التقـريـ ـ ـ ـ ــر ال�سنـ ـ ـ ــوي

45

وال��������ب��������ي��������ان��������ات ال������م������ال������ي������ة ال����م����ج����م����ع����ة

2015

In The Name of Allah The Most Gracious The Most Merciful

ت�أ�س�ست بموجب المر�سوم الأميري ال�صادر في  5نوفمبر

1968

ر�أ�س المال الم�صرح به والم�صدر  73,330,387دينار كويتي مدفوع بالكامل
�سجل تجاري � - 1532ص.ب 20581 :ال�صفاة  13066الكويت
تلفون  - 22401700برقي ًا� :سميتكو  -تلفاك�س:

)965( 22440896 - 22432956

الموقع على �شبكة الإنترنتWebsite: www.kuwaitcement.com :

البريد الإلكتروني:

Email: alcement@ kuwaitcement.com

المركز الرئي�سي :مدينة الكويت  -بيت الأ�سمنت  -منطقة ال�صوابر
تقاطع �شارع ال�شهداء مع �شارع خالد بن الوليد
دولة الكويت

�صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد الجابر ال�صباح
�أمير دولة الكويت

�سمو
ال�شيخ نواف الأحمد الجابر ال�صباح
ولي العهد

�سمو
ال�شيخ جابر مبارك الأحمد ال�صباح
رئي�س مجل�س الوزراء

طواحين المواد الأولية

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

المحتويات
15
19

23
29
34

36
38
39
40
41
42
43

مجل�س الإدارة
جدول �أعمال
الجمعية العامة العـاديـة الثامنـة والأربعـون
والجمعية العامة الغير عادية
تقرير مجل�س الإدارة
م�ؤ�شرات بيانية
البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
بيان المركز المالي المجمع
بيان الدخل المجمع
بيان الدخل ال�شامل المجمع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
بيان التدفقات النقدية المجمع
�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

تحميل �أكيا�س الإ�سمنت على ال�شاحنات بوا�سطة
ماكينة ر�ص وتحميل الأكيا�س الأوتوماتيكية

14

15

مجلـ�س الإدارة
را�شـ ــد عب ـ ــد العزيـ ـ ــز الرا�ش ـ ـ ـ ــد

رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س مجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـيمان خـالـ ـ ـ ـ ــد الـغـنـي ـ ـ ـ ـ ــم

نــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ـ ــ�س مـ ـج ـلـ ـ ــ�س الإدارة

بـا�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �س ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـرا�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

ع ـ ـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

جم ـ ـ ـ ـ ــال يو�س ـ ـ ـ ــف البابطيـ ـ ـ ـ ــن

ع ـ ـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

خ ــالـ ـ ـ ـ ــد عـب ـ ـ ـ ــد اهلل الربيع ـ ـ ـ ـ ــة

ع ـ ـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ر�ش ـ ــا عب ــدالرحمـ ـ ــن الملح ـ ـ ــم

ع ـ ـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

ر�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الأمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ع ـ ـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

عـبـ ـ ـ ــد اهلل مـحـم ـ ـ ـ ـ ــد ال�سـع ـ ـ ـ ـ ــد

ع ـ ـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

يـعـق ـ ـ ـ ـ ــوب يـو�س ـ ـ ـ ــف الـ�صـق ـ ـ ـ ـ ــر

ع ـ ـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

يــو�س ـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـخ ــرافـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

ع ـ ـ ــ�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة

مراقب ح�سابات

قي�س محمد الن�صف
 BDOالن�صف و�شركاه

مراقب ح�سابات

بدر عبداهلل الوزان

ديلويت وتو�ش  -الوزان و�شركاه
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منظر عام للم�صنع يو�ضح الخط الأول والثاني لإنتاج الكلنكر

منظر جانبي لمعدَّ ة تخزين وا�سترجاع
المواد الأولية لخط �إنتاج الكلنكر الأول

18
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جدول الأعمال

الجمعية العامة العاديـة الثامنة والأربعون
� -1سماع تقرير مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية في  2015/12/31والم�صادقة عليه.
� -2سماع تقرير مراقبي الح�سابات ال�سيد /قي�س محمد الن�صف عن ال�سادة  BDO /الن�صف و�شركـاه  ،وال�سيد /بـدر عبـداهلل
الوزان عـن ال�سادة  /ديلويت وتو�ش الوزان و�شركاه عن ال�سنة المالية المنتهية فـي  2015/12/31والم�صادقة عليه.
 -3الموافقة على البيانات المالية المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية في  2015/12/31والم�صادقة عليها .
 -4الموافقة على تو�صية مجل�س الإدارة ب�ش�أن توزيع �أرباح نقدية عن ال�سنة المالية المنتهية في  2015/12/31بواقع %20
من القيمة الإ�سمية �أي (ع�شرون فل�س ًا) لل�سهم الواحد بع ـ ـ ـ ــد خ�صم �أ�سهم الخزينـ ـ ـ ــة وذلك للم�ساهمين المقيدين فـ ـ ــي
�سجالت ال�شركة بتاريخ �إنعقاد الجمعية العامة العادية وبعد موافقة الجهات الر�سمية المخت�صة.
		 -5الموافقة على تعامل ال�شركة مع �أطراف ذات �صلة التي تمت خالل ال�سنة المالية المنتهية في .2015/12/31
�		 -6إعـت ـم ـ ـ ــاد مكاف ـ ـ ـ ـ ـ�أة �أع�ض ـ ـ ـ ــاء مجلـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة ع ـ ـ ـ ــن ال�سن ـ ـ ـ ـ ــة المالي ـ ـ ـ ـ ــة المنتهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي 2015/12/31
مبلغ 140,000/-د.ك (مائة و�أربعون �ألف) دينار كويتي.
�	-7إخالء طـرف ال�سادة �أع�ضاء مجل�س الإدارة  ،و�إبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بت�صرفاتهم القانونية والمالية عن ال�سنة
المالية المنتهية في . 2015/12/31
 -8الموافقة لمجل�س الإدارة على �إ�صدار �سندات بالدينار الكويتي � ،أو ب�أي عملة �أخرى يراها منا�سبة  ،وبما ال يتجاوز الحد
الأق�صى الم�صرح به قانوني ًا� ،أو ما يعادله بالعمالت الأجنبية  ،مع تفوي�ض مجل�س الإدارة في تحديد نوع تلك ال�سندات
ومدتها وقيمتها الإ�سمية  ،والعائد عليها وموعد الوفاء بها و�سائر �شروطها و�أحكامها  ،وذلك بعد �أخذ موافقة الجهات
الرقابية المخت�صة .
 -9تفوي�ض مجل�س الإدارة ب�شراء �أو بيع �أ�سهم ال�شركة بما ال يتجاوز  %10من عدد �أ�سهمه ــا  ،وذلك وفق ًا لم ــواد القان ــون
رقــم  7ل�سنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
 -10الموافقة على تعيين �أو �إعادة تعيين مراقبي ح�سابات ال�شركة لل�سنة المالية التي تنتهي في  2016/12/31وتفوي�ض مجل�س
الإدارة بتحديد �أتعابهما .
�	-11إنتخاب وتعيين �أع�ضاء مجل�س الإدارة لل�سنوات الثالث القادمة  ،بد ًال من ال�سادة الأع�ضاء المنتخبين والمعينين الذين
انتهت مدة ع�ضويتهم.
 -12الموافقة على �إقتراح مجل�س الإدارة ب�ش�أن �إ�ستقطاع ن�سبة � %10إحتياطي �إجباري مبلغ  2,017,917دينار كويتي من
�صافي الأرباح لل�سنة المالية المنتهية في  2015/12/31وفق ًا لن�ص المادة  222من قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة 2016
وبعد موافقة الجمعية العامة العادية.
 -13الموافقة على �إقتراح مجل�س الإدارة ب�ش�أن �إ�ستقطاع ن�سبة � %10إحتياطي �إختياري مبلغ  2,017,917دينار كويتي من
�صافي الأرباح لل�سنة المالية المنتهية في  2015/12/31وفق ًا لن�ص المادة  225من قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة 2016
وبع ــد موافقة الجمعية العامة العادية.

الجمعية العامة الغير عادية
الموافقة على �إ�ضافة بند جديد للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ن�صه كالآتي:
"يجـ ـ ـ ــوز لل�شركـ ـ ـ ــة �شـ ـ ــراء وبيـ ـ ـ ــع �أ�سهمها (�أ�سهم الخزينة) بم ــا ال يتجاوز ( %10ع�شرة بالمائة) من عدد �أ�سهمها
الم�صدرة بالقيمة ال�سوقية وذلك وفق ًا لأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق المال
وتنظيم ن�شاط الأوراق المالية وتعديالته".
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مختبرات �ضبط الجودة الفيزيائية والكيميائية ،مزودة
ب�أحدث الأجهزة المتطورة لفح�ص الكلنكر والإ�سمنت

22
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�صوامع تخزين اال�سمنت لتعبئة اال�سمنت ال�سائب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير مجل�س الإدارة
لل�سنـة المالـية المنتهـية في  31دي�سمبـر

2015

ح�ضرات الم�ساهمين الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
ي�سعدني و�إخواني �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أن نرحب بكم ،ونرفع �إلى جمعيتكم العامة التقرير ال�سنوي
الخام�س والأربعين ،ال ـ ـ ــذي يت�ضمن �شرحـ ـ ـ ـ ـ ًا موج ــز ًا لأهم ن�شاطات و�إنجازات ال�شرك ــة و�شركاته ـ ــا
التابع ـ ــة خالل ال�سنـ ـ ــة الماليـ ــة المنتهي ــة في  31دي�سمبر  ،2015وتقريـ ــر مراقب ـ ـ ــي الح�سابات
الم�ستقلين ،وبيانــات المركز المالي ،والدخل ،والدخل ال�شامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات
النقدية المجمعة عن نف�س ال�سنة.

ال�سادة الم�ساهمون:
تمكنت �شركتكم عام  2015من تحقيق نمو جيد في حجم الأعمال ،والإرتقاء الى م�ستويات فنية و�إدارية
عالية في الآداء ،و�أظهرت قدر ًا من الثبات المالي والت�شغيلي ،و�إ�ستمرار المحافظة عل ـ ـ ــى الجودة التي
تتمتع بها منتجاتها ،والإلتزام ب�إر�ضاء �إحتياجات عمالئها ،وهو ما �أدى بعد توفيق من اهلل �سبحانه
وتعالى �إلى تحقيق م�ستوى �أف�ضل من مبيعات الإ�سمنت ب�أنواعه المختلفة ،مع �إنتظام تزويد الم�صنع
بالمواد الأولية (الحجر الجيري والمواد الأخرى) الالزمة ل�صناعة الكلنكر والإ�سمنت والأخذ بعين
الإعتبار المحافظة على حجم مخزون �إ�ستراتيجي من هذه المواد بالإ�ضافة �إلى الر�صيد المخزني من
الكلنكر المنتج من الفرنين الأول والثاني تكفي لإ�ستمرار تزويد البالد من الإ�سمنت ب�أنواعه المختلفة
لفترة ال تقل عن �ستة �أ�شهر ،مما م ّكنها من تعزيز مكانتها ك�شركة �صناعية رائدةّ ،
متطلعين �إلى دعم
القائمين على ال�شئون ال�صناعية وتوفير الحماية الالزمة لها و�إعطاء الأولوية لم�شتريات الحكومة
والهيئات والم�ؤ�س�سات العامة للمنتج الوطني وذلك تما�شي ًا مع رغبة الحكومة في تنويع م�صادر الدخل
القومي وت�شجيع القطاعات الإنتاجية في البالد ،داعين المولى القديـ ـ ـ ــر تحقيق مـ ـ ـ ــا ن�صبو �إلي ـ ـ ــه في
خدمـ ـ ـ ــة الإقت�صـ ـ ـ ــاد الوطني وتحقيق �أف�ضل عائد للم�ساهمين.
وفيما يلي �شرحا لن�شاطات و�إنجازات ال�شركة لعام . 2015

• الت�سويق والإنتاج :

بذلت �شركتكم جهود ًا كبيرة على مختلف الم�ستويات حتى تحافظ على حجم مبيعاتها من الإ�سمنت بما لديها
من قدرات و�إمكانيات على �إنتاج � 16ألف طن �إ�سمنت باليوم ( 5مليون طن بال�سنة) وذلك ل�ضمان �إ�ستمرار
توفير الإ�سمنت المحلي بكل الأوقات ب�أف�ضل الموا�صفات وم�ستوى �أ�سعاره المعتدلة والإعتماد ب�شكل كامل
في �صناعة الإ�سمنت على �إنتاج الكلنكر المنتج بم�صنعكم ،لكن ما تواجهه من مناف�سة غير عادلة من توريد
الإ�سمنت الإيراني حيث يتم بيعه على �إنها منتج وطني وكذلك عدم ح�صول ال�شركة على الترخي�ص الالزم من
وزارة التجارة وال�صناعة بت�صدير الإ�سمنت الكويتي الى ال�سوق العراقي ،هذه الأ�سباب حالت دون تمكنها مـن
ت�شغيل الأفــران والطواحين بكامل طاقتها الإنتاجية.

ال�سادة الم�ساهمون :
�إن النتائ ــج الطيبـ ــة التي ا�ستطاعت ال�شرك ــة �أن ت�صل اليها رغ ــم التحديــات ال�سابــق ذكرها تـدل علــى �أن
�شركـة ا�سمنت الكويت قادرة على الوفاء باحتياجات البالد والمواطنين �أ�صحاب القرو�ض العقارية والم�شاريع
الإ�سكانية وال�صناعية والم�شاريـ ـ ــع الخا�صة بم ـ ــادة الإ�سمنت بكل الأوقات� ،آملين مـ ـ ـ ــع تنفيذ الم�شاريع
التنموية الكبيرة الجارية والم�ستقبلية في موا�صلة التوفيق والنجاح ل�شركتكم �إن �شاء اهلل .

• محطة تخزين وبيع الإ�سمنت ال�سائب بمنطقة ال�شعيبة الغربية  /ميناء عبداهلل
حققت محطة تعبئة وبيع اال�سمنت ال�سائب ( العادي والمقاوم  )5/المملوكة لل�شركة بمنطقة ميناء عبداهلل
بطاقة ت�شغيلية  6000طن /باليوم هذا العام زيادة ممتازة فــي مبيعاتها �إلى جانب �إنتظام العمل ب�شكل مكثف
وم�ستمر نهار ًا ولي ًال وكذلك �أيام الجمع والإجازات والعطل وذلك لتمكين ذوي الطلبات الم�ستعجلة من �إ�ستالم
�إحتياجاتهم من اال�سمنت ال�سائب ب�سهولة وي�سر كونها خارج البوابة الرئي�سية لمنطقة ال�شعيبة.

• �شركة ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة (�ش.م.ك ).مقفلة
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وا�صلت �شركــة ا�سمنت الكويــت للخر�سانة الجاهزة (ال�شركة التابعة) م�سيرتها الناجحة وتفوقها وا�ستطاعت
الإ�ستمرار في ال�صدارة والمحافظة على المرتبة الأولى محلي ًا في �سوق �إنتاج الخر�سانة الجاهزة بالرغم
من المناف�سة الحادة التي ي�شهدها �سوق الخر�سانة  .فقد تمكنت خالل عام  2015من تحقيق المزيد من
الإنجازات الهامة حيث تعاقدت على تنفيذ كبرى الم�شاريع في مختلف القطاعات بالبالد ،وقد انعك�س ذلك
على �إرتفاع مبيعات ال�شركة من الخر�سانة الجاهزة بن�سبة  %13تقريبا عن عام  ،2014وهو ما انعك�س على
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

مبيعات الإ�سمنت المنتج بم�صنع �شركة ا�سمنت الكويت بمنطقة ال�شعيبة ال�صناعية ب�شكل �إيجابي حيث تعتبر
من �أكبر زبائن �شركة ا�سمنت الكويت في �إ�ستخدام الإ�سمنت ال�سائب العادي والمقاوم 5/ومادة  ،GGBSكما
قامت خالل العام بزيادة �إ�سطولها من المعدات والآالت وال�شاحنات وم�ضخات الخر�سانة والتريالت و�أ�صبحت
بذلك تمتلك �أكبر وحدات �أ�سطول من هذه المعدات في دولة الكويت.

• �شركة ال�شويخ للإ�سمنت (�ش.م.ك ).مقفلة
وا�صلت ك�سارة ال�شويخ (فرع �شركة خليجية) ب�إمـارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ن�شاطها
المتميز في الت�شغيل والإنتاج ورفع كفاءة عمليات ال�صيانــة دون تراجع فـي الإنتاج ،وتركيب وت�شغيل خط
�إنتاج جرزلي جديد تـ ـ ـ ــم ت�صنيعه ذاتي ًا ،وتطوير المحجــر ال�ضخـ ـ ـ ــم لإ�ستخراج المواد الخام ،كما حققت
الك�سارة زيادة ملحوظة في �إنتاجها ومبيعاتها من مادة الحجــر الجيــري بمختلــف قيا�ساتــه وال�صلبــوخ والرمــل
المغ�ســول ب�أنواعــه ومواد ر�صــف الطــرق (الرودبيــ�س) وال�صخــور الكبيــرة حيث بلغــت الكميــات المنتجــة
منهـا  5.7طن تقريب ًا وهو ما �إنعك�س �إيجاب ًا على مبيعاتها التي زادت بن�سبة قدرها  %20مقارنة مع عام ،2014
وهو ما يعطينا الأمــل في تحقيــق المزيــد من النمــو والنتائــج الطيبة في ال�سنوات القادمــة مما �سيعود بالخير
على ال�شركــة �إن �شــاء اهلل .

