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مجلس اإلدارة

راشـد عبـــد العزيــز الراشـــد    رئيــــــــــــــــس مجــلـــــــــــــــــــــس اإلدارة

د  عبد العـزيـز راشـد الراشـد    نــائـــــــب رئــــيــــــس مـجــلـــــــــس اإلدارة

تـمــاضــر أحــمــد الحــوطــي    عـــــــضــــــــــــــو  مـجــلــــــــــــــس اإلدارة

خــالــــــد عـبـد الله الربيعـــة    عـــــــضــــــــــــــو  مـجــلــــــــــــــس اإلدارة

رشــا عبـدالرحمــن الـمـلحـــم    عـــــــضــــــــــــــو  مـجــلــــــــــــــس اإلدارة

زيــــــاد طــــارق المــخـيـزيـم    عـــــــضــــــــــــــو  مـجــلــــــــــــــس اإلدارة

عـبــــد الله محـمـــد السـعــــد    عـــــــضــــــــــــــو  مـجــلــــــــــــــس اإلدارة

يـعـقـــــوب يـوسـف الـصـقــر    عـــــــضــــــــــــــو  مـجــلــــــــــــــس اإلدارة

يــوســـف بــــدر الـخــرافـــي    عـــــــضــــــــــــــو  مـجــلــــــــــــــس اإلدارة

مراقب حسابات
قيس محمد النصف

BDO النصف وشركاه

مراقب حسابات
طالل يوسف المزيني

ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

.



16

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الرابعة والخمسون
1-  مناقشــة تقريـــر مجلس اإلدارة عن نشاط الشــركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها للســنة المالية المنتهية في 

2021/12/31 والمصادقة عليه.
2 - تالوة كالً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الســنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة 

عليهما .
3-  مناقشــة تقرير مراقبي الحســابات الخارجيين عن نتائج البيانات المالية للشــركة للســنة المالية المنتهية فـــي 

2021/12/31 والمصادقة عليه.
4-  مناقشة واعتماد البيانــات الماليــة المجمعـة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمصادقة عليها .

5-  اســتعراض أيــة مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صــدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها 
تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 )إن وجد(.

6-  مناقشــــة توصيـــــــة مجلــــس اإلدارة بتوزيــــــع أربــــــــــاح نقديــــــة عــــــــن السنة المالية المنتهية في 
2021/12/31 بواقع  5% من القيمة األسمية )أي خمسة فلس للسهم الواحد( بعد خصم أسهم الخزينة ويستحق 
هذه األرباح النقدية المســاهمين المقيدين في ســجالت الشــركة في نهاية تاريخ اإلســتحقاق المحدد بــــ )15( يوم 
عمــل علــى األقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامــة العادية ، على أن يبدأ توزيع هذه األرباح خالل )5( أيام عمل 

من نهاية تاريخ االستحقاق، مع تفويض مجلس اإلدارة في تغيير تلك التواريخ إذا لزم ذلك. 
7-  مناقشة توصية مجلس اإلدارة بعدم صرف مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عــــــن عضويتهـم بمجلس اإلدارة 

عــن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
8-  اســتعراض التعامالت مع األطراف ذات الصلة التي تمت خالل الســنة الماليــة المنتهية في 2021/12/31 

والتي سوف تتم . 
9-  الموافقــة لمجلــس اإلدارة على إصدار ســندات بالدينار الكويتي، أو بأي عملة أخرى يراها مناســبة ، وبما ال 
يتجــاوز الحد األقصى المصــرح به قانوناً ، أو ما يعادله بالعمالت األجنبية، مع تفويض مجلس اإلدارة في تحديد 
نوع تلك السندات ومدتها وقيمتها اإلسمية ، والعائد عليها وموعد الوفاء بها وسائر شروطها وأحكامها، وذلك بعد 

أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة .
10-  الموافقة علـــى تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة  بما ال يتجــــــاوز 10% مــــن عـــــــدد 

أسهمها، وذلك وفقــــــاً لمواد القانون رقــــم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما. 
11-  مناقشــة عدم التحويل لإلحتياطي اإلجباري عن الســنة المالية المنتهية فــــــــي 2021/12/31 وفقاً لنص 

المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .
12-  مناقشة وقف إستقطاع اإلحتياطي اإلختياري عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وفقاً لنص المادة 

225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
13-  مناقشــة إخالء طـــرف الســادة أعضاء مجلس اإلدارة ، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية 

والمالية واإلدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
14-  تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة 
التغيير اإللزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2022/12/31 وتفويض مجلس اإلدارة 

بتحديد أتعابهما .
15-  انتخاب وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة للسنوات الثالث القادمة )2024-2022(.

جدول أعمال
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راشد عبدالعزيز الراشد
 رئيــس مجلــس اإلدارة

إضافة بند جديد للمادة رقم )2( من الفصل األول بالنظام األساســي المتعلقة بأغراض الشــركة وذلك على النحو 
التالي:

النص قبل التعديل

1-  إقامة مشــروع إلنتاج األســمنت العادي واألســمنت البورتالنــدي المقاوم للكبريتات واألســمنت البورتالندي 
لألغراض الصناعية وبشكل عام جميع أنواع األسمنت .

2- اقامة المصانع والمعامل التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة .
3-  القيــــام بالمتـاجـرة بجميع المنتجات والمواد والعدد واآلالت المرتبطة بطبيعة عمل الشركة ونقلها سواء داخل 

البالد أو خارجها وإستيراد الصلبـــــــوخ وبيعـــــــه ســـواء داخل أو خارج دولة الكويت.  
4-   للشــركة أن تهتم أو تشــترك بأي وجه من وجوه اإلشــتراك مع الهيئات والشركات التي تزاول أعماال شبيهة 
بأعمالها ، والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن 

تلحقها بهـا ولها أن تشتـرك في تاسيس الشـركات العقارية.
5-  إستغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها وتنميتها محلياً وعالمياً في محافظ أوراق 

مالية ومحافظ عقارية ، على إختالف أنواعها وأغراضها.
- إستثمـار أمــوال الشركـة عــن طريـــــق:

• المساهمة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وباختالف أغراضها.
• وفي الصناديق اإلستثمارية داخل وخارج دولة الكويت. 

6-  إنتــــــاج مادة الكلنكر بجميع أنواعــــــها المختلفة وبيعه وتصديـره سواء داخل  أو خارج دولة الكويت.
ويكون للشــركة مباشــرة األعمال الســابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة . ويجوز 

للشركة أن تمارس أعماال مشابهة أو مكملة أو الزمة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة .

النص بعد التعديل )إضافة الغرض رقم 7( على أغراض الشركة الحالية

7- استيراد مواد كيميائية الستخدامها في عمليات إنتاج الكلنكر واألسمنت.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

جدول أعمال
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بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 202١

حضرات المساهمين الكرام 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني و أخواني أعضاء مجلس اإلدارة أن نرحب بكم ، و نرفع إلــــى جمعيتكـــــم العامـــــــة التقريـــر السنوي 
الحــــــادي و الخمسين الذي يتضمـــــــن شرحــــــــاً ألهم أنشطة الشركة و الشركات التابعة لهــــــــا، و البيانات 

الماليـــــــة المجمعـــــة للسنــــــة الماليـــــة المنتهيــــــة في 31 ديسمبر 2021. 

السادة المساهمون:
قبل أن أســتعرض على حضراتكم أعمال الشــركة وميزانيتها لعام 2021 جرياً على عادتنا في التقارير الســنوية 
لبيان كل ما يهمكم معرفته عن أعمال الشركة وتطورها، أود أن أطمئنكم أن شركتكم بحمد الله وفضله قد اجتازت 
الفترة الحرجة التي مرت بها في الســنة الماضية بســبب تداعيات جائحة كورونــــــا، فقد تمكنت عام 2021 من 
تحقيـــق نمــو جيد في حجــم األعمال واالرتقاء إلى مستـــويات فنية وإدارية عالية فــي األداء، وأظهرت قدراً من 
الثبات المالي والتشــغيلي واســتمرار المحافظة على الجودة التي تتمتع بها منتجاتها، وااللتزام برضا واحتياجات 
عمالئها ، وهو ما أدى بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى إلى تحقيق مستوى أفضل من مبيعات األسمنت بأنواعه 
المختلفــة بالمقارنــة مع عام 2020 وإن كانت ال ترقى لمســتوى طموحاتنا، هذا إلى جانب انتظام تزويد المصنع 
بالمواد األولية )الحجر الجيري والمواد األخرى( الالزمة لصناعة الكلنكر واألسمنت تكفي الستمرار تزويد البالد 
باحتياجاتهــا ، رغــم التحديات التي تواجهها والتي تعاملت معها شــركتكم من منطلــق الثقة بقدرتها على تجاوزها 
وتصميمها على االستمرار في التقدم والتطور، وبما تملكه من مستوى فني عالي في إنتاج األسمنت طوال السنوات 

الماضية داعين المولى القدير تحقيق ما نصبو إليه في خدمة االقتصاد الوطني وتحقيق أفضل عائد للمساهمين.
وفيما يلي شرح لنشاطات وإنجازات الشركة لعام 2021: 

اإلنتاج و المبيعات:
واصلــت شــركتكم جهودهــا الحثيثة للمحافظة علــى حجم مبيعاتها من األســمنت البورتالندي العــــادي والمقاوم 
للكبريتــات نوع رقم /5 وأســمنت آبار البترول Oil Well Cement ومــادة GGBS وتمكنت بفضل الله من 
تحقيق زيادة في مبيعاتها هذا العام مقارنة بالكميات المباعة في العام 2020 وُيعزي ذلك للجودة العالية التي يتمتع 
بها األسمنت المنتج بمصنع الشركة، والتقيد بالمواصفات، ولعالقاتها المتميزة مع عمالئها، وما تقدمه من خدمات 
بيعية وتســويقية وذلك بالرغم من عدم تعافي القطاع الصناعي والقطاعات المختلفة في البالد من تداعيات جائحة 
كورونا وتأثيراتها الســلبية على تراجع اإلنفاق الحكومي على المشروعات الحكومية، واستمرار إغراق األسمنت 
والكلنكر اإليراني للسوق الكويتي خالل العام وانخفاض أسعاره، وما يشهده قطاع البناء والتشييد والمقاوالت من 
حالة ركود نتيجة اإلنخفاض في ترسية المناقصات الخاصة بالمشاريع اإلنشائية الجديدة ، والتأخير في تسليم قسائم 

المدن الجديدة فضالً عن ما تمر به المنطقة من ظروف اقتصادية.

