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رئيـــ�س مجلــــ�س الإدارة والع�ضــــو المنتدب را�شــد	عبـــد	العزيـــز	الرا�شــــد	

نــــــــــــــائــــب رئــــيـــــــــــــــــــ�س مـــجــلـــــــــــــــــ�س الإدارة �شـــلـيمـــــان	خـالـــــد	الـغـنـيــــــم	

عـــــــ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة بـا�شــــــــــل	�شــــعــــــد	الـرا�شــــــد	

عـــــــ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة جــا�شـــــــم	مـحــمــــد	الهنــــــدي	

عـــــــ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة جمـــــــال	يو�شـــــــف	البابطيـــــن	

عـــــــ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة خـــالــــــد	عـبـــــد	اهلل	الربيعــــة	

عـــــــ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة عـبــد	اهلل	مـحـمــــــد	ال�شـعــــــد	

عـــــــ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة د.	محمود	اأحمد	عبد	الرحمن	

عـــــــ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة يـعـقــــــوب	يـو�شــــف	الـ�شـقــــــر	

عـــــــ�ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلـــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة يــو�شــــــف	بــــــدر	الـخـــرافــــــي	

مراقب ح�سابات
قي�س محمد الن�سف

BDO الن�سف و�سركاه

مراقب ح�سابات
بدر عبداهلل الوزان

ديلويت وتو�س - الوزان و�سركاه
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جدول الأعمال
الجمعية العامة العاديــة

ال�ساد�سة والأربعون

21

�سماع تقرير مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2013/12/31 والم�سادقة عليه.  -1

وال�سيد/  و�سركـاه  الن�سف   BDO ال�سادة/  عـن  الن�سف  محمد  قيـ�س  ال�سيد/  الح�سابات  مراقبـي  تقرير  �سماع   -2

 2013/12/31 فـي  المنتهية  المالية  ال�سنة  الوزان و�سركاه عن  وتو�س  ال�سادة / ديلويت  الوزان عـن  بـدر عبداهلل 
والم�سادقة عليه.

اإعتمـاد البيانات المالية المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2013/12/31.  -3

الموافقة على اإقتراح مجل�س الإدارة ب�ساأن توزيع اأرباح نقدية عن ال�سنة المالية المنتهية في 2013/12/31 بواقع   -4

18% من القيمة الإ�سمية لل�سهم اأي )ثمانية ع�سر فل�سًا( لل�سهم الواحد وذلك للم�ساهمين المقيدين في �سجالت 
ال�سركة بتاريخ اإنعقاد الجمعية العامة العادية وبعد موافقة الجهات المخت�سة.

الموافقة على تعامل ال�سركة مع اأطراف ذات �سلة.  -5

المنتهية  الــمــالــيــة  الــ�ــســنــة  عــن  المجل�س  اأعــ�ــســاء  مــكــافــاأة  بــ�ــســاأن  الإدارة،  مجل�س  تــو�ــســيــة  عــلــى  الــمــوافــقــة   -6 

في 2013/12/31.

اإخالء طـرف ال�سادة اأع�ساء مجل�س الإدارة، واإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بت�سرفاتهم القانونية عن ال�سنة المالية   -7

المنتهية في 2013/12/31.

اأخرى يراها منا�سبة وبما ل يتجاوز  اأو باأي عملة  اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي،  الموافقة لمجل�س الإدارة على   -8

اأو ما يعادله بالعمالت الأجنبية مع تفوي�س مجل�س الإدارة في تحديد نوع تلك  الحد الأق�سى الم�سرح به قانونيًا 
ال�سندات ومدتها وقيمتها الإ�سمية والعائد عليها وموعد الوفاء بها و�سائر �سروطها واأحكامها وذلك بعد اأخذ موافقة 

الجهات الرقابية المخت�سة.

تفوي�س مجل�س الإدارة ب�سراء اأو بيع اأ�سهم ال�سركة بما ل يتجاوز 10% من عدد اأ�سهمها وذلك وفقًا لما تن�س عليه   -9

المادة رقم )175( من القانون رقم 25 ل�سنة 2012 وتعليمات هيئة اأ�سواق المال ب�ساأن تنظيم �سراء ال�سركات 
الم�ساهمة لأ�سهمها)اأ�سهم الخزينة( وكيفية ا�ستخدامها والت�سرف فيها رقم )هــ.اأ.م/ ق.ت.اأ/ ت.�س/2013/6(.

10-  تعييـــــن اأو اإعــــــادة تعييـــــن مراقبـــــي ح�سابـــــات ال�سركـــــة لل�سنـــــة الماليـــــة 2014 وتفوي�ـــس مجلــ�ـــس الإدارة 

بتحديـــــد اأتعابهمـــا.
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مبنى اإ�صتقبال المواد الأولية ومبنى الت�صخين الأولي 
للخط الثاني لإنتاج الكلنكر
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لل�سنـة المالـية المنتهـية في 31 دي�سمبـر 2013
ح�سرات الم�ساهمين الكرم

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 يطيب لي واإخواني اأع�شاء مجل�ض الإدارة اأن نرحب بكم، واأن اأ�شتعر�ض مع ح�شراتكم بع�ض المالمح لن�شاط �شركتكم 
ال�سركة  اإنجازات  لأهم  موجزًا  �سرحًا  يت�سمن  الذي  والأربعين  الثالث  ال�سنوي  التقرير  خالل  من   2013 عام  عن 
و�سركاتها التابعـة، وتقريـر مراقبـي الح�سابـات الم�ستقليـن والبيانات الماليـة المجمعـة لل�سنة المالية المنتهيـة في 

31 دي�سمبر 2013.

ال�سادة الم�ساهمون

 لقد كان عام 2013 حافاًل بالكثير من ال�شعاب والتحديات، اإل اأن �شركتكم ا�شتطاعت بف�شل اهلل، والثقة الكبيرة 
التي حازت عليها لدى عمالئها والم�ستهلكين الآخرين على مدى ما يزيد عن اأربعة عقود من عمر ال�سركة، حملت 
في طياتها اإنجازات هامة تحققت بخطوات ثابتة ومدرو�شة، لت�شبح �شركتكم اأحد اأهم الركائز الأ�شا�شية في �شرح 
ال�سناعة الوطنية ودعامة اأ�سا�سية للم�سروعات التنموية والحركة العمرانية في البالد، و�ست�ستمر بكل جهد وحما�س 
تطلعات  تحقيق  بهدف  جديدة،  اآفاق  اإلى  بخبراتها  والإنطالق  اإنجازاتها،  على  لتحافظ   المعهود،  عطائهـا  فـي 
م�ساهميها،  وا�ست�سراف الفر�س المتميزة لالإرتقاء بال�سركة اإلى مكانة مرموقة اأ�سمل واأو�سع، في عالم ي�سهد تناف�سًا 
�شديدًا على �شناعة الإ�شمنت وت�شويقه، �شائلين اهلل العلي القدير التوفيق لتحقيق ما ن�شبو اليه من اآمال وتطلعات.

وفيما يلي �سرحًا عن ن�ساطات واإنجازات ال�سركة لعام 2013 :

الفرن الثاني )الجديد( لإنتاج الكلنكر

 بحمد اهلل بداأ الإنتاج التجريبي بنجاح للفرن الثاني لنتاج الكلنكر- المادة الأ�سا�سية في �سناعة الإ�سمنت – بم�سنع 

ال�شمنت بمنطقة ال�شعيبة ال�شرقية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا الفرن 8500 طن كلنكر يوميًا، 2.5 مليون طن 
�شنويًا ت�شاف للطاقة الحالية للفرن الأول لي�شبح اإجمالي الطاقة الإنتاجية للكلنكر 15000 طن يوميًا، )5( ماليين 
طن �شنويًا. مما �شيتيح ل�شركتكم اإنتاج �شتة ع�شر األف طن ا�شمنت يوميا، وهو ما يحقق اأهدافها لتاأمين متطلبات 

25

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تقـــريــــــــر
مجل�س الإدارة
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�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة
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المواطنين، وم�شروعات الخطة التنموية، والم�شاريع الخا�شة على المدى البعيد بتوفير الحتياجات الكاملة للبالد، و�شعيًا 
من ال�شركة لتوفير م�شاحات تخزينية لحفظ المواد الأولية التي �شيت�شاعف ا�شتيرادها مع ت�شغيل الفرن الجديد ل�شمان 
ا�شتمرارية الإنتاج، خا�شة واأن طبيعة عمل م�شنعكم يتطلب توفير مخزون احتياطي وا�شتراتيجي من هذه المواد يكفي لفترة 
)4-6( اأ�شهر لتاأمين �شالمة الت�شغيل. وتح�شبًا للظروف الطارئة في التوريد، والنقل البحري، والأزمات ال�شيا�شية  اإلى جانب 
عوامل اأخرى، فقد ح�شلت �شركتكم على زيادة في الم�شاحة المخ�ش�شة لتخزين المواد الأولية بمنطقة ال�شعيبة الغربية 
قدرها 130000م2 ت�ساف اإلى الم�ساحة الحالية البالغة 100000م2 لي�شبح اإجمالي الم�شاحة التخزينية 230000م2 مما 

يمكنها من الوفاء باإحتياجات الطاقة الإنتاجية للم�شنع. 
 وفي ال�سياق ذاته فاإن �سركتكم ت�سعى دائمًا اإلى تخفي�س كلف الم�ستلزمات الإنتاجية الم�ستخدمة في اأفران اإنتاج الكلنكر، 
خا�سًة واأن اأي زيادة في هذه الكلف �شت�شاف على تكلفة الت�شنيع الذي لن يكون ل�شالح الم�شتهلك، ولهذا قامت با�شتعمال 
الفحم الحجري الم�ستورد لت�سغيل الأفران بدًل من الفحم البترولي لرتفاع �سعره ب�سكل غير طبيعي يرهق ال�سركة ويزيد من 

كلف اإنتاجها لالإ�سمنت، وقد اأثبت اإ�ستعمال الفحم الحجري نجاحا في الت�سغيل، وخف�س الم�ساكل الفنية داخل الفرن.

 الت�سويق والإنتاج

 رغم ما تواجهه �سركتكم من مناف�سة منتجات الأ�سواق الخليجية المماثلة وغيرها وما ي�سهده �سوق البناء من حالة ركود 

نتيجة تاأخر وبطء العمل في تنفيذ الم�شروعات الحكومية وم�شروعات القطاع الخا�ض، اإلى جانب انخفا�ض كميات الإ�شمنت 
الم�شدرة اإلى العراق ب�شكل ملحوظ، وما تمر به المنطقة من ظروف واأحداث �شيا�شية زادت من حالة الركود الإقت�شادي، اإل 
اأن �سركتكم �سمدت اأمام هذه التحديات، و�سوف نبذل اأق�سى الجهود ليظل اإنتاجنا محتفظًا بدرجة تفوقه ومنزلته العالية 
التي حازت على الثقة بم�ساريع الدولة المختلفة. ففي هذا العام تم ت�سويق كميات من الإ�سمنت البورتالند العادي والمقاوم 
طموحاتنا  لم�ستوى  ترقى  ل  كانت  واإن   2012 الما�شي  العام  عن  بزيادة   GGBS ومادة  الرمادي  والإ�سمنت  لالأمالح/5 
لالأ�شباب المذكورة، وقد �شاهم في زيادة المبيعات انفراد �شركتكم في اإنتاج مادة حبيبات خبث اأفران الحديد المطحون 
اإنتاجه  في الكويت غير م�شنعكم، وي�شتخدم في العديد من الم�شاريع  اأحد  للبيئة ل ي�شتطيع  GGBS، وهو منتج �شديق 

الحكومية والخا�شة مثل )الج�شور، والأبـراج العالية والمباني داخل البحر، ومحطات معالجة المياه، والمباني ب�شكل عام(، 
والطلب على هذا المنتج من قبل الم�شاريع بازدياد، لما يتمتع به من موا�شفات ت�شغيلية، لقت قبول وا�شتح�شان جيد من 
تتمكن  حتى  الركود،  الى  اأدت  التي  الظروف  تزول  اأن  الأمل  من  بمزيد  ونتطلع  المختلفة،  الم�شاريع  فـي  م�شتخدميه  قبل 
ال�سركة من زيادة حجم مبيعاتها، خا�سة مع بدء تنفيذ الم�ساريع الكبرى في البالد مثل )ج�سر ال�سيخ جابر الأحمد، عدد 
من الم�شت�شفيات والمدن الإ�شكانية الجديدة، وم�شروع محطة الزور ال�شمالية وغيرها(، كما نتطلع اإلى ا�شتجابة الجهات 
اإعفاءات جمركية على الفحم الحجري ال�شلعة الو�شيطة في  المعنية من جانبها لجهود ال�شركة في �شعيها للح�شول على 
اإنتاج الكلنكر، والإعفاء من ر�شوم التفريغ على المواد الأولية الواردة لح�شابها عن طريق ميناء ال�شعيبة  واإعطاء الأولوية 
للم�شروعات الحكومية ل�شتخدام اإنتاجها من ال�شمنت  وذلك للنزول بتكلفة الإنتاج بالقدر الذي يتيح لها ال�شمود فـي وجه 

المناف�شة الحادة التي تتعر�ض لها، وبما يعود مـن خير ودعم كبير لهـذه ال�شناعة ال�شتراتيجية الحيوية للبالد.
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27

زيادة راأ�س المال بن�سبة %15

 بناء على موافقة جمعيتكم العامة العادية وغير العادية في اإجتماعها تاريخ 2011/4/17، على زيادة راأ�ض مال ال�شركة بطرح 

كويتي  دينار   63,765,554 والبالغ  الإ�شتدعاء  بتاريخ  المدفوع  المال  راأ�ض  من   %15 ن�سبته  ما   - �سهم   95,648,332 عدد 

مبلغ  باإجمالي  اإ�شدار(  عالوة  فل�ض   225 اإليها  م�سافًا  الأ�سمية  القيمة  فل�س   100  ( لل�سهم  فل�س   325 بقيمة  لالإكتتـــاب 

المذكـورة لالإكتتـاب لدى وكيـل  الأ�شهم  المر�شوم الأميري الخا�ض بذلك، طرحت  9,564,833 دينار كويتي، وبعد �شدور 

8% لعدد 51,012,444 �سهم، والمرحلة الثانية بن�سبة  الإكتتاب “ال�سركة الكويتية للمقا�سة”  على مرحلتين الأولى بن�سبة 

7% لعدد 44,635,888 �سهم، بقيمة اإجمالية 31,085,708 دينار كويتي وقد تم توزيع الأ�شهم التي لم يكتتب فيها والبالغ 

عددها 6,727,685 �شهم وفق مبداأ الن�شبة والتنا�شب وبذلك اأ�شبح راأ�ض المال المدفوع بالكامل بعد تغطية هذا الكتتاب 

مبلغ 73,330,387 دينار كويتي علمًا باأنه تم ا�ستخدام عوائد الإ�سدار في �سداد جزء ل باأ�س به من تكلفة اإن�ساء الفرن الثاني. 

 محطة تخزين وبيع ال�سمنت ال�سائب بمنطقة ال�سعيبة الغربية/ميناء عبداهلل

 تم الت�شغيل التجريبي لمحطة تخزين وبيع ال�شمنت ال�شائب بمنطقة ال�شعيبة الغربية / ميناء عبد اهلل بنجاح والحمد هلل 

في منت�سف �سهر فبراير 2013 وبدء الإنتاج التجاري في �سهر مار�س 2013 والهدف من اإقامة هذه المحطة بطاقة ت�شغيلية 

تبلغ �شتة اآلف  طن اإ�شمنت يوميًا هو تمكين عدد كبير من عمالء ال�شركة ذوي الطلبات الم�شتعجلة الو�شول لموقع المحطة 

ب�شهولة وي�شر ل�شتالم احتياجاتهم، كونها خارج البوابة الرئي�شية لمنطقة ال�شعيبة، مما �شيعطي ال�شركة قدرة ت�شويقية 

مع ما يتم بيعه من الم�شنع مبا�شرة. علمًا باأن ت�شميم هذه المحطة وبناَءها تم ذاتيًا على اأيدي مهند�شي ال�شركة، كما 

اأن العمالة الفنية والإدارية التي تقوم بت�شغيل المحطة، وكذلك توفير ال�شيارات وقاطرات تعبئة الإ�شمنت، تمت عن طريق 

ال�سركة بدًل من تكليف مقاول خارجي لخف�س الكلف.

�سركة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة )�س.م.ك( مقفلة

 وا�سلت �سركة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة المملوكة بالكامل ل�سركتكم م�سيرتها الناجحة وتحقيق اإنجازات طيبة 

خالل عام 2013 واأثبتت وجودها ب�سكل ممتاز ب�سوق الخر�سانة الجاهزة في دولة الكويت  قيا�سًا بالفترة الق�سيرة من عمر 

ال�سركة، ومزاولـة ن�ساطها في بداية عام 2011، واأ�سبحت من ال�سركات المرموقة في ت�سويق الخر�سانة محليًا من خالل 

اأن لديها موقع بمنطقة  الدوحة، كما  والآخر في منطقة  ال�شناعية   ال�شليبية  اأحدهما في منطقة  امتالكها لم�شنعين، 

الدوحة لتلبية احتياجات م�سروع طريق جمال عبدالنا�سر، وموقع اآخر في ال�سليبية لتلبية احتياجات م�سروع مدينة �سباح 

ال�شالم الجامعية - ال�شدادية، وتمتلك ال�شركة اأ�شطول كبير من خالطات وم�شخات خر�شانية، كما يعمل لديها ما يقارب 

للتو�شع  تطبيقًا  لها  اأخرى  مواقع  ليجاد  ت�شعى  وال�شركة  وعامل،  و�شائق  واإداري  وفني  مهند�ض  بين  ما  موظف  اأربعمائة 

الجغرافي الم�شتهدف، وهو ما �شينعك�ض اإيجابيًا على مبيعات �شركتكم، حيث تعتبر من اأكبر قنوات ت�شويق ال�شمنت المنتج 

من م�سنع ال�سركة.
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�سركة ال�سويخ لال�سمنت )�س.م.ك( مقفلة

– الح�سول على موافقة حكومة الفجيرة على طلبها  – المملوكة ل�سركتكم بالكامل  ال�شويخ لال�شمنت   ا�شتطاعت �شركة 
تو�سعة موقع ك�سارة ال�سويخ الحالي باإمارة الفجيرة بم�ساحة 1.5 كم2، وهي اإمتداد للموقع الحالي،  لي�شبح مخزون الإنتاج 
لك�سارة ال�سويخ مـا يعادل مائة وع�سرين مليون طن يكفي لمدة )20-25 �سنة( بمعدلت البيع الحالية، والحمد هلل اأن هذه 
الموافقة جاءت في وقتها، خا�شة واأن المخزون من المواد الأولية الموجود في موقع الك�شارة الحالي بداأ في النخفا�ض 

نتيجة للطلب المتزايد على منتجات الك�شارة في ال�شوق الإماراتي.
 واأن ما يدعو اإلى ال�سرور والتفاوؤل اأن تكون مبيعات الك�سارة في نمو م�ستمر، ففي هذا العام 2013 حققت زيادة ملحوظة في 
اإنتاجها ومبيعاتها من مادة ال�شلبوخ والرمل ومواد ر�شف الطرق، حيث بلغت قيمة المبيعات 40,056,465 درهم اإماراتي 
مقابل مبيعات قيمتها 34٫379,604 درهم اإماراتي عام 2012 بزيادة ن�سبتها17% وهو ما يعطينا الأمل في تحقيق المزيد 
واإ�شافة معدات جديدة لرفع  العمل،  المبذولة لتطوير  القادمة خا�شة مع الجهود  ال�شنوات  النمو والنتائج الطيبة في  من 

الإنتاج، مما �سيعود بالخير على ال�سركة اإن �ساء اهلل.