• التقري ـ ــر المال ــي
بلغ �صافي الربح  19,294,693دينار كويتي وربحية ال�سهم  27.06فل�س لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2015

مقارنة ب�صافي ربــح  17,322,512دينــار كويتــي وربحيــة ال�سهــم  24.29فل�س لل�سنــة المالية المنتهي ــة فــي
 31دي�سمبر . 2014
بلغت قيمة مبيعات ال�شركة و�شركاتها التابعة  92,616,249دينار كويتي لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
 2015مقابل  83,498,637دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2014بزيادة قدرها .%11
بلغت قيمة الممتلكات والمن�ش�آت والمعدات والتي ت�شتمل على المبالغ المدفوعة لإ�ستكمال م�شروع الفرن الثاني
"الجديد"  164,491,549دينار كويتي كم ــا في  31دي�سمبر  2015مقارنة بمبلغ  161,395,528دينار كويتي
كما في  31دي�سمبر .2014

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

فيما يلي بيان يو�ضح �إجمالي قيمة القرو�ض والت�سهيالت البنكية وت�صنيفاتها وفق ًا لتواريخ الإ�ستحقاق :
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
71,772,564
60,577,621
قرو�ض وت�سهيالت بنكية – غير متداولة
17,220,436
22,554,814
قرو�ض وت�سهيالت بنكية – متداول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
88,993,000
83,132,435
الأجمال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :
بلغـ ـ ــت قيمـ ـ ــة الإحتياطيـ ــات  100,256,865دينـ ــار كويتـ ـ ــي كمـ ـ ــا فـ ــي  31دي�سمبـ ـ ـ ــر  2015مقابـ ـ ـ ــل
 96,221,031دينار كويتي كما في  31دي�سمبر . 2014
2015/12/31

2014/12/31

• توزيعات الأرباح
بلغ �إجمالي حقوق الملكية  186,128,370دينار كويتي كما بلغت الأرباح المرحلة  28,015,883دينار كويتي
كما في  31دي�سمبر  2015يقترح مجل�س الإدارة توزيعها كالآتي :
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
للتوزيع على الم�ساهمين  %20نقد ًا
�أرباح مرحلة للعام القادم
الإجمال ـ ـ ــي

دين ــار كويت ــي
14,262,063
13,753,820
28,015,883

ال�سادة الم�ساهمين الكرام:
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يت�شرف مجل ـ ـ ـ ــ�س الإدارة �أن يرفـ ــع �أ�سمـ ـ ــى �آيـ ـ ــات ال�شك ـ ـ ــر والتقـدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــى مق ـ ــام �صاحـ ــب ال�سمـ ـ ـ ـ ــو
ال�شيـ ــخ � /صباح الأحمد الجابر ال�صباح �أمير البالد قائد العمل الإن�ساني ،حفظه اهلل ورعاه ،على ت�أييده
ورعايته الكريمة للنه�ضة ال�صناعية وعلى توجيهاته ال�سامية للإ�سراع في تنفيذ الم�شاريع التنموية الإ�ستراتيجية
للدولة التي �ستحقق ب�إذن اهلل رغبة �سموه في تحويل الكويت �إلى مركز مالي وتجاري ،كما يغتنم المجل�س هذه
المنا�سبة ويتقدم �إلى �سموه ب�أ�سمى �آيات التهاني والتبريكات بمنا�سبة الأعياد الوطنية والذكرى العا�شرة لتولي
�سموه مقاليد الحكم� ،سائلين اهلل عز وجل �أن يديم على �سموه ال�صحة والعافية ،و�أن يحفظ الكويت في عهده
الميمون ،ويديم عليها نعمـ ــة الأمـن والأمان والإ�ستقرار والرخ ـ ــاء .كم ـ ـ ــا يتوجـ ــه المجل ــ�س بخال�ص ال�شك ــر
والتقدير �إل ــى �سمو ال�شيخ  /نواف الأحمـد الجاب ــر ال�صباح ول ـ ــي العهد ،حفظه اهلل ،على جهوده الكبيرة
و�سعيه الد�ؤوب لكل ما فيه خير و�صالح بلدنا العزيز الكويت ويتقدم �إلى �سموه بخال�ص التهنئة بمنا�سبة الذكرى
العا�شرة على تولي �سموه والية العهد ،و�إلى �سمو ال�شيخ  /جابـ ــر مبـارك الحمـ ــد ال�صباح رئي�س مجل�س الوزراء
على رعايته الكريمة و�إهتمامه وت�شجيعه الدائم لل�صناعة.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

ويتقدم مجل�س الإدارة بال�شكر الجزيل الى �أ�صحاب المعالي الوزراء و�إلى �سائر م�ؤ�س�سات الدولة وال�شركات
الزميلة ،والبنوك الوطنية ،وبنك الكويت ال�صناعي لم�ساندتهم وتعاونهم ،ويعرب المجل�س وهو في ختام دورتة
بال�شكر لل�سادة الم�ساهمين الكرام على ثقتهم الغالية ،ودعمهم لجهوده ،و�إلى كافة العاملين من الإداريين
والفنيين على جهودهم المخل�صة ،وحر�صهم على تحقيق تقدم ال�شركة و�إزدهارها.
�سائلين المولى القدير ،مزيد ًا من النجاح والتوفيق .
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

را�شد عبدالعزيز الرا�شد
رئي�س مجل�س الإدارة

�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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منظر عام للفرن الدوار الأول والثاني لإنتاج الكلنكر
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م�صنع ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة (العبدلي)
بطاقة �إنتاجية  ١٢٠م�/3ساعة من الإ�سمنت العادي
والمقاوم والمايكرو �سيليكا والجي جي بي ا�س
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م�صنع ا�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة بمنطقة الرتقة  -العبدلي
بقوة ت�شغيلية  ٢٠خالطة ا�سمنت وعدد  ٤م�ضخات خر�سانة

البيانات
المالية المجمعة

وتقرير مراقبي الح�سابــات الم�ستقليــن
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015
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نقل �أكيا�س الإ�سمنت المعب�أة
تمهيد ًا لتحميلها على ال�شاحنات

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015
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�شركة �أ�سمنت الكويت �ش.م.ك .عامة
دولة الكويت

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين �إلى ال�سادة الم�ساهمين
تقرير عن البيانات المالية المجمعة

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة ل�شركة ا�سمنت الكويت (�شركة م�ساهمة كويتية عامة) "ال�شركة الأم" و�شركاتها
التابع���ة (ي�شار �إليه���م مجتمعين "بالمجموعة") والتي تت�ضمن بيان المركز المال���ي المجمع كما في  31دي�سمبر  2015وكذلك
بيان���ات الدخل والدخل ال�شامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وكذلك
ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة والإي�ضاحات التف�صيلية الأخرى.

م�سئولية �إدارة ال�شركة الأم عن البيانات المالية المجمعة
�إن �إدارة ال�شرك���ة الأم ه���ي الم�سئولة عن �إعداد وعر�ض البيانات المالية المجمعة ب�ش���كل عادل طبق ًا للمعايير الدولية للتقارير
المالي���ة وه���ي �أي�ض��� ًا الم�سئولة عن و�ضع نظام الرقابة الداخل���ي الذي تراه �ضروري ًا لإعداد بيانات مالي���ة مجمعة خالية من �أية
�أخطاء مادية �سواء كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ.

م�سئولية مراقبي الح�سابات
�إن م�سئوليتن���ا ه���ي �إبداء ر�أي على تلك البيانات المالية المجمعة اعتماد ًا على �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق
وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية� .إن هذه المعايير تتطلب منا االلتزام بمتطلبات المهنة الأخالقية وتخطيط و�أداء �أعمال التدقيق
للح�ص���ول عل���ى ت�أكيد معق���ول ب�أن البيان���ات المالية المجمعة ال تحت���وي على �أخطاء مادي���ة� .إن �أعمال التدقي���ق تتطلب تنفيذ
�إج���راءات للح�صول على �أدلة تدقيق على المبالغ والإي�ضاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة� .إن تلك الإجراءات تعتمد
عل���ى الحك���م المهني لمراقب الح�سابات بما في ذلك تقييم خطر وجود �أخطاء مادية في البيانات المالية المجمعة �سواء كانت
ناتج���ة ع���ن الغ�ش �أو الخط����أ .في �سبيل تقييم تلك الأخط���ار ف�إن مراقب الح�ساب���ات ي�أخذ في عين االعتب���ار الرقابة الداخلية
المرتبط���ة ب�إع���داد البيانات المالية المجمعة وعر�ضه���ا ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم �إج���راءات التدقيق المالئمة ،ولي�س
بغر����ض �إبداء ر�أي على فعالي���ة نظم الرقابة الداخلية المطبقة بال�شركة� .إن �أعمال التدقي���ق تت�ضمن �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة
ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية التي �أعدتها الإدارة بالإ�ضافة �إلى تقييم العر�ض ال�شامل
للبيانات المالية المجمعة.
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باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفير �أ�سا�س معقول يمكننا من �إبداء ر�أينا.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

الر�أي

بر�أين���ا ،ف ـ����إن البيان���ات المالي���ة المجمعة تعبر ب�ص���ورة عادلة – م���ن جميع النواحي المادي���ة – عن المرك���ز المالي المجمع
للمجموعـ���ة كما ف���ي  31دي�سمبر  2015وعن �أدائه���ا المالي وتدفقاتها النقدي���ة لل�سنــة المنتهيـة بذلك التاري���خ وفق ًا للمعاييــر
الدولية للتقارير المالية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
بر�أين���ا كذل���ك� ،أن ال�شرك���ة الأم تم�سك ح�سابات منتظمة ،و�أن البيان���ات المالية المجمعة والبيانات ال���واردة في تقرير مجل�س
الإدارة فيم���ا يتعل���ق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما ورد في دفاتر ال�شرك���ة الأم ،و�أننا قد ح�صلنا على المعلومات التي
ر�أيناه���ا �ضروري���ة لأداء مهمتنا ،و�أن البيانات المالي���ة المجمعة تت�ضمن كل ما ن�ص قانون ال�ش���ركات رقم  1ل�سنة  2016وعقد
الت�أ�سي����س والنظ���ام الأ�سا�س���ي لل�شركة الأم وتعديالتهما الالحقة عل���ى وجوب �إثباته فيها ،و�أن الجرد ق���د �أجري وفق ًا للأ�صول
المرعي���ة ،و�أن���ه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا ل���م تقع خالل ال�سنة المالية المنتهية ف���ي  31دي�سمبر  2015مخالفات
لأح���كام قان���ون ال�شركات رقم  1ل�سن���ة � 2016أو لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شرك���ة الأم وتعديالتهما الالحقة على وجه
ي�ؤثر مادي ًا في ن�شاط المجموعة �أو في مركزها المالي المجمع.

قي�س محمد الن�صف

بدر عبداهلل الوزان

مراقب ح�سابات مرخ�ص رقم  38فئة “ �أ ”

�سجل مراقبي الح�سابات رقم  62فئة “ �أ ”

 BDOالن�صف و�شركاه

ديلويت وتو�ش -الوزان و�شركاه

الكويت في 21 :مار�س 2016

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

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاح

2015

2014

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
ا�ستثمارات عقارية
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع

5
6
7
8

املوجودات املتداولة
خمزون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
النقد والنقد املعادل

164,491,549
103,167
842,680
15,516,911
49,694,984
230,649,291

161,395,528
832,467
866,692
15,594,249
64,371,378
243,060,314

9
10
11
12

14,990,160
23,267,525
7,994,181
16,477,096
62,728,962
293,378,253

16,140,677
24,310,629
8,922,146
15,748,696
65,122,148
308,182,462

13

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

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

جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
�أ�سهم خزانة
�أرباح بيع �أ�سهم خزانة
احتياطي �إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي عام
احتياطي التغري يف القيمة العادلة
ن�صيب املجموعة من احتياطيات �شركات زميلة
ن�صيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية
�أرباح مرحلة
جمموع حقوق امللكية
املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة
قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
املطلوبات املتداولة
قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

14
15
16

17

60,577,621
2,405,374
62,982,995

71,772,564
2,255,904
74,028,468

17
18

22,554,814
21,712,074
44,266,888
107,249,883
293,378,253

17,220,436
23,117,788
40,338,224
114,366,692
308,182,462

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

38

39

را�شد عبد العزيز الرا�شد
رئي�س مجل�س الإدارة

�سليمان خالد الغنيم

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

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

بيان الدخل المجمع

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

املبيعات
تكلفة املبيعات
جممل الربح
(م�صروفات)�/إيرادات ن�شاط �أخرى
م�صروفات بيعية وعمومية و�إدارية
انخفا�ض يف قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
ربح العمليات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أعباء متويل
�إيرادات فوائد
�صايف �أرباح ا�ستثمارات
ن�صيب املجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
�صايف الربح قبل اال�ستقطاعات
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
زكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�صايف ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم (فل�س)

�إي�ضاح
19

20

5

2015
92,616,249

83,498,637

()67,853,817
24,762,432
()430,615
()4,503,361
-

()59,723,418
23,775,219
211,523
()4,236,942
()1,017,546
18,732,254
()554,526
()2,916,986
62,783
2,300,206
544,095
18,167,826
()164,620
()435,020
()105,674
()140,000
17,322,512
24.29

19,828,456
10

21
7

22

2014

()304,284
()2,746,264
39,861
3,224,347
137,055
20,179,171
()190,679
()440,724
()113,075
()140,000
19,294,693
27.06

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

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

بيان الدخل ال�شامل المجمع

لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

�إي�ضاح
�صايف ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
بنود ميكن �إعادة ت�صنيفها الحق ًا �ضمن بيان الدخل املجمع:
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
�صايف اخل�سائر الغري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع
املحول �إلى بيان الدخل املجمع من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة:
ن�صيب املجموعة من احتياطيات �شركات زميلة
فروق ترجمة بيانات مالية بعمالت �أجنبية:
ن�صيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية
�إجمايل بنود اخل�سائر ال�شاملة الأخرى لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

7

2015

2014

19,294,693

17,322,512

()14,396,365
()5,605
()14,401,970

()4,346,666
()575,501
()4,922,167

167,384

20,311

88,349

84,057

()14,146,237
5,148,456

()4,817,799
12,504,713

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

40

41

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

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

الر�صيد يف  1يناير 2014

�صايف ربح ال�سنة

�أرباح بيع
ر�أ�س املال عالوة �إ�صدار �أ�سهم خزانة �أ�سهم خزانة

73 330 387

-

احتياطي
�إجباري

26 675 810
-

اجمايل بنود (اخل�سائر)  /الدخل ال�شامل الأخرى

توزيعات �أرباح نقدية

ن�صيب
احتياطي ن�صيب املجموعة
التغري يف املجموعة من من احتياطي
جمموع
القيمة احتياطيات ترجمة بيانات
احتياطي
اختياري احتياطي عام العادلة �شركات زميلة مالية �أرباح مرحلة حقوق امللكية
()13 497 645
-

-

-

املحول �إلى االحتياطيات

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

الر�صيد يف  1يناير 2015

, ,
445 592
-

-

-

73 330 387

73 330 387

, ,

, ,

39 309 913
-

-

, ,

, ,

26 675 810

26 675 810

�صايف ربح ال�سنة

, ,

34 347 424
-

-

, ,

, ,

()13 497 645

()13 497 645

-

اجمايل بنود (اخل�سائر)  /الدخل ال�شامل الأخرى

,

18 930 128
-

-

,

,

445 592

445 592

-

-

, ,

()9 369 876
-

, ,

, ,

, ,

-

-

, ,

()713 055
-

1 816 783
41 126 696

41 126 696

-

-

, ,

()51 555
-

, ,

, ,

, ,

-

-

, ,

, ,

, ,
-

1 816 783
36 164 207

36 164 207
-

-

,

24 739 790
17 322 512
()4 922 167
-

, ,

, ,

18 930 128

18 930 128
-

-

, ,

,

,

, ,

, ,
20 311
-

, ,

, ,

()14 292 043

()14 292 043
-

-

توزيعات �أرباح نقدية (�إي�ضاح )24

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

, ,

194 146 913
17 322 512

-

,

,

()692 744

()692 744
-

()14 401 970

, ,

84 057

,

,

32 502

32 502
-

167 384

,

, ,

, ,

()12 835 856
()3 633 566

, ,

, ,

, ,
88 349

,

, ,

, ,

25 592 880

25 592 880
19 294 693
()12 835 856

, ,

املحول �إلى االحتياطيات
2 017 917

-

-

-

-

-

-

-

-

, ,

, ,

2 017 917

()4 035 834

, ,

()14 146 237

()4 817 799
()12 835 856

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

193 815 770

193 815 770
19 294 693

, ,

()12 835 856
-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

, ,
43 144 613

73 330 387

, ,

, ,

26 675 810

, ,
38 182 124

()13 497 645

18 930 128

445 592

()28 694 013

, ,
()525 360

,
120 851

,

, ,

, ,

,
28 015 883

, ,
186 128 370

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

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

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ربح ال�سنة
ت�سويات:
اال�ستهالكات والإطفاءات
خ�سائر بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
انخفا�ض يف قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
خ�سائر ا�ستبعاد موجودات غري ملمو�سة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أعباء متويل
�إيرادات فوائد
�صايف �أرباح ا�ستثمارات
ن�صيب املجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
�صايف الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف ر�أ�س املال العامل
خمزون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
املدفوع ل�شراء ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
املح�صل من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
املدفوع ل�شراء موجودات غري ملمو�سة
املدفوع ل�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية
توزيعات �أرباح م�ستلمة
�إيرادات فوائد م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
امل�سحوب من قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
امل�سدد لقرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
�أعباء متويلية مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
�صايف التغري يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة
42