تقرير مجلس اإلدارة
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:)RDF( مشروع الوقود البيئي
كما سبق اإلشارة إليه في تقرير مجلس اإلدارة لعام 2020 عن مبادرة شركتكم للتخلص من نفايات البلدية الصلبة 
وتحويلها إلى وقود في أفران الكلنكر كجزء من حل مشــكلة تزداد ســنوياً بهدف بناء بيئة سليمة مستدامة، كما هو 

متبع في كثير من البالد المتقدمة.
وعلى ضوء متابعة الشركة لهذا المشروع الهام مع اإلخوة المسئولين في بلدية الكويت، واستكمال الدراسة الفنية 
واالقتصادية له من قبل مكتب استشاري متخصص في هذا المجال ، وموافقتها على هذه الدراسة، فقد تم بحمد الله 
هذا العام توقيع مذّكرة تعاون مع بلدية الكويت بهدف التخلص من هذه النفايات، بإعادة تحويلها إلى منتج وقود بيئي 
ُيســتفاد منه في صناعة األســمنت بما لديها من أفران معّدة ومجهزة الســتهالك كميات كبيرة منها، وهو ما يعكس 
تضافر الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المشاكل البيئية في دولة الكويت والتقليل من حجم 

نفايات البلدية الصلبة الموجودة بمرادم النفايات بكميات كبيرة وبتزايد مستمر سنوياً.

محطة تخزين وبيع األسمنت السائب بمنطقة الشعيبة الغربية/ ميناء عبدالله
واصلت محطة تخزين وبيع األســمنت الســائب )العادي والمقاوم/5( المملوكة للشركة بمنطقة الشعيبىة الصناعية 
الغربية/ ميناء عبدالله بطاقة تشغيلية 6000 طن/ باليوم عامها التاسع بنجاح وتقدم، ففي هذا العام تمكنت بحمد الله 
من تحقيق نمو مستمر في مبيعاتها خاصة في الشهور األخيرة من السنة وتحديداً في شهر نوفمبر حيث زاد حجم 
المبيعات بشكل إيجابي مقارنة مع عام 2020 وقد ساعد على ذلك، استمرار المحافظة على تلبية وتوفير كميات 
األســمنت المطلوبــة للعمالء إلى جانب أعمــال الصيانة المنتظمة آلالت ومعدات المحطة لرفع كفاءتها وتحســين 
األداء، دون أن يؤثر ذلك على العمليات التشغيليـــة، وكذلك انتظام العمل بالمحطة بشكل مكثف ومستمـــر طـوال 
24 ساعة وأيام اإلجازات والعطل الرسمية لتمكين ذوي الطلبات المستعجلة من استالم احتياجاتهم من هذا النوع 

من األسمنت بسهولة كونها خارج البوابة الرئيسية لمنطقة الشعيبة.
والجديــر بالذكر أنه في ظل متغيرات ســوق العمــل وتحديات الوباء، وبهدف ترشــيد المصاريف، وتقليل التكلفة 
وزيادة كفاءة العمل سيتم اإلستعانة في عام 2022 بالكادر الفني بالمحطة للقيام بأعمال الصيانة السنوية، وكذلك 
بالعمالــة الماهــرة ألعمال التنظيف الدورية بدالً من تكليف مقاولين آخرين وهو ما ُيعطينا األمل في تحقيق المزيد 

من النمو والنتائج الطيبة في عام 2022 إن شاء الله.

الشركات التابعة :
شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة )ش.م.ك( مقفلة:

تمكنت شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة )ش.م.ك.م( التابعة للشركة خالل عام 2021 وما شهده من بداية 
إنفتاح األنشطة اإلقتصادية ، ودوران عملية اإلنتاج بعد تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا أن تواكب هذا 
اإلنفتاح بتحســين أدائها على الرغم من ندرة طرح المشــاريع الحكومية، وحيث أن أغلب المشاريع المطروحة في 
السوق عبارة عن )قسائم سكنية وعمارات استثمارية( استطاعت الشركة اإلستحواذ على حصة جوهرية من توريد 
الخرسانة الجاهزة للقسائم السكنية في مدينة المطالع وجنوب وغرب عبدالله المبارك وهو ما أدى بحمد الله الى 

إرتفاع مبيعاتها بشكل كبير مقارنة بمبيعاتها عام 2020.
وللمحـــــــافظة على الريـــــــادة في الســوق المحلي  تركــــــــز شــركة أسمنت الكويت للخرســانة الجاهزة على 
االســتمرار فــي أعمال البحث والتطويــر لتقديم كل ما هو جديد في صناعة الخرســانة الجاهزة كما تحرص على 
اســتمرار توســعها جغرافياً لتغطية جميع مناطق الكويت وبالقرب من المشــاريع اإلسكانية الجديدة، مما سينعكس 

إيجاباً على زيادة المبيعات إن شاء الله.

تقرير مجلس اإلدارة
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شركة الشويخ لألسمنت )ش.م.ك( مقفلة:
تأثر نشــاط شــركة الشويخ لألسمنت)ش.م.ك.م( وفرعها كسارة الشويخ بإمارة الفجيرة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بتراجع السوق اإلماراتي وانخفاض الطلب وتراجع األسعار بشكل كبير والتي غلب عليها طابع المضاربة 
باألســعار والبيع بأســعار تقل عن التكلفة لشح الســيولة ووجود فائض باإلنتاج، مما أدى إلى تراجع أرباح كسارة 
الشــويخ، وتم تخفيض العمالة بنســبة 70% لتراجع اإلنتاج وتقليل التكلفة، وبدأت بعض البوادر اإليجابية بشــهر 

ديسمبر والتي تمخض عنها اتفاقية طلب مواد من الكسارة من شأنها أن تعطي مؤشراً إيجابياً للعام المقبل.
ولقد واصلت شركة الشويخ لألسمنت بشراء مادة الصلبوخ من كسارة الشويخ لبيعها علــــى شركة أسمنت الكويت 
للخرسانة الجاهــزة وهو مـا يؤكد مـا تتمتـع بـه منتجات الكسارة من جودة عالية والتقيد بالمواصفات المطلوبة.

شركة أمواج الدولية العقارية )ش.م.ك( مقفلة:
واصلت شركة أمواج الدولية العقارية التابعة لشركتكم هذا العام جهودها الطيبة لتحقيق أهدافها وخططها، إالّ أنها 
لم تتمكن من تحقيق العائد الذي كنا نرجوه، نظراً لعدم التعافي الكامل لإلقتصاد المحلي والعالمي بســبب إســتمرار 
تداعيــات جائحــة كورونا التي أثرت بالســلب على كافة القطاعات اإلقتصادية، بالرغــم من ذلك فقد حققت خالل 
العام نتائج ممتازة من أنشطتها االستثمارية في عدد من المحافظ والصناديق اإلستثمارية المحلية والخارجية التي 
تدار من قبل شــركات وجهات متخصصة في قطاعات جغرافية متعددة )الكويت، دول مجلس التعاون الخليجي، 
الواليات المتحدة األمريكية، المملكة المتحدة( تحظي بســمعة عالية وأداء قوي وهو ما يعكس توجه الشــركة في 
توزيع وتنويع اســتثماراتها لتقليل المخاطر، وكذلك حققت نتائج مرضية من نشــاطها العقاري في إدارة مبنى بيت 
األســمنت المملوك للشركة األم » أســمنت الكويت«، وتسعى الشركة حالياً إلشغال الوحدات الشاغرة بمبنى بيت 

األسمنت بأفضل القيم اإليجارية لتحقيق نتائج أفضل في العام القادم إن شاء الله. 

تقرير الحوكمة:
تحرص شــركة أســمنت الكويــت على اإللتزام التام بتنفيذ كافة متطلبات هيئة أســواق المــال ، فيما يتعلق بقواعد 
 حوكمــة الشــركات وأية تعديالت تطرأ عليها، ويشــتمل التقرير الســنوي علــى تقرير منفصل لحوكمة الشــركة 

لعام 2021.

التقرير المالي:
  بلــغ صافــي خســارة الســنة 2,701,065 دينــار كويتي وخســارة الســهم )3.78( فلــس للســنة المنتهية في 
2021/12/31 وبلــغ إجمالــي الموجــودات 294,959,271 دينــار كويتي كما فــي 2021/12/31 وبلغت 

اإلحتياطيات 109,249,177 دينار كويتي كما في 2021/12/31.

توزيعات األرباح:
 بلــغ إجمالــي حقوق الملكيــة 202,265,260 دينار كويتي، كمــا بلغت األرباح المرحلــة 4,140,643 دينار 
 كويتي كما في 2021/12/31 يقترح مجلس اإلدارة توزيع نقداً للمســاهمين 5% )خمســة فلس للســهم الواحد(.