التقرير المالي:

مقارنة   2013 دي�سمبر   31 فـي  المنتهية  لل�سنة  فل�س   26.14 ال�سهم  وربحية  كويتي  دينار    17,160,048 الربح   بلـغ �شافـي 

ب�شافي ربح 14,782,574 دينار كويتي وربحية ال�سهم 23.74 فل�س لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2012.
 بلغت قيمة مبيعات ال�سركة و�سركاتها التابعة 69,035,362 دينار كويتي لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013 مقابل 

61,063,314 دينار كويتي لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2012 بزياده قدرها %13.

وفيما يلي بيان مقارن مجمل الربح الت�شغيلي لل�شركة و�شركاتها التابعة:

ال�سنـة الماليـة المنتهية فـي 31 دي�سمبر
20132012  البيــــان

 61,063,314 69,035,362 املبيعـــات 

)44,368,648()51,326,937(تكلفة املبيعات 

 16,694,666 17,708,425جممل الربـح 

بلغت قيمة الممتلكات والمن�شاآت والمعدات والتي ت�شتمل علي المبالغ المدفوعة ل�شتكمال م�شروع الفرن الثاني “الجديد” 
155,460,323 دينار كويتي كما في 31 دي�سمبر 2013 مقارنة بمبلغ 136,284,797 دينار كويتي كما في 31 دي�سمبر 2012.

بلغت قيمة المبالغ المح�شله من زيادة راأ�ض مال ال�شركة بن�شبة 15% من راأ�ض المال المدفوع البالغ 63,765,554 دينار 
القرو�ض  قيمـة  تخفي�ض  اإلى  اأدت  كويتي  دينار   31,085,708 مبلغ   ”%7“ والثانية   ”%8“ الأولي  مرحلتيها  على  كويتي 

والت�سهيالت البنكيـة الأمـر الذي �سيوؤدي بدوره اإلـى تخفي�س اأعباء التمويـل خالل ال�سنوات القادمـة اإن �ساء اهلل.
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 فيما يلي بيان يو�شح اإجمالي قيمة القرو�ض والت�شهيالت البنكية وت�شنيفاتها وفقًا لتواريخ ال�شتحقاق:

2013/12/312012/12/31البيـــــــــان

73,469,975105,294,172قرو�ض وت�شهيالت بنكية-غري متداولة 

23,282,2537,004,522قرو�ض وت�شهيالت بنكية- متداولة

96,752,228112,298,694الإجمايل 

 بلغـت قيمـة الحتياطيات 92,587,465 دينـار كويتـي كمـا في 31 دي�سمبر 2013  مقابـل 88,991,985 دينـار كويتي كمـــا في 
31 دي�سمبر 2012.

توزيعات الأرباح:

 بلــغ اجمالي حقــوق الملكيــة 194,146,913 دينــار كويتي كمـا بلغــت الأربــاح المرحلــــة 24,739,790 دينار كويتـي كمــا فـي 
31 دي�سمبر 2013 يقترح مجل�س الإدارة توزيعها كالتي:

دينار كويتيالبيــان

12,835,857للتوزيع على امل�ساهمني 18% نقدًا

11,903,933اأرباح مرحلة للعام القادم

24,739,790الإجمايل 

ال�سادة الم�ساهمين الكرام 

يت�شـــرف مجل�ـــض الإدارة وقد ا�شتعر�ض معكم اأهـــم منجزات ال�شركة لعام 2013 اأن يرفـع اأ�سمى اآيـــات ال�سكر والتقديـر اإلـى 
مقــــام �ساحـــب ال�سمو ال�سيـــخ/ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح اأميـــر البالد، حفظه اهلل ورعاه على تاأييـــده ورعايته الكريمة 
للنه�شـــة ال�شناعيـــة، �شائلين المولى القديـــر اأن يديم على �شموه نعمة ال�شحة وتمام العافيـــة، واأن يحفظ الكويت في عهده 
الميمون، ويديم عليها نعمة الأمن والإ�ستقرار والرخاء. كما يتوجه المجل�س بال�سكر الجزيل اإلـى �سمو ال�سيخ/ نواف الأحمد 
الجابـــر ال�سبـــاح ولـي العهد، واإلــــى �سمو ال�سيخ / جابـر مبـارك الحمـــد ال�سبـاح رئي�س مجل�س الـــوزراء حفظهما اهلل واإلـى 

اأ�شحاب المعالـي الوزراء الكـرام، علـى دعمهــم وم�شاندتهم.

اإلى �سائر موؤ�س�سات الدولة  وال�سركات الزميلة، والبنوك الوطنية، وبنك الكويت  ويتقدم مجل�س الإدارة بال�سكر والتقدير 
ال�شناعي لم�شاندته وتعاونه الم�شتمر، ويعرب عن �شكره لل�شادة الم�شاهمين الكرام ويعتز بثقتهم الغالية، ودعمهم لجهوده، 

واإلى كافة العاملين من الفنيين والإداريين على جهودهم المخل�سة، وحر�سهم علـى تحقيق تقـدم ال�سركة واإزدهارها.

�سائلين المولى القدير التوفيق، ومزيدًا من النجاح ل�سركتكم.  

        وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

را�سد عبدالعزيز الرا�سد 

رئي�ض مجل�ض الإدارة والع�شو المنتدب



30

31



31

اإحدى مكائن تعبئة اأكيا�س 
ال�صمنت اأوتوماتيكيًا
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موؤ�صرات بيانـية
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ومن�صات 
ومعدات
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اإحدى طواحين المواد الأولية 
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لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين لم�ساهمي �سركة اأ�سمنت الكويت 

�سركة م�ساهمة كويتية عامة
دولة الكويت

تقرير عن البيانات المالية المجمعة

لقد دققنا البيانات المالية المرفقة ل�سركة اأ�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة “ال�سركة” و�سركاتها التابعة )ي�سار 
اإليهـــا مجتمعين “بالمجموعـــة”( والتي تت�سمن بيان المركز المالي المجمع كما فـــي 31 دي�سمبر 2013 وكذلك بيانات الدخل 
والدخـــل ال�سامل، والتغيرات في حقـــوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وملخ�س ال�سيا�سات 

المحا�سبية الهامة والإي�ساحات التف�سيلية الأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات المالية المجمعة

اإن الإدارة هـــي الم�شئولـــة عن الإعداد والعر�ض العـــادل لهذه البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعاييـــر الدولية للتقارير المالية 
وعـــن اأدوات الرقابـــة الداخلية التي تراها الإدارة �شرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة تكون خالية من الأخطاء المادية ب�شبب 

الغ�ض اأو الخطاأ.

م�سوؤولية مراقبي الح�سابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات المالية المجمعة ا�ستنادًا اإلى اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق 
وفقـــا لمعاييـــر التدقيق الدولية. ان هذه المعايير تتطلـــب منا اللتزام بالمتطلبات الأخالقية المهنيـــة وتخطيط وتنفيذ اأعمال 

التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات المالية المجمعة ل تت�شمن اأخطاء مادية. 

ي�شتمـــل التدقيق علـــى تنفيذ اإجراءات للح�شول علـــى اأدلة تدقيق حول المبالـــغ والإف�شاحات التي تت�شمنهـــا البيانات المالية 
المجمعـــة. تعتمد الإجـــراءات على الحكم المهني لمراقب الح�شابـــات، وتت�شمن تقييم مخاطر الأخطـــاء المادية في البيانات 
الماليـــة المجمعة �شـــواء كانت ب�شبب الغ�ض اأو الخطاأ. عنـــد تقييم هذه المخاطر، ياأخذ مراقب الح�شابـــات في العتبار اأدوات 
الرقابة الداخلية المتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل من قبل المن�شاأة للبيانات المالية المجمعة، وذلك من اأجل و�شع اإجراءات 
تدقيـــق تتنا�شـــب مع الظروف، ولكن لي�ض بغر�ض اإبـــداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لل�شركـــة. ي�شتمل التدقيق اأي�شا على 
تقييـــم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبيـــة الم�ستخدمة ومعقولية التقديرات المحا�سبية المهمـــة التي اأجرتها اإدارة ال�سركة، 

وكذلك تقييم �شامل لعر�ض البيانات المالية المجمعة.

باإعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتقديم اأ�سا�س يمكننا من اإبداء راأي تدقيق.
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

الراأي

براأينـــا اأن البيانـــات الماليـــة المجمعة المرفقة تعبـــر ب�سورة عادلة، من جميـــع النواحي المادية، عن المركـــز المالي المجمع 
للمجموعة كما في 31 دي�سمبر 2013 وعن اأدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا 

للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والأمور التنظيمية الأخرى

براأينا، اأن ال�سركة تم�سك �سجالت محا�سبية منتظمة واأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س الإدارة 
متفقـــة مع ما ورد في دفاتر ال�شركة. كذلك فقد ح�شلنا على المعلومات والإي�شاحات التي راأيناها �شرورية لأغرا�ض التدقيق، 
واأن البيانات المالية المجمعة تت�شمن المعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات رقم 25 ل�سنة 2012 وتعديالته الالحقة، وعقد 
التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة وتعديالتهما، واأن الجرد قد اأجري وفقا لالأ�سول المرعية، واأنه في حدود المعلومات التي 
توافرت لدينا لم تقع اأية مخالفات لأحكام قانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 وتعديالته الالحقة، اأو لعقد التاأ�سي�س والنظام 
الأ�سا�ســـي لل�سركـــة وتعديالتهما، خالل ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013 على وجه يوؤثر ماديًا في ن�شاط المجموعة 

اأو في مركزها المالي المجمع.

بدر عبداهلل الوزانقي�س محمد الن�سف

مراقب ح�سابات مرخ�س رقم 38 فئة “ اأ ”
BDO الن�سف و�سركاه

” �سجل مراقبي الح�سابات رقم 62 فئة “ اأ 
ديلويت وتو�س  -الوزان و�سركاه

الكويت في: 24 مار�س 2014
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را�سد عبد العزيز الرا�سد �سليمان خالد الغنيم

نائب رئي�س مجل�س الإدارة رئي�ض مجل�ض الإدارة والع�شو المنتدب

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

20132012اإي�ساح 
املوجودات

موجودات غري متداولة

5155,460,323136,284,797ممتلكات ومن�ساآت ومعدات
856,139871,487موجودات غري ملمو�سة

6890,706937,827ا�ستثمارات عقارية
715,029,84314,679,545ا�ستثمارات في �سركات زميلة

871,569,56671,446,765ا�ستثمارات متاحة للبيع
243,806,577224,220,421

موجودات متداولة
920,895,76125,679,118خمزون

1018,193,79015,035,629مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى
119,405,8639,662,680ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

1218,442,01811,606,936نقد بال�سندوق ولدى موؤ�س�سات مالية
66,937,43261,984,363

310,744,009286,204,784جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات

حقوق امللكية 
1373,330,38763,765,554راأ�س املال

1326,675,8105,154,935عالوة اإ�سدار
)13,487,906()13,497,645(14اأ�سهم خزانة

445,592445,592اأرباح بيع اأ�سهم خزانة
1539,309,91337,512,173احتياطي اإجباري

1634,347,42432,549,684احتياطي اختياري
18,930,12818,930,128احتياطي عام

)12,922,638()9,369,876(احتياطي التغري في القيمة العادلة
)750,335()713,055(ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

-)51,555(ن�سيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية
24,739,79020,437,498اأرباح مرحلة

194,146,913151,634,685جمموع حقوق امللكية 

املطلوبات
مطلوبات غري متداولة

73,469,975105,294,172 17قرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات
1,977,5981,836,865 خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفين

75,447,573107,131,037

مطلوبات متداولة 
1723,282,2537,004,522قرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات

1817,867,27020,434,540دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
41,149,52327,439,062

116,597,096134,570,099جمموع املطلوبات
310,744,009286,204,784جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
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بيان الدخل المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

20132012اإي�ساح

69,035,36261,063,314املبيعات

)44,368,648()51,326,937(19تكلفة املبيعات

17,708,42516,694,666جممل الربح

201,117,4511,464,998اإيرادات ن�شاط اأخرى

)3,428,347()3,602,837(م�سروفات بيعية وعمومية واإدارية

15,223,03914,731,317ربح العمليات

)46,197()78,497(10خم�س�س ديون م�سكوك في حت�سيلها

)353,576()108,619(اأعباء متويل

33,51991,393اإيرادات فوائد

212,248,6521,145,156�سافي اأرباح ا�ستثمارات 

)74,453(7659,302ن�شيب املجموعة من نتائج اأعمال �شركات زميلة

17,977,39615,493,640�سافي الربح قبل ال�ستقطاعات

)140,728()156,872(ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

)336,023()406,406(�شريبة دعم العمالة الوطنية

)94,315()114,070(زكاة 

)140,000()140,000(مكافاأة اأع�شاء جمل�ض الإدارة

17,160,04814,782,574�سافي ربح ال�سنة

2226.1423.74ربحية ال�سهم )فل�س(
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بيان الدخل ال�سامل المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20132012اإي�ساح

17,160,04814,782,574�سافي ربح ال�سنة

بنود الدخل ال�سامل الأخرى

بنود ميكن اإعادة ت�شنيفها لحقًا �شمن بيان الدخل املجمع:

اإ�ستثمارات متاحة للبيع:

)3,037,373(3,371,497�سافي الأرباح/)اخل�سائر( الغري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)14,316()352,022(املحول اإلى بيان الدخل املجمع من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

533,2871,534,331 21انخفا�ض في قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع

3,552,762)1,517,358(

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة:

37,28051,423 7ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

فروق ترجمة بيانات مالية بعمالت اأجنبية:

-)51,555(ن�سيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية

)1,465,935(3,538,487اإجمايل بنود الدخل/)اخل�سائر( ال�سامل الأخرى لل�سنة

20,698,53513,316,639اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

راأ�س املال
الوة اإ�سدار 

ع
خزانة

اأ�سهم 

اأرباح بيع اأ�سهم 

خزانة

طي 
حتيا

ا

ي
جبار

اإ

طي 
حتيا

ا

ي
ختيار

ا
طي عام

حتيا
ا

طي 
حتيا

ا

ري في 
التغ

القيمة العادلة

ب 
ن�سي

ن 
جموعة م

امل

ت 
طيا

حتيا
ا

ت زميلة
�سركا

حلة
اأرباح مر

حقوق 
جمموع 

امللكية

2012
1 يناير 

ي 
�سيد ف

الر
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

�شافي ربح ال�شنة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

14,782,574
14,782,574

ى
خر

لأ
خل ال�سامل ا

بنود الد

حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
خل�سائر الغري 

�سافي ا
-

-
-

-
-

-
-

)3,037,373(
-

-
)3,037,373(

املحول اإلى بيان الدخل املجمع من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
-

-
-

-
-

-
-

)14,316(
-

-
)14,316(

انخفا�ض في قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع
-

-
-

-
-

-
-

1,534,331
-

-
1,534,331

ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة 
-

-
-

-
-

-
-

-
51,423

-
51,423

خل�سائر( /الدخل ال�سامل الأخرى
اإجمايل بنود )ا

-
-

-
-

-
-

-
)1,517,358(

51,423
-

)1,465,935(

توزيعات اأرباح نقدية )اإي�ساح 24(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

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

املحول اإلى الحتياطيات
-

-
-

-
1,549,364

1,549,364
-

-
-

)3,098,728(
-

2012
رب 

31 دي�سم
ي 

�سيد ف
الر

63,765,554
5,154,935

)13,487,906(
445,592

37,512,173
32,549,684

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

)750,335(
20,437,498

151,634,685

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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راأ�س املال
الوة اإ�سدار

ع
خزانة

اأ�سهم 

اأرباح بيع 

خزانة
اأ�سهم 

طي 
حتيا

ا

ي
جبار

اإ

طي 
حتيا

ا

ي
ختيار

ا
طي عام

حتيا
ا

طي 
حتيا

ا

ري في 
التغ

القيمة العادلة

ب 
ن�سي

ن 
جموعة م

امل

ت 
طيا

حتيا
ا

ت زميلة
�سركا

ب 
ن�سي

جموعة 
امل

طي 
حتيا

ن ا
م

ت 
جمة بيانا

تر

مالية
حلة

اأرباح مر

حقوق 
جمموع 

امللكية

2013
1 يناير 

الر�سيد في 
63,765,554

5,154,935
)13,487,906(

445,592
37,512,173

32,549,684
18,930,128

)12,922,638(
)750,335(

-
20,437,498

151,634,685

�شافي ربح ال�شنة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
17,160,048

17,160,048

ى
خر

لأ
خل ال�سامل ا

بنود الد

�سافي الأرباح غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
-

-
-

-
-

-
-

3,371,497
-

-
-

3,371,497

املحول اإلى بيان الدخل املجمع من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
-

