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مجلـ�س الإدارة
رئيـــــــــــــــــ�س مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�س الإدارة را�شــــد عبـــــد العزيــــــز الرا�شـــــــــد	

نــائـــــــب رئــــيــــــ�س مـــجــلــــــ�س الإدارة �شـــــــــــــلـيمان خـالــــــــــد الـغـنـيـــــــــــم	

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

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

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة خـــالــــــــــد عـبـــــــــد اهلل الربيعـــــــــــة	

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

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

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

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

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة يــو�شـــــــــــف بــــــــــــــدر الـخـــرافــــــــــــــي	

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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منظر عام للم�صنع يو�صح الخط الأول والثاني لإنتاج الكلنكر
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ة تخزين وا�صترجاع  منظر جانبي لمعدَّ
المواد الأولية لخط اإنتاج الكلنكر الأول
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الجمعية العامة العاديـة الثامنة والأربعون
1- �سماع تقرير مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والم�سادقة عليه.

2- �سماع تقرير مراقبي الح�سابات ال�سيد/ قي�س محمد الن�سف عن ال�سادة / BDO الن�سف و�سركـاه ، وال�سيد/ بـدر عبـداهلل 

الوزان عـن ال�سادة / ديلويت وتو�س الوزان و�سركاه عن ال�سنة المالية المنتهية فـي 2015/12/31 والم�سادقة عليه.

الموافقة على البيانات المالية المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والم�سادقة عليها .   -3

الموافقة على تو�سية مجل�س الإدارة ب�ساأن توزيع اأرباح نقدية عن ال�سنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بواقع %20    -4

من القيمة الإ�سمية اأي )ع�سرون  فل�سًا( لل�سهم الواحد بعـــــــــد خ�سم اأ�سهم الخزينــــــــة وذلك للم�ساهمين المقيدين فــــــي 
�سجالت ال�سركة بتاريخ اإنعقاد الجمعية العامة العادية وبعد موافقة الجهات الر�سمية المخت�سة.

5-  الموافقة على تعامل ال�سركة مع اأطراف ذات �سلة التي تمت خالل ال�سنة المالية المنتهية في 2015/12/31. 

6-  اإعـتــمـــــــاد مكافــــــــــاأة اأع�ســـــــــاء مجلــــــــــ�س الإدارة عـــــــــن ال�سنـــــــــــة الماليـــــــــــة المنتهيـــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي 2015/12/31 

مبلغ -/140,000د.ك )مائة واأربعون األف( دينار كويتي.

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

المالية المنتهية في 2015/12/31 .

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

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

الرقابية المخت�سة .

تفوي�س مجل�س الإدارة ب�سراء اأو بيع اأ�سهم ال�سركة بما ل يتجاوز 10% من عدد اأ�سهمهـــا ، وذلك وفقًا لمـــواد القانـــون   -9

رقــم 7 ل�سنة 2010 ولئحته التنفيذية وتعديالتهما.

الموافقة على تعيين اأو اإعادة تعيين مراقبي ح�سابات ال�سركة لل�سنة المالية التي تنتهي في 2016/12/31 وتفوي�س مجل�س    -10

الإدارة بتحديد اأتعابهما .

اإنتخاب وتعيين اأع�ساء مجل�س الإدارة لل�سنوات الثالث القادمة ، بدًل من ال�سادة الأع�ساء المنتخبين والمعينين الذين   -11

انتهت مدة ع�سويتهم.

2,017,917 دينار كويتي من  اإحتياطي اإجباري مبلغ   %10 اإ�ستقطاع ن�سبة  اإقتراح مجل�س الإدارة ب�ساأن  الموافقة على   -12

�سافي الأرباح لل�سنة المالية المنتهية  في 2015/12/31 وفقًا لن�س المادة 222 من قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 
وبعد موافقة الجمعية العامة العادية.

الموافقة على اإقتراح مجل�س الإدارة ب�ساأن اإ�ستقطاع ن�سبة 10% اإحتياطي اإختياري مبلغ 2,017,917 دينار كويتي من   -13

�سافي الأرباح لل�سنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقًا لن�س المادة 225 من قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016 
وبعـــد موافقة الجمعية العامة العادية.

الجمعية العامة الغير عادية
الموافقة على اإ�سافة بند جديد للنظام الأ�سا�سي لل�سركة ن�سه كالآتي:

اأ�سهمها  10% )ع�سرة بالمائة( من عدد  يتجاوز  ل  بمـــا  الخزينة(  )اأ�سهم  اأ�سهمها  وبيــــــــع  �ســــــراء  لل�سركــــــــة  "يجــــــــوز 
اإن�ساء هيئة اأ�سواق المال  2010 ب�ساأن  7 ل�سنة  الم�سدرة بالقيمة ال�سوقية وذلك وفقًا لأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

وتنظيم ن�شاط الأوراق المالية وتعديالته".

جدول الأعمال
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مختبرات �صبط الجودة الفيزيائية والكيميائية، مزودة 
باأحدث الأجهزة المتطورة لفح�س الكلنكر والإ�صمنت
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�صوامع تخزين ال�صمنت لتعبئة ال�صمنت ال�صائب



ح�سرات الم�ساهمين الكرام 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ال�سنوي  التقرير  العامة  اإلى جمعيتكم  ونرفع  بكم،  نرحب  اأن  الإدارة  اأع�ساء مجل�س  واإخواني  ي�سعدني 
الخام�س والأربعين، الـــــــذي يت�سمن �سرحـــــــــًا موجـــزًا لأهم ن�ساطات واإنجازات ال�سركـــة و�سركاتهـــــا 
الح�سابات  مراقبـــــــي  وتقريــــر   ،2015 دي�سمبر   31 في  المنتهيـــة  الماليــــة  ال�سنــــــة  خالل  التابعـــــة 
الم�ستقلين، وبيانــات المركز المالي، والدخل، والدخل ال�سامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات 

النقدية المجمعة عن نف�س ال�سنة.

ال�سادة الم�ساهمون:

تمكنت �سركتكم عام 2015 من تحقيق نمو جيد في حجم الأعمال، والإرتقاء الى م�ستويات فنية واإدارية 
عالية في الآداء، واأظهرت قدرًا من الثبات المالي والت�سغيلي، واإ�ستمرار المحافظة علـــــــى الجودة التي 
�سبحانه  اهلل  من  توفيق  بعد  اأدى  ما  وهو  عمالئها،  اإحتياجات  باإر�ساء  والإلتزام  منتجاتها،  بها  تتمتع 
الم�سنع  تزويد  اإنتظام  مع  المختلفة،  باأنواعه  الإ�سمنت  مبيعات  اأف�سل من  م�ستوى  تحقيق  اإلى  وتعالى 
بعين  والأخذ  والإ�سمنت   الكلنكر  ل�سناعة  الالزمة  الأخرى(  والمواد  الجيري  الأولية )الحجر  بالمواد 
الإعتبار المحافظة على حجم مخزون اإ�ستراتيجي من هذه المواد بالإ�سافة اإلى الر�سيد المخزني من 
الكلنكر المنتج من الفرنين الأول والثاني تكفي لإ�ستمرار تزويد البالد من الإ�سمنت باأنواعه المختلفة 
لفترة ل تقل عن �ستة اأ�سهر، مما مّكنها من تعزيز مكانتها ك�سركة �سناعية رائدة، متّطلعين اإلى دعم 
الحكومة  لم�ستريات  الأولوية  واإعطاء  لها  الالزمة  الحماية  وتوفير  ال�سناعية  ال�سئون  على  القائمين 
والهيئات والموؤ�س�سات العامة للمنتج الوطني وذلك تما�سيًا مع رغبة الحكومة في تنويع م�سادر الدخل 
القومي وت�سجيع القطاعات الإنتاجية في البالد، داعين المولى القديــــــــر تحقيق مــــــــا ن�سبو اإليـــــــه في  

خدمــــــــة الإقت�ســــــــاد الوطني وتحقيق اأف�سل عائد للم�ساهمين.

وفيما يلي �سرحا لن�ساطات واإنجازات ال�سركة لعام 2015 .

لل�سنـة المالـية المنتهـية في 31 دي�سمبـر 2015
تقرير مجل�س الإدارة
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�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة

: والإنتاج  •  الت�سويق 
بذلت �سركتكم جهودًا كبيرة على مختلف الم�ستويات حتى تحافظ على حجم مبيعاتها من الإ�سمنت بما لديها 

من قدرات واإمكانيات على اإنتاج 16 األف طن اإ�سمنت باليوم )5 مليون طن بال�سنة( وذلك ل�سمان اإ�ستمرار 

كامل  ب�سكل  والإعتماد  المعتدلة  اأ�سعاره  وم�ستوى  الموا�سفات  باأف�سل  الأوقات  بكل  المحلي  الإ�سمنت  توفير 

في �سناعة الإ�سمنت على اإنتاج الكلنكر المنتج بم�سنعكم، لكن ما تواجهه من مناف�سة غير عادلة من توريد 

الإ�سمنت الإيراني حيث يتم بيعه على اإنها منتج وطني وكذلك عدم ح�سول ال�سركة على الترخي�س الالزم من 

وزارة التجارة وال�سناعة بت�سدير الإ�سمنت الكويتي الى ال�سوق العراقي، هذه الأ�سباب حالت دون تمكنها مـن 

ت�سغيل الأفــران والطواحين بكامل طاقتها الإنتاجية.

ال�سادة الم�ساهمون :

اإن النتائـــج الطيبــــة التي ا�ستطاعت ال�سركـــة اأن ت�سل اليها رغـــم التحديــات  ال�سابــق ذكرها تـدل علــى اأن 

�سركـة ا�سمنت الكويت قادرة على الوفاء باحتياجات البالد والمواطنين اأ�سحاب القرو�س العقارية والم�ساريع 

الم�ساريع  تنفيذ  مــــــــع  اآملين  الأوقات،  بكل  الإ�سمنت  بمـــــادة  الخا�سة  والم�ساريــــــع  وال�سناعية  الإ�سكانية 

التنموية الكبيرة الجارية والم�ستقبلية في موا�سلة التوفيق والنجاح ل�سركتكم اإن �ساء اهلل . 

عبداهلل ميناء   / الغربية  ال�سعيبة  بمنطقة  ال�سائب  الإ�سمنت  وبيع  تخزين  • محطة 
حققت محطة تعبئة وبيع ال�سمنت ال�سائب ) العادي والمقاوم /5( المملوكة لل�سركة بمنطقة ميناء عبداهلل 

بطاقة ت�سغيلية 6000 طن/ باليوم هذا العام زيادة ممتازة فــي مبيعاتها اإلى جانب اإنتظام العمل ب�سكل مكثف 

وم�ستمر نهارًا ولياًل وكذلك اأيام الجمع والإجازات والعطل وذلك لتمكين ذوي الطلبات الم�ستعجلة من اإ�ستالم 

اإحتياجاتهم من ال�سمنت ال�سائب ب�سهولة وي�سر كونها خارج البوابة الرئي�سية لمنطقة ال�سعيبة.

مقفلة )�س.م.ك.(  الجاهزة  للخر�سانة  الكويت  ا�سمنت  • �سركة 
وا�سلت �سركــة ا�سمنت الكويــت للخر�سانة الجاهزة )ال�سركة التابعة( م�سيرتها الناجحة وتفوقها وا�ستطاعت 

بالرغم  الجاهزة  الخر�سانة  اإنتاج  �سوق  في  محليًا  الأولى  المرتبة  على  والمحافظة  ال�سدارة  في  الإ�ستمرار 

من  المزيد  تحقيق  من   2015 عام  خالل  تمكنت  فقد   . الخر�سانة  �سوق  ي�سهدها  التي  الحادة  المناف�سة  من 

الإنجازات الهامة حيث تعاقدت على تنفيذ كبرى الم�ساريع في مختلف القطاعات بالبالد، وقد انعك�س ذلك 

على اإرتفاع مبيعات ال�سركة من الخر�سانة الجاهزة بن�سبة 13% تقريبا عن عام 2014، وهو ما انعك�س على 
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مبيعات الإ�سمنت المنتج بم�سنع �سركة ا�سمنت الكويت بمنطقة ال�سعيبة ال�سناعية ب�سكل اإيجابي حيث تعتبر 

من اأكبر زبائن �سركة ا�سمنت الكويت في اإ�ستخدام الإ�سمنت ال�سائب العادي والمقاوم/5 ومادة GGBS، كما 

قامت خالل العام بزيادة اإ�سطولها من المعدات والآلت وال�ساحنات وم�سخات الخر�سانة والتريالت واأ�سبحت 

بذلك تمتلك اأكبر وحدات اأ�سطول من هذه المعدات في دولة الكويت. 

مقفلة )�س.م.ك.(  لالإ�سمنت  ال�سويخ  •  �سركة 
ن�ساطها  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  الفجيرة  باإمـارة  خليجية(  �سركة  )فرع  ال�سويخ  ك�سارة  وا�سلت 

خط  وت�سغيل  وتركيب  الإنتاج،  فـي  تراجع  دون  ال�سيانــة  عمليات  كفاءة  ورفع  والإنتاج  الت�سغيل  في  المتميز 

تــــــــم ت�سنيعه ذاتيًا، وتطوير المحجــر ال�سخــــــــم لإ�ستخراج المواد الخام، كما حققت  اإنتاج جرزلي جديد 

الك�سارة زيادة ملحوظة في اإنتاجها ومبيعاتها من مادة الحجــر الجيــري بمختلــف قيا�ساتــه وال�سلبــوخ والرمــل 

المنتجــة  الكميــات  بلغــت  الكبيــرة حيث  وال�سخــور  )الرودبيــ�س(  الطــرق  ر�ســف  ومواد  باأنواعــه  المغ�ســول 

منهـا 5.7 طن تقريبًا وهو ما اإنعك�س اإيجابًا على مبيعاتها التي زادت بن�سبة قدرها 20% مقارنة مع عام 2014، 

وهو ما يعطينا الأمــل في تحقيــق المزيــد من النمــو والنتائــج الطيبة في ال�سنوات القادمــة مما �سيعود بالخير 

على ال�سركــة اإن �ســاء اهلل .

المالـــي  • التقريـــــر 
بلغ �سافي الربح 19,294,693 دينار كويتي وربحية ال�سهم 27.06 فل�س لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2015 

مقارنة ب�سافي ربــح 17,322,512 دينــار كويتــي وربحيــة ال�سهــم 24.29 فل�س لل�سنــة المالية المنتهيـــة فــي 

31 دي�سمبر 2014 .

بلغت قيمة مبيعات ال�سركة و�سركاتها التابعة 92,616,249 دينار كويتي لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 

2015 مقابل 83,498,637 دينار كويتي لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2014 بزيادة قدرها %11.

بلغت قيمة الممتلكات والمن�ساآت والمعدات والتي ت�ستمل على المبالغ المدفوعة لإ�ستكمال م�سروع الفرن الثاني 

"الجديد" 164,491,549 دينار كويتي كمـــا في 31 دي�سمبر 2015 مقارنة بمبلغ 161,395,528 دينار كويتي 
كما في 31 دي�سمبر 2014.
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فيما يلي بيان يو�سح اإجمالي قيمة القرو�س والت�سهيالت البنكية وت�سنيفاتها وفقًا لتواريخ الإ�ستحقاق :

2015/12/312014/12/31البيـــــــــــــــــــــــــــــان

60,577,62171,772,564قرو�س وت�سهيالت بنكية – غير متداولة

22,554,81417,220,436قرو�س وت�سهيالت بنكية – متداولـــــــــــــــــــــة

83,132,43588,993,000الأجمالـــــــــــــــــي :

مقابــــــــل   2015 دي�سمبــــــــر   31 فــــي  كمــــــا  كويتــــــي  دينــــار   100,256,865 الإحتياطيــــات  قيمــــــة  بلغــــــت 

96,221,031 دينار كويتي كما في 31 دي�سمبر 2014 .

