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مجلس اإلدارة

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

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

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

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

عـــــــ�شـــــــــــــــــــــو  مـــــجـــــــلــــــــــــــ�س الإدارة خـــالــــــــــد عـبـــــــــد اهلل الربيعـــــــــــة 

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

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

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

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

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

مراقب ح�سابات
قي�س محمد الن�سف

BDO الن�سف و�سركاه

مراقب ح�سابات
علي محمد كوهري

13مكتب ال�سالحية لتدقيق الح�سابات
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�سماع تقرير مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية المنتهية فـي 2016/12/31 والم�سادقة عليه.  -1

والم�سادقة   2016/12/31 فـي  المنتهية  المالية  ال�سنة  عن  التدقيق  لجنة  وتقرير  الحوكمة  تقرير  من  كاًل  �سماع   -2
عليهما.

�سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على ال�سركة من قبل الجهات الرقابية خالل ال�سنة المالية المنتهية فـي   -3
2016/12/31 (اإن وجد).

�سماع تقرير مراقبي الح�سابات ال�سيد/ قي�س محمد الن�سف عن ال�سادة/ BDO الن�سف و�سركـاه، وال�سيد/ علي   -4
محمد كوهري عـن ال�سادة/ مكتب ال�سالحية لتدقيق الح�سابات عن ال�سنة المالية المنتهية فـي 2016/12/31 

والم�سادقة عليه.

الطالع على البيانات المالية المجمعة عن ال�سنة المالية المنتهية فـي 2016/12/31 والم�سادقة عليها .   -5

الموافقة على تو�سية مجل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية عن ال�سنة المالية المنتهية فـي 2016/12/31 بواقع    -6
للم�ساهمين  وذلك  الخزينة  اأ�سهم  خ�سم  بعد  الواحد  لل�سهم  فل�ساً)  (ع�سرون  اأي  الأ�سمية  القيمة  من   %20

المقيدين فـي �سجالت ال�سركة بتاريخ اإنعقاد الجمعية العامة العادية وبعد موافقة الجهات المخت�سة.

الموافقة على تعامل ال�سركة مع اأطراف ذات �سلة التي تمت خالل ال�سنة المالية المنتهية فـي 2016/12/31.  -7

عن  كويتي  دينـار   120,000/- ومبلغ  الإدارة  مجلـ�س  لأع�ساء  مكافاأة  كويتي  دينـار   190,000/- مبلغ  اإعتماد   -8
ع�سويتهم فـي لجـان مجلـ�س الإدارة ومبلغ -/355,000 دينار كويتي مزايا اأخرى لمجل�س الإدارة بناء على تو�سية 

فـي  المنتهية  المالية  ال�سنة  عن  وذلك  كويتي  دينار   665,000/- مبلغ  باإجمالي  والمكافاآت  التر�سيحات  لجنة 

.2016/12/31

اإخالء طـرف ال�سادة اأع�ساء مجل�س الإدارة ، واإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بت�سرفاتهم القانونية والمالية عن   -9
ال�سنة المالية المنتهية فـي 2016/12/31 .

10- الموافقة لمجل�س الإدارة على اإ�سدار �سندات بالدينار الكويتي، اأو باأي عملة اأخرى يراها منا�سبة، وبما ل يتجاوز 
الحد الأق�سى الم�سرح به قانوناً، اأو ما يعادله بالعمالت الأجنبية، مع تفوي�س مجل�س الإدارة فـي تحديد نوع تلك 

ال�سندات ومدتها وقيمتها الإ�سمية، والعائد عليها وموعد الوفاء بها و�سائر �سروطها واأحكامها، وذلك بعد اأخذ 

موافقة الجهات الرقابية المخت�سة.

تفوي�س مجل�س الإدارة ب�سراء اأو بيع اأ�سهم ال�سركة بما ل يتجاوز 10% من عدد اأ�سهمها وذلك وفقاً لمواد القانون   -11
رقم 7 ل�سنة 2010 ولئحته التنفـيذية وتعديالتهما.

الموافقة على تعيين اأو اإعادة تعيين مراقبي الح�سابات من �سمن القائمة المعتمدة باأ�سماء مراقبين الح�سابات   -12
لدى هيئة اأ�سواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي ح�سابات ال�سركة لل�سنة المالية التي �ستنتهي 

فـي 2017/12/31 وتفوي�س مجل�س الإدارة بتحديد اأتعابهما.

دينار   2,049,024 مبلغ  اإجباري  اإحتياطي   %10 ن�سبة  اإ�ستقطاع  ب�ساأن  الإدارة  مجل�س  اإقتراح  على  الموافقة   -13
 كويتي من �سافـي الأرباح لل�سنة المالية المنتهية فـي 2016/12/31 وفقاً لن�س المادة 222 من قانون ال�سركات

رقم 1 ل�سنة 2016 وبعد موافقة الجمعية العامة العادية.

دينار   2,049,024 مبلغ  اإختياري  اإحتياطي   %10 ن�سبة  اإ�ستقطاع  ب�ساأن  الإدارة  مجل�س  اإقتراح  على  الموافقة   -14
 كويتي من �سافـي الأرباح لل�سنة المالية المنتهية فـي 2016/12/31 وفقاً لن�س المادة 225 من قانون ال�سركات

رقم 1 ل�سنة 2016 وبعـــد موافقة الجمعية العامة العادية.

جدول األعمال
الجمعية العامة العادية التاسعة واألربعون
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صوامع تخزين االسمنت لتعبئة االسمنت السائب
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ح�سرات الم�ساهمين الكرام 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�سعدن���ي واإخوان���ي اأع�ساء مجل����س الإدارة اأن نرحب بكم، ونرفع ال���ى جمعيتكم العامة التقري���ر ال�سنوي ال�ساد�س 
والأربعي���ن، الذي يت�سمن �سرحًا لأهم ن�ساطات واإنج���ازات ال�سركة و�سركاتها التابعة خالل ال�سنة المالية المنتهية 
ف����ي 31 دي�سمبر2016 وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين، وبيان���ات المركز المالي، والدخل، والدخل ال�سامل 

والتغيرات ف�ي حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة.

ال�سادة الم�ساهمون:

بحم���د اهلل وتوف�يقه توا�سل �سركتك���م م�سيرتها الخيرة ف�ي توف�ير اإحتياجات المواطني���ن، والم�سروعات العمرانية 
والإ�سكانية وال�سناعية من الإ�سمنت ف�ي كل الأوقات لالإحتفاظ بدورها الفّعال كاإحدى ال�سركات ال�سناعية الرائدة 
ف����ي بلدنا العزيز باإعتبارها من ال�سناعات الثقيلة بعد ال�سناعة البترولية، متطلعين الى اإتخاذ الم�سئولين بوزارة 
التج���ارة وال�سناعة والموؤ�س�س���ات والهيئات المعنية بالقطاع���ات ال�سناعية الإجراءات الالزم���ة لتفعيل القرارات 
والأح���كام المتعلقة باإعطاء المنت���ج الوطني الأولوية ف����ي الم�ستريات الحكومية والهيئ���ات والموؤ�س�سات العامة بما 
يتما�س���ى م���ع توجه الحكومة وخطة التنمية الرامية لتنويع م�سادر الدخل القومي، وتوف�ير الحماية المطلوبة له من 
اأي ممار�ص���ات تجاري���ة غير قانونية وغير عادلة يتعر�ض لها من البع����ض، بت�صمين �صروط المناق�صات ن�صًا ملزمًا 
بذلك والتي من �ساأن تطبيقها زيادة فعالية وقدرة ال�سركة للنزول بتكلفة الإنتاج بالقدر الذي يتيح لها ال�سمود ف�ي 
وجه المناف�صة الحادة التي تتعر�ض لها، بما يعود من خير ودعم كبير لهذه ال�صناعة الإ�صتراتيجية الحيوية للبالد.

وف�يما يلي �سرحًا لن�ساطات واإنجازات ال�سركة لعام 2016.

والمبيعات: • الت�سويق 
وا�سل���ت �سركتك���م م�سئولياتها الوطنية وبذلت جه���ودًا كبيرة على كافة الم�ستويات به���دف زيادة حجم مبيعاتها من 
الإ�سمن���ت البورتالن���دي العادي والمقاوم للكبريتات نوع رقم )5( وم���ادة GGBS  بما لديها من قدرات واإمكانيات 
على اإنتاج 16 األف طن اإ�سمنت باليوم )5 مليون طن بال�سنة( وذلك ل�سمان اإ�ستمرار توف�يره للمواطنين وللم�ساريع 
الإ�سكاني���ة وال�سناعي���ة والم�ساريع الخا�سة ب���كل الأوقات، فف�ي عام 2016 تمكنت ال�سركة م���ن تحقيق نتائج طيبة 
من ن�صاطها ال�صناعي وذلك على الرغم مما تواجهه من مناف�صة �صديدة ف�ي ال�صوق الكويتي من الإ�صمنت الإيراني 
الم���ورد باأ�سع���ار متدنية ونوعية ل ترقى لم�ستوى منتجات م�سنعكم، ويباع عل���ى اأنه منتج وطني دون مراعاة لأب�سط 
قواع���د العم���ل التج���اري ال�سلي���م والمناف�سة الم�سروع���ة، وقد عمل���ت �سركتكم  م���ن جانبها بكل جه���د بمخاطبات 
واإجتماع���ات عديدة م���ع الم�سئولين بوزارة التجارة وال�سناع���ة، الهيئة العامة لل�سناع���ة، الموؤ�س�سة العامة للرعاية 
ال�صكني���ة، وزارة الأ�صغ���ال العام���ة، لجنة المناق�صات المركزي���ة وغيرهم من الجهات المعني���ة بهدف تو�صيح مدى 
خط���ورة اإ�صتم���رار هذا الو�صع على هذه ال�صناعة الحيوية الالزمة للبالد، وق���د لم�صنا من جميع الم�صئولين الرغبة 
ف����ي حماي���ة منتجنا الوطني بع���د اأن قدمنا لهم جميع الوثائ���ق والقرائن الدالة على الإغ���راق، موؤكدين للم�صاهمين 
الك���رام باأن �سركتكم �ست�ستمر ف�ي بذل الجهود الحثيثة للو�س���ول الى ذلك الهدف حفاظًا على م�سلحة الم�ساهمين 
ودفاع���ًا عن المنت���ج الوطني، اإذا اأ�صفنا اإلى ذلك تراجع الإنفاق الحكومي عل���ى الم�صروعات الحكومية وم�صروعات 
القطاع الخا�س والتوقف عن تر�سية عقود جديدة لم�سروعات التنمية الكبيرة، ب�سبب تدهور اأ�سعار النفط ب�سكل لم 

تقرير مجلس اإلدارة
للسنـة المالـية المنتهـية فـي 31 ديسمبـر 2016
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ي�صب���ق له مثيل منذ �صنوات طويل���ة اأثر بدوره على الإقت�صاد الكويتي، وكذلك ع���دم ح�صول ال�صركة على الترخي�ض 
ال���الزم من وزارة التج���ارة وال�سناعة بت�سدير الإ�سمنت الكويتي اإلى ال�س���وق العراقي، و�سوف نبذل اأق�سى الجهود 
ليظل اإنتاجنا محتفظًا بدرجة تفوقه ومنزلته العالية التي حازت على الثقة بم�ساريع الدولة المختلفة، ونتطلع بمزيد 
م���ن الأم���ل اأن تزول الظروف الت���ي اأدت اإلى الركود حتى تتمك���ن ال�سركة من زيادة حجم مبيعاته���ا، كما نتطلع اإلى 
اإ�صتجاب���ة اإدارة الجمارك م���ن جانبها على اإعفائنا من دفع ر�صوم المناولة لأغرا����ض التفتي�ض الجمركي الم�صتجدة 
والمفرو�ص���ة بتعليمات جمركية �صادرة عن الإدارة العامة للجم���ارك عن كل طن من المواد الأولية الموردة لح�صاب 
�سركتك���م الت���ي تنقل عبر ال�سير الناقل بميناء ال�سعيبة، وكذلك ر�سم ك���رت خروج لكل �سيارة حمولة )35( طن من 
المين���اء اإلى الم�سن���ع، ور�سوم التفتي�س على كل �سيارة محملة بالمواد الأولية الت���ي ل يتم تنزيلها عبر ال�سير الناقل 
وذل���ك لمخالفته���ا ن�سو�س القانون، ولعدم وجود خدمة فعلية حقيقية مقابل تل���ك الر�سوم التي ت�سكل خ�سارة مالية 

كبيرة ترهق ال�سركة.

اأفران اإنتاج الكلنكر: فـي  التقليدي  للوقود  كم�سدر  الم�ستعملة  الإطارات  اإ�ستخدام  • م�سروع 
ف�ي اإطار �سعي ال�سركة الإ�ستفادة من ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�سدر للوقود ف�ي اأفران اإنتاج الكلنكر بم�سنع 
الإ�صمن���ت بال�صعيب���ة وبع���د التن�صيق مع الجهات الحكومي���ة المعنية ف�ي ه���ذا المو�صوع قامت ال�صرك���ة بت�صكيل فريق 
عم���ل بالإ�ستعان���ة مع �سركة F.L. Smidth  الدانمركية المتخ�س�سة ف�ي ه���ذا المجال حيث قدمت تقرير فني لقى 
ا�صتح�ص���ان وموافق���ة هذه الجهات، وقد اأثم���رت هذه الجهود عن قي���ام �صركتكم يوم���ي 12/5, 2016/12/6 باأول 
تجربة من نوعها ف�ي الكويت بحرق كميات من الإطارات الم�ستعملة المقطعة تعادل )10( اآلف اإطار ف�ي اأفران اإنتاج 

الكلنكر.
وقد جاء هذا الإنجاز عبر برنامج تدريبي بم�سنع الإ�سمنت وبم�ساركة الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لل�سناعة 
وتح���ت اإ�سراف معهد "فروانهوفر" للبيئة وال�سالم���ة وتكنولوجيا الطاقة ومقره ف�ي األمانيا وهو اأكبر منظمة بحوث 

تطبيقية ف�ي اأوروبا.
  كم���ا قام���ت ال�سرك���ة الوطني���ة للخدم���ات البترولي���ة  نابي�سك���و الت���ي تعم���ل م�ست�س���ار بيئ���ي ل���دى الهيئ���ة العامة

للبيئة - بالر�سد الم�ستمر لمداخن الغازات والهواء المحيط قبل وخالل وبع��د حرق الإطارات الم�ستعملة المقطعة 
دون اأن ينجم ع�������ن ذلك متغيرات بيئية اأو ت�سغيلية .

 حيث اأظهرت نتائج هذه التجربة اإ�ستطاعة �سركتكم وتمكنها من حرق ما يقارب 20,000 اإطار مقطع يوميًا الأمر 
ال���ذي ي�صاع���د على عدم اإنتاج اإنبعاثات �صامة اأو �صارة مما ي�صه����م ب�صكل فعال ف�ي التخل�ض م�ن تراك����م الإطارات 
الم�ستعمل���ة الت���ي تعاني منه��ا الكوي���ت وذلك بف�س����ل المنظوم���ة البيئية الت��ي وفرته��������ا ال�سرك�����ة خدمة ل�سناعة 

الإ�سمنت والإلتزام بالإ�ستراطات البيئية ل�سناعة �سديقة للبيئة والتي بلغت تكلفتها ف�ي حدود 12 مليون دينار.

ميناء عبداهلل  / الغربية  ال�سعيبة  بمنطقة  ال�سائب  الإ�سمنت  وبيع  تخزين  • محطة 
وا�سل���ت محطة تعبئ���ة الإ�سمنت ال�سائ���ب )العادي والمق���اوم/5( المملوك���ة لل�سركة بمنطقة مين���اء عبداهلل بطاقة 
ت�سغيلي���ة 6000 ط���ن / بالي���وم هذا الع���ام م�سيرتها الناجح���ة وتفوقها  بالعم���ل الجاد المتوا�سل م���ن �سيانة �سنوية 
لجمي���ع �سوام���ع الإ�سمنت وموازين المحط���ة ومعايرتها لتجنب حدوث فروق���ات ف�ي اأوزان ال�ساحن���ات، واإي�س����������ال 
Cast Basalt الخدم�����������ة الكهربائية للمحطة بكامل طاقتها من مركز التوزي���ع الحكومي العام، واإ�ستبدال اأنابيب 

)90 درجة( بدون التوقف لعمليات البيع والتفريغ بالمحطة، وتثبيت وت�سغيل كاميرات المراقبة لجميع بوابات المحطة 
وال�ساحة الرئي�سية، مع اإنتظام العمل ب�سكل مكثف وم�ستمر نهارًا وليال وكذلك اأيام الجمع والإجازات والعطل لتمكين 
ذوي الطلب���ات الم�ستعجل���ة من اإ�ستالم اإحتياجاتهم من الإ�سمنت ال�سائب ب�سهولة وي�سر كونها خارج البوابة الرئي�سية 
لمنطقة ال�سعيبة، ونعمل على زيادة اأ�سطول �ساحنات نقل الإ�سمنت ال�سائب من م�سنع الإ�سمنت بال�سعيبة اإلى محطة 
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التعبئ���ة واإ�صاف���ة ثماني���ة �صهاريج اإ�صمنت ب�صعة نقل ت�صل اإل���ى 55 طن وذلك لتلبية الطل���ب المتزايد على الإ�سمنت 
ال�سائب، وهو ما يعطينا الأمل ف�ي تحقيق المزيد من النمو والنتائج الطيبة ف�ي ال�سنوات القادمة اإن �ساء اهلل.

ال�سركات التابعة:

�سركة اإ�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة )�ش.م.ك( مقفلة:

حقق���ت �سركة اإ�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة المزيد من الإنجازات عام 2016 حيث تمكنت - بحمد اهلل - 
م���ن المحافظة على اأداءها والإ�ستمرار ف�ي تبوء الريادة ف�ي �سوق الخر�سانة الجاهزة بما تملكه من كوادر واأيدي 
عامل���ة مدرب���ة بالإ�صافة الى ما تمتلكه م���ن اآلت ومعدات حديثة ت�صتخ���دم ف�يها اأحدث التقني���ات ف�ي الخلطات 
الت�سميمي���ة طبق���ًا للموا�سف���ات العالمية، ومن الم���واد التي ت�ستخدم لتحقي���ق ذلك م���ادة الميكرو�سيلكا، ومواد 
Corrosion Inhibitor باأنواعه���ا وم���واد Anti Wash باأنواعها ومادة GGBS التي ت�ستخدم ف�ي الخلطات 

الخر�سانية لأعمال الإن�ساءات  والقواعد والج�سور والأبراج العالية ومحطات معالجة المياه والمباني داخل البحر 
ول �صك اأن اإمتالك ال�صركة لكل المقومات ال�صابقة جعلها تحظى بثقة كبيرة ف�ي ال�صوق المحلي واإبرام العديد من 
العقود مع كبرى �سركات المقاولت الت����ي تقوم بتنف�يذ الم�ساريع الكبيرة المطروحة عل�ى م�ستوى جميع القطاعات 
ف����ي دولة الكوي���ت ) القطاع النفطي، القطاع الحكومي، القطاع الخا�س والأهل���ي(. وقد انعك�س ذلك على اإرتفاع 
مبيع���ات ال�سركة من الخر�سانة الجاهزة ف�ي ع���ام 2016 بن�سبة 18,3% عن عام 2015 وهو ما ينعك�س اإيجابيًا 
عل���ى مبيعات الإ�سمنت المنتج بم�سنع �سركة اإ�سمن���ت الكويت بمنطقة  ال�سعيبة ال�سناعية حيث اأنها تعتبر حاليًا 

.GGBS من اأكبر زبائن �سركة ا�سمنت الكويت ف�ي اإ�ستخدام الإ�سمنت ال�سائب والعادي والمقاوم /5 ومادة

مصنع اسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة بمنطقة الرتقة - العبدلي 
بقوة تشغيلية 20 خالطة اسمنت وعدد 4 مضخات خرسانة
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• �سركة ال�سويخ لالإ�سمنت )�ش.م.ك( مقفلة:
وا�سلت ك�سارة ال�سويخ )فرع �سركة خليجية( باإمارة الفجيرة ف�ي دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2016 تحقيق 
خططها الطموحة بتطوير منطقة المحاجر الجديدة وت�سهيل الو�سول اليها بفتح الطرقات وتو�سعتها وترتيب البن�سات 
كمدرج���ات لت�سهيل عمليات الإعداد لالإنتاج واإ�ستخراج الم���واد تمهيدًا للتك�سير بما يتنا�سب مع الحفاظ على م�ستوى 
كمي���ات الإنتاج بالإعتماد على المنطقة الجديدة ف�ي الن�سف الثان���ي من عام 2017 وهي مرحلة تح�سيرية للحفاظ 
عل���ى م�صت���وى الإنتاج الحالي، كما تم هذا الع���ام ت�صغيل الجرزلي وهو اأكبر غربال بالمنطق���ة والذي تم اإنجازه ذاتيًا 
واإج���راء تج���ارب ت�سغيلية عام 2015 لغربلة ال�سخ���ور حيث بداأ الت�سغيل التجاري له ع���ام 2016 وهو ما �ساعد على 
فتح مناطق جديدة )محجر D( و )محجر E( لإ�ستخراج المواد الخام منها واإ�ستغالل المواد التي ل ت�سلح للتك�سير 
لغربلته���ا وبيعه���ا والإ�ستفادة منها، اإلى جانب حفر عدد )2( بئر مياه داخل الك�سارة بعد الح�سول على موافقة بلدية 
الفجيرة مما خف�س من كمية المياه الم�ستراه من الخارج . وقد �ساعدت هذه العوامل مع اإ�ستمرار الك�سارة بالمحافظة 
على م�صتوى الجودة التي تتمتع بها منتجاتها من تحقيق م�صتوى طيب من الإنتاج والمبيعات على الرغم من الظروف 
القهري���ة ف�ي زيادة ال�سرائب عل���ى المبيعات تدفع من قبل �سركات النقل اإعتبارًا من �سهر فبراير 2016 وهو ما اأدى 
اإلى خروج عدد منها من الأ�صواق وبالتالي اإنخفا�ض حجم مبيعات الك�صارة زادت حدته ب�صهر مار�ض �صاأنها ف�ي ذلك 
�س���اأن الك�س���ارات الأخرى ، ومع هذا فقد حافظت ك�سارة ال�سويخ على م�ستوى اإنتاجها ومبيعاتها لعام 2016 من مادة 
الحج���ر الجيري بمختلف قيا�ساته وال�سلبوخ والرمل المغ�سول باأنواعه وم���واد ر�سف الطرق )الرودبي�س( وال�سخور 
الكبيرة، حيث بلغت الكميات المنتجة منها )6.1( مليون طن بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2015 وه�و ما اإنعك�س 

اإيجابًا على مبيعاتها ويعتبر موؤ�سر ممتاز للحفاظ على مكانة ال�سركة وح�ستها ف�ي ال�سوق الإماراتي .