-
-

-
-

-
-

)352,022(
-

-
-

)352,022(

انخفا�ض في قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع
-

-
-

-
-

-
-

533,287
-

-
-

533,287

ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة 
-

-
-

-
-

-
-

-
37,280

-
-

37,280

                
ن�سيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)51,555(

-
)51,555(

اإجمايل بنود الدخل/)اخل�سائر( ال�سامل الأخرى
-

-
-

-
-

-
-

3,552,762
37,280

)51,555(
-

3,538,487

�سراء اأ�سهم خزانة   
-

-
)9,739(

-
-

-
-

-
-

-
-

)9,739(

توزيعات اأرباح نقدية )اإي�ساح 24(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)9,262,276(

)9,262,276(

زيادة راأ�س املال )اإي�ساح 13(
9,564,833

21,520,875
-

-
-

-
-

-
-

-
-

31,085,708

املحول اإلى الحتياطيات
-

-
-

-
1,797,740

1,797,740
-

-
-

-
)3,595,480(

-

2013
رب 

31 دي�سم
الر�سيد في 

73,330,387
26,675,810

)13,497,645(
445,592

39,309,913
34,347,424

18,930,128
)9,369,876(

)713,055(
)51,555(

24,739,790
194,146,913

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20132012اإي�ساح

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

17,160,04814,782,574�سافي ربح ال�سنة 

ت�سويات:
2,396,5102,066,305ال�ستهالكات والإطفاءات

-)42,735(اأرباح بيع ممتلكات ومن�ساآت ومعدات 

1078,49746,197خم�س�س ديون م�سكوك في حت�سيلها 

108,619353,576اأعباء متويل

)91,393()33,519(اإيرادات فوائد

)1,291,151()2,397,507(21�سافي اأرباح ا�ستثمارات 

74,453)659,302(7ن�شيب املجموعة من نتائج اأعمال �شركات زميلة

140,733125,929خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفين

16,751,34416,066,490�شافي الربح الت�شغيلي قبل التغريات في راأ�ض املال العامل

)7,473,962(4,783,357خمزون

)1,359,836()3,236,658(مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

1,071,752368,611ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

6,684,741)716,406(  دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

18,653,38914,286,044�سافي النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)27,540,234()19,384,700(املدفوع ل�سراء ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

-60,126املح�سل من بيع ممتلكات ومعدات 

)11,835()36,285(املدفوع ل�سراء موجودات غري ملمو�سة

)1,198,711()534,663(املدفوع ل�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

4,017,2051,424,161املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)380,000(380,000ودائع لدى موؤ�س�سات مالية 

1,876,2751,395,636توزيعات اأرباح م�ستلمة

33,51991,393اإيرادات فوائد م�ستلمة

)26,219,590()13,588,523(�سافي النقد امل�ستخدم في الأن�سطة ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

-1331,085,708زيادة راأ�س املال

19,962,55034,641,290امل�شحوب من قرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات

)14,526,285()35,509,016(امل�شدد لقرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات

)3,941,546()4,166,843(اأعباء متويلية مدفوعة

)9,224,125()9,212,444(توزيعات اأرباح مدفوعة

-)9,739(�سراء اأ�سهم خزانة

2,150,2166,949,334�سافي النقد الناجت من الأن�سطة التمويلية

)4,984,212(7,215,082�سافي التغري في النقد والنقد املعادل

11,226,93616,211,148النقد والنقد املعادل في بداية ال�سنة

1218,442,01811,226,936النقد والنقد املعادل في نهاية ال�سنة

اإن الإي�ساحات المرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

التاأ�شي�س والن�شاط  .1

تاأ�س�ست �سركة اأ�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة “ال�سركة” مبوجب املر�سوم الأمريي ال�سادر بتاريخ 5 نوفمرب 1968، 
كما مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأم في �سوق الكويت لالأوراق املالية في 29 �سبتمرب 1984. 

فيما يلي الأغرا�ض التي اأ�ش�شت من اأجلها ال�شركة:

1- اإقامة م�شروع لإنتاج ال�شمنت العادي وال�شمنت البورتالندي املقاوم للكربيتات وال�شمنت البورتالندي لالأغرا�ض ال�شناعية 

وب�سكل عام جميع انواع ال�سمنت.

2- اإقامة امل�شانع واملعامل التي من �شاأنها حتقيق اأغرا�ض ال�شركة.

3- القيام باملتاجرة بجميع املنتجات واملواد والعدد والآلت املرتبطة بطبيعة عمل ال�شركة ونقلها �شواء داخل البالد اأو خارجها.

4- لل�سركة اأن تهتم اأو ت�سرتك باأي وجه من وجوه ال�سرتاك مع الهيئات اأو ال�سركات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها والتي قد 

تعاونها على حتقيق اأغرا�شها في الكويت اأو في اخلارج، ولها اأن ت�شرتي هذه الهيئات اأو تلحقها بها ولها اأن ت�شرتك فى تاأ�شي�ض 
ال�سركات العقارية.

5- ا�شتغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�شتثمارها وتنميتها حمليًا وعامليًا في حمافظ مالية وحمافظ عقارية، 

وا�شتثمار اأموال ال�شركة عن طريق امل�شاهمة فى تاأ�شي�ض ال�شركات بكافة اأنواعها وباختالف اأغرا�شها وفي ال�شناديق ال�شتثمارية 
داخل وخارج دولة الكويت على اأن تدار من قبل �سركات وجهات متخ�س�سة.

يقع املركز الرئي�شي لل�شركة في �شرق، منطقة ال�شوابر، �شارع ال�شهداء، بيت ال�شمنت، �ض.ب. 20581 ال�سفاة 13066 – دولة 
الكويت.  

تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة و�شركاتها التابعة )ي�شار اإليها جمتمعة “باملجموعة”(.

ن�سبة امللكية

20132012بلد  التاأ�سي�سالن�ساط الرئي�سيالكيان القانوينا�سم ال�سركة

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

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

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

مت ا�ستخدام البيانات املالية املدققة لل�سركات التابعة عند اإعداد البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2013. بلغ 
2013 )17,458,697 دينار كويتي كما فــي  31 دي�سمرب  23,068,396 دينار كويتي كما في  اإجمايل موجودات ال�سركات التابعة 
31 دي�سمرب 2012(، كما بلغ �شافي اأرباحها 1,630,966 دينار كويتي لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2013 )مبلغ 461,879 دينار 

كويتي لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2012(.
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اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

بتاريخ 26 نوفمرب 2012 �سدر قانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 ومت ن�سره باجلريدة الر�سمية بتاريخ 29 نوفمرب 2012 ليحل 
2013 مت تعديل قانون ال�سركات مبوجب املر�سوم  28 مار�س  1960، لحقًا وبتاريخ  15 ل�سنة  حمل قانون ال�سركات التجارية رقم 

بقانون رقم 97 ل�سنة 2013 )املر�سوم(.

بتاريخ  وال�سناعة  التجارة  وزير  قبل  من  اإ�سدارها  مت  التي  التنفيذية  الالئحة  فاإن  املر�سوم،  من   )3( و   )2( رقم  للمادة  ووفقا 
29 �سبتمرب 2013 ون�سرها في اجلريدة الر�سمية بتاريخ 6 اأكتوبر 2013 حتدد الأ�شا�ض والقواعد التي تطبقها ال�شركة في توفيق 

اأو�شاعها طبقا لأحكام قانون ال�شركات والتعديالت الالحقة خالل �شنة من تاريخ الن�شر.

متت املوافقة علـى اإ�سـدار البيانـات املاليـة املجمعـة لل�سنـة املنتهيـة فـي 31 دي�سمبـر 2013 مـن قبـل جمل�ض اإدارة ال�شركــة بتاريــخ 
24 مار�س 2014 وهي خا�شعة ملوافقة اجلمعية العامة العمومية للم�شاهمني.

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

2.1  اأ�س�س الإعداد

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية الرئي�شية املطبقة في اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة مبينة اأدناه. مت تطبيق هذه ال�شيا�شات على اأ�شا�ض 
مماثل لكل ال�شنوات املعرو�شة اإل اإذا ذكر خالف ذلك.

مت اإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية، ومعايري املحا�سبة الدولية وتف�سرياتها )ي�سار اإليها جميعا بـ “املعايري 
الدولية للتقارير املالية”(.

اإن اإعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب ا�شتخدام بع�ض التقديرات املحا�شبية املهمة. كما يتطلب من 
اإدارة املجموعة اتخاذ الأحكام في تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة. يت�شمن اإي�شاح 4 الأحكام والتقديرات الهامة التي مت 

اتخاذها في اإعداد البيانات املالية املجمعة وتاأثريها.

مت اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة على اأ�سا�س التكلفة التاريخية باإ�ستثناء بع�س الأدوات املالية التي مت اإعادة قيا�سها بالقيمة 
العادلة كما هو مبني في ال�سيا�سات املحا�سبية اأدناه.

 2.2 معايري وتف�سريات وتعديالت جديدة �سارية من 1 يناير 2013

مت اتباع نف�ض ال�شيا�شات املحا�شبية وطرق الحت�شاب املتبعة في البيانات املالية املجمعة لل�شنة ال�شابقة في البيانات املالية باإ�شتثناء 
تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة خالل ال�شنة:

2.2.1  املعايري اجلديدة واملعدلة ال�سادرة وال�سارية

معيار املحا�سبة الدويل 1: عر�س البيانات املالية

تتطلب التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 1 ت�سنيف بنود الدخل ال�سامل الآخر في فئتني في ق�سم الدخل ال�سامل الآخر: )اأ( 
البنود التي ل يتم اإعادة ت�شنيفها لحقًا اإلى بيان الدخل؛ و )ب( البنود التي يتم ميكن اإعادة ت�شنيفها لحقًا اإلى بيان الدخل عند 
الوفاء ببع�ض ال�شروط.  يوؤثر التعديل على العر�ض فقط ولذلك لي�ض له تاأثري على املركز املايل املجمع اأو الأداء املايل للمجموعة. 

قامت املجموعة بهذا الإف�ساح في بيان الدخل ال�سامل املجمع.
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املعيار الدويل للتقارير املالية 10،“البيانات املالية املجمعة ”

يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 10 حمل اأجزاء معيار املحا�سبة الدويل 27 البيانات املالية املجمعة واملنف�سلة التي تتعامل مع 
البيانات املالية املجمعة واللجنة الدائمة للتف�سريات-12 التجميع - من�شاآت لغر�ض خا�ض. وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية 10، 
يوجد اأ�شا�ض واحد فقط للتجميع وهو ال�شيطرة. بالإ�شافة اإلى ذلك، يقدم املعيار تعريفًا جديدًا لل�شيطرة يتكون من ثالث عنا�شر: 
)اأ( التحكم في ال�شركة امل�شتثمر فيها؛ )ب( التعر�ض للمخاطر اأو احلقوق في العوائد املتغرية نتيجة امل�شاركة في ال�شركة امل�شتثمر 
فيها )ج( القدرة على ا�شتخدام التحكم في ال�شركة امل�شتثمر فيها للتاأثري على العوائد. مل ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأي تاأثري 

جوهري على ن�شاط املجموعة اأو مركزها املايل املجمع.

املعيار الدويل للتقارير املالية 11 “الرتتيبات امل�سرتكة ”

والتزامات  امل�سرتكة” على حقوق  “الرتتيبات  تركز  �سركات حما�سة.  31 ح�س�س في  الدويل  املحا�سبة  املعيار حمل معيار  يحل 
تن�ساأ  العمليات امل�سرتكة وامل�ساريع امل�سرتكة.   القانوين. هناك نوعان من الرتتيبات امل�سرتكة:  اأطراف الرتتيب ولي�س على �سكله 
امل�شغل  ويقوم  معني.  ترتيب  مبطلوبات  اخلا�شة  واللتزامات  املوجودات  في  حقوق  للم�شتثمرين  يكون  عندما  امل�شرتكة  العمليات 
امل�شرتك باملحا�شبة عن ح�شته في املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�شاريف. تن�شاأ امل�شاريع امل�شرتكة عندما يكون للم�شتثمرين 
حقوق في �شافي موجودات الرتتيب، وتتم املحا�شبة عن امل�شاريع امل�شرتكة وفقا لطريقة حقوق امللكية. مل يعد م�شموحا بالتجميع 

الن�سبي للرتتيبات امل�سرتكة. لي�س للمعيار تاأثري على البيانات املالية املجمعة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 12 “الإف�ساح عن احلقوق  في املن�ساآت الأخرى”

اإن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 هو معيار اإف�شاحات ويطبق على ال�شركات التي لديها م�شاهمات في �شركات تابعة وترتيبات 
م�شرتكة و�شركات زميلة و/اأو �شركات تابعة مهيكلة غري جممعة. ب�شفة عامة، فاإن متطلبات الإف�شاح في املعيار الدويل للتقارير 
املالية رقم 12 اأكرث �شمولية من تلك الواردة باملعايري احلالية. وقد اأدى تطبيق هذا املعيار اإلى اإف�شاح اإ�شافي في البيانات املالية 

املجمعة )اإي�ساح 1 و7(. 

نتيجة لتطبيق كل من املعيار الدويل للتقارير املالية 11 واملعيار الدويل للتقارير املالية 12 اجلديدين، مت تغيري ا�سم معيار املحا�سبة 
وهو يو�شح تطبيق طريقة حقوق  “ال�ستثمار في ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة”،   28 28: معيار املحا�سبة الدويل  الدويل 
امللكية على ال�شتثمارات في امل�شاريع امل�شرتكة اإ�شافة اإلى ال�شركات الزميلة. مل ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأي تاأثري جوهري على 

املركز املايل املجمع اأو الأداء املايل للمجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 13 “قيا�س القيمة العادلة ”

13 م�سدرًا واحدًا لال�سرت�ساد لقيا�سات القيمة العادلة والإف�ساحات املتعلقة بها. ي�سع  ي�سع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 13 تعريفًا للقيمة العادلة واإطارًا لقيا�شها، ويتطلب اإف�شاحات عن قيا�شات القيمة العادلة. وقد 

اأدى تطبيق هذا املعيار اإلى اإف�شاح اإ�شافي في البيانات املالية املجمعة )اإي�شاح 3.3(. 

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الإف�ساحات – “مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ” 

تتطلب هذه التعديالت من املن�شاأة اأن تقوم بالإف�شاح عن معلومات تتعلق بحقوق املقا�شة والرتتيبات ذات ال�شلة )مثل اتفاقيات 
اإن هذه الإف�ساحات تقدم للم�ستخدمني معلومات قد تكون مفيدة في تقييم تاأثري ترتيبات املقا�سة على املركز املايل  ال�سمان(. 
للمن�شاأة. اإن الإف�شاحات اجلديدة مطلوبة لكافة الأدوات املالية املحققة والتي مت مقا�شتها وفقا ملعيار املحا�شبة الدويل 32 الأدوات 
املالية: العر�ض. ت�شري الإف�شاحات اأي�شا على الأدوات املالية املحققة والتي تخ�شع لرتتيب مقا�شة اأ�شا�شي ملزم اأو ترتيب مماثل 
بغ�س النظر عن اإجراء املقا�سة وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل 32. مل توؤثر هذه التعديالت على املركز املايل املجمع اأو اأداء املجموعة.

اإن تطبيق التعديالت اأعاله لي�ض له اأي تاأثري جوهري على املركز املايل اأو الأداء املايل للمجموعة.

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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اإن التعديالت الأخرى على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�سارية على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ اعتبارًا من 1 يناير 2013 مل يكن 
لها اأي تاأثري مادي على ال�سيا�سات املحا�سبية، اأو املركز املايل املجمع اأو اأداء املجموعة. 

2.2.2 املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة/املعدلة ال�سادرة لكنها غري �سارية وغري مطبقة ب�سكل مبكر 

من قبل املجموعة

الإف�ساحات ومعيار املحا�سبة الدويل 32 “الأدوات املالية - العر�ض”
تعالج التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 32 م�شاكل التطبيق احلالية املتعلقة مبتطلبات اإجراء املقا�شة بني املوجودات املالية 
واملطلوبات املالية وتو�شح ب�شكل خا�ض املق�شود بـ “حق قانوين حايل ملزم لإجراء املقا�سة”.  تتطلب التعديالت على املعيار 7 من 

ال�شركات اأن تف�شح عن معلومات حول حقوق التقا�ض والرتتيبات املتعلقة بها.

ل ت�سري التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 32 اإل على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2014 وتطبق باأثر رجعي.  

2014 وتقدمي ا�شتثناء من �شرط جتميع املن�شاآت التي  1 يناير  اأو بعد  ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ في 
�شركات  من  جتميع  �شرط  من  ال�شتثناء  يتطلب    .10 الدولية  املالية  التقارير  معايري  مبوجب  ال�ستثمار  �سركات  تعريف  ت�ستوفي 
ال�ستثمار املحا�سبة عن ال�سركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�سائر.  ولي�س من املتوقع اأن ي�سري هذا التعديل على 

املجموعة حيث ل ت�ستوفي اأيًا من �سركات املجموعة تعريف �سركات ال�ستثمار مبوجب معايري التقارير املالية الدولية 10.

