والأر�صدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات ال�صلة فيما يلي:

2010 2011

المعامالت

5,238,148 4,503,421 مبيعات 

مزايا الإدارة العليا

120,000 120,000 اأتعاب اللجان التنفيذية

683,600 687,600 رواتب ومزايا اأخرى

الأر�شدة

1,070,333 1,778,452 مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى )اإي�صاح 12(

- 676,552 دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

551,568 482,596 مخ�ص�س مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

تخ�صع المعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة لموافقة الجمعية العامة للم�صاهمين.

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
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28. التزامات وارتباطات طارئة

2010 2011

التزامات محتملة

248,847 248,847 خطابات �صمان
ارتباطات راأ�شمالية

15,042,994 11,575,381 اعتمادات م�صتنديه

183,431 183,431 اأق�شاط غير مطلوبة عن ا�شتثمارات متاحة للبيع

369,948 369,948 اأق�شاط غير مطلوبة عن ا�شتثمارات في �شناديق ا�شتثمارية

2,566,521 7,693,775 تعاقدات لتوريدات خامات

41,218,072 23,524,485 م�صروعات تحت التنفيذ

29. التقارير القطاعية 

تقوم الإدارة بت�صنيف قطاعات الت�صغيلية الهامة وخدمات المجموعة اإلى القطاعات الت�صغيلية التالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
8  كما يلي:

وبيع الأ�صمنت. اإنتاج  وي�صمل  الت�صنيع  • قطاع 
ال�صتثمارات. • قطاع 

فيما يلي المعلومات المالية لقطاعات الأن�صطة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر:

2011 

الإجماليقطاع  ال�شتثمارقطاع الت�شنيع

56,494,176)1,019,412(57,513,588اإيرادات القطاعات 

15,675,947)1,019,412(16,695,359مجمل ربح القطاعات

154,484,149104,473,567258,957,716موجودات القطاعات

2010

الإجماليقطاع ال�شتثمارقطاع الت�شنيع

43,965,096)946,441(44,911,537اإيرادات القطاعات 

16,201,115)946,441(17,147,556مجمل ربح القطاعات

136,198,563122,107,196258,305,759موجودات القطاعات

31 دي�شمبر 312010 دي�شمبر 2011 

الت�شويات

15,675,94716,201,115مجمل ربح القطاعات

)2,630,752()847,501(اأعباء تمويل

136,379484,247اإيرادات فوائد

14,964,82514,054,610ربح القطاعات  قبل ال�صتقطاعات

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
لل�صنة المالية المنتهية في 31 دي�صمبر 2011
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القطاعات الجغرافية:

مو�صح اأدناه المعلومات المالية عن القطاعات الجغرافية لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر:

2011

المطلوبات الموجودات الإيرادات

106,599,316 245,435,644 58,724,759 داخل الكويت

4,778,082 13,522,072 1,219,518 خارج الكويت

111,377,398 58,957,716 59,944,277

2010

المطلوبات الموجودات الإيرادات

78,399,390 243,261,131 46,303,065 داخل الكويت

23,136,503 15,044,628 1,442,819 خارج الكويت

101,535,893 258,305,759 47,745,884

اإي�صاحات حول البيانات المالية المجمعة 
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