)�ش.م.ك( مقفلة: العقارية  الدولية  اأمواج  • �سركة 
تمكن����ت �سرك����ة اأمواج الدولية العقارية خالل عام 2016 من تحقيق زيادة ف�ي الأرباح مقارنة بعام 2015 وذلك من ن�ساطها 
ف�����ي اإدارة عقار بيت الأ�سمن����ت وت�سويق الوحدات الإيجارية باأف�س����ل الطرق الت�سويقية، واأن�سطته����ا ال�ستثمارية ف�ي �سركات 
محلي����ة مدرجة ف�ي بور�سة الكويت واأخرى عالمي����ة تحظى ب�سمعة عالية واأداء قوي، وف�ي عدد من المحافظ وال�سناديق التي 
ت����دار من قبل �سركات وجهات متخ�س�سة ف�ي قطاعات جغراف�ية متع����ددة )الكويت، دول مجل�س التعاون الخليجي، الوليات 

المتحدة( بما يعك�س توجه ال�سركة ف�ي تنويع محفظتها ال�ستثمارية لتقليل المخاطر.
وتج���در الإ�ص���ارة اأنه ت���م خالل هذا العام زيادة راأ�ض م���ال ال�صركة من مليون دينار كويتي اإل���ى ثالثة ماليين دينار 
كويتي مدفوعة بالكامل، والذي ل�صك اأنه �صيح�صن من الو�صع المالي لل�صركة ف�ي ميزانياتها القادمة و�صتمكنها من 
تنف�يذ خطتها لتو�سعة ن�ساطها التجاري عن طريق �سراء عدة عقارات ف�ي الكويت والخارج وا�ستثمارها ف�ي مجالت 
التاأجي���ر، واقتنا�ض الفر����ض ال�صتثمارية الواعدة ف�ي �ص���وء انتعا�ض �صوق العقار ال�صتثم���اري والتجاري وال�صكني 

المحلي والخارجي،  وات�صاع الن�صاط العقاري ف�ي الأ�صواق بما يعود بالخير على ال�صركة وم�صاهميها.
الحوكمة • تقرير 

يولي مجل�ض الإدارة المكون من ع�صرة اأع�صاء منهم ت�صعة غير تنف�يذيين وع�صو م�صتقل اأهمية بالغة لتطبيقات الحوكمة 
وال�سيا�س���ات واللوائ���ح ذات العالقة التي اأقرتها هيئ���ة اأ�سواق المال على م�ستوى ال�سرك���ة ككل، ويتمثل ذلك من خالل 
موافقته واإعتماده لمجموعة من المواثيق وال�صيا�صات واللوائح التي تت�صمن جميع التفا�صيل المتعلقة باأدوار وم�صئوليات 
مجل����ض الإدارة واإجتماعاته بالإ�صافة الى اللجان الثالثة وهي لجنة التدقيق ولجنة اإدارة المخاطر ولجنة التر�صيحات 
والمكافاآت المنبثقة عنه، وكذلك مهام وم�سئوليات رئي�س مجل�س الإدارة ونائبه والأع�ساء والرئي�س التنف�يذي اأمين �سر 

المبيعات
اإلنتاج

5,737,1935,667,026 5,583,181

6,173,834
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المجل�س، والإدارة العليا بهدف تحقيق م�سلحة ال�سركة على اأف�سل وجه والمحافظة على حقوق الم�ساهمين واأ�سحاب 
الم�سال���ح الآخرين، والتزامًا من المجل�س باأحكام الكتاب الخام����س ع�سر )حوكمة ال�سركات( من الالئحة التنف�يذية 
للقان���ون رق���م )7( ل�سنة 2010 ب�س���اأن اإن�ساء هيئة اأ�سواق المال قام���ت ال�سركة بتزويد الهيئة بنم���وذج متابعة تطبيق 
حوكم���ة ال�س���ركات لعام 2016 من خالل البوابة اللكترونية للهيئة ف�ي الم���دة المحددة بما ل يتجاوز ع�سرة اأيام عمل 

م��������ن تاريخ نفاذ القواعد ف�ي 2016/6/30 والذي �صياأتي على ذكره مف�صاًل �صمن �صفحات هذا التقرير.
التقرير المالي:

 بل���غ �ساف����ي رب���ح ال�سن���ة 19,496,545 دين���ار كويت���ي وربحي���ة ال�سه���م 27.33 فل����س لل�سن���ة المنتهي���ة ف����ي
31 دي�سمب���ر 2016 مقارن���ة ب�ساف�ي ربح 19,294,693 دينار كويتي وربحية ال�سه���م 27.06 فل�س لل�سنة المالية 
المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2015 . بلغت قيمة مبيعات ال�سركة و�سركاتها التابعة 98,515,714 دينار كويتي لل�سنة 
المالية المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016 مقابل92,616,249 دينار كويتي لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2015 
بزيادة قدرها 6 % بلغ اإجمالي قيمة الموجودات 300,388,578 دينار كويتي كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 مقابل 

293,378,253 دينار كويتي كما ف�ي 31 دي�سمبر 2015 بزيادة قدرها 2 %.
بلغت قيمة الإحتياطيات كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 مبلغ 104,354,913 دينار كويتي مقابل 100,256,865 دينار كويتي 

كما ف�ي 31 دي�سمبر 2015.
توزيعات الأرباح 

بلغ اإجمالي حقوق الملكية 191,006,297 دينار كويتي كما بلغت الأرباح المرحلة 29,141,885 دينار كويتي كما 
ف�ي 31 دي�سمبر 2016 يقترح مجل�س الإدارة توزيعها كالآتي:

دين���ار كويت���يال��ب�����ي���������������ان
14,262,063للتوزيع على الم�ساهمين 20% نقدًا

14,879,822اأرباح مرحلة للعام القادم

29,141,885الإجمالي

ال�سادة الم�ساهمين الكرام:
يت�صرف مجل���ض الإدارة وقد ا�صتع�ر�ض معك�م اأهم منجزات ال�صركة لعام 2016 اأن يرفع اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير الى 
مق����ام �ساح����ب ال�سم�و ال�سيخ / �سباح الأحمد الجابر ال�سباح اأمير البالد قائ����د العمل الإن�ساني، حفظه اهلل ورعاه، على 
تاأييده ورعايته الكريمة للنه�سة ال�سناعية، وعلى توجيهاته ال�سامية لالإ�سراع ف�ي تنف�يذ الم�ساريع التنموية الإ�ستراتيجية 
للدولة التي �صتحقق باإذن اهلل رغبة �صموه ف�ي تحويل الكويت اإلى مركز مالي وتجاري، �صائلين اهلل عز وجل اأن يديم على 
�سموه  ال�سحة والعاف�ية، واأن يحفظ الكويت ف�ي عهده الميمون، ويديم عليها نعم����ة الأم�ن والأمان  والإ�ستقرار والرخاء. 
كم�ا يتوج����ه المجل����س بخال�س ال�سك�ر والتقدير اإلى �سمو ال�سيخ / نواف الأحم�د الجاب���ر ال�سباح ولي العهد، على جهوده 
الكبي����رة و�صعي����ه الدوؤوب لكل ما ف�يه خير و�صالح بلدنا العزيز الكوي����ت، واإل�ى �صمو ال�صيخ / جابر مبارك الحم�د ال�صباح 

رئي�س مجل�س الوزراء على رعايته الكريمة واإهتمامه وت�سجيعه الدائم لل�سناعة.
ويتق���دم مجل����س الإدارة بال�سك���ر الجزي���ل الى اأ�سحاب المعال���ي الوزراء واإل���ى �سائر موؤ�س�سات الدول���ة وال�سركات 
الزميل���ة، والبن���وك الوطنية، وبنك الكوي���ت ال�صناعي لم�صاندته���م وتعاونهم، وي�صكر المجل�ض كاف���ة العاملين من 
الفنيين والإداريين على ما يبذلونه من عمل جاد وجهد مخل�س ف�ي �سبيل المحافظة على تقدم ال�سركة واإزدهارها 

كما يعرب عن �سكره لل�سادة الم�ساهمين ويعتز بثقتهم الغالية ودعمهم لجهوده.
�سائلين المولى القدير، مزيدًا من النجاح والتوف�يق.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

را�سد عبدالعزيز الرا�سد
رئي�����س مجل����س الإدارة
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صورة جانبية للمصنع توضح المبادلين الحراريين
لخطي اإلنتاج وصوامع تخزين االسمنت
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الحوكمة: • اإطار 
�سه���د ع���ام 2016 تطورًا م�سهودًا ف����ي التطبيق الفعّال لمنظوم���ة الحوكمة ف�ي اإطار توجه الدول���ة لتعزيز مبادئ 
الحوكمة وال�سفاف�ية والنزاهة لدى مختلف الموؤ�س�سات والجهات ، وحر�سًا من �سركة اإ�سمنت الكويت على الإلتزام 
والتقي���د بقواعد ومعايير والتعليم���ات الإر�سادية للحوكمة التي اأقرتها هيئة اأ�س���واق المال لما تت�سمنه من تحديد 
للو�سائل التي �سيتم من خاللها تحقيق اأهداف ال�سركة وتحقيق العائد الماأمول ومراقبة الأداء ف�ساًل عن التوا�سل 
وخدمة المجتمع ومواجهة التحديات والمخاطر التي تن�ساأ جراء التقلبات المهنية ال�سريعة بما يتيح لل�سركة التمتع 
بق���در اأف�س���ل من التخطيط لالأن�سطة وتنف�يذها عل���ى الوجه ال�سليم ، فق����د تولت ال�سرك���ة ممثلة بمجل�س الإدارة 
والإدارة التنف�يذي���ة وجمي���ع الموظف�ين م�صوؤولية �صم���ان تطبيق اإطار الحوكمة ف�ي �صياق العم���ل المعتاد واأن�صطة 
العم���ل اليومية. حي���ث يتولى مجل����س الإدارة تحديد ال�ستراتيجي���ات وال�سيا�سات التنف�يذي���ة العامة على م�ستوى 
مجل�ض الدارة والإدارة التنف�يذية، بينما تتولى الإدارة التنف�يذية �صمان تطبيق الحوكمة من خالل منظومة قوية 
من ال�سيا�سات والإجراءات كم����ا يلتزم الموظفون باإتباع وتطبيق متطلبات الحوكم�����ة  ف�ي اأن�سطة العمل اليومية.

مجل�ش الإدارة والهيكل التنظيمي لل�سركة:

يتول���ى مجل����ض الإدارة م�صوؤولية تطوير واعتم���اد الهيكل التنظيمي لل�صركة الذي يتم م���ن خالله �صياغة اأهداف 
ال�صرك���ة الإ�صتراتيجي���ة، ومحددات المخاطر، ومعايي���ر الحوكمة بالإ�صاف���ة اإلى الم�صارك���ة الفعالة ف�ي تنظيم 
اأعم���ال ال�سركة وتحمل كافة الم�سوؤوليات المتعلقة بال�سالمة المالية لل�سركة والحفاظ على م�سالح الم�ساهمين 

واأ�سحاب الم�سالح، ويتكون مجل�س الدارة الحالي من ع�سرة اأع�ساء وهم:

انتخاب/ تعيينالفئةال�سفةا�سم الع�سو
)منتخب(ع�صو غير تنف�يذيرئي�س مجل�س الدارةرا�سد عبد العزيز الرا�سد 

)منتخب(ع�صو غير تنف�يذينائب رئي�س مجل�س الدارة�سليم�ان خال�د الغني�م 
)معين(ع�صو غير تنف�يذيع�سو مجل�س ادارةبا�س�ل �سع�د الرا�س�د

)معين(ع�صو غير تنف�يذيع�سو مجل�س ادارةجم�ال يو�س�ف البابطين
)معين(ع�صو غير تنف�يذيع�سو مجل�س ادارةخال�د عب�د اهلل الربيع�ة

)معين(ع�صو غير تنف�يذيع�سو مجل�س ادارةر�سا عبدالرحمن الملحم
)معين(ع�صو غير تنف�يذيع�سو مجل�س ادارةر�س�ا فه�د الأمي�ر

)منتخب(ع�صو غير تنف�يذيع�سو مجل�س ادارةعب�د اهلل محم�د ال�سع��د
)معين(ع�صو غير تنف�يذيع�سو مجل�س ادارةيعق�وب يو�سف ال�سق�ر
)منتخب(ع�سو م�ستقلع�سو مجل�س ادارةيو�س�ف ب�در الخراف�ي

واعتب���ارا م���ن تاريخ 2015/12/28 تم تعيين ال�سيد/عبدالمطلب ا�سماعي���ل بهبهاني رئي�س تنف�يذي واأمين �سر 
مجل�س الدارة وتعيين ال�سيد /م�سعل عبدالمح�سن الرا�سد نائب الرئي�س التنف�يذي .

تقرير حوكمة الشركات
لعام 2016
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اجتماعات مجل�ش الدارة

عقد مجل�س الدارة )6( اجتماعات خالل عام 2016 كالتالي:
• الول 17 فبراير 2016
21 مار�س 2016 •الثاني 

2 مايو 2016 •الثالث 
15 مايو 2016 •الرابع 

25 يوليو 2016 •الخام�س 
9 نوفمبر 2016 •ال�ساد�س 

وت���م تدوي���ن محا�صر هذه الجتماعات وكافة المناق�صات والق���رارات التي تمت لكل مح�صر على حدة موقعة من 
اأع�ساء مجل�س الدارة واأمين ال�سر ف�ي �سجل خا�س بها.

اللجان المنبثقة عن مجل�ش الإدارة :

بموج���ب قرار مجل�س الإدارة رقم 2016/4/1214 تاري���خ 2016/5/15 تم ت�صكيل ثالثة لجان متخ�ص�صة عن 
مجل�س الإدارة كما اعتمد المجل�س المهام والم�سوؤوليات لكل لجنة من هذه اللجان وهي:

ال�سفةا�سم الع�سواإ�سم اللجنة

لجنة التدقيق

يعقوب يو�سف ال�سقر
�سليمان خالد الغنيم

ر�سا عبدالرحمن الملحم
يو�سف بدر الخراف�ي

رئي�س اللجنة
ع�سو 
ع�سو 
ع�سو 

لجنة اإدارة المخاطر

يو�سف بدر الخراف�ي
با�سل �سعد الرا�سد

جمال يو�سف البابطين
خالد عبداهلل الربيعة

رئي�س اللجنة
ع�سو 
ع�سو 
ع�سو 

لجنة التر�سيحات والمكافاآت

را�سد عبدالعزيز الرا�سد
ر�سا فهد الأمير

عبداهلل محمد ال�سعد
يو�سف بدر الخراف�ي

رئي�س اللجنة 
ع�سو 
ع�سو 
ع�سو 

وف�يما يلي ملخ�س باأهم م�سئوليات وواجبات تلك اللجان:

لجنة التدقيق: 

تق���وم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل ف�ي م�ساندة ودعم مجل����س الإدارة ف�ي م�سئولياته تجاه تمثيل الم�ساهمين 
ف�يما يتعلق ب�سالمة ونزاهة البيانات المالية، والإ�سراف والمراجعة للح�سابات والبيانات المالية لل�سركة ، والتاأكد 
م���ن ا�ستقاللية ونزاهة مراقب الح�ساب���ات الخارجي ، وكفاءة اأنظمة الرقابة الداخلية من خالل اأعمال التدقيق 
الت���ي تجريه���ا وحدة التدقيق الداخلي لل�سرك���ة ، كما يتم التاأكد من مدى التزام ال�سرك���ة بالقوانين وال�سيا�سات 

والنظم والتعليمات ذات العالقة.
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لجنة ادارة المخاطر: 
تتولى اللجنة م�سوؤولية م�ساعدة مجل�س الإدارة ف�ي القيام بم�سوؤولياته  تجاه اإدارة المخاطر عن طريق اإعداد ومراجعة 
ا�ستراتيجيات و�سيا�سات اإدارة المخاطر قبل اعتمادها من المجل�س ، والتاأكد من تنف�يذها وباأنها تتنا�سب مع طبيعة 
وحجم اأن�صطة ال�صركة ، تقييم نظم واآليات تحديد وقيا�ض ومتابعة اأنواع المخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�صركة لتحديد 

اأوجه الق�صور بها ومعالجتها ف�ي الوقت المنا�صب تفاديا لأية خ�صائر قد تتعر�ض لها وتقديمها اإلى مجل�ض الإدارة.
وتج���در الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة ا�ستعانت باأحد المكاتب ال�ست�سارية المعتمدة لدى هيئة اأ�سواق المال للم�ساعدة 
عل���ى تحدي���د اأنواع وطبيعة المخاطر الت���ي من الممكن اأن تتعر�ض لها ال�صركة واإع���داد �صجل لها وتقديم تقارير 
ن�س���ف �سنوي���ة عنها للحفاظ على اأ�س���ول ال�سركة والتاأكد من ا�ستم���رار مزاولة ن�ساطها ب�س���كل اإيجابي وكذلك 

اعتمدت اللجنة دليل عمل وحدة اإدارة المخاطر المقدم من قبل المكتب ال�ست�ساري .

لجنة التر�سيحات والمكافاآت: 

تتول���ى اللجنة م�سئولي���ة م�ساعدة مجل�س الإدارة ف�يم���ا يتعلق بم�سوؤولياته تجاه التر�سيح���ات والمكافاآت الخا�سة 
باأع�س���اء مجل�س الإدارة والجهاز التنف�ي���ذي ومراجعة اإطار وخطة المكافاآت ال�ساري���ة بال�سركة ، واإعداد تقرير 
�سن���وي منف�س���ل عن كافة المكافاآت الممنوحة لأع�س���اء مجل�س الإدارة والإدارة التنف�يذي���ة �سواء كانت مبالغ اأو 
منافع اأو مزايا ، كما تتولى م�سئولية التاأكد من عدم اإنتفاء �سفة الإ�ستقاللية عن ع�سو مجل�س الإدارة الم�ستقل.

ق���ام مجل����س الإدارة ف�ي نف�س الجل�سة تاري���خ 2016/5/15 با�ستحداث وحدتين جديدتين ف�ي الهي���كل التنظيمي لل�سركة   ��
وهم���ا وح���دة اإدارة المخاطر ووحدة التدقيق الداخلي تتبع���ان اداريًا الإدارة التنف�يذية وفنيًا لجن���ة اإدارة المخاطر ولجنة 
التدقي���ق عل���ى التوالي، وقد اعتمد المجل�س ال�سالحيات والم�سئوليات لكل من هاتي���ن الوحدتين، كما تم تعين مديرًا لكل 
منهما وكذلك تعيين م�سوؤول مطابقة والتزام ف�ي 20 يونيو 2016 لمتابعة اللتزام التام بكافة متطلبات هيئة اأ�سواق المال.

م���ن اأح���د قرارات مجل����س الدارة التي تنم عن التزامه���ا على ما جاء ف�ي قواعد الحوكم���ة فقد اعتمد مجل�س   ��
الدارة بقرار بالتمرير تاريخ 15 نوفمبر 2016 بع�س اللوائ���������ح وال�سيا�سات المطبقة فعليًا لدى ال�سركة وهي:

المهني. ال�صلوك  واأخالقيات  • قواعد 
الم�سالح. اأ�سحاب  والأطراف  الم�ساهمين  وحقوق  عالقة  • �سيا�سة 

الم�ستريات. • �سيا�سة 
لل�سركة. الجتماعية  الم�سئولية  • �سيا�سة 

وال�سفاف�ية. الإف�ساح  • �سيا�سة 
الإدارة. مجل�س  اخت�سا�سات  • لئحة 

التنف�يذية. والإدارة  الإدارة  مجل�س  اأداء  تقييم  عمل  اإطار  • �سيا�سة 
المكافاآت. • �سيا�سة 

نزاهة التقارير المالية

تما�سي���ًا مع متطلبات حوكم���ة ال�سركات قام���ت الإدارة التنف�يذية بتقديم اقرار وتعه���د بم�سئوليتها تجاه مجل�س 
الإدارة عن عر�ض البيانات والتقارير المالية ال�صنوية لل�صركة و�صحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة 

ف�يها ومرفقاتها واأنه يتم عر�صها ب�صورة �صليمة وعادلة و تعد وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
وبدوره قام مجل�س الدارة بعد مناق�سة واعتماد البيانات المالية بتقديم اقرار وتعهد للجمعية العمومية للم�ساهمين 

25حول التقارير المالية وبم�سئوليته عن �سالمة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية ال�سنوية لل�سركة.
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تعزيز ال�سلوك المهني والقيم الأخالقية

ق���ام مجل�ض الدارة باإعتم���اد قواعد واأخالقيات ال�صلوك المهني بما يتواءم م���ع المتطلبات الرقابية للحد من حالت 
تعار����ض الم�صال���ح وحر�صًا من المجل�ض قام بتطبيق اأعل���ى المعايير والقيم التي ت�صف�ي عل���ى ال�صركة ككل والإدارة 
التنف�يذي���ة والموظف�ين الآخرين بالنزاهة وتبين قواع���د ال�صلوك الخا�صة بال�صركة والمعايير الأخالقية الواجبة على 
مختل���ف اأ�صحاب الم�صال���ح اإتباعها ف�ي تنف�يذ اأعمال ال�صركة ويتولى مجل�ض الإدارة مهمة مراقبة واإدارة اأي تعار�ض 

محتمل للم�سالح قد تواجه ال�سركة بما ف�ي ذلك اإ�ستغالل موارد ال�سركة و�سوء اإ�ستخدام ال�سلطات وال�سالحيات.

المعامالت مع اأطراف ذات عالقة

تو�ص���ح �صيا�ص���ة المعامالت مع اأطراف ذات عالق���ة المبادئ الإر�صادية حول �صبل اإج���راء واإدارة المعامالت مع 
الأط���راف ذات عالقة �س���واء كانت تلك المعامالت بين ال�سرك���ة واأع�ساء مجل����س الإدارة اأو �سركاتها التابعة اأو 
اأط���راف اأخرى ذات عالقة اأو الإدارة التنف�يذية والموظف�ين. وتلتزم هذه ال�سيا�سة بالمعايير الرقابية والمعايير 

المحا�سبية الدولية للتقارير المالية.

ال�سفافـية والإف�ساح عن المعلومات

تلت���زم ال�سرك���ة بتقديم معلومات دقيقة ومتكامل���ة وحديثة اإلى الم�ساهمين، بما يتفق م���ع المتطلبات الت�سريعية 
والرقابي���ة �صم���ن اإطار عمل ال�صفاف�ي���ة. وت�صمن ال�صركة تطبي���ق ممار�صات واإجراءات متكامل���ة لالإف�صاح عن 

المعلومات الجوهرية، واإمكانية ح�سول العموم على المعلومات المعلنة ب�سورة فورية ودقيقة . 
ولتحقيق ذلك، تبنت ال�سركة �سيا�سة خا�سة بال�سفاف�ية والإف�ساح عن المعلومات الجوهرية تعك�س كافة متطلبات 

الف�صاح )الإف�صاحات المالية وغير المالية والرقابية(.

حقوق اأ�سحاب الم�سالح

اإ�صتمرت ال�صركة ف�ي تطبيق اإجراءات وا�صحة المعالم ف�ي اإدارة الحوار المفتوح والإت�صال مع اأ�صحاب الم�صالح 
لديها واإتباع ال�سفاف�ية ف�ي التوا�سل معهم وم�ستوى ودرجة المعلومات التي يمكن الإف�ساح عنها.

الجتماعية لل�سركة • الم�سوؤولية 
كان ل�صرك���ة اأ�صمنت الكويت ال�صبق بين ال�ص���ركات المماثلة ف�ي الهتمام بالم�صوؤولي���ة الجتماعية، والتي ت�صعى 
ال�سركة بجدية الى اللتزام بها من خالل تطوير وتعميق دورها ف�ي المجتمع، وتحقيق التنمية الجتماعية كاأحد 

الجوانب الرئي�سية ف�ي مهمة ال�سركة واأهدافها ومن احد اهم انجازاتها على �سبيل المثال ل الح�سر ما يلي : 

م�سروع ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�سدر للوقود التقليدي فـي اأفران اإنتاج الكلنكر:

نجح���ت �سرك���ة اإ�سمنت الكويت ف�ي ا�ستخدام الإطارات الم�ستعملة كم�سدر للوقود التقليدي، دون اأن ينجم ذلك 
ع���ن متغي���رات بيئية اأو ت�سغيلية، وذلك ف�ي اأول تجربة من نوعها تقوم بها �سركة �سناعية ف�ي الكويت حيث كانت 

ال�سباقة ف�ي ذلك.
وجاء هذا الإنجاز ف�ي برنامج تدريبي اأقيم بم�سنع ال�سركة ف�ي ال�سعيبة، وبم�ساركة الهيئة العامة للبيئة، والهيئة 
العامة لل�سناعة، وتحت اإ�سراف معهد »فروانهوفر« للبيئة وال�سالمة وتكنولوجيا الطاقة، وهو اأكبر منظمة بحوث 

تطبيقية ف�ي اأوروبا ومقره األمانيا. 
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م���ع العلم ان الكويت تعد اإحدى اأكبر مواق���ع تكّد�س الإطارات الم�ستعملة ف�ي العالم، حيث ت�سير التقارير اإلى وجود 
اأكثر من 20 مليون اإطار م�صتعمل على اأرا�ض عالية القيمة ف�ي منطقة اأرحية، ويزداد هذا العدد يوميًا بمعدل ي�صل 
اإلى 3 اآلف اإطار يوميًا، و بهذا �ست�ساهم �سركة اأ�سمنت الكويت ب�سكل فعال ف�ي التخل�س من تراكم هذه الطارات 

وتاأثيرها ال�صار على ال�صالمة وال�صحة العامة والبيئة ف�ي دولة الكويت.

لقطة جماعية لمنفذي أول برنامج تدريبي بالكويت لحرق اإلطارات المستعملة 
فـي مصنع اإلسمنت بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية

جانب من الدورة التدريبية التي أقيمت فـي مقر الهيذة العامة للبيئة
بإشراف معهد فروانهوفر للبيئة والسالمة وتكنولوجيا الطاقة
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ISO 9001:2008 و�سهادة الجودة  عالمة  على  ال�سركة  • ح�سول 
تعتب���ر �سرك���ة ا�سمنت الكويت هي ال�سركة الوطنية الوحيدة المنفردة بت�سني���ع منتج ال�سمنت بالكامل ف�ي دولة 
الكويت، حيث تاأخذ على عاتقها تلبية احتياجات كافة المواطنين والم�صاريع الحكومية وغيرها وف�ي �صبيل ذلك 

فقامت ال�سركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءه وجودة عالمية.
لتعزي���ز الثق���ة والتاأك���د م���ن الموا�سف���ات القيا�سي���ة ل�سب���ط الج���ودة فق���د ح�سل���ت ال�سرك���ة عل���ى عالم���ة 
الج���ودة م���ن الهيئ���ة العام���ة لل�سناع���ة عل���ى منتجاته���ا م���ن ال�سمن���ت كم���ا ح�سل���ت ع���ام 2012  عل���ى 
الو�سائ���ل  اأح���دث  ا�ستخ���دام  عل���ى  بذل���ك  معتم���دة  الج���ودة  ل�سب���ط   ISO  9001:2008 �سه���ادة 
التكنولوجي���ة واأف�س���ل واأج���ود ان���واع الخام���ات م���ن الم���واد الولي���ة الالزم���ة ل�سناع���ة ال�سمن���ت مم���ا مي���ز 
التمي���ز  با�صتحق���اق  واعطاه���ا  الموا�صف���ات  وثب���ات  والق���وة  العالي���ة  بالج���ودة  ال�صمن���ت  م���ن   منتجاتن���ا 
والري���ادة عل���ى مدى الثمانية والربعين عام���ًا الما�صية تحت �صعار  )الجودة تعن���ي.... �صميت كويتي( واعتماد 

الموؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية ووزارة ال�سغال العامة لمنتجاتها من ال�سمنت كمنتج وطني.

�سعار عالمة الجودة

ISO 9001:2008 سعار�

:)ICR( تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية

حر�سًا من �سركة اإ�سمنت الكويت على اللتزام بمتطلبات حوكمة ال�سركات الكتاب الخام�س ع�سر مادة 6-9 تم تكليف 
مكتب اإ�ست�سارات م�ستقل معتمد لدى هيئة اأ�سواق المال بهدف مراجعة اأنظمة الرقابة الداخلية )ICR( لل�سركة.

بالإ�صافة اإلى ما �صبق فقد تم اإن�صاء ق�صم خا�ض بقواعد حوكمة ال�صركات بالموقع الإلكتروني ل�صركة اإ�صمنت الكويت.