” )يظل تاريخ ال�سريان املعدل مفتوحًا حلني النتهاء من كافة املراحل القائمة  “الأدوات املالية   9 املعيار الدويل للتقارير املالية 
الأخرى من املعيار الدويل للتقارير املالية 9( 

يعالج املعيار ت�شنيف وقيا�ض وحتقق املوجودات املالية واملطلوبات املالية. �شدر املعيار الدويل للتقارير املالية في 9 نوفمرب 2009 
ومت تعديله في اأكتوبر 2010 ونوفمرب 2013. وهو يحل حمل تلك الأجزاء الواردة في معيار املحا�سبة الدويل 39 املتعلقة بت�سنيف 
وقيا�ض الأدوات املالية. يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية 9 ت�سنيف املوجودات املالية اإلى فئتني للقيا�س: ما يتم قيا�سها بالقيمة 
العادلة وتلك التي يتم قيا�شها بالتكلفة املطفاأة. يتم حتديد ذلك عند العرتاف الأويل. يعتمد الت�شنيف على منوذج اأعمال ال�شركة 
املالية، يحتفظ  للمطلوبات  بالن�شبة  بالأداة.  املتعاقد عليها اخلا�شة  النقدية  التدفقات  املالية وخ�شائ�ض  اأدواتها  باإدارة  اخلا�شة 
املعيار مبعظم متطلبات معيار املحا�شبة الدويل 39. التغري الرئي�شي هو اأن، في حالت الأخذ بخيار القيمة العادلة للمطلوبات املالية، 
فاإن اجلزء من التغري في القيمة العادلة ب�سبب خماطر الئتمان اخلا�سة باملن�ساأة ذاتها يتم ت�سجيله في اإيرادات �ساملة اأخرى  بدل 

من بيان الدخل، ما مل يوؤدي ذلك اإلى عدم مطابقة حما�شبية. 

يعد املعيار الدويل للتقارير املالية 9 هو اجلزء الأول من املرحلة الأولى من هذا امل�سروع.  حيث اأن مراحله الرئي�سية هي كما يلي:
املرحلة الأولى: القيا�س والت�سنيف

املرحلة الثانية: طريقة انخفا�ض القيمة
املرحلة الثالثة: حما�شبة التحوط
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2.3 ال�سيا�سات املحا�سبية املهمة

2.3.1 اأ�سا�س التجميع

ال�سركات التابعة

تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة وال�شركات )مت�شمنة ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�شة( التي ت�شيطر عليها 
ال�سركة )�سركاتها التابعة( كما في 31 دي�سمرب 2013. عندما يكون لل�شركة ال�شيطرة على �شركة م�شتثمر فيها، فاإنه يتم ت�شنيفها 
على اأنها �شركة تابعة. ت�شيطر املجموعة على ال�شركة امل�شتثمر فيها اإذا توافرت لديها العنا�شر الثالثة التالية: ال�شيطرة على ال�شركة 
امل�شتثمر فيها، التعر�ض اأو احلق في العوائد املتغرية لل�شركة امل�شتثمر فيها، وقدرة امل�شتثمر على ا�شتخدام �شيطرته للتاأثري على هذه 
العوائد املتغرية. يتم اإعادة تقييم ال�شيطرة عندما ت�شري احلقائق والظروف اإلى احتمالية حدوث تغيري في اأي من عنا�شر ال�شيطرة 

هذه. 

تن�شاأ ال�شيطرة الفعلية في احلالت التي يكون لل�شركة فيها القدرة الفعلية على توجيه الأن�شطة ذات ال�شلة لل�شركة امل�شتثمر فيها 
دون اأن يكون لديها غالبية حقوق الت�شويت. عند حتديد ما اإذا كانت ال�شيطرة الفعلية موجودة اأم ل، تاأخذ ال�شركة في العتبار كافة 

احلقائق والظروف ذات ال�سلة مبا في ذلك ما يلي:  
- حجم حقوق ت�سويت ال�سركة بالن�سبة اإلى حجم وتوزيع الأطراف الأخرى التي لديها حقوق ت�سويت. 

- حقوق الت�سويت املحتملة اجلوهرية التي متلكها ال�سركة والأطراف الأخرى.
- الرتتيبات التعاقدية الأخرى.

- النماذج التاريخية في ح�سور الت�سويت. 

تتمثل البيانات املالية املجمعة في البيانات املالية لل�سركة و�سركاتها التابعة )املجموعة( كما لو كانت كيان واحد. 

تت�شمن البيانات املالية املجمعة نتائج دمج الأعمال با�شتخدام طريقة ال�شتحواذ. في بيان املركز املايل املجمع، يتم اإدراج املوجودات 
واملطلوبات واملطلوبات املحتملة املحددة لل�شركة امل�شرتاة مبدئيًا بقيمتها العادلة في تاريخ ال�شتحواذ. يتم اإدراج نتائج العمليات 

امل�شرتاة في بيان الدخل ال�شامل املجمع من تاريخ احل�شول على ال�شيطرة. ول يتم جتميعها من تاريخ توقف تلك ال�شيطرة.

يعود الربح اأو اخل�شارة وكل مكون للدخل ال�شامل الآخر اإلى حاملي حقوق امللكية لل�شركة الأم واحل�ش�ض غري امل�شيطرة، حتى اإذا 
الر�شيد. وكلما كان ذلك �شروريا يتم عمل تعديالت على  النتائج في احل�ش�ض غري امل�شيطرة حتتوي على عجز في  كانت هذه 
البيانات املالية لل�سركات التابعة لتتما�سى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة. ت�ستبعد بالكامل كافة املوجودات 
واملطلوبات وحقوق امللكية والإيرادات وامل�شروفات والتدفقات النقدية داخل املجموعة واملتعلقة باملعامالت بني اأع�شاء املجموعة 

عند التجميع.

املحا�شبة عن التغري في ح�شة امللكية ل�شركة تابعة، مع عدم فقدان ال�شيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. اإذا فقدت املجموعة ال�شيطرة 
على �سركة تابعة، فاإنها:

• ت�شتبعد موجودات )مبا في ذلك ال�شهرة( ومطلوبات ال�شركة التابعة.
• ت�شتبعد القيمة الدفرتية للح�ش�ض غري امل�شيطرة.

• ت�ستبعد فروق حتويل العمالت الأجنبية املرتاكمة امل�سجلة في حقوق امللكية.
• حتقق القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم.
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• حتقق القيمة العادلة لأي ا�شتثمار حمتفظ به.
• حتقق اأي فائ�ض اأو عجز في الربح اأو اخل�شارة.

• تعيد ت�شنيف ح�شة ال�شركة الأم من البنود امل�شجلة �شابقا في الدخل ال�شامل الآخر اإلى الربح اأو اخل�شارة اأو الأرباح املرحلة، 
حيثما كان ذلك منا�شبًا، ح�شبما يتطلب الأمر اإذا كانت املجموعة قد قامت مبا�شرة بالت�شرف في املوجودات اأو املطلوبات ذات 

ال�سلة. 

دمج الأعمال وال�سهرة

بالقيمة  ويقا�ض  املحول،  املقابل  ملجموع  وفقًا  ال�شراء  تكلفة  تقا�ض  ال�شتحواذ.  با�شتخدام طريقة  الأعمال  دمج  املحا�شبة عن  يتم 
العادلة في تاريخ ال�شراء وقيمة اأي ح�ش�ض غري م�شيطرة في ال�شركة امل�شرتاة. بالن�شبة لكل عملية دمج اأعمال، تختار املجموعة 
املحددة  املوجودات  قيمة  �شافي  في  احل�شة  بن�شبة  اأو  العادلة  بالقيمة  اإما  امل�شرتاة  ال�شركة  في  امل�شيطرة  غري  احل�ش�ض  قيا�ض 

لل�شركة امل�شرتاة. تدرج التكاليف املتعلقة بال�شتحواذ كم�شروف عند تكبدها وتدرج �شمن امل�شروفات الإدارية.

وفقًا  املنا�شب  الت�شنيف  حتديد  لغر�ض  املقدرة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بتقييم  تقوم  اأعمال،  ب�شراء  املجموعة  تقوم  عندما 
لل�شروط التعاقدية والظروف القت�شادية وال�شروط ذات ال�شلة كما في تاريخ ال�شراء. ويت�شمن هذا الف�شل بني امل�شتقات املت�شمنة 

في العقود الأ�سلية لل�سركة امل�سرتاة.

عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل، يتم اإعادة قيا�ض احل�ش�ض اململوكة �شابقًا في ال�شركة املقتناة بالقيمة العادلة في تاريخ 
القتناء ويتم اإدراج اأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة في بيان الدخل املجمع ثم توؤخذ في العتبار عند حتديد ال�سهرة.

اإن اأي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�سرتي �سوف يتم اإدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ ال�سراء. يتم قيا�س املقابل املحتمل 
امل�شنف كاأ�شل اأو التزام الذي يعد اأداة مالية ويقع �شمن نطاق معيار املحا�شبة الدويل 39 الأدوات املالية: التحقق والقيا�س، بالقيمة 
العادلة مع اإدراج التغريات في القيمة العادلة اإما في بيان الدخل املجمع اأو كتغري في بيان الدخل ال�شامل الآخر.  اإذا مل يقع املقابل 
املحتمل �شمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية 39 حينئذ يتم قيا�سه وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية املنا�سبة. اإن املقابل 

املحتمل امل�شنف �شمن حقوق امللكية ل يتم اإعادة قيا�شه ويتم احت�شاب ت�شويته الالحقة �شمن حقوق امللكية.

يتم قيا�ض ال�شهرة مبدئيًا بالتكلفة التي متثل الزيادة في جمموع املقابل املحول واملبلغ املدرج للح�ش�ض غري امل�شيطرة، واأي ح�شة 
ل�شافي  العادلة  القيمة  كانت  اإذا  املفرت�شة.   واملطلوبات  امل�شرتاة  املحددة  املوجودات  �شافي  عن  تزيد  �شابقًا،  بها  الحتفاظ  مت 
املوجودات التي مت �شرائها تزيد عن جمموع املقابل املحول، تقوم املجموعة باإعادة تقييم ما اإذا كانت قد قامت ب�شكل �شحيح بتحديد 
كافة املوجودات امل�شرتاة وكافة املطلوبات املفرت�شة وتراجع الإجراءات التي مت ا�شتخدامها لقيا�ض املبالغ التي �شيتم اإدراجها في 

تاريخ ال�سراء.   
اإذا نتج عن اإعادة التقييم ا�شتمرار زيادة القيمة العادلة ل�شافي املوجودات امل�شرتاة عن جمموع املقابل املحول، يتم اإدراج الربح 

في بيان الدخل املجمع. 

بعد التحقق اأو الت�شجيل املبدئي يتم قيا�ض ال�شهرة بالتكلفة ناق�شًا خ�شائر انخفا�ض القيمة. لغر�ض اختبار انخفا�ض القيمة، يتم 
توزيع ال�شهرة املكت�شبة في دمج الأعمال، من تاريخ ال�شراء، اإلى كل وحدة من وحدات اإنتاج النقد التي من املتوقع اأن ت�شتفيد من دمج 

الأعمال ب�شرف النظر عن تخ�شي�ض املوجودات اأو املطلوبات الأخرى لل�شركة التي مت حيازتها اإلى الوحدات.
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عندما توزع ال�شهرة على جزء من وحدة اإنتاج النقد وا�شتبعاد جزء من العمليات �شمن تلك الوحدة، يتم اإدراج ال�شهرة املرتبطة 
ال�شهرة  قيا�ض  يتم  العملية.  ا�شتبعاد  عن  الناجتة  اخل�شارة  اأو  الربح  حتديد  عند  للعملية  الدفرتية  القيمة  في  امل�شتبعدة  بالعملية 

امل�شتبعدة في هذه احلالت على اأ�شا�ض القيم الن�شبية للعمليات امل�شتبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد.

ا�ستثمارات في �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة

اإن ال�سركات الزميلة هي تلك ال�سركات التي توؤثر فيها املجموعة ب�سكل جوهري. اإن التاأثري اجلوهري هو القدرة على امل�ساركة في 
القرارات املالية وال�شيا�شات الت�شغيلية لل�شركة امل�شتثمر فيها لكنه لي�ض �شيطرة اأو �شيطرة م�شرتكة على هذه ال�شيا�شات.

امل�شروع امل�شرتك هو نوع من الرتتيب امل�شرتك يكون لالأطراف الذين لديهم �شيطرة م�شرتكة على الرتتيب حقوق في �شافي موجودات 
امل�شروع امل�شرتك.  اإن ال�شيطرة امل�شرتكة هي امل�شاركة املتفق عليها تعاقديا في ال�شيطرة على ترتيب ما وتتواجد فقط عندما تتطلب 

القرارات املتعلقة بالأن�شطة ذات ال�شلة موافقة الأطراف امل�شرتكة بالإجماع.

اإن العتبارات التي مت اأخذها عند حتديد التاأثري اجلوهري اأو ال�شيطرة امل�شرتكة ت�شبه تلك العتبارات الالزمة لتحديد ال�شيطرة 
با�ستخدام طريقة حقوق  امل�سرتكة  وامل�ساريع  الزميلة  �سركاتها  في  املجموعة  ا�ستثمار  على  املحا�سبة  تتم  التابعة.   ال�سركات  على 

امللكية.

وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يتم اإثبات ال�شتثمار في �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك مبدئيًا بالتكلفة.  ويتم تعديل القيمة الدفرتية 
لال�ستثمار لإثبات التغريات في ح�سة املجموعة في �سافي موجودات ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك منذ تاريخ ال�ستحواذ.  اإن 
ال�شهرة املتعلقة ب�شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك مدرجة في القيمة الدفرتية لال�شتثمار وهي غري مطفاأة ول خمتربة فرديا للتحقق 
من انخفا�ض قيمتها. ويعك�ض بيان الدخل املجمع ح�شة املجموعة في نتائج اأعمال ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك. يتم عر�ض 
اإلى  اأي تغيري في بيان الدخل ال�شامل الآخر لهذه ال�شركات امل�شتثمر فيها كجزء من الدخل ال�شامل الآخر للمجموعة. بالإ�شافة 
ذلك، عندما يوجد تغري معرتف به مبا�سرة في حقوق ملكية ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك، تثبت املجموعة ح�ستها في اأي 
تغيري، حيثما كان منا�سبا، في بيان التغري في حقوق امللكية املجمع. يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت 
بني املجموعة و�شركتها الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك، اإلى مدى ح�شة ال�شركة في ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك. يتم عر�ض 
اإجمايل ح�شة املجموعة في نتائج �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك في مقدمة بيان الدخل املجمع خارج الربح الت�شغيلي، كما اأنه ميثل 
الربح اأو اخل�شارة بعد خ�شم ال�شرائب واحل�ش�ض غري امل�شيطرة في ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك. يتم 
اإعداد البيانات املالية لل�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك لنف�ض فرتة البيانات املالية للمجموعة. وكلما كان ذلك �شروريا يتم عمل 

تعديالت لتتما�سى ال�سيا�سات املحا�سبية مع تلك امل�ستخدمة من قبل املجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية حتدد املجموعة ما اإذا كان �شروريا العرتاف باأي خ�شارة انخفا�ض في قيمة ا�شتثمارها في �شركاتها 
الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك. تقوم املجموعة بتاريخ كل بيانات مالية بتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على انخفا�ض قيمة 
ال�شتثمار في �شركة زميلة اأو م�شروع م�شرتك. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم املجموعة باحت�شاب مبلغ النخفا�ض في القيمة 
بالفرق بني القيمة امل�شرتدة لل�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك وقيمتها الدفرتية ثم تثبت خ�شارة انخفا�ض قيمة �شركة زميلة اأو 

م�سروع م�سرتك في بيان الدخل املجمع.

عندما تفقد املجموعة تاأثريا جوهريا على ال�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك تقوم املجموعة بقيا�ض واإثبات اأي ا�شتثمار حمتفظ 
به بقيمته العادلة. اأي الفرق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة اأو امل�شروع امل�شرتك عند فقدان تاأثري جوهري اأو �شيطرة م�شرتكة 

عليها والقيمة العادلة لال�شتثمار املحتفظ به وحم�شل البيع يتم اإثباته في بيان الدخل املجمع.
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2.3.2 ممتلكات ومن�ساآت ومعدات
تت�شمن  اإن وجدت.  القيمة  في  النخفا�ض  وخ�شائر  املرتاكم  ال�شتهالك  ناق�شًا  بالتكلفة  واملعدات  واملن�شاآت  املمتلكات  اإدراج  يتم 
التكلفة �شعر ال�شراء والتكلفة املرتبطة ب�شكل مبا�شر لو�شع الأ�شل في حالة الت�شغيل لال�شتخدام املطلوب. يتم حتميل مبالغ ال�شيانة 
والت�شليح وال�شتبدالت والتح�شينات الب�شيطة كم�شاريف عند تكبدها، في احلالت التي يظهر فيها بو�شوح اأن امل�شاريف قد اأدت 
اإلى زيادة في املنافع القت�سادية امل�ستقبلية املتوقع احل�سول عليها من ا�ستخدام اإحدى املمتلكات واملن�ساآت واملعدات اإلى حد اأعلى 

من معيار الأداء املحدد اأ�شا�شًا، فاإنه يتم ر�شملة هذه امل�شاريف كتكلفة اإ�شافية على املمتلكات واملن�شاآت واملعدات. 
يتم احت�شاب ا�شتهالك املمتلكات واملن�شاآت واملعدات بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها كما يلي: 

العمر الإنتاجي

10 - 35 �سنةمباين 

7 - 25 �سنةاآلت ومعدات
1 - 7 �سنةو�سائل نقل واأجهزة كمبيوتر واأثاث

تتم مراجعة القيمة املتبقية لالأ�شل والعمر الإنتاجي وطريقة ال�شتهالك دوريًا للتاأكد من اأن الطريقة وفرتة ال�شتهالك متفقتني 
مع املنفعة القت�سادية املتوقعة مـن بنود املمتلكات واملن�ساآت واملعدات.  واإذا تغريت الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملن�ساآت 

واملعدات فاإنه يتم تغيري تلك الأعمار اعتبارًا من بداية ال�سنة املالية التي حدث بها التغري بدون اأثر رجعي. 
يتم خف�س القيمة الدفرتية للموجودات اإلى قيمتها القابلة لال�سرتداد مبا�سرة اإذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات اأكرب من قيمتها 

القابلة لال�سرتداد املقدرة.