43

�إي�ضاح

2015
19,294,693

17,322,512

4,547,570

2,632,655

-

10

304,284

2,746,264

21
7

12

2014

29,658

1,017,546
733
554,526

2,916,986

()39,861
()3,339,950
()137,055
149,470
23,525,415
1,150,517
738,820
1,219,817
()334,550
26,300,019

()62,783
()2,443,950
()544,095
278,306
21,702,094
4,755,084
()5,729,506
1,059,633
5,623,101
27,410,406

()6,879,697
47,305
()27,736
()227,842
492,407
()528,959
3,439,734
39,861
()3,644,927

()9,707,081
34,264
()30,502
()889,711
2,775,465
1,316,442
62,783
()6,438,340

19,678,642

22,175,372

()26,411,929
()2,960,934
()12,761,430
()22,455,651
199,441
15,748,696
15,948,137

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

()29,934,600
()3,131,979
()12,774,181
()23,665,388
()2,693,322
18,442,018
15,748,696

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 .1الت�أ�سي�س والن�شاط
ت�أ�س�ست �شركة �أ�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة «ال�شركة الأم» مبوجب املر�سوم الأمريي ال�صادر بتاريخ
 5نوفمرب  ،1968كما مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة الأم يف �سوق الكويت للأوراق املالية يف � 29سبتمرب .1984
فيما يلي الأغرا�ض التي �أ�س�ست من �أجلها ال�شركة الأم:
� .1إقامة م�شروع لإنتاج اال�سمنت العادي واال�سمنت البورتالندي املقاوم للكربيتات واال�سمنت البورتالندي للأغرا�ض ال�صناعية
وب�شكل عام جميع �أنواع اال�سمنت.
� .2إقامة امل�صانع واملعامل التي من �ش�أنها حتقيق �أغرا�ض ال�شركة.
 .3القيام باملتاجرة بجميع املنتجات واملواد والعدد والآالت املرتبطة بطبيعة عمل ال�شركة ونقلها �سواء داخل البالد �أو خارجها.
 .4لل�شركة �أن تهتم �أو ت�شرتك ب�أي وجه من وجوه اال�شرتاك مع الهيئات �أو ال�شركات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها والتي قد
تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها يف الكويت �أو يف اخلارج ،ولها �أن ت�شرتي هذه الهيئات �أو تلحقها بها ولها �أن ت�شرتك يف ت�أ�سي�س
ال�شركات العقارية.
 .5ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها وتنميتها حملي ًا وعاملي ًا يف حمافظ مالية وحمافظ عقارية،
وا�ستثمار �أموال ال�شركة عن طريق امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س ال�شركات بكافة �أنواعها وباختالف �أغرا�ضها ويف ال�صناديق اال�ستثمارية
داخل وخارج دولة الكويت على �أن تدار من قبل �شركات وجهات متخ�ص�صة.
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف �شرق ،منطقة ال�صوابر� ،شارع ال�شهداء ،بيت اال�سمنت� ،ص.ب 20581 .ال�صفاة  – 13066دولة الكويت.
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها جمتمعة «باملجموعة»).

ا�سم ال�شركة
�شركة ال�شويخ للأ�سمنت
�شركة �أمواج الدولية العقارية
�شركة �أ�سمنت الكويت للخر�سانة اجلاهزة

الكيان
القانوين
�ش.م.ك.م
�ش.م.ك.م
�ش.م.ك.م

الن�شاط
الرئي�سي
�صناعي
عقاري
�صناعي

بلد
الت�أ�سي�س
الكويت
الكويت
الكويت

ن�سبة امللكية %
2015

99.250

96.000
99.844

2014

99.250

96.000
99.844

مت ا�ستخدام البيانات املالية املدققة لل�شركات التابعة عند �إعداد البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2015
بلغ �إجمايل موجودات ال�شركات التابعة  27,470,471دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  26,502,040( 2015دينار كويتي كما يف
 31دي�سمرب  ،)2014كما بلغ �صايف �أرباحها  974,169دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2015مبلغ  1,161,752دينار
كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .)2014
مت �إ�صدار قانون ال�شركات يف  24يناير  2016مبوجب املر�سوم بقانون رقم  1ل�سنة «( 2016قانون ال�شركات») الذي مت ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية بتاريخ  1فرباير  2016والذي مبوجبه مت �إلغاء املر�سوم بقانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012وتعديالته .وعلى
ان يعمل بهذا القانون اعتبارا من  26نوفمرب .2012
ي�صدر وزير التجارة وال�صناعة الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكامه خالل �شهرين من تاريخ ن�شره
يف اجلريدة الر�سمية ،وت�صدر اجلهات الرقابية الأخرى  -خالل املدة املذكورة  -القرارات املنوط بها �إ�صدارها وفقا لأحكام هذا
القانون ،ويعتمد نفاذ الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون رقم � 25سنة 2012وتعديالته حتى بدء العمل بالالئحة التنفيذية لهذا
القانون اجلديد والتي حتدد قواعد و�ضوابط توفيق او�ضاع ال�شركات القائمة وفقا الحكام القانون اجلديد.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بتاريخ
 21مار�س  2016وهي خا�ضعة ملوافقة اجلمعية العامة العمومية للم�ساهمني.

� .2أ�س�س الإعداد وال�سيا�سات املحا�سبية املهمة
2.1

�أ�س�س الإعداد

مت �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .مت �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة على �أ�سا�س مبد�أ
التكلفة التاريخية با�ستثناء بع�ض الأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيم العادلة ،كما هو مبني يف ال�سيا�سات املحا�سبية �أدناه.

 2.2معايري جديدة ومعدلة

�أ) معايري وتف�سريات وتعديالت جديدة �سارية من  1يناير 2015

�إن 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  19خطط املزايا املحددة :م�ساهمات املوظفني

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو  2014املتطلبات املتعلقة بكيفية
ربط م�ساهمات املوظفني �أو الأطراف الأخرى املتعلقة باخلدمة بفرتات اخلدمة� .إذا كان مبلغ امل�ساهمات م�ستقال عن عدد �سنوات
اخلدمة ،يجوز لل�شركة �إثبات هذه امل�ساهمات كتخفي�ض يف تكلفة اخلدمة يف الفرتة التي مت فيها تقدمي اخلدمة ذات ال�صلة� .أما
�إذا 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 الحت�ساب �إجمايل املزايا.
�أ�صبحت هذه التعديالت �سارية يف  1يوليو  .2014لي�س لهذه التعديالت ت�أثري على املجموعة.
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة :2012-2010

حت�سينات على املعيار الدويل للتقارير املالية  :2الدفعات على �أ�سا�س الأ�سهم

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو  ،2014تعريف «�شروط اال�ستحقاق»
عن طريق و�ضع تعريف م�ستقل لكل من «�شرط الأداء» و»�شرط اخلدمة» .تت�ضمن تلك التو�ضيحات ما يلي:
• يجب �أن يت�ضمن �شرط الأداء �شرط خدمة.
• يجب ا�ستيفاء الأداء امل�ستهدف خالل تقدمي الطرف املقابل للخدمة.
• قد يتعلق الأداء امل�ستهدف بعمليات �أو �أن�شطة من�ش�أة ما� ،أو بعمليات �أو �أن�شطة من�ش�أة �أخرى يف نف�س املجموعة.
• قد يكون �شرط الأداء عبارة عن �شرط يتعلق �أو ال يتعلق بال�سوق.
• �إذا توقف الطرف املقابل ،بغ�ض النظر عن ال�سبب ،عن تقدمي اخلدمات خالل فرتة االكت�ساب ،يعترب �شرط اخلدمة مل
يتم الوفاء به.
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تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :3دمج الأعمال

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو � ،2014أن جميع ترتيبات املبلغ
املقابل املحتمل امل�صنف كمطلوبات (�أو موجودات) الناجت عن دمج �أعمال يجب قيا�سه الحق ًا بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة �سواء كان �أو مل يكن واقع ًا �ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية �( 9أو معيار املحا�سبة الدويل  ،39كما يتطلب الأمر).

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :8القطاعات الت�شغيلية

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو � ،2014أنه:
يجب على �أي من�ش�أة �أن تف�صح عن الأحكام التي اتخذتها الإدارة يف تطبيق معايري التجميع يف املعيار الدويل للتقارير املالية ،8
مبا يف ذلك و�صف موجز عن القطاعات الت�شغيلية التي مت جتميعها واخل�صائ�ص االقت�صادية (مثل املبيعات و�إجمايل الهام�ش)
امل�ستخدمة لتقييم ما �إذا كانت القطاعات «مت�شابهة» �أم ال.
�أنه يتعني فقط الإف�صاح عن ت�سوية موجودات القطاعات مع �إجمايل املوجودات �إذا كانت الت�سوية يقدم بها تقرير �إلى �صانع
القرارات الت�شغيلية الرئي�سي.
ب)

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

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  :16املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات ومعيار املحا�سبة الدويل  :38املوجودات غري امللمو�سة

تو�ضح التعديالت على هذه املعايري ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو � ،2014أن حتديد طريقة
اال�ستهالك �أو الإطفاء املرتاكم مبوجب طريقة �إعادة التقييم ال يعتمد على اختيار طريقة التقييم .كما تو�ضح التعديالت �أنه يتم
احت�ساب اال�ستهالك �أو الإطفاء املرتاكم بالفرق بني �إجمايل و�صايف القيم الدفرتية .بالتايل ،يف حالة �إعادة تقدير القيمة املتبقية
�أو العمر الإنتاجي �أو طريقة اال�ستهالك �أو الإطفاء قبل �إجراء عملية �إعادة التقييم ،ف�إن �إعادة �إدراج اال�ستهالك �أو الإطفاء املرتاكم
ال يتنا�سب مع التغري يف �إجمايل القيمة الدفرتية للأ�صل.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل � :24إف�صاحات الأطراف ذات ال�صلة

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو � ،2014أن املن�ش�أة الإدارية (وهي
من�ش�أة تقدم خدمات موظفي الإدارة العليا) تعترب طرفا ذو �صلة يخ�ضع لإف�صاحات الأطراف ذات ال�صلة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن
املن�ش�أة التي ت�ستخدم من�ش�أة �إدارية ُيتطلب منها الإف�صاح عن امل�صاريف املتكبدة عن خدمات الإدارة.

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

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :3دمج الأعمال

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو  ،2014التايل فيما يتعلق
باال�ستثناءات من النطاق �ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية :3
الرتتيبات امل�شرتكة ،ولي�س فقط امل�شاريع امل�شرتكة ،تقع خارج نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية .3
يطبق هذا اال�ستثناء من النطاق فقط على البيانات املالية للم�شروع امل�شرتك �أو العملية امل�شرتكة نف�سها.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :13قيا�س القيمة العادلة

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو � ،2014أن ا�ستثناء املحفظة
املذكور يف املعيار الدويل للتقارير املالية  13ينطبق على كافة العقود التي تقع �ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية �( 9أو معيار
املحا�سبة الدويل  ،39كما يتطلب الأمر) بغ�ض النظر عما �إذا كانت ت�ستويف تعريف املوجودات املالية �أو املطلوبات املالية �أم ال.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  :40العقارات اال�ستثمارية

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو � ،2014أن حتديد ما �إذا كانت
املعاملة تتمثل يف �شراء �أ�صل �أو دمج �أعمال ،ي�ستند �إلى املعيار الدويل للتقارير املالية  3ولي�س و�صف اخلدمات الإ�ضافية الوارد يف
معيار املحا�سبة الدويل ( 40الذي مييز بني العقار اال�ستثماري والعقار الذي ي�شغله املالك (�أي ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات).
ت�سري هذه التح�سينات من  1يوليو  2014ومل يكن لها ت�أثري مادي على املجموعة.
ج) معايري وتف�سريات �صادرة لكنها غري �سارية
مت �إ�صدار املعايري اجلديدة واملعدلة التالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية لكنها غري �سارية بعد ومل تطبقها املجموعة:

املعيار الدويل للتقارير املالية  :9الأدوات املالية

يحل هذا املعيار الذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2018حمل الإر�شادات الواردة يف معيار املحا�سبة
الدويل  :39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س .يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية  9كيف تقوم من�ش�أة ما بت�صنيف وقيا�س �أدواتها
منوذجا جديدً ا للخ�سائر االئتمانية املتوقعة الحت�ساب انخفا�ض قيمة املوجودات املالية بالإ�ضافة �إلى متطلبات
املالية كما يقدم املعيار
ً
جديدة عامة ملحا�سبة التحوط .كما ي�ستند �إلى الإر�شادات حول حتقق وعدم حتقق الأدوات املالية من معيار املحا�سبة الدويل .39
يتوقع �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أال يكون لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9يف امل�ستقبل ت�أثري مادي على املبالغ املدرجة فيما
يخ�ص املوجودات واملطلوبات املالية لل�شركة .على الرغم من ذلك ،لي�س من املمكن عملي ًا �أن يتم تقدمي تقدير معقول لت�أثري املعيار
الدويل للتقارير املالية  9حتى تقوم ال�شركة مبراجعة تف�صيلية.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :11املحا�سبة عن امتالك ح�ص�ص يف عمليات م�شرتكة

تو�ضح التعديالت طريقة املحا�سبة عن امتالك ح�صة يف عملية م�شرتكة عندما ت�شكل العملية معاملة جتارية تتطلب من امل�شرتي
تطبيق كافة املبادئ املتعلقة باملحا�سبة عن دمج الأعمال الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية  3واملعايري الدولية للتقارير املالية
الأخرى .ت�سري التعديالت ب�أثر م�ستقبلي على الفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .ال يتوقع
�أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثري مادي على املجموعة.

املعيار الدويل للتقارير املالية  :14احل�سابات التنظيمية الآجلة

ي�سمح هذا املعيار ،الذي ي�سري على املن�ش�أة التي تطبق املعايري الدولية للتقارير املالية على بياناتها ال�سنوية لأول مرة ويتعلق بالفرتة
التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2016للمن�ش�أة التي تطبق املعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة باال�ستمرار يف املحا�سبة عن «�أر�صدة
احل�سابات التنظيمية الآجلة» طب ًقا للمعايري املحا�سبية ال�سابقة – مع �إجراء بع�ض التغريات املحدودة -وذلك عند التطبيق املبدئي
للمعايري الدولية للتقارير املالية ويف البيانات املالية الالحقة .يتم عر�ض �أر�صدة احل�سابات التنظيمية الآجلة واحلركات على هذه
الأر�صدة ب�شكل م�ستقل يف بيان املركز املايل املجمع وبيان الدخل املجمع والدخل ال�شامل املجمع ،ويجب �إدراج �إف�صاحات حمددة.
لن يطبق هذا املعيار على املجموعة نظر ًا لأن املجموعة تقوم ب�إعداد بياناتها حالي ًا طبق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

املعيار الدويل للتقارير املالية � :15إيرادات من عقود مع عمالء
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يقدم هذا املعيار ،الذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير � ،2018إطار عمل �شام ًال لتحديد �إمكانية حتقق
الإيرادات وحجم وتوقيت حتققها .يحل هذا املعيار حمل املعايري والتف�سريات احلالية التالية يف تاريخ �سريانه:
• معيار املحا�سبة الدويل  :18الإيرادات.
• معيار املحا�سبة الدويل  :11عقود الإن�شاء.
• تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  :13برامج والء العمالء.
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• تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  :15اتفاقيات بناء العقارات.
• تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  :18حتويالت املوجودات من العمالء.
• تف�سري جلنة التف�سريات الدائمة  :31الإيرادات – معامالت املقاي�ضة التي ت�شمل خدمات الدعاية
تقوم املجموعة حالي ًا بتقييم ت�أثري املعيار الدويل للتقارير املالية  15وتخطط لتطبيق املعيار اجلديد يف تاريخ ال�سريان املطلوب.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  :1مبادرة الإف�صاح

تو�ضح التعديالت على هذا املعيار ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2016بع�ض الأحكام امل�ستخدمة
يف عر�ض التقارير املالية .ي�ؤدي تطبيق هذه التعديالت �إلى تغيريات على ما يلي:
• املادية ،تو�ضح التعديالت ب�أن ( )1املعلومات ال يجب حجبها بالتجميع �أو بتقدمي معلومات غري مادية )2( ،اعتبارات املادية
تنطبق على كل �أجزاء البيانات املالية ،و ( )3حتى عندما يتطلب املعيار �إف�صاحا حمددا ،عندها يتم تطبيق اعتبارات املادية.
• بيان املركز املايل املجمع �أو بيان الدخل املجمع والدخل ال�شامل املجمع ،تو�ضح التعديالت (� )1أن قائمة البنود الأ�سا�سية
الواجب عر�ضها يف هذه البيانات ميكن عدم جتميعها �أو جتميعها متى كان ذلك مالئ ًما .تقدم التعديالت �إر�شادات �إ�ضافية
تتعلق بقيم املجموع الفرعي يف هذه البيانات ،و (� )2أن ح�صة املن�ش�أة يف الدخل ال�شامل لل�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة
التي يتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية يجب عر�ضها ب�صورة جمملة كبنود �أ�سا�سية فردية �سواء ما �إذا كان �سيتم �إعادة
ت�صنيفها الح ًقا �إلى الدخل �أم ال.
• الإي�ضاحات ،حيث ت�ضيف التعديالت �أمثلة �إ�ضافية عن الطرق التي ميكن اتباعها لرتتيب الإي�ضاحات ما ي�ؤكد على �ضرورة
مراعاة عوامل اال�ستيعاب واملقارنة عند حتديد ترتيب الإي�ضاحات.