 السادة المساهمين الكرام :
يتشرف مجلـــس اإلدارة ، وقـــد استعــــرض معكـــم أهـــم منجزات الشركــــة لعام 2021 أن يرفـع أسمى آيات 
الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحـــــب السمـــو الشيخ / نواف األحمد الجابر الصباح - أمير البالد حفظه الله 

تقرير مجلس اإلدارة
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ورعــاه علــى تأييــده ورعايته الكريمة للنهضة الصناعية ســائلين الله عز وجل أن يديم على ســموه نعمة الصحة 
وتمام العافية، وأن يحفظ الكويت في عهده الميمون ، ويديم عليهــــــــا نعمـــــة األمــــــن واألمـــان واإلستقـــرار 
 والرخاء، كمــا يتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ / مشعل األحمد الجابر الصباح ولي العهد 
حفظه الله ورعاه على جهوده الكبيرة ، وسعيه الدؤوب لكل ما فيه خير وصالح بلدنا العزيز الكويت ، وإلى سمو 
الشــيخ صباح خالد الحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على رعايته الكريمة واهتمامه وتشــجيعه 

الدائم للصناعة.
ويتوجه المجلس بالشكر الى الحكومة الموقرة ، وإلى سائر مؤسسات الدولة والشركات الزميلة ، والبنوك الوطنية، 
لمساندتهم الفعالة وتعاونهم المستمر، وال يسع المجلس في ختام دورته، إال أن يشكر السادة المساهمين الكرام على 
ما أولوه من ثقة كبيرة يعتزون بها والتي كانت دافعاً قوياً لهم للسعي دائما لتحقيق صالحها وتقدمها ، ويشكر كافة 

العاملين من اإلداريين والفنيين على جهودهم المخلصة ، وحرصهم على تقدم الشركة وازدهارها.
داعين الله سبحانه وتعالى ، أن يوفقنا جميعاً لمزيد من العطاء خدمة لوطننا الغالي ، وأن يرفع البالء والوباء عن 
البالد والعباد وُيديم على الجميع الصحة والعافية ، وأن يوفقنا لما فيه الخير للشركة والمساهمين إنه سميع مجيب.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،  

راشد عبدالعزيز الراشد
 رئيــس مجلــس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة
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 منظر جانبي لمبنى التسخين األولي
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تقرير حوكمة الشركة
لعام 2021

تشكيل مجلس اإلدارة :
عمالً بأحكام المادة )18( من النظام األساسي لشركة أسمنت الكويت التي حّددت أعضاء مجلس اإلدارة بعشرة 
أعضاء ، فقد إعتمد مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت )ش.م.ك.ع( تشكيل المجلس للدورة الحالية )2019 – 
2021( في جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/5/14 في ضوء إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والخمسين 

لمساهمي الشركة بتاريخ 2019/4/23. 
وعليه فإن تشكيل مجلس اإلدارة الحالي على النحو التالي :

 راشـد عبدالعزيــز الراشـد
رئيــس مجلـس اإلدارة

 د. عبدالعزيـز راشـد الراشد 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

  * باسـل سعد الراشد
عضـو مجلـس اإلدارة
 تماضر أحمـد الحوطـي
عضـو مجلـس اإلدارة
 خالد عبـــدالله الربيعـة
عضــو مجلـس اإلدارة
 رشا عبدالرحمن الملحـم
عضـو مجلـس اإلدارة
 زياد طارق المخيزيــم
عضـو مجلس اإلدارة

 عبـدالله محمـد السـعـد 
عضـو مجلـس اإلدارة

 يعقـوب يوسـف الصقر 
عضـو مجلس اإلدارة

 يوسـف بـدر الخرافـي 
عضـو مجلس اإلدارة

عبدالمطلب إسماعيل بهبهاني 

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي- مستقل

أميــــــن الســــــــر

2019/4/23

2019/4/23

2019/4/23

2019/4/23

2019/4/23

2019/4/23

2019/11/13

2019/4/23

2019/4/23

2019/4/23

2015/12/28

تصنيف العضـو
)تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل(، أمين سـر

تاريـــــــخاســــــــم العضـــــــــو
اإلنتخاب / تعييـن أميـن الســر

* بتاريخ 2021/2/20 انتقل إلى رحمة الله تعالى العضو / باسل سعد الراشد – طيب الله ثراه .
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تقرير حوكمة الشركة
لعام 2021

بتاريخ 2021/9/26 صدر قرار رقم 108 لســنة 2021 من هيئة اســواق المال بتعديل المادة الثانية من 
الفصــل الثانــي لقواعد الحوكمة ليصبــح عدد أعضاء مجلس االدارة المســتقلين 20% على االقل وعلى أن 

يطبــق بحد اقصى في أول اجتمــاع جمعية عمومية عادية يتم عقدها بعد نهاية عام 2021.

مؤهالت وخبرات ومناصب أعضاء مجلس اإلدارة :
 إن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن الجنســية الكويتيــة ، ويتمتعــون بالمؤهــالت والخبــرات لتولــي 

مناصبهم وهم :
الســيد / راشد عبدالعزيز الراشد – رئيس مجلس اإلدارة 

- حاصــل على بكالوريــوس إدارة أعمال وإقتصاد من جامعة كليرماونت بالواليــات المتحدة األمريكية عام 
1958 ، وماجســتير إدارة أعمال وإقتصاد من نفس الجامعة عام 1959.

- عضـــــو مؤســـس فــي شــركة أســـــمنت الكويــت منـــذ نشـــأتها فــي عــــام 1968.
   أول رئيــــــس مجلـــــس إدارة منذ إنعقـــــاد الجمعيـــــة التأسيســـــية في 1969/1/20 حتــــى عـــــام 
1978 ، ورئيس مجلس إدارة وعضـــو منتـــدب منـــــذ عــــــام 1996 وحتى 2015/12/27 ،  رئيــس 
مجلـــــس اإلدارة منـــذ تاريــــــخ 2015/12/28 وحتـــى اليــــوم ، كمــــــا يشـــغل منصب رئيــس لجنة 

الترشـــيحات والمكافــــآت .
- تشــمل خبراته العمل في العديد من الوزارات ومن المناصب التي توالها :

* مســاعد مدير للشئون الفنية بوزارة األشغال العامة.
* سكرتارية الدولة للشئون السياسية.

* مدير للشــئون السياسية بوزارة الخارجية.
* ســفير دولة الكويت لدى األمم المتحدة )أول سفير(.

* نائــب رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة.
* وكيل وزارة الخارجية من ســنة 1967 حتى سنة 1985.
* وزير الدولة لشــئون مجلس الوزراء من 1990-1985.
* المشــاركة بعدد كبير من اإلجتماعات الدولية واإلقليمية.

* حصل على عدد من األوســمة العربية والدولية.
* في عام 1990 تفرغ للعمل في النشــاط الخاص.

الســيد / د. عبدالعزيز راشد الراشد – نائب رئيس مجلس اإلدارة
- حاصــــل على شــــهادة الدكتـــــوراه في الهندســـــة الكهربائيــــة من جامعة ويسكونســــون في الواليات 

المتحـــدة األمريكيــــة .
- تم انتخاب الســيد / د. عبدالعزيز راشــد الراشــد – نائباً لرئيس مجلس اإلدارة في إجتماع المجلس بتاريخ 

2017/11/8 ، كما يشــغل منصب عضو لجنة التدقيق .
- يتولى رئاســة مجلس إدارة الشركة الكويتية للحفريات .
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- عضو مجلس إدارة شــركة المقاوالت والخدمات البحرية .
- عضــو مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة .

السيدة / تماضـــــر أحمـــد الحوطـــــي – عضو مجلس اإلدارة 
 -  حاصـــلـــة علــى شـــهادة بكالوريــوس تخصص علـــــوم سياســـة واقتصـــاد مـــن جامعــــة الكويــــت 

بتاريـــخ 1980/1/22.
- حاصلة على شــهادة مستشــار موارد بشرية معتمد )CIC( جامعة كيب بريتون – كندا.

- انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة ممثلة عن الهيئة العامة لإلســتثمار بتاريخ 2018/4/25 وحتى اليوم 
. كما تشــغل منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت .

-  عضو مجلس إدارة لعدد من الشــركات التابعة للهيئة العامة لإلســتثمار .
- عملت في وزارة الماليــــــة من 1980/6/14 حتـــى 1984/6/30 .

 - عملــت فــي الهيئــــــة العامــة لإلســـــتثمار مـــــن 1984/7/1 حتــى 1992/1/6 إدارة اإلســتثمارات 
. المحليـــة والعربيــــة 

- تتولـى منـــذ تاريــخ 1992/1/7 وحتــــى اليـــوم وظيفــــة مســـاعد مديـــــر اإلدارة لشـــــئون الموظفين 
في الهيئة العامة لإلستثمار – قطاع العمليات – إدارة الشئون اإلدارية والمالية وشـــــئون الموظفيـــــــن .

- شملت خبراتها السابقة :
  * حضور دورات تخصصية في الموارد البشــرية من بريطانيا والواليات المتحدة .

الســيد / خالد عبدالله الربيعة – عضو مجلس اإلدارة 
- حاصل على شــهادة جامعية من جامعة الكويت عام 1977.

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت ممثالً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة منذ عام 1998 
وحتى اليوم ، كما يشــغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.

- تولّــى منصــب مديــر عام المؤسســة الخليجية الدوليــة للتجارة العامة وفي شــركة محمــد عبدالله الربيعة 
وشركاه .