الأرباح  •  توزيعات 
بلغ اإجمالي حقوق الملكية 186,128,370 دينار كويتي كما بلغت الأرباح المرحلة 28,015,883 دينار كويتي 

كما في 31 دي�سمبر 2015 يقترح مجل�س الإدارة توزيعها كالآتي :

دينـــار كويتـــيالبيـــــــــــــــــــــــــــــان
14,262,063للتوزيع على الم�ساهمين 20% نقدًا

13,753,820اأرباح مرحلة للعام القادم

28,015,883الإجمالـــــــي

ال�سادة الم�ساهمين الكرام:

يت�سرف مجلـــــــــ�س الإدارة اأن يرفــــع اأ�سمــــــى اآيــــــات ال�سكـــــــر والتقـديـــــــر الـــــــى مقـــــام �ساحــــب ال�سمــــــــــو 

تاأييده  على  ورعاه،  اهلل  حفظه  الإن�ساني،  العمل  قائد  البالد  اأمير  ال�سباح  الجابر  الأحمد  �سباح   / ال�سيــــخ 

ورعايته الكريمة للنه�سة ال�سناعية وعلى توجيهاته ال�سامية لالإ�سراع في تنفيذ الم�ساريع التنموية الإ�ستراتيجية 

للدولة التي �ستحقق باإذن اهلل رغبة �سموه في تحويل الكويت اإلى مركز مالي وتجاري، كما يغتنم المجل�س هذه 

المنا�سبة ويتقدم اإلى �سموه باأ�سمى اآيات التهاني والتبريكات بمنا�سبة الأعياد الوطنية والذكرى العا�سرة لتولي 

�سموه مقاليد الحكم، �سائلين اهلل عز وجل اأن يديم على �سموه  ال�سحة والعافية، واأن يحفظ الكويت في عهده 

الميمون، ويديم عليها نعمــــة الأمـن والأمان  والإ�ستقرار والرخـــــاء. كمـــــــا يتوجــــه المجلـــ�س بخال�س ال�سكـــر 

الكبيرة  العهد، حفظه اهلل، على جهوده  ولـــــي  ال�سباح  الجابـــر  الأحمـد  نواف   / ال�سيخ  �سمو  اإلـــى  والتقدير 

و�سعيه الدوؤوب لكل ما فيه خير و�سالح بلدنا العزيز الكويت ويتقدم اإلى �سموه بخال�س التهنئة بمنا�سبة الذكرى 

العا�سرة على  تولي �سموه ولية العهد، واإلى �سمو ال�سيخ / جابــــر مبـارك الحمــــد ال�سباح رئي�س مجل�س الوزراء 

على رعايته الكريمة واإهتمامه وت�سجيعه الدائم لل�سناعة.
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وال�سركات  الدولة  واإلى �سائر موؤ�س�سات  الوزراء  المعالي  اأ�سحاب  الى  بال�سكر الجزيل  الإدارة  ويتقدم مجل�س 

الزميلة، والبنوك الوطنية، وبنك الكويت ال�سناعي لم�ساندتهم وتعاونهم، ويعرب المجل�س وهو في ختام دورتة 

الإداريين  من  العاملين  كافة  واإلى  لجهوده،  ودعمهم  الغالية،  ثقتهم  على  الكرام  الم�ساهمين  لل�سادة  بال�سكر 

والفنيين على جهودهم المخل�سة، وحر�سهم على تحقيق تقدم ال�سركة واإزدهارها.

�سائلين المولى القدير، مزيدًا من النجاح والتوفيق .

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

را�سد عبدالعزيز الرا�سد 

رئي�س مجل�س الإدارة 
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منظر عام للفرن الدوار الأول والثاني لإنتاج الكلنكر
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م�صنع ا�صمنت الكويت للخر�صانة الجاهزة )العبدلي( 
بطاقة اإنتاجية ١٢٠ م3/�صاعة من الإ�صمنت العادي 

والمقاوم والمايكرو �صيليكا والجي جي بي ا�س
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م�صنع ا�صمنت الكويت للخر�صانة الجاهزة بمنطقة الرتقة - العبدلي 
بقوة ت�صغيلية ٢٠ خالطة ا�صمنت وعدد ٤ م�صخات خر�صانة
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وتقرير مراقبي الح�سابــات الم�ستقليــن

البيانات
المالية المجمعة

34

لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015
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نقل اأكيا�س الإ�صمنت المعباأة 
تمهيدًا لتحميلها على ال�صاحنات
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

�سركة اأ�سمنت الكويت �س.م.ك. عامة 
دولة الكويت

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين اإلى ال�سادة الم�ساهمين

تقرير عن البيانات المالية المجمعة

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة ل�سركة ا�سمنت الكويت )�سركة م�ساهمة كويتية عامة( "ال�سركة الأم" و�سركاتها 
التابعـــة )ي�سار اإليهـــم مجتمعين "بالمجموعة"( والتي تت�سمن بيان المركز المالـــي المجمع كما في 31 دي�سمبر 2015 وكذلك 
بيانـــات الدخل والدخل ال�سامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك 

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة والإي�ساحات التف�سيلية الأخرى.

م�سئولية اإدارة ال�سركة الأم عن البيانات المالية المجمعة

اإن اإدارة ال�سركـــة الأم هـــي الم�سئولة عن اإعداد وعر�س البيانات المالية المجمعة ب�ســـكل عادل طبقًا للمعايير الدولية للتقارير 
الماليـــة وهـــي اأي�ســـًا الم�سئولة عن و�سع نظام الرقابة الداخلـــي الذي تراه �سروريًا لإعداد بيانات ماليـــة مجمعة خالية من اأية 

اأخطاء مادية �سواء كانت ناتجة عن الغ�س اأو الخطاأ.

م�سئولية مراقبي الح�سابات

اإن م�سئوليتنـــا هـــي اإبداء راأي على تلك البيانات المالية المجمعة اعتمادًا على اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بالتدقيق 
وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. اإن هذه المعايير تتطلب منا اللتزام بمتطلبات المهنة الأخالقية وتخطيط واأداء اأعمال التدقيق 
للح�ســـول علـــى تاأكيد معقـــول باأن البيانـــات المالية المجمعة ل تحتـــوي على اأخطاء ماديـــة. اإن اأعمال التدقيـــق تتطلب تنفيذ 
اإجـــراءات للح�سول على اأدلة تدقيق على المبالغ والإي�ساحات الواردة في البيانات المالية المجمعة. اإن تلك الإجراءات تعتمد 
علـــى الحكـــم المهني لمراقب الح�سابات بما في ذلك تقييم خطر وجود اأخطاء مادية في البيانات المالية المجمعة �سواء كانت 
ناتجـــة عـــن الغ�س اأو الخطـــاأ. في �سبيل تقييم تلك الأخطـــار فاإن مراقب الح�سابـــات ياأخذ في عين العتبـــار الرقابة الداخلية 
المرتبطـــة باإعـــداد البيانات المالية المجمعة وعر�سهـــا ب�سكل عادل وذلك بهدف ت�سميم اإجـــراءات التدقيق المالئمة، ولي�س 
بغر�ـــس اإبداء راأي على فعاليـــة نظم الرقابة الداخلية المطبقة بال�سركة. اإن اأعمال التدقيـــق تت�سمن اأي�سًا تقييم مدى مالئمة 
ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية التي اأعدتها الإدارة بالإ�سافة اإلى تقييم العر�س ال�سامل 

للبيانات المالية المجمعة.
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

الراأي

براأينـــا، فـــــاإن البيانـــات الماليـــة المجمعة تعبر ب�ســـورة عادلة – مـــن جميع النواحي الماديـــة – عن المركـــز المالي المجمع 
للمجموعــــة كما فـــي 31 دي�سمبر 2015 وعن اأدائهـــا المالي وتدفقاتها النقديـــة لل�سنــة المنتهيـة بذلك التاريـــخ وفقًا للمعاييــر 

الدولية للتقارير المالية. 

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

براأينـــا كذلـــك، اأن ال�سركـــة الأم تم�سك ح�سابات منتظمة، واأن البيانـــات المالية المجمعة والبيانات الـــواردة في تقرير مجل�س 
الإدارة فيمـــا يتعلـــق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر ال�سركـــة الأم، واأننا قد ح�سلنا على المعلومات التي 
راأيناهـــا �سروريـــة لأداء مهمتنا، واأن البيانات الماليـــة المجمعة تت�سمن كل ما ن�س قانون ال�ســـركات رقم 1 ل�سنة 2016 وعقد 
التاأ�سي�ـــس والنظـــام الأ�سا�ســـي لل�سركة الأم وتعديالتهما الالحقة علـــى وجوب اإثباته فيها، واأن الجرد قـــد اأجري وفقًا لالأ�سول 
المرعيـــة، واأنـــه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لـــم تقع خالل ال�سنة المالية المنتهية فـــي 31 دي�سمبر 2015 مخالفات 
لأحـــكام قانـــون ال�سركات رقم 1 ل�سنـــة 2016 اأو لعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركـــة الأم وتعديالتهما الالحقة 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: 21 مار�س 2016



20152014اإي�ساح
املوجودات

املوجودات غري املتداولة
5164,491,549161,395,528ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

103,167832,467موجودات غري ملمو�سة
6842,680866,692ا�ستثمارات عقارية

715,516,91115,594,249ا�ستثمارات يف �سركات زميلة
849,694,98464,371,378ا�ستثمارات متاحة للبيع

230,649,291243,060,314
املوجودات املتداولة

914,990,16016,140,677خمزون
1023,267,52524,310,629مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

117,994,1818,922,146ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
1216,477,09615,748,696النقد والنقد املعادل

62,728,96265,122,148
293,378,253308,182,462جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية 

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

445,592445,592اأرباح بيع اأ�سهم خزانة
1543,144,61341,126,696احتياطي اإجباري

1638,182,12436,164,207احتياطي اختياري
 18,930,12818,930,128احتياطي عام

)14,292,043()28,694,013(احتياطي التغري يف القيمة العادلة
)692,744()525,360(ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

120,85132,502ن�سيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية
28,015,88325,592,880اأرباح مرحلة

186,128,370193,815,770جمموع حقوق امللكية 

املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة

1760,577,62171,772,564قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات
2,405,3742,255,904خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

62,982,99574,028,468

املطلوبات املتداولة 
1722,554,81417,220,436قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

1821,712,07423,117,788دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
44,266,88840,338,224

107,249,883114,366,692جمموع املطلوبات
293,378,253308,182,462جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

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

را�سد عبد العزيز الرا�سد �سليمان خالد الغنيم

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

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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بيان الدخل المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20152014اإي�ساح

92,616,24983,498,637املبيعات

)59,723,418()67,853,817(19تكلفة املبيعات
24,762,43223,775,219جممل الربح

211,523)430,615(20)م�شروفات(/اإيرادات ن�شاط اأخرى

)4,236,942()4,503,361(م�سروفات بيعية وعمومية واإدارية
)1,017,546(-5انخفا�س يف قيمة ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

19,828,45618,732,254ربح العمليات

)554,526()304,284(10خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
)2,916,986()2,746,264(اأعباء متويل

39,86162,783اإيرادات فوائد

213,224,3472,300,206�سايف اأرباح ا�ستثمارات 

7137,055544,095ن�سيب املجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة

20,179,17118,167,826�سايف الربح قبل ال�ستقطاعات

)164,620()190,679(ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
)435,020()440,724(�سريبة دعم العمالة الوطنية

)105,674()113,075(زكاة 
)140,000()140,000(مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

19,294,69317,322,512�سايف ربح ال�سنة

2227.0624.29ربحية ال�سهم )فل�س(

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

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة 39



بيان الدخل ال�سامل المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20152014اإي�ساح

19,294,69317,322,512�سايف ربح ال�سنة

بنود الدخل ال�سامل الأخرى

بنود ميكن اإعادة ت�سنيفها لحقًا �سمن بيان الدخل املجمع:
ا�ستثمارات متاحة للبيع:

)4,346,666()14,396,365(�سايف اخل�سائر الغري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
)575,501()5,605(املحول اإلى بيان الدخل املجمع من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)14,401,970()4,922,167(
ا�ستثمارات يف �سركات زميلة:

7167,38420,311ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

فروق ترجمة بيانات مالية بعمالت اأجنبية:

88,34984,057ن�سيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية

)4,817,799()14,146,237(اإجمايل بنود اخل�سائر ال�ساملة الأخرى لل�سنة
5,148,45612,504,713اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

راأ�س املال
الوة اإ�سدار

ع
اأ�سهم خزانة

اأرباح بيع 
اأ�سهم خزانة

احتياطي 
اإجباري

احتياطي 
اختياري

احتياطي عام

احتياطي 
ري يف 

التغ
القيمة 
العادلة

ن�سيب 
املجموعة من 
احتياطيات 

�سركات زميلة

ن�سيب 
املجموعة 

من احتياطي 
ترجمة بيانات 

مالية
اأرباح مرحلة

جمموع 
حقوق امللكية

يف 1 يناير 2014
�سيد 

الر
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

�سايف ربح ال�سنة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
17,322,512

17,322,512

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

-
-

-
-

-
-

-
)4,922,167(

20,311
84,057

-
)4,817,799(

توزيعات اأرباح نقدية
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)12,835,856(

)12,835,856(

املحول اإلى الحتياطيات
-

-
-

-
1,816,783

1,816,783
-

-
-

-
)3,633,566(

-

رب 2014
يف 31 دي�سم

�سيد 
الر

73,330,387
26,675,810

)13,497,645(
445,592

41,126,696
36,164,207

18,930,128
)14,292,043(

)692,744(
32,502

25,592,880
193,815,770

يف 1 يناير 2015
�سيد 

الر
73,330,387

26,675,810
)13,497,645(

445,592
41,126,696

36,164,207
18,930,128

)14,292,043(
)692,744(

32,502
25,592,880

193,815,770

�سايف ربح ال�سنة
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
19,294,693

19,294,693

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

-
-

-
-

-
-

-
)14,401,970(

167,384
88,349

-
)14,146,237(

توزيعات اأرباح نقدية )اإي�ساح 24(
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)12,835,856(

)12,835,856(

املحول اإلى الحتياطيات
-

-
-

-
2,017,917

2,017,917
-

-
-

-
)4,035,834(

-

رب 2015
يف 31 دي�سم

�سيد 
الر

73,330,387
26,675,810

)13,497,645(
445,592

43,144,613
38,182,124

18,930,128
)28,694,013(

)525,360(
120,851

28,015,883
186,128,370

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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20152014اإي�ساح 

التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

19,294,69317,322,512�سايف ربح ال�سنة 
ت�سويات:

4,547,5702,632,655ال�ستهالكات والإطفاءات
29,658-خ�سائر بيع ممتلكات ومن�ساآت ومعدات 

1,017,546-انخفا�س يف قيمة ممتلكات ومن�ساآت ومعدات
733-خ�سائر ا�ستبعاد موجودات غري ملمو�سة

10304,284554,526خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 
2,746,2642,916,986اأعباء متويل

)62,783()39,861(اإيرادات فوائد
)2,443,950()3,339,950(21�سايف اأرباح ا�ستثمارات 

)544,095()137,055(7ن�سيب املجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة
149,470278,306خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

23,525,41521,702,094�سايف الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف راأ�س املال العامل
1,150,5174,755,084خمزون

)5,729,506(738,820مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى
1,219,8171,059,633ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

5,623,101)334,550(دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
26,300,01927,410,406�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)9,707,081()6,879,697(املدفوع ل�سراء ممتلكات ومن�ساآت ومعدات
47,30534,264املح�سل من بيع ممتلكات ومن�ساآت ومعدات 

)30,502()27,736(املدفوع ل�سراء موجودات غري ملمو�سة
)889,711()227,842(املدفوع ل�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

492,4072,775,465املح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
-)528,959(ودائع لدى موؤ�س�سات مالية 

3,439,7341,316,442توزيعات اأرباح م�ستلمة
39,86162,783اإيرادات فوائد م�ستلمة

)6,438,340()3,644,927(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

19,678,64222,175,372امل�سحوب من قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات
)29,934,600()26,411,929(امل�سدد لقرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

)3,131,979()2,960,934(اأعباء متويلية مدفوعة
)12,774,181()12,761,430(توزيعات اأرباح مدفوعة

)23,665,388()22,455,651(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية
)2,693,322(199,441�سايف التغري يف النقد والنقد املعادل
15,748,69618,442,018النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

1215,948,13715,748,696النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

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

بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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 1. التاأ�شي�س والن�شاط

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

فيما يلي الأغرا�س التي اأ�س�ست من اأجلها ال�سركة الأم:
1. اإقامة م�سروع لإنتاج ال�سمنت العادي وال�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيتات وال�سمنت البورتالندي لالأغرا�س ال�سناعية 

وب�سكل عام جميع اأنواع ال�سمنت.
2. اإقامة امل�سانع واملعامل التي من �ساأنها حتقيق اأغرا�س ال�سركة.

3. القيام باملتاجرة بجميع املنتجات واملواد والعدد والآلت املرتبطة بطبيعة عمل ال�سركة ونقلها �سواء 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�سها يف الكويت اأو يف اخلارج، ولها اأن ت�سرتي هذه الهيئات اأو تلحقها بها ولها اأن ت�سرتك يف تاأ�سي�س 

ال�سركات العقارية.
5. ا�ستغالل الفوائ�س املالية املتوفرة لدى ال�سركة عن طريق ا�ستثمارها وتنميتها حمليًا وعامليًا يف حمافظ مالية وحمافظ عقارية، 
وا�ستثمار اأموال ال�سركة عن طريق امل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات بكافة اأنواعها وباختالف اأغرا�سها ويف ال�سناديق ال�ستثمارية 

داخل وخارج دولة الكويت على اأن تدار من قبل �سركات وجهات متخ�س�سة.
يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف �سرق، منطقة ال�سوابر، �سارع ال�سهداء، بيت ال�سمنت، �س.ب. 20581 ال�سفاة 13066 – دولة الكويت.