را�سد عبدالعزيز الرا�سد
رئي�����س مجل����س الإدارة
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�سيا�سة اإطار منح المكافاآت والإف�ساحات الخا�سة بها:

ـــ مكافاآت اأع�ساء مجل�ش الإدارة:

وفقًا للمادة رقم )198( من قانون ال�سركات والمادة رقم )29( من النظام الأ�سا�سي ل�سركة اإ�سمنت الكويت باأن ل 
تزيد مجموع مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة عن 10% )ع�سرة بالمائة( من الربح ال�ساف�ي لل�سركة بعد ا�ستنزال 
ال�ستهالكات والحتياطيات وتوزيع ربح ل يقل عن 5% )خم�سة بالمائة( من راأ�س المال على الم�ساهمين ويجوز 
ا�ستثناء ع�سو مجل�س الإدارة الم�ستقل من الحد الأعلى للمكافاآت بقرار من الجمعية العامة العادية فاإن اأع�ساء 
مجل�ض اإدارة ال�صركة يتقا�صون ع�����ن ح�صورهم جل�صات المجل�ض وعن ع�صويتهم ف�ي اللجان المنبثقة اأقل م������ن 
الن�صب���ة المحددة حيث م�����ا يتقا�صاه اأع�صاء مجل�ض الإدارة من������ذ �صنوات ف�ي حدود 5% )خم�سة بالمائة(، مع 
الأخ���ذ ف����ي العتبار جهود ونطاق عمل المجل�س بما ف�ي ذلك عدد الإجتماع���ات وف�ي كل الحالت فاإن المكافاآت 

التي تمنح لأع�ساء مجل�س الإدارة تخ�سع لأحكام قانون ال�سركات ف�ي دولة الكويت.
 وق���د بل���غ اإجمال���ي مكاف���اآت اأع�س���اء مجل����س الإدارة ع���ن ال�سن���ة المالي���ة المنتهي���ة ف����ي 2016/12/31 مبلغ

 665,000 دينار كويتي منها مبلغ 190,000 دينار كويتي عن ع�سويتهم بمجل��س الإدارة ومبلغ 120,000 دينار 
كويتي عن ع�سويتهم ف�ي اللجان المنبثق��ة ع����������ن مجل�س الإدارة  والباقي 355,000 دينار كويتي مزايا اأخرى 

لمجل�س الإدارة.

ـــ مكافاآت الإدارة التنفـيذية والمدير المالي 

اإن �سيا�س���ة المكاف���اآت المتبعة بال�سرك���ة تتما�سى مع الأه���داف ال�ستراتيجية المحددة والت���ي تهدف اإلى جذب 
والحتف���اظ وتحف�ي���ز كافة العاملين لديها خا�سة ذوي الكفاءة العلمية والمهنية والمهارات والمعرفة بما ينعك�س 

على تعزيز اإدارة المخاطر والربحية الم�ستمرة ، وفقًا لمعدلت الأداء والتقييم ال�سنوي المعمول به.
يو�صح الجدول التالي تفا�صيل المكافاآت بالدينار الكويتي:

مكافاأة �سنويةرواتب ومزاياعدد الموظف�ينفئات الموظف�ين
8354,491246,000الإدارة التنف�يذية والمدير المالي

وهذه المكافاآت خا�صعة لموافقة الجمعية العمومية للم�صاهمين.

14 مار�س 2017

لجنة التر�سيحات والمكافاآت 
�سرك�������ة اإ�سمنت الكوي���������ت
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معدة إسترجاع المواد األولية من ساحة 
التخزين إلى خط اإلنتاج

خط ناقل الكلنكر من المّبرد إلى 
سايلوهات تخزين الكلنكر

30



يق���ر مجل����ض اإدارة �صركة ا�صمنت الكويت )����ض.م.ك.ع( بم�صئوليته عن �صالمة ونزاه��ة كاف���ة البيان��ات والتقارير 
المالي���ة ال�سنوية المجمع���ة لل�سركة، والتي تت�سمن بيان المركز المالي المجمع ، بيان الدخل المجمع ، بيان الدخل 
ال�سام���ل المجمع ، بيان التغيرات ف�ي حقوق الملكية المجمع ، بي���ان التدفقات النقدية المجمعة والي�ساحات حول 
البيانات المالية المجمعة كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 ، وانه تم اعدادها وفقًا لمعايير المحا�سبة الدولية المعتمدة 
م���ن قبل هيئة اأ�سواق المال ، واأن ال�سركة تحتف���ظ بال�سجالت والم�ستندات المحا�سبية ح�سب الأ�سول، وبم�سئوليته 
ع���ن توف�ي���ر نظام رقابة فع���ال ف�ي ال�ص��ركة ، واإن مجل�ض الدارة يتحمل الم�صئولية حال ثبوت اأن البيانات والتقارير 
المالي���ة المجمع���ة لل�سركة ل تعبر ب�سدق عن المركز المالي المجم���ع الحقيقي لها ، وعن نتائج اأعمالها وتدفقاتها 

النقدية المجمعة.
كم���ا يقر المجل�ض ب���اأن الإدارة التنف�يذية اأتاحت كاف���ة البيانات وال�صجالت والوثائق والمعلوم���ات الالزمة لتدقيق 
البيانات المالية المجمعة لل�صركة لمدققي ح�صاباتها وتمكينهم من الطالع على كافة الم�صتندات والوثائق واتاحة 
كاف���ة المعلوم���ات التي ارتاآها المدققي���ن �صرورية لأداء مهمته���م ، واأن البيانات المالية المجمع���ة لل�صركة تك�صف 

باأمانة وو�صوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي لل�صركة ، وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة.
كم���ا يقر مجل�س اإدارة ال�سركة ب�سح���ة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة ف����ي البيانات والتقارير المالية 
المجمع���ة لل�صركة ومرفقاته���ا واأنه يتم عر�صها ب�صورة �صليم���ة وعادلة واأنها تعد وفقا لمعايي���ر المحا�صبة الدولية 

المعتمدة من قبل هيئة اأ�سواق المال .

اقرار وتعهد مجلس اإلدارة
حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 2016

را�سد عبدالعزيز الرا�سد
رئي�����س مجل����س الإدارة
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منظر عام للفرن الدوار األول والثاني 
إلنتاج الكلنكر
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مؤشرات بيانية

صافي ربح السنــة

اإلحتياطيات

دينار كويت�ي

دينار كويت�ي
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منظر عام للمصنع يوضح الخط الدوار 
األول والثاني إلنتاج الكلنكر
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البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

لل�سن�ة المالي�ة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين

اإلى م�ساهمي �سركة اأ�سمنت الكويت �ش.م.ك. ع.

دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الراأي 

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة ل�صركة اأ�صمنت الكويت �ض.م.ك.ع. )»ال�صركة الأم«( و�صركاتها التابعة )ي�صار اإليها مجتمعة 
»بالمجموع���ة«( والت���ي تتاألف من بي���ان المركز المالي المجمع كما ف����ي 31 دي�سمبر 2016 وبيان الدخ���ل المجمع، وبيان الدخل 
ال�سام���ل المجم���ع، وبيان التغيرات ف����ي حقوق الملكية المجم���ع وبيان التدفقات النقدي���ة المجمع لل�سنة المنتهي���ة بذلك التاريخ 

والإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة بما ف�يها ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية المهمة.
براأينا اأن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر ب�سورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة 
كم���ا ف�ي 31 دي�سمبر 2016 وعن اأدائها المالي المجمع وتدفقاته���ا النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية.

اأ�سا�ش الراأي 

لق���د قمن���ا باأعم���ال التدقيق وفقًا لمعايير التدقي���ق الدولية. اإن م�سوؤوليتنا بموج���ب هذه المعايير مبينة بمزي���د من التف�سيل ف�ي 
الج���زء الخا����س بم�سوؤوليات مراقب���ي الح�سابات ب�ساأن تدقيق البيان���ات المالية المجمعة الوارد ف�ي هذا التقري���ر. اإننا م�ستقلون 
ع���ن المجموعة وفًقا لميثاق الأخالقيات المهنية للمحا�سبين المهنيين ال�سادر عن المجل�س الدولي لمعايير الأخالقيات المهنية 
للمحا�سبين ووفقا للمتطلبات الأخالقية المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ف�ي دولة الكويت. وقد ا�ستوف�ينا م�سوؤولياتنا 
الأخالقي���ة الأخرى وفقا لتلك المتطلبات ولميث���اق المجل�س الدولي لمعايير الأخالقيات المهني���ة للمحا�سبين. باعتقادنا اأن اأدلة 

التدقيق التي ح�سلنا عليها تعتبر كاف�ية ومالئمة لتقديم اأ�سا�س يمكننا من اإبداء راأينا.

اأمور التدقيق الرئي�سية

اإن اأم���ور التدقي���ق الرئي�سية، ح�س���ب تقديراتنا المهنية، هي تلك الأم���ور التي كان لها اأهمية كبيرة ف�ي تدقيقن���ا للبيانات المالية 
المجمع���ة لل�صن���ة الحالية. و لقد تم ا�صتعرا�ض تلك الأمور �صمن �صياق تدقيقنا للبيان���ات المالية المجمعة ككل، وف�ي تكوين راأينا 

ب�ساأنه. اإننا ل نقدم راأيًا منف�ساًل حول هذه الأمور. لقد حددنا اأمور التدقيق الهامة التالية:

برج ال�سهيد - الدور ال�ساد�س
�سارع خالد بن الوليد - �سرق

�س.ب: 25578، ال�سفاة
 13116 الكويت 

تليفون: 96522426999+
فاك�س :96522401666+

www.bdo.com.kw

بنيد القار – برج الدروازة – الطابق العا�سر
تلفون : 0020 2246 – 4282 2246

فاك�س : 0032 2246
�س.ب : 240 الد�سمة – 35151 – الكويت

www.alikouhari.com

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

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
لل�سنة المالية المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016
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كيف تعامل تدقيقنا مع هذه الم�سائلاختبار انخفا�ش قيمة ا�ستثمار فـي �سركة زميلة
تت�سم���ن ا�ستثمارات ف����ي �سركات زميل���ة �سركة زميل���ة مدرجة بقيمة 
دفترية بمبلغ 15,709,730 دينار كويتي وقيمتها العادلة 4,886,753 
دينار كويتي مع ذلك، اأج���رت الإدارة تقييًما للقيمة الت�سغيلية لل�سركة 
الزميلة ف�ي نهاية ال�صنة المالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي انخفا�ض 
ف�ي القيمة وقد تم الو�سول الى اأن القيمة ال�ستردادية لل�سركة الزميلة 
اعلى من القيمة الدفترية لها كما ف�ي تاريخ البيانات المالية المجمعة. 
كان ه���ذا الجانب مهًما بالن�سبة لتدقيقنا نظ���ًرا اإلى اأن عملية التقييم 
معقدة، وت�صتند اإلى الأح���كام والفترا�صات التي تتاأثر باأو�صاع ال�صوق 
الم�صتقبلي���ة غي���ر المتوقع���ة اأو الظ���روف القت�صادي���ة، ول �صيما تلك 

المتعلقة بتوقعات التدفقات النقدية والمعدلت المطبقة.
هناك ع���دد من الأح���كام الرئي�صية الهامة التي ت���م اتخاذها ف�ي 

تحديد المدخالت لنموذج انخفا�ض القيمة والتي تت�صمن:
الإيرادات: • نمو 

مع���دل ما قب���ل ال�سريبة الم�ستخدم لخ�س���م التدفقات النقدية 
المتوقعة.

اإلى القيمة النهائية: للو�سول  الم�ستخدمة  النمو  •معدل 
راج���ع اي�س���اح 7 حول البيان���ات المالية المجمع���ة لالإف�ساحات 

المرتبطة بها.

ت�سمن����ت اإجراءات التدقي����ق التي قمنا بها تنف�ي����ذ ما يلي من 
الإجراءات والأمور اأخرى:

1- اإ�ص����راك خبراء التقيي����م لدينا للم�صاعدة ف�����ي تقييم مدى 
مالءمة معدلت الخ�سم المطبقة وعوامل التقييم الأخرى.
2- تقييم مدى مالءمة الفترا�صات المطبقة على المدخالت 
الرئي�سي����ة مثل حج����م المبيعات، ومعدلت نم����و الإيرادات، 
وتكالي����ف الت�سغي����ل، والت����ي �سملت مقارنة ه����ذه المدخالت 
م����ع البيانات الم�صتمدة من م�ص����ادر خارجية بالإ�صافة اإلى 

تقييمنا على اأ�سا�س معرفتنا بالعميل والقطاع؛
3- قمن����ا باإج����راء تحلي����ل للح�سا�سي����ة، وال����ذي ت�سم����ن تقييم 
تاأثير النخفا�ض المحتم����ل ب�صكل معقول ف�ي معدلت النمو 
والتدفق����ات النقدي����ة المتوقع����ة لتقيي����م  التاأثي����ر على قيمة 

الأ�ستخدام المقدرة حاليا؛
4- تقيي����م مدى كفاي����ة الإف�ساح ف�ي اإي�س����اح 7 حول البيانات 
المالي����ة، بما ف�ي ذلك الإف�صاح����ات المتعلقة بالفترا�صات 

الرئي�سية والأحكام والح�سا�سية. 

كيف تعامل تدقيقنا مع هذه الم�سائلتقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع والنخفا�ش فـي قيمتها  

يت�سم تقييم ال�ستثمار فى الموجودات المالية المتاحة للبيع باأنه تقديرى 
ب�ص���ورة متاأ�صل���ة، وذل���ك بالدرج���ة الأول���ى ل���الأدوات الم�صنفة �صمن 
الم�ست���وى 2 و 3، نظ���رًا  لتقييمه���ا بمدخالت بخالف الأ�سع���ار المعلنة 
فى �سوق ن�سط ويتم تحدي���د القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة 
للبي���ع من خالل تطبي���ق اأ�صاليب التقيي���م، والتي غالبا م���ا تنطوي على 
ممار�صة الحكم من قب���ل الإدارة، واإ�صتخدام الإفترا�صات والتقديرات. 
نظ���را لأهمي���ة الموجودات المالي���ة المتاح���ة للبيع وما يرتب���ط بها من 
ع���دم التاأكد من التقدي���رات، وحيث اأن عملية التقيي���م معقدة، وت�ستند 
الى الأح���كام والإفترا�صات التي تتاأثر باأو�صاع ال�ص���وق الم�صتقبلية غير 
المتوقع���ة اأو الظروف الإقت�صادية، ا�صافة ال���ى ذلك، تحدد المجموعة 
م���ا اذا كان يتوف���ر دلي���ل مو�صوعى عل���ى انخفا�ض قيم���ة ال�صتثمارات 
الفردي���ة الم�سنفة كمتاحة للبيع. وف���ى هذه الحالت، يتم تحويل التغير 
التراكمى فى القيمة العادلة من الدخل ال�سامل المجمع الى بيان الدخل 
المجم���ع. ومع الأخذ ف���ى العتبار الجانب التقدي���رى المتاأ�سل لكل من 
تقيي���م الأدوات الم�صنفة �صمن الم�صتويين 2 و 3 وتقييم النخفا�ض فى 

القيمة. كان هذا الجانب مهما بالن�سبة لتدقيقنا.  
راجع اإي�ساح 8 حول البيانات المالية المجمعة لالإف�ساحات المرتبطه بها.

ت�سمنت اإج����راءات التدقيق التي قمنا بها تنف�يذ ما يلي من 
الإجراءات والأمور اأخرى: 

1- ت����م التركي����ز عل����ى القيام باإج����راءات لتقيي����م الأ�ساليب 
المتبع����ة لتقييم الموج����ودات المالية المتاح����ة للبيع. كجزء 
من تدقيقنا ا�ستخدمنا خبراء التقييم لدينا لم�ساعدتنا ف�ي 

تقييم النماذج الم�صتخدمة والفترا�صات؛
2- قمن����ا بمراجع����ة تقيي����م المجموع����ة ح����ول وج����ود اأدل����ة 

مو�صوعية على انخفا�ض قيمة ال�صتثمارات الفردية؛ 
3- تقيي����م مدى كفاية الإف�ساح ف�ي اإي�ساح 8 حول البيانات 
المعلوم����ات  ودق����ة   اكتم����ال  خا�س����ة  المجمع����ة،  المالي����ة 
والح�سا�سية المتعلقة بها وكذلك اف�ساحات القيمة العادلة 

الواردة فى اي�ساح )3.3(.

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

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
لل�سنة المالية المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016

37

36



معلومات اأخرى 

اإن الإدارة ه���ي الم�سوؤولة عن المعلوم���ات الأخرى. تتاألف المعلومات الأخرى من تقرير مجل�س الإدارة )لكنها ل تت�سمن البيانات 
المالية المجمعة وتقرير مراقبي الح�سابات عنها( والتقرير ال�سنوي للمجموعة، والذي من المتوقع توف�يره لنا بعد ذلك التاريخ. 

اإن راأينا حول البيانات المالية المجمعة ل ي�سمل الجزء الخا�س بالمعلومات الأخرى ول نعبر عن اأي نوع من نتائج التاأكيد ب�ساأنها. 

اأم���ا ف�يم���ا يتعلق بتدقيقنا للبيان���ات المالية المجمعة، فاإن م�سوؤوليتنا ه���ي قراءة المعلومات الأخرى، وخ���الل قراءتنا، ناأخذ ف�ي 
اعتبارنا ما اإذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة ب�صكل مادي مع البيانات المالية المجمعة اأو معرفتنا التي ح�صلنا عليها ف�ي 
التدقي���ق اأو م���ا يظهر خالف ذلك على اأن به اأخطاء مادية. ف�ي حالة ا�ستنتاجنا، بن���اًء على العمل الذي قمنا به ب�ساأن المعلومات 
الأخرى التي ح�صلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الح�صابات، اأن هناك خطاأ مادي ف�ي تلك المعلومات الأخرى، فاإننا مطالبين 

بالإبالغ عن ذلك. لي�س لدينا ما نف�سح عنه بهذا ال�ساأن.

م�سوؤوليات الإدارة والم�سوؤولين عن الحوكمة للبيانات المالية المجمعة 

اإن الإدارة هي الم�صوؤولة عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن اأدوات 
الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �صرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة تكون خالية من الأخطاء المادية ب�صبب الغ�ض اأو الخطاأ. 

عن���د اإعداد البيانات المالية المجمعة، تتولى الإدارة م�صوؤولية تقييم ق���درة المجموعة على ال�صتمرار ف�ي الن�صاط ككيان م�صتمر 
والإف�س���اح، حيثم���ا انطبق ذلك، عن الأمور المتعلق���ة بال�ستمرارية وا�ستخدام مبداأ ال�ستمراري���ة المحا�سبي ما لم تنوي الإدارة 

ت�سف�ية المجموعة اأو وقف عملياتها اأو عندما ل يكون لديها بدياًل واقعًيا �سوى القيام بذلك. 

يتولى الم�سوؤولون عن الحوكمة م�سوؤولية الإ�سراف على عملية اإعداد التقارير المالية الخا�سة بالمجموعة.

م�سوؤوليات مراقبي الح�سابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 

اإن اأهدافن���ا ه���ي الح�سول على تاأكيد معقول حول ما اإذا كانت البيانات المالي���ة المجمعة ككل خالية من الأخطاء المادية، �سواء 
ب�سبب الغ�س اأو الخطاأ، وكذلك اإ�سدار تقرير مراقبي ح�سابات يت�سمن راأينا. اإن التاأكيد المعقول يعتبر درجة عالية من التاأكيد، 
لكن���ه لي����ض �صمانًا على اأن التدقيق المنفذ وفقًا لمعايير التدقيق الدولي���ة �صُيظِهر دائمًا الخطاأ المادي ف�ي حالة وجوده. يمكن اأن 
تنتج الأخطاء من الغ�ض اأو الخطاأ ويتم اعتبارها مادية، ب�صكل فردي اأو مجمعة، اإذا كان متوقًعا اأن توؤثر على القرارات القت�صادية 

لم�ستخدميها والتي يتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية المجمعة.

كج���زء م���ن التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدولي���ة، اتخذنا اأحكاًما مهنيًة وحافظنا على الحيط���ة المهنية خالل اأعمال التدقيق. 
كما قمنا بما يلي:

المالية المجمعة �صواًء كانت ناتجة عن الغ�ض اأو الخطاأ، وو�صع وتنف�يذ  البيانات  المادية ف�ي  تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء   •
اإجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الح�سول على اأدلة تدقيق كاف�ية ومنا�سبة لتقديم اأ�سا�س يمكننا من اإبداء 
راأينا.  اإن مخاطر عدم اكت�ساف خطاأ مادي ناتج عن الغ�س تفوق مخاطر عدم اكت�ساف ذلك الناتج عن الخطاأ، حيث اإن الغ�س 

قد يت�سمن التواطوؤ اأو التزوير اأو الحذف المتعمد اأو الت�سليل اأو تجاوز الرقابة الداخلية. 
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فه���م اأدوات الرقاب���ة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لو�صع اإج���راءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن لي�ض بهدف اإبداء   •
راأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

تقيي���م مدى مالءم���ة ال�سيا�سات المحا�سبي���ة الم�ستخدمة ومدى معقولي���ة التقديرات المحا�سبي���ة والإف�ساحات ذات ال�سلة   

المقدمة من قبل الإدارة. 

التو�س���ل اإل���ى مدى مالءمة ا�ستخ���دام الإدارة لأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية المحا�سبي والقي���ام، ا�ستنادًا اإلى اأدلة التدقيق التي   •
ح�صلنا عليها، بتحديد ما اإذا كان هناك �صك مادي متعلق بالأحداث اأو الظروف والذي يمكن اأن يثير �صًكا جوهرًيا حول قدرة 

المجموع���ة عل���ى متابعة اأعمالها على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية. وف�ي حالة التو�سل اإلى وجود �سك مادي، يجب علينا اأن ناأخذ 

بعي���ن العتب���ار ف�ي تقرير مراقبي الح�سابات، الإف�ساحات ذات ال�سلة ف�ي البيانات المالية المجمعة اأو تعديل راأينا ف�ي حالة 

عدم مالءمة الإف�ساحات. اإن ا�ستنتاجاتنا ت�ستند اإلى اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي الح�سابات. 

عل���ى الرغ���م من ذلك، ق���د تت�صبب الأحداث اأو الظ���روف الم�صتقبلية ف�ي توق���ف المجموعة عن ال�صتمرار عل���ى اأ�صا�ض مبداأ 

ال�ستمرارية. 

تقيي���م العر����ض ال�صامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المت�صمنة ف�يها بما ف�ي ذلك الإف�صاحات وتقييم ما اإذا   •
كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت الأ�صا�صية والأحداث ذات ال�صلة على نحو يحقق العر�ض العادل.

الح�س���ول عل���ى اأدلة تدقيق كاف�ية ومنا�سبة حول المعلوم���ات المالية للمن�ساآت اأو الأن�سطة التجارية داخل المجموعة لإبداء   •
راأي حول البيانات المالية المجمعة. نحن م�سوؤولون عن اإبداء التوجيهات والإ�سراف على عملية التدقيق وتنف�يذها للمجموعة 

ونتحمل الم�سوؤولية عن راأي التدقيق فقط.

اإنن���ا نتوا�س���ل مع الم�سوؤولين ع���ن الحوكمة حول عدة اأمور من بينه���ا النطاق المخطط لأعمال التدقي���ق وتوقيتها ونتائج التدقيق 

الجوهرية بما ف�ي ذلك اأي اأوجه ق�صور جوهرية ف�ي اأدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها اأثناء اأعمال التدقيق. 

كم���ا نزود الم�سوؤولين عن الحوكمة ببي���ان يف�يد بالتزامنا بالمتطلبات الأخالقية ذات ال�سلة ف�يما يخت�س بال�ستقاللية، ونبلغهم 

ا بكافة العالقات والأمور الأخرى التي نرى ب�صورة معقولة اأنها من المحتمل اأن توؤثر على ا�صتقالليتنا بالإ�صافة اإلى التدابير  اأي�صً

ذات ال�سلة، متى كان ذلك منا�سًبا. 

من خالل الأمور التي تم تداولها مع الم�سوؤولين عن الحوكمة فقد حددنا تلك الأمور التي كان لها اأهمية كبيرة ف�ي تدقيق البيانات 

المالي���ة المجمع���ة للفترة الحالية لذلك فهي تع���د اأمور تدقيق رئي�سية. اإننا نف�سح عن هذه الأم���ور ف�ي تقرير مراقبي الح�سابات 

الخا����س بن���ا ما لم يمنع القانون اأو اللوائح الإف�ساح العلني عن هذه الأم���ور اأو، ف�ي اأحوال نادرة جدًا، عندما نتو�سل اإلى اأن اأمرا 

م���ا يج���ب عدم الإف�ساح عنه ف����ي تقريرنا لأنه من المتوقع ب�سكل معقول اأن تتجاوز النتائ���ج العك�سية المترتبة على هذا الإف�ساح 

المكا�سب العامة له.
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تقرير حول المتطلبات القانونية والأمور التنظيمية الأخرى

بالإ�صافة اإلى ذلك، براأينا، اأن ال�صركة الأم تم�صك �صجالت محا�صبية منتظمة واأن البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو  وارد 
ف����ي تقري���ر مجل�س الإدارة ف�يما يخ�س البيانات المالية المجمعة. كذلك فق���د ح�سلنا على المعلومات والإي�ساحات التي راأيناها 
�صروري���ة لأغرا����ض التدقيق، واأن البيانات المالية المجمعة تت�صمن المعلومات التي يتطلبها قانون ال�صركات رقم 1 ل�سنة 2016، 
ولئحت���ه التنف�يذية، وعقد التاأ�سي����س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم وتعديالتهما، واأن الجرد ق���د اأجري وفقا لالأ�سول المرعية، 
ولم يرد لعلمنا اأية مخالفات لأحكام قانون ال�سركات رقم 1 ل�سنة 2016، ولئحته التنف�يذية، اأو لعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي 
لل�سركة الأم وتعديالتهما، خالل ال�سنة المالية المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016 على وجه يوؤثر ماديا ف�ي ن�صاط المجموعة اأو ف�ي 

مركزها المالي المجمع.