الســيدة / رشا عبدالرحمن الملحم – عضو مجلس اإلدارة 
- حاصلة على شــهادة بكالوريوس في إدارة األعمال – تخصص مالي من جامعة الكويت عام 1997 .

- انضمت الســيدة / رشــا عبدالرحمن الملحم إلى عضوية مجلس اإلدارة ممثلة عن الهيئة العامة لإلســتثمار 
عام 2015 وحتى اليوم ، كما تشــغل منصب عضو لجنة التدقيق .

- تتولــى حاليــاً وظيفــة مدير تدقيق اإلســتثمارات فــي الهيئة العامة لإلســتثمار والتي تشــمل أعمال التدقيق 
الداخلــي لتصميــم الرقابة على السياســات واإلجراءات اإلداريــة والمالية وإدارة المحافــظ المحلية والدولية 

للهيئة العامة لإلستثمار.
- عضو مجلس إدارة بعدد من الشــركات التابعة للهيئة العامة لإلســتثمار محلياً وخارجياً .

- شملت خبراتها السابقة اآلتي :
* حضــور دورات للفتــرة مــن أبريــل 1998 حتى نوفمبــر 1999 في مجــاالت عديدة منهــا )المعادالت 
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والمحاســبة المالية ، تمويل الشــركات ، اإلقتصاد الكلي ، تحليل اإلئتمان ، تحليل األوراق المالية ، توقعات 
األســواق المالية ، تمويل المشــاريع ، إدارة الوقت ، حل المشكالت وصنع القرار، مهارات التواصل وكتابة 
التقارير ، التصاميم المالية بإستخدام اإلكسل ، األسهم والسندات ، األسواق المقترحة ، التدريــب الوظيفـــي 

فـــــي إدارة الهيئـــــة العامــة لإلستثمار ، التصاميم المالية في إدارة المحافظ( .
* دورات فــي الفتــرة مــن نوفمبر 2000 حتى مايو 2015 في مجاالت عديدة منها )كتابـــــة التقاريـــــر ، 
اســــــتراتيجيات تشـــــغيل صنـــــدوق اإلســـتثمار ، إعــداد وكتابـــــة التقارير ، مراجعة الحسابات ، خطة 
التدقيق ، اللغة االنجليزية ، دراســة المحافظ وأموال اإلســتثمار ، أساسيات وأساليب التدقيق الداخلي ، مدقق 

داخلي معتمد ، التمويل وإدارة المخاطر وحوكمة الشــركات( .
* حضـــور برامـــج تدريبيــــة محلية لمدة شـهرين في البنك التجاري الكويتي ، شـــركة البتــرول الوطنية ، 
الصنــدوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية ، اتحاد اإلســتثمارات العقاريــة ، وكذلك برنامج تدريبي لمدة 

ثالثة شــهور في البنك المتحد السويسري – لندن.

السيد / زيــــاد طـــارق المخيزيم  – عضو مجلس اإلدارة 
- حاصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة ديبول )DePaul University( ، إلينوي في الواليات 

المتحدة األمريكية عام 2006 . 
– بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية من جامعة الباسيفيك )University of the Pacific( كاليفورنيا 

فــي الواليات المتحدة األمريكية عام 2004 .
- انضــم الســيد / زيــاد طارق المخيزيــم إلى عضوية مجلــس اإلدارة ممثالً للهيئة العامة لإلســتثمار بتاريخ 

2019/11/13 وحتى اليوم ، كما يشــغل منصب عضو لجنة إدارة المخاطر.
- شــملت خبراته المهنية )المالية واإلســتثمارية( العديد من الجهات منها :

 * شــركة كاب كــورب لإلســتثمار – نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي من مــارس2021 
حتى اليوم .

* مجموعة عارف اإلستثمارية - مدير تنفيذي – رئيس قطاع اإلستثمار من يناير 2011 حتى يناير 2017.
 * بيت التمويل الكويتي – مدير إســــتثمار– من أغســــطس 2007 حتـــــى ديسمبر 2010.

 * شــركة المدير الكويتي وبوفيس ليندلييس )KMC & Bovis Lend Lease( – مملكة البحرين وفي 
دولــة الكويــت – تدرج فيها بعدة مناصب : مدير تخطيط ، مدير مشــروع – مــن يونيو 2004 حتى يوليو 

. 2007
- تولى عضوية مجلس إدارة في العديد من الشــركات والمؤسســات والبنوك ومنها :

 * المؤسسـة العامة للتأمينـات اإلجتماعيــة – الكويــت ، عضـو لجنـة اإلسـتثمار )2017 حتـــى اليـــوم( .
 * شــركة منشــآت للمشــاريع العقارية – الكويت - رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية )2013 – 

2017( ، رئيس لجنة المكافآت والترشــيحات )2013 – 2016( .
 * بنك لندن والشرق األوسط – المملكة المتحدة )2013 – 2017( ، عضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر 

ولجنة المكافآت .
 * بنــك إبــدار البحرين –  )2013 – 2015( ، عضو اللجنة التنفيذية .

 * شــركة اإلنماء العقارية – الكويت – )2008 – 2013( ، عضو لجنة التدقيق . 
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 * شــركة العربيــة كابيتــال لإلســتثمار والتمويل – الكويــت – )2010 – 2012( ، عضــو مجلس إدارة 
وعضو اللجنة التنفيذية واإلستثمار .

- كما تولــــى عضويـــــة عدد من الشركات والصناديق واللجان داخل وخارج دولة الكويت.
الســيد / عبدالله محمد السعد – عضو مجلس اإلدارة 

- حاصل علـــى شـهادة بكالوريــــوس إدارة أعمـال مـن جامعـة القاهـرة بتقديــر جيد عـام 1969 .
- عضو مجلس إدارة شـــــركة أســمنت الكويت منذ عام 1998 وحتى اليــــوم ، كما يشــغل منصب عضو 

لجنة الترشيحات والمكافآت .
- شــملت خبراته تولي العديد من المناصب ومنها :

* عمل بوزارة الخارجية ملحق دبلوماســي عام 1970 .
* مديــراً لمكتب الكويت بدبي حتى عام 1972 .

* قائماً بأعمال ســفارة دولة الكويت بإمارة أبو ظبي عام 1973 .
* قائماً بأعمال الســفارة الكويتية في نيروبي / كينيا عام 1974.

* قائماً بأعمال الســفارة الكويتية بمقديشو / الصومال عام 1975.
* أنهــى عمله بوزارة الخارجية وعاد للكويت عام 1976 .

* بــدأ أعماله بالتجارة الحرة عام 1977 .
* انضــــــم لعضـــــوية مجلس إدارة الشركـــــــة الكويتيــــــــة لألغذيــــة )أمريكانــــــا( مــــن عام 1977 

حتــى عام 2017 .
* رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشــركة ســيفوري أمريكانا العالمية عام 1984 .

* عضو مجلس إدارة بالشــركة األهلية للتأمين من ســنة 1999 وحتى اليوم.

الســيد / يعقوب يوسف الصقر– عضو مجلس اإلدارة 
- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت ممثالً عن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة من سنة 2007 

وحتى اليوم ، كما يشــغل منصب رئيس لجنة التدقيق .
- عضــو مجلس إدارة المشــروعات الســياحية خــالل األعوام من 1976 حتــى 1982 ومن 1998 حتى 
2004 ، وعضو مجلس إدارة في شــركة وربة للتأمين من 1987/3/31 حتى 1993/3/13 ، كما عمل 
باإلدارة العامة للطيران المدني من شــهر ســبتمبر 1969 حتى 2006/12/1 ، تدرج فيها بعدة وظائف من 
باحث ، مراقب ، مدير شــئون مالية وإدارية ، نائب المدير العام بدرجة وكيل مســاعد ، مدير عام الطيران 

المدنــي بدرجــة وكيل وزارة ، ثم رئيس الطيران المدني بالدرجة الممتازة .

الســيد / يوسف بدر الخرافي – عضو مجلس اإلدارة / مستقل
- حاصل على شــهادة كلية عســكرية من مصر عام 1957 ، وعلى شــهادة في الدراسة النظرية والتدريبية 

بأقســام وزارة الداخلية المختلفة في مصر بنفس العام .
- عضــو مجلس إدارة في شــركة أســمنت الكويــت منذ عام 2007 وحتى اآلن ، كما يشــغل منصب رئيس 

لجنة إدارة المخاطر.
- تقلــد العديــد من المناصب القيادية خالل مدة خدمته بوزارة الداخلية منذ عام 1957 حتى عام 1998 من 
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مــالزم أول ، نقيــب ، رائــد ، مقدم ، عقيد ، عميد ، لواء ، فريق ثــم رقي إلى رتبة فريق أول عام 1998، 
كمــا تولى مســئولية العديد مــن اإلدارات بوزارة الداخلية فــي الفترة من 1974/5/22 وحتــى التقاعد في 
1998/11/14 منها مدير إدارة ، رئيس لجنة شئون الموظفين ، رئيس اللجنة العامة لشـــئون الشــــرطة، 
رئيــس مجلس إدارة كليــــــة الشـــــرطة ، نائــب رئيس لجنة الطوارئ ، رئيس المجلس األعلى للمــــرور ، 
رئيــس مجلــس إدارة نادي الضباط ، وكيل وزارة مســاعد ، ثم وكيل وزارة الداخلية من عام 1981 وحتى 

التقاعد عام 1998.