ال يتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثري مادي على املجموعة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  16ومعيار املحا�سبة الدويل  :38تو�ضيح الطرق املقبولة لال�ستهالك والإطفاء

تو�ضح التعديالت ،التي ت�سري ب�أثر م�ستقبلي على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2016املبد�أ الوارد يف معيار
املحا�سبة الدويل  16ومعيار املحا�سبة الدويل � 38أن الإيراد يعك�س منط ًا من املزايا االقت�صادية الناجتة عن ت�شغيل من�ش�أة الأعمال
(التي يعترب الأ�صل جزء ًا منها) بد ًال من املزايا االقت�صادية التي يتم ا�ستهالكها من خالل ا�ستخدام الأ�صل .نتيجة لذلك ،ال ميكن
ا�ستخدام الطريقة امل�ستندة �إلى الإيرادات ال�ستهالك املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات ومن املمكن ا�ستخدامها فقط يف حاالت حمدودة
للغاية من �أجل �إطفاء موجودات غري ملمو�سة .ال يتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثري مادي على املجموعة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  16ومعيار املحا�سبة الدويل  :41الزراعة :النباتات املثمرة

تتطلب التعديالت على هذه املعايري ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2016املحا�سبة عن النباتات
املثمرة (وهي جمموعة فرعية من املوجودات احليوية التي ت�ستخدم فقط لغر�ض املحا�سبة عن منو املنتجات الزراعية على مدى
فرتات متباينة) بالطريقة نف�سها التي يتم بها املحا�سبة عن املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات يف معيار املحا�سبة الدويل  16نظ ًرا لأن
العملية اخلا�صة بها متاثل تلك اخلا�صة بالت�صنيع على خالف كافة املوجودات احليوية الأخرى املتعلقة بالن�شاط الزراعي والتي
ناق�صا تكلفة البيع .بالتايل� ،أ�ضافت التعديالت النباتات املثمرة �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل  16بد ًال
تقا�س بالقيمة العادلة ً
من معيار املحا�سبة الدويل  ،41وتظل املنتجات الزراعية للنباتات املثمرة �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل  .41لي�س من املتوقع
�أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثري على املجموعة لأنه لي�س لدى املجموعة �أي نباتات مثمرة.

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

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015
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تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  :27طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنف�صلة

�سي�سمح التعديل ،الذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2016للمن�ش�آت با�ستخدام طريقة حقوق امللكية
للمحا�سبة عن اال�ستثمارات يف املن�ش�آت التابعة وامل�شاريع امل�شرتكة واملن�ش�آت الزميلة يف بياناتها املالية املنف�صلة .و�سيتعني على
املن�ش�آت التي تطبق بالفعل املعايري الدولية للتقارير املالية ،واختارت تغيري طريقة حقوق امللكية يف بياناتها املالية املنف�صلة� ،أن تقوم
بتطبيق هذا التغيري ب�أثر رجعي .ال يتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثري مادي على املجموعة.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  10ومعيار املحا�سبة الدويل  :28بيع �أو م�شاركة املوجودات بني م�ستثمر و�شركته الزميلة
�أو م�شروعه امل�شرتك

تعالج التعديالت التعار�ض بني متطلبات معيار املحا�سبة الدويل « :28ا�ستثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة» واملعيار
الدويل للتقارير املالية “ 10البيانات املالية املجمعة“ ،وتو�ضح �أن مدى حتقق الأرباح �أو اخل�سائر يف املعاملة ،التي تت�ضمن �شركة
زميلة �أو م�شروعا م�شرتكا ،يتوقف على ما �إذا كانت املوجودات املباعة �أو التي يتم امل�شاركة بها متثل معاملة جتارية �أم ال .ت�سري
التعديالت على الفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .ال يتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي
ت�أثري مادي على املجموعة.

تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية  10و  12ومعيار املحا�سبة الدويل  :28املن�ش�آت اال�ستثمارية :تطبيق ا�ستثناء التجميع

ت�ؤكد التعديالت على هذه املعايري ،والتي ت�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2016على ا�ستمرار �إتاحة
الإعفاء من �إعداد البيانات املالية املجمعة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية  10للمن�ش�أة الأم التي تعترب �شركة تابعة ملن�ش�أة
ا�ستثمارية حتى و�إن كانت املن�ش�أة اال�ستثمارية تقوم بقيا�س كافة �شركاتها التابعة بالقيمة العادلة طب ًقا للمعيار الدويل للتقارير
املالية � .10إال انه يجب جتميع ال�شركة التابعة �إذا كانت تلك ال�شركة تقدم خدمات �أو �أن�شطة تتعلق باال�ستثمار للمن�ش�أة اال�ستثمارية.
تو�ضح التعديالت �أن هذا اال�ستثناء ال ينطبق �إال على ال�شركات التابعة التي ال ت�شكل يف حد ذاتها من�ش�آت ا�ستثمارية ،ويتمثل الغر�ض
الرئي�سي منها يف تقدمي خدمات و�أن�شطة تتعلق بالأن�شطة اال�ستثمارية للمن�ش�أة الأم اال�ستثمارية .ويجب قيا�س كافة ال�شركات التابعة
الأخرى للمن�ش�أة اال�ستثمارية وف ًقا للقيمة العادلة.
ان�سجاما مع التعديالت ال�سابقة ،مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل  28للت�أكيد على �أن الإعفاء من تطبيق طريقة حقوق امللكية ينطبق
� ً
أي�ضا على امل�ستثمر يف �شركة زميلة �أو م�شروع م�شرتك �إذا كان ذلك امل�ستثمر هو �شركة تابعة ملن�ش�أة ا�ستثمارية حتى �إذا كانت املن�ش�أة
الأم اال�ستثمارية تقوم بقيا�س كافة �شركاتها التابعة بالقيمة العادلة .كما مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل  28بحيث ي�سمح للمن�ش�أة
اال�ستمرار يف قيا�س القيمة العادلة الذي تطبقه ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك ،الذي ميثل من�ش�أة ا�ستثمارية ،يف املحا�سبة عن
ح�ص�صها يف ال�شركات التابعة بد ًال من تطبيق �سيا�سات حما�سبية موحدة.
�أو�ضحت التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية � 12أنه يجب على املن�ش�أة اال�ستثمارية التي تقي�س كافة �شركاتها التابعة
بالقيمة العادلة تقدمي �إف�صاحات املعيار الدويل للتقارير املالية  12املتعلقة باملن�ش�آت اال�ستثمارية .ال يتوقع �أن يكون لهذه التعديالت
�أي ت�أثري مادي على املجموعة.
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة :2014-2012
ت�سري هذه التح�سينات من  1يناير  2016وال يتوقع �أن يكون لها ت�أثري مادي على املجموعة .وهي تت�ضمن:

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :5املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة

48

49

عند �إعادة ت�صنيف �أ�صل ما (�أو جمموعة ا�ستبعاد) من “حمتفظ بها للبيع“ �إلى “حمتفظ بها للتوزيع“ �أو العك�س ،ال ت�شكل �إعادة
الت�صنيف املذكورة تغي ًريا على خطة البيع �أو التوزيع وال �ضرورة للمحا�سبة عنها على هذا النحو.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :7الأدوات املالية :الإف�صاحات

مت �إدراج �إر�شادات حمددة حول املوجودات املالية املحولة مل�ساعدة الإدارة يف حتديد ما �إذا كانت �شروط �أحد ترتيبات اخلدمة ت�شكل
“م�شاركة م�ستمرة“ �أم ال ،وبالتايل حتديد ما �إذا كان الأ�صل م�ؤه ًال لعدم التحقق من عدمه .يتوجب �إدراج عر�ض �إف�صاحات
�إ�ضافية تتعلق مبقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية يف التقارير املرحلية فقط �إذا تطلب معيار املحا�سبة الدويل  34ذلك.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  :19مزايا املوظفني

عند حتديد معدل اخل�صم اللتزامات مكاف�أة نهاية اخلدمة ،تعطى الأهمية للعملة التي مت بها �إدراج املطلوبات ولي�س عملة الدولة
التي ظهرت تلك املطلوبات بها.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  :34التقارير املالية املرحلية

تو�ضح التعديالت ما هو املق�صود ب�إ�شارة املعيار �إلى «املعلومات املف�صح عنها يف مو�ضع �آخر بالتقرير املايل املرحلي» وت�ضيف �ضرورة
�إدراج �إ�شارة مرجعية بالبيانات املالية املرحلية �إلى مو�ضع تلك املعلومات.

 2.3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

� 2.3.1أ�سا�س التجميع
ال�شركات التابعة
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم وال�شركات التي ت�سيطرعليها ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة .تتحقق
ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة الأم�( :أ) القدرة على التحكم يف اجلهة امل�ستثمر بها؛ (ب) التعر�ض �أو احلق يف العوائد املتغرية نتيجة
ال�شراكة مع اجلهة امل�ستثمر بها؛ و(ج) القدرة على ا�ستخدام التحكم يف ال�شركة امل�ستثمر بها للت�أثري على العوائد.

تعيد املجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�شركة امل�ستثمر بها �إذا كانت احلقائق والظروف ت�شري �إلى وجود تغريات على واحد �أو
�أكرث من عنا�صر ال�سيطرة الثالثة الواردة �أعاله.
يبد�أ جتميع ال�شركة التابعة عندما ت�سيطر ال�شركة الأم على ال�شركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد ال�شركة الأم ال�سيطرة على
ال�شركة التابعة .وب�صفة خا�صة ،يتم �إدراج الدخل وامل�صروفات اخلا�صة بال�شركة التابعة املقتناة �أو املباعة خالل ال�سنة �ضمن بيان
الدخل املجمع �أو الإيرادات ال�شاملة الأخرى اعتبار ًا من تاريخ �سيطرة ال�شركة على ال�شركة التابعة حتى تاريخ توقف تلك ال�سيطرة.
يتم توزيع الربح �أو اخل�سارة وكل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى على مالكي ال�شركة واجلهات غري امل�سيطرة .يتم توزيع
الدخل ال�شامل لل�شركات التابعة �إلى مالكي ال�شركة �أو اجلهات غري امل�سيطرة حتى و�إن �أدى ذلك �إلى وجود ر�صيد عجز يف احل�ص�ص
غري امل�سيطرة.
عند ال�ضرورة ،يتم تعديل البيانات املالية لل�شركات التابعة لكي تتما�شى �سيا�ساتها املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
يتم ا�ستبعاد جميع املعامالت والأر�صدة والإيردات وامل�صروفات املتبادلة بني �شركات املجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم املحا�سبة عن التغريات يف ح�ص�ص ملكية املجموعة يف ال�شركات التابعة التي ال ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�شركة التابعة
كمعامالت �ضمن حقوق امللكية .يتم تعديل القيم الدفرتية حلقوق اجلهات امل�سيطرة وغري امل�سيطرة لتعك�س التغريات يف ح�صتها
يف ال�شركات التابعة .يتم �إدراج الفرق بني القيمة التي مت تعديل حقوق اجلهات غري امل�سيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع �أو
امل�ستلم يف حقوق امللكية مبا�شرة وتكون متاحة مل�ساهمي ال�شركة.

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

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة يتم �إثبات الربح �أواخل�سارة الناجتة عن اال�ستبعاد يف بيان الدخل املجمع ويتم
احت�ساب الربح �أو اخل�سارة مبقدار الفرق بني:
(� )1إجمايل القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم والقيمة العادلة للح�صة املتبقية و
( )2القيمة الدفرتية للموجودات قبل اال�ستبعاد (مت�ضمنة ال�شهرة) ،والتزامات ال�شركة التابعة وكذلك حقوق اجلهات غري
امل�سيطرة.
تتم املحا�سبة عن كافة املبالغ املعرتف بها �سابق ًا يف بيان الدخل ال�شامل الآخر فيما يتعلق بال�شركة التابعة فيما �إذا كانت املجموعة
قد قامت با�ستبعاد املوجودات واملطلوبات ذات ال�صلة بال�شركة التابعة ب�شكل مبا�شر .يتم اعتبار القيمة العادلة لأي ا�ستثمار متبقي
يف ال�شركة التابعة «�سابق ًا» يف تاريخ فقدان ال�سيطرة على �أنها القيمة العادلة عند االعرتاف املبدئي لغر�ض املحا�سبة الالحقة وفق ًا
ملعيار املحا�سبة الدويل � ،39أو التكلفة عند االعرتاف املبدئي لال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك.
دمج الأعمال
يتم ا�ستخدام طريقة الإقتناء يف املحا�سبة عن عمليات دمج الأعمال .يتم قيا�س مبلغ ال�شراء املحول للإقتناء بالقيمة العادلة والتي
يتم احت�سابها ب�إجمايل القيمة العادلة للموجودات املحولة يف تاريخ الإقتناء واملطلوبات املتكبدة من املجموعة للمالك ال�سابقني
لل�شركة املقتناة وكذلك �أية حقوق ملكية م�صدرة من املجموعة مقابل الإقتناء .يتم �إثبات امل�صاريف املتعلقة بالإقتناء ب�صفة عامة
يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
يتم االعرتاف املبدئي للموجودات واملطلوبات املقتناة املحددة يف عملية دمج الأعمال بالقيمة العادلة يف تاريخ الإقتناء ،ب�إ�ستثناء
املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة� ،أو �أدوات حقوق امللكية املرتبطة برتتيبات املدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم ،واملوجودات
امل�صنفة بغر�ض البيع حيث يتم املحا�سبة عنها وفق ًا ملعايري التقارير املالية ذات العالقة.
يتم قيا�س ال�شهرة مبقدار زيادة املقابل املحول وح�صة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�شركة املقتناة والقيمة العادلة لأي ح�صة
مقتناة يف ال�سابق عن �صايف قيمة املوجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة املحددة كما يف تاريخ الإقتناء .يف حال زيادة �صايف قيمة
املوجودات املقتناة واملطلوبات املتكبدة عن املقابل املحول وح�صة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�شركة املقتناة والقيمة العادلة
لأي ح�صة مقتناة يف ال�سابق ،يتم �إدراج تلك الزيادة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع ك�أرباح.
يتم قيا�س ح�صة حقوق اجلهات غري امل�سيطرة يف ال�شركة التابعة املقتناة بن�سبة ح�صة احلقوق غري امل�سيطرة يف �صايف املوجودات
املحددة لل�شركة املقتناة �أو بالقيمة العادلة لتلك احل�صة .يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة.
عند تنفيذ عملية دمج الأعمال على مراحل ،يتم �إعادة قيا�س احل�ص�ص اململوكة �سابق ًا يف ال�شركة املقتناة بالقيمة العادلة يف تاريخ
الإقتناء (تاريخ بدء ال�سيطرة) ويتم �إدراج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة � -إن وجدت  -يف بيان الدخل املجمع .يتم حتويل املبالغ
املعرتف بها يف بيان الدخل ال�شامل املجمع املتعلقة باحل�ص�ص ال�سابقة قبل تاريخ االقتناء �إلى بيان الدخل املجمع كما لو مت ا�ستبعاد
احل�صة بالكامل.
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ال�شهرة
يتم �إدراج ال�شهرة الناجتة عن �إقتناء �شركات تابعة بالتكلفة كما يف تاريخ االقتناء ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة �إن وجدت.
لأغرا�ض حتديد مدى وجود انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة ،يتم توزيع ال�شهرة على الوحدات املولدة للنقد (�أو املجموعات املولدة للنقد)
التي من املتوقع �أن ت�ستفيد من عملية دمج الأعمال.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