علي محمد كوهريقي�ش محمد الن�سف

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

مراقب ح�سابات – ترخي�س رقم )156( فئة )اأ(
Prime Global ع�سو ف�ي

مكتب ال�سالحية – محا�سبون قانونيين

الكويت ف�ي: 15 مار�س 2017
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20162015اإي�ساح 
الموجودات

الموجودات غير المتداولة

5161,937,752164,491,549ممتلكات ومن�ساآت ومعدات
132,915103,167موجودات غري ملمو�صة

6818,668842,680ا�ستثمارات عقارية
715,709,73015,516,911ا�ستثمارات ف�ي �سركات زميلة

850,408,03849,694,984ا�ستثمارات متاحة للبيع
229,007,103230,649,291

الموجودات المتداولة

916,367,87114,990,160خمزون
1033,902,95423,267,525مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

118,154,2357,994,181ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
1212,956,41516,477,096النقد والنقد املعادل

71,381,47562,728,962
300,388,578293,378,253مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

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

445,592445,592اأرباح بيع اأ�سهم خزانة
1545,193,63743,144,613احتياطي اإجباري

1640,231,14838,182,124احتياطي اختياري
18,930,12818,930,128احتياطي عام

)28,694,013()29,287,828(احتياطي التغري ف�ي القيمة العادلة
)525,360()410,163(ن�سيب املجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

117,162120,851ن�سيب املجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية
29,141,88528,015,883اأرباح مرحلة

190,870,113186,128,370حقوق الملكية العائدة لم�ساهمي ال�سركة الأم
-136,184ح�ص�ض غري م�صيطرة

191,006,297186,128,370مجموع حقوق الملكية 

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

1760,115,95760,577,621قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات
2,591,4332,405,374خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظف�ني

62,707,39062,982,995

المطلوبات المتداولة 

1722,181,19622,554,814قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات
1824,493,69521,712,074دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

46,674,89144,266,888
109,382,281107,249,883جمموع املطلوبات

300,388,578293,378,253مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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20162015اإي�ساح
98,515,71492,616,249المبيعات

)67,853,817()73,628,253(19تكلفة المبيعات
24,887,46124,762,432مجمل الربح

)430,615(20114,656اإيرادات/)م�صروفات( ن�صاط اأخرى
)4,503,361()4,739,108(م�سروفات بيعية وعمومية واإدارية

20,263,00919,828,456ربح العمليات
)304,284()294,161(10مخ�ص�ض ديون م�صكوك ف�ي تح�صيلها

)2,746,264()2,918,405(اأعباء تمويل
24,80039,861اإيرادات فوائد

212,966,0273,224,347�ساف�ي اأرباح ا�ستثمارات 
7459,400137,055ن�سيب المجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة

20,500,67020,179,171�سافـي الربح قبل ال�ستقطاعات
)190,679()181,450(ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

)440,724()451,911(�صريبة دعم العمالة الوطنية
)113,075()180,764(زكاة 

)140,000()190,000(مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة
19,496,54519,294,693�سافـي ربح ال�سنة

العائد الى:
19,486,11319,294,693م�ساهمي ال�سركة الأم

-10,432ح�ص�ض غير م�صيطرة
19,496,54519,294,693�سافـي ربح ال�سنة

2227.3327.06ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة )فل�س(

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

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

بيان الدخل المجمع  
لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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20162015اإي�ساح

19,496,54519,294,693�سافـي ربح ال�سنة

بنود الخ�سائر ال�ساملة الأخرى

بنود يمكن اإعادة ت�صنيفها لحقًا �صمن بيان الدخل المجمع:
ا�ستثمارات متاحة للبيع:

)14,396,365()573,369(�ساف�ي الخ�سائر الغير محققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)5,605()20,759(المحول اإلى بيان الدخل المجمع من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)594,128()14,401,970(

ا�ستثمارات فـي �سركات زميلة:

7115,197167,384ن�سيب المجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

115,197167,384

فروق ترجمة بيانات مالية بعمالت اأجنبية:

88,349)3,716(ن�سيب المجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية

)14,146,237()482,647(اإجمالي بنود الخ�سائر ال�ساملة الأخرى لل�سنة

19,013,8985,148,456اإجمالي الدخل ال�سامل لل�سنة

العائد اإلي:

19,003,8065,148,456م�ساهمي ال�سركة الأم 

-10,092ح�ص�ض غير م�صيطرة 

19,013,8985,148,456

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

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

بيان الدخل ال�سامل المجمع  
لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

43

42



لأم
ة ا

رك
�س

ال
ي 

هم
سا

م�
 ل

دة
ائ

لع
ة ا

كي
مل

ال
ق 

قو
ح

مال
س ال

راأ�
دار

�س
ة اإ

الو
ع

انة
خز

هم 
اأ�س

يع 
ح ب

ربا
اأ

هم 
اأ�س

انة
خز

طي 
تيا

اح
ري

جبا
اإ

طي 
تيا

اح
ري

تيا
اخ

عام
طي 

تيا
اح

ير 
لتغ

ي ا
اط

حتي
ا

مة 
لقي

ي ا
ف�

دلة
لعا

ا

ب 
�سي

ن
ن 

ة م
وع

جم
الم

ت 
طيا

تيا
اح

يلة
زم

ت 
ركا

�س

ب 
�سي

ن
ن 

ة م
وع

جم
الم

مة 
رج

ي ت
اط

حتي
ا

لية
 ما

ات
يان

ب

حلة
مر

اح 
اأرب

موع
مج

ال
�س 

�س
ح

ير 
غ

رة
يط

م�س

وق 
حق

وع 
جم

م
كية

لمل
ا

20
15

ير 
ينا

 1 
ف�ي

يد 
�س

الر
73

,3
30

,3
87

26
,6

75
,8

10
)1

3,
49

7,
64

5(
44

5,
59

2
41

,1
26

,6
96

36
,1

64
,2

07
18

,9
30

,1
28

)1
4,

29
2,

04
3(

)6
92

,7
44

(
32

,5
02

25
,5

92
,8

80
19

3,
81

5,
77

0
-

19
3,

81
5,

77
0

سنة
ال�

بح 
ي ر

اف�
�س

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

19
,2

94
,6

93
19

,2
94

,6
93

-
19

,2
94

,6
93

 / 
ر(

سائ
خ�

)ال
ود 

 بن
لي

جما
ا

رى
لأخ

ل ا
سام

ال�
خل 

الد
-

-
-

-
-

-
-

)1
4,

40
1,

97
0(

16
7,

38
4

88
,3

49
-

)1
4,

14
6,

23
7(

-
)1

4,
14

6,
23

7(

دية
 نق

باح
 اأر

ات
زيع

تو
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
)1

2,
83

5,
85

6(
)1

2,
83

5,
85

6(
-

)1
2,

83
5,

85
6(

ات
طي

تيا
لح

ى ا
ل اإل

حو
الم

-
-

-
-

2,
01

7,
91

7
2,

01
7,

91
7

-
-

-
-

)4
,0

35
,8

34
(

-
-

-

بر 
�سم

 دي
31

�ي 
د ف

�سي
الر

20
15

73
,3

30
,3

87
26

,6
75

,8
10

)1
3,

49
7,

64
5(

44
5,

59
2

43
,1

44
,6

13
38

,1
82

,1
24

18
,9

30
,1

28
)2

8,
69

4,
01

3(
)5

25
,3

60
(

12
0,

85
1

28
,0

15
,8

83
18

6,
12

8,
37

0
-

18
6,

12
8,

37
0

20
16

ير 
ينا

 1 
ف�ي

يد 
�س

الر
73

,3
30

,3
87

26
,6

75
,8

10
)1

3,
49

7,
64

5(
44

5,
59

2
43

,1
44

,6
13

38
,1

82
,1

24
18

,9
30

,1
28

)2
8,

69
4,

01
3(

)5
25

,3
60

(
12

0,
85

1
28

,0
15

,8
83

18
6,

12
8,

37
0

-
18

6,
12

8,
37

0

رة 
يط

م�ص
ير 

ض غ
ص�

ح�
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
46

,0
92

46
,0

92
ير 

ض غ
ص�

ح�
ب ال

�صي
ن

ال 
س م

راأ�
دة 

زيا
�ي 

ة ف
طر

�سي
الم

عة 
تاب

كة 
�سر

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

80
,0

00
80

,0
00

سنة
ال�

بح 
ي ر

اف�
�س

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

19
,4

86
,1

13
19

,4
86

,1
13

10
,4

32
19

,4
96

,5
45

لة 
سام

ال�
ئر 

�سا
لخ

د ا
بنو

لي 
جما

ا
رى

لأخ
ا

-
-

-
-

-
-

-
)5

93
,8

15
(

11
5,

19
7

)3
,6

89
(

-
)4

82
,3

07
(

)3
40

(
)4

82
,6

47
(

اح 
�س

)اإي
ية 

قد
ح ن

ربا
ت اأ

يعا
توز )2
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

)1
4,

26
2,

06
3(

)1
4,

26
2,

06
3(

-
)1

4,
26

2,
06

3(

ات
طي

تيا
لح

ى ا
ل اإل

حو
الم

-
-

-
-

2,
04

9,
02

4
2,

04
9,

02
4

-
-

-
-

)4
,0

98
,0

48
(

-
-

-

بر 
�سم

 دي
31

�ي 
د ف

�سي
الر

20
16

73
,3

30
,3

87
26

,6
75

,8
10

)1
3,

49
7,

64
5(

44
5,

59
2

45
,1

93
,6

37
40

,2
31

,1
48

18
,9

30
,1

28
)2

9,
28

7,
82

8(
)4

10
,1

63
(

11
7,

16
2

29
,1

41
,8

85
19

0,
87

0,
11

3
13

6,
18

4
19

1,
00

6,
29

7

عة.
جم

 امل
لية

املا
ت 

انا
لبي

ذه ا
ن ه

اأ م
جز

 يت
ًا ل

زء
 ج

كل
ت�س

قة 
رف

 امل
ات

اح
�س

لإي
ن ا

اإ

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

بيان التغيرات فـي حقوق الملكية المجمع   
لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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20162015اإي�ساح
التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

19,496,54519,294,693�ساف�ي ربح ال�سنة
ت�سويات:

7,524,7154,547,570ال�ستهالكات والإطفاءات
10294,161304,284مخ�ص�ض ديون م�صكوك ف�ي تح�صيلها 

2,918,4052,746,264اأعباء تمويل
)39,861()24,800(اإيرادات فوائد

)3,339,950()3,071,756(21�ساف�ي اأرباح ا�ستثمارات 
)137,055()459,400(7ن�سيب المجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة

186,059149,470مخ�س�س مكافاأة نهاية خدمة الموظف�ين
26,863,92923,525,415�ساف�ي الربح الت�سغيلي قبل التغيرات ف�ي راأ�س المال العامل

1,150,517)1,377,711(مخزون
738,820)10,929,590(مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

56,6671,219,817ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
)334,550(2,821,339دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

17,434,63426,300,019�سافـي النقد الناتج من الأن�سطة الت�سغيلية
التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية

)6,879,697()5,010,951(المدفوع ل�سراء ممتلكات ومن�ساآت ومعدات
75,57547,305المح�سل من بيع ممتلكات ومن�ساآت ومعدات 

)27,736()42,909(المدفوع ل�صراء موجودات غير ملمو�صة
-633المح�صل من بيع موجودات غير ملمو�صة

)227,842()2,306,593(المدفوع ل�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
1,248,445492,407المح�سل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

)528,959(528,959ودائع لدى موؤ�س�سات مالية
2,988,0923,439,734توزيعات اأرباح م�ستلمة
24,80039,861اإيرادات فوائد م�ستلمة

)3,644,927()2,493,949(�سافـي النقد الم�ستخدم فـي الأن�سطة ال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�سطة التمويلية

39,275,95119,678,642الم�صحوب من قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات
)26,411,929()40,135,920(الم�صدد لقرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات

)2,960,934()2,918,405(اأعباء تمويلية مدفوعة
)12,761,430()14,279,785(توزيعات اأرباح مدفوعة

-125,752�صافى التغير ف�ي الح�ص�ض غير الم�صيطرة 
)22,455,651()17,932,407(�سافـي النقد الم�ستخدم فـي الأن�سطة التمويلية

199,441)2,991,722(�ساف�ي التغير ف�ي النقد والنقد المعادل
15,948,13715,748,696النقد والنقد المعادل ف�ي بداية ال�سنة

1212,956,41515,948,137النقد والنقد المعادل فـي نهاية ال�سنة

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

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

بيان التدفقات النقدية المجمع   
لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016

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

 تاأ�س�س���ت �سرك���ة اأ�سمن���ت الكوي���ت - �سرك���ة م�ساهم���ة كويتية عام���ة “ال�سرك���ة الأم” بموج���ب المر�س���وم الأميري ال�س���ادر بتاريخ
5 نوفمبر 1968، كما تم اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأم ف�ي �سوق الكويت لالأوراق المالية ف�ي 29 �سبتمبر 1984. 

ف�يما يلي الأغرا�ض التي اأ�ص�صت من اأجلها ال�صركة الأم:

اإقام���ة م�ص���روع لإنتاج ال�صمنت العادي وال�صمن���ت البورتالندي المق���اوم للكبريتات وال�صمنت البورتالن���دي لالأغرا�ض ال�صناعية 
وب�سكل عام جميع اأنواع ال�سمنت.

اإقامة الم�صانع والمعامل التي من �صاأنها تحقيق اأغرا�ض ال�صركة الأم.

القيام بالمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والعدد والآلت المرتبطة بطبيعة عمل ال�سركة الأم ونقلها �سواء داخل البالد اأو خارجها.

لل�صرك���ة الأم اأن تهت���م اأو ت�صترك باأي وجه من وجوه ال�صتراك مع الهيئ���ات اأو ال�صركات التي تزاول اأعماًل �صبيهة باأعمالها والتي قد 
تعاونه���ا عل���ى تحقيق اأغرا�صها ف�ي الكويت اأو ف�ي الخ���ارج، ولها اأن ت�صتري هذه الهيئات اأو تلحقها بها وله���ا اأن ت�صترك ف�ي تاأ�صي�ض 

ال�سركات العقارية.

ا�ستغ���الل الفوائ����س المالية المتوفرة لدى ال�سركة الأم عن طري���ق ا�ستثمارها وتنميتها محليًا وعالميًا ف����ي محافظ مالية ومحافظ 
عقاري���ة، وا�صتثم���ار اأموال ال�صركة عن طري���ق الم�صاهمة ف�ي تاأ�صي�ض ال�صركات بكافة اأنواعها وباخت���الف اأغرا�صها وف�ي ال�صناديق 

ال�ستثمارية داخل وخارج دولة الكويت على اأن تدار من قبل �سركات وجهات متخ�س�سة.

يق���ع المرك���ز الرئي�سي لل�سركة الأم ف�ي �سرق، منطقة ال�سوابر، �سارع ال�سه���داء، بيت ال�سمنت، �س.ب. 20581 ال�سفاة 13066 
الكويت.   – دولة 

تت�سمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليها مجتمعة “بالمجموعة”(.

اأ�سم ال�سركة
الكيان 

القانوني
الن�شاط 
الرئي�سي

بلد 
التاأ�سي�ش

ن�سبة الملكية %

20162015

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

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

99.84499.844الكويت�سناعي�ض.م.ك.م�سركة اأ�سمنت الكويت للخر�سانة الجاهزة

تم ا�ستخدام البيانات المالية المدققة لل�سركات التابعة عند اإعداد البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016. 

بل���غ اإجمالي موج���ودات ال�سركات التابع���ة 34,849,059 دينار كويتي كما ف����ي 31 دي�سمب���ر 2016 )27,470,471 دينار كويتي 
كم���ا ف����ي 31 دي�سمبر 2015(، كم���ا بلغ �ساف�ي اأرباحه���ا 1,896,261 دينار كويتي لل�سنة المنتهية ف����ي 31 دي�سمبر 2016 )مبلغ 

974,169 دينار كويتي لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2015(.

ت����م اإ�س����دار قان����ون ال�سركات ف�����ي 24 يناير 2016 بموجب المر�س����وم بقانون رقم 1 ل�سن����ة 2016 )»قانون ال�سركات«( ال����ذي تم ن�سره ف�ي 
الجري����دة الر�سمي����ة بتاري����خ 1 فبراير 2016 والذي بموجبه تم اإلغ����اء المر�سوم بقانون ال�سركات رقم 25 ل�سن����ة 2012 وتعديالته. وعلى ان 
يعم����ل به����ذا القانون اعتبارا م����ن 26 نوفمبر 2012، كما تم اإ�سدار الالئحة التنف�يذية لهذا القان����ون ون�سرها بالجريدة الر�سمية بتاريخ 17 

يوليو 2016.

 تمت الموافقة على اإ�سدار البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016 من قبل مجل�س اإدارة ال�سركة الأم بتاريخ
15 مار�س 2017 وهي خا�صعة لموافقة الجمعية العامة العمومية للم�صاهمين.

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(
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اأ�ش�س الإعداد وال�شيا�شات المحا�شبية الهامة   .2

2.1  اأ�س�ش الإعداد

تم اإعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. تم اإعداد هذه البيانات المالية المجمعة على اأ�سا�س 
مبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء بع�س الأدوات المالية التي يتم قيا�سها بالقيم العادلة، كما هو مبين ف�ي ال�سيا�سات المحا�سبية اأدناه.

تطبيق معايير دولية جديدة ومعدلة للمعايير الدولية للتقارير المالية  2.2

) اأ(  معايير وتف�سيرات وتعديالت جديدة �سارية من 1 يناير 2016  

اإن ال�صيا�ص���ات المحا�صبي���ة المطبقة من قب���ل المجموعة مماثلة لتلك المطبقة ف����ي ال�صنة ال�صابقة با�صتثن���اء التغيرات الناتجة عن 
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة التالية وتعديالتها:

المعيار الدولي للتقارير المالية 14: الح�سابات التنظيمية الآجلة

ي�سم���ح ه���ذا المعيار، الذي ي�س���ري على المن�ساأة التي تطب���ق المعايير الدولية للتقاري���ر المالية على بياناتها ال�سنوي���ة لأول مرة، ويتعلق 
بالفت���رة الت���ي تبداأ ف�ي اأو بعد 1 يناير 2016، للمن�س���اأة التي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية لأول مرة بال�ستمرار ف�ي المحا�سبة 
ع���ن »اأر�س���دة الح�ساب���ات التنظيمي���ة الآجلة« طبًقا للمعايي���ر المحا�سبية ال�سابقة – م���ع اإجراء بع�س التغيرات المح���دودة- وذلك عند 
التطبي���ق المبدئ���ي للمعايي���ر الدولية للتقارير المالية وف����ي البيانات المالية الالحق���ة. يتم عر�ض اأر�صدة الح�صاب���ات التنظيمية الآجلة 
والح���ركات عل���ى هذه الأر�سدة ب�س���كل م�ستقل ف�ي بيان المرك���ز المالي وبيان الرب���ح اأو الخ�سارة والدخل ال�سامل الآخ���ر، ويجب اإدراج 
اإف�ساحات محددة. لن يطبق هذا المعيار على المجموعة نظًرا لأنها تقوم باإعداد بياناتها حالًيا طبًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 11: المحا�سبة عن امتالك ح�س�ش فـي عمليات م�ستركة

تو�صح التعديالت طريقة المحا�صبة عن امتالك ح�صة ف�ي عملية م�صتركة عندما ت�صكل العملية معاملة تجارية تتطلب من الم�صتري 
تطبيق كافة المبادئ المتعلقة بالمحا�سبة عن دمج الأعمال الواردة ف�ي المعيار الدولي للتقارير المالية 3 والمعايير الدولية للتقارير 
المالي���ة الأخ���رى. ت�صري التعديالت باأث���ر م�صتقبلي على الفترات المالية التي تبداأ ف�ي اأو بع���د 1 يناير 2016، مع ال�سماح بالتطبيق 

المبكر. ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 16 ومعيار المحا�سبة الدولي 38: تو�سيح الطرق المقبولة لال�ستهالك والإطفاء 

تو�ص���ح التعدي���الت على ه���ذه المعايير، والتي ت�صري على الفت���رات ال�صنوية التي تبداأ ف�ي اأو بعد 1 يناي���ر 2016، اأن تحديد طريقة 
ال�صته���الك اأو الإطف���اء المتراكم بموجب طريقة اإعادة التقييم ل يعتمد على اختي���ار طريقة التقييم. كما تو�صح التعديالت اأنه يتم 
احت�ص���اب ال�صته���الك اأو الإطف���اء المتراكم بالفرق بين اإجمال���ي و�صاف�ي القيم الدفتري���ة. بالتالي، ف�ي حالة اإع���ادة تقدير القيمة 
المتبقية اأو العمر الإنتاجي اأو طريقة ال�صتهالك اأو الإطفاء قبل اإجراء عملية اإعادة التقييم، فاإن اإعادة اإدراج ال�صتهالك اأو الإطفاء 
المتراكم ل يتنا�صب مع التغير ف�ي اإجمالي القيمة الدفترية لالأ�صل. ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 27: طريقة حقوق الملكية فـي البيانات المالية المنف�سلة

�سي�سمح التعديل، الذي ي�سري على الفترات ال�سنوية التي تبداأ ف�ي اأو بعد 1 يناير 2016، للمن�ساآت با�ستخدام طريقة حقوق الملكية 
للمحا�سب���ة عن ال�ستثمارات ف�ي المن�ساآت التابعة والم�ساريع الم�ستركة والمن�ساآت الزميلة ف�ي بياناتها المالية المنف�سلة. و�سيتعين 
عل���ى المن�س���اآت التي تطب���ق بالفعل المعايير الدولي���ة للتقارير المالي���ة، واختارت تغيير طريق���ة حقوق الملكية ف����ي بياناتها المالية 

المنف�صلة، اأن تقوم بتطبيق هذا التغيير باأثر رجعي. ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

�سركة ا�سمنت الكويت - �سركة م�ساهمة كويتية عامة و�سركاتها التابعة
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تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 16 ومعيار المحا�سبة الدولي 41 الزراعة: النباتات المثمرة.

تتطلب التعديالت على هذه المعايير، والتي ت�سري على الفترات ال�سنوية التي تبداأ ف�ي اأو بعد 1 يناير 2016، المحا�سبة عن النباتات 
المثمرة )وهي مجموعة فرعية من الموجودات الحيوية التي ت�صتخدم فقط لغر�ض المحا�صبة عن نمو المنتجات الزراعية على مدى 
فترات متباينة( بالطريقة نف�سها التي يتم بها المحا�سبة عن الممتلكات والمن�ساآت والمعدات ف�ي معيار المحا�سبة الدولي 16 نظًرا 
لأن العملي���ة الخا�ص���ة بها تماثل تلك الخا�صة بالت�صني���ع على خالف كافة الموجودات الحيوية الأخ���رى المتعلقة بالن�صاط الزراعي 
ا تكاليف البيع. بالتالي، اأ�صافت التعديالت النباتات المثمرة �صمن نطاق معيار المحا�صبة الدولي  والتي تقا�ض بالقيمة العادلة ناق�صً
16 ب���دًل من معيار المحا�سبة الدول���ي 41، وتظل المنتجات الزراعية للنباتات المثمرة �صمن نطاق معيار المحا�صبة الدولي 41. ل 

يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي اأثر على المجموعة حيث اأن المجموعة لي�ض لديها اأي نباتات مثمرة.

التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012:

ت�سري هذه التح�سينات من 1 يناير 2016 ول يتوقع اأن يكون لها تاأثير مادي على المجموعة. وهي تت�صمن:

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 5: الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

عن���د اإع���ادة ت�سنيف اأ�سل م���ا )اأو مجموعة ا�ستبعاد( من »محتفظ به���ا للبيع« اإلى »محتفظ بها للتوزي���ع« اأو العك�س، ل ت�سكل اإعادة 
الت�صنيف المذكورة تغييًرا على خطة البيع اأو التوزيع ول �صرورة للمحا�صبة عنها على هذا النحو.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 7: الأدوات المالية: الإف�ساحات

ت����م اإدراج اإر�ص����ادات محددة حول الموجودات المالية المحولة لم�صاعدة الإدارة ف�ي تحدي����د ما اإذا كانت �صروط اأحد ترتيبات الخدمة 
ت�ص����كل »م�صارك����ة م�صتمرة« اأم ل، وبالتالي تحديد م����ا اإذا كان الأ�صل موؤهاًل لعدم التحقق من عدمه. يتوج����ب اإدراج عر�ض اإف�صاحات 
اإ�صاف�ي����ة تتعل����ق بمقا�صة الموجودات المالية والمطلوبات المالي����ة ف�ي التقارير المرحلية فقط اإذا تطلب معي����ار المحا�صبة الدولي 34 

ذلك.

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 19: مزايا الموظفـين

عن���د تحدي���د معدل الخ�سم للتزامات مكافاأة نهاية الخدمة، تعطى الأهمية للعملة التي تم بها اإدراج المطلوبات ولي�س عملة الدولة 
التي ظهرت تلك المطلوبات بها.

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 34: التقارير المالية المرحلية

تو�صح التعديالت ما هو المق�صود باإ�صارة المعيار اإلى »المعلومات المف�صح عنها ف�ي مو�صع اآخر بالتقرير المالي المرحلي« وت�صيف 
�صرورة اإدراج اإ�صارة مرجعية بالبيانات المالية المرحلية اإلى مو�صع تلك المعلومات. 

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 1: مبادرة الإف�ساح

تو�ص���ح التعدي���الت عل���ى ه���ذا المعيار، والتي ت�ص���ري على الفت���رات ال�صنوية التي تب���داأ ف�ي اأو بع���د 1 يناير 2016، بع����س الأحكام 
الم�صتخدمة ف�ي عر�ض التقارير المالية. يوؤدي تطبيق هذه التعديالت اإلى تغييرات على ما يلي:

ب���اأن )1( المعلومات ل يجب حجبه���ا بالتجميع اأو بتقديم معلومات غي���ر مادية، )2( اعتبارات  المادي���ة، تو�ص���ح التعديالت   •
المادي���ة تنطب���ق عل���ى كل اأجزاء البيان���ات المالية، و )3( حت���ى عندما يتطلب المعي���ار اإف�ساحا محددا، عنده���ا يتم تطبيق 

اعتبارات المادية. 