الســيد /عبدالمطلب إســماعيل بهبهاني– الرئيس التنفيذي وأمين سر مجلس اإلدارة 
- أول موظف تم إختياره من قبل رئيس مجلس اإلدارة في اليوم الثاني إلجتماع الجمعية التأسيســية وتشــكيل 

مجلــس اإلدارة األول بتاريخ  1969/1/21 وذلك للقيام باآلتي:
- العمل على إعداد المطبوعات الخاصة بأعمال الشــئون اإلدارية – الشــئون المالية واألسهم. 

- تعييــن الموظفيــن األكفــاء ، وإجــراء اإلختبارات الالزمة لهــم إلدارة العمل بصفته  مديــر مالي وإداري 
ومسئول شئون األسهم .

- كلف أيضاً ســكرتير لمجلس اإلدارة بعد ســنتين من تأســيس الشــركة عام 1968 واســتمر في ذلك حتى 
2015/12/28 حيث تم تعديل التسمية .

- المتابعة المتواصلة عند إنشــاء المصنع إلعداد كافة المســتندات المطلوبة للتشــغيل ومخازن المواد وقطع 
الغيار ، وصرف األسمنت .

- تفــرغ كلياً للعمل بشــركة أســمنت الكويــت إعتباراً من عــام 1974 وتدرج بالمناصــب الوظيفية بها من 
مساعد مدير عام للشئون المالية واإلدارية إلى مدير تنفيذي أول ، وبتاريخ 2015/12/28 تولــــى منصب 

الرئيس التنفيذي ،  وأمين ســر مجلس اإلدارة وحتى اليوم.
- شــملت خبراته العمل فــــــي العديد مــــــن الشــركات حيث يرأس مجلس إدارة شــركة الشــويخ لألسمنت 

)كســارة الشــويخ( المملوكة لشركة أسمنت الكويت بإمارة الفجيرة منذ عام 1983 وحتى اليوم .
 - عضــو مجلــس إدارة شــركة الخليــج للطاقة القابضة ممثالً عن شــركة أســمنت الكويت منــذ عام 2007 

وحتى اليوم .
- شــغل بالســابق عضو مجلس إدارة شــركة أســمنت عمان / مســقط ، وعضو مجلس إدارة في شركة النقل 

البري / الكويت لدورتين ممثالً عن شــركة أسمنت الكويت .
ومن خبراته السابقة :

- موظفاً بوزارة األشــغال العامة لمدة 20 ســنة ، منها )6( سنوات في مخازن المواد اإلنشائية واألسمنت ، 
ثم موظفاً بقســم المشــتريات لمدة )4( سنوات ، ثم رئيساً لقسم المشتريات لمدة )10( سنوات .

- كان من ضمن مهامه ممثالً عن وزارة األشغال في إجتماع لجنة المناقصات المركزية عند فض عطاءات 
المناقصات التي تعد من قبل قســم المشتريات .

- حائــز على عدد مــــن الشــهادات والدورات التدريبيــة في / اإلحصاء / محاســبة / إدارة األعمال / إدارة 
المخازن / إدارة المشتريات. 
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إجتماعات مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت خالل عام 2021 .
عقـــــد مجلــــس إدارة شــــركة أســــــمنت الكويت عــــدد )6( إجتماعـــات خالل عــــام 2021 .

ويوضــح الجــدول التالي تفاصيل وعدد تلك اإلجتماعات التي حضرها كل عضو :

التأشـــير بعالمــة ) ( يمثــــل حضـــور عضو مجلس اإلدارة اإلجتمــاع.

 راشـد عبدالعزيــز الراشـد
رئيــس مجلـس اإلدارة

 د. عبدالعزيـز راشـد الراشد 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 باسـل سعد الراشد
عضـو مجلـس اإلدارة

 تماضر أحمـد الحوطـي
عضـو مجلـس اإلدارة

 خالد عبـــدالله الربيعـة
عضــو مجلـس اإلدارة

 رشا عبدالرحمن الملحـم
عضـو مجلـس اإلدارة

زياد طارق المخيزيم
عضـو مجلـس اإلدارة

 عبـدالله محمـد السـعـد 
عضـو مجلـس اإلدارة

 يعقـوب يوسـف الصقر 
عضـو مجلس اإلدارة

 يوسـف بـدر الخرافـي 
عضـو مجلس اإلدارة

 عدد 
اإلجتماعات إســــــــــــم العضــــــــــــــو

إجتماع رقم 
 2021/1
بتاريخ 

2021/3/30

إجتماع رقم 
 2021/3

بتاريخ
 2021/6/24

إجتماع رقم 
 2021/5
بتاريخ 

2021/11/10

إجتماع رقم 
 2021/2
بتاريخ 

2021/5/11

إجتماع رقم 
 2021/4
بتاريخ 

2021/8/10

إجتماع رقم 
 2021/6
بتاريخ 

2021/12/21
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التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة الشركة :
يقــوم أمين ســر مجلس اإلدارة بتطبيق متطلبات التســجيل والتنســيق وحفظ محاضــر إجتماعات مجلس إدارة 
شــركة أســمنت الكويت في ســجل خاص يحتوي على معلومات جدول أعمال كل إجتماع وتاريخه ومقـــــر 
اإلنعقـــاد وتوقيت بداية ونهاية اإلجتماع ، وكل إجتماع يحفظ برقم مسلسل حسب السنة ، كما يتم إعداد ملفات 
خاصة تحفظ فيها محاضر اإلجتماعات وما يتم فيها من مداوالت ومناقشات ويزود أعضاء المجلس قبل وقت 
كاف مــن إنعقــاد اإلجتماع بجدول األعمال مرفقاً  الوثائق المرتبطة به ، بحيث يســمح لألعضاء دراســة بنود 
جــدول األعمال ، ويتــم توقيع محاضر اإلجتماعات من الحاضرين من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين الســر ، 
وفي اإلجتماعات التي تتم بالتمرير يتم توقيـــــع محاضــــــرها مـــن جميــــع األعضـــاء ، وكذلـــك وســـائل 
اإلتصـــــال عن ُبعــد )حســب قانـــون الشــــركات مـــــادة رقـــم "190"( بموجب قواعد وتعليمات الجهات 
الحكومية لمواجهة إنتشــار فيروس كورونا المســتجد ، يتم توقيع محاضرها من جميع األعضاء المشــاركين ، 

ويعمل أمين سر المجلس على التنسيق وبيان كافة المعلومات لكل أعضاء المجلس .

التنفيذية  سياسة مهام ومسئوليات مجلس إدارة الشركة ، وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
وكذلك الصالحيات التي تم تفويضها لإلدارة التنفيذيــــــة .

نصت الئحة مهام واختصاصات عمل مجلس اإلدارة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2016/11/15 
علــى أن يتحمــل مجلس إدارة الشــــركة المســـــئولية الشــاملة عن الشــــركة ، بما في ذلــك وضع األهداف 
اإلســتراتيجية للشــركة وإســتراتيجية المخاطر، ومعايير الحوكمة ومسئولية اإلشــراف على اإلدارة التنفيذية، 
والحفــاظ علــى مصالح المســاهمين والدائنيــن والموظفين وجميع أصحــاب المصالح ، والتأكــد من أن إدارة 
الشــــركة تتــــم بشــــكل فعـــــال وضمــــن إطـــار قوانيــــن الجهات الرقابية والنظام األساســـي واللوائـــح 

والسياســـات الداخليـــة للشـركة ، وفيما يلي نبذة عــــن الواجبات العامـة لمجلــس اإلدارة :
- يتحمـــــل المجلس المســئولية النهائيـــة عــن عمليـــــات الشـــركة وســـالمة مركزهــا المالـــي ، واستيفاء 
متطلبات هيئة أسواق المال ، وحماية مصالح المساهمين ، وحماية حقوق األقلية ، والدائنيـــن ، والمستثمــرين، 
والعمالء والموظفين واألطراف أصحـــاب المصالح ، وضمان إدارة الشــركة بطريقــة حكيمة ووفقاً للقوانين 

واللوائح والسياسات واإلجراءات الداخلية المعمول بها .
- ضمــان مراجعــة المعامــالت مـع األطـراف ذات العالقـــة والتأكـد مــن صحة وسـالمة هــذه المعامـالت .
- إعتماد األهداف واإلسـتراتيجيات والخطــــط والسياســات الهامــة للشــركة ، والتـي تتضمــن ، كحد أدنى :

  * إعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية .
  * اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الموجــودات والتصـرف بهـا .

  * التأكـــد مـن إلتـزام الشـــركة بالسياسـات واإلجـراءات التـي تضمـــن إلتزام الشــركة باألنظمـة واللوائــح 
الداخليـة المعمــول بهــا .

  * ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها ، وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح 
والشفافية المعمول بها .

  * تشـــكيل اللجـــان المتخصصة وفقـــاً لميثـاق يوضـــح مـدة اللجنـــة وصالحياتهــا والمســـئوليات ورقابـة 
المجلــس عليهــا .
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  * التأكد من أن الهيكــــل التنظيمـــي للشـــركة يتســـم بالشفافية والوضوح ، بما يتيح عمليـــة اتخـــاذ القــرار 
وتحقيـــــق مبـــادئ الحوكمــة الرشـــيدة والفصـــل فـــي الســـلطات والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية . 
  * تحديد الصالحيات التي يتم تفويضها إلى اإلدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار وكذلك مدة التفويـــض . 