يتم اختبار املجموعات املولدة للنقد والتي توزع ال�شهرة عليها �سنوي ًا بغر�ض حتديد مدى وجود انخفا�ض يف قيمتها �أو على مدى
فرتات �أقل عندما يكون هناك م�ؤ�شر ًا على احتمال انخفا�ض قيم تلك املجموعات.
�إذا كانت القيم القابلة لال�سرتداد لوحدات توليد النقد �أقل من قيمتها الدفرتية ،ف�إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يتم توزيعها �أو ًال
لتخفي�ض قيمة �أي �شهرة موزعة على تلك الوحدات ثم على �أية موجودات �أخرى مرتبطة بالوحدات على �أ�سا�س التوزيع الن�سبي ووفق ًا
للقيم الدفرتية لكل �أ�صل من �أ�صول وحدة توليد النقد .يتم �إدراج �أية خ�سائر انخفا�ض يف القيمة متعلقة بال�شهرة يف بيان الدخل
املجمع مبا�شرة .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض يف القيم املتعلقة بال�شهرة والتي �سبق االعرتاف بها يف الفرتات الالحقة.
عند ا�ستبعاد �أي ًا من وحدات توليد النقد ،ت�ؤخذ قيمة ال�شهرة املتعلقة بها يف االعتبار عند حتديد �أرباح وخ�سائر اال�ستبعاد.
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة وم�شاريع م�شرتكة
�إن ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي ت�ؤثر فيها املجموعة ب�شكل جوهري� .إن الت�أثري اجلوهري هو القدرة على امل�شاركة يف
القرارات املالية وال�سيا�سات الت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها لكنه لي�س �سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة على هذه ال�سيا�سات.
امل�شروع امل�شرتك هو نوع من الرتتيب امل�شرتك يكون للأطراف الذين لديهم �سيطرة م�شرتكة على الرتتيب حقوق يف �صايف موجودات
امل�شروع امل�شرتك� .إن ال�سيطرة امل�شرتكة هي امل�شاركة املتفق عليها تعاقدي ًا يف ال�سيطرة على ترتيب ما وتتواجد فقط عندما تتطلب
القرارات املتعلقة بالأن�شطة ذات ال�صلة موافقة الأطراف امل�شرتكة بالإجماع.
�إن االعتبارات التي مت �أخذها عند حتديد الت�أثري اجلوهري �أو ال�سيطرة امل�شرتكة ت�شبه تلك االعتبارات الالزمة لتحديد ال�سيطرة
على ال�شركات التابعة .تتم املحا�سبة على ا�ستثمار املجموعة يف �شركاتها الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
وفق ًا لطريقة حقوق امللكية ،يتم �إثبات اال�ستثمار يف �شركة زميلة �أو م�شروع م�شرتك مبدئي ًا بالتكلفة .ويتم تعديل القيمة الدفرتية
لال�ستثمار لإثبات التغريات يف ح�صة املجموعة يف �صايف موجودات ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك منذ تاريخ اال�ستحواذ.
�إن ال�شهرة املتعلقة ب�شركة زميلة �أو م�شروع م�شرتك مدرجة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار وهي غري مطف�أة وال خمتربة فردي ًا
للتحقق من انخفا�ض قيمتها .ويعك�س بيان الدخل املجمع ح�صة املجموعة يف نتائج �أعمال ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك.
يتم عر�ض �أي تغيري يف بيان الدخل ال�شامل الآخر لهذه ال�شركات امل�ستثمر فيها كجزء من الدخل ال�شامل للمجموعة .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،عندما يوجد تغري معرتف به مبا�شرة يف حقوق ملكية ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك ،تثبت املجموعة ح�صتها يف �أي
تغيري ،حيثما كان منا�سب ًا ،يف بيان التغري يف حقوق امللكية املجمع .يتم حذف الأرباح واخل�سائر غري املحققة الناجتة من املعامالت
بني املجموعة و�شركتها الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك� ،إلى مدى ح�صة ال�شركة يف ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك .يتم عر�ض
�إجمايل ح�صة املجموعة يف نتائج �شركة زميلة وم�شروع م�شرتك يف مقدمة بيان الدخل املجمع خارج الربح الت�شغيلي ،كما �أنه ميثل
الربح �أو اخل�سارة بعد خ�صم ال�ضرائب واحل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركات التابعة لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك .يتم
�إعداد البيانات املالية لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك لنف�س فرتة البيانات املالية للمجموعة .وكلما كان ذلك �ضروري ًا يتم عمل
تعديالت لتتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية مع تلك امل�ستخدمة من قبل املجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية حتدد املجموعة ما �إذا كان �ضروري ًا االعرتاف ب�أي خ�سارة انخفا�ض يف قيمة ا�ستثمارها يف �شركاتها
الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك .تقوم املجموعة بتاريخ كل بيانات مالية بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة
اال�ستثمار يف �شركة زميلة �أو م�شروع م�شرتك .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ االنخفا�ض يف القيمة
بالفرق بني القيمة امل�سرتدة لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك وقيمتها الدفرتية ثم تثبت خ�سارة انخفا�ض قيمة �شركة زميلة �أو
م�شروع م�شرتك يف بيان الدخل املجمع.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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عندما تفقد املجموعة ت�أثري ًا جوهري ًا على ال�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك تقوم املجموعة بقيا�س و�إثبات �أي ا�ستثمار حمتفظ
به بقيمته العادلة� .أي الفرق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك عند فقدان ت�أثري جوهري �أو �سيطرة م�شرتكة
عليها والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ به وحم�صل البيع يتم �إثباته يف بيان الدخل املجمع.
 2.3.2ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
يتم �إدراج املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة �إن وجدت .تت�ضمن
التكلفة �سعر ال�شراء والتكلفة املرتبطة ب�شكل مبا�شر لو�ضع الأ�صل يف حالة الت�شغيل لال�ستخدام املطلوب .يتم حتميل مبالغ ال�صيانة
والت�صليح واال�ستبداالت والتح�سينات الب�سيطة كم�صاريف عند تكبدها ،يف احلاالت التي يظهر فيها بو�ضوح �أن امل�صاريف قد �أدت
�إلى زيادة يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املتوقع احل�صول عليها من ا�ستخدام �إحدى املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات �إلى حد �أعلى
من معيار الأداء املحدد �أ�سا�س ًا ،ف�إنه يتم ر�سملة هذه امل�صاريف كتكلفة �إ�ضافية على املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات.
يتم احت�ساب ا�ستهالك املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها كما يلي:
مباين
�أالت ومعدات
و�سائل نقل و�أجهزة كمبيوتر و�أثاث

العمر الإنتاجي
� 35 - 10سنة
� 25 - 7سنة
� 7 - 1سنة

تتم مراجعة القيمة املتبقية للأ�صل والعمر الإنتاجي وطريقة اال�ستهالك دوري ًا للت�أكد من �أن الطريقة وفرتة اال�ستهالك متفقتني
مع املنفعة االقت�صادية املتوقعة مـن بنود املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات .و�إذا تغريت الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملن�ش�آت
واملعدات ف�إنه يتم تغيري تلك الأعمار اعتبار ًا من بداية ال�سنة املالية التي حدث بها التغري بدون �أثر رجعي.
يتم خف�ض القيمة الدفرتية للموجودات �إلى قيمتها القابلة لال�سرتداد مبا�شرة �إذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات �أكرب من قيمتها
القابلة لال�سرتداد املقدرة.
حتدد �أرباح �أو خ�سائر البيع بالفرق بني �صايف متح�صالت البيع و�صايف القيمة الدفرتية للأ�صل وتدرج يف بيان الدخل املجمع.
تدرج م�شروعات قيد التنفيذ �ضمن بند املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات يف بيان املركز املايل املجمع حتى يتم ا�ستكمالها وجتهيزها
لتكون �صاحلة لال�ستخدام ،ويف هذا التاريخ يتم �إعادة تبويبها �ضمن املوجودات امل�شابهة لها ،ويتم البدء يف احت�ساب ا�ستهالك لها
اعتبار ًا من ذلك التاريخ.
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 2.3.3موجودات غري ملمو�سة
املوجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي املحدد وامل�شرتاة ب�شكل منف�صل يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�صا �أية خ�سائر مرتاكمة
متعلقة بالإطفاء �أو بخ�سائر انخفا�ض القيمة �إن وجدت .يتم احت�ساب الإطفاء على �أ�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�شرتاة ب�شكل منف�صل يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�صا �أية خ�سائر انخفا�ض
القيمة �إن وجدت.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة
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يتم �شطب املوجودات غري امللمو�سة عند اال�ستبعاد �أو عند ثبوت عدم وجود منفعة م�ستقبلية من اال�ستخدام .يتم قيا�س الربح �أو
اخل�سارة الناجتة من البيع بالفرق بني �صايف متح�صالت البيع والقيمة الدفرتية للأ�صل املباع ثم تدرج يف بيان الدخل املجمع.
 2.3.4ا�ستثمارات عقارية
�إن العقارات املحتفظ بها لفرتات ت�أجريية طويلة الأجل �أو بهدف زيادة ر�أ�س املال �أو كل ذلك ،والتي مل يتم �إ�شغالها من قبل ال�شركة
يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات عقارية .تت�ضمن اال�ستثمارات العقارية �أي�ض ًا العقارات التي قيد الإن�شاء �أو التطوير لال�ستخدام امل�ستقبلي
كا�ستثمارات عقارية.
يتم قيا�س اال�ستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة مبا يف ذلك تكاليف املعاملة .تت�ضمن تكاليف املعامالت الأتعاب املهنية للخدمات
القانونية وعموالت الت�أجري الأويل جلعل العقار يف احلالة الالزم �أن يكون عليها كي ي�صبح مهي�أً للت�شغيل .كما تت�ضمن القيمة
الدفرتية تكلفة ا�ستبدال جزء من اال�ستثمارات العقارية احلالية وقت تكبد التكلفة يف حالة الوفاء مبعايري التحقق.
يتم ت�سجيل اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة امل�ستهلكة ناق�ص ًا االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجد) .ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي .يتم
ا�ستهالك املباين على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي املقدر وهو من � 10إلى � 20سنة.
يتم �إلغاء �إثبات اال�ستثمارات العقارية عند بيعها �أو عند �سحبها من اال�ستخدام ب�شكل دائم وعندما ال تتوقع منافع اقت�صادية
م�ستقبلية من ا�ستبعادها .يتم احت�ساب الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع ا�ستثمار عقاري مببلغ الفرق بني القيمة الدفرتية و�صايف
متح�صالت البيع .يتم �إثبات �أية �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن اال�ستغناء عن �أو ا�ستبعاد اال�ستثمارات العقارية يف بيان الدخل املجمع
يف �سنة اال�ستغناء �أو البيع.
تتم التحويالت �إلى اال�ستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام مثبت ًا بنهاية �إ�شغال املالك للعقار �أو بداية عقد
ت�أجري ت�شغيلي .تتم التحويالت من اال�ستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغري يف اال�ستخدام مثبت ًا ببداية �إ�شغال املالك
للعقار �أو بداية التطوير بنية البيع.
 2.3.5انخفا�ض قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة با�ستثناء ال�شهرة
يتم مراجعة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة �سنوي ًا لتحديد مدى وجود م�ؤ�شرات على انخفا�ض يف قيمة تلك املوجودات .يف حالة
وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لتلك املوجودات بغر�ض حتديد مبلغ االنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجد.
يتم اختبار املوجودات غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر �إنتاجي حمدد واملوجودات غري امللمو�سة التي مل تتاح لال�ستخدام بعد من �أجل
حتديد االنخفا�ض يف القيمة �سنوي ًا على الأقل ،وحينما يكون هناك م�ؤ�شر على وجود انخفا�ض يف قيمة هذا الأ�صل.
ويتم حتديد �صايف القيمة اال�سرتدادية على �أ�سا�س القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى.
يتم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع يف ال�سنة التي ظهرت فيها هذه اخل�سائر .يف حال رد االنخفا�ض
يف القيمة ،يتم عك�س االنخفا�ض يف القيمة يف حدود �صايف القيمة الدفرتية للأ�صل فيما لو مل يتم �إثبات االنخفا�ض يف القيمة.
يتم االعرتاف برد االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع مبا�شرة.
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 2.3.6الأدوات املالية
يتم االعرتاف باملوجودات وااللتزامات املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا لاللتزامات التعاقدية لهذه الأدوات.
يتم قيا�س جميع املوجودات املالية �أو املطلوبات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة .يتم �إ�ضافة �أو خ�صم التكاليف املتعلقة بالإقتناء �أو
الإ�صدار للأ�صل �أو االلتزام املايل من القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام املايل عند االعرتاف املبدئي (با�ستثناء الأدوات املالية
امل�صنفة بـ “القيمة العادلة من خالل بيان الدخل“ حيث يتم �إدراج التكاليف املتعلقة باالقتناء مبا�شرة يف بيان الدخل.
املوجودات املالية
يتم ت�صنيف املوجودات املالية �إلى ت�صنيفات حمددة وهي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وموجودات مالية
حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق وموجودات مالية متاحة للبيع وقرو�ض ومدينون .تقوم املجموعة بتحديد الت�صنيف املنا�سب
ملوجوداتها املالية يف تاريخ االعرتاف املبدئي بنا ًء على الغر�ض من اقتناء تلك املوجودات املالية .يتم االعرتاف بكافة عمليات ال�شراء
والبيع للموجودات املالية يف تاريخ املتاجرة .تقوم املجموعة بت�صنيف موجوداتها املالية كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

يتم ت�صنيف املوجودات املالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عندما يكون الأ�صل املايل �إما حمتفظ به
للمتاجرة �أو م�صنف يف فئة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .مت �إثبات املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة مع �إدراج �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن �إعادة القيا�س يف بيان الدخل املجمع .يتم ت�صنيف الأ�صل
املايل �ضمن هذه الفئة �إذا مت امتالكه بغر�ض بيعه يف الأجل الق�صري .يتم ت�صنيف املوجودات يف هذه الفئة كموجودات متداولة �إذا كان
من املتوقع �سدادها خالل � 12شهرا ،فيما عدا ذلك ف�إنه يتم ت�صنيفها كموجودات غري متداولة .ي�شمل �صايف الربح �أو اخل�سارة املثبتة
يف بيان الدخل املجمع �أي توزيع �أرباح �أو فائدة مكت�سبة من الأ�صل املايل .مت حتديد القيمة العادلة بال�شكل املبني يف (�إي�ضاح .)3.3

املوجودات املالية املتاحة للبيع

�إن املوجودات املالية املتاحة للبيع لي�ست م�شتقات ،وهي التي مل يتم ت�صنيفها كـ (�أ) قرو�ض ومدينون �أو (ب) حمتفظ بها حتى تاريخ
اال�ستحقاق �أو (ج) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم �إعادة قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة .يتم حتديد القيمة العادلة كما هو مو�ضح يف �إي�ضاح .3.3
يتم �إدراج التغري يف القيمة العادلة �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى وترتاكم �ضمن احتياطي التغري يف القيمة العادلة .يف حالة
بيع �أو انخفا�ض قيمة املوجودات «املتاحة للبيع» ،يتم �إعادة ت�صنيف الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة من قبل �ضمن بند احتياطي التغري
يف القيمة العادلة يف بيان الدخل.
يتم �إثبات اال�ستثمارات املتاحة للبيع غري امل�سعرة يف �سوق ن�شط والتي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق بها بالتكلفة بعد
خ�صم االنخفا�ض يف القيمة يف نهاية كل فرتة مالية.
يتم �إثبات التوزيعات النقدية املتعلقة باال�ستثمارات املتاحة للبيع يف بيان الدخل املجمع عند ثبوت حق املجموعة يف �إ�ستالم تلك
التوزيعات ،ويتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر فروق العملة املتعلقة بها �ضمن بنود بيان الدخل ال�شامل الأخرى.

القرو�ض واملدينون

54

55

هي موجودات مالية بخالف امل�شتقات ذات ا�ستحقاق ثابت �أو حمدد ،وهي غري م�سعرة يف �أ�سواق ن�شطة .تثبت القرو�ض واملدينني
(الذمم التجارية واملدينني الآخرون والنقد لدى البنوك) بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام معدل العائد الفعلي خم�صوم ًا منها �أي خ�سائر
انخفا�ض يف القيمة.
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االنخفا�ض يف القيمة

يف نهاية كل فرتة مالية ،تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود انخفا�ض يف القيمة للأ�صل املايل
بخالف املوجودات املالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل .يتم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع مبا�شرة
عند وجود دليل �إيجابي -نتيجة لوقوع حدث �أو �أكرث بعد االعرتاف املبدئي لهذه املوجودات � -أن التدفقات النقدية املتوقعة من ذلك
الأ�صل �سوف تت�أثر.
�إن االنخفا�ض الهام �أو الدائم يف القيمة العادلة بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع عن التكلفة يعترب دليل مو�ضوعي على وجود
انخفا�ض يف القيمة.
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،تقدر خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة مبقدار الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة بعد خ�صمها با�ستخدام متو�سط �سعر الفائدة الفعلي امل�ستخدم �أ�سا�س ًا للأ�صل املايل.
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة ف�إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة تتمثل يف الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية خم�صومة طبق ًا ملعدالت العائد ال�سارية الفعلية يف ال�سوق على الأدوات املالية امل�شابهة.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لكافة املوجودات بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة مبا�شرة فيما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخفي�ض
قيمتها من خالل تكوين خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها .عند وجود دليل على �أن الذمم التجارية لن يتم حت�صيلها يتم �إعدام
تلك الذمم مقابل املخ�ص�ص املكون .الحق ًا ،ويف حالة حت�صيل الذمم التي �سبق �إعدامها يتم �إدراجها يف بيان الدخل املجمع.
عند انخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع ،يتم �إعادة ت�صنيف الأرباح واخل�سائر املرتاكمة والتي �سبق االعرتاف بها �ضمن
بنود الدخل ال�شامل الأخرى �إلى بيان الدخل املجمع للفرتة.
بالن�سبة للأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة ف�إنه يف حالة حدوث تغري �إيجابي يف الفرتة الالحقة على خ�سائر االنخفا�ض
يف القيمة ،والذي ميكن حتديد عالقته ب�أحداث متت بعد االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة ب�شكل مو�ضوعي ،ف�إن خ�سائر
االنخفا�ض التي مت االعرتاف بها �سابق ًا يتم ردها من خالل بيان الدخل املجمع ويف حدود القيمة الدفرتية للدخل يف تاريخ رد خ�سائر
االنخفا�ض يف القيمة ومبا ال يتعدى التكلفة املطف�أة لو مل يتم ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض يف القيمة �سابق ًا.
�إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة للأ�سهم امل�صنفة كمتاحة للبيع ال يتم عك�سها مرة �أخرى على بيان الدخل املجمع ،حيث يتم ت�سجيل
�أثر �أي زيادة يف القيمة العادلة الحق ًا �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى.