بيان المركز المالي اأو بيان الربح اأو الخ�صارة والدخل ال�صامل الآخر، تو�صح التعديالت )1( اأن قائمة البنود الأ�سا�سية الواجب   •
عر�صه���ا ف����ي هذه البيانات يمكن ع���دم تجميعها اأو تجميعها متى كان ذلك مالئًما. تقدم التعدي���الت اإر�صادات اإ�صاف�ية تتعلق 
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بقي���م المجم���وع الفرعي ف�ي هذه البيانات، و )2( اأن ح�س���ة المن�ساأة ف�ي الدخل ال�سامل الآخر لل�س���ركات الزميلة والم�ساريع 
الم�صتركة التي يتم المحا�صبة عنها بطريقة حقوق الملكية يجب عر�صها ب�صورة مجملة كبنود اأ�صا�صية فردية �صواء ما اإذا كان 

�سيتم اإعادة ت�سنيفها لحًقا اإلى الربح اأو الخ�سارة اأم ل. 

الإي�صاح���ات، حي���ث ت�صي���ف التعديالت اأمثلة اإ�صاف�ية عن الطرق التي يمكن اتباعها لترتيب الإي�صاحات ما يوؤكد على �صرورة   •
مراعاة عوامل ال�ستيعاب والمقارنة عند تحديد ترتيب الإي�ساحات.

ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

تعديـــالت علـــى المعاييـــر الدوليـــة للتقاريـــر الماليـــة 10 و 12 ومعيار المحا�سبـــة الدولـــي 28: المن�ســـاآت ال�ستثمارية: تطبيق 

ا�ستثناء التجميع

توؤك���د التعدي���الت على هذه المعايير، والتي ت�سري عل���ى الفترات ال�سنوية التي تبداأ ف�ي اأو بعد 1 يناي���ر 2016، على ا�ستمرار اإتاحة 
الإعفاء من اإعداد البيانات المالية المجمعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 10 للمن�ساأة الأم التي تعتبر �سركة تابعة لمن�ساأة 
ا�ستثماري���ة حت���ى واإن كانت المن�ساأة ال�ستثمارية تقوم بقيا����س كافة �سركاتها التابعة بالقيمة العادلة طبًق���ا للمعيار الدولي للتقارير 
المالية 10. اإل انه يجب تجميع ال�سركة التابعة اإذا كانت تلك ال�سركة تقدم خدمات اأو اأن�سطة تتعلق بال�ستثمار للمن�ساأة ال�ستثمارية. 
تو�صح التعديالت اأن هذا ال�صتثناء ل ينطبق اإل على ال�صركات التابعة التي ل ت�صكل ف�ي حد ذاتها من�صاآت ا�صتثمارية، ويتمثل الغر�ض 
الرئي�س���ي منها ف����ي تقديم خدمات واأن�سطة تتعل���ق بالأن�سطة ال�ستثمارية للمن�س���اأة الأم ال�ستثمارية. ويجب قيا����س كافة ال�سركات 

التابعة الأخرى للمن�ساأة ال�ستثمارية وفًقا للقيمة العادلة.

ان�سجام���ا م���ع التعديالت ال�سابقة، تم تعدي���ل معيار المحا�سبة الدولي 28 للتاأكيد على اأن الإعفاء م���ن تطبيق طريقة حقوق الملكية 
���ا على الم�صتثمر ف����ي �صركة زميلة اأو م�صروع م�صت���رك اإذا كان ذلك الم�صتثمر هو �صركة تابع���ة لمن�صاأة ا�صتثمارية حتى  ينطب���ق اأي�صً
اإذا كان���ت المن�س���اأة الأم ال�ستثمارية تقوم بقيا�س كافة �سركاتها التابع���ة بالقيمة العادلة. كما تم تعديل معيار المحا�سبة الدولي 28 
بحي���ث ي�صم���ح للمن�صاأة ال�صتمرار ف�ي قيا�ض القيم���ة العادلة الذي تطبقه ال�صركة الزميلة اأو الم�ص���روع الم�صترك، الذي يمثل من�صاأة 

ا�ستثمارية، ف�ي المحا�سبة عن ح�س�سها ف�ي ال�سركات التابعة بدًل من تطبيق �سيا�سات محا�سبية موحدة.

اأو�صح���ت التعدي���الت على المعيار الدولي للتقارير المالية 12 اأنه يجب على المن�س���اأة ال�ستثمارية التي تقي�س كافة �سركاتها التابعة 
بالقيم���ة العادل���ة تقديم اإف�ساحات المعي���ار الدولي للتقاري���ر المالية 12 المتعلقة بالمن�س���اآت ال�ستثمارية. ل يتوق���ع اأن يكون لهذه 

التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

) ب(  معايير وتف�سيرات �سادرة لكنها غير �سارية   

تم اإ�صدار المعايير الجديدة والمعدلة التالية من قبل مجل�ض معايير المحا�صبة الدولية لكنها غير �صارية بعد ولم تطبقها المجموعة: 

المعيار الدولي للتقارير المالية 9: الأدوات المالية

يح���ل ه���ذا المعيار ال���ذي ي�سري على الفت���رات ال�سنوية التي تبداأ ف�ي اأو بع���د 1 يناير 2018 محل الإر�سادات ال���واردة ف�ي معيار 
المحا�سبة الدولي 39: الأدوات المالية: التحقق والقيا�س. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 كيف تقوم من�ساأة ما بت�سنيف 
وقيا����ض اأدواته���ا المالية كما يقدم المعي���ار نموذًجا جدي���ًدا للخ�صائر الئتماني���ة المتوقعة لحت�صاب انخفا����ض قيمة الموجودات 
المالي���ة بالإ�صاف���ة اإل���ى متطلبات جديدة عام���ة لمحا�صبة التحوط. كم���ا ي�صتند اإلى الإر�صادات حول تحق���ق وعدم تحقق الأدوات 

المالي���ة م���ن معي���ار المحا�سب���ة الدول���ي 39.

يتوق���ع اأع�س���اء مجل�س اإدارة ال�سركة الأم األ يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالي���ة 9 ف�ي الم�صتقبل تاأثير مادي على المبالغ 
المدرج���ة ف�يم���ا يخ�ض الموجودات والمطلوبات المالية لل�صركة. على الرغم من ذل���ك، لي�ض من الممكن عمليًا اأن يتم تقديم تقدير 

معقول لتاأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حتى تقوم ال�سركة بمراجعة تف�سيلية.
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المعيار الدولي للتقارير المالية 15: اإيرادات من عقود مع عمالء

يقدم هذا المعيار، الذي ي�سري على الفترات ال�سنوية التي تبداأ ف�ي اأو بعد 1 يناير 2018، اإطار عمل �ساماًل لتحديد اإمكانية تحقق 
الإيرادات وحجم وتوقيت تحققها. يحل هذا المعيار محل المعايير والتف�سيرات الحالية التالية ف�ي تاريخ �سريانه: 

18: الإيرادات.  الدولي  المحا�سبة  معيار   •

11: عقود الإن�ساء.  الدولي  المحا�سبة  معيار   •

تف�سيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 13: برامج ولء العمالء. لجنة  تف�سير   •

لجنة تف�سيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 15: اتفاقيات بناء العقارات.  تف�سير   •

18: تحويالت الموجودات من العمالء. المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تف�سيرات  لجنة  تف�سير   •

31: الإيرادات – معامالت المقاي�سة التي ت�سمل خدمات الدعاية. الدائمة  التف�سيرات  لجنة  تف�سير   •

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تاأثير المعيار الدولي للتقارير المالية 15 وتخطط لتطبيق المعيار الجديد ف�ي تاريخ ال�سريان المطلوب.

المعيار الدولي للتقارير المالية 16: التاأجير

�س���وف ي�س���ري هذا المعيار للفت���رات ال�سنوية التي تبداأ ف�ي اأو بع���د 1 يناير 2019. يحل هذا المعيار محل معي���ار المحا�سبة الدولي 
رق���م 17 »التاأجير« حيث يتطلب من الم�صتاأجرين اإثبات جميع عق���ود التاأجير ف�ي الميزانية العمومية بطريقة مماثلة لعقود التاأجير 
التمويل���ي وفق���ا لمعيار المحا�سبة الدولي رق���م 17 مع ا�ستثناءات محدودة للموج���ودات المنخف�سة القيمة وعق���ود التاأجير ق�سيرة 
الأج���ل. كم���ا ف�ي تاريخ بدء عقد التاأجير �سيعت���رف الم�ستاأجر بالتزام �سداد دفعات الإيجار واأ�س���ل يمثل الحق ف�ي ا�ستخدام الأ�سل 

المعني خالل فترة التاأجير.

ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة 

تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 12: اإثبات موجودات �سريبية موؤجلة عن الخ�سائر غير المحققة

تو�ص���ح التعدي���الت على ه���ذا المعيار، والتي ت�صري باأث���ر رجعي على الفترات ال�صنوي���ة التي تبداأ ف�ي اأو بعد 1 يناي���ر 2017، اأن اأي 
من�ص���اأة تحت���اج اإلى النظر ف�ي ما اإذا كان قانون ال�صرائب يحد من م�ص���ادر الأرباح الخا�صعة لل�صريبة مقابل خ�صم التعديل الناتج 
عن الفروقات ال�سريبية الموؤقتة. عالوة على ذلك، توفر التعديالت اإر�سادات حول الطريقة التي يجب اأن تحدد بها المن�ساأة الأرباح 
الم�صتقبلية الخا�صعة لل�صريبة، و�صرح الظروف التي يمكن اأن ي�صمل ف�يها الربح الخا�صع لل�صريبة ا�صترداد بع�ض الموجودات لأكثر 

من قيمتها الدفترية.

 ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

تعديل على معيار المحا�سبة الدولي 7: مبادرة الإف�ساح

اإن التعدي���ل عل���ى هذا المعيار وال���ذي ي�صري باأثر م�صتقبلي على الفت���رات ال�صنوية التي تبداأ ف�ي اأو بع���د 1 يناير 2017، يتطلب من 
المن�ساأة تقديم اإف�ساحات تمّكن م�ستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات ف�ي المطلوبات الناتجة عن الأن�سطة التمويلية، بما 

ف�ي ذلك كال من التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية، وُي�صمح بالتطبيق المبكر لهذا التعديل.

ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 2: ت�سنيف وقيا�ش معامالت ال�سداد على اأ�سا�ش الأ�سهم

�سوف ي�سري  هذا التعديل على الفترات ال�سنوية التي تبداأ ف�ي اأو بعد 1 يناير 2018. وتتناول هذه التعديالت
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 ثالثة جوانب رئي�صية كما يلي: 
على قيا�ض الت�صويات النقدية لمعامالت ال�صداد على اأ�صا�ض الأ�صهم. ال�صتحقاق  �صروط  •  تاأثيرات 

معامالت ال�سداد على اأ�سا�س الأ�سهم مع خ�سائ�س الت�سوية بال�ساف�ي لاللتزامات ال�سريبية المقتطعة. ت�سنيف   •
المحا�صب���ة حي���ث اأن تعدي���ل بنود و�ص���روط معامالت ال�صداد على اأ�صا�ض الأ�صهم والذي يغي���ر ت�صنيفها من ت�صوية نقدية اإلى   •

ت�سوية حقوق ملكية.

ل يتوقع اأن يكون لهذه التعديالت اأي تاأثير مادي على المجموعة.

ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة  2.3

2.3.1  اأ�س�ش التجميع
ال�سركات التابعة

تت�سمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�سركة الأم وال�سركات التي ت�سيطرعليها ال�سركة الأم و�سركاتها التابعة. تتحقق 
ال�صيط���رة عندم���ا يكون لل�صركة الأم: )اأ( القدرة على التحكم ف�ي الجهة الم�صتثمر بها؛ )ب( التعر�ض اأو الحق ف�ي العوائد المتغيرة 

نتيجة ال�صراكة مع الجهة الم�صتثمر بها؛ و)ج( القدرة على ا�صتخدام التحكم ف�ي ال�صركة الم�صتثمر بها للتاأثير على العوائد. 

تعيد المجموعة تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر بها اإذا كانت الحقائق والظروف ت�سير اإلى وجود تغيرات على واحد اأو 
اأكثر من عنا�صر ال�صيطرة الثالثة الواردة اأعاله.

يبداأ تجميع ال�سركة التابعة عندما ت�سيطر ال�سركة الأم على ال�سركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد ال�سركة الأم ال�سيطرة على 
ال�صركة التابعة. وب�صفة خا�صة، يتم اإدراج الدخل والم�صروفات الخا�صة بال�صركة التابعة المقتناة اأو المباعة خالل ال�صنة �صمن بيان 
الدخل المجمع اأو الإيرادات ال�ساملة الأخرى اعتبارًا من تاريخ �سيطرة ال�سركة على ال�سركة التابعة حتى تاريخ توقف تلك ال�سيطرة. 
يت���م توزي���ع الربح اأو الخ�صارة وكل بند من بنود الإيرادات ال�صاملة الأخرى عل���ى مالكي ال�صركة والجهات غير الم�صيطرة. يتم توزيع 
الدخ���ل ال�صام���ل لل�ص���ركات التابعة اإلى مالك���ي ال�صركة اأو الجهات غي���ر الم�صيطرة حت���ى واإن اأدى ذلك اإلى وج���ود ر�صيد عجز ف�ي 

الح�ص�ض غير الم�صيطرة. 
عند ال�سرورة، يتم تعديل البيانات المالية لل�سركات التابعة لكي تتما�سى �سيا�ساتها المحا�سبية مع ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة.

يتم ا�ستبعاد جميع المعامالت والأر�سدة والإيردات والم�سروفات المتبادلة بين �سركات المجموعة بالكامل عند التجميع. 
يتم المحا�سبة عن التغيرات ف�ي ح�س�س ملكية المجموعة ف�ي ال�سركات التابعة التي ل ينتج عنها فقد ال�سيطرة على ال�سركة التابعة 
كمعامالت �صمن حقوق الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق الجهات الم�صيطرة وغير الم�صيطرة لتعك�ض التغيرات ف�ي ح�صتها 
ف�ي ال�صركات التابعة. يتم اإدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق الجهات غير الم�صيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع 

اأو الم�ستلم ف�ي حقوق الملكية مبا�سرة وتكون متاحة لم�ساهمي ال�سركة. 
عندم���ا تفقد المجموع���ة ال�صيطرة على ال�صركة التابعة يتم اإثبات الربح اأوالخ�صارة الناتج���ة عن ال�صتبعاد ف�ي بيان الدخل المجمع 

ويتم احت�ساب الربح اأو الخ�سارة بمقدار الفرق بين: 

)أ(- اإجمالي القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم والقيمة العادلة للح�سة المتبقية.

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

تتم المحا�سبة عن كافة المبالغ المعترف بها �سابقًا ف�ي بيان الدخل ال�سامل الآخر ف�يما يتعلق بال�سركة التابعة ف�يما اإذا كانت المجموعة 
ق����د قام����ت با�ستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات ال�سلة بال�سركة التابعة ب�سكل مبا�سر. يتم اعتبار القيمة العادلة لأي ا�ستثمار متبقي 
ف�ي ال�صركة التابعة »�صابقًا« ف�ي تاريخ فقدان ال�صيطرة على اأنها القيمة العادلة عند العتراف المبدئي لغر�ض المحا�صبة الالحقة وفقًا 

لمعيار المحا�سبة الدولي 39، اأو التكلفة عند العتراف المبدئي لال�صتثمار ف�ي ال�صركة الزميلة اأو الم�صروع الم�صترك.     
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دمج الأعمال

يت���م ا�ستخ���دام طريقة الإقتناء ف�ي المحا�سبة عن عملي���ات دمج الأعمال. يتم قيا�س مبلغ ال�سراء المح���ول لالإقتناء بالقيمة العادلة 
والت���ي يتم احت�صابها باإجمالي القيم���ة العادلة للموجودات المحولة ف�ي تاريخ الإقتناء والمطلوب���ات المتكبدة من المجموعة للمالك 
ال�صابقين لل�صركة المقتناة وكذلك اأية حقوق ملكية م�صدرة من المجموعة مقابل الإقتناء. يتم اإثبات الم�صاريف المتعلقة بالإقتناء 

ب�سفة عامة ف�ي بيان الدخل المجمع عند تكبدها.

يت���م العت���راف المبدئي للموج���ودات والمطلوبات المقتن���اة المحددة ف�ي عملية دمج الأعم���ال بالقيمة العادلة ف����ي تاريخ الإقتناء، 
باإ�ستثن���اء الموجودات والمطلوبات ال�سريبية الموؤجلة، اأو اأدوات حقوق الملكية المرتبطة بترتيبات المدفوعات على اأ�سا�س الأ�سهم، 

والموجودات الم�صنفة بغر�ض البيع حيث يتم المحا�صبة عنها وفقًا لمعايير التقارير المالية ذات العالقة.

يت���م قيا�ض ال�صه���رة بمقدار زيادة المقابل المحول وح�صة حقوق الجهات غير الم�صيطرة ف����ي ال�صركة المقتناة والقيمة العادلة لأي 
ح�س���ة مقتناة ف����ي ال�سابق عن �ساف�ي قيمة الموجودات المقتن���اة والمطلوبات المتكبدة المحددة كما ف����ي تاريخ الإقتناء. ف�ي حال 
زي���ادة �صاف����ي قيمة الموج���ودات المقتناة والمطلوب���ات المتكبدة عن المقابل المح���ول وح�صة حقوق الجهات غي���ر الم�صيطرة ف�ي 

ال�سركة المقتناة والقيمة العادلة لأي ح�سة مقتناة ف�ي ال�سابق، يتم اإدراج تلك الزيادة مبا�سرة ف�ي بيان الدخل المجمع كاأرباح.

يت���م قيا����ض ح�صة حقوق الجه���ات غير الم�صيطرة ف�ي ال�صرك���ة التابعة المقتناة بن�صب���ة ح�صة الجهات غي���ر الم�صيطرة ف�ي �صاف�ي 
الموجودات المحددة لل�سركة المقتناة اأو بالقيمة العادلة لتلك الح�سة. يتم اختيار طريقة القيا�س لكل معاملة على حدة. 

عن���د تنف�ي���ذ عملية دمج الأعمال على مراحل، يتم اإعادة قيا�س الح�س����س المملوكة �سابقًا ف�ي ال�سركة المقتناة بالقيمة العادلة ف�ي 
تاري���خ الإقتن���اء )تاريخ بدء ال�سيطرة( ويت���م اإدراج الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة - اإن وجدت - ف����ي بيان الدخل المجمع. يتم تحويل 
المبال���غ المعت���رف بها ف�ي بيان الدخل ال�سامل المجمع المتعلقة بالح�س�س ال�سابقة قبل تاريخ القتناء اإلى بيان الدخل المجمع كما 

لو تم ا�ستبعاد الح�سة بالكامل.

ال�سهرة

يتم اإدراج ال�صهرة الناتجة عن اإقتناء �صركات تابعة بالتكلفة كما ف�ي تاريخ القتناء ناق�صًا خ�صائر النخفا�ض ف�ي القيمة اإن وجدت.

لأغرا����ض تحديد مدى وجود انخفا����ض ف�ي قيمة ال�صهرة، يتم توزيع ال�صهرة على الوحدات المول���دة للنقد )اأو المجموعات المولدة 
للنقد( التي من المتوقع اأن ت�ستف�يد من عملية دمج الأعمال.

يت���م اختبار المجموعات المول���دة للنقد والتي توزع ال�صهرة عليها �صنويًا بغر�ض تحديد مدى وجود انخفا�ض ف�ي قيمتها اأو على مدى 
فترات اأقل عندما يكون هناك موؤ�صرًا على احتمال انخفا�ض قيم تلك المجموعات.

اإذا كان���ت القي���م القابلة لال�صترداد لوحدات تولي���د النقد اأقل من قيمتها الدفترية، فاإن خ�صائ���ر النخفا�ض ف�ي القيمة يتم توزيعها 
اأوًل لتخف�ي�ض قيمة اأي �صهرة موزعة على تلك الوحدات ثم على اأية موجودات اأخرى مرتبطة بالوحدات على اأ�صا�ض التوزيع الن�صبي 
ووفق���ًا للقي���م الدفترية لكل اأ�صل من اأ�صول وحدة توليد النقد. يتم اإدراج اأي���ة خ�صائر انخفا�ض ف�ي القيمة متعلقة بال�صهرة ف�ي بيان 

الدخل المجمع مبا�صرة. ل يتم رد خ�صائر النخفا�ض ف�ي القيم المتعلقة بال�صهرة والتي �صبق العتراف بها ف�ي الفترات الالحقة.

عند ا�ستبعاد اأيًا من وحدات توليد النقد، توؤخذ قيمة ال�سهرة المتعلقة بها ف�ي العتبار عند تحديد اأرباح وخ�سائر ال�ستبعاد.

ا�ستثمارات ف�ي �سركات زميلة وم�ساريع م�ستركة

اإن ال�صركات الزميلة هي تلك ال�صركات التي توؤثر ف�يها المجموعة ب�صكل جوهري. اإن التاأثير الجوهري هو القدرة على الم�صاركة ف�ي 
القرارات المالية وال�سيا�سات الت�سغيلية لل�سركة الم�ستثمر ف�يها لكنه لي�س �سيطرة اأو �سيطرة م�ستركة على هذه ال�سيا�سات.
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الم�ص���روع الم�صترك ه���و نوع من الترتيب الم�صترك يكون لالأط���راف الذين لديهم �صيطرة م�صتركة عل���ى الترتيب حقوق ف�ي �صاف�ي 
موج���ودات الم�ص���روع الم�صترك.  اإن ال�صيط���رة الم�صتركة هي الم�صاركة المتفق عليها تعاقديًا ف����ي ال�صيطرة على ترتيب ما وتتواجد 

فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة بالأن�سطة ذات ال�سلة موافقة الأطراف الم�ستركة بالإجماع.

اإن العتبارات التي تم اأخذها عند تحديد التاأثير الجوهري اأو ال�صيطرة الم�صتركة ت�صبه تلك العتبارات الالزمة لتحديد ال�صيطرة على 
ال�سركات التابعة. تتم المحا�سبة على ا�ستثمار المجموعة ف�ي �سركاتها الزميلة والم�ساريع الم�ستركة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية.

وفق���ًا لطريق���ة حقوق الملكية، يتم اإثبات ال�صتثمار ف�ي �صركة زميلة اأو م�صروع م�صترك مبدئيًا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفترية 
لال�صتثمار لإثبات التغيرات ف�ي ح�صة المجموعة ف�ي �صاف�ي موجودات ال�صركة الزميلة اأو الم�صروع الم�صترك منذ تاريخ ال�صتحواذ.  
اإن ال�صه���رة المتعلق���ة ب�صرك���ة زميلة اأو م�صروع م�صترك مدرجة ف����ي القيمة الدفترية لال�صتثمار وهي غير مطف���اأة ول مختبرة فرديًا 
للتحقق من انخفا�ض قيمتها. ويعك�ض بيان الدخل المجمع ح�صة المجموعة ف�ي نتائج اأعمال ال�صركة الزميلة اأو الم�صروع الم�صترك. 
يت���م عر����ض اأي تغيير ف�ي بيان الدخل ال�صامل الآخر لهذه ال�صركات الم�صتثمر ف�يه���ا كجزء من الدخل ال�صامل للمجموعة. بالإ�صافة 
اإل���ى ذل���ك، عندما يوجد تغير معترف به مبا�صرة ف�ي حقوق ملكية ال�صركة الزميل���ة اأو الم�صروع الم�صترك، تثبت المجموعة ح�صتها 
ف����ي اأي تغيير، حيثم���ا كان منا�صبًا، ف�ي بيان التغير ف�ي حقوق الملكية المجمع. يتم ح���ذف الأرباح والخ�صائر غير المحققة الناتجة 
م���ن المعام���الت بين المجموعة و�صركتها الزميل���ة اأو الم�صروع الم�صترك، اإلى مدى ح�صة ال�صركة ف����ي ال�صركة الزميلة اأو الم�صروع 
الم�صترك. يتم عر�ض اإجمالي ح�صة المجموعة ف�ي نتائج �صركة زميلة وم�صروع م�صترك ف�ي مقدمة بيان الدخل المجمع خارج الربح 
الت�صغيلي، كما اأنه يمثل الربح اأو الخ�صارة بعد خ�صم ال�صرائب والح�ص�ض غير الم�صيطرة ف�ي ال�صركات التابعة لل�صركة الزميلة اأو 
الم�صروع الم�صترك. يتم اإعداد البيانات المالية لل�صركة الزميلة اأو الم�صروع الم�صترك لنف�ض فترة البيانات المالية للمجموعة. وكلما 

كان ذلك �صروريًا يتم عمل تعديالت لتتما�صى ال�صيا�صات المحا�صبية مع تلك الم�صتخدمة من قبل المجموعة.

بع���د تطبي���ق طريقة حقوق الملكية تح���دد المجموعة ما اإذا كان �صروري���ًا العتراف باأي خ�صارة انخفا�ض ف����ي قيمة ا�صتثمارها ف�ي 
�صركاته���ا الزميل���ة اأو الم�ص���روع الم�صترك. تقوم المجموعة بتاري���خ كل بيانات مالية بتحديد ما اإذا كان هن���اك دليل مو�صوعي على 
انخفا����ض قيم���ة ال�صتثم���ار ف�ي �صركة زميلة اأو م�صروع م�صت���رك. وف�ي حالة وجود مثل هذا الدليل، تق���وم المجموعة باحت�صاب مبلغ 
النخفا����ض ف����ي القيم���ة بالفرق بين القيم���ة الم�صتردة لل�صركة الزميل���ة اأو الم�صروع الم�صت���رك وقيمتها الدفترية ث���م تثبت خ�صارة 

انخفا�ض قيمة �صركة زميلة اأو م�صروع م�صترك ف�ي بيان الدخل المجمع.

عندم���ا تفق���د المجموعة تاأثيرًا جوهري���ًا على ال�صركة الزميل���ة اأو الم�صروع الم�صترك تق���وم المجموعة بقيا�ض واإثب���ات اأي ا�صتثمار 
محتف���ظ ب���ه بقيمته العادلة. اأي الف���رق بين القيمة الدفتري���ة لل�صركة الزميلة اأو الم�ص���روع الم�صترك عند فق���دان تاأثير جوهري اأو 

�صيطرة م�صتركة عليها والقيمة العادلة لال�صتثمار المحتفظ به ومح�صل البيع يتم اإثباته ف�ي بيان الدخل المجمع.