حتدد اأرباح اأو خ�سائر البيع بالفرق بني �سافي متح�سالت البيع و�سافي القيمة الدفرتية لالأ�سل وتدرج في بيان الدخل املجمع. 
تدرج م�شروعات قيد التنفيذ �شمن بند املمتلكات واملن�شاآت واملعدات في بيان املركز املايل املجمع حتى يتم ا�شتكمالها وجتهيزها 
لتكون �شاحلة لال�شتخدام، وفي هذا التاريخ يتم اإعادة تبويبها �شمن املوجودات امل�شابهة لها، ويتم البدء في احت�شاب ا�شتهالك لها 

اعتبارًا من ذلك التاريخ.

2.3.3 موجودات غري ملمو�سة
اأية خ�سائر مرتاكمة  اإدراجها بالتكلفة ناق�سًا  املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي املحدد وامل�سرتاة ب�سكل منف�سل يتم 

متعلقة بالإطفاء اأو بخ�شائر انخفا�ض القيمة اإن وجدت. يتم احت�شاب الإطفاء على اأ�شا�ض ثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع.

تتم مراجعة العمر الإنتاجي وطرق الإطفاء في نهاية كل �سنة مالية. ويتم املحا�سبة عن التغري في التقديرات اعتباًرا من بداية ال�سنة 
املالية التي حدث بها التغري.

املوجودات غري امللمو�شة ذات العمر الإنتاجي غري املحدد وامل�شرتاة ب�شكل منف�شل يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�شا اأية خ�شائر  انخفا�ض 
القيمة اإن وجدت.

يتم �شطب املوجودات غري امللمو�شة عند ال�شتبعاد اأو عند ثبوت عدم وجود منفعة م�شتقبلية من ال�شتخدام.  يتم قيا�ض الربح اأو 
اخل�سارة الناجتة من البيع بالفرق بني �سافي متح�سالت البيع والقيمة الدفرتية لالأ�سل املباع ثم تدرج في بيان الدخل املجمع.
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2.3.4 ا�ستثمارات عقارية
اإن العقارات املحتفظ بها لفرتات تاأجريية طويلة الأجل اأو بهدف زيادة راأ�ض املال اأو كل ذلك، والتي مل يتم اإ�شغالها من قبل ال�شركة 
يتم ت�شنيفها كا�شتثمارات عقارية. تت�شمن ال�شتثمارات العقارية اأي�شا العقارات التي قيد الإن�شاء اأو التطوير لال�شتخدام امل�شتقبلي 

كا�ستثمارات عقارية.

يتم قيا�ض ال�شتثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة مبا في ذلك تكاليف املعاملة. تت�شمن تكاليف املعامالت الأتعاب املهنية للخدمات 
للت�شغيل.  كما تت�شمن القيمة  اأن يكون عليها كي ي�شبح مهيئا  التاأجري الأويل جلعل العقار في احلالة الالزم  القانونية وعمولت 

الدفرتية تكلفة ا�ستبدال جزء من ال�ستثمارات العقارية احلالية وقت تكبد التكلفة في حالة الوفاء مبعايري التحقق.

يتم  الأرا�شي.  ا�شتهالك  يتم  ل  وجد(.  )اإن  القيمة  في  النخفا�ض  ناق�شًا  امل�شتهلكة  بالتكلفة  العقارية  ال�شتثمارات  ت�شجيل  يتم 
ا�شتهالك املباين على اأ�شا�ض الق�شط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي املقدر وهو من 10 اإلى 20 �سنة.

اقت�سادية  منافع  تتوقع  ل  وعندما  دائم  ب�سكل  ال�ستخدام  من  �سحبها  عند  اأو  بيعها  عند  العقارية  ال�ستثمارات  اإثبات  اإلغاء  يتم 
م�شتقبلية من ا�شتبعادها. يتم احت�شاب الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن بيع ا�شتثمار عقاري مببلغ الفرق بني القيمة الدفرتية و�شافي 
متح�سالت البيع. يتم اإثبات اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن ال�ستغناء عن اأو ا�ستبعاد ال�ستثمارات العقارية في بيان الدخل املجمع 

في �سنة ال�ستغناء اأو البيع.

تتم التحويالت اإلى ال�شتثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغري في ال�شتخدام مثبتًا بنهاية اإ�شغال املالك للعقار اأو بداية 
عقد تاأجري ت�شغيلي. تتم التحويالت من ال�شتثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغري في ال�شتخدام مثبتًا ببداية اإ�شغال املالك 

للعقار اأو بداية التطوير بنية البيع.

2.3.5 انخفا�س قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة باإ�ستثناء ال�سهرة
يتم مراجعة املوجودات امللمو�شة وغري امللمو�شة �شنويًا لتحديد مدى وجود موؤ�شرات على انخفا�ض قيمتها. 

يتم اإثبات خ�شائر النخفا�ض في القيمة مببلغ زيادة القيمة الدفرتية لالأ�شل عن قيمتها امل�شرتدة. ومتثل القيمة امل�شرتدة لالأ�شل 
القيمة الأعلى بني �شافي �شعر البيع اأو القيمة الت�شغيلية لالأ�شل. ويتم العرتاف بخ�شائر انخفا�ض القيمة في بيان الدخل املجمع 
في الفرتة التي تظهر فيها هذه الفروقات. وعند ا�شرتداد خ�شائر انخفا�ض القيمة لالأ�شل م�شتقباًل، فاإنه يتم زيادة القيمة الدفرتية 
لالأ�شل بحيث ل تزيد القيمة الدفرتية التي كان من املمكن حتديدها فيما لو مل يتم العرتاف بخ�شائر النخفا�ض في القيمة لالأ�شل 

في ال�شنوات ال�شابقة. يتم عك�ض خ�شائر النخفا�ض في القيمة حاًل في بيان الدخل املجمع.

2.3.6 الأدوات املالية
يتم اإثبات الأ�شل اأو اللتزام املايل عندما ت�شبح املجموعة طرفًا تعاقديًا في تلك الأداة املالية. 

اأو  املتعلقة بالقتناء  اأو خ�شم تكاليف املعاملة  اإ�شافة  العادلة. يتم  بالقيمة  املالية مبدئيًا  املالية واملطلوبات  يتم قيا�ض املوجودات 
الإ�سدار لالأ�سل اأو اللتزام املايل من القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام املايل عند العرتاف املبدئي )باإ�ستثناء املوجودات املالية 
واملطلوبات املالية امل�شنفة بـ “القيمة العادلة من خالل بيان الدخل”(. حيث يتم اإدراج التكاليف املتعلقة بالقتناء مبا�سرة في بيان 

الدخل املجمع.
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املوجودات املالية

و“موجودات  الدخل”  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  “موجودات مالية  التالية:  املحددة  الفئات  املالية �شمن  املوجودات  ت�شنف 
ويتم حتديد ذلك  منها  والغر�ض  املالية  املوجودات  اإلى طبيعة  الت�شنيف  ي�شتند   .” مدينة  “قرو�ض وذمم  و  للبيع”  متاحة  مالية 
عند العرتاف الأويل. يتم اإثبات كافة م�شرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية بالطريقة العادية في تاريخ املتاجرة. تقوم املجموعة 

بت�سنيف موجوداتها املالية كما يلي: 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
يتم ت�شنيف املوجودات املالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عندما يكون الأ�شل املايل اإما حمتفظ به للمتاجرة 
اأو م�سنف في فئة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. مت اإثبات املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخل بالقيمة العادلة مع اإدراج اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة عن اإعادة القيا�ض في بيان الدخل املجمع. يتم ت�شنيف الأ�شل املايل �شمن 
هذه الفئة اإذا مت امتالكه بغر�ض بيعه في الأجل الق�شري. يتم ت�شنيف املوجودات في هذه الفئة كموجودات متداولة اإذا كان من املتوقع 
�سدادها خالل 12 �شهرًا، فيما عدا ذلك فاإنه يتم ت�شنيفها كموجودات غري متداولة. ي�شمل �شافي الربح اأو اخل�شارة املثبتة في بيان 

الدخل املجمع اأي توزيع اأرباح اأو فائدة مكت�سبة من الأ�سل املايل. مت حتديد القيمة العادلة بال�سكل املبني في )اإي�ساح 3.3(. 

موجودات مالية متاحة للبيع
اإن املوجودات املالية املتاحة للبيع لي�شت م�شتقات، وهي التي مل يتم ت�شنيفها كقرو�ض وذمم مدينة اأو ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى 

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

يتم اإعادة قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. مت حتديد القيمة العادلة بال�سكل املبني في )اإي�ساح 3.3(. 

يتم اإدراج التغريات في القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع �شمن بنود بيان الدخل ال�شامل املجمع الأخرى وترتاكم �شمن 
“احتياطي التغري في القيمة العادلة”. 

في حالة بيع اأو انخفا�ض قيمة املوجودات املتاحة للبيع، يتم حتويل ر�شيد احتياطي التغري في القيمة العادلة اإلى بيان الدخل املجمع. 

اإن الإ�شتثمارات املتاحة للبيع التي لي�ض لها �شعر �شوق معلن في �شوق ن�شط والتي ل ميكن قيا�ض القيمة العادلة لها ب�شكل موثوق، يتم 
قيا�شها بالتكلفة ناق�شًا اأي خ�شائر حمددة لالنخفا�ض في القيمة في نهاية �شنة البيانات املالية.

يتم اإثبات توزيعات الأرباح على اأدوات حقوق امللكية املتاحة للبيع في بيان الدخل املجمع عند ثبوت حق املجموعة في ا�ستالم توزيعات 
الأرباح. يتم اإثبات اأرباح وخ�سائر فروق العملة الأجنبية في بيان الدخل ال�سامل املجمع. 

قرو�ض وذمم مدينة
القرو�ض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة اأو حمددة وغري م�شعرة في �شوق ن�شط. ويتم اإدراجها 
�شمن املوجودات املتداولة، با�شتثناء ال�شتحقاقات التي تزيد عن 12 �سهرا بعد نهاية فرتة البيانات املالية. ويتم ت�سنيفها كموجودات 
غري متداولة.  تتاألف القرو�ض والذمم املدينة للمجموعة من ذمم مدينة واأر�شدة مدينة اأخرى ونقد في ال�شندوق ولدى موؤ�ش�شات 
مالية كما في تاريخ املركز املايل املجمع. يتم قيا�ض القرو�ض والذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية 
ناق�شًا اأي انخفا�ض في القيمة اإن وجدت. تدرج اإيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي با�شتثناء الذمم املدينة ق�شرية الأجل 

حيث يكون حتقق الفائدة غري جوهري.
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انخفا�ض القيمة
يتم تقييم املوجودات املالية، بخالف تلك التي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، للتاأكد من وجود موؤ�شرات لنخفا�ض القيمة 
في نهاية كل �شنة بيانات مالية. تعترب قيمة املوجودات املالية قد انخف�شت في حال وجود دليل مو�شوعي على اأن التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية املقّدرة لالأ�سل املايل قد تاأثرت نتيجة حلدث ما اأو عدة اأحداث وقعت بعد العرتاف الأويل بال�ستثمار.

من  لال�شتثمارلأدنى  العادلة  القيمة  في  اجلوهري  اأو  الهام  الإنخفا�ض  فاإن  للبيع  كمتاحة  امل�شنفة  الأ�شهم  ا�شتثمارات  حالة  وفي 
تكلفتها يعترب موؤ�شرا مو�شوعيا على انخفا�ض القيمة. 

وميكن اأن يت�شمن الدليل املو�شوعي على انخفا�ض قيمة حمفظة ذمم مدينة اخلربة ال�شابقة للمجموعة ب�شاأن حت�شيل الدفعات، 
وزيادة عدد الدفعات املتاأخرة في املحفظة خالل متو�شط فرتة ائتمان �شابقة، بالإ�شافة اإلى تغريات ملحوظة في الظروف القت�شادية 

املرتبطة بالتخلف عن �شداد الذمم املدينة.

بالن�شبة للموجودات املالية امل�شجلة بالتكلفة املطفاأة، فاإن مقدار خ�شارة انخفا�ض القيمة املثبتة ميثل الفرق بني القيمة الدفرتية 
لالأ�سل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املقدرة املخ�سومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي لالأ�سل املايل. 

بالن�شبة للموجودات املالية امل�شجلة بالتكلفة املطفاأة، فاإن مقدار خ�شارة انخفا�ض القيمة يقا�ض بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�شل 
والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة املخ�سومة ب�سعر ال�سوق احلايل اأو عائد اأ�سل مايل مماثل. 

تنخف�ض القيمة الدفرتية لالأ�شل املايل مبا�شرة نتيجة خل�شارة انخفا�ض القيمة لكافة املوجودات املالية فيما عدا الذمم التجارية 
املدينة التي تنخف�ض قيمتها الدفرتية من خالل ا�شتخدام خم�ش�ض الديون امل�شكوك في حت�شيلها.  عندما ل ميكن حت�شيل قيمة 
الذمم التجارية املدينة، يتم �شطبها مقابل ح�شاب املخ�ش�ض. تقيد ال�شرتدادات الالحقة للمبالغ امل�شطوبة �شابقا في بيان الدخل 

املجمع. 

فيما يخ�ض �شندات حقوق امللكية املتاحة للبيع فاإن خ�شائر النخفا�ض في القيمة املثبتة �شابقا كمتاحة للبيع ل يتم عك�شها في بيان 
الدخل املجمع حيث اأن اأي زيادة في القيمة العادلة لحقة خل�شائر النخفا�ض في القيمة يتم اإثباتها في بيان الدخل ال�شامل الآخر 

املجمع. 

عندما تعترب املوجودات املالية املتاحة للبيع قد انخف�شت قيمتها، يتم حتويل الربح اأو اخل�شارة املرتاكمة، التي مت اإثباتها �شابقا في 
بيان الدخل ال�سامل الآخر املجمع، اإلى بيان الدخل املجمع.

 
وفيما يخ�ض الأدوات املالية التي يتم قيا�شها بالتكلفة املطفاأة، ففي حالة وجود اأي تغري اإيجابي في الفرتة الالحقة خل�شائر النخفا�ض 
في القيمة واأمكن ربطه ب�شكل مو�شوعي بحدث يقع بعد اإثبات النخفا�ض، يتم عك�ض خ�شائر النخفا�ض في القيمة املثبتة �شابقا من 
خالل بيان الدخل املجمع اإلى املدى الذي ل تزيد فيه القيمة الدفرتية لال�شتثمار عن التكلفة املطفاأة التي كان �شيتم حتديدها فيما 

لو مل يتم العرتاف بالنخفا�ض في القيمة في ذلك التاريخ. 

عدم التحقق 
يتم اإلغاء العرتاف بالأ�شل املايل من قبل املجموعة فقط عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية املعرتف بها من الأ�شل؛ 
اأو عندما تقوم املجموعة بتحويل الأ�سل املايل وكافة خماطر ومزايا امللكية لالأ�سل املايل اإلى طرف اآخر. في حالة احلذف الكامل 
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لالأ�سل، يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية واملقابل امل�ستلم والذمم املدينة وبنود الدخل ال�سامل املجمع الأخرى املتعلقة 
بالأ�سل في بيان الدخل املجمع.

املطلوبات املالية

بالتكلفة  لحقًا  قيا�شها  ويتم  املتكبدة  التكاليف  ناق�شًا  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  القرو�ض(  فيها  )مبا  املالية  املطلوبات  اإثبات  يتم 
املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. اأي فرق بني املتح�شالت )بال�شافي بعد تكاليف املعاملة( والقيمة امل�شرتدة يتم 

العرتاف به في بيان الدخل املجمع على مدى فرتة القرو�ض با�شتخدام طريقة �شعر الفائدة الفعلي. 

عدم التحقق 
انتهاء �شالحية  اأو  اإلغائه  اأو  املحدد  اللتزام  من  الإعفاء  يتم  عندما  فقط  املجموعة  قبل  من  املالية  باملطلوبات  العرتاف  يتم  ل 

ا�ستحقاقه. يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل واملقابل املدفوع والذمم الدائنة في بيان الدخل املجمع.

املقا�سة
تتم املقا�شة بني املوجودات واملطلوبات املالية و�شافي املبلغ املبني في بيان املركز املايل املجمع فقط اإذا كانت هناك حقوق قانونية 
حالية قابلة التنفيذ ملقا�شة املبالغ املعرتف بها وتنوي املجموعة ال�شداد على اأ�شا�ض ال�شافي اأو ا�شرتداد املوجودات وت�شوية املطلوبات 

في اآن واحد. 

2.3.7 املخزون
التكلفة  اأ�شا�ض متو�شط �شعر  اأقل. ويتم حتديد تكلفة املواد اخلام على  اأيهما  اإثبات املخزون بالتكلفة و�شافي القيمة املحققة  يتم 
املرجح. تت�شمن تكلفة الب�شاعة اجلاهزة وتلك التي قيد التجهيز تكلفة املواد املبا�شرة والعمالة املبا�شرة وامل�شاريف ال�شناعية غري 
املبا�شرة الثابتة واملتغرية بالإ�شافة اإلى التكاليف الأخرى املتكبدة في اإي�شال الب�شاعة اإلى املوقع والو�شع احلايل لها. متثل �شافي 

القيمة املحققة �سعر البيع املقدر ناق�سا كافة تكاليف الإجناز املقدرة والتكاليف ال�سرورية لإمتام البيع. 

2.3.8 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفين
تقوم املجموعة وفقًا لقانون العمل الكويتي ب�شداد مبالغ للموظفين عند ترك اخلدمة طبقًا لالئحة مزايا حمددة.  بالن�شبة للعاملني 
غري الكويتيني في دول اأخرى فيتم احت�شاب مكافاأة نهاية اخلدمة وفقا لقوانني العمل ال�شائدة في هذه الدول،  ويتم �شداد تلك املبالغ 
دفعة واحدة عند نهاية خدمة املوظفين.  اإن هذا اللتزام غري ممول ويتم ح�شابه على اأ�شا�ض املبلغ امل�شتحق بافرتا�ض وقوع كامل 
اللتزام كنتيجة لإنهاء خدمة العاملني في تاريخ البيانات املالية املجمعة، وتتوقع الإدارة اأن ينتج عن هذه الطريقة تقديرًا منا�شبًا 

للقيمة احلالية للتزام املجموعة.