اال�ستبعاد

يتم حذف الأ�صل املايل من الدفاتر عندما ينتهي حق املجموعة يف ا�ستالم التدفقات النقدية من هذا الأ�صل �أو عندما تقوم
املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملنافع املرتبطة مبلكيتها يف الأ�صل �إلى طرف �آخر.
يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية واملقابل امل�ستلم واملدينني والأرباح �أو اخل�سائر الرتاكمية ،املعرتف بها �ضمن بنود الدخل
ال�شامل الأخرى واملرتاكمة يف بند حقوق امللكية ،يف بيان الدخل املجمع.
املطلوبات املالية
يتم االعرتاف املبدئي للمطلوبات املالية “مت�ضمنة القرو�ض والدائنني والأر�صدة الدائنة الأخرى“ بالقيمة العادلة بعد خ�صم
تكلفة املعاملة املتكبدة ويتم �إعادة قيا�سها بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
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اال�ستبعاد

يتم حذف املطلوبات املالية فقط عند الوفاء بااللتزام �أو انتهائه .يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام واملقابل املدفوع
والدائنني يف بيان الدخل املجمع.

املقا�صة

تتم املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية و�صايف املبلغ املبني يف بيان املركز املايل املجمع فقط �إذا كانت هناك حقوق قانونية
حالية قابلة التنفيذ ملقا�صة املبالغ املعرتف بها وتنوي املجموعة ال�سداد على �أ�سا�س ال�صايف �أو ا�سرتداد املوجودات وت�سوية املطلوبات
يف �آن واحد.
 2.3.7املخزون
يتم �إثبات املخزون بالتكلفة و�صايف القيمة املحققة �أيهما �أقل .ويتم حتديد تكلفة املواد اخلام على �أ�سا�س متو�سط �سعر التكلفة
املرجح .تت�ضمن تكلفة الب�ضاعة اجلاهزة وتلك التي قيد التجهيز تكلفة املواد املبا�شرة والعمالة املبا�شرة وامل�صاريف ال�صناعية غري
املبا�شرة الثابتة واملتغرية بالإ�ضافة �إلى التكاليف الأخرى املتكبدة يف �إي�صال الب�ضاعة �إلى املوقع والو�ضع احلايل لها .متثل �صايف
القيمة املحققة �سعر البيع املقدر ناق�ص ًا كافة تكاليف الإجناز املقدرة والتكاليف ال�ضرورية لإمتام البيع.
 2.3.8مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم املجموعة وفق ًا لقانون العمل الكويتي ب�سداد مبالغ للموظفني عند ترك اخلدمة طبق ًا لالئحة مزايا حمددة .بالن�سبة للعاملني
غري الكويتيني يف دول �أخرى فيتم احت�ساب مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لقوانني العمل ال�سائدة يف هذه الدول ،ويتم �سداد تلك املبالغ
دفعة واحدة عند نهاية خدمة املوظفني� .إن هذا االلتزام غري ممول ويتم ح�سابه على �أ�سا�س املبلغ امل�ستحق بافرتا�ض وقوع كامل
االلتزام كنتيجة لإنهاء خدمة العاملني يف تاريخ البيانات املالية املجمعة ،وتتوقع الإدارة �أن ينتج عن هذه الطريقة تقدير ًا منا�سب ًا
للقيمة احلالية اللتزام املجموعة.
 2.3.9خم�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزامات قانونية حالية �أو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث �سابقة ،ومن
املحتمل �أن يتطلب ذلك تدفقات خارجة للموارد االقت�صادية لت�سوية هذه االلتزامات وميكن تقديرها ب�صورة موثوق فيها .يتم قيا�س
املخ�ص�صات بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقع �أن تكون مطلوبة ل�سداد االلتزام با�ستخدام معدل خ�صم يعك�س تقديرات
ال�سوق والقيم احلالية للنقود واملخاطر املحددة لاللتزام.
� 2.3.10أ�سهم خزانة
تتمثل �أ�سهم اخلزانة يف �أ�سهم ال�شركة الذاتية التي مت �إ�صدارها و�شرا�ؤها الحق ًا من قبل املجموعة ومل يتم �إعادة �إ�صدارها �أو
�إلغا�ؤها حتى تاريخ البيانات املالية املجمعة .يتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزانة بطريقة التكلفة حيث يتم �إدراج تكلفة الأ�سهم امل�شرتاة
يف ح�ساب مقابل �ضمن حقوق امللكية .عند �إعادة الإ�صدار يتم �إدراج الأرباح الناجتة �ضمن ح�ساب م�ستقل يف حقوق امللكية “�أرباح
بيع �أ�سهم اخلزانة“ والذي يعترب غري قابل للتوزيع ،كما يتم حتميل اخل�سارة املحققة على نف�س احل�ساب يف حدود الر�صيد الدائن
لذلك احل�ساب ،ويتم حتميل اخل�سارة الإ�ضافية على الأرباح املرحلة ثم االحتياطيات ثم عالوة الإ�صدار .ت�ستخدم الأرباح املحققة
الحق ًا عن بيع �أ�سهم اخلزانة ملقابلة اخل�سارة امل�سجلة �سابق ًا يف عالوة الإ�صدار ثم االحتياطيات ثم الأرباح املرحلة والربح الناجت
عن بيع �أ�سهم اخلزانة.
56

57

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

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 2.3.11العمالت الأجنبية

عملة الت�شغيل والعر�ض

يتم قيا�س البنود املت�ضمنة يف البيانات املالية لكل �شركة من �شركات املجموعة با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية التي تقوم ال�شركة
مبمار�سة �أن�شطتها فيها (عملة الت�شغيل) .يتم عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي.

املعامالت والأر�صدة

يتم ترجمة املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الدينار الكويتي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة .يتم �إعادة ترجمة
البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت الأجنبية يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
يتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر فروق العملة الناجتة من ت�سوية تلك املعامالت وكذلك من ترجمة املوجودات واملطلوبات بعمالت �أجنبية
يف نهاية ال�سنة يف بيان الدخل املجمع.

�شركات املجموعة

يتم ترجمة نتائج الأعمال واملركز املايل لكافة �شركات املجموعة والتي لها عملة ت�شغيل خمتلفة عن عملة العر�ض (بخالف ال�شركات
التي متار�س �أن�شطتها يف بالد تعاين من معدالت ت�ضخم عالية جد ًا) �إلى عملة العر�ض كما يلي:
• يتم ترجمة املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل با�ستخدام �سعر الإقفال يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
• يتم ترجمة الإيرادات وامل�صروفات يف بيان الدخل با�ستخدام متو�سط �سعر ال�صرف.
• يتم �إثبات ناجت الرتجمة يف بند م�ستقل �ضمـن حقوق امللكية.
 2.3.12االعرتاف بالإيرادات
يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة ملبلغ البيع امل�ستلم �أو الذمة املدينة ،ويتم تخفي�ضه باملبالغ املقدرة للمردودات من العمالء
واخل�صميات الأخرى امل�شابهة وكذلك بعد ا�ستبعاد املبيعات املتبادلة بني �شركات املجموعة.
• تتحقق الإيرادات من بيع الب�ضاعة عندما يتم نقل خماطر امللكية ومنافعها املهمة �إلى امل�شرتي .يتم عادة نقل هذه املخاطر
واملنافع �إلى امل�شرتي عند الت�سليم وانتقال امللكية القانونية.
• يتم �إثبات �إيرادات توزيعات الأرباح عند ثبوت احلق يف ا�ستالمها.
• تدرج فوائد الودائع على �أ�سا�س التوزيع الزمني وت�سجل الإيرادات الأخرى على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستحقاق.
 2.3.13تكاليف اقرتا�ض
يتم ر�سملة تكاليف االقرتا�ض التي تتعلــق مبا�شــرة ب�إقتنــاء �أو �إن�شــاء �أو �إنتاج �أ�صول م�ؤهلة للر�سملة  -التي ت�ستغرق فرتة �إن�شاءها
�أو جتهيزها فرتات طويلة لت�صبح جاهــزة لال�ستخدام �أو البيع  -كجــزء من تكلفــة الأ�صل وذلك حلني الإنتهاء من جتهيزها
لال�ستخدام �أو البيع.
يتم االعرتاف بباقي تكاليف االقرتا�ض كم�صاريف يف الفرتة التي تكبدت فيها.
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 2.3.14املحا�سبة عن عقود الإيجار
يتم معاجلة الإيجارات ك�إيجار متويلي �إذا ما مت حتويل معظم املنافع واملخاطر املرتبطة مبلكية الأ�صل وفق ًا لبنود العقد للم�ست�أجر.
يتم معاجلة كافة عقود الإيجار الأخرى ك�إيجار ت�شغيلي.

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ؤجر

يتم �إثبات �إيرادات الإيجار الت�شغيلي بالق�سط الثابت على مدار فرتة الإيجار .يتم توزيع �إيراد الإيجار التمويلي على الفرتات
املحا�سبية بحيث تعك�س عائد ثابت على �صايف قيمة الأ�صل امل�ؤجر.

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ست�أجر

يتم االعرتاف املبدئي بالأ�صول امل�ست�أجرة وفق ًا لعقود �إيجار متويلي كموجودات للمجموعة بقيمتها العادلة يف بداية الإيجار �أو� ،إذا
كانت �أقل ،بالقيمة احلالية املقدرة للحد الأدنى للمبالغ املدفوعة للإيجار .يتم �إثبات التزام للطرف امل�ؤجر يف بيان املركز املايل
املجمع مقابل عقود الإيجار التمويلي .ويتم �إثبات املبالغ امل�سددة مقابل عقود الإيجار الت�شغيلي كم�صروف يف بيان الدخل بطريقة
الق�سط الثابت على مدار فرتة عقود الإيجار.
 2.3.15توزيعات الأرباح
يتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح العائدة �إلى م�ساهمي ال�شركة كالتزامات يف البيانات املالية املجمعة يف الفرتة التي يتم فيها اعتماد
هذه التوزيعات من امل�ساهمني.

� .3إدارة املخاطر
 3.1املخاطر املالية

�إن �أن�شطة املجموعة تعر�ضها ملجموعة من املخاطر املالية وهي خماطر ال�سوق (تت�ضمن خماطر العمالت الأجنبية وخماطر التغري
يف القيمة العادلة الناجتة عن التغري يف معدل الفائدة وخماطر التقلبات يف التدفقات النقدية الناجتة عن التغريات يف �أ�سعار
الفائدة وخماطر الأ�سعار) وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة.
ترتكز �إدارة املجموعة لهذه املخاطر املالية يف التقييم امل�ستمر لظروف ال�سوق واجتاهاته وتقدير الإدارة للتغريات طويلة وق�صرية
الأجل يف عوامل ال�سوق.
�أ) خماطر ال�سوق

خماطر العملة الأجنبية

تتعر�ض املجموعة خلطر العمالت الأجنبية الناجت ب�شكل �أ�سا�سي من التعامل يف الأدوات املالية بالدوالر الأمريكي� .إن خطر العمالت
الأجنبية ينتج من املعامالت امل�ستقبلية ومن املوجودات وااللتزامات بعملة تختلف عن عملة الت�شغيل.
قامت املجموعة بو�ضع �سيا�سات لإدارة خماطر العملة الأجنبية تتمثل يف املراقبة الدقيقة للتغريات يف �أ�سعار العملة وت�أثريها على
الو�ضع املايل للمجموعة .وكذلك ا�ستخدام �أدوات حتوط لتغطية خطر �أ�سعار �صرف بع�ض العمالت الأجنبية وذلك على مدار العام.
تتعر�ض املجموعة ب�شكل �أ�سا�سي ملخاطر العمالت الأجنبية نتيجة لرتجمة موجودات ومطلوبات مقومة بالعمالت الأجنبية مثل النقد
والنقد املعادل واال�ستثمارات والذمم الدائنة والقرو�ض والت�سهيالت البنكية واملرابحة.
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فيما يلي �صايف مراكز الدوالر الأمريكي كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة:
2015

�صايف مراكز الدوالر الأمريكي

2014

()8,147,034

()15,836,960

يف حالة انخفا�ض/ارتفاع الدوالر الأمريكي مبعدل � %5أمام الدينار الكويتي مع ثبات كل املتغريات الأخرى ،ف�إن �صايف ربح املجموعة
�سوف يزيد/ينخف�ض مبقدار  407,352دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  791,848( 2015دينار كويتي لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب .)2014

خماطر ال�سعر

تتعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سعر من خالل ا�ستثماراتها املبوبة يف البيانات املالية املجمعة كا�ستثمارات متاحة للبيع �أو كا�ستثمارات
مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
تدير املجموعة هذه املخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها على �أ�سا�س توزيعات الأ�صل املحددة م�سبقا على فئات متعددة والتقييم
امل�ستمر لظروف ال�سوق واالجتاهات وتقدير الإدارة لتغريات طويلة الأجل يف القيمة العادلة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم املجموعة
باالحتفاظ با�ستثماراتها لدى �شركات ا�ستثمار متخ�ص�صة تقوم ب�إدارة تلك اال�ستثمارات.
كما تقوم املجموعة من خالل التقارير ال�شهرية التي يتم تزويدها بها من مديري املحافظ باملراقبة على �إدارة املحافظ اال�ستثمارية
واتخاذ الإجراءات الالزمة يف حينه لتقليل خماطر ال�سوق املتوقعة لتلك اال�ستثمارات.
�إن اجلدول �أدناه يو�ضح �أثر انخفا�ض م�ؤ�شر �سوق الكويت للأوراق املالية على �صايف �أرباح املجموعة لل�سنة وعلى بيان الدخل ال�شامل
املجمع� .إن هذا التحليل يفرت�ض تغري م�ؤ�شر �سوق الكويت للأوراق املالية بن�سبة  %5 ±مع ثبات كافة العوامل الأخرى.
الأثر على بيان الدخل املجمع
2015

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

الأثر على بيان الدخل ال�شامل املجمع

2014

2014

2015

73,191

75,837

-

-

-

-

2,271,887

2,994,643

خماطر التقلبات يف التدفقات النقدية والقيمة العادلة الناجتة عن التغري يف �أ�سعار الفائدة:

حيث �أن املجموعة لي�س لديها موجودات هامة حمملة ب�أ�سعار فائدة ،ف�إن �إيرادات املجموعة وتدفقاتها النقدية الت�شغيلية م�ستقلة
عن خماطر �سعر الفائدة.
�إن خماطر �سعر الفائدة ناجتة عن االقرتا�ض طويل الأجل .حتتفظ املجموعة بقرو�ض حمملة ب�أ�سعار فائدة متغرية و�أخرى حمملة
ب�أ�سعار فائدة ثابتة.
تقوم املجموعة بتحليل �أ�سعار الفائدة ب�صورة ديناميكية .ت�أخذ املجموعة ال�سيناريوهات املتاحة �أخذ ًا يف االعتبار �إمكانية �إعادة
متويل وجتديد القرو�ض احلالية والقرو�ض البديلة.
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بتاريخ  31دي�سمرب  ،2015فيما لو كانت �أ�سعار الفائدة على الت�سهيالت البنكية والقرو�ض واملرابحات بالدوالر ارتفعت مبقــدار
 % 0.20مع ثبات باقي العوامل الأخرى ،كان ذلك �سوف ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �صايف �أرباح ال�سنة مببلغ  33,731دينار كويتي
( 46,210دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .)2014
ب) خماطر االئتمان
ميثل ذلك عدم قدرة �أحد �أطراف الأداة املالية على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ اال�ستحقاق مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر
خل�سائر مالية .تتعر�ض املجموعة خلطر االئتمان ب�شكل كبري يف املدينون والنقد والنقد املعادل ،وتقوم املجموعة مبراقبة و�إدارة تلك
املخاطر عن طريق ما يلي:
-

التعامل مع عمالء ذوي مالءة مالية و�سمعة ائتمانية طيبة و�أطراف ذات �صلة وجهات حكومية.
تنوع عدد العمالء وعدم تركيز التعامل مع عميل واحد.
احل�صول على كفاالت بنكية ل�صالح ال�شركة من العمالء �صادرة من بنوك ذات ت�صنيف ائتماين عايل واعتمادات م�ستندية
غري قابلة للإلغاء.
التعامل مع م�ؤ�س�سات مالية ذات ت�صنيف ائتماين عايل.