2.3.2  ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

يتم اإدراج الممتلكات والمن�صاآت والمعدات بالتكلفة ناق�صًا ال�صتهالك المتراكم وخ�صائر النخفا�ض ف�ي القيمة اإن وجدت. تت�صمن 
التكلفة �صعر ال�صراء والتكلفة المرتبطة ب�صكل مبا�صر لو�صع الأ�صل ف�ي حالة الت�صغيل لال�صتخدام المطلوب. يتم تحميل مبالغ ال�صيانة 
والت�صلي���ح وال�صتبدالت والتح�صين���ات الب�صيطة كم�صاريف عند تكبدها، ف�ي الحالت التي يظه���ر ف�يها بو�صوح اأن الم�صاريف قد 
اأدت اإلى زيادة ف�ي المنافع القت�سادية الم�ستقبلية المتوقع الح�سول عليها من ا�ستخدام اإحدى الممتلكات والمن�ساآت والمعدات اإلى 

حد اأعلى من معيار الأداء المحدد اأ�صا�صًا، فاإنه يتم ر�صملة هذه الم�صاريف كتكلفة اإ�صاف�ية على الممتلكات والمن�صاآت والمعدات. 
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يتم احت�صاب ا�صتهالك الممتلكات والمن�صاآت والمعدات بطريقة الق�صط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع لها كما يلي: 

العمر النتاجي

10-35 �سنةاملباين 

7-25 �سنةاآلت ومعدات

1-7 �سنةو�صائل نقل واأجهزة كمبيوتر واأثاث

تت���م مراجعة القيمة المتبقية لالأ�صل والعمر الإنتاجي وطريقة ال�صته���الك دوريًا للتاأكد من اأن الطريقة وفترة ال�صتهالك متفقتين 
م���ع المنفعة القت�سادي���ة المتوقعة م�ن بنود الممتل���كات والمن�ساآت والمع���دات.   واإذا تغيرت الأعمار الإنتاجي���ة المقدرة للممتلكات 

والمن�صاآت والمعدات فاإنه يتم تغيير تلك الأعمار اعتبارًا من بداية ال�صنة المالية التي حدث بها التغير بدون اأثر رجعي. 

يتم خف�س القيمة الدفترية للموجودات اإلى قيمتها القابلة لال�سترداد مبا�سرة اإذا كانت القيمة الدفترية للموجودات اأكبر من قيمتها 
القابلة لال�سترداد المقدرة.

تحدد اأرباح اأو خ�سائر البيع بالفرق بين �ساف�ي متح�سالت البيع و�ساف�ي القيمة الدفترية لالأ�سل وتدرج ف�ي بيان الدخل المجمع. 

ت���درج م�صروع���ات قيد التنف�يذ �صمن بن���د الممتلكات والمن�ص���اآت والمعدات ف�ي بيان المرك���ز المالي المجمع حتى يت���م ا�صتكمالها 
وتجهيزها لتكون �صالحة لال�صتخدام، وف�ي هذا التاريخ يتم اإعادة تبويبها �صمن الموجودات الم�صابهة لها، ويتم البدء ف�ي احت�صاب 

ا�صتهالك لها اعتبارًا من ذلك التاريخ.

2.3.3  موجودات غير ملمو�سة

الموجودات غير الملمو�صة ذات العمر الإنتاجي المحدد والم�صتراة ب�صكل منف�صل يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�صا اأية خ�صائر متراكمة 
متعلقة بالإطفاء اأو بخ�صائر انخفا�ض القيمة اإن وجدت. يتم احت�صاب الإطفاء على اأ�صا�ض ثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع.

تت���م مراجع���ة العمر الإنتاجي وطرق الإطفاء ف����ي نهاية كل �سنة مالية. ويتم المحا�سبة عن التغير ف����ي التقديرات اعتبارا من بداية 
ال�سنة المالية التي حدث بها التغير.

الموج���ودات غي���ر الملمو�ص���ة ذات العمر الإنتاجي غير المحدد والم�صت���راة ب�صكل منف�صل يتم اإدراجها بالتكلف���ة ناق�صا اأية خ�صائر 
انخفا�ض القيمة اإن وجدت.

يت���م �صط���ب الموجودات غير الملمو�صة عند ال�صتبعاد اأو عند ثبوت عدم وجود منفعة م�صتقبلية من ال�صتخدام.  يتم قيا�ض الربح اأو 
الخ�صارة الناتجة من البيع بالفرق بين �صاف�ي متح�صالت البيع والقيمة الدفترية لالأ�صل المباع ثم تدرج ف�ي بيان الدخل المجمع.

2.3.4  ا�ستثمارات عقارية

اإن العق���ارات المحتف���ظ به���ا لفترات تاأجيرية طويل���ة الأجل اأو بهدف زيادة راأ�س الم���ال اأو كل ذلك، والتي لم يت���م اإ�سغالها من قبل 
ال�سرك���ة يت���م ت�سنيفها كا�ستثمارات عقارية. تت�سمن ال�ستثمارات العقارية اأي�سًا العقارات التي قيد الإن�ساء اأو التطوير لال�ستخدام 

الم�ستقبلي كا�ستثمارات عقارية.

يت���م قيا����س ال�ستثم���ارات العقارية مبدئيا بالتكلف���ة بما ف�ي ذلك تكالي���ف المعاملة. تت�سم���ن تكاليف المعام���الت الأتعاب المهنية 
للخدم���ات القانوني���ة وعمولت التاأجير الأول���ي لجعل العقار ف�ي الحالة الالزم اأن يكون عليها كي ي�سب���ح مهياأً للت�سغيل. كما تت�سمن 

القيمة الدفترية تكلفة ا�ستبدال جزء من ال�ستثمارات العقارية الحالية وقت تكبد التكلفة ف�ي حالة الوفاء بمعايير التحقق.

يت���م ت�صجي���ل ال�صتثم���ارات العقارية بالتكلفة ناق�ص���ًا النخفا�ض ف�ي القيم���ة )اإن وجد(. ل يتم ا�صته���الك الأرا�صي. يتم ا�صتهالك 
المباني على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى عمرها الإنتاجي المقدر وهو من 10 اإلى 20 �سنة.
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يت���م اإلغ���اء اإثب���ات ال�صتثمارات العقاري���ة عند بيعها اأو عن���د �صحبها من ال�صتخدام ب�ص���كل دائم وعندما ل تتوق���ع منافع اقت�صادية 
م�ستقبلي���ة م���ن ا�ستبعاده���ا. يتم احت�س���اب الأرباح اأو الخ�سائ���ر الناتجة عن بيع ا�ستثمار عق���اري بمبلغ الفرق بي���ن القيمة الدفترية 
و�صاف�ي متح�صالت البيع. يتم اإثبات اأية اأرباح اأو خ�صائر ناتجة عن ال�صتغناء عن اأو ا�صتبعاد ال�صتثمارات العقارية ف�ي بيان الدخل 

المجمع ف�ي �سنة ال�ستغناء اأو البيع.

تت���م التحويالت اإلى ال�صتثمارات العقارية فقط عندما يك���ون هناك تغير ف�ي ال�صتخدام مثبتًا بنهاية اإ�صغال المالك للعقار اأو بداية 
عق���د تاأجير ت�صغيل���ي. تتم التحويالت من ال�صتثمارات العقاري���ة فقط عندما يكون هناك تغير ف�ي ال�صتخ���دام مثبتًا ببداية اإ�صغال 

المالك للعقار اأو بداية التطوير بنية البيع.

2.3.5  انخفا�ش فـي قيمة الموجودات الملمو�سة والغير ملمو�سة باإ�ستثناء ال�سهرة

يتم مراجعة الموجودات الملمو�صة وغير الملمو�صة �صنويًا لتحديد مدى وجود موؤ�صرات على انخفا�ض ف�ي قيمة تلك الموجودات. ف�ي 
حالة وجود مثل هذه الموؤ�صرات، يتم تقدير القيمة القابلة لال�صترداد لتلك الموجودات بغر�ض تحديد مبلغ النخفا�ض ف�ي القيمة، اإن 
وج���د. يت���م اختبار الموجودات غير الملمو�صة التي لي�ض لها عمر اإنتاجي محدد والموجودات غير الملمو�صة التي لم تتاح لال�صتخدام 
بعد من اأجل تحديد النخفا�ض ف�ي القيمة �صنويًا على الأقل، وحينما يكون هناك موؤ�صر على وجود انخفا�ض ف�ي قيمة هذا الأ�صل.  

 ويت���م تحديد �ساف����ي القيمة ال�ستردادية على اأ�سا�س القيم���ة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكاليف البيع اأو قيم���ة ال�ستخدام اأيهما اأعلى.
يتم العتراف بخ�صائر النخفا�ض ف�ي القيمة ف�ي بيان الدخل المجمع ف�ي ال�صنة التي ظهرت ف�يها هذه الخ�صائر. ف�ي حال رد النخفا�ض 
 ف�ي القيمة، يتم عك�ض النخفا�ض ف�ي القيمة ف�ي حدود �صاف�ي القيمة الدفترية لالأ�صل ف�يما لو لم يتم اإثبات النخفا�ض ف�ي القيمة. 

يتم العتراف برد النخفا�ض ف�ي القيمة ف�ي بيان الدخل المجمع مبا�صرة.

2.3.6  الأدوات المالية

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

يت���م قيا�ض جميع الموجودات المالية اأو المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم اإ�صافة اأو خ�صم التكاليف المتعلقة بالإقتناء 
اأو الإ�سدار لالأ�سل اأو اللتزام المالي من القيمة العادلة لالأ�سل اأو اللتزام المالي عند العتراف المبدئي )با�ستثناء الأدوات المالية 

الم�سنفة ب� “القيمة العادلة من خالل بيان الدخل«(. حيث يتم اإدراج التكاليف المتعلقة بالقتناء مبا�سرة ف�ي بيان الدخل.

الموجودات المالية

يتم ت�سنيف الموجودات المالية اإلى ت�سنيفات محددة وهي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وموجودات مالية 
محتف���ظ بها حت���ى تاريخ ال�صتحقاق وموجودات مالية متاحة للبيع وقرو�ض ومدينون. تق���وم المجموعة بتحديد الت�صنيف المنا�صب 
لموجوداتها المالية ف�ي تاريخ العتراف المبدئي بناًء على الغر�ض من اقتناء تلك الموجودات المالية. يتم العتراف بكافة عمليات 

ال�سراء والبيع للموجودات المالية ف�ي تاريخ المتاجرة. تقوم المجموعة بت�سنيف موجوداتها المالية كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

يتم ت�سنيف الموجودات المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عندما يكون الأ�سل المالي اإما محتفظ به للمتاجرة 
اأو م�صن���ف ف����ي فئة موج���ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم اإثبات الموج���ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
الدخ���ل بالقيم���ة العادلة مع اإدراج اأي اأرباح اأو خ�صائر ناتجة عن اإع���ادة القيا�ض ف�ي بيان الدخل المجمع. يتم ت�صنيف الأ�صل المالي �صمن 
هذه الفئة اإذا تم امتالكه بغر�ض بيعه ف�ي الأجل الق�صير. يتم ت�صنيف الموجودات ف�ي هذه الفئة كموجودات متداولة اإذا كان من المتوقع 
�سداده���ا خ���الل 12 �صهرا، ف�يما عدا ذلك فاإنه يت���م ت�صنيفها كموجودات غير متداولة. ي�صمل �صاف�ي الرب���ح اأو الخ�صارة المثبتة ف�ي بيان 

الدخل المجمع اأي توزيع اأرباح اأو فائدة مكت�سبة من الأ�سل المالي. تم تحديد القيمة العادلة بال�سكل المبين ف�ي )اإي�ساح 3.3(. 
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الموجودات المالية المتاحة للبيع

اإن الموج���ودات المالية المتاحة للبي���ع لي�صت م�صتقات، وهي التي لم يتم ت�صنيفها ك� )اأ( قرو�ض ومدينون اأو )ب( محتفظ بها حتى 
تاريخ ال�ستحقاق اأو )ج( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم اإعادة قيا�ض الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مو�صح ف�ي اإي�صاح 3.3.

يتم اإدراج التغير ف�ي القيمة العادلة �صمن بنود الدخل ال�صامل الأخرى وتتراكم �صمن احتياطي التغير ف�ي القيمة العادلة. ف�ي حالة 
بي���ع اأو انخفا����ض قيمة الموج���ودات “المتاحة للبيع”، يتم اإعادة ت�صنيف الربح اأو الخ�ص���ارة المتراكمة من قبل �صمن بند احتياطي 

التغير ف�ي القيمة العادلة ف�ي بيان الدخل.

يت���م اإثب���ات ال�صتثمارات المتاحة للبيع غير الم�صعرة ف�ي �صوق ن�صط والتي ل يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق بها بالتكلفة 
بعد خ�صم النخفا�ض ف�ي القيمة ف�ي نهاية كل فترة مالية.

يتم اإثبات التوزيعات النقدية المتعلقة بال�صتثمارات المتاحة للبيع ف�ي بيان الدخل المجمع عند ثبوت حق المجموعة ف�ي اإ�صتالم تلك 
التوزيعات، ويتم اإثبات اأرباح اأو خ�صائر فروق العملة المتعلقة بها �صمن بنود بيان الدخل ال�صامل الأخرى.

القرو�ش والمدينون

هي موجودات مالية بخالف الم�صتقات ذات ا�صتحقاق ثابت اأو محدد، وهي غير م�صعرة ف�ي اأ�صواق ن�صطة. تثبت القرو�ض والمدينين 
)الذم���م التجارية والمديني���ن الآخرون والنقد لدى البنوك( بالتكلف���ة المطفاأة با�صتخدام معدل العائد الفعل���ي مخ�صومًا منها اأي 

خ�صائر انخفا�ض ف�ي القيمة.

النخفا�ش فـي القيمة

ف����ي نهاي���ة كل فترة مالية، تقوم المجموعة بتحديد ما اإذا كان هن���اك دليل مو�صوعي على وجود انخفا�ض ف�ي القيمة لالأ�صل المالي 
بخ���الف الموج���ودات المالية بالقيمة العادلة – بيان الدخل. يت���م العتراف بخ�صائر النخفا�ض ف�ي القيمة ف�ي بيان الدخل المجمع 
مبا�س���رة عن���د وج���ود دليل اإيجابي- نتيج���ة لوقوع حدث اأو اأكثر بع���د العتراف المبدئي له���ذه الموج���ودات - اأن التدفقات النقدية 

المتوقعة من ذلك الأ�صل �صوف تتاأثر.

اإن النخفا����ض اله���ام اأو الدائم ف�ي القيمة العادلة بالن�صبة لال�صتثمارات المتاح���ة للبيع عن التكلفة يعتبر دليل مو�صوعي على وجود 
انخفا�ض ف�ي القيمة.

بالن�صب���ة للموجودات المالي���ة المدرجة بالتكلفة المطفاأة، تق���در خ�صائر النخفا�ض ف�ي القيمة بمقدار الف���رق بين القيمة الدفترية 
لالأ�س���ل والقيم���ة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المق���درة بعد خ�سمها با�ستخدام متو�سط �سع���ر الفائدة الفعلي الم�ستخدم 

اأ�سا�سًا لالأ�سل المالي.

بالن�صب���ة للموج���ودات المالية المدرج���ة بالتكلفة فاإن خ�صائر النخفا�ض ف����ي القيمة تتمثل ف�ي الفرق بين القيم���ة الدفترية والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية مخ�سومة طبقًا لمعدلت العائد ال�سارية الفعلية ف�ي ال�سوق على الأدوات المالية الم�سابهة.

يتم تخف�ي�ض القيمة الدفترية لكافة الموجودات بخ�صائر النخفا�ض ف�ي القيمة مبا�صرة ف�يما عدا الذمم التجارية حيث يتم تخف�ي�ض 
قيمتها من خالل تكوين مخ�ص�ض ديون م�صكوك ف�ي تح�صيلها. عند وجود دليل على اأن الذمم التجارية لن يتم تح�صيلها يتم اإعدام 
تلك الذمم مقابل المخ�س�س المكون. لحقًا، وف�ي حالة تح�سيل الذمم التي �سبق اإعدامها يتم اإدراجها ف�ي بيان الدخل المجمع. 

عن���د انخفا����ض قيمة الموجودات المالية المتاح���ة للبيع، يتم اإعادة ت�صنيف الأرباح والخ�صائ���ر المتراكمة والتي �صبق العتراف بها 
�صمن بنود الدخل ال�صامل الأخرى اإلى بيان الدخل المجمع للفترة. 
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بالن�سب���ة ل���الأدوات المالية التي يتم قيا�سه���ا بالتكلفة المطفاأة فاإنه ف����ي حالة حدوث تغير اإيجابي ف�ي الفت���رة الالحقة على خ�سائر 
النخفا����ض ف�ي القيمة، وال���ذي يمكن تحديد عالقته باأحداث تمت بعد العتراف بخ�صائ���ر النخفا�ض ف�ي القيمة ب�صكل مو�صوعي، 
فاإن خ�صائر النخفا�ض التي تم العتراف بها �صابقًا يتم ردها من خالل بيان الدخل المجمع وف�ي حدود القيمة الدفترية للدخل ف�ي 

تاريخ رد خ�صائر النخفا�ض ف�ي القيمة وبما ل يتعدى التكلفة المطفاأة لو لم يتم ت�صجيل خ�صائر انخفا�ض ف�ي القيمة �صابقًا.

اإن خ�صائ���ر النخفا����ض ف�ي القيم���ة لالأ�صهم الم�صنفة كمتاحة للبي���ع ل يتم عك�صها مرة اأخرى على بي���ان الدخل المجمع، حيث يتم 
ت�صجيل اأثر اأي زيادة ف�ي القيمة العادلة لحقًا �صمن بنود الدخل ال�صامل الأخرى.

ال�ستبعاد 

يت���م ح���ذف الأ�سل المالي من الدفات���ر عندما ينتهي حق المجموعة ف����ي ا�ستالم التدفقات النقدية من ه���ذا الأ�سل اأو عندما تقوم 
المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكيتها ف�ي الأ�سل اإلى طرف اآخر. 

يت���م العت���راف بالفرق بين القيمة الدفترية والمقابل الم�صتلم والمدينين والأرب���اح اأو الخ�صائر التراكمية، المعترف بها �صمن بنود 
الدخل ال�سامل الأخرى والمتراكمة ف�ي بند حقوق الملكية، ف�ي بيان الدخل المجمع. 

المطلوبات المالية

يتم العتراف المبدئي للمطلوبات المالية »مت�صمنة القرو�ض والدائنين والأر�صدة الدائنة الأخرى« بالقيمة العادلة بعد خ�صم تكلفة 
المعاملة المتكبدة ويتم اإعادة قيا�سها بالتكلفة المطفاأة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

ال�ستبعاد 

يت���م ح���ذف المطلوبات المالية فقط عند الوفاء باللتزام اأو انتهائه. يتم العتراف بالف���رق بين القيمة الدفترية لاللتزام والمقابل 
المدفوع والدائنين ف�ي بيان الدخل المجمع.

المقا�سة

تتم المقا�صة بين الموجودات والمطلوبات المالية و�صاف�ي المبلغ المبين ف�ي بيان المركز المالي المجمع فقط اإذا كانت هناك حقوق 
قانوني���ة حالية قابلة التنف�يذ لمقا�س���ة المبالغ المعترف بها وتنوي المجموعة ال�سداد على اأ�سا����س ال�ساف�ي اأو ا�سترداد الموجودات 

وت�سوية المطلوبات ف�ي اآن واحد. 

2.3.7  مخزون

يت���م اإثب���ات المخزون بالتكلفة و�صاف�ي القيمة المحققة اأيهما اأقل. ويتم تحديد تكلفة المواد الخام على اأ�صا�ض متو�صط �صعر التكلفة 
المرجح. تت�سمن تكلفة الب�ساعة الجاهزة وتلك التي قيد التجهيز تكلفة المواد المبا�سرة والعمالة المبا�سرة والم�ساريف ال�سناعية 
غير المبا�صرة الثابتة والمتغيرة بالإ�صافة اإلى التكاليف الأخرى المتكبدة ف�ي اإي�صال الب�صاعة اإلى الموقع والو�صع الحالي لها. تمثل 

�ساف�ي القيمة المحققة �سعر البيع المقدر ناق�سًا كافة تكاليف الإنجاز المقدرة والتكاليف ال�سرورية لإتمام البيع. 

2.3.8  مكافاأة نهاية الخدمة للموظفـين

تقوم المجموعة وفقًا لقانون العمل الكويتي ب�صداد مبالغ للموظف�ين عند ترك الخدمة طبقًا لالئحة مزايا محددة. بالن�صبة للعاملين 
غي���ر الكويتيي���ن ف����ي دول اأخرى ف�يتم احت�صاب مكافاأة نهاي���ة الخدمة وفقًا لقوانين العمل ال�صائدة ف�ي ه���ذه الدول، ويتم �صداد تلك 
المبال���غ دفع���ة واحدة عند نهاية خدمة الموظف�ي���ن. اإن هذا اللتزام غير ممول ويتم ح�صابه على اأ�صا����ض المبلغ الم�صتحق بافترا�ض 
وق���وع كام���ل اللتزام كنتيجة لإنهاء خدمة العاملين ف����ي تاريخ البيانات المالية المجمعة، وتتوق���ع الإدارة اأن ينتج عن هذه الطريقة 

تقديرًا منا�سبًا للقيمة الحالية للتزام المجموعة.
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2.3.9  مخ�س�سات

يت���م العت���راف بالمخ�س�سات عندما يكون على المجموعة التزامات قانونية حالية اأو التزامات متوقعة نتيجة لأحداث �سابقة، ومن 
المحتم���ل اأن يتطل���ب ذلك تدفق���ات خارجة للموارد القت�صادية لت�صوي���ة هذه اللتزامات ويمكن تقديرها ب�ص���ورة موثوق ف�يها. يتم 
قيا����س المخ�س�سات بالقيم���ة الحالية للتدفقات النقدية المتوق���ع اأن تكون مطلوبة ل�سداد اللتزام با�ستخ���دام معدل خ�سم يعك�س 

تقديرات ال�سوق والقيم الحالية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. 

2.3.10  اأ�سهم الخزانة

تتمث���ل اأ�سه���م الخزانة ف�ي اأ�سهم ال�سركة الذاتي���ة التي تم اإ�سدارها و�سراوؤها لحقًا من قبل المجموعة ول���م يتم اإعادة اإ�سدارها اأو 
اإلغاوؤه���ا حت���ى تاريخ البيانات المالي���ة المجمعة. يتم المحا�سبة عن اأ�سه���م الخزانة بطريقة التكلفة حيث يت���م اإدراج تكلفة الأ�سهم 
الم�صت���راة ف�ي ح�ص���اب مقابل �صمن حقوق الملكية. عند اإعادة الإ�صدار يتم اإدراج الأرب���اح الناتجة �صمن ح�صاب م�صتقل ف�ي حقوق 
الملكية “اأرباح بيع اأ�سهم الخزانة” والذي يعتبر غير قابل للتوزيع، كما يتم تحميل الخ�صارة المحققة على نف�ض الح�صاب ف�ي حدود 
الر�صيد الدائن لذلك الح�صاب، ويتم تحميل الخ�صارة الإ�صاف�ية على الأرباح المرحلة ثم الحتياطيات ثم عالوة الإ�صدار. ت�صتخدم 
الأرب���اح المحقق���ة لحقًا عن بي���ع اأ�صهم الخزانة لمقابلة الخ�ص���ارة الم�صجلة �صابقًا ف�ي عالوة الإ�صدار ث���م الحتياطيات ثم الأرباح 

المرحلة والربح الناتج عن بيع اأ�سهم الخزانة. 

2.3.11  العمالت الأجنبية

عملة الت�سغيل والعر�ش 

يت���م قيا����س البنود المت�سمنة ف�ي البيان���ات المالية لكل �سركة من �سركات المجموعة با�ستخدام عمل���ة البيئة القت�سادية التي تقوم 
ال�صركة بممار�صة اأن�صطتها ف�يها )عملة الت�صغيل(. يتم عر�ض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي.

المعامالت والأر�سدة  

يتم ترجمة المعامالت بالعملة الأجنبية اإلى الدينار الكويتي با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ المعاملة. يتم اإعادة ترجمة 
البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت الأجنبية ف�ي تاريخ البيانات المالية المجمعة. 

يت���م اإثب���ات اأرباح اأو خ�صائر ف���روق العملة الناتجة من ت�صوية تل���ك المعامالت وكذلك من ترجمة الموج���ودات والمطلوبات بعمالت 
اأجنبية ف�ي نهاية ال�سنة ف�ي بيان الدخل المجمع.

�سركات المجموعة

يت���م ترجم���ة نتائج الأعم���ال والمركز المالي لكافة �ص���ركات المجموعة والتي له���ا عملة ت�صغيل مختلفة عن عمل���ة العر�ض )بخالف 
ال�صركات التي تمار�ض اأن�صطتها ف�ي بالد تعاني من معدلت ت�صخم عالية جدًا( اإلى عملة العر�ض كما يلي:

با�ستخدام �سعر الإقفال ف�ي تاريخ البيانات المالية المجمعة. المالي  المركز  بيان  ف�ي  والمطلوبات  الموجودات  ترجمة  يتم   •

ترجمة الإيرادات والم�سروفات ف�ي بيان الدخل با�ستخدام متو�سط �سعر ال�سرف. يتم   •

يتم اإثبات ناتج الترجمة ف�ي بند م�صتقل �صم�ن حقوق الملكية.  •
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2.3.12  الإعتراف بالإيرادات

يتم قيا�س الإيرادات بالقيمة العادلة لمبلغ البيع الم�ستلم اأو الذمة المدينة، ويتم تخف�ي�سه بالمبالغ المقدرة للمردودات من العمالء 

والخ�سميات الأخرى الم�سابهة وكذلك بعد ا�ستبعاد المبيعات المتبادلة بين �سركات المجموعة.