2.3.9 خم�س�سات
يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على املجموعة التزامات قانونية حالية اأو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث �سابقة، ومن 
املحتمل اأن يتطلب ذلك تدفقات خارجة للموارد القت�شادية لت�شوية هذه اللتزامات وميكن تقديرها ب�شورة موثوق فيها. يتم قيا�ض 
املخ�ش�شات بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقع اأن تكون مطلوبة ل�شداد اللتزام با�شتخدام معدل خ�شم يعك�ض تقديرات 

ال�سوق والقيم احلالية للنقود واملخاطر املحددة لاللتزام. 
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2.3.10 اأ�سهم خزانة 

متثل اأ�شهم اخلزانة اأ�شهم ال�شركة الذاتية امل�شرتاة ومل يتم حتى حينه اإعادة اإ�شدارها اأو اإلغائها. يتم املحا�شبة عن اأ�شهم اخلزانة 
بطريقة التكلفة حيث يتم اإدراج اإجمايل تكلفة الأ�شهم امل�شرتاة في ح�شاب مقابل �شمن حقوق امللكية. عند بيع اأ�شهم اخلزانة يتم 

اإدراج الأرباح الناجتة �شمن ح�شاب منف�شل غري قابل للتوزيع في حقوق امللكية “ربح بيع اأ�شهم خزانة ”.

كما يتم حتميل اأي خ�شائر حمققة على نف�ض احل�شاب في حدود الر�شيد الدائن لذلك احل�شاب، ويتم حتميل اخل�شائر الإ�شافية 
على الأرباح املرحلة ثم الحتياطيات ثم عالوة الإ�سدار.  ت�ستخدم الأرباح املحققة لحقا عن بيع اأ�سهم اخلزانة اأول ملقابلة اخل�سائر 

امل�شجلة �شابقا في عالوة ال�شدار ثم في الحتياطيات ثم الأرباح املرحلة ثم الربح الناجت عن بيع اأ�شهم اخلزانة. 

2.3.11 العمالت الأجنبية

عملة الت�سغيل والعر�ض 
البيئة القت�سادية  ال�سائدة في  العملة  با�ستخدام  املالية لكل �سركة من �سركات املجموعة  البيانات  البنود املدرجة في  يتم قيا�س 
العر�ض  عملة  وهو  الكويتي  بالدينار  املجمعة  املالية  البيانات  هذه  عر�ض  مت  الت�شغيل(.  )عملة  املن�شاأة  فيها  تعمل  التي  الرئي�شية 

للمجموعة.

املعامالت والأر�سدة
اأرباح  اإثبات  يتم  املعاملة.  بتاريخ  ال�سائدة  التحويل  اأ�سعار  ح�سب  الكويتي  الدينار  اإلى  الأجنبية  بالعمالت  املعامالت  حتويل  يتم 
وخ�سائر حتويل العملة الأجنبية الناجتة عن ت�سوية املعامالت بالعملة الأجنبية وترجمة معدلت التحويل في نهاية ال�سنة للموجودات 

واملطلوبات املالية بالعملة الأجنبية في بيان الدخل املجمع.

�سركات املجموعة
تتم ترجمة نتائج الأعمال واملركز املايل لكافة �شركات املجموعة والتي لها عملة ت�شغيل خمتلفة عن عملة العر�ض )بخالف ال�شركات 

التي متار�ض اأن�شطتها في دول تعاين من معدلت ت�شخم عالية جدا( اإلى عملة العر�ض كما يلي: 

• يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات في بيان املركز املايل املجمع با�شتخدام �شعر الإقفال في تاريخ البيانات املالية. 
• تتم ترجمة الإيرادات وامل�شروفات في بيان الدخل املجمع با�شتخدام متو�شط �شعر ال�شرف.

• ويتم اإثبات ناجت الرتجمة في بند م�ستقل في بيان الدخل ال�سامل املجمع.

2.3.12 حتقق الإيرادات

العمالء  للمردودات من  املقدرة  باملبالغ  تخفي�شه  ويتم  املدينة،  الذمة  اأو  امل�شتلم  البيع  ملبلغ  العادلة  بالقيمة  الإيرادات  قيا�ض  يتم 
واخل�سميات الأخرى امل�سابهة. 

املخاطر  نقل هذه  يتم عادة  امل�سرتي.  اإلى  املهمة  امللكية ومنافعها  يتم نقل خماطر  الب�ساعة عندما  بيع  الإيرادات من  تتحقق   •
واملنافع اإلى امل�سرتي عند الت�سليم وانتقال امللكية القانونية. 

• يتم اإثبات اإيرادات توزيعات الأرباح عند ثبوت احلق في ا�ستالمها.
• تدرج فوائد الودائع على اأ�سا�س التوزيع الزمني وت�سجل الإيرادات الأخرى على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق. 
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2.3.13 تكاليف اقرتا�س 

يتم اإ�شافة تكاليف القرتا�ض املرتبطة مبا�شرة بحيازة واإن�شاء واإنتاج املوجودات املوؤهلة، وهي املوجودات التي حتتاج وقتًا طوياًل 
لتجهيزها لت�شبح �شاحلة ل�شتخدامها املزمع، اإلى تكلفة هذه املوجودات حتى ذلك الوقت الذي ت�شبح فيه املوجودات جاهزة متامًا 
اأو بيعها. يتم العرتاف بباقي تكاليف القرتا�ض كم�شاريف في الفرتة التي تكبدت فيها �شمن بيان الدخل  ل�شتخدامها املزمع 

املجمع.

2.3.14 عقود التاأجري 

ت�شنف عقود التاأجري كعقود تاأجري متويلي عندما توؤدي �شروطها اإلى حتويل معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية اإلى امل�شتاأجر، 
ويتم ت�سنيف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود تاأجري ت�سغيلي. 

املجموعة هي املوؤجر
توزيع  ويتم  الإيجار.  عقد  مدة  مدار  على  الثابت  الق�شط  اأ�شا�ض  على  الت�شغيلية  الإيجار  عقود  من  الإيجار  باإيراد  العرتاف  يتم 
اإيرادات عقود الإيجار التمويلية على الفرتات املحا�سبية لتعك�س معدل عائد دوري ثابت على �سافي ا�ستثمار املجموعة القائم في 

عقود الإيجار. 

املجموعة هي امل�ستاأجر 
يتم العرتاف املبدئي باملوجودات امل�ستاأجرة وفقا لعقود تاأجري متويلي كموجودات في بيان املركز املايل املجمع بالقيمة احلالية 
اإدراج اللتزام املقابل امل�شتحق للطرف املوؤجر في بيان املركز املايل املجمع  املقدرة للحد الأدنى للمبالغ املدفوعة للتاأجري.  ويتم 
كالتزام اإيجار متويلي. يتم اإثبات مدفوعات التاأجري الت�سغيلي كم�سروف في بيان الدخل املجمع على اأ�سا�س ثابت على مدى فرتة 

عقد التاأجري.

2.3.15 توزيعات الأرباح

يتم اإثبات توزيعات اأرباح على م�شاهمي ال�شركة كمطلوبات في البيانات املالية املجمعة في ال�شنة التي يتم فيها اعتماد تلك التوزيعات 
من قبل م�ساهمي ال�سركة. 

اإدارة المخاطر   .3
3.1  املخاطر املالية

اإن اأن�شطة املجموعة تعر�شها ملجموعة من املخاطر املالية وهي خماطر ال�شوق )تت�شمن خماطر العمالت الأجنبية وخماطر التغري 
في القيمة العادلة الناجتة عن التغري في معدل الفائدة وخماطر التقلبات في التدفقات النقدية الناجتة عن التغريات في اأ�سعار 

الفائدة وخماطر الأ�سعار( وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة. 

ترتكز اإدارة املجموعة لهذه املخاطر املالية في التقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�سرية 
الأجل في عوامل ال�سوق. 
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اأ- خماطر ال�سوق

خماطر العملة الأجنبية
تتعر�ض املجموعة خلطر العمالت الأجنبية الناجت ب�شكل اأ�شا�شي من التعامل في الأدوات املالية بالدولر الأمريكي.  اإن خطر العمالت 

الأجنبية ينتج من املعامالت امل�شتقبلية ومن املوجودات واللتزامات بعملة تختلف عن عملة الت�شغيل.
قامت املجموعة بو�شع �شيا�شات لإدارة خماطر العملة الأجنبية تتمثل في املراقبة الدقيقة للتغريات في اأ�شعار العملة وتاأثريها على 
الو�شع املايل للمجموعة.  وكذلك ا�شتخدام اأدوات حتوط لتغطية خطر اأ�شعار �شرف بع�ض العمالت الأجنبية وذلك على مدار العام. 

تتعر�ض املجموعة ب�شكل اأ�شا�شي ملخاطر العمالت الأجنبية نتيجة لرتجمة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت الأجنبية مثل النقد 
والنقد املعادل وال�شتثمارات والذمم املدينة والذمم الدائنة والقرو�ض والت�شهيالت البنكية واملرابحة. 

فيما يلي �سافي مراكز الدولر الأمريكي كما في تاريخ البيانات املالية املجمعة:

20132012

)6,348,830()11,327,225(�سافي مراكز الدولر الأمريكي

ربح  �شافي  فاإن  الأخرى،  املتغريات  كل  ثبات  مع  الكويتي  الدينار  اأمام   %5 مبعدل  الأمريكي  الدولر  انخفا�ض/ارتفاع  حالة  في 
املجموعة �سوف يزيد/ينخف�س مبقدار 566,361 دينار كويتي لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2013 )317,442 دينار كويتي لل�سنة 

املنتهية في 31 دي�سمرب 2012(. 

خماطر ال�سعر
تتعر�ض املجموعة ملخاطر ال�شعر من خالل ا�شتثماراتها املبوبة في البيانات املالية املجمعة كا�شتثمارات متاحة للبيع اأو كا�شتثمارات 

مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها على اأ�سا�س توزيعات الأ�سل املحددة م�سبقا على فئات متعددة والتقييم 
امل�شتمر لظروف ال�شوق والجتاهات وتقدير الإدارة لتغريات طويلة الأجل في القيمة العادلة. بالإ�شافة اإلى ذلك، تقوم املجموعة 

بالحتفاظ با�شتثماراتها لدى �شركات ا�شتثمار متخ�ش�شة تقوم باإدارة تلك ال�شتثمارات. 

كما تقوم املجموعة من خالل التقارير ال�شهرية التي يتم تزويدها بها من مديري املحافظ باملراقبة على اإدارة املحافظ ال�شتثمارية 
واتخاذ الإجراءات الالزمة في حينه لتقليل خماطر ال�سوق املتوقعة لتلك ال�ستثمارات. 

اإن اجلدول اأدناه يو�شح اأثر انخفا�ض موؤ�شر �شوق الكويت لالأوراق املالية على �شافي اأرباح املجموعة لل�شنة وعلى حقوق امللكية.  اإن 
هذا التحليل يفرت�ض تغري موؤ�شر �شوق الكويت لالأوراق املالية بن�شبة ± 5% مع ثبات كافة العوامل الأخرى. 

الأثر على بيان الدخل ال�سامل املجمع الأثر على بيان الدخل املجمع

2012 2013 2012 2013

- - 80,851 76,176 ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
3,222,015 3,246,099 - - ا�ستثمارات متاحة للبيع
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خماطر التقلبات في التدفقات النقدية والقيمة العادلة الناجتة عن التغري في اأ�سعار الفائدة:
حيث اأن املجموعة لي�س لديها موجودات هامة حمملة باأ�سعار فائدة، فاإن اإيرادات املجموعة وتدفقاتها النقدية الت�سغيلية م�ستقلة 

عن خماطر �سعر الفائدة. 

اإن خماطر �شعر الفائدة ناجتة عن القرتا�ض طويل الأجل. حتتفظ املجموعة بقرو�ض حمملة باأ�شعار فائدة متغرية واأخرى حمملة 
باأ�سعار فائدة ثابتة. 

تقوم املجموعة بتحليل اأ�سعار الفائدة ب�سورة ديناميكية.  تاأخذ املجموعة ال�سيناريوهات املتاحة في العتبار اإمكانية اإعادة متويل 
وجتديد القرو�ض احلالية والقرو�ض البديلة.

ارتفعت مبقدار  بالدولر  واملرابحات  والقرو�ض  البنكية  الت�شهيالت  الفائدة على  اأ�شعار  كانت  لو  فيما   ،2013 دي�سمرب   31 بتاريخ 
كويتي  دينار   41,884 مببلغ  ال�شنة  اأرباح  �شافي  انخفا�ض  اإلى  يوؤدي  �شوف  ذلك  كان  الأخرى،  العوامل  باقي  ثبات  مع   %0.20

)17,597 دينار كويتي لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2012(.

ب- خماطر الئتمان

الآخر  الطرف  تكبد  اإلى  يوؤدي  ال�شتحقاق مما  تاريخ  باإلتزاماته في  الوفاء  املالية على  الأداة  اأطراف  اأحد  ميثل ذلك عدم قدرة 
خل�شائر مالية. تتعر�ض املجموعة خلطر الئتمان ب�شكل كبري في املدينني والنقد والنقد املعادل، وتقوم املجموعة مبراقبة واإدارة تلك 

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

- تنوع عدد العمالء وعدم تركيز التعامل مع عميل واحد.
- احل�شول على كفالت بنكية ل�شالح ال�شركة من العمالء �شادرة من بنوك ذات ت�شنيف ائتماين عايل واعتمادات م�شتندية غري 

قابلة لالإلغاء. 
- التعامل مع موؤ�س�سات مالية ذات ت�سنيف ائتماين عايل.

ج- خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر األ تكون املجموعة قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها. ولتحديد هذه املخاطر فقد قامت 
الإدارة بتوفير م�سادر متويل متنوعة ومراقبة �سيولة املوجودات وال�سيولة ب�سكل دوري.

تقع امل�شوؤولية النهائية في اإدارة خماطر ال�شيولة على جمل�ض الإدارة. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�شيولة من خالل الحتفاظ 
باحتياطيات منا�شبة وكذلك احل�شول على ت�شهيالت بنكية.  بالإ�شافة اإلى املراقبة امل�شتمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية 

وتواريخ �شجل ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.

فيما يلي بيان يو�شح تواريخ ا�شتحقاق اللتزامات املالية الغري خم�شومة على املجموعة كما في 31 دي�سمرب:

2013
اأكرث من 3 �سنوات من �سنة اإلى 3 �سنوات من3 اأ�سهر اإلى �سنة

37,187,862 44,178,813 24,126,235 قرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات
- - 17,867,270 دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 
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2012

اأكرث من 3 �سنوات من �سنة اإلى 3 �سنوات من 3 اأ�سهر اإلى �سنة

70,183,970 50,447,078 7,284,703 قرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات
- - 20,434,540 دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

3.2  خماطر راأ�س املال 
تدير املجموعة راأ�سمالها للتاأكد من اإن �سركات املجموعة �سوف تكون قادرة على ال�ستمرار، الى جانب توفير اأعلى عائد للم�ساهمني 

من خالل ال�ستخدام الأمثل للمديونية وحقوق امللكية. 

والنقد  النقد  منها  خم�شومًا  واملرابحات  البنكية  والت�شهيالت  )القرو�ض  الديون  �شافي  من  للمجموعة  املال  راأ�ض  هيكل  يتكون 
املعادل( وحقوق امللكية. 

تهدف املجموعة اإلى الحتفاظ بن�شبة مديونية اإلى اإجمايل راأ�ض املال ترتاوح من 25% اإلى 45% يتم حتديدها بن�سبة �سافي الديون 
اإلى اإجمايل راأ�س املال.

فيما يلي بيان يو�شح ن�شبة �شافي الديون حلقوق امللكية كما في 31 دي�سمرب:

20132012

96,752,228112,298,694 اإجمايل قرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات 

ا(: النقد والنقد املعادل )11,226,936()18,442,018()ناق�سً

78,310,210101,071,758�سافي الديون

194,146,913151,634,685جمموع حقوق امللكية

272,457,123252,706,443اإجمايل راأ�س املال

28.7440.00ن�سبة �سافي الديون اإلى اإجمايل راأ�س املال )%(

3.3  تقدير القيمة العادلة 
 الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي ميكن من خالله ا�شتالم اأو بيع اأ�شل اأو املبلغ املدفوع لتحويل التزام في معاملة نظامية بني م�شاركني 
في ال�سوق كما في تاريخ القيا�س.

اإن املوجودات واملطلوبات املالية التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة في بيان املركز املايل املجمع م�شنفة �شمن الت�شل�شل الهرمي للقيمة 
العادلة في ثالثة م�ستويات. مت حتديد امل�ستويات الثالثة على اأ�سا�س مالحظة املدخالت الهامة للقيا�س كما يلي: 

• قيا�سات القيمة العادلة للم�ستوى 1: م�شتمدة من الأ�شعار املعلنة )غري املعدلة( في اأ�شواق ن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة.
• قيا�سات القيمة العادلة للم�ستوى 2: م�شتمدة من مدخالت بخالف الأ�شعار املعلنة املدعومة مب�شادر ميكن حتديدها للموجودات 

اأو املطلوبات اإما ب�شكل مبا�شر )اأي، الأ�شعار( اأو ب�شكل غري مبا�شر )اأي، م�شتمدة من الأ�شعار(.
اإلى  اأو املطلوبات التي ل ت�شتند  اأ�شاليب تقييم تت�شمن مدخالت للموجودات  3: م�شتمدة من  قيا�سات القيمة العادلة للم�ستوى   •

بيانات �شوق مدعومة مب�شادر ميكن حتديدها )مدخالت غري مدعومة مب�شادر ميكن حتديدها(.
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قيا�س الأدوات املالية بالقيمة العادلة

فيما يلي القيم الدفرتية ملوجودات ومطلوبات املجموعة كما هو مدرج في بيان املركز املايل املجمع:

20132012

املوجودات املالية

موجودات غري متداولة

71,569,56671,446,765ا�ستثمارات متاحة للبيع

موجودات متداولة

18,193,79015,035,629مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

9,405,8639,662,680ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

18,442,01811,606,936نقد بال�سندوق ولدى موؤ�س�سات مالية

46,041,67136,305,245

20132012

مطلوبات مالية بالتكلفة املطفاأة:

مطلوبات غري متداولة

73,469,975105,294,172قرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات

مطلوبات متداولة 

23,282,2537,004,522قرو�ض وت�شهيالت بنكية ومرابحات

17,867,27020,434,540دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

41,149,52327,439,062

تاأخذ الإدارة في اعتبارها اأن القيم الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية، املدرجة بالتكلفة املطفاأة، تقارب قيمها العادلة.  