تت�سمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليها جمتمعة »باملجموعة«(.
 

ا�سم ال�سركة

الكيان 

القانوين

الن�شاط 

الرئي�سي

بلد 

التاأ�سي�س

ن�سبة امللكية %

20152014

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 يف 31 دي�سمرب 2015. 
بلغ اإجمايل موجودات ال�سركات التابعة 27,470,471 دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2015 )26,502,040 دينار كويتي كما يف 
31 دي�سمرب 2014(، كما بلغ �سايف اأرباحها 974,169 دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 )مبلغ 1,161,752 دينار 

كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014(.

مت اإ�سدار قانون ال�سركات يف 24 يناير 2016 مبوجب املر�سوم بقانون رقم 1 ل�سنة 2016 )»قانون ال�سركات«( الذي مت ن�سره يف 
اجلريدة الر�سمية بتاريخ 1 فرباير 2016 والذي مبوجبه مت اإلغاء املر�سوم بقانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 وتعديالته. وعلى 

ان يعمل بهذا القانون اعتبارا من 26 نوفمرب 2012.

ي�سدر وزير التجارة وال�سناعة الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكامه خالل �سهرين من تاريخ ن�سره 
يف اجلريدة الر�شمية، وت�شدر اجلهات الرقابية الأخرى - خالل املدة املذكورة - القرارات املنوط بها اإ�شدارها وفقا لأحكام هذا 
القانون، ويعتمد نفاذ الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم 25 �سنة2012  وتعديالته حتى بدء العمل بالالئحة التنفيذية لهذا 

القانون اجلديد والتي حتدد قواعد و�سوابط توفيق او�ساع ال�سركات القائمة وفقا لحكام القانون اجلديد.
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)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

متت املوافقة على اإ�سدار البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة الأم بتاريخ
21 مار�س 2016 وهي خا�سعة ملوافقة اجلمعية العامة العمومية للم�ساهمني.

2. اأ�ص�س الإعداد وال�صيا�صات املحا�صبية املهمة
2.1  اأ�س�س الإعداد

مت اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. مت اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة على اأ�سا�س مبداأ 
التكلفة التاريخية با�ستثناء بع�س الأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيم العادلة، كما هو مبني يف ال�سيا�سات املحا�سبية اأدناه.

 
2.2 معايري جديدة ومعدلة

اأ( معايري وتف�سريات وتعديالت جديدة �سارية من 1 يناير 2015

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من قبل املجموعة مماثلة لتلك املطبقة يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء التغريات الناجتة عن تطبيق 
املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة التالية وتعديالتها:

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 19 خطط املزايا املحددة: م�ساهمات املوظفني
تو�سح التعديالت على هذا املعيار والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014 املتطلبات املتعلقة بكيفية 
ربط م�ساهمات املوظفني اأو الأطراف الأخرى املتعلقة باخلدمة بفرتات اخلدمة. اإذا كان مبلغ امل�ساهمات م�ستقال عن عدد �سنوات 
اخلدمة، يجوز لل�سركة اإثبات هذه امل�ساهمات كتخفي�س يف تكلفة اخلدمة يف الفرتة التي مت فيها تقدمي اخلدمة ذات ال�سلة. اأما 
اإذا كانت تلك امل�ساهمات تعتمد على عدد �سنوات اخلدمة، فحينئذ يجب توزيع تلك امل�ساهمات على فرتات اخلدمة با�ستخدام نف�س 

طريقة الربط امل�ستخدمة لحت�ساب اإجمايل املزايا. 

اأ�سبحت هذه التعديالت �سارية يف 1 يوليو 2014. لي�س لهذه التعديالت تاأثري على املجموعة.

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2012-2010:

حت�سينات على املعيار الدويل للتقارير املالية 2: الدفعات على اأ�سا�س الأ�سهم
تو�سح التعديالت على هذا املعيار، والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014، تعريف »�شروط ال�شتحقاق« 

عن طريق و�شع تعريف م�شتقل لكل من »�شرط الأداء« و«�شرط اخلدمة«. تت�شمن تلك التو�شيحات ما يلي:

خدمة. �شرط  الأداء  �شرط  يت�شمن  اأن  يجب   •
للخدمة. املقابل  الطرف  تقدمي  خالل  امل�ستهدف  الأداء  ا�ستيفاء  يجب   •

املجموعة. نف�س  يف  اأخرى  من�ساأة  اأن�سطة  اأو  بعمليات  اأو  ما،  من�ساأة  اأن�سطة  اأو  بعمليات  امل�ستهدف  الأداء  يتعلق  قد   •
بال�شوق.  يتعلق  ل  اأو  يتعلق  �شرط  عن  عبارة  الأداء  �شرط  يكون  قد   •

مل  اخلدمة  �شرط  يعترب  الكت�شاب،  فرتة  خالل  اخلدمات  تقدمي  عن  ال�شبب،  عن  النظر  بغ�ض  املقابل،  الطرف  توقف  اإذا   •
يتم الوفاء به.
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تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3: دمج الأعمال
تو�سح التعديالت على هذا املعيار، والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014، اأن جميع ترتيبات املبلغ 
املقابل املحتمل امل�سنف كمطلوبات )اأو موجودات( الناجت عن دمج اأعمال يجب قيا�سه لحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو 
اخل�سارة �سواء كان اأو مل يكن واقعًا �سمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 )اأو معيار املحا�سبة الدويل 39، كما يتطلب الأمر(. 

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 8: القطاعات الت�سغيلية
تو�سح التعديالت على هذا املعيار، والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014، اأنه:

يجب على اأي من�ساأة اأن تف�سح عن الأحكام التي اتخذتها الإدارة يف تطبيق معايري التجميع يف املعيار الدويل للتقارير املالية 8، 
مبا يف ذلك و�سف موجز عن القطاعات الت�سغيلية التي مت جتميعها واخل�سائ�س القت�سادية )مثل املبيعات واإجمايل الهام�س( 

امل�ستخدمة لتقييم ما اإذا كانت القطاعات »مت�سابهة« اأم ل.

�سانع  اإلى  تقرير  بها  يقدم  الت�سوية  كانت  اإذا  املوجودات  اإجمايل  مع  القطاعات  موجودات  ت�سوية  عن  الإف�ساح  فقط  يتعني  اأنه 
القرارات الت�سغيلية الرئي�سي.

 
معايري وتف�سريات وتعديالت جديدة �سارية من 1 يناير 2015 ب( 

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 16: املمتلكات واملن�ساآت واملعدات ومعيار املحا�سبة الدويل 38: املوجودات غري امللمو�سة
طريقة  حتديد  اأن   ،2014 يوليو   1 بعد  اأو  يف  تبداأ  التي  ال�سنوية  الفرتات  على  ت�سري  والتي  املعايري،  هذه  على  التعديالت  تو�سح 
ال�ستهالك اأو الإطفاء املرتاكم مبوجب طريقة اإعادة التقييم ل يعتمد على اختيار طريقة التقييم. كما تو�سح التعديالت اأنه يتم 
احت�ساب ال�ستهالك اأو الإطفاء املرتاكم بالفرق بني اإجمايل و�سايف القيم الدفرتية. بالتايل، يف حالة اإعادة تقدير القيمة املتبقية 
اأو العمر الإنتاجي اأو طريقة ال�ستهالك اأو الإطفاء قبل اإجراء عملية اإعادة التقييم، فاإن اإعادة اإدراج ال�ستهالك اأو الإطفاء املرتاكم 

ل يتنا�سب مع التغري يف اإجمايل القيمة الدفرتية لالأ�سل.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 24: اإف�ساحات الأطراف ذات ال�سلة
تو�سح التعديالت على هذا املعيار، والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014، اأن املن�ساأة الإدارية )وهي 
من�ساأة تقدم خدمات موظفي الإدارة العليا( تعترب طرفا ذو �سلة يخ�سع لإف�ساحات الأطراف ذات ال�سلة. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإن 

املن�ساأة التي ت�ستخدم من�ساأة اإدارية ُيتطلب منها الإف�ساح عن امل�ساريف املتكبدة عن خدمات الإدارة.

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2013-2011:

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 3: دمج الأعمال
يتعلق  فيما  التايل   ،2014 يوليو   1 بعد  اأو  يف  تبداأ  التي  ال�سنوية  الفرتات  على  ت�سري  والتي  املعيار،  هذا  على  التعديالت  تو�سح 

بال�ستثناءات من النطاق �سمن املعيار الدويل للتقارير املالية 3:
الرتتيبات امل�سرتكة، ولي�س فقط امل�ساريع امل�سرتكة، تقع خارج نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية 3.

يطبق هذا ال�ستثناء من النطاق فقط على البيانات املالية للم�سروع امل�سرتك اأو العملية امل�سرتكة نف�سها.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 13: قيا�س القيمة العادلة
املحفظة  ا�ستثناء  اأن   ،2014 يوليو   1 بعد  اأو  تبداأ يف  التي  ال�سنوية  الفرتات  ت�سري على  والتي  املعيار،  التعديالت على هذا  تو�سح 
املذكور يف املعيار الدويل للتقارير املالية 13 ينطبق على كافة العقود التي تقع �سمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 )اأو معيار 

املحا�سبة الدويل 39، كما يتطلب الأمر( بغ�س النظر عما اإذا كانت ت�ستويف تعريف املوجودات املالية اأو املطلوبات املالية اأم ل.
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تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 40: العقارات ال�ستثمارية
تو�سح التعديالت على هذا املعيار، والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2014، اأن حتديد ما اإذا كانت 
املعاملة تتمثل يف �سراء اأ�سل اأو دمج اأعمال، ي�ستند اإلى املعيار الدويل للتقارير املالية 3 ولي�س و�سف اخلدمات الإ�سافية الوارد يف 

معيار املحا�سبة الدويل 40 )الذي مييز بني العقار ال�ستثماري والعقار الذي ي�سغله املالك )اأي ممتلكات ومن�ساآت ومعدات(.
ت�سري هذه التح�سينات من 1 يوليو 2014 ومل يكن لها تاأثري مادي على املجموعة. 

 
ج(  معايري وتف�سريات �سادرة لكنها غري �سارية

مت اإ�سدار املعايري اجلديدة واملعدلة التالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية لكنها غري �سارية بعد ومل تطبقها املجموعة: 
املعيار الدويل للتقارير املالية 9: الأدوات املالية

يحل هذا املعيار الذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018 حمل الإر�سادات الواردة يف معيار املحا�سبة 
الدويل 39: الأدوات املالية: التحقق والقيا�س. يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية 9 كيف تقوم من�ساأة ما بت�سنيف وقيا�س اأدواتها 
املالية كما يقدم املعيار منوذًجا جديًدا للخ�سائر الئتمانية املتوقعة لحت�ساب انخفا�س قيمة املوجودات املالية بالإ�سافة اإلى متطلبات 

جديدة عامة ملحا�شبة التحوط. كما ي�شتند اإلى الإر�شادات حول حتقق وعدم حتقق الأدوات املالية من معيار املحا�شبة الدويل 39.

يتوقع اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة األ يكون لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يف امل�ستقبل تاأثري مادي على املبالغ املدرجة فيما 
يخ�س املوجودات واملطلوبات املالية لل�سركة. على الرغم من ذلك، لي�س من املمكن عمليًا اأن يتم تقدمي تقدير معقول لتاأثري املعيار 

الدويل للتقارير املالية 9 حتى تقوم ال�سركة مبراجعة تف�سيلية.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 11: املحا�سبة عن امتالك ح�س�س يف عمليات م�سرتكة
تو�سح التعديالت طريقة املحا�سبة عن امتالك ح�سة يف عملية م�سرتكة عندما ت�سكل العملية معاملة جتارية تتطلب من امل�سرتي 
تطبيق كافة املبادئ املتعلقة باملحا�سبة عن دمج الأعمال الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية 3 واملعايري الدولية للتقارير املالية 
الأخرى. ت�سري التعديالت باأثر م�ستقبلي على الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ل يتوقع 

اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري مادي على املجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 14: احل�سابات التنظيمية الآجلة
ي�سمح هذا املعيار، الذي ي�سري على املن�ساأة التي تطبق املعايري الدولية للتقارير املالية على بياناتها ال�سنوية لأول مرة ويتعلق بالفرتة 
التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016، للمن�ساأة التي تطبق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة بال�ستمرار يف املحا�سبة عن »اأر�سدة 
احل�سابات التنظيمية الآجلة« طبًقا للمعايري املحا�سبية ال�سابقة – مع اإجراء بع�س التغريات املحدودة- وذلك عند التطبيق املبدئي 
للمعايري الدولية للتقارير املالية ويف البيانات املالية الالحقة. يتم عر�س اأر�سدة احل�سابات التنظيمية الآجلة واحلركات على هذه 
الأر�سدة ب�سكل م�ستقل يف بيان املركز املايل املجمع وبيان الدخل املجمع والدخل ال�سامل املجمع، ويجب اإدراج اإف�ساحات حمددة. 

لن يطبق هذا املعيار على املجموعة نظرًا لأن املجموعة تقوم باإعداد بياناتها حاليًا طبقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

املعيار الدويل للتقارير املالية 15: اإيرادات من عقود مع عمالء
يقدم هذا املعيار، الذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2018، اإطار عمل �ساماًل لتحديد اإمكانية حتقق 

الإيرادات وحجم وتوقيت حتققها. يحل هذا املعيار حمل املعايري والتف�سريات احلالية التالية يف تاريخ �سريانه: 
18: الإيرادات. الدويل  املحا�سبة  • معيار 

11: عقود الإن�ساء.  الدويل  املحا�سبة  • معيار 
13: برامج ولء العمالء. املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تف�سريات  جلنة  • تف�سري 
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15: اتفاقيات بناء العقارات.  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تف�سريات  جلنة  • تف�سري 
18: حتويالت املوجودات من العمالء. املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تف�سريات  جلنة  • تف�سري 

31: الإيرادات – معامالت املقاي�سة التي ت�سمل خدمات الدعاية الدائمة  التف�سريات  جلنة  • تف�سري 

تقوم املجموعة حاليًا بتقييم تاأثري املعيار الدويل للتقارير املالية 15 وتخطط لتطبيق املعيار اجلديد يف تاريخ ال�سريان املطلوب.
 

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 1: مبادرة الإف�ساح
تو�سح التعديالت على هذا املعيار، والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016، بع�س الأحكام امل�ستخدمة 

يف عر�س التقارير املالية. يوؤدي تطبيق هذه التعديالت اإلى تغيريات على ما يلي:

)1( املعلومات ل يجب حجبها بالتجميع اأو بتقدمي معلومات غري مادية، )2( اعتبارات املادية  باأن  التعديالت  تو�سح  • املادية، 
تنطبق على كل اأجزاء البيانات املالية، و )3( حتى عندما يتطلب املعيار اإف�ساحا حمددا، عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية. 
)1( اأن قائمة البنود الأ�سا�سية  التعديالت  تو�سح  املجمع،  ال�سامل  والدخل  املجمع  الدخل  بيان  اأو  املجمع  املايل  املركز  • بيان 
الواجب عر�سها يف هذه البيانات ميكن عدم جتميعها اأو جتميعها متى كان ذلك مالئًما. تقدم التعديالت اإر�سادات اإ�سافية 
تتعلق بقيم املجموع الفرعي يف هذه البيانات، و )2( اأن ح�سة املن�ساأة يف الدخل ال�سامل لل�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة 
التي يتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية يجب عر�سها ب�سورة جمملة كبنود اأ�سا�سية فردية �سواء ما اإذا كان �سيتم اإعادة 

ت�سنيفها لحًقا اإلى الدخل اأم ل. 
• الإي�ساحات، حيث ت�سيف التعديالت اأمثلة اإ�سافية عن الطرق التي ميكن اتباعها لرتتيب الإي�ساحات ما يوؤكد على �سرورة 

مراعاة عوامل ال�ستيعاب واملقارنة عند حتديد ترتيب الإي�ساحات.

ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري مادي على املجموعة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 16 ومعيار املحا�سبة الدويل 38: تو�سيح الطرق املقبولة لال�ستهالك والإطفاء
معيار  يف  الوارد  املبداأ   ،2016 يناير   1 بعد  اأو  يف  تبداأ  التي  ال�سنوية  الفرتات  على  م�ستقبلي  باأثر  ت�سري  التي  التعديالت،  تو�سح 
املحا�سبة الدويل 16 ومعيار املحا�سبة الدويل 38 اأن الإيراد يعك�س منطًا من املزايا القت�سادية الناجتة عن ت�سغيل من�ساأة الأعمال 
)التي يعترب الأ�سل جزءًا منها( بدًل من املزايا القت�سادية التي يتم ا�ستهالكها من خالل ا�ستخدام الأ�سل. نتيجة لذلك، ل ميكن 
ا�ستخدام الطريقة امل�ستندة اإلى الإيرادات ل�ستهالك املمتلكات واملن�ساآت واملعدات ومن املمكن ا�ستخدامها فقط يف حالت حمدودة 

للغاية من اأجل اإطفاء موجودات غري ملمو�سة. ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري مادي على املجموعة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 16 ومعيار املحا�سبة الدويل 41: الزراعة: النباتات املثمرة
تتطلب التعديالت على هذه املعايري، والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016، املحا�سبة عن النباتات 
املثمرة )وهي جمموعة فرعية من املوجودات احليوية التي ت�ستخدم فقط لغر�س املحا�سبة عن منو املنتجات الزراعية على مدى 
فرتات متباينة( بالطريقة نف�سها التي يتم بها املحا�سبة عن املمتلكات واملن�ساآت واملعدات يف معيار املحا�سبة الدويل 16 نظًرا لأن 
العملية اخلا�شة بها متاثل تلك اخلا�شة بالت�شنيع على خالف كافة املوجودات احليوية الأخرى املتعلقة بالن�شاط الزراعي والتي 
ا تكلفة البيع. بالتايل، اأ�سافت التعديالت النباتات املثمرة �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 16 بدًل  تقا�س بالقيمة العادلة ناق�سً
من معيار املحا�سبة الدويل 41، وتظل املنتجات الزراعية للنباتات املثمرة �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل 41. لي�س من املتوقع 

اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري على املجموعة لأنه لي�س لدى املجموعة اأي نباتات مثمرة.
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تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 27: طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�سلة
�سي�سمح التعديل، الذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016، للمن�ساآت با�ستخدام طريقة حقوق امللكية 
على  و�سيتعني  املنف�سلة.  املالية  بياناتها  الزميلة يف  واملن�ساآت  امل�سرتكة  وامل�ساريع  التابعة  املن�ساآت  ال�ستثمارات يف  للمحا�سبة عن 
املن�ساآت التي تطبق بالفعل املعايري الدولية للتقارير املالية، واختارت تغيري طريقة حقوق امللكية يف بياناتها املالية املنف�سلة، اأن تقوم 

بتطبيق هذا التغيري باأثر رجعي. ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثري مادي على املجموعة.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 ومعيار املحا�سبة الدويل 28: بيع اأو م�ساركة املوجودات بني م�ستثمر و�سركته الزميلة 
اأو م�سروعه امل�سرتك

واملعيار  م�سرتكة«  وم�ساريع  زميلة  �سركات  يف  »ا�ستثمارات   :28 الدويل  املحا�سبة  معيار  متطلبات  بني  التعار�س  التعديالت  تعالج 
الدويل للتقارير املالية 10 “البيانات املالية املجمعة“، وتو�سح اأن مدى حتقق الأرباح اأو اخل�سائر يف املعاملة، التي تت�سمن �سركة 
زميلة اأو م�سروعا م�سرتكا، يتوقف على ما اإذا كانت املوجودات املباعة اأو التي يتم امل�ساركة بها متثل معاملة جتارية اأم ل. ت�سري 
التعديالت على الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016، مع ال�سماح بالتطبيق املبكر. ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي 

تاأثري مادي على املجموعة.
 

تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية 10 و 12 ومعيار املحا�سبة الدويل 28: املن�ساآت ال�ستثمارية: تطبيق ا�ستثناء التجميع
اإتاحة  ا�ستمرار  2016، على  يناير   1 بعد  اأو  تبداأ يف  التي  ال�سنوية  الفرتات  ت�سري على  والتي  املعايري،  التعديالت على هذه  توؤكد 
10 للمن�ساأة الأم التي تعترب �سركة تابعة ملن�ساأة  اإعداد البيانات املالية املجمعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية  الإعفاء من 
للتقارير  الدويل  للمعيار  العادلة طبًقا  بالقيمة  التابعة  �سركاتها  كافة  بقيا�س  تقوم  ال�ستثمارية  املن�ساأة  كانت  واإن  ا�ستثمارية حتى 
املالية 10. اإل انه يجب جتميع ال�سركة التابعة اإذا كانت تلك ال�سركة تقدم خدمات اأو اأن�سطة تتعلق بال�ستثمار للمن�ساأة ال�ستثمارية. 
تو�سح التعديالت اأن هذا ال�ستثناء ل ينطبق اإل على ال�سركات التابعة التي ل ت�سكل يف حد ذاتها من�ساآت ا�ستثمارية، ويتمثل الغر�س 
الرئي�سي منها يف تقدمي خدمات واأن�سطة تتعلق بالأن�سطة ال�ستثمارية للمن�ساأة الأم ال�ستثمارية. ويجب قيا�س كافة ال�سركات التابعة 

الأخرى للمن�ساأة ال�ستثمارية وفًقا للقيمة العادلة. 

ان�سجاما مع التعديالت ال�سابقة، مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل 28 للتاأكيد على اأن الإعفاء من تطبيق طريقة حقوق امللكية ينطبق 
ا على امل�ستثمر يف �سركة زميلة اأو م�سروع م�سرتك اإذا كان ذلك امل�ستثمر هو �سركة تابعة ملن�ساأة ا�ستثمارية حتى اإذا كانت املن�ساأة  اأي�سً
الأم ال�ستثمارية تقوم بقيا�س كافة �سركاتها التابعة بالقيمة العادلة. كما مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل 28 بحيث ي�سمح للمن�ساأة 
ال�ستمرار يف قيا�س القيمة العادلة الذي تطبقه ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك، الذي ميثل من�ساأة ا�ستثمارية، يف املحا�سبة عن 

ح�س�سها يف ال�سركات التابعة بدًل من تطبيق �سيا�سات حما�سبية موحدة.

التابعة  �سركاتها  كافة  تقي�س  التي  ال�ستثمارية  املن�ساأة  على  يجب  اأنه   12 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  على  التعديالت  اأو�سحت 
بالقيمة العادلة تقدمي اإف�ساحات املعيار الدويل للتقارير املالية 12 املتعلقة باملن�ساآت ال�ستثمارية. ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت 

اأي تاأثري مادي على املجموعة.

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة 2014-2012:

ت�سري هذه التح�سينات من 1 يناير 2016 ول يتوقع اأن يكون لها تاأثري مادي على املجموعة. وهي تت�سمن:
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 5: املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة

عند اإعادة ت�سنيف اأ�سل ما )اأو جمموعة ا�ستبعاد( من “حمتفظ بها للبيع“ اإلى “حمتفظ بها للتوزيع“ اأو العك�س، ل ت�سكل اإعادة 
الت�سنيف املذكورة تغيرًيا على خطة البيع اأو التوزيع ول �سرورة للمحا�سبة عنها على هذا النحو.
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تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 7: الأدوات املالية: الإف�ساحات
مت اإدراج اإر�شادات حمددة حول املوجودات املالية املحولة مل�شاعدة الإدارة يف حتديد ما اإذا كانت �شروط اأحد ترتيبات اخلدمة ت�شكل 
اإف�ساحات  اإدراج عر�س  اإذا كان الأ�سل موؤهاًل لعدم التحقق من عدمه. يتوجب  اأم ل، وبالتايل حتديد ما  “م�ساركة م�ستمرة“ 

اإ�سافية تتعلق مبقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية يف التقارير املرحلية فقط اإذا تطلب معيار املحا�سبة الدويل 34 ذلك.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 19: مزايا املوظفني
عند حتديد معدل اخل�سم للتزامات مكافاأة نهاية اخلدمة، تعطى الأهمية للعملة التي مت بها اإدراج املطلوبات ولي�س عملة الدولة 

التي ظهرت تلك املطلوبات بها.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل 34: التقارير املالية املرحلية
تو�سح التعديالت ما هو املق�سود باإ�سارة املعيار اإلى »املعلومات املف�سح عنها يف مو�سع اآخر بالتقرير املايل املرحلي« وت�سيف �سرورة 

اإدراج اإ�سارة مرجعية بالبيانات املالية املرحلية اإلى مو�سع تلك املعلومات.
  

2.3 ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
2.3.1 اأ�سا�س التجميع

ال�سركات التابعة

تت�سمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�سركة الأم وال�سركات التي ت�سيطرعليها ال�سركة الأم و�سركاتها التابعة. تتحقق 
ال�سيطرة عندما يكون لل�سركة الأم: )اأ( القدرة على التحكم يف اجلهة امل�ستثمر بها؛ )ب( التعر�س اأو احلق يف العوائد املتغرية نتيجة 

ال�سراكة مع اجلهة امل�ستثمر بها؛ و)ج( القدرة على ا�ستخدام التحكم يف ال�سركة امل�ستثمر بها للتاأثري على العوائد.

تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة امل�ستثمر بها اإذا كانت احلقائق والظروف ت�سري اإلى وجود تغريات على واحد اأو 
اأكرث من عنا�سر ال�سيطرة الثالثة الواردة اأعاله.

يبداأ جتميع ال�سركة التابعة عندما ت�سيطر ال�سركة الأم على ال�سركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد ال�سركة الأم ال�سيطرة على 
ال�سركة التابعة. وب�سفة خا�سة، يتم اإدراج الدخل وامل�سروفات اخلا�سة بال�سركة التابعة املقتناة اأو املباعة خالل ال�سنة �سمن بيان 
الدخل املجمع اأو الإيرادات ال�ساملة الأخرى اعتبارًا من تاريخ �سيطرة ال�سركة على ال�سركة التابعة حتى تاريخ توقف تلك ال�سيطرة. 
يتم توزيع الربح اأو اخل�سارة وكل بند من بنود الإيرادات ال�ساملة الأخرى على مالكي ال�سركة واجلهات غري امل�سيطرة. يتم توزيع 
الدخل ال�سامل لل�سركات التابعة اإلى مالكي ال�سركة اأو اجلهات غري امل�سيطرة حتى واإن اأدى ذلك اإلى وجود ر�سيد عجز يف احل�س�س 

غري امل�سيطرة. 

عند ال�سرورة، يتم تعديل البيانات املالية لل�سركات التابعة لكي تتما�سى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
يتم ا�ستبعاد جميع املعامالت والأر�سدة والإيردات وامل�سروفات املتبادلة بني �سركات املجموعة بالكامل عند التجميع. 

يتم املحا�سبة عن التغريات يف ح�س�س ملكية املجموعة يف ال�سركات التابعة التي ل ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�سركة التابعة 
كمعامالت �سمن حقوق امللكية. يتم تعديل القيم الدفرتية حلقوق اجلهات امل�سيطرة وغري امل�سيطرة لتعك�س التغريات يف ح�ستها 
يف ال�سركات التابعة. يتم اإدراج الفرق بني القيمة التي مت تعديل حقوق اجلهات غري امل�سيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع اأو 

امل�ستلم يف حقوق امللكية مبا�سرة وتكون متاحة مل�ساهمي ال�سركة. 
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عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على ال�سركة التابعة يتم اإثبات الربح اأواخل�سارة الناجتة عن ال�ستبعاد يف بيان الدخل املجمع ويتم 
احت�ساب الربح اأو اخل�سارة مبقدار الفرق بني: 

)1( اإجمايل القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم والقيمة العادلة للح�سة املتبقية و
غري  اجلهات  حقوق  وكذلك  التابعة  ال�سركة  والتزامات  ال�سهرة(،  )مت�سمنة  ال�ستبعاد  قبل  للموجودات  الدفرتية  القيمة   )2(

امل�سيطرة.

تتم املحا�سبة عن كافة املبالغ املعرتف بها �سابقًا يف بيان الدخل ال�سامل الآخر فيما يتعلق بال�سركة التابعة فيما اإذا كانت املجموعة 
قد قامت با�ستبعاد املوجودات واملطلوبات ذات ال�سلة بال�سركة التابعة ب�سكل مبا�سر. يتم اعتبار القيمة العادلة لأي ا�ستثمار متبقي 
يف ال�سركة التابعة »�سابقًا« يف تاريخ فقدان ال�سيطرة على اأنها القيمة العادلة عند العرتاف املبدئي لغر�س املحا�سبة الالحقة وفقًا 

ملعيار املحا�سبة الدويل 39، اأو التكلفة عند العرتاف املبدئي لال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك.

دمج الأعمال

يتم ا�ستخدام طريقة الإقتناء يف املحا�سبة عن عمليات دمج الأعمال. يتم قيا�س مبلغ ال�سراء املحول لالإقتناء بالقيمة العادلة والتي 
ال�سابقني  للمالك  املتكبدة من املجموعة  واملطلوبات  الإقتناء  تاريخ  املحولة يف  للموجودات  العادلة  القيمة  باإجمايل  يتم احت�سابها 
لل�سركة املقتناة وكذلك اأية حقوق ملكية م�سدرة من املجموعة مقابل الإقتناء. يتم اإثبات امل�ساريف املتعلقة بالإقتناء ب�سفة عامة 

يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.

يتم العرتاف املبدئي للموجودات واملطلوبات املقتناة املحددة يف عملية دمج الأعمال بالقيمة العادلة يف تاريخ الإقتناء، باإ�ستثناء 
واملوجودات  الأ�سهم،  اأ�سا�س  على  املدفوعات  برتتيبات  املرتبطة  امللكية  اأدوات حقوق  اأو  املوؤجلة،  ال�سريبية  واملطلوبات  املوجودات 

امل�سنفة بغر�س البيع حيث يتم املحا�سبة عنها وفقًا ملعايري التقارير املالية ذات العالقة.

يتم قيا�س ال�سهرة مبقدار زيادة املقابل املحول وح�سة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�سركة املقتناة والقيمة العادلة لأي ح�سة 
مقتناة يف ال�سابق عن �سايف قيمة املوجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة املحددة كما يف تاريخ الإقتناء. يف حال زيادة �سايف قيمة 
املوجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة عن املقابل املحول وح�سة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�سركة املقتناة والقيمة العادلة 

لأي ح�سة مقتناة يف ال�سابق، يتم اإدراج تلك الزيادة مبا�سرة يف بيان الدخل املجمع كاأرباح.

يتم قيا�س ح�سة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�سركة التابعة املقتناة بن�سبة ح�سة احلقوق غري امل�سيطرة يف �سايف املوجودات 
املحددة لل�سركة املقتناة اأو بالقيمة العادلة لتلك احل�سة. يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة. 

عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل، يتم اإعادة قيا�س احل�س�س اململوكة �سابقًا يف ال�سركة املقتناة بالقيمة العادلة يف تاريخ 
اإن وجدت - يف بيان الدخل املجمع. يتم حتويل املبالغ  اأو اخل�سائر الناجتة -  اإدراج الأرباح  الإقتناء )تاريخ بدء ال�سيطرة( ويتم 
املعرتف بها يف بيان الدخل ال�سامل املجمع املتعلقة باحل�س�س ال�سابقة قبل تاريخ القتناء اإلى بيان الدخل املجمع كما لو مت ا�ستبعاد 

احل�سة بالكامل.

ال�سهرة

يتم اإدراج ال�سهرة الناجتة عن اإقتناء �سركات تابعة بالتكلفة كما يف تاريخ القتناء ناق�سًا خ�سائر النخفا�س يف القيمة اإن وجدت.
لأغرا�س حتديد مدى وجود انخفا�س يف قيمة ال�سهرة، يتم توزيع ال�سهرة على الوحدات املولدة للنقد )اأو املجموعات املولدة للنقد( 

التي من املتوقع اأن ت�ستفيد من عملية دمج الأعمال.
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اأو على مدى  يتم اختبار املجموعات املولدة للنقد والتي توزع ال�سهرة عليها �سنويًا بغر�س حتديد مدى وجود انخفا�س يف قيمتها 
فرتات اأقل عندما يكون هناك موؤ�سرًا على احتمال انخفا�س قيم تلك املجموعات.

اإذا كانت القيم القابلة لال�سرتداد لوحدات توليد النقد اأقل من قيمتها الدفرتية، فاإن خ�سائر النخفا�س يف القيمة يتم توزيعها اأوًل 
لتخفي�س قيمة اأي �سهرة موزعة على تلك الوحدات ثم على اأية موجودات اأخرى مرتبطة بالوحدات على اأ�سا�س التوزيع الن�سبي ووفقًا 
للقيم الدفرتية لكل اأ�سل من اأ�سول وحدة توليد النقد. يتم اإدراج اأية خ�سائر انخفا�س يف القيمة متعلقة بال�سهرة يف بيان الدخل 

املجمع مبا�سرة. ل يتم رد خ�سائر النخفا�س يف القيم املتعلقة بال�سهرة والتي �سبق العرتاف بها يف الفرتات الالحقة.