تتحقق الإيرادات من بيع الب�ساعة عندما يتم نقل مخاطر الملكية ومنافعها المهمة اإلى الم�ستري. يتم عادة نقل هذه المخاطر   •
والمنافع اإلى الم�ستري عند الت�سليم وانتقال الملكية القانونية. 

اإثبات اإيرادات توزيعات الأرباح عند ثبوت الحق ف�ي ا�صتالمها. يتم   •

فوائد الودائع على اأ�سا�س التوزيع الزمني وت�سجل الإيرادات الأخرى على اأ�سا�س مبداأ ال�ستحقاق. تدرج   •

2.3.13  تكاليف القترا�ش 

يت���م ر�صمل���ة تكاليف القترا�ض التي تتعلق مبا�صرة باإقتناء اأو اإن�صاء اأو اإنتاج اأ�صول موؤهل���ة للر�صملة - التي ت�صتغرق فترة اإن�صاءها 

اأو تجهيزه���ا فت���رات طويل���ة لت�سبح جاه���زة لال�ستخدام اأو البي���ع - كجزء من تكلفة الأ�س���ل وذلك لحين الإنته���اء من تجهيزها 

لال�ستخ���دام اأو البي���ع.

يتم العتراف بباقي تكاليف القترا�ض كم�صاريف ف�ي الفترة التي تكبدت ف�يها.

2.3.14  المحا�سبة عن عقود الإيجار 

يتم معالجة الإيجارات كاإيجار تمويلي اإذا ما تم تحويل معظم المنافع والمخاطر المرتبطة بملكية الأ�سل وفقًا لبنود العقد للم�ستاأجر. 

يتم معالجة كافة عقود الإيجار الأخرى كاإيجار ت�سغيلي.

عندما تكون المجموعة هي الطرف الموؤجر

يت���م اإثب���ات اإيرادات الإيج���ار الت�صغيلي بالق�ص���ط الثابت على مدار فت���رة الإيجار. يتم توزي���ع اإيراد الإيجار التمويل���ي على الفترات  

المحا�صبية بحيث تعك�ض عائد ثابت على �صاف�ي قيمة الأ�صل الموؤجر.

عندما تكون المجموعة هي الطرف الم�ستاأجر

يت���م العتراف المبدئي بالأ�سول الم�ستاأجرة وفقًا لعقود اإيجار تمويل���ي كموجودات للمجموعة بقيمتها العادلة ف�ي بداية الإيجار اأو، 

اإذا كان���ت اأق���ل، بالقيمة الحالية المقدرة للحد الأدنى للمبالغ المدفوعة لالإيجار. يتم اإثبات التزام للطرف الموؤجر ف�ي بيان المركز 

المالي المجمع مقابل عقود الإيجار التمويلي. ويتم اإثبات المبالغ الم�صددة مقابل عقود الإيجار الت�صغيلي كم�صروف ف�ي بيان الدخل 

بطريقة الق�سط الثابت على مدار فترة عقود الإيجار.

2.3.15  توزيعات اأرباح

يت���م العت���راف بتوزيعات الأرباح العائ���دة اإلى م�ساهمي ال�سركة كالتزامات ف�ي البيانات المالي���ة المجمعة ف�ي الفترة التي يتم ف�يها 

اعتماد هذه التوزيعات من الم�ساهمين.
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اإدارة المخاطر   .3

3.1 المخاطر المالية
اإن اأن�صط���ة المجموع���ة تعر�صها لمجموعة من المخاط���ر المالية وهي مخاطر ال�صوق )تت�صمن مخاط���ر العمالت الأجنبية ومخاطر 
التغي���ر ف����ي القيمة العادلة الناتجة عن التغير ف�ي معدل الفائدة ومخاط���ر التقلبات ف�ي التدفقات النقدية الناتجة عن التغيرات ف�ي 

اأ�سعار الفائدة ومخاطر الأ�سعار( ومخاطر الئتمان ومخاطر ال�سيولة. 

تترك���ز اإدارة المجموع���ة له���ذه المخاطر المالية ف�ي التقيي���م الم�ستمر لظروف ال�س���وق واتجاهاته وتقدي���ر الإدارة للتغيرات طويلة 
وق�سيرة الأجل ف�ي عوامل ال�سوق. 

)اأ( مخاطر ال�سوق

مخاطر  العملة الأجنبية

تتعر����ض المجموع���ة لخطر العم���الت الأجنبية الناتج ب�صكل اأ�صا�صي م���ن التعامل ف�ي الأدوات المالية بال���دولر الأمريكي.  اإن خطر 
العمالت الأجنبية ينتج من المعامالت الم�ستقبلية ومن الموجودات واللتزامات بعملة تختلف عن عملة الت�سغيل.

قامت المجموعة بو�صع �صيا�صات لإدارة مخاطر العملة الأجنبية تتمثل ف�ي المراقبة الدقيقة للتغيرات ف�ي اأ�صعار العملة وتاأثيرها على 
الو�صع المالي للمجموعة.  وكذلك ا�صتخدام اأدوات تحوط لتغطية خطر اأ�صعار �صرف بع�ض العمالت الأجنبية وذلك على مدار العام. 

تتعر����ض المجموع���ة ب�صكل اأ�صا�صي لمخاطر العم���الت الأجنبية نتيجة لترجمة موجودات ومطلوب���ات مقومة بالعمالت الأجنبية مثل 
النقد والنقد المعادل وال�صتثمارات والذمم الدائنة والقرو�ض والت�صهيالت البنكية والمرابحات. 

ف�يما يلي �ساف�ي مراكز الدولر الأمريكي كما ف�ي تاريخ البيانات المالية المجمعة:

20162015

)8,147,034()201,483(�ساف�ي مراكز الدولر الأمريكي

ف����ي حال���ة انخفا�ض/ارتفاع ال���دولر الأمريكي بمعدل 5% اأمام الدين���ار الكويتي مع ثبات كل المتغيرات الأخ���رى، فاإن �صاف�ي ربح 
المجموع���ة �س���وف يزيد/ينخف�س بمق���دار 10,074  دينار كويتي لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمب���ر 2016 )407,352 دينار كويتي 

لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2015(. 

مخاطر ال�سعر

تتعر����ض المجموع���ة لمخاطر ال�صعر م���ن خالل ا�صتثماراته���ا المبوبة ف����ي البيانات المالية المجمع���ة كا�صتثمارات متاح���ة للبيع اأو 
كا�ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها على اأ�سا�س توزيعات الأ�سل المحددة م�سبقا على فئات متعددة والتقييم 
الم�صتم���ر لظروف ال�صوق والتجاهات وتقدير الإدارة لتغيرات طويلة الأجل ف�ي القيمة العادلة. بالإ�صافة اإلى ذلك، تقوم المجموعة 

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

كم���ا تق���وم المجموع���ة من خ���الل التقارير ال�سهرية الت���ي يتم تزويدها بها م���ن مديري المحاف���ظ بالمراقبة عل���ى اإدارة المحافظ 
ال�ستثمارية واتخاذ الإجراءات الالزمة ف�ي حينه لتقليل مخاطر ال�سوق المتوقعة لتلك ال�ستثمارات. 

اإن الج���دول اأدن���اه يو�صح اأثر انخفا����ض موؤ�صر �صوق الكويت ل���الأوراق المالية على �صاف�ي اأرباح المجموع���ة لل�صنة وعلى بيان الدخل 
ال�صامل المجمع. اإن هذا التحليل يفتر�ض تغير موؤ�صر �صوق الكويت لالأوراق المالية بن�صبة ± 5% مع ثبات كافة العوامل الأخرى. 
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الأثر على بيان الدخل ال�سامل المجمع الأثر على بيان الدخل المجمع

2015 2016 2015 2016

- - 73,191 71,205 ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2,271,887 2,272,347 - - ا�ستثمارات متاحة للبيع

مخاطر التقلبات فـي التدفقات النقدية والقيمة العادلة الناتجة عن التغير فـي اأ�سعار الفائدة: 

حي���ث اأن المجموع���ة لي�س لديها موجودات هامة محملة باأ�سعار فائدة، فاإن اإيرادات المجموعة وتدفقاتها النقدية الت�سغيلية م�ستقلة 
عن مخاطر �سعر الفائدة. 

اإن مخاط���ر �صعر الفائدة ناتجة عن القترا�ض طويل الأجل. تحتفظ المجموعة بقرو�ض محملة باأ�صعار فائدة متغيرة واأخرى محملة 
باأ�صعار فائدة ثابتة. 

تقوم المجموعة بتحليل اأ�سعار الفائدة ب�سورة ديناميكية.  تاأخذ المجموعة ال�سيناريوهات المتاحة اأخذًا ف�ي العتبار اإمكانية اإعادة 
تمويل وتجديد القرو�ض الحالية والقرو�ض البديلة.

بتاري���خ 31 دي�سمب���ر 2016، ف�يما لو كانت اأ�صعار الفائدة على الت�صهيالت البنكية والقرو����ض والمرابحات بالدولر ارتفعت بمقدار 
0.20% م���ع ثب���ات باقي العوام���ل الأخرى، كان ذلك �صوف ي���وؤدي اإلى انخفا�ض �صاف����ي اأرباح ال�صنة بمبل���غ 16,812 دينار كويتي 

)33,731 دينار كويتي لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2015(.

)ب( مخاطر الئتمان

يمث���ل ذل���ك عدم قدرة اأحد اأط���راف الأداة المالية على الوفاء بالتزامات���ه ف�ي تاريخ ال�ستحقاق مما ي���وؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر 
لخ�صائر مالية. تتعر�ض المجموعة لخطر الئتمان ب�صكل كبير ف�ي المدينون والنقد والنقد المعادل، وتقوم المجموعة بمراقبة واإدارة 

تلك المخاطر عن طريق ما يلي:

مع عمالء ذوي مالءة مالية و�سمعة ائتمانية طيبة واأطراف ذات �سلة وجهات حكومية. التعامل   •

عميل واحد. مع  التعامل  تركيز  وعدم  العمالء  عدد  تنوع   •

الح�ص���ول عل���ى كف���الت بنكية ل�صالح ال�صركة من العمالء �صادرة من بنوك ذات ت�صني���ف ائتماني عالي واعتمادات م�صتندية   •
غير قابلة لالإلغاء. 

عالي. ائتماني  ت�سنيف  ذات  مالية  موؤ�س�سات  مع  التعامل   •

)ج( مخاطر ال�سيولة

مخاط���ر ال�سيول���ة هي مخاطر األ تكون المجموعة قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند ا�ستحقاقها. ولتحديد هذه المخاطر فقد قامت 
الإدارة بتوف�ير م�سادر تمويل متنوعة ومراقبة �سيولة الموجودات وال�سيولة ب�سكل دوري.

تقع الم�سوؤولية النهائية ف�ي اإدارة مخاطر ال�سيولة على مجل�س الإدارة. تقوم المجموعة باإدارة مخاطر ال�سيولة من خالل الحتفاظ 
باحتياطي���ات منا�صبة وكذلك الح�صول على ت�صهيالت بنكية. بالإ�صافة اإلى المراقبة الم�صتمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية 

وتواريخ �سجل ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
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ف�يما يلي بيان يو�صح تواريخ ا�صتحقاق اللتزامات المالية الغير مخ�صومة على المجموعة كما ف�ي 31 دي�سمبر:

2016
اأكثر من ثالث 

�سنوات
اأكثر من �سنة اإلى 

ثالث �سنوات
خالل �سنة

11,083,509 56,081,560 21,279,852 قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات

- - 24,493,695 دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

2015
اأكثر من ثالث 

�سنوات
اأكثر من �سنة اإلى 

ثالث �سنوات
خالل �سنة

19,011,217 46,473,121 23,026,043 قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات

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

3.2 مخاطر راأ�ش المال
تدي���ر المجموع���ة راأ�سماله���ا للتاأك���د من اإن �س���ركات المجموعة �س���وف تكون ق���ادرة على ال�ستم���رار، الى جانب توف�ي���ر اأعلى عائد 

للم�ساهمين من خالل ال�ستخدام الأمثل للمديونية وحقوق الملكية. 

يتك���ون هي���كل راأ�ض المال للمجموع���ة من �صاف�ي الديون )القرو����ض والت�صهيالت البنكية والمرابحات مخ�صوم���ًا منها النقد والنقد 
المعادل( وحقوق الملكية. 

ته���دف المجموعة اإلى الحتف���اظ بن�سبة مديونية اإلى اإجمالي راأ�س المال تتراوح من 20% اإل���ى 30% يتم تحديدها بن�سبة �ساف�ي 
الديون اإلى اإجمالي راأ�س المال.

ف�يما يلي بيان يو�صح ن�صبة �صاف�ي الديون لحقوق الملكية كما ف�ي 31 دي�سمبر:

20162015

82,297,15383,132,435اإجمالي قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات

)15,948,137()12,956,415()ناق�سًا( النقد والنقد المعادل

69,340,73867,184,298�ساف�ي الديون

190,870,113186,128,370مجموع حقوق الملكية العائد لم�ساهمي ال�سركة الأم

260,210,851253,312,668اإجمالي راأ�س المال

26.6526.52ن�سبة �ساف�ي الديون اإلى اإجمالي راأ�س المال )%(

3.3 تقدير القيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واللتزامات المالية كما يلي:

المالية الم�سعرة ف�ي اأ�سواق ن�سطة. لالأدوات  المعلنة  الأ�سعار  الأول:  الم�ستوى   •
الم�صتوى الثاني: الأ�صعار المعلنة ف�ي �صوق ن�صط لالأدوات المماثلة. الأ�صعار المعلنة لموجودات اأو التزامات مماثلة ف�ي �صوق غير   •

ن�سط. طرق تقييم ت�ستند على مدخالت يمكن مالحظتها بخالف الأ�سعار المعلنة لالأدوات المالية.

تقييم ل ت�ستند مدخالتها على بيانات �سوق يمكن مالحظتها. طرق  الثالث:  الم�ستوى   •
يو�صح الجدول التالي معلومات حول كيف�ية تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:
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الموجودات المالية

القيمة العادلة 
م�ستوى كما ف�ي 31 دي�سمبر

القيمة 
العادلة

اأ�ساليب التقييم 
والمدخالت الرئي�سية 

المدخالت 
غير 

الملحوظة 
الهامة 

عالقة المدخالت 
غير الملحوظة 
بالقيمة العادلة  20162015

ا�ستثمارات متاحة للبيع:
ل يوجدل يوجداآخر اأمر �سراءالأول46,366,70045,437,748اأ�سهم م�سعرة

ل يوجدل يوجد�ساف�ي قيمة الأ�سولالثاني711,048918,875�سناديق اأجنبية
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل:
الثالث1,106,4421,150,770اأ�سهم محلية

بناًء على اآخر بيانات مالية 
متوفرة اأو على اأ�سا�س اآخر 

�سفقة تمت عليها
ل يوجدل يوجد

ل يوجدل يوجد�ساف�ي قيمة الأ�سولالثاني317,655313,044�سناديق محلية
ل يوجدل يوجد�ساف�ي قيمة الأ�سولالثاني6,730,1386,530,367ا�ستثمارات اأجنبية

القيم���ة العادل���ة للموجودات والمطلوب���ات المالية للمجموعة الت���ي ل يتم قيا�صها بالقيم���ة العادلة على اأ�صا����ض دوري )لكن ي�صترط 
الإف�ساح عن القيمة العادلة(: 

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016
القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية

موجودات مالية 

33,902,95433,902,95423,267,52523,267,525مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

مطلوبات مالية 

82,297,15382,297,15383,132,43583,132,435قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات
24,493,69524,493,69521,712,07421,712,074دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

106,790,848106,790,848104,844,509104,844,509الإجمالي

م�ستويات تحديد القيمة العادلة ف�ي 31 دي�سمبر 2016
الإجماليالم�ستوى 3 الم�ستوى 2الم�ستوى 1 

موجودات مالية 

33,902,95433,902,954--مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى

مطلوبات مالية 

82,297,15382,297,153--قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات
24,493,69524,493,695--دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

106,790,848106,790,848--الإجمالي

م�ستويات تحديد القيمة العادلة ف�ي 31 دي�سمبر 2015
الإجماليالم�ستوى 3 الم�ستوى 2الم�ستوى 1 

موجودات مالية 

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

مطلوبات مالية 

83,132,43583,132,435--قرو�ض وت�صهيالت بنكية ومرابحات
21,712,07421,712,074--دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى 

104,844,509104,844,509--الإجمالي

ت���م تحدي���د القيمة العادلة للموج���ودات والمطلوبات المالية ف�ي الم�ست���وى 3 اأعاله با�ستخدام طرق تقييم فني���ة متعارف عليها مثل 
التدفقات النقدية المخ�سومة.
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التقديرات والفترا�صات المحا�صبية الهامة  .4

اإن تطبي���ق ال�صيا�ص���ات المحا�صبية المتبعة م���ن المجموعة تتطلب من الإدارة القيام ببع�ض التقدي���رات والفترا�صات لتحديد القيم 
الدفتري���ة للموج���ودات واللتزامات التي لي�صت لها اأي م�صادر اأخرى للتقييم. تعتم���د التقديرات والفترا�صات على الخبرة ال�صابقة 

والعنا�سر الأخرى ذات العالقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.

يت���م مراجع���ة التقديرات والفترا�صات ب�صف���ة دورية. يتم اإثبات اأثر التعديل على التقديرات ف�ي الفت���رة التي تم ف�يها التعديل وف�ي 
الفت���رة الم�صتقبلية اإذا كان التعديل �ص���وف يوؤثر على الفترات الم�صتقبلية. ف�يما يلي التقديرات التي تخ�ض الم�صتقبل والتي قد ينتج 

عنها خطر هام ي�سبب تعديالت جوهرية على الموجودات واللتزامات خالل ال�سنوات المالية القادمة.

تقييم الأدوات المالية

اإن بع�ض موجودات والتزامات المجموعة يتم قيا�صها بالقيمة العادلة لأغرا�ض اإعداد البيانات المالية المجمعة. تقوم اإدارة المجموعة 
بتحدي���د الطرق والمدخالت الرئي�سية المنا�سبة الالزمة لقيا�س القيمة العادلة. عند تحديد القيمة العادلة للموجودات واللتزامات 
تق���وم الإدارة با�ستخدام بيانات �سوق يمكن مالحظتها ف�ي الحدود المتاح���ة. اإن المعلومات حول طرق التقييم والمدخالت الالزمة 

التي تم ا�ستخدامها لتحديد القيمة العادلة للموجودات واللتزامات تم الإف�ساح عنها ف�ي اإي�ساح 3.3.

 انخفا�ش قيمة المخزون

تقوم الإدارة ف�ي تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع بتحديد ما اإذا كان هناك انخفا�ض ف�ي قيمة المخزون. اإن تحديد النخفا�ض ف�ي 
القيمة يتطلب من الإدارة القيام باتخاذ قرارات هامة تدخل ف�يها عوامل تقييم ت�سمل طبيعة ال�سناعة وظروف ال�سوق. 

انخفا�ش قيمة الذمم المدينة 

يتم تقدير النخفا�ض ف�ي قيمة المدينون ف�ي �صوء خبرة المجموعة حول اإمكانية التح�صيل وزيادة عدد اأيام التاأخير ف�ي التح�صيل 
ع���ن متو�سط فترة الئتم���ان والتغييرات الملحوظة ف����ي القت�ساديات العالمي���ة والمالية التي توؤدي بدورها اإل���ى تخلف العمالء ف�ي 

ال�سداد. 

التزامات محتملة 

تن�ص���اأ المطلوبات المحتمل���ة نتيجة اأحداث ما�صية يتاأكد وجودها فقط بوقوع اأو عدم وقوع ح���دث اأو اأحداث م�صتقبلية غير موؤكدة ل 
تدخل بالكامل �صمن �صيطرة المجموعة. يتم ت�صجيل مخ�ص�صات المطلوبات عندما تعتبر الخ�صارة محتملة ويمكن تقديرها ب�صورة 

معقولة. اإن تحديد ما اإذا كان يجب ت�سجيل مخ�س�س من عدمه لقاء اأي مطلوبات محتملة ي�ستند اإلى تقديرات الإدارة.

ت�سنيف ال�ستثمارات

عن���د اقتن���اء ا�ستثم���ار تقوم المجموعة بتحديد ما اإذا كان �سيت���م ت�سنيف ال�ستثمار بالقيمة العادلة من خ���الل بيان الدخل اأو متاح 
للبيع.

تقوم المجموعة بت�صنيف ال�صتثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا تم اقتناء ذلك ال�صتثمار بغر�ض تحقيق اأرباح ق�صيرة 
الأج���ل اأو اإذا كان �ص���وف يتم اإدارته وتقييم اأدائه ورفع تقارير بذلك داخليا بناًء على اأ�صا�ض موثوق ف�يها لتحديد القيمة العادلة بناء 

على ا�ستراتيجية ا�ستثمار معتمدة. اإن كافة ال�ستثمارات الأخرى يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع.
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انخفا�ش قيمة ال�ستثمارات

تح���دد المجموع���ة النخفا�ض ف�ي اأدوات حقوق الملكية الم�صنف���ة كمتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا����ض طويل الأجل اأو مادي 

ف����ي القيم���ة العادلة لهذه ال�صتثمارات، كما اأن تحديد النخفا�ض طويل الأجل اأو المادي يتطلب من الإدارة ممار�صة حكمها ف�ي هذا 

ال�ص���اأن.  تق���وم المجموعة بتقييم، �صمن عوام���ل اأخرى، التذبذب المعتاد ف�ي اأ�صعار الأ�صهم المدرج���ة والتدفقات النقدية المتوقعة 

ومعدلت الخ�صم لال�صتثمارات غير الم�صعرة. اإن النخفا�ض ف�ي القيمة يعتبر مالئمًا عندما يكون هناك دليل مو�صوعي على تدهور 

ف����ي المركز المالي ف�ي ال�سركة الم�ستثمر ف�يها اأو ف����ي ال�سناعة التي تعمل بها وكذلك ف�ي اأداء القطاع والتكنولوجيا وعوامل اأخرى 

ت�صغيلية ومالية مرتبطة بالتدفقات النقدية. يو�صح )اإي�صاح 8( اأثر ذلك على البيانات المالية المجمعة. 

انخفا�ش ال�ستثمارات فـي �سركات زميلة 

تحت�ص���ب المجموع���ة مبلغ انخفا����ض القيمة بالفرق بين القيمة التي يمك���ن ا�صتردادها لل�صركات الزميل���ة وقيمتها الدفترية اذا كان 

هن���اك اي دلي���ل مو�صوعي على انخفا�ض قيم���ة ال�صتثمار ف�ي ال�صركات الزميل���ة. اأن تقدير القيمة الممك���ن ا�صتردادها يتطلب من 

المجموعة اجراء تقدير للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة واختيار المدخالت المنا�سبة للتقييم.

انخفا�ش قيمة الموجودات الملمو�سة وغير الملمو�سة 

تق���وم المجموعة بمراجعة قيمة الموج���ودات الملمو�صة وغير الملمو�صة ب�صفة م�صتمرة لتحديد م���ا اإذا كان يجب ت�صجيل مخ�ص�ض 

مقابل النخفا�ض ف�ي القيمة ف�ي بيان الدخل المجمع. وب�صفة خا�صة يجب عمل تقدير من قبل الإدارة بالن�صبة لتحديد مبلغ وتوقيت 

التدفق���ات النقدي���ة الم�صتقبلية عند تحديد م�صتوى المخ�ص�ص���ات المطلوبة. اإن تلك التقديرات �صروري���ة ا�صتنادًا اإلى عدة عوامل 

تتطلب درجات مختلفة من الحكم وظروف عدم التاأكد وبالتالي فاإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات مما ينتج عنه تغييرات 

على تلك المخ�س�سات. 

الأعمار الإنتاجية للممتلكات والمن�ساآت والمعدات 

تق���وم اإدارة المجموعة بتحدي���د الأعمار الإنتاجية وال�ستهالكات للممتل���كات والمن�ساآت والمعدات. وتق���وم اإدارة المجموعة بزيادة 

تكلف���ة ال�صته���الك عندما تكون الأعمار الإنتاجية اأقل من الأعمار التي تم تقديرها ف�ي ال�صابق. تقوم المجموعة بحذف اأو تخف�ي�ض 

قيمة الموجودات المتقادمة اأو الموجودات غير ال�صتراتيجية التي يتم ال�صتغناء عنها اأو بيعها.
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ممتلكات ومن�صاآت ومعدات  .5

اآلت ومعداتاأرا�سي ومباني
و�سائل نقل واأجهزة 

كمبيوتر واأثاث
م�ساريع قيد 

التنفـيذ
الإجمالي

التكلفة

31,655,52189,886,4909,739,281127,907,928259,189,220ف�ي 1 يناير 2015

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

-)189,643(-49,106140,537تحويالت

)119,868(-)119,868(--ا�ستبعادات

31,851130,11613,1462,851177,964فروق عملة 

31,742,98990,497,49311,889,418131,997,113266,127,013ف�ي 31 دي�سمبر 2015

138,2451,164,653323,9103,384,1435,010,951اإ�صافات 

-)133,366,287(21,142,692111,012,5971,210,998تحويالت

)96,517()29,649()57,106()9,762(-ا�ستبعادات 

2453363312521,164فروق عملة 

53,024,171202,665,31713,367,5511,985,572271,042,611فـي 31 دي�سمبر 2016

ال�ستهالك المتراكم 

97,793,692-22,657,12673,247,3201,889,246ف�ي 1 يناير 2015

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

)72,563(-)72,563(--ا�ستبعادات

147,813-26,852110,78210,179فروق عملة 

101,635,464-23,340,35975,735,6522,559,453ف�ي 31 دي�سمبر 2015

7,488,175-1,386,2925,033,4441,068,439المحمل لل�سنة

)20,942(-)13,996()6,946(-ا�ستبعادات 

2,162-2811,451430فروق عملة

109,104,859-24,726,93280,763,6013,614,326فـي 31 دي�سمبر 2016

�سافـي القيمة الدفترية

8,402,63014,761,8419,329,965131,997,113164,491,549ف�ي 31 دي�سمبر 2015

28,297,239121,901,7169,753,2251,985,572161,937,752فـي 31 دي�سمبر 2016
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خالل عام 2016 تم النتهاء من م�سروع الفرن الجديد لإنتاج الكلنكر وتم ال�ستالم النهائي وعليه قامت اإدارة ال�سركة الأم بتحويل 
كامل قيمة تكلفة الم�صروع من بند م�صروعات قيد التنف�يذ الى بنود الممتلكات والمن�صاآت والمعدات والبدء فى اإحت�صاب ال�صتهالك 

وفقا لالأعمار الإنتاجية المقدرة لكل بند على حدى. نتج عن ذلك تحميل ا�صتهالك خالل ال�صنة بمبلغ 3,433,074 دينار كويتي.