ج) خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر �أال تكون املجموعة قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها .ولتحديد هذه املخاطر فقد قامت
الإدارة بتوفري م�صادر متويل متنوعة ومراقبة �سيولة املوجودات وال�سيولة ب�شكل دوري.
تقع امل�س�ؤولية النهائية يف �إدارة خماطر ال�سيولة على جمل�س الإدارة .تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر ال�سيولة من خالل االحتفاظ
باحتياطيات منا�سبة وكذلك احل�صول على ت�سهيالت بنكية .بالإ�ضافة �إلى املراقبة امل�ستمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية
وتواريخ �سجل ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.
فيما يلي بيان يو�ضح تواريخ ا�ستحقاق االلتزامات املالية الغري خم�صومة على املجموعة كما يف  31دي�سمرب:
2015

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

خالل �سنة
23,026,043
21,712,074

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

خالل �سنة
17,758,574
23,117,788

�أكرث من �سنة �إلى ثالث �سنوات
46,473,121
-

�أكرث من ثالث �سنوات
19,011,217
-

2014

�أكرث من �سنة �إلى ثالث �سنوات
21,530,086
-

�أكرث من ثالث �سنوات
56,764,998
-

 3.2خماطر ر�أ�س املال
تدير املجموعة ر�أ�سمالها للت�أكد من �إن �شركات املجموعة �سوف تكون قادرة على اال�ستمرار ،الى جانب توفري �أعلى عائد للم�ساهمني
من خالل اال�ستخدام الأمثل للمديونية وحقوق امللكية.
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�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

يتكون هيكل ر�أ�س املال للمجموعة من �صايف الديون (القرو�ض والت�سهيالت البنكية واملرابحات خم�صوم ًا منها النقد والنقد املعادل)
وحقوق امللكية.
تهدف املجموعة �إلى االحتفاظ بن�سبة مديونية �إلى �إجمايل ر�أ�س املال ترتاوح من � %20إلى  %30يتم حتديدها بن�سبة �صايف الديون
�إلى �إجمايل ر�أ�س املال.
فيما يلي بيان يو�ضح ن�سبة �صايف الديون حلقوق امللكية كما يف  31دي�سمرب:
�إجمايل قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
(ناق�ص ًا) :النقد والنقد املعادل
�صايف الديون
جمموع حقوق امللكية
�إجمايل ر�أ�س املال
ن�سبة �صايف الديون �إلى �إجمايل ر�أ�س املال ()%

2014

2015
83,132,435

88,993,000

()15,948,137
67,184,298
186,128,370
253,312,668
26.52

()15,748,696
73,244,304
193,815,770
267,060,074
27.43

 3.3تقدير القيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات املالية كما يلي:
 امل�ستوى الأول :الأ�سعار املعلنة للأدوات املالية امل�سعرة يف �أ�سواق ن�شطة. امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املعلنة يف �سوق ن�شط للأدوات املماثلة .الأ�سعار املعلنة ملوجودات �أو التزامات مماثلة يف �سوق غري ن�شط.طرق تقييم ت�ستند على مدخالت ميكن مالحظتها بخالف الأ�سعار املعلنة للأدوات املالية.
 امل�ستوى الثالث :طرق تقييم ال ت�ستند مدخالتها على بيانات �سوق ميكن مالحظتها.يو�ضح اجلدول التايل معلومات حول كيفية حتديد القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية:
املوجودات املالية

القيمة العادلة
كما يف  31دي�سمرب
2015

2014

م�ستوى
القيمة
العادلة

عالقة املدخالت
املدخالت
غري امللحوظة غري امللحوظة
�أ�ساليب التقييم
بالقيمة العادلة
الهامة
واملدخالت الرئي�سية

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
�أ�سهم م�سعرة
�صناديق �أجنبية
ا�ستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل بيان
الدخل:
�أ�سهم حملية

45,437,748

59,892,854

الأول
الثاين

�آخر �أمر �شراء
�صايف قيمة الأ�صول

ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

1,150,770

1,150,887

الثالث

�صناديق حملية

313,044

365,858

الثاين

بنا ًء على �آخر بيانات
مالية متوفرة �أو على
�أ�سا�س �آخر �صفقة
متت عليها
�صايف قيمة الأ�صول

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ا�ستثمارات �أجنبية

6,530,367

7,405,401

الثاين

�صايف قيمة الأ�صول

ال يوجد

ال يوجد

918,875

1,444,229

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

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة التي ال يتم قيا�سها بالقيمة العادلة على �أ�سا�س دوري (لكن ي�شرتط الإف�صاح
عن القيمة العادلة):
 31دي�سمرب 2015

القيمة الدفرتية

موجودات مالية
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

القيمة العادلة

23,267,525

مطلوبات مالية
قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
الإجمايل

23,267,525

 31دي�سمرب 2014

القيمة الدفرتية
24,310,629

القيمة العادلة

24,310,629

83,132,435

83,132,435

88,993,000

88,993,000

21,712,074

21,712,074

23,117,788

23,117,788

104,844,509

104,844,509

112,110,788

112,110,788

امل�ستوى 1

موجودات مالية
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

-

مطلوبات مالية
قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
الإجمايل

امل�ستوى 1

م�ستويات حتديد القيمة العادلة يف  31دي�سمرب 2015
الإجمايل
امل�ستوى 3
امل�ستوى 2

-

23,267,525

23,267,525

83,132,435

83,132,435

21,712,074

21,712,074

104,844,509

104,844,509

م�ستويات حتديد القيمة العادلة يف  31دي�سمرب 2014
امل�ستوى 3
امل�ستوى 2

الإجمايل

موجودات مالية
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

-

-

24,310,629

مطلوبات مالية
قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
الإجمايل

-

-

88,993,000

88,993,000

23,117,788

23,117,788

112,110,788

112,110,788

24,310,629

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

 .4التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة
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�إن تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من املجموعة تتطلب من الإدارة القيام ببع�ض التقديرات واالفرتا�ضات لتحديد القيم
الدفرتية للموجودات وااللتزامات التي لي�ست لها �أي م�صادر �أخرى للتقييم .تعتمد التقديرات واالفرتا�ضات على اخلربة ال�سابقة
والعنا�صر الأخرى ذات العالقة .قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

يتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ب�صفة دورية .يتم �إثبات �أثر التعديل على التقديرات يف الفرتة التي مت فيها التعديل ويف الفرتة
امل�ستقبلية �إذا كان التعديل �سوف ي�ؤثر على الفرتات امل�ستقبلية .فيما يلي التقديرات التي تخ�ص امل�ستقبل والتي قد ينتج عنها خطر
هام ي�سبب تعديالت جوهرية على املوجودات وااللتزامات خالل ال�سنوات املالية القادمة.

تقييم الأدوات املالية

�إن بع�ض موجودات والتزامات املجموعة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة لأغرا�ض �إعداد البيانات املالية املجمعة .تقوم �إدارة املجموعة
بتحديد الطرق واملدخالت الرئي�سية املنا�سبة الالزمة لقيا�س القيمة العادلة .عند حتديد القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات
تقوم الإدارة با�ستخدام بيانات �سوق ميكن مالحظتها يف احلدود املتاحة� .إن املعلومات حول طرق التقييم واملدخالت الالزمة التي
مت ا�ستخدامها لتحديد القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات مت الإف�صاح عنها يف �إي�ضاح .3.3

انخفا�ض قيمة املخزون

تقوم الإدارة يف تاريخ كل بيان مركز مايل جممع بتحديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمة املخزون� .إن حتديد االنخفا�ض يف
القيمة يتطلب من الإدارة القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل فيها عوامل تقييم ت�شمل طبيعة ال�صناعة وظروف ال�سوق.

انخفا�ض قيمة الذمم املدينة

يتم تقدير االنخفا�ض يف قيمة املدينون يف �ضوء خربة املجموعة حول �إمكانية التح�صيل وزيادة عدد �أيام الت�أخري يف التح�صيل عن
متو�سط فرتة االئتمان والتغيريات امللحوظة يف االقت�صاديات العاملية واملالية التي ت�ؤدي بدورها �إلى تخلف العمالء يف ال�سداد.

التزامات حمتملة

تن�ش�أ املطلوبات املحتملة نتيجة �أحداث ما�ضية يت�أكد وجودها فقط بوقوع �أو عدم وقوع حدث �أو �أحداث م�ستقبلية غري م�ؤكدة ال تدخل
بالكامل �ضمن �سيطرة املجموعة .يتم ت�سجيل خم�ص�صات املطلوبات عندما تعترب اخل�سارة حمتملة وميكن تقديرها ب�صورة معقولة.
�إن حتديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص من عدمه لقاء �أي مطلوبات حمتملة ي�ستند �إلى تقديرات الإدارة.

ت�صنيف اال�ستثمارات

عند اقتناء ا�ستثمار تقوم املجموعة بتحديد ما �إذا كان �سيتم ت�صنيف اال�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو متاح للبيع.
تقوم املجموعة بت�صنيف اال�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إذا مت اقتناء ذلك اال�ستثمار بغر�ض حتقيق �أرباح ق�صرية
الأجل �أو �إذا كان �سوف يتم �إدارته وتقييم �أدائه ورفع تقارير بذلك داخليا بنا ًء على �أ�سا�س موثوق فيها لتحديد القيمة العادلة بناء
على ا�سرتاتيجية ا�ستثمار معتمدة� .إن كافة اال�ستثمارات الأخرى يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع.

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات

حتدد املجموعة االنخفا�ض يف �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة كمتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ض طويل الأجل �أو مادي يف
القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات ،كما �أن حتديد االنخفا�ض طويل الأجل �أو املادي يتطلب من الإدارة ممار�سة حكمها يف هذا ال�ش�أن.
تقوم املجموعة بتقييم� ،ضمن عوامل �أخرى ،التذبذب املعتاد يف �أ�سعار الأ�سهم املدرجة والتدفقات النقدية املتوقعة ومعدالت اخل�صم
لال�ستثمارات غري امل�سعرة� .إن االنخفا�ض يف القيمة يعترب مالئم ًا عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي على تدهور يف املركز املايل
يف ال�شركة امل�ستثمر فيها �أو يف ال�صناعة التي تعمل بها وكذلك يف �أداء القطاع والتكنولوجيا وعوامل �أخرى ت�شغيلية ومالية مرتبطة
بالتدفقات النقدية .يو�ضح (�إي�ضاح � )8أثر ذلك على البيانات املالية املجمعة.

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

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

انخفا�ض قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة

تقوم املجموعة مبراجعة قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�صفة م�ستمرة لتحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص مقابل
االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع .وب�صفة خا�صة يجب عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�سبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات
النقدية امل�ستقبلية عند حتديد م�ستوى املخ�ص�صات املطلوبة� .إن تلك التقديرات �ضرورية ا�ستناد ًا �إلى عدة عوامل تتطلب درجات خمتلفة
من احلكم وظروف عدم الت�أكد وبالتايل ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات مما ينتج عنه تغيريات على تلك املخ�ص�صات.

الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملن�ش�آت واملعدات

تقوم �إدارة املجموعة بتحديد الأعمار الإنتاجية واال�ستهالكات للممتلكات واملن�ش�آت واملعدات .وتقوم �إدارة املجموعة بزيادة تكلفة
اال�ستهالك عندما تكون الأعمار الإنتاجية �أقل من الأعمار التي مت تقديرها يف ال�سابق .تقوم املجموعة بحذف �أو تخفي�ض قيمة
املوجودات املتقادمة �أو املوجودات غري اال�سرتاتيجية التي يتم اال�ستغناء عنها �أو بيعها.

 .5ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
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التكلفة
يف  1يناير 2014
�إ�ضافات
حتويالت
ا�ستبعادات
فروق عملة
يف  31دي�سمرب 2014
�إ�ضافات
حتويالت
ا�ستبعادات
فروق عملة
يف  31دي�سمرب 2015
اال�ستهالك املرتاكم واالنخفا�ض يف القيمة
يف  1يناير 2014
املحمل لل�سنة
ا�ستبعادات
االنخفا�ض يف القيمة
فروق عملة
يف  31دي�سمرب 2014
املحمل لل�سنة
ا�ستبعادات
االنخفا�ض يف القيمة
فروق عملة
يف  31دي�سمرب 2015
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2014
يف  31دي�سمرب 2015

و�سائل نقل
و�أجهزة
كمبيوتر و�أثاث

م�شاريع قيد
التنفيذ

الإجمايل

122,304,959

249,580,769

()102,351
170,650
259,189,220
6,879,697
()119,868
177,964
266,127,013
94,120,446

�أرا�ضي ومباين

�آالت ومعدات

31,576,167

89,058,611

6,641,032

2,815

()97,071
125,175
89,886,490
340,350
140,537
130,116
90,497,493

()5,280
11,292
9,739,281
2,256,859
()119,868
13,146
11,889,418

()2,815
2,332
127,907,928
4,275,977
()189,643
2,851
131,997,113

21,675,420

71,065,361

1,379,665

-

23,340,359

()38,146
587,599
106,154
73,247,320
2,377,550
110,782
75,735,652

()283
23,158
8,712
1,889,246
732,591
()72,563
10,179
2,559,453

-

()38,429
1,017,546
138,929
97,793,692
3,766,522
()72,563
147,813
101,635,464

8,998,395

16,639,170

7,850,035

127,907,928

161,395,528

44,688

-

31,851

31,655,521
6,511

49,106

-

31,851

31,742,989

550,854

406,789
24,063

22,657,126

656,381

-

26,852

8,402,630

799,775

1,526,352

14,761,841

3,092,237

477,994

9,329,965

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

5,603,452

131,997,113

9,540,152

2,555,200

164,491,549

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

 تتمثل �أهم امل�شروعات قيد التنفيذ يف م�شروع �إن�شاء فرن جديد لإنتاج الكلنكر .تبلغ التكلفة الإجمالية املقدرة للم�شروع 128,662,685دينار كويتي يف حني بلغت تكلفة الأعمال املنفذة  127,164,237دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب 2015
( 125,615,203دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب .)2014جاري االنتهاء من �أعمال �إن�شاء الفرن اجلديد حيث تتوقع �إدارة ال�شركة
االنتهاء من امل�شروع وكذلك اال�ستالم النهائي من املورد خالل الفرتة الالحقة.
 �إن كافة املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات مقامة على �أرا�ضي م�ست�أجرة من �أمالك الدولة وفق ًا لعقود ت�أجري ملدة خم�س �سنوات تنتهيعام .2019
 مت حتميل اال�ستهالك يف بيان الدخل املجمع كما يلي:تكلفة مبيعات
م�صاريف بيعية وعمومية و�إدارية

2015

2014

3,692,641

2,507,440

73,881

47,760

3,766,522

2,555,200

 .6ا�ستثمارات عقارية
2015

التكلفة
كما يف  1يناير و 31دي�سمرب
اال�ستهالك املرتاكم
كما يف  1يناير
املحمل لل�سنة
كما يف  31دي�سمرب
القيمة الدفرتية

2014

1,989,744

1,989,744

1,123,052

1,099,038

24,012

24,014

1,147,064

1,123,052

842,680

866,692

مت التو�صل �إلى القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2015بنا ًء على التقييم الذي �أجري يف ذلك
التاريخ من قبل مقيمني م�ستقلني غري ذي �صلة باملجموعة� .إن ه�ؤالء املقيمني مرخ�صني لدى اجلهات الر�سمية ،ولديهم م�ؤهالت
مالئمة وخربات حديثة يف تقييم العقارات يف املواقع املوجود بها العقارات .وقد مت حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية
امل�صنفة ا�ستناد ًا �إلى �أ�سعار ال�سوق املقارنة التي تعك�س �أ�سعار معامالت حديثة لعقارات مماثلة .لتقدير القيمة العادلة لتلك
العقارات ،مت افرتا�ض �أن اال�ستخدام احلايل للعقارات هو �أف�ضل ا�ستخدام لها.

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

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

فيما يلي تفا�صيل اال�ستثمارات العقارية للمجموعة واملعلومات حول م�ستويات القيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب هي كالتايل:
امل�ستوى الثاين
ا�ستثمارات عقارية

4,030,000

القيمة العادلة

القيمة العادلة

2015

2014
3,887,000

4,030,000

ال يوجد �أية حتويالت بني امل�ستويات خالل ال�سنة.