كما يحدد المجلس أيضاً الموضوعات التي يحتفظ بصالحية اتخـــاذ القـــرار بشأنها . 
  * المراقبـــة واإلشـــــراف علـــــــــى أداء اإلدارة التنفيذية ، والتأكـــــد مـــــــــن أنهـــــم يقومـــون باألدوار 

الموكلــة لهــــم .
   كمــا إعتمــد مجلس اإلدارة السياســات واإلجــراءات المنظمة لعمــل اإلدارة التنفيذية ، وفيمــا يلي نبذة عن 

الواجبات العامة لإلدارة التنفيذية :
- إدارة أعمــال الشــركة وتقديــم التوجيهات للجهات التنفيذية بما يتماشــى مع أهداف الشــركة اإلســتراتيجية 
 والسياســات المقــررة من مجلــس اإلدارة وأحــكام القانون وأحكام التشــريعات األخــرى ذات العالقة بأعمال 

الشركة وأنشطتها .
- تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها واإلجراءات المتخذة في إدارة 
المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، ليتمكن مجلس اإلدارة من مراجعة األهداف والخطط والسياسات الموضوعة 

ومسائلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها .
 - تزويـــد مجلــــس اإلدارة بالتوصيـــــات الخاصــــة بأيــــــة مقترحــــــات تـــراها ضروريـــــة تتعلـــــق 

بأعمـال الشـــــركة .
- تزويــد الهيئــات الرقابية بأي معلومات وبيانــات ووثائق مطلوبة وفقاً ألحكام القانــون واألنظمة والتعليمات 

والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .

إنجــازات مجلــس إدارة الشركة خـــــالل عـــام 2021 .
   حـــرص مجلـــس إدارة شركة أسـمنت الكويـت علـى متابعـة تنفيـذ الخطــط واألهــداف اإلســتراتيجية التي 
وضعهــــا المجلس ، والتواصــــل الدائم مــع اإلدارة التنفيذيــة مــن أجــل تحقيــق هــذه األهداف ، واإللتــزام 
بالتعليمــــات الرقابيــة لهيئــــة أســـواق المـــال ، والتجـــاوب الكامل لمتطلبــــات قواعــد حوكمـة الشـركات 
والتقيـــد بهـــا ، وجعـل مـن هـذا المنهـج إســتراتيجية عمــل لـه داخـــل الشــركة . ومــن أبـــرز اإلنجــازات 

التــي قـــام بهــا مجلــس اإلدارة خــالل عـــــام 2021 :
1 – متابعة ســير عمــل الشــركة مع اإلدارة التنفيذيـة ، ومناقشة كافة المواضيع التـي تتعلق بأعمال الشركة 

الماليــة واإلداريـة والفنيــة ومــدى تأثيــرها علــى العمــل واإلنتــاج .
2 - مراجعــة محاضــــر جلســـات اللجـــان الثالثة المنبثقة عن مجلس اإلدارة لعــــام 2021 .

3 - مراجعــة وإعتمــاد نتائــج أعمال لجنــة التدقيق والتوصيات المقدمة منها بشــأن البيانــات المالية المرحلية 
والسنوية للشركة .

4 - إعتماد التقارير السنوية متضمن تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق .
5 - الموافقة على توصية لجنة التدقيق بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحســابات الخارجيين ورفع التوصية الى 

الجمعية العمومية.
6 - مراجعة التقارير والتوصيات الصادرة عن لجنة الترشــيحات والمكافآت ، متضمنة عملية التقييم الســنوي 

ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
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لجان مجلس اإلدارة :
بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم 2019/3/1277 تاريخ 2019/5/14 ، تم تشكيل ثالثـة لجـان متخصصـة 
منبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة لمـدة ثـالث سـنوات تنتهـــي بنهايـــة الدورة الحالية لمجلس اإلدارة )2019 – 

2021( ، وتتمثل هذه اللجان في :

1 - لجنـــــة التدقيـــــق :
تشكيل اللجنة :

ُيشكل مجلس اإلدارة لجنة التدقيق بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ، ويكون أحد أعضائها على األقل من 
األعضاء المستقلين ، وال يشغل عضوية اللجنة رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين. 
ويجــب أن يمتلــك عضو اللجنة التأهيل العلمــي والخبرة العملية المالئمة لعمل اللجنــة ، وأن يكون على إلمام 
بالجوانب المالية والمحاســبية واإلدارية الالزمة . ويحدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأســلوب 
عملهــــا ، حيـــث تنتهي مدة عضويـة أعضــاء اللجنــة مع إنتهاء عضويتهــم في مجلــس اإلدارة ، وقد إعتمد 
مجلس اإلدارة تشــكيل لجنة التدقيق ، كما عقدت لجنة التدقيق عدد )4( إجتماعات خالل عام 2021 ويوضح 

الجدول التالي تشكيل اللجنة وتفاصيل هذه اإلجتماعات :

التأشير بعالمة ) ( يمثل حضور رئيس وأعضاء اللجنة اإلجتماع .

مهـــــام اللجنـــــة :
تقوم اللجنة بدورها الرقابي المتمثل في مســاندة ودعم مجلس اإلدارة في مســئولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما 
يتعلق بســالمة ونزاهة البيانات المالية ، واإلشــراف ومراجعة الحســابات والبيانات المالية للشــركة والرقابة 
الداخليــة ، وتطبيــق سياســة التعاقد مــع مراقب الحســابات الخارجي والتأكد من إســتقاللية ونزاهة مراقـــب 
الحســـابات الخارجـــي ، وكفـاءة أنظمـة الرقابـــة الداخليـة ومـدى فعاليتهـا وفـــق معايير التدقيق المعتمدة من 
خالل أعمال التدقيق التي تجريها وحدة التدقيق الداخلي للشركة ، كما يتم التأكد من مدى إلتزام الشركة بقواعد 
السلوك المهني ، وضمان تطبيـق القوانيـن والسياسات والنظـم والتعليمـات ذات العالقـة والموافقـة عليهـا وفقـاً 

للسياسات المعتمدة من مجلس اإلدارة في هذا المجال.

يعقـوب يوسـف الصقــر

د.عبدالعزيز راشد الراشد

رشــا عبدالرحمن الملحـــم 

يوســـف بـــدر الخرافـــي

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي - مستقل

األولالفئـــــــــــــةالصفــــــةإســـــم العضـو
2021/3/30

الثانــــي
2021/5/11

الثالـــث
2021/8/10

الرابــــــع
2021/11/10
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انجازات لجنة التدقيق خالل عام 2021 :
  1( مناقشـة وإعتمـاد التقاريـر المقدمـة مـن مديـر وحـدة التدقيـق الداخلـي وفقـاً لخطـة التدقيـــق المعتمــدة 

      لعـــام 2021 .
  2( مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية ، وتقديم الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة .

  3( اإلجتمـاع بشـكل دوري مـع مراقـب الحسـابات الخارجـي ، ومناقشـة أيـة معلقـات ومالحظـات نشـأت    
      خالل مرحلــة التدقيـــق .

  4( إعـداد وإعتمـاد تقريـر لجنـة التدقيـق تمهيـداً لعرضـه علـى مسـاهمي الشـركة خــالل انعقـاد الجمعيـة 
      العموميـة العامـة للمســاهمين .

  5( التأكد من استقاللية وحدة التدقيق الداخلي وأن كافة أنشطة التدقيق الداخلي كانت في مأمن من أي تدخل 
      في تحديد نطاق التدقيق أو إنجاز أعمال التدقيق أو اإلبالغ عن النتائج الخاصه بأعمال التدقيق للجنة .

  6( التوصيـة لمجلـــس اإلدارة بتعييــن وإعــادة تعييــن مراقــب الحســـابات .
  7( اعتماد خطة التدقيق المقدمة من مدير وحدة التدقيق الداخلي .

2 - لجنـــــة إدارة المخاطــــر :
تشكيل اللجنة :

ُيشــكل مجلس اإلدارة لجنة ادارة المخاطر بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ، ويكون أحد أعضائها على 
األقل من األعضاء المستقلين ، وال يشغل عضوية اللجنة رئيس مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين . يحدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ، حيث تنتهي مدة عضوية أعضاء 
اللجنــة مــع إنتهاء عضويتهم في مجلس اإلدارة ، وقد إعتمد مجلس اإلدارة تشــكيل لجنة إدارة المخاطر ، كما 
عقــدت لجنــة إدارة المخاطر عــدد )4( إجتماعات خالل عــام 2021 ويوضح الجدول التالي تشــكيل اللجنة 

وتفاصيل هذه اإلجتماعات :

التأشــير بعالمة ) ( يمثل حضور رئيس وأعضاء اللجنة اإلجتماع.

* بتاريـــخ 2021/2/20 انتقـل إلى رحمـة الله تعالى العضـو / باســـل ســعد الراشـــد – طيــب الله ثــــراه .

يوســف بــدر الخرافــي

باســـل سعــــد الراشـــــد •

زيـاد طارق المخيزيـم 

خالـد عبدالله الربيعـــة

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

غير تنفيذي - مستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

األولالفئـــــــــــــةالصفــــــةإســـــم العضـو
2021/6/9

الثانــــي
2021/11/10

الثالـــث
2021/12/15

الرابــــــع
2021/12/21
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التأشــير بعالمة ) ( يمثل حضور رئيس وأعضاء اللجنة اإلجتماع.