اإن كافة الممتلكات والمن�صاآت والمعدات مقامة على اأرا�صي م�صتاأجرة من اأمالك الدولة وفقًا لعقود تاأجير لمدة خم�ض �صنوات تنتهي 
عام 2019. 

تم تحميل ال�صتهالك ف�ي بيان الدخل المجمع كما يلي: 

20162015

7,413,0933,692,641تكلفة المبيعات

75,08273,881م�سروفات بيعية وعمومية واإدارية

7,488,1753,766,522

ا�صتثمارات عقارية  .6

2015 2016

التكلفة

1,989,744 1,989,744 كما ف�ي 1 يناير و31 دي�سمبر 

ال�ستهالك المتراكم

1,123,052 1,147,064 كما ف�ي 1 يناير

24,012 24,012 المحمل لل�سنة

1,147,064 1,171,076 كما ف�ي 31 دي�سمبر

842,680 818,668 القيمة الدفترية

تم التو�سل اإلى القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية للمجموعة كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 بناًء على التقييم الذي اأجري ف�ي ذلك 
التاريخ من قبل مقيمين م�صتقلين غير ذي �صلة بالمجموعة. اإن هوؤلء المقيمين مرخ�صين لدى الجهات الر�صمية، ولديهم موؤهالت 
مالئمة وخبرات حديثة ف�ي تقييم العقارات ف�ي المواقع الموجود بها العقارات. وقد تم تحديد القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية 
الم�صنف���ة ا�صتن���ادًا اإلى اأ�صع���ار ال�صوق المقارنة الت���ي تعك�ض اأ�صعار معامالت حديث���ة لعقارات مماثلة. لتقدير القيم���ة العادلة لتلك 

العقارات، تم افترا�ض اأن ال�صتخدام الحالي للعقارات هو اأف�صل ا�صتخدام لها. 
ف�يما يلي تفا�سيل ال�ستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات حول م�ستويات القيمة العادلة كما ف�ي 31 دي�سمبر هي كالتالي:

القيمة العادلة
2015

القيمة العادلة
2016 الم�ستوى الثاني

4,030,000 3,835,000 3,835,000 ا�ستثمارات عقارية

ل يوجد اأية تحويالت بين الم�ستويات خالل ال�سنة.
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ا�صتثمارات فـي �صركات زميلة  .7

ا�سم ال�سركة الزميلة
بلد

التاأ�سي�ش
حقوق الت�سويت 
ون�سبة الملكية%

طريقة القيمة الدفترية
القيا�ش 20162015

 ال�صركة الكويتية لل�صخور )�ض.م.ك.م(
حقوق الملكية--30.00الكويت)تحت الت�سف�ية(

 �سركة المقاولت والخدمات البحرية
حقوق الملكية33.3915,709,73015,516,911الكويت)�ض.م.ك. عامة(

15,709,73015,516,911

ف�يما يلي الحركة على ال�ستثمارات ف�ي ال�سركات الزميلة:

2015 2016

15,594,249 15,516,911 الر�سيد ف�ي 1 يناير

137,055 459,400 ن�سيب المجموعة من نتائج اأعمال �سركات زميلة 

167,384 115,197 ن�سيب المجموعة من احتياطيات �سركات زميلة

)381,777( )381,778( توزيعات نقدية م�ستلمة

15,516,911 15,709,730 الر�سيد فـي 31 دي�سمبر

اإن اأ�صهم �صركة المقاولت والخدمات البحرية �ض.م.ك.ع. مدرجة ف�ي �صوق الكويت لالأوراق المالية. بلغت القيمة العادلة ل�صتثمارات 
المجموع���ة ف����ي تلك الأ�سهم 4,886,753 دينار كويتي وذلك ا�ستنادا لالأ�سعار المعلنة كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 )8,093,684 
دينار كويتي كما ف�ي 31 دي�سمبر 2015( ومع ذلك قامت الدارة بعمل درا�صة لتحديد مدى وجود انخفا�ض ف�ي قيمة ال�صتثمار ف�ي 
ال�سركة الزميلة كما ف�ي تاريخ التقارير المالية، وقد خل�ست الدرا�سة الى اأن القيمة العادلة لل�سركة الزميلة تفوق قيمتها الدفترية.

ف�يم���ا يل���ي المعلومات المالية المخت�سرة ف�ي م���ا يتعلق بال�سركات الزميلة الجوهرية. اإن المعلوم���ات المالية المخت�سرة اأدناه تمثل 
المبالغ المبينة ف�ي اأحدث معلومات مالية متوفرة لتلك ال�سركات الزميلة والتي اأعدت وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية:

�سركة المقاولت والخدمات البحرية:

20162015

البيانات المالية المتاحة

البيانات المالية 
الغير مدققة للفترة 

المنتهية ف�ي 30 
�سبتمبر

البيانات المالية 
الغير مدققة للفترة 

المنتهية ف�ي 30 
�سبتمبر

347,552,955308,740,321الموجودات 
253,676,273216,564,027المطلوبات 

46,830,71445,707,762حقوق الجهات غير الم�صيطرة

60,806,89865,708,385الإيرادات
1,375,767410,467ربح الفترة

344,979501,298بنود الدخل ال�سامل الأخرى للفترة
1,720,746911,765اإجمالي الدخل ال�سامل
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ا�صتثمارات متاحة للبيع  .8

2015 2016

45,437,748 46,366,700 اأ�سهم م�سعرة

3,338,361 3,330,290 اأ�صهم غير م�صعرة

918,875 711,048 �سناديق اأجنبية

49,694,984 50,408,038

تم تحديد القيمة العادلة لال�ستثمارات المتاحة للبيع وفقًا لم�ستويات التقييم المبينة ف�ي اإي�ساح 3.3.

تت�سم���ن ال�ستثم���ارات الم�سعرة ا�ستثم���ارات بمبل���غ  16,554,435دينار كويتي كما ف����ي 31 دي�سمبر 2016 ف����ي اأ�سهم مجموعة 
ال�سناع���ات الوطني���ة القاب�س���ة – �ض.م.ك.ع. وه���ي اأحد الم�صاهمين الرئي�صي���ن ف�ي المجموع���ة )16,055,136 دينار كويتي كما 
ف����ي31 دي�سمب���ر 2015(. ت���م اإعداد درا�صة لهذا ال�صتثمار من قب���ل الإدارة لغر�ض تحديد ما اإذا كان هن���اك انخفا�ض ف�ي القيمة 
م���ن عدم���ه، وقد خل�صت الإدارة م���ن الدرا�صة اإلى اأن القيمة العادلة لال�صتثمار تفوق قيمته ال�صوقي���ة الحالية وبالتالي لم يتم اإثبات 

انخفا�ض ف�ي القيمة ف�ي بيان الدخل المجمع.

ت���م اإدراج ال�صتثمارات غي���ر الم�صعرة بالتكلفة ناق�ض انخفا�ض القيمة )اإن وجد( حيث اأن���ه ل يمكن تحديد قيمتها العادلة ب�صورة 
موث���وق به���ا نظرًا لعدم وج���ود �صوق ن�صطة لهذه ال�صتثم���ارات. اإن المعلومات المتاح���ة عن هذه ال�صتثمارات ل ت�صي���ر اإلى وجود اأي 

انخفا�ض ف�ي القيمة.

تت�سمن ال�ستثمارات المتاحة للبيع ا�ستثمارات بمبلغ  264,372دينار كويتي كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 )605,278 دينار كويتي 
كما ف�ي 31 دي�سمبر 2015( تم تقييمها على اأ�سا�س اآخر تقارير تقييم متاحة خالل ال�سنة من مديري ال�ستثمار وذلك لعدم توافر 

تقارير لهذه ال�ستثمارات كما ف�ي تاريخ البيانات المالية المجمعة.

ت���م اإثب���ات النخفا�ض ف�ي قيم���ة بع�ض ال�صتثمارات المتاحة للبي���ع بمبلغ 665 دينار كويتي لل�سنة المنتهي���ة ف�ي 31 دي�سمبر 2016   
)21,069 دين���ار كويت���ي لل�سنة المنتهية ف����ي 31 دي�سمبر 2015( وذلك نتيج���ة النخفا�ض الهام ف�ي قيمته���ا، وقد تم اإثبات ذلك 

النخفا�ض ف�ي بيان الدخل المجمع. 

ف�يما يلي تحليل ال�ستثمارات المتاحة للبيع بالعمالت كما ف�ي 31 دي�سمبر:

2015 2016

48,039,417 47,656,840 دينار كويتي

1,281,460 2,494,590 دولر اأمريكي

374,107 256,608 يورو

49,694,984 50,408,038

مخزون  .9

2015 2016

14,326,495 15,764,481 مواد اأولية

663,665 603,390 اإنتاج تام

14,990,160 16,367,871

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

69

68



10. مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى

2015 2016

762,489 380,143 مبالغ تحت التح�صيل لدى البنوك

3,147,107 4,147,517 ذمم مدينة مقابل كفالت م�صرف�ية غير م�صروطة

6,875,853 10,310,043 وزارة التجارة – فرق دعم الأ�سمنت الم�سلح والخر�سانة الجاهزة لالأهالي

1,378,136 1,566,634 اأطراف ذات �سلة )اإي�ساح - 25(

10,811,193 17,096,046 مدينون تجاريون اآخرون

22,974,778 33,500,383 اإجمالي مدينون تجاريون

1,463,030 1,454,123 مدينون متنوعون

24,437,808 34,954,506

)2,810,307( )3,098,264( مخ�ص�ض ديون م�صكوك ف�ي تح�صيلها

21,627,501 31,856,242

281,819 314,098 م�ساريف مدفوعة مقدمًا

1,358,205 1,732,614 اأوراق قب�س

23,267,525 33,902,954

بلغ متو�سط فترة الئتمان الممنوحة للذمم التجارية 60 - 90 يومًا. لم يتم تحميل فوائد على الذمم التجارية المدينة. 

بلغ���ت القيم���ة العادلة لل�سمانات التي ح�سلت عليها المجموعة من المدينون  5,151,275 دينار كويتي كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 
)5,133,993 دينار كويتي كما ف�ي31 دي�سمبر 2015(.

 بلغ���ت قيم���ة الذم���م المدين���ة الت���ي انخف�صت قيمته���ا وتم اإثب���ات مخ�ص����ض له���ا بالكام���ل 3,098,264 دين���ار كويت����ي كم�ا ف�ي
31 دي�سمبر 2016 )2,810,307 دينار كويتي كما ف�ي 31 دي�سمبر 2015(. 

ف�يما يلي الحركة على ح�صاب مخ�ص�ض ديون م�صكوك ف�ي تح�صيلها:

20162015

2,810,3072,553,953الر�سيد ف�ي بداية ال�سنة

294,161304,284المحمل خالل ال�سنة

)47,930()6,204(ديون معدومة خالل ال�سنة

3,098,2642,810,307الر�سيد ف�ي نهاية ال�سنة

11. ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

2015 2016

1,463,814 1,424,097 ا�ستثمارات محلية

6,530,367 6,730,138 ا�ستثمارات خارجية

7,994,181 8,154,235
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تم تحديد القيمة العادلة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وفقًا لم�ستويات التقييم المبينة ف�ي اإي�ساح 3.3.

تت�سمن ال�ستثمارات الأجنبية ا�ستثمارات بمبلغ 4,807,693 دينار كويتي كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 )ل �سئ دينار كويتي كما ف�ي 
31 دي�سمبر 2015( تم ت�سعيرها بناًء على اآخر تقارير متاحة من مديري ال�ستثمار خالل ال�سنة.

12. النقد والنقد المعدل

2015 2016

9,427,601 7,725,495 نقد بال�صندوق ولدى البنوك

5,078,189 3,280,105 نقد لدى محافظ ا�ستثمارية

1,971,306 1,950,815 ودائع لدى البنوك

16,477,096 12,956,415 يخ�صم: ودائع لأكثر من ثالثة اأ�صهر

)528,959( -

15,948,137 12,956,415 النقد والنقد المعادل

 بل���غ متو�ص���ط معدل الفائ���دة الفعلي ال�صنوي على الودائع لدى البنوك 0.750 % كما ف����ي 31 دي�سمبر 2016 )0.500 % كما ف�ي
31 دي�سمبر 2015(.

13. راأ�س المال

 بل���غ راأ����س المال الم�سرح به والم�س���در والمدفوع بالكامل 73,330,387 دينار كويتي موزعًا عل���ى 733,303,870 �سهم كما ف�ي
31 دي�سمبر 2016 / 2015 بقيمة ا�سمية 100 فل�س لل�سهم، وجميعها اأ�سهم نقدية.

14. اأ�صهم خزانة

2015 2016

20,200,729 20,200,729 عدد الأ�سهم )�سهم(
2.75 2.75 الن�سبة اإلى الأ�سهم الم�سدرة )%(

7,979,288 8,282,299 القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

تلت���زم ال�سرك���ة الأم بالحتفاظ باحتياطيات واأرباح مرحلة وعالوة اإ�سدار تعادل تكلفة اأ�سه���م الخزانة الم�ستراة طوال فترة تملكها 
وذلك وفقًا لتعليمات الجهات الرقابية ذات العالقة.

15. احتياطي اجباري

وفق���ًا لمتطلب���ات النظام الأ�سا�سي لل�سركة الم، يتم تحويل 10% من �ساف�ي رب���ح ال�سنة، قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
و�صريب���ة دع���م العمالة الوطنية وم�صروف ال���زكاة ومكافاأة اأع�صاء مجل����ض الإدارة، اإلى الحتياطي الإجب���اري. ويحق لل�صركة الم 
اإيق���اف هذا التحويل عندما ي�سل ر�سيد الحتياط���ي اإلى 50% من راأ�ض المال المدفوع. اإن هذا الحتياطي غير متاح للتوزيع وانما 

ل�سمان توزيع اأرباح ت�سل اإلى 5% من راأ�س المال المدفوع ف�ي ال�سنوات التي ل ت�سمح ف�يها الأرباح بمثل هذه التوزيعات.   
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16. احتياطي اختياري

وفق���ًا لمتطلب���ات النظام الأ�سا�سي لل�سركة الم، يتم تحويل 10% من �ساف�ي رب���ح ال�سنة، قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
و�صريبة دعم العمالة الوطنية وم�صروف الزكاة ومكافاأة اأع�صاء مجل�ض الإدارة اإلى الحتياطي الختياري. ويحق لل�صركة الم وقف 

هذا التحويل بقرار من الجمعية العامة للم�ساهمين بناًء على اقتراح مجل�س الإدارة. ل توجد قيود على توزيع هذا الحتياطي.

17. قرو�س وت�صهيالت بنكية ومرابحات

2015 2016

الجزء غير المتداول

27,505,386 28,245,337 قرو�ض

33,072,235 31,870,620 مرابحات

60,577,621 60,115,957

الجزء المتداول

10,658,000 9,038,000 قرو�ض

11,896,814 13,143,196 مرابحات

22,554,814 22,181,196

83,132,435 82,297,153 اإجمالي القرو�ش والت�سهيالت البنكية والمرابحات

بل���غ متو�ص���ط معدل الفائدة الفعلي ال�صنوي على القرو�ض والت�صهيالت البنكي���ة والمرابحات  3.215% كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 
)3.125% كما ف�ي 31 دي�سمبر 2015(.

اإن بع����ض القرو�ض م�صمونة بكامل المحل التجاري لم�صن���ع ال�صركة وكافة ملحقاته والبالغ قيمتهما الدفترية 13,850,632 دينار 
كويتي كما ف�ي 31 دي�سمبر 2016 )15,561,649 دينار كويتي 31 كما ف�ي دي�سمبر 2015(. 

تت�صمن اأهم �صروط القرو�ض والت�صهيالت البنكية والمرابحات عدم قيام المجموعة بتوزيع اأرباح ف�ي حالة انخفا�ض ن�صبة الموجودات 
المتداولة اإلى المطلوبات المتداولة عن )1:1.5( وكذلك عدم رهن اأموال منقولة اأو غير منقولة للغير اإل بعد الح�صول على موافقة 
كتابي���ة م�صبق���ة من البنك، كما تت�صمن �صروط القرو�ض والمرابحات األ تزيد �صاف�ي الديون على ربح العمليات عن )8:1( واأل يقل 
رب���ح العملي���ات على الفوائد عن )2:1( واأل يزي���د �ساف�ي الديون اإلى حقوق الملكية ع���ن )0.8:1( واأل تزيد المطلوبات اإلى حقوق 

الملكية عن )1.3:1(.

ف�يما يلي تحليل القرو�ض والت�صهيالت البنكية والمرابحات بالعمالت كما ف�ي 31 دي�سمبر:

2015 2016

66,267,126 73,891,029 دينار كويتي

16,865,309 8,406,124 دولر اأمريكي

83,132,435 82,297,153
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18. دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

2015 2016

13,963,229 17,197,934 موردون

2,027,364 1,006,452 محجوز �صمان 

2,562,812 2,778,274 م�ساريف وفوائد م�ستحقة

676,375 974,327 اأوراق دفع

1,026,258 1,013,489 عمالء - دفعات مقبو�صة مقدما

689,649 671,927 توزيعات نقدية م�ستحقة

192,981 192,244 ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

440,724 451,911 �صريبة دعم العمالة الوطنية

116,591 194,334 زكاة

16,091 12,803 اأخرى

21,712,074 24,493,695

19. تكلفة المبيعات

2015 2016

56,956,881 61,695,385 مواد خام

)139,481( )12,949( التغير ف�ي النتاج التام

4,559,304 4,601,723 �صيانة وقطع غيار

3,022,138 3,971,406 اأجور ومزايا

2,270,514 1,605,990 ال�ستهالكات والطفاءات

327,900 509,926 اإيجارات

856,561 1,256,772 اأخرى

67,853,817 73,628,253

20. �إير�د�ت / )م�شروفات( ن�شاط �أخرى

2015 2016

99,593 98,510 �ساف�ي اإيرادات ا�ستثمارات عقارية

327,377 136,898 اإيرادات اأخرى

)857,585( )120,752( �ساف�ي خ�سائر فروق عملة

)430,615( 114,656
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21. �صافـي اأرباح ا�صتثمارات

2015 2016

ا�صتثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

291,852 216,721 اأرباح غير محققة

44,096 19,458 توزيعات نقدية

335,948 236,179

ا�صتثمارات متاحة للبيع:

)21,069( )665( انخفا�ض ف�ي القيمة

11,210 249,386 اأرباح محققة

3,013,861 2,586,856 توزيعات نقدية

)115,603( )105,729( م�سروفات اإدارة محافظ

2,888,399 2,729,848

3,224,347 2,966,027

22. ربحية ال�صهم  الأ�صا�صية والمخففة

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة بق�سمة �ساف�ي ربح ال�سنة العائد لم�ساهمي ال�سركة الأم على المتو�سط المرجح لعدد 
الأ�سهم العادية القائمة الذي يتم تحديده على اأ�سا�س عدد الأ�سهم القائمة لراأ�س المال الم�سدر خالل ال�سنة، مع الأخذ ف�ي العتبار 

اأ�سهم الخزانة. ف�يما يلي بيان ح�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة: 

2015 2016

19,294,693 19,486,113 �ساف�ي ربح ال�سنة العائد لم�ساهمي ال�سركة الأم

713,103,141 713,103,141 المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة )�سهم(

27.06 27.33 ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة )فل�س(

23. تكاليف موظفـين

اإن تكالي���ف العمالة ت�سمل الأج���ور والرواتب واإجازات ومكافاآت نهاية الخدمة والمزايا الأخ���رى للعاملين بالمجموعة. بلغت تكاليف 
 الموظف�ي���ن 10,379,416 دين���ار كويت���ي لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمب���ر 2016 )9,374,410 دينار كويت���ي لل�سنة المنتهية ف�ي

31 دي�سمبر 2015(.

24. توزيعات اأرباح 

 اعتم���دت الجمعي���ة العامة ال�سنوية للم�ساهمي���ن التي انعقدت بتاريخ 2 ماي���و 2016 البيانات المالية المجمع���ة لل�سنة المنتهي�ة ف�ي
31 دي�سمبر 2015 كما اعتمدت توزيع اأرباح نقدية بواقع 20 فل�س لل�سهم بعد خ�سم اأ�سهم الخزانة.
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بتاريخ 15  مار�س 2017، اقترح مجل�س اإدارة ال�سركة الأم توزيع اأرباح نقدية بواقع 20 فل�س لل�سهم الواحد من راأ�س المال المدفوع 
بعد خ�سم اأ�سهم الخزانة عن عام 2016.

25. معامالت مع اأطراف ذات �صلة 

تتمثل الأطراف ذات ال�سلة ف�ي م�ساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل ف�ي مجل�س الإدارة واأع�ساء مجل�س الإدارة واأفراد الإدارة العليا 
وال�ص���ركات الزميل���ة وال�صركات التابعة التي يكون لل�صرك���ة تمثيل ف�ي مجال�ض اإدارتها. ف�ي اإطار الن�ص���اط العتيادي وبموافقة اإدارة 
المجموع���ة، تم���ت معامالت مع تلك الأطراف خالل ال�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016. تم ا�ستبعاد كافة الأر�سدة والمعامالت 

بين ال�سركة و�سركاتها التابعة، التي تعتبر اأطراف ذات �سلة بالمجموعة، عند التجميع لم يتم الإف�ساح عنها ف�ي هذا الإي�ساح.

تتمثل اأهم المعامالت والأر�سدة القائمة التي تتعلق بتلك الأطراف ذات ال�سلة ف�يما يلي:

2015 2016

المعامالت

4,198,806 3,304,235 مبيعات

140,000 190,000 مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة

120,000 120,000 اأتعاب اللجان

355,000 355,000 مزايا اأخرى لمجل�س الإدارة

 570,845 600,491 رواتب ومزايا الإدارة التنف�يذية

الأر�سدة

1,378,136 1,566,634 مدينون واأر�سدة مدينة اأخرى )اإي�ساح 10(

475,347  487,377 مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة

تخ�سع المعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة لموافقة الجمعية العامة للم�ساهمين.

26. التزامات محتملة وارتباطات راأ�صمالية

2015 2016
التزامات محتملة

416,133 424,383 خطابات �صمان
ارتباطات راأ�سمالية

160,529 176,807 اعتمادات م�ستنديه

321,972 321,972 اأق�صاط غير مطلوبة عن ا�صتثمارات ف�ي �صناديق

16,175,612 17,053,668 تعاقدات لتوريدات خامات

1,498,448 86,912 م�ساريع قيد التنف�يذ

يوج���د خ���الف بين ال�سركة الأم واأحد الموردين حول اللتزامات المالية الناتجة عن اإنهاء عقد توريد مواد خام مبرم بين الطرف�ين 
حيث تقدم ذلك الطرف بمطالبة مالية ف�ي حين قامت اإدارة ال�سركة الأم خالل الفترة ال�سابقة بالتقدم اإلى اإدارة التحكيم الق�سائي 

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

اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة    
لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر 2016

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي مالم يذكر غير ذلك(

75

74



التاب���ع للمحكمة بطلب اإبراء ذمة م���ن اأية التزامات مالية ناتجة عن انهاء ذلك العقد. خالل الفترة ال�سابقة �سدر حكم ببراءة ذمة 
ال�سرك���ة الأم م���ن اأية التزامات مالي���ة تجاه المورد. لم يتم بعد حل الخ���الف مع المورد وترى اإدارة ال�سرك���ة الأم اأن المخ�س�سات 

المكونة كاف�ية لمقابلة اأية التزامات قد تن�ساأ عن ذلك الخالف.

27. المعلومات المالية 

تقوم الإدارة بت�سنيف قطاعاتها الت�سغيلية الهامة كما يلي:

وبيع الأ�سمنت والخر�سانة الجاهزة. اإنتاج  وي�سمل  الت�سنيع  • قطاع 
ال�ستثمارات. • قطاع 

ف�يما يلي المعلومات المالية لقطاعات الأن�سطة لل�سنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر:

2016

الإجماليقطاع ال�ستثماراتقطاع الت�سنيع

98,652,6123,523,937102,176,549اإيرادات القطاعات

19,870,3383,523,93723,394,275مجمل ربح القطاعات

222,017,80278,370,776300,388,578موجودات القطاعات

2015

الإجماليقطاع ال�ستثماراتقطاع الت�سنيع

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

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

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

20162015

ت�سويات:

23,394,27522,885,574مجمل ربح القطاعات

)2,746,264()2,918,405(اأعباء تمويل

24,80039,861اإيرادات فوائد

20,500,67020,179,171�ساف�ي ربح القطاعات قبل ال�ستقطاعات
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القطاعات الجغرافـية:

مو�صح اأدناه معلومات مالية عن القطاعات الجغراف�ية لل�صنة المنتهية ف�ي 31 دي�سمبر:

2016

المطلوبات الموجودات الإيرادات

107,755,826 287,230,171 96,955,047 داخل الكويت

1,626,455 13,158,407 5,221,502 خارج الكويت

109,382,281 300,388,578 102,176,549

2015

المطلوبات الموجودات الإيرادات

105,826,316 281,683,636 91,272,085 داخل الكويت

1,423,567 11,694,617 5,132,536 خارج الكويت

107,249,883 293,378,253 96,404,621
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محطة تخزين وبيع االسمنت السائب فـي منطقة 
الشعيبة الصناعية الغربية - ميناء عبدالله

Bulk terminal for storage and sales of bulk 
cement at West Shuaiba Industrial Area - 

Mina Abdullah