 .7ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
ا�سم ال�شركة الزميلة
ال�شركة الكويتية لل�صخور (�ش.م.ك.م)

بلد الت�أ�سي�س
الكويت

حقوق الت�صويت
ون�سبة امللكية %
30.00

�شركة املقاوالت واخلدمات البحرية (�ش.م.ك .عامة)

الكويت

33.39

القيمة الدفرتية
2014

2015

-

15,516,911

15,594,249

15,516,911

15,594,249

طريقة القيا�س
حقوق امللكية
حقوق امللكية

فيما يلي احلركة على اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة:
2014

2015

الر�صيد يف  1يناير

15,594,249

15,029,843

ن�صيب املجموعة من نتائج �أعمال �شركات زميلة

137,055

544,095

ن�صيب املجموعة من احتياطيات �شركات زميلة

167,384

20,311

توزيعات نقدية م�ستلمة

()381,777

-

15,516,911

15,594,249

الر�صيد يف  31دي�سمرب

�إن �أ�سهم �شركة املقاوالت واخلدمات البحرية مدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية .بلغت القيمة العادلة ال�ستثمارات املجموعة يف
تلك الأ�سهم  8,093,684دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  9,009,950( 2015دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب .)2014
فيما يلي املعلومات املالية املخت�صرة يف ما يتعلق بال�شركات الزميلة اجلوهرية� .إن املعلومات املالية املخت�صرة �أدناه متثل املبالغ
املبينة يف �أحدث بيانات مالية متوفرة لتلك ال�شركات الزميلة والتي �أعدت وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية:
66
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�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

�شركة املقاوالت واخلدمات البحرية:
2015

2014

البيانات املالية املتاحة

البيانات املالية الغري
مدققة للفرتة املنتهية
يف � 30سبتمرب

البيانات املالية الغري
مدققة للفرتة املنتهية
يف � 30سبتمرب

املوجودات

308,740,321

231,088,016

املطلوبات

216,564,027

139,531,302

حقوق اجلهات غري امل�سيطرة

45,707,762

44,856,577

الإيرادات

65,708,385

58,602,119

ربح الفرتة

410,467

1,629,403

بنود الدخل ال�شامل الأخرى للفرتة

501,298

60,825

�إجمايل الدخل ال�شامل

911,765

1,690,228

 .8ا�ستثمارات متاحة للبيع
2015

�أ�سهم م�سعرة
�أ�سهم غري م�سعرة
�صناديق �أجنبية

2014

45,437,748

59,892,854

3,338,361

3,034,295

918,875

1,444,229

49,694,984

64,371,378

مت حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع وفق ًا مل�ستويات التقييم املبينة يف �إي�ضاح .3.3
تت�ضمن اال�ستثمارات امل�سعرة ا�ستثمارات مببلغ  16,055,136دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  2015يف �أ�سهم جمموعة ال�صناعات
الوطنية القاب�ضة – �ش.م.ك.ع .وهي �أحد امل�ساهمني الرئي�سني يف املجموعة ( 25,003,901دينار كويتي كما يف 31دي�سمرب
 .)2014مت �إعداد درا�سة لهذا اال�ستثمار من قبل الإدارة لغر�ض حتديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف القيمة من عدمه ،وقد
خل�صت الإدارة من الدرا�سة �إلى �أن القيمة العادلة لال�ستثمار تفوق قيمته ال�سوقية احلالية وبالتايل مل يتم �إثبات انخفا�ض يف القيمة
يف بيان الدخل املجمع.
مت �إدراج اال�ستثمارات غري امل�سعرة بالتكلفة ناق�ص انخفا�ض القيمة (�إن وجد) حيث �أنه ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق
بها نظر ًا لعدم وجود �سوق ن�شطة لهذه اال�ستثمارات� .إن املعلومات املتاحة عن هذه اال�ستثمارات ال ت�شري �إلى وجود �أي انخفا�ض يف القيمة.
تت�ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع ا�ستثمارات مببلغ  605,278دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  1,143,003( 2015دينار كويتي
كما يف  31دي�سمرب  )2014مت تقييمها على �أ�سا�س �آخر تقارير تقييم متاحة خالل ال�سنة من مديري اال�ستثمار وذلك لعدم توافر
تقارير لهذه اال�ستثمارات كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)
مت �إثبات االنخفا�ض يف قيمة بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيــع مببلــغ  21,069دينــار كويتــي لل�سنــة املنتهيــة يف  31دي�سمبــر 2015

(53,642دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  )2014وذلك نتيجة االنخفا�ض الهام يف قيمتها ،وقد مت �إثبات ذلك االنخفا�ض
يف بيان الدخل املجمع.
فيما يلي حتليل اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالعمالت كما يف  31دي�سمرب:
دينار كويتي
دوالر �أمريكي
يورو

 .9خمزون
مواد �أولية
�إنتاج تام

 .10مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
مبالغ حتت التح�صيل لدى البنوك
ذمم مدينة مقابل كفاالت م�صرفية غري م�شروطة
وزارة التجارة – فرق دعم الأ�سمنت امل�سلح واخلر�سانة اجلاهزة للأهايل
�أطراف ذات �صلة (�إي�ضاح )25
مدينون جتاريون اخرون
�إجمايل مدينون جتاريون
مدينون متنوعون
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
�أوراق قب�ض

2015

2014

48,039,417

62,443,699

1,281,460

1,312,918

374,107

614,761

49,694,984

64,371,378

2015

2014

14,326,495

15,689,717

663,665

450,960

14,990,160

16,140,677

2015

2014

762,489

761,470

3,147,107

4,256,527

6,875,853

4,844,728

1,378,136

1,970,142

10,811,193

11,727,640

22,974,778

23,560,507

1,463,030

1,346,378

24,437,808

24,906,885

()2,810,307
21,627,501
281,819
1,358,205
23,267,525

()2,553,953
22,352,932
326,399
1,631,298
24,310,629

بلغ متو�سط فرتة االئتمان املمنوحة للذمم التجارية  90 - 60يوم ًا .مل يتم حتميل فوائد على الذمم التجارية املدينة.
بلغت القيمة العادلة لل�ضمانات التي ح�صلت عليها املجموعة من املدينون  5,133,993دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب 2015
( 5,247,348دينار كويتي كما يف 31دي�سمرب .)2014
68

69

بلغت قيمة الذمم املدينة التي انخف�ضت قيمتها ومت �إثبات خم�ص�ص لها بالكامل  2,810,307دينار كويتـي كمـا فـي
 31دي�سمرب  2,553,953( 2015دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب .)2014
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

فيما يلي احلركة على ح�ساب خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املحمل خالل ال�سنة
ديون معدومة خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2015

2014

2,553,953

1,999,427

304,284

554,526

()47,930
2,810,307

2,553,953

-

 .11ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
2015

ا�ستثمارات حملية
ا�ستثمارات �أجنبية

2014

1,463,814

1,516,745

6,530,367

7,405,401

7,994,181

8,922,146

مت حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفق ًا مل�ستويات التقييم املبينة يف �إي�ضاح .3.3
تت�ضمن اال�ستثمارات الأجنبية ا�ستثمارات مببلغ ال �شئ دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب  105,661( 2015دينار كويتي كما يف 31
دي�سمرب  )2014مت ت�سعريها بنا ًء على �آخر تقارير متاحة من مديري اال�ستثمار خالل ال�سنة.

 .12النقد والنقد املعادل
2015

2014

نقد بال�صندوق ولدى البنوك

9,427,601

9,853,766

نقد لدى حمافظ ا�ستثمارية

5,078,189

3,775,518

ودائع لدى البنوك

1,971,306

2,119,412

16,477,096

15,748,696

يخ�صم ودائع لأكرث من ثالثة �أ�شهر

()528,959

-

النقد والنقد املعادل

15,948,137

15,748,969

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

 .13ر�أ�س املال

بلغ ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل  73,330,387دينار كويتي موزع ًا على � 733,303,870سهم كما يف
 31دي�سمرب  2014 / 2015بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم ،وجميعها �أ�سهم نقدية.
�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

� .14أ�سهم خزانة
2014

2015

عدد الأ�سهم (�سهم)

20,200,729

20,200,729

الن�سبة الى الأ�سهم امل�صدرة ()%

2.75

2.75

القيمة ال�سوقية (دينار كويتي)

7,979,288

8,080,292

تلتزم ال�شركة الأم باالحتفاظ باحتياطيات و�أرباح مرحلة وعالوة �إ�صدار تعادل تكلفة �أ�سهم اخلزانة امل�شرتاة طوال فرتة متلكها
وذلك وفق ًا لتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة.

 .15احتياطي �إجباري

وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يتم حتويل  %10من �صايف ربح ال�سنة ،قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية وم�صروف الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،إلى االحتياطي الإجباري .ويحق لل�شركة �إيقاف هذا التحويل
عندما ي�صل ر�صيد االحتياطي �إلى  %50من ر�أ�س املال املدفوع� .إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع وامنا ل�ضمان توزيع �أرباح ت�صل
�إلى  %5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح مبثل هذه التوزيعات.

 .16احتياطي اختياري

وفق ًا ملتطلبات النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يتم حتويل  %10من �صايف ربح ال�سنة ،قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية وم�صروف الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إلى االحتياطي االختياري .ويحق لل�شركة وقف هذا التحويل
بقرار من اجلمعية العامة للم�ساهمني بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة .ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.

 .17قرو�ض وت�سهيالت بنكية ومرابحات
2015

2014

اجلزء غري املتداول
قرو�ض

27,505,386

39,262,904

مرابحات

33,072,235

32,509,660

60,577,621

71,772,564

اجلزء املتداول
قرو�ض

10,658,000

12,733,909

مرابحات

11,896,814

4,486,527

22,554,814

17,220,436

83,132,435

88,993,000

�إجمايل القرو�ض والت�سهيالت البنكية واملرابحات
70
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�شركة ا�سمنت الكويت � -شركة م�ساهمة كويتية عامة و�شركاتها التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015

(جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك)

بلغ متو�سط معدل الفائدة الفعلي ال�سنوي على القرو�ض والت�سهيالت البنكية واملرابحات
( % 3.125كما يف  31دي�سمرب .)2014

 % 3.125كما يف  31دي�سمرب 2015

�إن بع�ض القرو�ض م�ضمونة بكامل املحل التجاري مل�صنع ال�شركة وكافة ملحقاته والبالغ قيمتهما الدفرتية  15,561,649دينار
كويتي كما يف  31دي�سمرب  16,588,259( 2015دينار كويتي  31كما يف دي�سمرب  ،)2014وكذلك مقابل ا�ستثمارات متاحة للبيع
م�سعرة بلغت قيمتها العادلة ال �شئ كما يف  31دي�سمرب 1,586,500( 2015دينار كويتي كمـا يف  31دي�سمرب .)2014
تت�ضمن �أهم �شروط القرو�ض والت�سهيالت البنكية واملرابحات عدم قيام املجموعة بتوزيع �أرباح يف حالة انخفا�ض ن�سبة املوجودات
املتداولة �إلى املطلوبات املتداولة عن ( )1:1.5وكذلك عدم رهن �أموال منقولة �أو غري منقولة للغري �إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية م�سبقة من البنك ،كما تت�ضمن �شروط القرو�ض واملرابحات �أال تزيد �صايف الديون على ربح العمليات عن ( )8:1و�أال يقل
ربح العمليات على الفوائد عن ( )2:1و�أال يزيد �صايف الديون �إلى حقوق امللكية عن ( )0.8:1و�أال تزيد املطلوبات �إلى حقوق امللكية
عن (.)1.3:1
فيما يلي حتليل القرو�ض والت�سهيالت البنكية واملرابحات بالعمالت كما يف  31دي�سمرب:
2015

2014

دينار كويتي

66,267,126

65,887,789

دوالر �أمريكي

16,865,309

23,105,211

83,132,435

88,993,000

 .18دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
2015

موردون
حمجوز �ضمان
م�صاريف وفوائد م�ستحقة
�أوراق دفع
عمالء – دفعات مقبو�ضة مقدم ًا
توزيعات نقدية م�ستحقة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
زكاة
�أخرى

2014

13,797,229

12,646,694

2,027,364

4,058,322

2,562,812

2,668,562

676,375

680,168

1,026,258

1,635,663

689,649

615,223

192,981

166,810

440,724

435,020

116,591

112,269

182,091

99,057

21,712,074

23,117,788
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 .19تكلفة مبيعات

2015

56,956,881

مواد خام
التغري يف االنتاج التام
�أجور ومزايا
اال�ستهالكات و االطفاءات
�إيجارات
�صيانة وقطع غيار
�أخرى

()139,481
3,022,138
2,270,514
327,900
4,559,304
856,561
67,853,817

( .20م�صروفات)�/إيرادات ن�شاط �أخرى
�صايف �إيرادات ا�ستثمارات عقارية
�إيرادات �أخرى
�صايف خ�سائر فروق عملة

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
انخفا�ض يف القيمة
�أرباح حمققة
توزيعات نقدية
م�صروفات �إدارة حمافظ

102,020

4,416,788
806,307

282,435

2,244,433
806,352

59,723,418

2015
99,593

327,377

()857,585
()430,615

� .21صايف �أرباح ا�ستثمارات
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل:
�أرباح غري حمققة
�أرباح حمققة
توزيعات نقدية

2014

51,065,083

2014
103,609

1,383,097

()1,275,183
211,523
2014

2015
291,852

533,169

44,096

236,156

-

42,747

335,948

812,072

()21,069
11,210
3,013,861
()115,603
2,888,399
3,224,347

()53,642
605,234
1,080,286
()143,744
1,488,134
2,300,206

 .22ربحية ال�سهم

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة �صايف ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة الذي يتم حتديده على �أ�سا�س
عدد الأ�سهم القائمة لر�أ�س املال امل�صدر خالل ال�سنة ،مع الأخذ يف االعتبار �أ�سهم اخلزانة .فيما يلي بيان ح�ساب ربحية ال�سهم:
�صايف ربح ال�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (�سهم)
ربحية ال�سهم (فل�س)

2015

2014

19,294,693

17,322,512

713,103,141

713,103,141

27.06

72

73
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 .23تكاليف موظفني

�إن تكاليف العمالة ت�شمل الأجور والرواتب و�إجازات ومكاف�آت نهاية اخلدمة واملزايا الأخرى للعاملني باملجموعة .بلغت تكاليف املوظفني
 9,374,410دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  8,050,075( 2015دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .)2014

 .24توزيعات �أرباح

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

كما اعتمدت توزيع �أرباح نقدية بواقع  18فل�س لل�سهم بعد خ�صم �أ�سهم اخلزانة.
بتاريخ  21مار�س  ،2016اقرتح جمل�س �إدارة ال�شركة الأم توزيع �أرباح نقدية بواقع  20فل�س لل�سهم الواحد من ر�أ�س املال املدفوع بعد
خ�صم �أ�سهم اخلزانة عن عام .2015

 .25معامالت مع �أطراف ذات �صلة

تتمثل الأطراف ذات ال�صلة يف م�ساهمي املجموعة الذين لهم متثيل يف جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أفراد الإدارة العليا
وال�شركات الزميلة وال�شركات التابعة التي يكون لل�شركة متثيل يف جمال�س �إدارتها .يف �إطار الن�شاط االعتيادي ومبوافقة �إدارة
املجموعة ،متت معامالت مع تلك الأطراف خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2015مت ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت بني
ال�شركة و�شركاتها التابعة ،التي تعترب �أطراف ذات �صلة باملجموعة ،عند التجميع مل يتم الإف�صاح عنها يف هذا الإي�ضاح.
تتمثل �أهم املعامالت والأر�صدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات ال�صلة فيما يلي:
2015

املعامالت
مبيعات
مزايا الإدارة العليا
�أتعاب اللجان التنفيذية
رواتب ومزايا �أخرى

4,198,806

4,327,942

120,000

120,000

682,200

الأر�صدة
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى (�إي�ضاح )10
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني

2014

1,378,136

475,347

681,300

1,970,142

474,355

تخ�ضع املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة ملوافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني.

 .26التزامات حمتملة وارتباطات ر�أ�سمالية
التزامات حمتملة
خطابات �ضمان
ارتباطات ر�أ�سمالية
اعتمادات م�ستندية
�أق�ساط غري مطلوبة عن ا�ستثمارات يف �صناديق
تعاقدات لتوريد خامات
م�شاريع قيد التنفيذ

2015

2014

416,133

440,681

160,529

914,028

321,972

16,175,612

1,498,448
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يوجد خالف بني ال�شركة الأم و�أحد املوردين حول االلتزامات املالية الناجتة عن �إنهاء عقد توريد مواد خام مربم بني الطرفني حيث
تقدم ذلك الطرف مبطالبة مالية يف حني قامت �إدارة ال�شركة خالل الفرتة احلالية بالتقدم �إلى �إدارة التحكيم الق�ضائي التابع
للمحكمة بطلب �إبراء ذمة من �أية التزامات مالية ناجتة عن انهاء ذلك العقد .خالل الفرتة احلالية �صدر حكم برباءة ذمة ال�شركة
الأم من �أية التزامات مالية جتاه املورد .مل يتم بعد حل اخلالف مع املورد وترى �إدارة ال�شركة الأم �أن املخ�ص�صات املكونة كافية
ملقابلة �أية التزامات قد تن�ش�أ عن ذلك اخلالف.

 .27املعلومات املالية القطاعية
تقوم الإدارة بت�صنيف قطاعاتها الت�شغيلية الهامة كما يلي:
 قطاع الت�صنيع وي�شمل �إنتاج وبيع الأ�سمنت واخلر�سانة اجلاهزة. قطاع اال�ستثمارات.فيما يلي املعلومات املالية لقطاعات الأن�شطة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2015

قطاع الت�صنيع

قطاع اال�ستثمارات

الإجمايل

�إيرادات القطاعات

92,943,626

3,460,995

96,404,621

جممل ربح القطاعات

19,424,579

3,460,995

22,885,574

موجودات القطاعات

214,251,308

79,126,945

293,378,253

2014

قطاع الت�صنيع

قطاع اال�ستثمارات

الإجمايل

�إيرادات القطاعات

84,881,734

2,947,910

87,829,644

جممل �أرباح القطاعات

18,074,119

2,947,910

21,022,029

موجودات القطاعات

214,652,479

93,529,983

308,182,462

2015

2014

ت�سويات:
جممل �أرباح القطاعات

22,885,574

21,022,029

�أعباء متويل

()2,746,264

()2,916,986

�إيرادات فوائد

39,861

62,783

�صايف ربح القطاعات قبل اال�ستقطاعات

20,179,171

18,167,826

74

75
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القطاعات اجلغرافية:
مو�ضح �أدناه معلومات مالية عن القطاعات اجلغرافية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
2015

داخل الكويت
خارج الكويت

الإيرادات
91,272,085
5,132,536
96,404,621

داخل الكويت
خارج الكويت

الإيرادات
83,578,026
4,251,618
87,829,644

املوجودات
281,683,636
11,694,617
293,378,253

املطلوبات
105,826,316
1,423,567
107,249,883

2014

املوجودات
295,685,534
12,496,928
308,182,462
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املطلوبات
113,133,108
1,233,584
114,366,692

محطة تخزين وبيع اال�سمنت ال�سائب في منطقة ال�شعيبة
ال�صناعية الغربية  -ميناء عبداهلل