يبني اجلدول التايل م�شتوى ت�شل�شل قيا�ض القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة كما في 31 دي�سمرب.

2013
امل�ستوى 2امل�ستوى 1

موجودات مقا�سة بالقيمة العادلة

موجودات غري متداولة

ا�ستثمارات متاحة للبيع
-64,921,973اأ�سهم م�سعرة

2,923,584-�سناديق اأجنبية

موجودات متداولة

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
-1,523,510ا�ستثمارات حملية م�سعرة

7,882,353-ا�ستثمارات اأجنبية
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2012
امل�ستوى 2امل�ستوى 1

موجودات مقا�سة بالقيمة العادلة

موجودات غري متداولة

ا�ستثمارات متاحة للبيع
-64,440,307اأ�سهم م�سعرة

3,074,334-�سناديق اأجنبية

موجودات متداولة

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
-1,617,016ا�ستثمارات حملية م�سعرة

8,045,664-ا�ستثمارات اأجنبية

مل تكن هناك حتويالت جوهرية بني امل�شتويني 1 و 2 خالل فرتة البيانات املالية.

القيا�س بالقيمة العادلة

مل تتغري طرق واأ�شاليب التقييم امل�شتخدمة لأغرا�ض قيا�ض القيمة العادلة مقارنة لفرتة البيانات املالية ال�شابقة.

اأ- ا�ستثمارات م�سعرة

العادلة  القيمة  بها. مت حتديد  بور�سة معرتف  في  عاما  تداول  تداولها  يتم  امل�سعرة  ملكية  التي متثل حقوق  املالية  الأوراق  جميع 
بالرجوع اإلى اأ�شعار عرو�ض ال�شراء املعلنة بتاريخ الإف�شاح.

ب- ا�ستثمارات غري م�سعرة

تقا�س ال�ستثمارات غري امل�سعرة بالقيمة العادلة املقدرة با�ستخدام خمتلف طرق التقييم مثل طريقة التدفقات النقدية املخ�سومة، 
والتي تت�شمن بع�ض الفرتا�شات غري املدعومة باأ�شعار �شوقية ميكن حتديدها.

ج- �سناديق اأجنبية

اأجنبية م�سعرة وغري م�سعرة. مت حتديد القيمة العادلة  اأوراق مالية  اأجنبية مدارة ب�سكل رئي�سي من  تتكون ال�ستثمارات في �سناديق 
لالأوراق املالية امل�شعرة بالرجوع اإلى عرو�ض اأ�شعارها بتاريخ التقرير. كما مت حتديد القيمة العادلة لالأوراق املالية غري امل�شعرة با�شتخدام 

تقنيات تقييم ت�ستخدم عادة من قبل مديري ال�سناديق. اإن جميع املدخالت الهامة اإلى النموذج مبنية على اأ�سعار �سوقية مر�سودة. 

د- ا�ستثمارات حملية واأجنبية

تتاألف ال�شتثمارات الأ�شا�شية في ال�شتثمارات حملية واأجنبية م�شعرة مت حتديد قيمتها العادلة بالرجوع اإلى اأ�شعار عرو�ض ال�شراء 
املعلنة بتاريخ البيانات املالية. 

التقديرات والفترا�صات المحا�صبية المهمة  .4
القيم  لتحديد  والفرتا�شات  التقديرات  ببع�ض  القيام  الإدارة  من  تتطلب  املجموعة  من  املتبعة  املحا�شبية  ال�شيا�شات  تطبيق  اإن 
الدفرتية للموجودات واملطلوبات التي لي�شت لها اأي م�شادر اأخرى للتقييم. تلك التقديرات والفرتا�شات امل�شاحبة لها ت�شتند اإلى 

عامل اخلربة ال�شابقة وعوامل اأخرى ذات عالقة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
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تتم مراجعة التقديرات والفرتا�شات الرئي�شية ب�شكل م�شتمر. يتم اإثبات مراجعات التقديرات املحا�شبية في ال�شنة التي تتم فيها 
مراجعة التقديرات وال�سنوات امل�ستقبلية اإذا كانت املراجعة توؤثر على كل من ال�سنة احلالية وال�سنوات امل�ستقبلية.

فيما يلي التقديرات الرئي�شية التي تخ�ض امل�شتقبل والتي قد ينتج عنها خطر هام ي�شبب تعديالت جوهرية على القيمة الدفرتية 
للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنوات املالية القادمة. 

تقييم الأدوات املالية
القيمة  لتقدير  �شوق  ت�شتند على خمرجات  ل  تت�شمن معطيات  تقييم  و�شائل  املجموعة  ت�شتخدم   ،3.3 اإي�شاح  كما هو مو�شح في 
العادلة لبع�س الأدوات املالية. ترى الدارة اأن تلك الو�سائل امل�ستخدمة في التقييم منا�سبة لتحديد القيمة العادلة لتلك الأدوات 

املالية.
 

انخفا�ض قيمة املخزون
تقوم الإدارة في تاريخ كل بيان مركز مايل جممع بتحديد ما اإذا كان هناك انخفا�ض في قيمة املخزون.  اإن حتديد النخفا�ض في 

القيمة يتطلب من الإدارة القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم ت�شمل طبيعة ال�شناعة وظروف ال�شوق. 

انخفا�ض قيمة الذمم املدينة 
يتم تقدير النخفا�ض في قيمة املدينني في �شوء خربة املجموعة حول امكانية التح�شيل وزيادة عدد اأيام التاأخري في التح�شيل 
عن متو�شط فرتة الئتمان والتغيريات امللحوظة في القت�شاديات العاملية واملالية التي توؤدي بدورها الى تخلف العمالء في ال�شداد. 

التزامات حمتملة 
تن�شاأ املطلوبات املحتملة نتيجة اأحداث ما�شية يتاأكد وجودها فقط بوقوع اأو عدم وقوع حدث اأو اأحداث م�شتقبلية غري موؤكدة ل تدخل 
بالكامل �شمن �شيطرة املجموعة. يتم ت�شجيل خم�ش�شات املطلوبات عندما تعترب اخل�شارة حمتملة وميكن تقديرها ب�شورة معقولة. 

اإن حتديد ما اإذا كان يجب ت�شجيل خم�ش�ض من عدمه لقاء اأي مطلوبات حمتملة ي�شتند اإلى تقديرات الإدارة.

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

تقوم املجموعة بت�شنيف ال�شتثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا مت اقتناء ذلك ال�شتثمار بغر�ض حتقيق اأرباح ق�شرية 
الأجل اأو اإذا كان �سوف يتم اإدارته وتقييم اأدائه ورفع تقارير بذلك داخليا بناًء على اأ�سا�س موثوق فيها لتحديد القيمة العادلة بناء 

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

انخفا�ض قيمة ال�شتثمارات
اأو مادي في  حتدد املجموعة النخفا�ض في اأدوات حقوق امللكية امل�شنفة كمتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ض طويل الأجل 
القيمة العادلة لهذه ال�شتثمارات، كما اأن حتديد النخفا�ض طويل الأجل اأو املادي يتطلب من الإدارة ممار�شة حكمها في هذا ال�شاأن.  
تقوم املجموعة بتقييم، �شمن عوامل اأخرى، التذبذب املعتاد في اأ�شعار الأ�شهم املدرجة والتدفقات النقدية املتوقعة ومعدلت اخل�شم 
لال�شتثمارات غري امل�شعرة. اإن النخفا�ض في القيمة يعترب مالئمًا عندما يكون هناك دليل مو�شوعي على تدهور في املركز املايل 
في ال�شركة امل�شتثمر فيها اأو في ال�شناعة التي تعمل بها وكذلك في اأداء القطاع والتكنولوجيا وعوامل اأخرى ت�شغيلية ومالية مرتبطة 

بالتدفقات النقدية. يو�شح )اإي�شاح 8( اأثر ذلك على البيانات املالية املجمعة. 
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اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

انخفا�ض قيمة املوجودات امللمو�شة وغري امللمو�شة 
تقوم املجموعة مبراجعة قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�سفة م�ستمرة لتحديد ما اإذا كان يجب ت�سجيل خم�س�س مقابل 
وتوقيت  مبلغ  لتحديد  بالن�شبة  الإدارة  قبل  من  تقدير  عمل  يجب  خا�شة  وب�شفة  املجمع.  الدخل  بيان  في  القيمة  في  النخفا�ض 
التدفقات النقدية امل�شتقبلية عند حتديد م�شتوى املخ�ش�شات املطلوبة. اإن تلك التقديرات �شرورية ا�شتنادًا اإلى عدة عوامل تتطلب 
درجات خمتلفة من احلكم وظروف عدم التاأكد وبالتايل فاإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات مما ينتج عنه تغيريات على 

تلك املخ�س�سات. 

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملن�ساآت واملعدات 
تقوم اإدارة املجموعة بتحديد الأعمار الإنتاجية وال�ستهالكات للممتلكات واملن�سات واملعدات. وتقوم اإدارة املجموعة بزيادة تكلفة 
ال�ستهالك عندما تكون الأعمار الإنتاجية اأقل من الأعمار التي مت تقديرها في ال�سابق. تقوم املجموعة بحذف اأو تخفي�س قيمة 

املوجودات املتقادمة اأو املوجودات غري الإ�سرتاتيجية التي يتم ال�ستغناء عنها اأو بيعها. 

5.  ممتلكات ومن�صاآت ومعدات

األت ومعداتاأرا�سي ومباين

و�سائل نقل 

واأجهزة 

كمبيوتر واأثاث

م�ساريع قيد 

الإجمايلالتنفيذ

التكلفة

30,033,19486,956,9093,244,77080,665,483200,900,356في 1 يناير 2012
9,68926,2701,741,41225,585,33227,362,703اإ�شافات 
-)781,081(194,498562,92323,660حتويالت

)14,150(-)14,150(--ا�ستبعادات
30,237,38187,546,1024,995,692105,469,734228,248,909في 31 دي�سمرب 2012

641,986254,5091,557,50719,024,99421,478,996اإ�شافات 
-)2,190,537(686,2231,401,552102,762حتويالت

)204,918(-)18,564()186,354(-ا�ستبعادات 
10,57742,8023,63576857,782فروق عملة 

31,576,16789,058,6116,641,032122,304,959249,580,769في 31 دي�سمرب 2013

ال�ستهالك املرتاكم 

90,005,131-20,803,65868,539,436662,037في 1 يناير 2012
1,967,511-352,0171,230,685384,809املحمل لل�سنة

)8,530(-)8,530(--ا�ستبعادات
91,964,112-21,155,67569,770,1211,038,316في 31 دي�سمرب 2012

2,297,756-512,1661,445,828339,762املحمل لل�سنة
)187,528(-)1,173()186,355(-ا�ستبعادات 
46,106-7,57935,7672,760فروق عملة

94,120,446-21,675,42071,065,3611,379,665في 31 دي�سمرب 2013

�سافي القيمة الدفرتية

9,081,70617,775,9813,957,376105,469,734136,284,797في 31 دي�سمرب 2012
9,900,74717,993,2505,261,367122,304,959155,460,323في 31 دي�سمرب 2013
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تتمثل اأهم امل�شروعات قيد التنفيذ في م�شروع اإن�شاء فرن جديد لإنتاج الكلنكر. تبلغ التكلفة الإجمالية املقدرة للم�شروع   125,183,276 
دينار كويتي في حني بلغت تكلفة الأعمال املنفذة 120,244,208 دينار كويتي كما في 31 دي�سمرب 2013 )102,943,355 دينار 

كويتي كما في 31 دي�سمرب2012(.

اإن كافة املمتلكات واملن�شاآت واملعدات مقامة على اأرا�شي م�شتاأجرة من اأمالك الدولة وفقًا لعقود تاأجري ملدة خم�ض �شنوات تنتهي 
عام 2014. 

مت حتميل ال�ستهالك في بيان الدخل املجمع كما يلي : 
20132012

2,245,3581,916,354تكلفة مبيعات
52,39851,157م�ساريف بيعية وعمومية واإدارية

2,297,7561,967,511

بلغـــت تكـاليـــف القتـــرا�ض املر�شملــة علــى م�شروعــــات قيــــد التنفيــذ  3,871,496  دينــار كويتـي خــالل ال�سنـــــة املنتهيـــة فــــي 
31 دي�سمرب 2013 )4,043,799 دينار كويتي خالل ال�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2012(. 

6.  ا�صتثمارات عقارية
2012 2013

التكلفة

1,989,744 1,989,744 كما في 1 يناير و 31 دي�سمرب 
ال�ستهالك املرتاكم

1,004,798 1,051,917 كما في 1 يناير 
47,119 47,121 املحمل لل�سنة

1,051,917 1,099,038 كما في 31 دي�سمرب 
937,827 890,706 القيمة الدفرتية

تبلغ القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية 3,802,500  دينار كويتي كما في 31 دي�سمرب 2013 )3,315,000 دينار كويتي كما في 
31  دي�سمرب 2012(.

مت التو�سل اإلى القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية للمجموعة كما في 31 دي�سمرب 2013 على اأ�سا�س تقييم مت اإجرائه في التواريخ 
املحددة من قبل مثمنني م�ستقلني لي�سوا على �سلة باملجموعة، ولديهم اخلربة املنا�سبة واحلديثة في تقييم العقارات في املواقع ذات 

ال�سلة. مت حتديد القيمة العادلة على اأ�سا�س طريقة املقارنات ال�سوقية التي تعك�س املعاملة احلديثة امل�سعرة ملمتلكات مماثلة.  

7.  ا�صتثمارات في �صركات زميلة
بلد 

التاأ�سي�س

حقوق الت�سويت 

ون�سبة امللكية% 

طريقة القيمة الدفرتية

القيا�س 20132012ا�سم ال�سركة الزميلة

--30.00الكويتال�سركة الكويتية لل�سخور )�س.م.ك.م(
 حقوق امللكية

حقوق امللكية33.3915,029,84314,679,545الكويت�سركة املقاولت واخلدمات البحرية )�س.م.ك.م(
15,029,84314,679,545
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فيما يلي احلركة على ال�ستثمارات في ال�سركات الزميلة:
2012 2013

14,702,575 14,679,545 الر�سيد في 1 يناير 
)74,453( 659,302 ن�شيب املجموعة من نتائج اأعمال �شركات زميلة 

51,423 37,280 ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة
- )346,284( توزيعات نقدية م�ستلمة

14,679,545 15,029,843 الر�سيد في 31 دي�سمرب 

مت اإثبات ن�شيب املجموعة من نتائج اأعمال ال�شركات الزميلة من واقع املعلومــــات املاليــــة الغيــــر مدققــــة للفتــــرة املنتهيــــة فــــي 
30 �سبتمرب 2013. 

بلغ ن�شيب املجموعة في موجودات ومطلوبات واإيرادات وم�شاريف و�شافي اأرباح/)خ�شائر( ال�شركات الزميلة ما يلي:

�سافي اأرباح/

)خ�سائر( امل�ساريف الإيرادات املطلوبات املوجودات القيمة العادلة

غري املتداولة املتداولة غري املتداولة املتداولة

31 دي�سمرب 2013

- - - 51,572 647,178 31,316 867,801 غري م�سعرة
ال�سركة الكويتية لل�سخور 

)�س.م. ك.م(

659,302 18,943,151 19,602,453 21,732,991 27,977,968 55,409,550 9,331,252 12,189,179

�سركة املقاولت واخلدمات 

البحرية

 )�س.م. ك.م(                 

31 دي�سمرب 2012

)463,923( 2,900,262 2,436,339 48,264 2,152,058 144,526 1,365,465 غري م�سعرة
ال�سركة الكويتية لل�سخور

 )�س.م. ك.م(

389,470 20,036,680 20,426,150 18,467,520 26,812,012 48,743,171 11,215,906 12,881,746

�سركة املقاولت واخلدمات 

البحرية

)�س.م. ك.م( 

8.  ا�صتثمارات متاحة للبيع
2012 2013

64,440,307 64,921,973 اأ�سهم م�سعرة
3,932,124 3,724,009 اأ�سهم غري م�سعرة
3,074,334 2,923,584 �سناديق اأجنبية

71,446,765 71,569,566

اأ�شهم جمموعــة  في   2013 دي�سمرب   31 في  كما  كويتي  دينار   29,077,218 ا�شتثمـــارات مببلــغ  امل�شعــرة  ال�شتثمـــارات  تت�شمـــن 
ال�سناعــات الوطنيـــة القاب�ســة – �س.م.ك.ع. وهي اأحد امل�ساهمني الرئي�سني في املجموعة )26,570,562 دينار كويتي كمــا فــي 
31 دي�سمرب 2012(. مت اإعداد درا�شة لهذا ال�شتثمار من قبل الإدارة لغر�ض حتديد ما اإذا كان هناك انخفا�ض في القيمة من عدمه، 

وقد خل�شت الإدارة من الدرا�شة اإلى اأن القيمة العادلة لال�شتثمار تفوق قيمته ال�شوقية احلالية وبالتايل مل يتم اإثبات انخفا�ض في 
القيمة في بيان الدخل املجمع.
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مت اإدراج ال�شتثمارات غري امل�شعرة بالتكلفة ناق�ض انخفا�ض القيمة )اإن وجد( حيث اأنه ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شورة موثوق 
اأي انخفا�ض في  اإلى وجود  املتاحة عن هذه ال�شتثمارات ل ت�شري  اإن املعلومات  بها نظرًا لعدم وجود �شوق ن�شطة لهذه ال�شتثمارات. 

القيمة.

تت�شمن ال�شتثمارات املتاحة للبيع ا�شتثمارات مببلغ 1,829,025 دينار كويتي كما في 31 دي�سمرب 2013 )2,617,055 دينار كويتي 
كما في 31 دي�سمرب 2012( مت تقييمها على اأ�سا�س اآخر تقارير تقييم متاحة خالل ال�سنة من مديري ال�ستثمار وذلك لعدم توافر 

تقارير لهذه ال�ستثمارات كما في تاريخ البيانات املالية املجمعة.