عند ا�ستبعاد اأيًا من وحدات توليد النقد، توؤخذ قيمة ال�سهرة املتعلقة بها يف العتبار عند حتديد اأرباح وخ�سائر ال�ستبعاد.

ا�ستثمارات يف �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 يف 
القرارات املالية وال�سيا�سات الت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر فيها لكنه لي�س �سيطرة اأو �سيطرة م�سرتكة على هذه ال�سيا�سات.

امل�سروع امل�سرتك هو نوع من الرتتيب امل�سرتك يكون لالأطراف الذين لديهم �سيطرة م�سرتكة على الرتتيب حقوق يف �سايف موجودات 
امل�سروع امل�سرتك.  اإن ال�سيطرة امل�سرتكة هي امل�ساركة املتفق عليها تعاقديًا يف ال�سيطرة على ترتيب ما وتتواجد فقط عندما تتطلب 

القرارات املتعلقة بالأن�سطة ذات ال�سلة موافقة الأطراف امل�سرتكة بالإجماع.

اإن العتبارات التي مت اأخذها عند حتديد التاأثري اجلوهري اأو ال�سيطرة امل�سرتكة ت�سبه تلك العتبارات الالزمة لتحديد ال�سيطرة 
على ال�سركات التابعة. تتم املحا�سبة على ا�ستثمار املجموعة يف �سركاتها الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يتم اإثبات ال�ستثمار يف �سركة زميلة اأو م�سروع م�سرتك مبدئيًا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفرتية 
ال�ستحواذ.   تاريخ  امل�سرتك منذ  امل�سروع  اأو  الزميلة  ال�سركة  املجموعة يف �سايف موجودات  التغريات يف ح�سة  لإثبات  لال�ستثمار 
فرديًا  ول خمتربة  وهي غري مطفاأة  لال�ستثمار  الدفرتية  القيمة  م�سرتك مدرجة يف  م�سروع  اأو  زميلة  ب�سركة  املتعلقة  ال�سهرة  اإن 
امل�سرتك.  امل�سروع  اأو  الزميلة  ال�سركة  اأعمال  نتائج  الدخل املجمع ح�سة املجموعة يف  بيان  للتحقق من انخفا�س قيمتها. ويعك�س 
يتم عر�س اأي تغيري يف بيان الدخل ال�سامل الآخر لهذه ال�سركات امل�ستثمر فيها كجزء من الدخل ال�سامل للمجموعة. بالإ�سافة اإلى 
اأو امل�سروع امل�سرتك، تثبت املجموعة ح�ستها يف اأي  ذلك، عندما يوجد تغري معرتف به مبا�سرة يف حقوق ملكية ال�سركة الزميلة 
تغيري، حيثما كان منا�سبًا، يف بيان التغري يف حقوق امللكية املجمع. يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت 
بني املجموعة و�سركتها الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك، اإلى مدى ح�سة ال�سركة يف ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك. يتم عر�س 
اإجمايل ح�سة املجموعة يف نتائج �سركة زميلة وم�سروع م�سرتك يف مقدمة بيان الدخل املجمع خارج الربح الت�سغيلي، كما اأنه ميثل 
الربح اأو اخل�سارة بعد خ�سم ال�سرائب واحل�س�س غري امل�سيطرة يف ال�سركات التابعة لل�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك. يتم 
اإعداد البيانات املالية لل�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك لنف�س فرتة البيانات املالية للمجموعة. وكلما كان ذلك �سروريًا 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 �سروريًا العرتاف باأي خ�سارة انخفا�س يف قيمة ا�ستثمارها يف �سركاتها 
الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك. تقوم املجموعة بتاريخ كل بيانات مالية بتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة 
ال�ستثمار يف �سركة زميلة اأو م�سروع م�سرتك. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ النخفا�س يف القيمة 
بالفرق بني القيمة امل�سرتدة لل�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك وقيمتها الدفرتية ثم تثبت خ�سارة انخفا�س قيمة �سركة زميلة اأو 

م�سروع م�سرتك يف بيان الدخل املجمع.
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عندما تفقد املجموعة تاأثريًا جوهريًا على ال�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك تقوم املجموعة بقيا�س واإثبات اأي ا�ستثمار حمتفظ 
به بقيمته العادلة. اأي الفرق بني القيمة الدفرتية لل�سركة الزميلة اأو امل�سروع امل�سرتك عند فقدان تاأثري جوهري اأو �سيطرة م�سرتكة 

عليها والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به وحم�سل البيع يتم اإثباته يف بيان الدخل املجمع.

2.3.2 ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

تت�سمن  وجدت.  اإن  القيمة  يف  النخفا�س  وخ�سائر  املرتاكم  ال�ستهالك  ناق�سًا  بالتكلفة  واملعدات  واملن�ساآت  املمتلكات  اإدراج  يتم 
التكلفة �سعر ال�سراء والتكلفة املرتبطة ب�سكل مبا�سر لو�سع الأ�سل يف حالة الت�سغيل لال�ستخدام املطلوب. يتم حتميل مبالغ ال�سيانة 
والت�سليح وال�ستبدالت والتح�سينات الب�سيطة كم�ساريف عند تكبدها، يف احلالت التي يظهر فيها بو�سوح اأن امل�ساريف قد اأدت 
اإلى زيادة يف 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�سا�سًا، فاإنه يتم ر�سملة هذه امل�ساريف كتكلفة اإ�سافية على املمتلكات واملن�ساآت واملعدات. 

يتم احت�ساب ا�ستهالك املمتلكات واملن�ساآت واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها كما يلي: 

العمر الإنتاجي

10 - 35 �سنةمباين 

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

تتم مراجعة القيمة املتبقية لالأ�سل والعمر الإنتاجي وطريقة ال�ستهالك دوريًا للتاأكد من اأن الطريقة وفرتة ال�ستهالك 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 �سايف متح�سالت البيع و�سايف القيمة الدفرتية لالأ�سل وتدرج يف بيان الدخل املجمع. 
تدرج م�سروعات قيد التنفيذ �سمن بند املمتلكات واملن�ساآت واملعدات يف بيان املركز املايل املجمع حتى يتم ا�ستكمالها وجتهيزها 
لتكون �ساحلة لال�ستخدام، ويف هذا التاريخ يتم اإعادة تبويبها �سمن املوجودات امل�سابهة لها، ويتم البدء يف احت�ساب ا�ستهالك لها 

اعتبارًا من ذلك التاريخ.

2.3.3 موجودات غري ملمو�سة

اأية خ�سائر مرتاكمة  اإدراجها بالتكلفة ناق�سا  املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي املحدد وامل�سرتاة ب�سكل منف�سل يتم 
متعلقة بالإطفاء اأو بخ�سائر انخفا�س القيمة اإن وجدت. يتم احت�ساب الإطفاء على اأ�سا�س ثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع.

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

املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي غري املحدد وامل�سرتاة ب�سكل منف�سل يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�سا اأية خ�سائر انخفا�س 
القيمة اإن وجدت.
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يتم �سطب املوجودات غري امللمو�سة عند ال�ستبعاد اأو عند ثبوت عدم وجود منفعة م�ستقبلية من ال�ستخدام.  يتم قيا�س الربح اأو 
اخل�سارة الناجتة من البيع بالفرق بني �سايف متح�سالت البيع والقيمة الدفرتية لالأ�سل املباع ثم تدرج يف بيان الدخل املجمع.

2.3.4 ا�ستثمارات عقارية

اإن العقارات املحتفظ بها لفرتات تاأجريية طويلة الأجل اأو بهدف زيادة راأ�س املال اأو كل ذلك، والتي مل يتم اإ�سغالها من قبل ال�سركة 
يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات عقارية. تت�سمن ال�ستثمارات العقارية اأي�سًا العقارات التي قيد الإن�ساء اأو التطوير لال�ستخدام امل�ستقبلي 

كا�ستثمارات عقارية.

يتم قيا�س ال�ستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة مبا يف ذلك تكاليف املعاملة. تت�سمن تكاليف املعامالت الأتعاب املهنية للخدمات 
القيمة  تت�سمن  كما  للت�سغيل.  مهياأً  ي�سبح  كي  عليها  يكون  اأن  الالزم  احلالة  يف  العقار  جلعل  الأويل  التاأجري  وعمولت  القانونية 

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

يتم  الأرا�سي.  ا�ستهالك  يتم  ل  وجد(.  )اإن  القيمة  يف  النخفا�س  ناق�سًا  امل�ستهلكة  بالتكلفة  العقارية  ال�ستثمارات  ت�سجيل  يتم 
ا�ستهالك املباين على اأ�سا�س الق�سط 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�ستقبلية من ا�ستبعادها. يتم احت�ساب الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن بيع ا�ستثمار عقاري مببلغ الفرق بني القيمة الدفرتية و�سايف 
متح�سالت البيع. يتم اإثبات اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن ال�ستغناء عن اأو ا�ستبعاد ال�ستثمارات العقارية يف بيان الدخل املجمع 

يف �سنة ال�ستغناء اأو البيع.

تتم التحويالت اإلى ال�ستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�ستخدام مثبتًا بنهاية اإ�سغال املالك للعقار اأو بداية عقد 
تاأجري ت�سغيلي. تتم التحويالت من ال�ستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغري يف ال�ستخدام مثبتًا ببداية اإ�سغال املالك 

للعقار اأو بداية التطوير بنية البيع.

2.3.5 انخفا�س قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة با�ستثناء ال�سهرة

يتم مراجعة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة �سنويًا لتحديد مدى وجود موؤ�سرات على انخفا�س يف قيمة تلك املوجودات. يف حالة 
وجود مثل هذه املوؤ�سرات، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لتلك املوجودات بغر�س حتديد مبلغ النخفا�س يف القيمة، اإن وجد. 

يتم اختبار املوجودات غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر اإنتاجي حمدد واملوجودات غري امللمو�سة التي مل تتاح لال�ستخدام بعد من اأجل 
حتديد النخفا�س يف القيمة �سنويًا على الأقل، وحينما يكون هناك موؤ�سر على وجود انخفا�س يف قيمة هذا الأ�سل.

ويتم حتديد �سايف القيمة ال�سرتدادية على اأ�سا�س القيمة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكاليف البيع اأو قيمة ال�ستخدام اأيهما اأعلى.

يتم العرتاف بخ�سائر النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل املجمع يف ال�سنة التي ظهرت فيها هذه اخل�سائر. يف حال رد النخفا�س 
يف القيمة، يتم عك�س النخفا�س يف القيمة يف حدود �سايف القيمة الدفرتية لالأ�سل فيما لو مل يتم اإثبات النخفا�س يف القيمة. 

يتم العرتاف برد النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل املجمع مبا�سرة.
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 2.3.6 الأدوات املالية
يتم العرتاف باملوجودات واللتزامات املالية عندما ت�سبح املجموعة طرفًا لاللتزامات التعاقدية لهذه الأدوات.

يتم قيا�س جميع املوجودات املالية اأو املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم اإ�سافة اأو خ�سم التكاليف املتعلقة بالإقتناء اأو 
املالية  الأدوات  املبدئي )با�ستثناء  املايل عند العرتاف  اللتزام  اأو  العادلة لالأ�سل  القيمة  املايل من  اللتزام  اأو  الإ�سدار لالأ�سل 

امل�سنفة بـ “القيمة العادلة من خالل بيان الدخل“ حيث يتم اإدراج التكاليف املتعلقة بالقتناء مبا�سرة يف بيان الدخل.

املوجودات املالية

يتم ت�سنيف املوجودات املالية اإلى ت�سنيفات حمددة وهي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وموجودات مالية 
املنا�سب  الت�سنيف  بتحديد  املجموعة  تقوم  وقرو�س ومدينون.  للبيع  مالية متاحة  ال�ستحقاق وموجودات  تاريخ  بها حتى  حمتفظ 
ملوجوداتها املالية يف تاريخ العرتاف املبدئي بناًء على الغر�س من اقتناء تلك املوجودات املالية. يتم العرتاف بكافة عمليات ال�سراء 

والبيع للموجودات املالية يف تاريخ املتاجرة. تقوم املجموعة بت�سنيف موجوداتها املالية كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
به  حمتفظ  اإما  املايل  الأ�سل  يكون  عندما  الدخل  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  كموجودات  املالية  املوجودات  ت�سنيف  يتم 
اإثبات املوجودات املالية بالقيمة العادلة من  للمتاجرة اأو م�سنف يف فئة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. مت 
خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة مع اإدراج اأي اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن اإعادة القيا�س يف بيان الدخل املجمع. يتم ت�سنيف الأ�سل 
املايل �سمن هذه الفئة اإذا مت امتالكه بغر�س بيعه يف الأجل الق�سري. يتم ت�سنيف املوجودات يف هذه الفئة كموجودات متداولة اإذا كان 
من املتوقع �سدادها خالل 12 �سهرا، فيما عدا ذلك فاإنه يتم ت�سنيفها كموجودات غري متداولة. ي�سمل �سايف الربح اأو اخل�سارة املثبتة 

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

املوجودات املالية املتاحة للبيع
اإن املوجودات املالية املتاحة للبيع لي�ست م�ستقات، وهي التي مل يتم ت�سنيفها كـ )اأ( قرو�س ومدينون اأو )ب( حمتفظ بها حتى تاريخ 

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

يتم اإعادة قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيمة العادلة كما هو مو�سح يف اإي�ساح 3.3.
يتم اإدراج التغري يف القيمة العادلة �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى وترتاكم �سمن احتياطي التغري يف القيمة العادلة. يف حالة 
بيع اأو انخفا�س قيمة املوجودات »املتاحة للبيع«، يتم اإعادة ت�سنيف الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة من قبل �سمن بند احتياطي التغري 

يف القيمة العادلة يف بيان الدخل.

يتم اإثبات ال�ستثمارات املتاحة للبيع غري امل�سعرة يف �سوق ن�سط والتي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سورة موثوق بها بالتكلفة بعد 
خ�سم النخفا�س يف القيمة يف نهاية كل فرتة مالية.

اإ�ستالم تلك  اإثبات التوزيعات النقدية املتعلقة بال�ستثمارات املتاحة للبيع يف بيان الدخل املجمع عند ثبوت حق املجموعة يف  يتم 
التوزيعات، ويتم اإثبات اأرباح اأو خ�سائر فروق العملة املتعلقة بها �سمن بنود بيان الدخل ال�سامل الأخرى.

القرو�س واملدينون
هي موجودات مالية بخالف امل�ستقات ذات ا�ستحقاق ثابت اأو حمدد، وهي غري م�سعرة يف اأ�سواق ن�سطة. تثبت القرو�س واملدينني 
)الذمم التجارية واملدينني الآخرون والنقد لدى البنوك( بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام معدل العائد الفعلي خم�سومًا منها اأي خ�سائر 

انخفا�س يف القيمة.
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النخفا�س يف القيمة
املايل  القيمة لالأ�سل  انخفا�س يف  دليل مو�سوعي على وجود  اإذا كان هناك  ما  بتحديد  املجموعة  تقوم  نهاية كل فرتة مالية،  يف 
بخالف املوجودات املالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل. يتم العرتاف بخ�سائر النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل املجمع مبا�سرة 
عند وجود دليل اإيجابي- نتيجة لوقوع حدث اأو اأكرث بعد العرتاف املبدئي لهذه املوجودات - اأن التدفقات النقدية املتوقعة من ذلك 

الأ�سل �سوف تتاأثر.

اأو الدائم يف القيمة العادلة بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع عن التكلفة يعترب دليل مو�سوعي على وجود  اإن النخفا�س الهام 
انخفا�س يف القيمة.

بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة، تقدر خ�سائر النخفا�س يف القيمة مبقدار الفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل والقيمة 
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة بعد خ�سمها با�ستخدام متو�سط �سعر الفائدة الفعلي امل�ستخدم اأ�سا�سًا لالأ�سل املايل.

بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة فاإن خ�سائر النخفا�س يف القيمة تتمثل يف الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية 
للتدفقات النقدية خم�سومة طبقًا ملعدلت العائد ال�سارية الفعلية يف ال�سوق على الأدوات املالية امل�سابهة.

يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لكافة املوجودات بخ�سائر النخفا�س يف القيمة مبا�سرة فيما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخفي�س 
قيمتها من خالل تكوين خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها. عند وجود دليل على اأن الذمم التجارية لن يتم حت�سيلها يتم اإعدام 

تلك الذمم مقابل املخ�س�س املكون. لحقًا، ويف حالة حت�سيل الذمم التي �سبق اإعدامها يتم اإدراجها يف بيان الدخل املجمع. 
عند انخفا�س قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع، يتم اإعادة ت�سنيف الأرباح واخل�سائر املرتاكمة والتي �سبق العرتاف بها �سمن 

بنود الدخل ال�سامل الأخرى اإلى بيان الدخل املجمع للفرتة. 

بالن�سبة لالأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة فاإنه يف حالة حدوث تغري اإيجابي يف الفرتة الالحقة على خ�سائر النخفا�س 
يف القيمة، والذي ميكن حتديد عالقته باأحداث متت بعد العرتاف بخ�سائر النخفا�س يف القيمة ب�سكل مو�سوعي، فاإن خ�سائر 
النخفا�س التي مت العرتاف بها �سابقًا يتم ردها من خالل بيان الدخل املجمع ويف حدود القيمة الدفرتية للدخل يف تاريخ رد خ�سائر 

النخفا�س يف القيمة ومبا ل يتعدى التكلفة املطفاأة لو مل يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�س يف القيمة �سابقًا.

اإن خ�سائر النخفا�س يف القيمة لالأ�سهم امل�سنفة كمتاحة للبيع ل يتم عك�سها مرة اأخرى على بيان الدخل املجمع، حيث يتم ت�سجيل 
اأثر اأي زيادة يف القيمة العادلة لحقًا �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى.

ال�ستبعاد 
تقوم  عندما  اأو  الأ�سل  هذا  من  النقدية  التدفقات  ا�ستالم  يف  املجموعة  حق  ينتهي  عندما  الدفاتر  من  املايل  الأ�سل  حذف  يتم 

املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكيتها يف الأ�سل اإلى طرف اآخر. 

يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية واملقابل امل�ستلم واملدينني والأرباح اأو اخل�سائر الرتاكمية، املعرتف بها �سمن بنود الدخل 
ال�سامل الأخرى واملرتاكمة يف بند حقوق امللكية، يف بيان الدخل املجمع. 

 
املطلوبات املالية

بعد خ�سم  العادلة  بالقيمة  الأخرى“  الدائنة  والأر�سدة  والدائنني  القرو�س  “مت�سمنة  املالية  للمطلوبات  املبدئي  يتم العرتاف 
تكلفة املعاملة املتكبدة ويتم اإعادة قيا�سها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
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ال�ستبعاد 
يتم حذف املطلوبات املالية فقط عند الوفاء باللتزام اأو انتهائه. يتم العرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام واملقابل املدفوع 

والدائنني يف بيان الدخل املجمع.

املقا�سة
تتم املقا�سة بني املوجودات واملطلوبات املالية و�سايف املبلغ املبني يف بيان املركز املايل املجمع فقط اإذا كانت هناك حقوق قانونية 
حالية قابلة التنفيذ ملقا�سة املبالغ املعرتف بها وتنوي املجموعة ال�سداد على اأ�سا�س ال�سايف اأو ا�سرتداد املوجودات وت�سوية املطلوبات 

يف اآن واحد. 

2.3.7 املخزون

التكلفة  �سعر  اأ�سا�س متو�سط  املواد اخلام على  تكلفة  ويتم حتديد  اأقل.  اأيهما  املحققة  القيمة  بالتكلفة و�سايف  املخزون  اإثبات  يتم 
املرجح. تت�سمن تكلفة الب�ساعة اجلاهزة وتلك التي قيد التجهيز تكلفة املواد املبا�سرة والعمالة املبا�سرة وامل�ساريف ال�سناعية غري 
املبا�سرة الثابتة واملتغرية بالإ�سافة اإلى التكاليف الأخرى املتكبدة يف اإي�سال الب�ساعة اإلى املوقع والو�سع احلايل لها. متثل �سايف 

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

2.3.8 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم املجموعة وفقًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفني عند ترك اخلدمة طبقًا لالئحة مزايا حمددة. بالن�سبة للعاملني 
غري الكويتيني يف دول اأخرى فيتم احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لقوانني العمل ال�سائدة يف هذه الدول، ويتم �سداد تلك املبالغ 
دفعة واحدة عند نهاية خدمة املوظفني. اإن هذا اللتزام غري ممول ويتم ح�سابه على اأ�سا�س املبلغ امل�ستحق بافرتا�س وقوع كامل 
اللتزام كنتيجة لإنهاء خدمة العاملني يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، وتتوقع الإدارة اأن ينتج عن هذه الطريقة تقديرًا منا�سبًا 

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�سادية لت�سوية هذه اللتزامات وميكن تقديرها ب�سورة موثوق فيها. يتم قيا�س 
املخ�س�سات بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقع اأن تكون مطلوبة ل�سداد اللتزام با�ستخدام معدل خ�سم يعك�س تقديرات 

ال�سوق والقيم احلالية للنقود واملخاطر املحددة لاللتزام. 

2.3.10  اأ�سهم خزانة 

اأو  اإ�سدارها  اإعادة  يتم  املجموعة ومل  قبل  و�سراوؤها لحقًا من  اإ�سدارها  التي مت  الذاتية  ال�سركة  اأ�سهم  اأ�سهم اخلزانة يف  تتمثل 
اإلغاوؤها حتى تاريخ البيانات املالية املجمعة. يتم املحا�سبة عن اأ�سهم اخلزانة بطريقة التكلفة حيث يتم اإدراج تكلفة الأ�سهم امل�سرتاة 
يف ح�ساب مقابل �سمن حقوق امللكية. عند اإعادة الإ�سدار يتم اإدراج الأرباح الناجتة �سمن ح�ساب م�ستقل يف حقوق امللكية “اأرباح 
بيع اأ�سهم اخلزانة“ والذي يعترب غري قابل للتوزيع، كما يتم حتميل اخل�سارة املحققة على نف�س احل�ساب يف حدود الر�سيد الدائن 
لذلك احل�ساب، ويتم حتميل اخل�سارة الإ�سافية على الأرباح املرحلة ثم الحتياطيات ثم عالوة الإ�سدار. ت�ستخدم الأرباح املحققة 
لحقًا عن بيع اأ�سهم اخلزانة ملقابلة اخل�سارة امل�سجلة �سابقًا يف عالوة الإ�سدار ثم الحتياطيات ثم الأرباح املرحلة والربح الناجت 

عن بيع اأ�سهم اخلزانة. 
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2.3.11  العمالت الأجنبية

عملة الت�سغيل والعر�س 
يتم قيا�س البنود املت�سمنة يف البيانات املالية لكل �سركة من �سركات املجموعة با�ستخدام عملة البيئة القت�سادية التي تقوم ال�سركة 

مبمار�سة اأن�سطتها فيها )عملة الت�سغيل(. يتم عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.

املعامالت والأر�سدة  
يتم ترجمة املعامالت بالعملة الأجنبية اإلى الدينار الكويتي با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة. يتم اإعادة ترجمة 

البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. 

يتم اإثبات اأرباح اأو خ�سائر فروق العملة الناجتة من ت�سوية تلك املعامالت وكذلك من ترجمة املوجودات واملطلوبات بعمالت اأجنبية 
يف نهاية ال�سنة يف بيان الدخل املجمع.

�سركات املجموعة
يتم ترجمة نتائج الأعمال واملركز املايل لكافة �سركات املجموعة والتي لها عملة ت�سغيل خمتلفة عن عملة العر�س )بخالف ال�سركات 

التي متار�س اأن�سطتها يف بالد تعاين من معدلت ت�سخم عالية جدًا( اإلى عملة العر�س كما يلي:

املجمعة. املالية  البيانات  تاريخ  يف  الإقفال  �سعر  با�ستخدام  املايل  املركز  بيان  يف  واملطلوبات  املوجودات  ترجمة  يتم   •
ال�سرف. �سعر  متو�سط  با�ستخدام  الدخل  بيان  يف  وامل�سروفات  الإيرادات  ترجمة  يتم   •

امللكية. حقوق  �سمـن  م�ستقل  بند  يف  الرتجمة  ناجت  اإثبات  يتم   •

2.3.12  العرتاف بالإيرادات

العمالء  للمردودات من  املقدرة  باملبالغ  تخفي�سه  ويتم  املدينة،  الذمة  اأو  امل�ستلم  البيع  ملبلغ  العادلة  بالقيمة  الإيرادات  قيا�س  يتم 
واخل�سميات الأخرى امل�سابهة وكذلك بعد ا�ستبعاد املبيعات املتبادلة بني �سركات املجموعة.

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

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

2.3.13 تكاليف اقرتا�س 

يتم ر�سملة تكاليف القرتا�س التي تتعلــق مبا�ســرة باإقتنــاء اأو اإن�ســاء اأو اإنتاج اأ�سول موؤهلة للر�سملة - التي ت�ستغرق فرتة اإن�ساءها 
جتهيزها  من  الإنتهاء  حلني  وذلك  الأ�سل  تكلفــة  من  كجــزء   - البيع  اأو  لال�ستخدام  جاهــزة  لت�سبح  طويلة  فرتات  جتهيزها  اأو 

لال�ستخدام اأو البيع.
يتم العرتاف بباقي تكاليف القرتا�س كم�ساريف يف الفرتة التي تكبدت فيها.
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2.3.14 املحا�سبة عن عقود الإيجار 

يتم معاجلة الإيجارات كاإيجار متويلي اإذا ما مت حتويل معظم املنافع واملخاطر املرتبطة مبلكية الأ�سل وفقًا لبنود العقد للم�ستاأجر. 
يتم معاجلة كافة عقود الإيجار الأخرى كاإيجار ت�سغيلي.

عندما تكون املجموعة هي الطرف املوؤجر
الفرتات   على  التمويلي  الإيجار  اإيراد  توزيع  يتم  الإيجار.  فرتة  مدار  على  الثابت  بالق�سط  الت�سغيلي  الإيجار  اإيرادات  اإثبات  يتم 

املحا�سبية بحيث تعك�س عائد ثابت على �سايف قيمة الأ�سل املوؤجر.

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ستاأجر
يتم العرتاف املبدئي بالأ�سول امل�ستاأجرة وفقًا لعقود اإيجار متويلي كموجودات للمجموعة بقيمتها العادلة يف بداية الإيجار اأو، اإذا 
كانت اأقل، بالقيمة احلالية املقدرة للحد الأدنى للمبالغ املدفوعة لالإيجار. يتم اإثبات التزام للطرف املوؤجر يف بيان املركز املايل 
املجمع مقابل عقود الإيجار التمويلي. ويتم اإثبات املبالغ امل�سددة مقابل عقود الإيجار الت�سغيلي كم�سروف يف بيان الدخل بطريقة 

الق�سط الثابت على مدار فرتة عقود الإيجار.
 

2.3.15 توزيعات الأرباح

يتم العرتاف بتوزيعات الأرباح العائدة اإلى م�ساهمي ال�سركة كالتزامات يف البيانات املالية املجمعة يف الفرتة التي يتم فيها اعتماد 
هذه التوزيعات من امل�ساهمني.

3. اإدارة املخاطر 
3.1 املخاطر املالية

اإن اأن�سطة املجموعة تعر�سها ملجموعة من املخاطر املالية وهي خماطر ال�سوق )تت�سمن خماطر العمالت الأجنبية وخماطر التغري 
اأ�سعار  التغريات يف  الناجتة عن  النقدية  التدفقات  التقلبات يف  الفائدة وخماطر  التغري يف معدل  الناجتة عن  العادلة  القيمة  يف 

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

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

اأ( خماطر ال�سوق

خماطر العملة الأجنبية
تتعر�س املجموعة خلطر العمالت الأجنبية الناجت ب�سكل اأ�سا�سي من التعامل يف الأدوات املالية بالدولر الأمريكي.  اإن خطر العمالت 

الأجنبية ينتج من املعامالت امل�ستقبلية ومن املوجودات واللتزامات بعملة تختلف عن عملة الت�سغيل.

قامت املجموعة بو�سع �سيا�سات لإدارة خماطر العملة الأجنبية تتمثل يف املراقبة الدقيقة للتغريات يف اأ�سعار 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�س املجموعة ب�سكل اأ�سا�سي ملخاطر العمالت الأجنبية نتيجة لرتجمة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت الأجنبية مثل النقد 

والنقد املعادل وال�ستثمارات والذمم الدائنة والقرو�س والت�سهيالت البنكية واملرابحة. 
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فيما يلي �سايف مراكز الدولر الأمريكي كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة:

20152014

)15,836,960()8,147,034(�سايف مراكز الدولر الأمريكي

يف حالة انخفا�س/ارتفاع الدولر الأمريكي مبعدل 5% اأمام الدينار الكويتي مع ثبات كل املتغريات الأخرى، فاإن �سايف ربح املجموعة 
�سوف يزيد/ينخف�س مبقدار 407,352 دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 )791,848 دينار كويتي لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2014(. 

خماطر ال�سعر
تتعر�س املجموعة ملخاطر ال�سعر من خالل ا�ستثماراتها املبوبة يف البيانات املالية املجمعة كا�ستثمارات متاحة للبيع اأو كا�ستثمارات 

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�ستمر لظروف ال�سوق والجتاهات وتقدير الإدارة لتغريات طويلة الأجل يف القيمة العادلة. بالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم املجموعة 

بالحتفاظ با�ستثماراتها لدى �سركات ا�ستثمار متخ�س�سة تقوم باإدارة تلك ال�ستثمارات. 

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

اإن اجلدول اأدناه يو�سح اأثر انخفا�س موؤ�سر �سوق الكويت لالأوراق املالية على �سايف اأرباح املجموعة لل�سنة وعلى بيان الدخل ال�سامل 
املجمع. اإن هذا التحليل يفرت�س تغري موؤ�سر �سوق الكويت لالأوراق املالية بن�سبة ± 5% مع ثبات كافة العوامل الأخرى. 

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

2015201420152014

--73,19175,837ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
2,271,8872,994,643--ا�ستثمارات متاحة للبيع

خماطر التقلبات يف التدفقات النقدية والقيمة العادلة الناجتة عن التغري يف 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 �سعر الفائدة ناجتة عن القرتا�س طويل الأجل. حتتفظ املجموعة بقرو�س حمملة باأ�سعار فائدة متغرية واأخرى حمملة 
باأ�سعار فائدة ثابتة. 

اأ�سعار الفائدة ب�سورة ديناميكية.  تاأخذ املجموعة ال�سيناريوهات املتاحة اأخذًا يف العتبار اإمكانية اإعادة  تقوم املجموعة بتحليل 
متويل وجتديد القرو�س احلالية والقرو�س البديلة.
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البنكية والقرو�س واملرابحات بالدولر ارتفعت مبقــدار  الت�سهيالت  الفائدة على  اأ�سعار  لو كانت  2015، فيما  31 دي�سمرب  بتاريخ 
كويتي  دينار   33,731 مببلغ  ال�سنة  اأرباح  �سايف  انخفا�س  اإلى  يوؤدي  �سوف  ذلك  كان  الأخرى،  العوامل  باقي  ثبات  مع   %  0.20

)46,210 دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014(.

ب( خماطر الئتمان

الآخر  الطرف  تكبد  اإلى  يوؤدي  ال�ستحقاق مما  تاريخ  بالتزاماته يف  الوفاء  على  املالية  الأداة  اأطراف  اأحد  قدرة  ميثل ذلك عدم 
خل�سائر مالية. تتعر�س املجموعة خلطر الئتمان ب�سكل كبري يف املدينون 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�سول على كفالت بنكية ل�سالح ال�سركة من العمالء �سادرة من بنوك ذات ت�سنيف ائتماين عايل واعتمادات م�ستندية   -
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 بتوفري م�سادر متويل متنوعة ومراقبة �سيولة املوجودات وال�سيولة ب�سكل دوري.

تقع امل�سوؤولية النهائية يف اإدارة خماطر ال�سيولة على جمل�س الإدارة. تقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة من خالل الحتفاظ 
والفعلية  املتوقعة  النقدية  للتدفقات  امل�ستمرة  اإلى املراقبة  بالإ�سافة  باحتياطيات منا�سبة وكذلك احل�سول على ت�سهيالت بنكية. 

وتواريخ �سجل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.

فيما يلي بيان يو�سح تواريخ ا�ستحقاق اللتزامات املالية الغري خم�سومة على املجموعة كما يف 31 دي�سمرب:

2015

اأكرث من ثالث �سنواتاأكرث من �سنة اإلى ثالث �سنواتخالل �سنة

23,026,04346,473,12119,011,217قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

--21,712,074دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 
2014

اأكرث من ثالث �سنواتاأكرث من �سنة اإلى ثالث �سنواتخالل �سنة

17,758,57421,530,08656,764,998قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

--23,117,788دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

خماطر راأ�س املال   3.2

تدير املجموعة راأ�سمالها للتاأكد من اإن �سركات املجموعة �سوف تكون قادرة على ال�ستمرار، الى جانب توفري اأعلى عائد للم�ساهمني 
من خالل ال�ستخدام الأمثل للمديونية وحقوق امللكية. 