مت اإثبات النخفا�ض في قيمة بع�ض ال�شتثمارات املتاحة للبيع مببلغ 533,287 دينار كويتي لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2013 
اإثبات ذلك  2012( وذلك نتيجة النخفا�ض الهام في قيمتها، وقد مت  31 دي�سمرب  )1,534,331 دينار كويتي لل�سنة املنتهية في 

النخفا�ض في بيان الدخل املجمع. 
فيما يلي حتليل ال�ستثمارات املتاحة للبيع بالعمالت كما في 31 دي�سمرب:

2012 2013

68,372,431 68,645,982 دينار كويتي
2,297,346 2,137,656 دولر اأمريكي

776,988 785,928 يورو
71,446,765 71,569,566

9.  مخزون
2012 2013

25,243,961 20,342,781 مواد اأولية
435,157 552,980 انتاج تام

25,679,118 20,895,761

10.  مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى
2012 2013

1,251,900 792,360 مبالغ حتت التح�شيل لدى البنوك
3,774,544 3,818,221 ذمم مدينة مقابل كفالت م�سرفية غري م�سروطة
2,091,144 2,382,730 وزارة التجارة – فرق دعم الأ�شمنت امل�شلح لالأهايل
1,386,449 1,881,338 اأطراف ذات �سلة )اإي�ساح 25(
6,831,770 9,373,814 مدينون جتاريون اخرون

15,335,807 18,248,463 اإجمايل مدينون جتاريون 
325,354 416,866 مدينون متنوعون 

15,661,161 18,665,329
)1,920,930( )1,999,427( خم�س�س ديون م�سكوك في حت�سيلها
13,740,231 16,665,902

307,645 297,243 م�ساريف مدفوعة مقدما
987,753 1,230,645 اأوراق قب�س

15,035,629 18,193,790

بلغ متو�شط فرتة الئتمان املمنوحة للذمم التجارية 60 - 90 يوما، ومل يتم حتميل فوائد على الذمم التجارية املدينة. ل يوجد عمالء 
ميثلون اأكرث من 12% من اإجمايل ر�سيد الذمم التجارية املدينة. 
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اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

 2013 دي�سمبــر   31 في  كمـا  كويتي  دينار   4,968,733 املدينني   من  املجموعة  عليها  ح�سلت  التي  لل�سمانات  العادلة  القيمة  بلغت 
)5,160,451 دينار كويتي كما في31 دي�سمرب 2012(.

بلغت قيمة الذمم التجارية املدينة التي انخف�ست قيمتها وعمل خم�س�س لها بالكامل 1,999,427 دينار كويتـي كمـا فـي 31 دي�سمرب 2013 
)1,920,930 دينار كويتي كما في 31 دي�سمرب 2012(. 

فيما يلي احلركة على ح�شاب خم�ش�ض ديون م�شكوك في حت�شيلها:
20132012

1,920,9301,874,733الر�سيد في بداية ال�سنة
78,49746,197املدعم خالل ال�سنة 

1,999,4271,920,930الر�سيد في نهاية ال�سنة

11. ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2012 2013

1,617,016 1,523,510 ا�ستثمارات حملية م�سعرة
8,045,664 7,882,353 ا�ستثمارات اأجنبية 
9,662,680 9,405,863

تت�شمن ال�شتثمارات الأجنبية ا�شتثمارات مببلغ 7,882,353 دينار كويتي كما في 31 دي�سمرب 2013 )8,045,664 دينار كويتي كما 
في 31 دي�سمرب 2012( مت ت�سعريها بناًء على اآخر تقارير متاحة من مديري ال�ستثمار خالل ال�سنة.

فيما يلي حتليل ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالعمالت كما في 31 دي�سمرب:

2012 2013

1,617,016 1,523,510 دينار كويتي
8,045,664 7,882,353 دولر اأمريكي
9,662,680 9,405,863

12. نقد بال�صندوق ولدى موؤ�ص�صات مالية

2012 2013

4,937,920 10,396,521 نقد بال�سندوق ولدى البنوك 
1,044,160 2,360,342 نقد لدى حمافظ ا�شتثمارية 
5,185,470 5,685,155 ودائع لدى البنوك

439,386 �سيكات قيد التح�سيل -
11,606,936 18,442,018
)380,000( - يخ�شم: ودائع لأكرث من ثالثة اأ�شهر

11,226,936 18,442,018 النقد والنقد املعادل

بلغ متو�شط معدل الفائدة الفعلــــى ال�شنــــوي علــــى الودائــــع لدى البنوك 0.825% كما في 31 دي�سمرب 2013 )1.25% كما في 
31 دي�سمرب 2012(.
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اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

13. راأ�س المال

100 فل�س لل�سهم وعالوة  اإ�سمية  15% بقيمة  2011 قررت اجلمعية العامة غري العادية زيادة راأ�س املال بن�سبة  اإبريل   17 بتاريخ 
اإ�سدار 225 فل�س لل�سهم.وبتاريخ 25 �سبتمرب 2012 �سدر املر�سوم الأمريي باملوافقة على زيادة راأ�س املال. ومت احل�سول على باقي 
العام مت  اأن تكون على دفعتني. خالل  املال على  راأ�ض  با�شتدعاء زيادة  ال�شركة  ادارة  املعنية، وقام جمل�ض  املوافقات من اجلهات 
الكتتاب بكامل قيمة الدفعتني لعدد 95,648,332 �شهم مببلغ 9,564,833 دينار كويتي وكذلك عالوة ا�شدار مببلغ 21,520,875 

دينار كويتي وقد مت حت�سيل الدفعتني بالكامل وجاري التاأ�سري فى ال�سجل التجاري.

بلغ راأ�ض املال امل�شرح بـــه وامل�شـــدر واملدفـــوع بالكامـــل 73,330,387 دينـــار كويتـــي موزعـــا على 733,303,870 �سهم كما في 
31 دي�سمرب 2013 )63,765,554 دينار كويتي كما في 31 دي�سمرب 2012 موزع على 637,655,538 �سهم( بقيمة ا�سمية 100 فل�س 

لل�سهم، وجميعها اأ�سهم نقدية.

14. اأ�صهم خزانة

2012 2013

20,170,729 20,200,729 عدد الأ�سهم )�سهم(
3.16 2.75 الن�سبة الى الأ�سهم امل�سدرة )%(

8,875,121 7,373,266 القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

15. احتياطي اإجباري

وفقا ملتطلبات النظام الأ�شا�شي لل�شركة، يتم حتويل 10% من �شافي ربح ال�شنة، قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العملي و�شريبة 
دعم العمالة الوطنية وم�شروف الزكاة ومكافاأة اأع�شاء جمل�ض الإدارة، اإلى الحتياطي الإجباري. ويحق لل�شركة اإيقاف هذا التحويل 
عندما ي�سل ر�سيد الحتياطي اإلى 50% من راأ�س املال املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري متاح للتوزيع وامنا ل�سمان توزيع اأرباح ت�سل 

اإلى 5% من راأ�ض املال املدفوع في ال�شنوات التي ل ت�شمح فيها الأرباح مبثل هذه التوزيعات.  

16. احتياطي اختياري

وفقا ملتطلبات النظام الأ�شا�شي لل�شركة، يتم حتويل 10% من �شافي ربح ال�شنة، قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العملي و�شريبة 
دعم العمالة الوطنية وم�شروف الزكاة ومكافاأة اأع�شاء جمل�ض الإدارة اإلى الحتياطي الختياري. ويحق لل�شركة وقف هذا التحويل 

بقرار من اجلمعية العامة للم�شاهمني بناء على اقرتاح جمل�ض الإدارة.  ل توجد قيود على توزيع هذا الحتياطي.

17. قرو�س وت�صهيالت بنكية ومرابحات

2012 2013
اجلزء غري املتداول 

62,171,299 41,703,546 قرو�ض
43,122,873 31,766,429 مرابحات

105,294,172 73,469,975
اجلزء املتداول

4,329,016 17,403,682 قرو�ض
2,666,667 5,878,571 مرابحات

8,839 - ت�سهيالت بنكية 
7,004,522 23,282,253

112,298,694 96,752,228 اإجمايل القرو�ض والت�شهيالت البنكية واملرابحات
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 2013 31 دي�سمبــر  3.625 % كما في  بلغ متو�شط معدل الفائدة الفعلي ال�شنوي على القرو�ض والت�شهيالت البنكية واملرابحات 
)4% كما في 31 دي�سمرب 2012(.

اإن بع�ض القرو�ض م�شمونة بكامل املحل التجاري مل�شنع ال�شركة وكافة ملحقاته والبالغ قيمتهما الدفرتية 17,957,073 دينار كويتي 
كما في 31 دي�سمرب 2013 )19,325,886 دينار كويتي كما في 31 دي�سمرب 2012(، وكذلك مقابل ا�ستثمارات متاحة للبيع م�سعرة 
بلغت قيمتها العادلة 1,937,200 دينار كويتي كما في 31 دي�سمرب 2013 )1,770,200 دينار كويتي كمـا في31 دي�سمرب 2012(. 

تت�شمن اأهم �شروط القرو�ض والت�شهيالت البنكية واملرابحات عدم قيام املجموعة بتوزيع اأرباح في حالة انخفا�ض ن�شبة املوجودات 
املتداولة اإلى املطلوبات املتداولة عن )1:1.5( وكذلك عدم رهن اأموال منقولة اأو غري منقولة للغري اإل بعد احل�سول على موافقة 
كتابية م�شبقة من البنك، كما تت�شمن �شروط القرو�ض واملرابحات األ تزيد �شافي الديون على ربح العمليات عن )8:1( واأل يقل 
ربح العمليات على الفوائد عن )2:1( واأل يزيد �سافي الديون اإلى حقوق امللكية عن )0.8:1( واأل تزيد املطلوبات اإلى حقوق امللكية 

عن )1.3:1(.

فيما يلي حتليل القرو�ض والت�شهيالت البنكية واملرابحات بالعمالت كما في 31 دي�سمرب:

2012 2013

103,500,294 75,810,228 دينار كويتي
8,798,400 20,942,000 دولر اأمريكي

112,298,694 96,752,228

18. دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

2012 2013

10,153,965 7,079,463 موردون
3,098,211 4,023,624 حمجوز �شمان 
2,573,573 2,671,593 م�ساريف وفوائد م�ستحقة

428,740 1,595,302 اأوراق دفع
1,074,407 1,061,921 عمالء – دفعات مقبو�شة مقدمًا 

503,716 553,548 توزيعات نقدية م�ستحقة
1,932,453 166,929 اعتمادات م�ستندية موؤجلة مقابل �سراء اآلت

140,728 166,843 ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
336,023 406,406 �شريبة دعم العمالة الوطنية

94,315 125,749 زكاة
98,409 15,892 اأخرى

20,434,540 17,867,270

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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19. تكلفة مبيعات

2012 2013

37,068,073 42,645,291 مواد خام

94,109 )117,823( التغري في النتاج التام

2,851,399 4,086,701 اأجور ومزايا

215,623 144,680 اإيجارات

3,238,965 3,314,600 �شيانة وقطع غيار

900,479 1,253,488 اأخرى

44,368,648 51,326,937

20. اإيرادات ن�شاط اأخرى

2012 2013

22,268 86,260 �سافي اإيرادات ا�ستثمارات عقارية

141,974 138,212 �سافي اأرباح فروق عملة

1,300,756 892,979 اإيرادات اأخرى

1,464,998 1,117,451

21. �صافي اأرباح ا�صتثمارات 

2012 2013

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:

1,258,088 733,723 اأرباح غري حمققة

- 81,212 اأرباح حمققة

47,757 207,892 توزيعات نقدية

1,305,845 1,022,827

اإ�ستثمارات متاحة للبيع:

)1,534,331( )533,287( انخفا�ض في القيمة

171,758 585,868 اأرباح حمققة

1,347,879 1,322,099 توزيعات نقدية

)145,995( )148,855( م�شروفات اإدارة حمافظ

)160,689( 1,225,825

1,145,156 2,248,652

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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22. ربحية ال�صهم 

يتم احت�شاب ربحية ال�شهم بق�شمة �شافي ربح ال�شنة على املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم العادية القائمة الذي يتم حتديده على اأ�شا�ض 
عدد الأ�شهم القائمة لراأ�ض املال امل�شدر خالل ال�شنة، مع الأخذ في العتبار اأ�شهم اخلزانة. فيما يلي بيان ح�شاب ربحية ال�شهم: 

2012 2013

14,782,574 17,160,048 �شافي ربح ال�شنة 

622,555,495 656,464,793 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة )�شهم(

23.74 26.14 ربحية ال�سهم )فل�س(

مت احت�شاب ربحية ال�شهم اأخذًا في العتبار اأثر الزيادة في راأ�ض املال لل�شنة احلالية واملقارنة )اإي�شاح 13(.

23. تكاليف موظفين

اإن تكاليف العمالة ت�سمل الأجور والرواتب واأجازات ومكافاآت نهاية اخلدمة واملزايا الأخرى للعاملني باملجموعة. بلغت تكاليف املوظفين 
7,334,549 دينار كويتي لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2013 )5,985,474 دينار كويتي لل�سنة املنتهية في31 دي�سمرب 2012(.

24. توزيعات اأرباح 

اعتمدت اجلمعيـة العامــة ال�سنويــة للم�ساهمني التي انعقــدت بتاريخ 1 مايــو 2013 البيانــات املاليــة املجمعــة لل�سنــة املنتهيـــة فـي 
31 دي�سمرب 2012 كما اعتمدت توزيع اأرباح نقدية بواقع 15 فل�س لل�سهم بعد خ�سم اأ�سهم اخلزانة.

بتاريخ 24 مار�س 2014، اقرتح جمل�ض اإدارة ال�شركة توزيع اأرباح نقدية بواقع 18 فل�س لل�سهم الواحد من راأ�س املال املدفوع بعد 
خ�سم اأ�سهم اخلزانة عن عام 2013.

25. معامالت مع اأطراف ذات �صلة 

تتمثل الأطراف ذات ال�شلة في م�شاهمي املجموعة الذين لهم متثيل في جمل�ض الإدارة واأع�شاء جمل�ض الإدارة واأفراد الإدارة العليا 
اإدارة  الن�شاط العتيادي ومبوافقة  اإطار  اإدارتها. في  لل�شركة متثيل في جمال�ض  التي يكون  التابعة  وال�شركات  الزميلة  وال�شركات 
املجموعة، متت معامالت مع تلك الأطراف خالل ال�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2013. مت ا�ستبعاد كافة الأر�سدة واملعامالت بني 

ال�شركة و�شركاتها التابعة، التي تعترب اأطراف ذات �شلة باملجموعة، عند التجميع مل يتم الإف�شاح عنها في هذا الإي�شاح.

تتمثل اأهم املعامالت والأر�سدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات ال�سلة فيما يلي:

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(



75
�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

2012 2013

املعامالت

4,637,635 3,974,675 مبيعات 

مزايا الإدارة العليا

120,000 120,000 اأتعاب اللجان التنفيذية

687,600 687,600 رواتب ومزايا اأخرى

الأر�سدة

1,386,449 1,881,338 مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى )اإي�ساح 10(

484,318 487,070 خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفين

تخ�سع املعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة ملوافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني.

26. التزامات محتملة وارتباطات راأ�صمالية

2012 2013

التزامات حمتملة

248,847 248,847 خطابات �شمان

ارتباطات راأ�سمالية

3,388,048 894,667 اعتمادات م�ستندية

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

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

4,953,794 6,612,252 تعاقدات لتوريد خامات

9,988,612 4,939,068 م�ساريع قيد التنفيذ

27. المعلومات المالية القطاعية

الدويل  املعيار  مبوجب  التالية  الت�شغيلية  القطاعات  اإلى  املجموعة  وخدمات  الهامة  الت�شغيلية  القطاعات  بت�شنيف  الإدارة  تقوم 
للتقارير املالية 8 كما يلي:

القطاعات الت�سغيلية

اإن اأن�شطة املجموعة منظمة �شمن قطاعني رئي�شني لالأعمال في نظام التقارير الداخلية وذلك كما يلي:
-  قطاع الت�شنيع وي�شمل اإنتاج وبيع الأ�شمنت واخلر�شانة اجلاهزة.

-  قطاع ال�شتثمارات.

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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فيما يلي املعلومات املالية لقطاعات الأن�شطة لل�شنة املنتهية في 31 دي�سمرب:

2013

الإجمايلقطاع ال�ستثماراتقطاع الت�سنيع

69,928,3412,994,21472,922,555اإيرادات القطاعات 

15,058,2822,994,21418,052,496جممل ربح القطاعات

211,487,68899,256,321310,744,009موجودات القطاعات

2012

الإجمايلقطاع ال�ستثماراتقطاع الت�سنيع

62,364,0691,092,97163,457,040اإيرادات القطاعات 

14,662,8521,092,97115,755,823جممل ربح القطاعات

188,433,80797,770,977286,204,784موجودات القطاعات

20132012

ت�سويات:

18,052,49615,755,823جممل اأرباح القطاعات

)353,576()108,619(اأعباء متويل

33,51991,393اإيرادات فوائد

17,977,39615,493,640�شافي ربح القطاعات قبل ال�شتقطاعات

القطاعات اجلغرافية:

مو�شح اأدناه معلومات مالية عن القطاعات اجلغرافية لل�شنة املنتهية في 31 دي�سمرب:

2013
املطلوبات املوجودات الإيرادات

115,640,539 296,469,157 69,801,886 داخل الكويت
956,557 14,274,852 3,120,669 خارج الكويت

116,597,096 310,744,009 72,922,555

2012
املطلوبات املوجودات الإيرادات

133,726,576 271,520,346 60,840,044 داخل الكويت
843,523 14,684,438 2,616,996 خارج الكويت

134,570,099 286,204,784 63,457,040

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013
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منظر جانبي لمبنى الت�صخين 
الأولي لخط اإنتاج الكلنكر 
الأول والثاني