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة 61

60



اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

يتكون هيكل راأ�س املال للمجموعة من �سايف الديون )القرو�س والت�سهيالت البنكية واملرابحات خم�سومًا منها النقد والنقد املعادل( 
وحقوق امللكية. 

تهدف املجموعة اإلى الحتفاظ بن�سبة مديونية اإلى اإجمايل راأ�س املال ترتاوح من 20% اإلى 30% يتم حتديدها بن�سبة �سايف الديون 
اإلى اإجمايل راأ�س املال.

فيما يلي بيان يو�سح ن�سبة �سايف الديون حلقوق امللكية كما يف 31 دي�سمرب:
20152014

83,132,43588,993,000اإجمايل قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات 

)15,748,696()15,948,137()ناق�سًا(: النقد والنقد املعادل
67,184,29873,244,304�سايف الديون

186,128,370193,815,770جمموع حقوق امللكية

253,312,668267,060,074اإجمايل راأ�س املال

26.5227.43ن�سبة �سايف الديون اإلى اإجمايل راأ�س املال )%(

تقدير القيمة العادلة   3.3

يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واللتزامات املالية كما يلي:
- امل�ستوى الأول: الأ�سعار املعلنة لالأدوات املالية امل�سعرة يف اأ�سواق ن�سطة.

- امل�ستوى الثاين: الأ�سعار املعلنة يف �سوق ن�سط لالأدوات املماثلة. الأ�سعار املعلنة ملوجودات اأو التزامات مماثلة يف �سوق غري ن�سط. 
طرق تقييم ت�ستند على مدخالت ميكن مالحظتها بخالف الأ�سعار املعلنة لالأدوات املالية.

- امل�ستوى الثالث: طرق تقييم ل ت�ستند مدخالتها على بيانات �سوق ميكن مالحظتها.
يو�سح اجلدول التايل معلومات حول كيفية حتديد القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية:

القيمة العادلةاملوجودات املالية

كما يف 31 دي�سمرب
م�ستوى 

القيمة 

العادلة

اأ�ساليب التقييم 

واملدخالت الرئي�سية

املدخالت 

غري امللحوظة 

الهامة

عالقة املدخالت 

غري امللحوظة 

بالقيمة العادلة 20152014

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
ل يوجدل يوجداآخر اأمر �سراءالأول45,437,74859,892,854اأ�سهم م�سعرة

ل يوجدل يوجد�سايف قيمة الأ�سولالثاين918,8751,444,229�سناديق اأجنبية
ا�ستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل بيان 
الدخل:

بناًء على اآخر بيانات الثالث1,150,7701,150,887اأ�سهم حملية
مالية متوفرة اأو على 

اأ�سا�س اآخر �سفقة 
متت عليها

ل يوجدل يوجد

ل يوجدل يوجد�سايف قيمة الأ�سولالثاين313,044365,858�سناديق حملية

ل يوجدل يوجد�سايف قيمة الأ�سولالثاين6,530,3677,405,401ا�ستثمارات اأجنبية
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)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة التي ل يتم قيا�شها بالقيمة العادلة على اأ�شا�ض دوري )لكن ي�شرتط الإف�شاح 
عن القيمة العادلة(: 

31 دي�سمرب 312014 دي�سمرب 2015
القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية

موجودات مالية 

23,267,52523,267,52524,310,62924,310,629مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

مطلوبات مالية 
83,132,43583,132,43588,993,00088,993,000قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

21,712,07421,712,07423,117,78823,117,788دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 
104,844,509104,844,509112,110,788112,110,788الإجمايل

م�ستويات حتديد القيمة العادلة يف 31 دي�سمرب 2015

الإجمايلامل�ستوى 3 امل�ستوى 2امل�ستوى 1 

موجودات مالية 
23,267,52523,267,525--مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

مطلوبات مالية 
83,132,43583,132,435--قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

21,712,07421,712,074--دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 
104,844,509104,844,509--الإجمايل

م�ستويات حتديد القيمة العادلة يف 31 دي�سمرب 2014

الإجمايلامل�ستوى 3 امل�ستوى 2امل�ستوى 1 

موجودات مالية 

24,310,62924,310,629--مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

مطلوبات مالية 
88,993,00088,993,000--قرو�س وت�سهيالت بنكية ومرابحات

23,117,78823,117,788--دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 
112,110,788112,110,788--الإجمايل

مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية يف امل�ستوى 3 اأعاله با�ستخدام طرق تقييم فنية متعارف عليها مثل التدفقات 
النقدية املخ�سومة.

4. التقديرات والفرتا�صات املحا�صبية الهامة

القيم  لتحديد  والفرتا�سات  التقديرات  ببع�س  القيام  الإدارة  من  تتطلب  املجموعة  من  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  اإن 
الدفرتية للموجودات واللتزامات التي لي�ست لها اأي م�سادر اأخرى للتقييم. تعتمد التقديرات والفرتا�سات على اخلربة ال�سابقة 

والعنا�سر الأخرى ذات العالقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
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)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

يتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات ب�سفة دورية. يتم اإثبات اأثر التعديل على التقديرات يف الفرتة التي مت فيها التعديل ويف الفرتة 
امل�ستقبلية اإذا كان التعديل �سوف يوؤثر على الفرتات امل�ستقبلية. فيما يلي التقديرات التي تخ�س امل�ستقبل والتي قد ينتج عنها خطر 

هام ي�سبب تعديالت جوهرية على املوجودات واللتزامات خالل ال�سنوات املالية القادمة.

تقييم الأدوات املالية

اإن بع�س موجودات والتزامات املجموعة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة لأغرا�س اإعداد البيانات املالية املجمعة. تقوم اإدارة املجموعة 
بتحديد الطرق واملدخالت الرئي�سية املنا�سبة الالزمة لقيا�س القيمة العادلة. عند حتديد القيمة العادلة للموجودات واللتزامات 
تقوم الإدارة با�ستخدام بيانات �سوق ميكن مالحظتها يف احلدود املتاحة. اإن املعلومات حول طرق التقييم واملدخالت الالزمة التي 

مت ا�ستخدامها لتحديد القيمة العادلة للموجودات واللتزامات مت الإف�ساح عنها يف اإي�ساح 3.3.

 انخفا�س قيمة املخزون

تقوم الإدارة يف تاريخ كل بيان مركز مايل جممع بتحديد ما اإذا كان هناك انخفا�س يف قيمة املخزون. اإن حتديد النخفا�س يف 
القيمة يتطلب من الإدارة القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم ت�سمل طبيعة ال�سناعة وظروف ال�سوق. 

انخفا�س قيمة الذمم املدينة 

يتم تقدير النخفا�س يف قيمة املدينون يف �سوء خربة املجموعة حول اإمكانية التح�سيل وزيادة عدد اأيام التاأخري يف التح�سيل عن 
متو�سط فرتة الئتمان والتغيريات امللحوظة يف القت�ساديات العاملية واملالية التي توؤدي بدورها اإلى تخلف العمالء يف ال�سداد. 

التزامات حمتملة 

تن�ساأ املطلوبات املحتملة نتيجة اأحداث ما�سية يتاأكد وجودها فقط بوقوع اأو عدم وقوع حدث اأو اأحداث م�ستقبلية غري موؤكدة ل تدخل 
بالكامل �سمن �سيطرة املجموعة. يتم ت�سجيل خم�س�سات املطلوبات عندما تعترب اخل�سارة حمتملة وميكن تقديرها ب�سورة معقولة. 

اإن حتديد ما اإذا كان يجب ت�سجيل خم�س�س من عدمه لقاء اأي مطلوبات حمتملة ي�ستند 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�سنيف ال�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا مت اقتناء ذلك ال�ستثمار بغر�س حتقيق اأرباح ق�سرية 
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 ا�سرتاتيجية ا�ستثمار معتمدة. اإن كافة ال�ستثمارات الأخرى يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع.

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات

اأو مادي يف  الأجل  انخفا�س طويل  للبيع عندما يكون هناك  امللكية امل�سنفة كمتاحة  اأدوات حقوق  حتدد املجموعة النخفا�س يف 
القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات، كما اأن حتديد النخفا�س طويل الأجل اأو املادي يتطلب من الإدارة ممار�سة حكمها يف هذا ال�ساأن.  
تقوم املجموعة بتقييم، �سمن عوامل اأخرى، التذبذب املعتاد يف اأ�سعار الأ�سهم املدرجة والتدفقات النقدية املتوقعة ومعدلت اخل�سم 
لال�ستثمارات غري امل�سعرة. اإن النخفا�س يف القيمة يعترب مالئمًا عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على تدهور يف املركز املايل 
يف ال�سركة امل�ستثمر فيها اأو يف ال�سناعة التي تعمل بها وكذلك يف اأداء القطاع والتكنولوجيا وعوامل اأخرى ت�سغيلية ومالية مرتبطة 

بالتدفقات النقدية. يو�سح )اإي�ساح 8( اأثر ذلك على البيانات املالية املجمعة. 
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انخفا�س قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة 

اإذا كان يجب ت�سجيل خم�س�س مقابل  امللمو�سة ب�سفة م�ستمرة لتحديد ما  امللمو�سة وغري  تقوم املجموعة مبراجعة قيمة املوجودات 
النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل املجمع. وب�سفة خا�سة يجب عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات 
النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�س�سات املطلوبة. اإن تلك التقديرات �سرورية ا�ستنادًا 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�ساآت واملعدات. وتقوم اإدارة املجموعة بزيادة تكلفة 
اأو تخفي�س قيمة  اأقل من الأعمار التي مت تقديرها يف ال�سابق. تقوم املجموعة بحذف  ال�ستهالك عندما تكون الأعمار الإنتاجية 

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

5. ممتلكات ومن�صاآت ومعدات

اآلت ومعداتاأرا�سي ومباين

و�سائل نقل 

واأجهزة 

كمبيوتر واأثاث

م�ساريع قيد 

الإجمايلالتنفيذ
التكلفة

31,576,16789,058,6116,641,032122,304,959249,580,769يف 1 يناير 2014

44,688799,7753,092,2375,603,4529,540,152اإ�سافات 

-)2,815(--2,815حتويالت
)102,351(-)5,280()97,071(-ا�ستبعادات
31,851125,17511,2922,332170,650فروق عملة 

31,655,52189,886,4909,739,281127,907,928259,189,220يف 31 دي�سمرب 2014

6,511340,3502,256,8594,275,9776,879,697اإ�سافات 

-)189,643(-49,106140,537حتويالت
)119,868(-)119,868(--ا�ستبعادات 
31,851130,11613,1462,851177,964فروق عملة 

31,742,98990,497,49311,889,418131,997,113266,127,013يف 31 دي�سمرب 2015
ال�ستهالك املرتاكم والنخفا�س يف القيمة

94,120,446-21,675,42071,065,3611,379,665يف 1 يناير 2014

2,555,200-550,8541,526,352477,994املحمل لل�سنة

)38,429(-)283()38,146(-ا�ستبعادات
1,017,546-406,789587,59923,158النخفا�س يف القيمة

138,929-24,063106,1548,712فروق عملة 

97,793,692-22,657,12673,247,3201,889,246يف 31 دي�سمرب 2014

3,766,522-656,3812,377,550732,591املحمل لل�سنة

)72,563(-)72,563(--ا�ستبعادات 
-----النخفا�س يف القيمة

147,813-26,852110,78210,179فروق عملة

101,635,464-23,340,35975,735,6522,559,453يف 31 دي�سمرب 2015
�سايف القيمة الدفرتية

8,998,39516,639,1707,850,035127,907,928161,395,528يف 31 دي�سمرب 2014

8,402,63014,761,8419,329,965131,997,113164,491,549يف 31 دي�سمرب 2015



�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة 65

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

للم�سروع  املقدرة  الإجمالية  التكلفة  تبلغ  الكلنكر.  لإنتاج  جديد  فرن  اإن�ساء  م�سروع  يف  التنفيذ  قيد  امل�سروعات  اأهم  تتمثل   -
 2015 دي�سمرب   31 يف  كما  كويتي  دينار   127,164,237 املنفذة  الأعمال  تكلفة  بلغت  حني  يف  كويتي  دينار   128,662,685

)125,615,203 دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب2014(. جاري النتهاء من اأعمال اإن�ساء الفرن اجلديد حيث تتوقع اإدارة ال�سركة 
النتهاء من امل�سروع وكذلك ال�ستالم النهائي من املورد خالل الفرتة الالحقة.

- اإن كافة املمتلكات واملن�ساآت واملعدات مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة من اأمالك الدولة وفقًا لعقود تاأجري ملدة خم�س �سنوات تنتهي 
عام 2019. 

 
- مت حتميل ال�ستهالك يف بيان الدخل املجمع كما يلي: 

20152014

3,692,6412,507,440تكلفة مبيعات

73,88147,760م�ساريف بيعية وعمومية واإدارية

3,766,5222,555,200

6. ا�صتثمارات عقارية

20152014

التكلفة

1,989,7441,989,744كما يف 1 يناير و31 دي�سمرب 

ال�ستهالك املرتاكم

1,123,0521,099,038كما يف 1 يناير 

24,01224,014املحمل لل�سنة

1,147,0641,123,052كما يف 31 دي�سمرب 

842,680866,692القيمة الدفرتية

مت التو�سل اإلى القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2015 بناًء على التقييم الذي اأجري يف ذلك 
التاريخ من قبل مقيمني م�ستقلني غري ذي �سلة باملجموعة. اإن هوؤلء املقيمني مرخ�سني لدى اجلهات الر�سمية، ولديهم موؤهالت 
مالئمة وخربات حديثة يف تقييم العقارات يف املواقع املوجود بها العقارات. وقد مت حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية 
لتلك  العادلة  القيمة  لتقدير  مماثلة.  لعقارات  حديثة  معامالت  اأ�سعار  تعك�س  التي  املقارنة  ال�سوق  اأ�سعار  اإلى  ا�ستنادًا  امل�سنفة 

العقارات، مت افرتا�س اأن ال�ستخدام احلايل للعقارات هو اأف�سل ا�ستخدام لها. 
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اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

فيما يلي تفا�سيل ال�ستثمارات العقارية للمجموعة واملعلومات حول م�ستويات القيمة العادلة كما يف 31 دي�سمرب هي كالتايل:

القيمة العادلةالقيمة العادلةامل�ستوى الثاين

20152014

4,030,0004,030,0003,887,000ا�ستثمارات عقارية

ل يوجد اأية حتويالت بني امل�ستويات خالل ال�سنة.

7. ا�صتثمارات يف �صركات زميلة

بلد التاأ�سي�سا�سم ال�سركة الزميلة

حقوق الت�سويت 

ون�سبة امللكية %

القيمة الدفرتية

طريقة القيا�س 20152014

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

حقوق امللكية33.3915,516,91115,594,249الكويت�سركة املقاولت واخلدمات البحرية )�س.م.ك. عامة(
15,516,91115,594,249

فيما يلي احلركة على ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة:

20152014

15,594,24915,029,843الر�سيد يف 1 يناير 

137,055544,095ن�سيب املجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة 

167,38420,311ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

-)381,777(توزيعات نقدية م�ستلمة

15,516,91115,594,249الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

اإن اأ�سهم �سركة املقاولت واخلدمات البحرية مدرجة يف �سوق الكويت لالأوراق املالية. بلغت القيمة العادلة ل�ستثمارات املجموعة يف 
تلك الأ�سهم 8,093,684 دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2015 )9,009,950 دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2014(.

اأدناه متثل املبالغ  اإن املعلومات املالية املخت�سرة  فيما يلي املعلومات املالية املخت�سرة يف ما يتعلق بال�سركات الزميلة اجلوهرية. 
املبينة يف اأحدث بيانات مالية متوفرة لتلك ال�سركات الزميلة والتي اأعدت وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية:
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)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

�سركة املقاولت واخلدمات البحرية: 

20152014

البيانات املالية املتاحة

البيانات املالية الغري 
مدققة للفرتة املنتهية 

يف 30 �سبتمرب

البيانات املالية الغري 
مدققة للفرتة املنتهية 

يف 30 �سبتمرب

308,740,321231,088,016املوجودات 

216,564,027139,531,302املطلوبات 

45,707,76244,856,577حقوق اجلهات غري امل�سيطرة

65,708,38558,602,119الإيرادات

410,4671,629,403ربح الفرتة

501,29860,825بنود الدخل ال�سامل الأخرى للفرتة

911,7651,690,228اإجمايل الدخل ال�سامل

8. ا�صتثمارات متاحة للبيع

20152014

45,437,74859,892,854اأ�سهم م�سعرة

3,338,3613,034,295اأ�سهم غري م�سعرة

918,8751,444,229�سناديق اأجنبية

49,694,98464,371,378

مت حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع وفقًا مل�ستويات التقييم املبينة يف اإي�ساح 3.3.

تت�سمن ال�ستثمارات امل�سعرة ا�ستثمارات مببلغ 16,055,136 دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2015 يف اأ�سهم جمموعة ال�سناعات 
دي�سمرب  يف31  كما  كويتي  دينار   25,003,901( املجموعة  يف  الرئي�سني  امل�ساهمني  اأحد  وهي  – �س.م.ك.ع.  القاب�سة  الوطنية 
وقد  القيمة من عدمه،  انخفا�س يف  كان هناك  اإذا  ما  لغر�س حتديد  الإدارة  قبل  ال�ستثمار من  لهذا  درا�سة  اإعداد  2014(. مت 

خل�ست الإدارة من الدرا�سة اإلى اأن القيمة العادلة لال�ستثمار تفوق قيمته ال�سوقية احلالية وبالتايل مل يتم اإثبات انخفا�س يف القيمة 
يف بيان الدخل املجمع.

مت اإدراج ال�ستثمارات غري امل�سعرة بالتكلفة ناق�س انخفا�س القيمة )اإن وجد( حيث اأنه ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�سورة موثوق 
بها نظرًا لعدم وجود �سوق ن�سطة لهذه ال�ستثمارات. اإن املعلومات املتاحة عن هذه ال�ستثمارات ل ت�سري اإلى وجود اأي انخفا�س يف القيمة.

تت�سمن ال�ستثمارات املتاحة للبيع ا�ستثمارات مببلغ 605,278 دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2015 )1,143,003 دينار كويتي 
كما يف 31 دي�سمرب 2014( 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 يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
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)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

مت اإثبات النخفا�س يف قيمة بع�س ال�ستثمارات املتاحة للبيــع مببلــغ 21,069  دينــار كويتــي لل�سنــة املنتهيــة يف 31 دي�سمبــر 2015 
)53,642دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014( وذلك نتيجة النخفا�س الهام يف قيمتها، وقد مت اإثبات ذلك النخفا�س 

يف بيان الدخل املجمع. 

فيما يلي حتليل ال�ستثمارات املتاحة للبيع بالعمالت كما يف 31 دي�سمرب:
20152014

48,039,41762,443,699دينار كويتي

1,281,4601,312,918دولر اأمريكي

374,107614,761يورو

49,694,98464,371,378

9. خمزون
20152014

14,326,49515,689,717مواد اأولية
663,665450,960اإنتاج تام

14,990,16016,140,677

10. مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى
20152014

762,489761,470مبالغ حتت التح�سيل لدى البنوك

3,147,1074,256,527ذمم مدينة مقابل كفالت م�سرفية غري م�سروطة

6,875,8534,844,728وزارة التجارة – فرق دعم الأ�سمنت امل�سلح واخلر�سانة اجلاهزة لالأهايل

1,378,1361,970,142اأطراف ذات �سلة )اإي�ساح 25(

10,811,19311,727,640مدينون جتاريون اخرون

22,974,77823,560,507اإجمايل مدينون جتاريون 

1,463,0301,346,378مدينون متنوعون 

24,437,80824,906,885

)2,553,953()2,810,307(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
21,627,50122,352,932

281,819326,399م�ساريف مدفوعة مقدمًا

1,358,2051,631,298اأوراق قب�س

23,267,52524,310,629

بلغ متو�سط فرتة الئتمان املمنوحة للذمم التجارية 60 - 90 يومًا. مل يتم حتميل فوائد على الذمم التجارية املدينة. 
 2015 31 دي�سمرب  5,133,993  دينار كويتي كما يف  التي ح�سلت عليها املجموعة من املدينون  العادلة لل�سمانات  القيمة  بلغت 

)5,247,348 دينار كويتي كما يف31 دي�سمرب 2014(.

بلغت قيمة الذمم املدينة التي انخف�ست قيمتها ومت اإثبات خم�س�س لها بالكامل 2,810,307 دينار كويتـي كمـا فـي
31 دي�سمرب 2015 )2,553,953  دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2014(. 
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فيما يلي احلركة على ح�ساب خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها:

20152014

2,553,9531,999,427الر�سيد يف بداية ال�سنة

304,284554,526املحمل خالل ال�سنة 

-)47,930(ديون معدومة خالل ال�سنة
2,810,3072,553,953الر�سيد يف نهاية ال�سنة

11. ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
20152014

1,463,8141,516,745ا�ستثمارات حملية

6,530,3677,405,401ا�ستثمارات اأجنبية 

7,994,1818,922,146

مت حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقًا مل�ستويات التقييم املبينة يف اإي�ساح 3.3.
تت�سمن ال�ستثمارات الأجنبية ا�ستثمارات مببلغ ل �سئ دينار كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2015 )105,661 دينار كويتي كما يف 31 

دي�سمرب 2014( مت ت�سعريها بناًء على اآخر تقارير متاحة من مديري ال�ستثمار خالل ال�سنة.

12. النقد والنقد املعادل

20152014

9,427,6019,853,766نقد بال�سندوق ولدى البنوك 

5,078,1893,775,518نقد لدى حمافظ ا�ستثمارية 

1,971,3062,119,412ودائع لدى البنوك

16,477,09615,748,696

-)528,959(يخ�سم ودائع لأكرث من ثالثة اأ�سهر

15,948,13715,748,969النقد والنقد املعادل

بلغ متو�سط معدل الفائدة الفعلي ال�سنوي على الودائع لدى البنوك 0.500 % كما يف 31 دي�سمرب 2015 )0.625%  كما يف
31 دي�سمرب 2014(.

13. راأ�س املال
بلغ راأ�س املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل 73,330,387 دينار كويتي موزعًا على 733,303,870 �سهم كما يف

31 دي�سمرب 2015 / 2014 بقيمة ا�سمية 100 فل�س لل�سهم، وجميعها اأ�سهم نقدية.
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14. اأ�صهم خزانة

20152014

20,200,72920,200,729عدد الأ�سهم )�سهم(

2.752.75الن�سبة الى الأ�سهم امل�سدرة )%(

7,979,2888,080,292القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

تلتزم ال�سركة الأم بالحتفاظ باحتياطيات واأرباح مرحلة وعالوة اإ�سدار تعادل تكلفة اأ�سهم اخلزانة امل�سرتاة طوال فرتة متلكها 
وذلك وفقًا لتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة.

15. احتياطي اإجباري
وفقًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�سركة، يتم حتويل 10% من �سايف ربح ال�سنة، قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة 
دعم العمالة الوطنية وم�سروف الزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة، اإلى الحتياطي الإجباري. ويحق لل�سركة 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�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها الأرباح مبثل هذه التوزيعات. 

16. احتياطي اختياري
وفقًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�سركة، يتم حتويل 10% من �سايف ربح ال�سنة، قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة 
دعم العمالة الوطنية وم�سروف الزكاة ومكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة اإلى الحتياطي الختياري. ويحق لل�سركة وقف هذا التحويل 

بقرار من اجلمعية العامة للم�ساهمني بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة. ل توجد قيود على توزيع هذا الحتياطي.

17. قرو�س وت�صهيالت بنكية ومرابحات

20152014

اجلزء غري املتداول 

27,505,38639,262,904قرو�س

33,072,23532,509,660مرابحات

60,577,62171,772,564

اجلزء املتداول

10,658,00012,733,909قرو�س

11,896,8144,486,527مرابحات

22,554,81417,220,436

83,132,43588,993,000اإجمايل القرو�س والت�سهيالت البنكية واملرابحات

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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 2015 31 دي�سمرب  كما يف   %  3.125 بلغ متو�سط معدل الفائدة الفعلي ال�سنوي على القرو�س والت�سهيالت البنكية واملرابحات   
)3.125 % كما يف 31 دي�سمرب 2014(.

15,561,649 دينار  الدفرتية  والبالغ قيمتهما  ال�سركة وكافة ملحقاته  التجاري مل�سنع  القرو�س م�سمونة بكامل املحل  اإن بع�س 
كويتي كما يف 31 دي�سمرب 2015 )16,588,259 دينار كويتي 31 كما يف دي�سمرب 2014(، وكذلك مقابل ا�ستثمارات متاحة للبيع 

م�سعرة بلغت قيمتها العادلة ل �سئ  كما يف 31 دي�سمرب 2015 )1,586,500دينار كويتي كمـا يف 31 دي�سمرب 2014(. 

تت�شمن اأهم �شروط القرو�ض والت�شهيالت البنكية واملرابحات عدم قيام املجموعة بتوزيع اأرباح يف 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 �شايف الديون على ربح العمليات عن )8:1( واأل يقل 
ربح العمليات على الفوائد عن )2:1( واأل يزيد �سايف الديون اإلى حقوق امللكية عن )0.8:1( واأل تزيد املطلوبات اإلى حقوق امللكية 

عن )1.3:1(.

فيما يلي حتليل القرو�س والت�سهيالت البنكية واملرابحات بالعمالت كما يف 31 دي�سمرب:

20152014

66,267,12665,887,789دينار كويتي

16,865,30923,105,211دولر اأمريكي

83,132,43588,993,000

18. دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

20152014

13,797,22912,646,694موردون

2,027,3644,058,322حمجوز �سمان 

2,562,8122,668,562م�ساريف وفوائد م�ستحقة

676,375680,168اأوراق دفع

1,026,2581,635,663عمالء – دفعات مقبو�سة مقدمًا 

689,649615,223توزيعات نقدية م�ستحقة

192,981166,810ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

440,724435,020�سريبة دعم العمالة الوطنية

116,591112,269زكاة

182,09199,057اأخرى

21,712,07423,117,788

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015
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19. تكلفة مبيعات
20152014

56,956,88151,065,083مواد خام

102,020)139,481(التغري يف النتاج التام

3,022,1384,416,788اأجور ومزايا

2,270,514806,307ال�ستهالكات و الطفاءات

327,900282,435اإيجارات

4,559,3042,244,433�سيانة وقطع غيار

856,561806,352اأخرى

67,853,81759,723,418

20. )م�شروفات(/اإيرادات ن�شاط اأخرى
20152014

99,593103,609�سايف اإيرادات ا�ستثمارات عقارية

327,3771,383,097اإيرادات اأخرى

)1,275,183()857,585(�سايف خ�سائر فروق عملة
)430,615(211,523

 21. �صايف اأرباح ا�صتثمارات 
20152014

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:
291,852533,169اأرباح غري حمققة

42,747-اأرباح حمققة
44,096236,156توزيعات نقدية

335,948812,072
ا�ستثمارات متاحة للبيع:

)53,642()21,069(انخفا�س يف القيمة
11,210605,234اأرباح حمققة

3,013,8611,080,286توزيعات نقدية
)143,744()115,603(م�سروفات اإدارة حمافظ

2,888,3991,488,134

3,224,3472,300,206

22. ربحية ال�صهم 
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة �سايف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة الذي يتم حتديده على اأ�سا�س 

عدد الأ�سهم القائمة لراأ�س املال امل�سدر خالل ال�سنة، مع الأخذ يف العتبار اأ�سهم اخلزانة. فيما يلي بيان ح�ساب ربحية ال�سهم: 

20152014

19,294,69317,322,512�سايف ربح ال�سنة 

713,103,141713,103,141املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة )�سهم(

27.0624.29ربحية ال�سهم )فل�س(

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2015
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23. تكاليف موظفني
اإن تكاليف العمالة ت�سمل الأجور والرواتب واإجازات ومكافاآت نهاية اخلدمة واملزايا الأخرى للعاملني باملجموعة. بلغت تكاليف املوظفني 

9,374,410  دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015 )8,050,075 دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014(.

24. توزيعات اأرباح 
اعتمدت اجلمعية العامة ال�سنوية للم�ساهمني التي انعقدت بتاريخ 29 اأبريل 2015 البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهيـة فـي 31 دي�سمرب 2014 

كما اعتمدت توزيع اأرباح نقدية بواقع 18 فل�س لل�سهم بعد خ�سم اأ�سهم اخلزانة.
بتاريخ 21 مار�س 2016، اقرتح جمل�س اإدارة ال�سركة الأم توزيع اأرباح نقدية بواقع 20 فل�س لل�سهم الواحد من راأ�س املال املدفوع بعد 

خ�سم اأ�سهم اخلزانة عن عام 2015.

25. معامالت مع اأطراف ذات �صلة
تتمثل الأطراف ذات ال�سلة يف م�ساهمي املجموعة الذين لهم متثيل يف جمل�س الإدارة واأع�ساء جمل�س الإدارة واأفراد الإدارة العليا 
اإدارة  ومبوافقة  العتيادي  الن�شاط  اإطار  يف  اإدارتها.  جمال�ض  يف  متثيل  لل�شركة  يكون  التي  التابعة  وال�شركات  الزميلة  وال�شركات 
املجموعة، متت معامالت مع تلك الأطراف خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2015. مت ا�ستبعاد كافة الأر�سدة واملعامالت بني 

ال�سركة و�سركاتها التابعة، التي تعترب اأطراف ذات �سلة باملجموعة، عند التجميع مل يتم الإف�ساح عنها يف هذا الإي�ساح.
تتمثل اأهم املعامالت والأر�سدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات ال�سلة فيما يلي:

20152014
املعامالت

4,198,8064,327,942مبيعات 
مزايا الإدارة العليا

120,000120,000اأتعاب اللجان التنفيذية

682,200681,300رواتب ومزايا اأخرى

الأر�سدة

1,378,1361,970,142مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى )اإي�ساح 10(

475,347474,355خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني

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

26. التزامات حمتملة وارتباطات راأ�صمالية
20152014

التزامات حمتملة

416,133440,681خطابات �سمان
ارتباطات راأ�سمالية

160,529914,028اعتمادات م�ستندية

321,972321,972اأق�شاط غري مطلوبة عن ا�شتثمارات يف �شناديق

16,175,61211,031,428تعاقدات لتوريد خامات

1,498,4481,836,670م�ساريع قيد التنفيذ
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يوجد خالف بني ال�سركة الأم واأحد املوردين حول اللتزامات املالية الناجتة عن اإنهاء عقد توريد مواد خام مربم بني الطرفني حيث 
تقدم ذلك الطرف مبطالبة مالية يف حني قامت اإدارة ال�سركة خالل الفرتة احلالية بالتقدم اإلى اإدارة التحكيم الق�سائي التابع 
للمحكمة بطلب اإبراء ذمة من اأية التزامات مالية ناجتة عن انهاء ذلك العقد. خالل الفرتة احلالية �سدر حكم برباءة ذمة ال�سركة 
الأم من اأية التزامات مالية جتاه املورد. مل يتم بعد حل اخلالف مع املورد وترى اإدارة ال�سركة الأم اأن املخ�س�سات املكونة كافية 

ملقابلة اأية التزامات قد تن�ساأ عن ذلك اخلالف.
 

27. املعلومات املالية القطاعية

تقوم الإدارة بت�سنيف قطاعاتها الت�سغيلية الهامة كما يلي:
- قطاع الت�سنيع وي�سمل اإنتاج وبيع الأ�سمنت واخلر�سانة اجلاهزة.

- قطاع ال�ستثمارات.
فيما يلي املعلومات املالية لقطاعات الأن�سطة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2015

الإجمايلقطاع ال�ستثماراتقطاع الت�سنيع

92,943,6263,460,99596,404,621اإيرادات القطاعات 

19,424,5793,460,99522,885,574جممل ربح القطاعات

214,251,30879,126,945293,378,253موجودات القطاعات

2014

الإجمايلقطاع ال�ستثماراتقطاع الت�سنيع

84,881,7342,947,91087,829,644اإيرادات القطاعات 

18,074,1192,947,91021,022,029جممل اأرباح القطاعات

214,652,47993,529,983308,182,462موجودات القطاعات

20152014

ت�سويات:

22,885,57421,022,029جممل اأرباح القطاعات

)2,916,986()2,746,264(اأعباء متويل

39,86162,783اإيرادات فوائد

20,179,17118,167,826�سايف ربح القطاعات قبل ال�ستقطاعات
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القطاعات اجلغرافية:

مو�سح اأدناه معلومات مالية عن القطاعات اجلغرافية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

2015

املطلوباتاملوجوداتالإيرادات

91,272,085281,683,636105,826,316داخل الكويت

5,132,53611,694,6171,423,567خارج الكويت

96,404,621293,378,253107,249,883

2014

املطلوباتاملوجوداتالإيرادات

83,578,026295,685,534113,133,108داخل الكويت

4,251,61812,496,9281,233,584خارج الكويت

87,829,644308,182,462114,366,692
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