راشــد عبدالعزيـــز الراشـد

تماضـــر أحمـد الحوطـي

عبـــدالله محمــد السـعــد

يوســف بـــدر الخرافــي

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي - مستقل

األولالفئـــــــــــــةالصفــــــةإســـــم العضـو
2021/3/28

مهـــــام اللجنـــــة :
 تتولــى اللجنة مســئولية مســاعدة مجلس اإلدارة في القيام بمســئولياته اتجــاه إدارة المخاطر عن طريق إعداد 
ومراجعــة اســتراتيجيات وسياســات إدارة المخاطر قبل إعتمادهــــــا من المجلس، والتأكد مــن تنفيذها وبأنها 
تتناســب مع طبيعة وحجم أنشــطة الشــركة ، تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر التي قد 
تتعرض لها الشــركة لتحديد أوجه القصور بها ومعالجتها فــــــــــي الوقـــــت المناســب تفادياً ألية خســائر قد 

تتعرض لها وتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة .
   وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة استعانت بأحد المكاتب اإلستشارية المعتمدة لدى هيئة أسـواق المال للمسـاعدة 
علـــى تحديـــد أنـواع وطبيعـة المخاطـر التـي مـن الممكـــن أن تتعرض لها الشركة ، وإعداد سجل لها وتقديم 

تقارير ربع سنوية عنها للحفاظ على أصول الشركة ، والتأكد من إستمرار مزاولة نشاطها بشكل إيجابي .

أهــم إنجـازات لجنـة إدارة المخاطـر خـالل عـام 2021 :
1(  مراجعة تقرير تقييم المخاطر المقدم من المكتب اإلستشاري .

2(  اإلجتماع بشكل دوري مع المكتب اإلستشاري ومناقشة أية معلقات ومالحظات .
3(  اإلشراف والرقابة على أعمال وحدة إدارة المخاطر .

4(  مراجعة واعتماد خطة المخاطر.

3 - لجنـــــة الترشيحات والمكافآت :
تشكيل اللجنة :

ُيشــكل مجلس اإلدارة لجنة الترشــيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل ، على أن يكون أحد أعضائها 
علــى األقــل من األعضاء المســتقلين ، ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلــس اإلدارة غير التنفيذيين . يحدد 
مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وأسلوب عملها ، حيث تنتهي مدة عضوية أعضاء اللجنة مع إنتهاء 
عضويتهم في مجلس اإلدارة ، وقد إعتمد مجلس اإلدارة تشــكيل لجنة الترشــيحات والمكافآت كما عقدت لجنة 
الترشــيحات والمكافــآت عــدد )1( إجتماع خالل عام 2021 ويوضح الجدول التالي تشــكيل اللجنة وتفاصيل 

اإلجتماع :
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مهـــــام اللجنــــة :
تتولـى اللجنــة مســئولية مســاعدة مجلـــس اإلدارة فيمـــا يتعلــــق بمســئولياته تجـــاه الترشـيحات والمكافــــآت 
الخاصـــــة بأعضــاء مجلـــــس اإلدارة والجهــاز التنفيــــذي ، ومراجعـــة إطـــار وخطـــة المكافآت السارية 
بالشــركة ، وإعــداد تقرير الحوكمة بشــكل ســنوي يتضمن اجمالي المكافآت الممنوحة ألعضـــــاء مجلــــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــــة والمدراء ســــواء كانــــت رواتــب أو منافـــع أو مزايــــا أو حوافــز بشكل مباشر 
او غير مباشر من خالل الشركة او الشركات التابعة ، كمــــا تتولــــى مســــئولية التأكـد مــن عـدم إنتفاء صفة  
 اإلســتقاللية عــن عضو مجلس اإلدارة المســتقل ، باإلضافة إلى اإلشــراف على تقييم أعضــاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذيـــــة .

أهم انجازات لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام 2021 :
1( إعداد تقرير سنوي بجميع المكافآت والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين  

    ورفع التقرير لمجلس اإلدارة لإلعتماد .
2( اإلشراف على إجــراء عمليـة التقييـم السـنوي ألعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة.

3( المراجعة والتأكد من عدم إنتفاء صفة اإلستقاللية لعضو مجلس اإلدارة المستقل .

الوقــــت  وفـــي  دقيـــق  بشــكل  والبيانـــات  المعلومـــات  علـــى  اإلدارة  مجلــــس  أعضـــاء  حصـــول  آليـة 
المناســـــب .

وفــــرت الشـــركة اآلليـــات واألدوات التـــي تمكـن أعضـــاء مجلس اإلدارة مـــن الحصول على المعلومـات 
والبيانـات المطلوبـة فـي الوقـت المناسـب ، وذلـك عبـر تطويـر بيئـة تكنولوجيـا المعلومـات داخــل الشــركة، 
وخلـــق قنـــوات إتصـال مباشــرة بيــــن أميــن ســـــر مجلـــس اإلدارة وأعضاء المجلس ، وتوفيـر التقاريـر 
الخاصـــة باإلجتماعـــات والتي تتمتـــع بدرجـة كبيـرة مـن الجـودة والدقـة وذلـك قبـــل وقـت كافـي لمناقشـتها 

واتخـاذ القــرارات بشأنها.

تقريـــر المكافـــآت الممنوحــة ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــــة .

-  سياسة المكافآت والحوافز .
إن سياســـــة المكافـــآت المتبعـــة بالشركة تتماشى مع األهداف اإلســتراتيجية المحددة والتي تهدف إلى جذب 
واإلحتفــــــاظ وتحفيـــز كافـــة العامليـــــن لديها خاصة ذوي الكفـــاءة العلميــة والمهنية والمهارات والمعرفة 

بما ينعكس على تعزيز إدارة المخاطر والربحية المســـتمرة ، آخذة في اإلعتبار كافة القوانين ذي الصلة .
تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في إطار تلك السياسة ووفقــــاً لمعدالت األداء والتقييم السنوي المعمول به، 
حيــث توصــي بالمكافآت لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية آخذه في اإلعتبار نجاح الشــركة في تحقيق 
أهدافها وبما يتماشى مع  قانــــون الشــــركات مـــادة رقــــم )198( والمـــــادة رقم )29( من النظام األساسي 
لشــــركة أسمنت الكويت ، ويقـع علــى عاتـــق مجلـــس اإلدارة مســـئولية اتخـــاذ القـــرارات النهائيـــة في 

إعتمـــاد تلـــك المكافـــآت والحوافـــز.

  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .
بتاريخ 2021/9/26 صدر قرار رقم 108 لسنة 2021 من هيئة أسواق المال بتعديل الملحق رقم 2 )هيكل 
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نموذج تقرير حوكمة الشركات(  من الفصل الثاني لقواعد الحوكمة ، يوضح الجدول التالي تفاصيل المكافآت 
والمزايا الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة  )بالدينار الكويتي( :

-  مكافـــآت اإلدارة التنفيذيـــة والمديـــر المالــــي
     يوضح الجدول التالي وفقاً للقرار المشار اليه اعاله ، تفاصيل المكافآت والمزايا الممنوحة لالدارة التنفيذية 

والمدير المالي )بالدينار الكويتي( :

لم يكن هناك أي انحرافات أو تغييرات جوهرية لتطبيق سياسة المكافآت لعام 2021 عن السياسة المعتمدة من 
قبل مجلس اإلدارة . وهذه المكافآت خاضعة لموافقة الجمعية العمومية العادية للمساهمين.

 2022/3/16
 لجنة الترشيحات والمكافآت
 شــركـة أسـمـنت الكــويــت

إجمالي عدد األعضاء

 المكافآت والمزايا 
الثابتة 

تأمين صحيتأمين صحي

الرواتب 
الشهرية 
)اإلجمالية 
خالل العام(

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعةالمكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

 المكافآت والمزايا 
الثابتة

المكافآت والمزايا 
المتغيرة 

مكافأة 
سنوية

مكافأة 
سنوية

مكافأة 
لجان

مكافأة 
لجان

المكافآت والمزايا 
المتغيرة

المكافآت والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة

10------ 179,000

إجمالي عدد 
المناصب 
التنفيذية

المكافآت والمزايا الثابتة المكافآت والمزايا الثابتة 

تأمين 
صحي

بدل
سفر

الرواتب 
الشهريـة 
)اإلجمالي 
السنوي(

الرواتب 
الشهريـة 
)اإلجمالي 
السنوي(

تذاكـر 
سنوية

تذاكـر 
سنوية

بـدل 
سكن

بـدل 
سكن

بــدل 
تعليـم 

بــدل 
تعليـم 

بــدل 
مواصالت

بــدل 
مواصالت

المكافآت والمزايا من خالل الشركات التابعةالمكافآت والمزايا من خالل الشركة األم

المكافآت 
والمزايا 
المتغيرة 

المكافآت 
والمزايا 
المتغيرة 

مكافأة 
سنوية

مكافأة 
سنوية

413- 13,200- 18,540- 17,000-79,822 -- 125,000 314.400- 9
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التعهـدات الكتابيـة مــن قبل كـل مـــن مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـة بسـالمة ونزاهـة التقاريــر الماليـة المعـدة .
تماشــياً مع متطلبات حوكمة الشــركات قامت اإلدارة التنفيذية بتقديم إقرار وتعهد بمسئولياتها تجاه مجلس اإلدارة 
عــن عرض البيانات والتقارير المالية الســنوية للشــركة وصحة ودقة وإكتمال المعلومــات والبيانات الواردة فيها 

ومرفقاتها وأنه يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ، وتعد وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية .
وبدوره قام مجلس اإلدارة بعد مناقشــة وإعتماد البيانات المالية بتقديم إقرار وتعهد للجمعية العمومية للمســاهمين 

حول التقارير المالية وبمسئوليته عن سالمة ونزاهة كافة البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة .

توصيات لجنة التدقيق إلى مجلس إدارة الشركة .
ووفــــق للصالحيات والمســـئوليات الواردة في قواعــد حوكمـة الشــــركات ، والخاصــة باإلشـراف والمراجعة 
والمتابعة على كافة أعمال مراقبي حسابات الشركة وأنشطة التدقيق الداخلي ، وغيرها من المهام التي تكفل ترسيخ 
ثقافة اإللتزام وضمان عدالة وشفافية التقارير المالية، فضالً عن التأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة، 
حيث تلتزم اللجنة وبشــكل دوري برفع أي مالحظات أو توصيات تخص عملها إلى مجلس اإلدارة، وخالل عام 

2021 لم يحصل أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة .

اســتقاللية وحياديــة مراقــب الحســابات الخارجـــي .
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 2021/5/26 على إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي 
مكتــب النصف وشــركاه )BDO( وإعــادة تعيين مراقب الحســابات الخارجي مكتب ديلويــت وتوش – الوزان 
وشركاه لعام 2021 ، وكل منهما من مراقبي الحسابات المقيدين والمعتمدين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق 

المال ، ويتمتع كل منهما باإلستقاللية التامة عن الشركة ومجلس إدارتها .

 وحــدة إدارة المخاطـــــــر .
إنطالقاً من حرص الشركة على اإللتزام بالتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال ، أتخـــــذ مجلـــــس اإلدارة 
قــــراره رقــــم 2018/6/1264 بالموافقـــة علـــى أن تكـــون تبعيـــة وحــدة إدارة المخاطـــر بشـــكل مباشـــر 
إلـــى لجنـــة إدارة المخاطـــر ، بموجـــب القـــرار رقـــم )124( لسنة 2018 الصـــادر عن هيئة أسواق المال، 

خالل عام 2021 ، تم تعيين مدير وحدة إدارة المخاطـــر بتاريــــخ 2021/2/7 .

أنظمـة الضبـط والرقابــة الداخليـــة .
* تعتمـــــد الشــــركة علـــى مجموعـــة مـــن أنظمـــة الضبـــــط والقواعـــد الرقابيـــة التي تغطي جميع أنشطة 
الشــركة وإداراتهــا ، وتعمل هــذه النظم والقواعد على الحفاظ على ســالمة المركز المالي للشــركة ودقة بياناتها 
 Four( وكفاءة عملياتها من مختلف الجوانب ، ويعكس الهيكل التنظيمي في الشــركة ضوابط الرقابة المزدوجة
Eyes Principles( وتشـــــمل التحديـــد الســـليم للسـلطات والمسـئوليات ، الفصل التـام فـــي المهام وعــــدم 

تعــــارض المصالـــح ، الفحـــص والرقابـــة المزدوجـــة .
* تتولى لجنة التدقيق بالشركة مراجعة أعمال وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ، ومناقشة تقاريرها للتأكد من سالمة 

وكفاءة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية .
* تلتـــــزم الشـــــركة بمتطلبــــــات حوكمـــــة الشركات الكتاب الخامس عشر مادة )6 – 9( ، وتم تكليف مكتب 

إستشارات مستقل معتمد لدى هيئة أسواق المال بهدف مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية )ICR( للشركة .
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وحــدة التدقيق الداخلي .
   وحدة التدقيق الداخلي تتمتع باإلســتقاللية الفنية التامة وتتبع لجنة التدقيق ، تـقـــوم وحدة التدقيق الداخلي بتقديم 
تأكيدات وخدمات إستشــارية بهدف إضافة قيمة للشــركة وتحســين عملياتها ، كما تساعد وحدة التدقيق في تحقيق 
أهداف الشــركة من خالل إتباع أســلوب منهجي منظم لتقييم وتحســين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر 

والرقابة ، كما تم تعيين مدير وحدة التدقيق الداخلي بتاريخ 2016/6/20 .

دليل السلوك المهني والقيم األخالقية .
   تطبق الشركة النظام المّعد لقواعد وأخالقيات السلوك المهني لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين الذي 
يشــمل القواعد العامة ألخالقيات المهنة ، ويغطي مجموعة واســعة من اإلجراءات والممارســات فيما يتوافق مع 
المتطلبات الرقابية والتشــريعات ذات العالقة واألعراف المحلية للحد من حاالت تعارض المصالح، وحرصاً من 
المجلــس قام بتطبيق أعلــى المعايير والقيم التي تضفي على الشــركة ككل واإلدارة التنفيذية والموظفين اآلخرين 
بالنزاهة ، وُتبين قواعد الســلوك الخاصة بالشــركة ، والمعايير األخالقية الواجب تطبيقها على مختلف أصحاب 
المصالح في تنفيذ أعمال الشركة ، ويتولـــــــــى مجلس اإلدارة مهمـــــة مراقبة وإدارة أي تعارض محتمـــــــــل 

للمصالح قد تواجه الشركة بمــا فـــي ذلك إستغالل موارد الشركة وسوء إستخدام السلطات والصالحيات .

اإلفصــاح والشــفافية عــن المعلومـــات .
تلتزم الشــركة بتقديم معلومات دقيقة ومتكاملة وحديثة إلى المساهمين ، بما يتفق مع المتطلبــــــات التشــــــريعية 
والرقابيـــــة ضمـــن إطـــــار عمـــل الشـــفافية . وتضمـــــن الشـــركة تطبيـــــق ممارسات وإجراءات متكاملة 

لإلفصاح عن المعلومات الجوهرية ، وإمكانية حصول العموم على المعلومات المعلنة بصورة فورية ودقيقة .

سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
قامت الشــركة بإعداد ســجل إلفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، ويتم تحديث هذا السجل بشكل 
فوري في حال حدوث أي عملية إفصاح من قبل أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية ، ويحق لمســاهمي الشــركة 

اإلطالع على السجل خالل ساعات العمل الرسمية دون أي رسوم .

قسم شئون المساهمين )شئون المستثمرين( .
إلتزمت الشــركة بوضع سياســات وإجراءات لتمثيل الشــركة بشــكل عادل ، بحيث يكون المســتثمرون الحاليون 
والمحتملون على إطالع بالقرارات الجوهرية التي تتخذها الشــركة ، ويتمتع قســم شــئون المساهمين في الشركة 
باإلســتقاللية الالزمة ، حيث يعمل على توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناســب وبالدقة الالزمة 

عبر وسائل اإلفصاح المتعارف عليها .

البنيـة األساسـية لتكنولوجيا المعلومات في الشـركة .
قامت الشركة بتطوير الموقع اإللكتروني تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق المال ، وخصصت جزءاً في الموقع اإللكتروني 
خاص بحوكمة الشركات ، كما تم إدراج كافة المعلومــات والبيانــات والتقاريـــر الماليـــة واإلفصاحـــات وغيرهـــا 

على الموقـــع اإللكترونــي للشــركة ، يتم تحديث تلك المعلومات فور توفرها لدى الشركة .
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الحقوق العامة للمساهمين والحد من حاالت تعارض المصالح .
تم إعتمــاد سياسة عالقات وحقوق أصحاب المصالح والمساهمين من مجلس اإلدارة بتاريـــخ 2016/11/15 ، 
حيث نص الدليل أن جميع مســاهمي الشــركة يتمتعون بحقوق عامة وواضحة تشمل على سبيل المثال ال الحصر 

اآلتي :
 * التصرف في األسهم من تسجيل للملكية ونقلها أو تحويلها .

 * الحق في المراجعة والمشــاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النظام األساســي وعقد التأســيس للشركة ، 
وكذلك القرارات المتعلقة بالمعامالت غير المعتــــــادة التي قــــــد تؤثــــــر على مستقبل أو نشاط الشركة ، مثل 

عمليات الدمج ، وبيع جزء كبير من موجوداتها أو تصفية الشركات التابعة .
 * الحق في المشاركة في اإلجتماعات وإبداء المالحظات عليها والتوصيات .

 * حقوق إبداء الرأي بشأن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وإنتخابهم .
 * الحق في مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس اإلدارة بشكل خاص .

 * الحـق فـي إستـالم توزيعات األرباح والمشـاركة والتصويــت فــي إجتماعــــات الجمعيـــة العموميـــة .
  * حقــوق المســاهمين فــي أن يتــم معاملتهم على أســاس المســاواة ومنحهــم الفرصة لتصحيح أي ســوء تعامل 

مع حقوقهم.
 * الحــق فــي طلب الوقت الكافي قبل إنعقاد الجمعيــة العامة ، والحصول على جميع المعلومات المرتبطة بجدول 

اإلجتماع ، وباألخص تقارير مجلس اإلدارة والمدقق والبيانات المالية .
 * الحق للمساهمين الذين يملكون 5% وما فوقها من رأس مال الشركة في إضافة بنود إلى جدول أعمال إجتماع 

الجمعية العمومية .
 كذلك تم توفير سجل خاص بالشركة محفوظ لدى الشركة الكويتية للمقاصة يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم 
وموطنهم وعدد األســهم المملوكة لهم ، ويتم التأشــير في هذا السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه 
وفقاً لما تتلقاه الشــركة أو الشــركة الكويتية للمقاصة ، ولكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو من شركة المقاصة 

تزويده ببيانات من هذا السجل .
 باإلضافة إلى السياســة أعاله فإن النظام األساســي للشركة يوضح ما جاء أعاله تماشياً مع متطلبات هيئة أسواق 

المال والجهات الرقابية .
 توجد لدى الشــركة سياســة المعامالت مع أطراف ذات العالقة التي توضح المبادئ اإلرشــادية حول سبل إجراء 
وإدارة المعامالت مع األطراف ذات العالقة وحاالت تعارض المصالح ســواء كانت تلك المعامالت بين الشــركة 
أو أعضاء مجلس اإلدارة أو شركاتها التابعة أو أطراف أخرى ذات عالقة أو اإلدارة التنفيذيــــــة والموظفيــــن، 

وتلتــــزم هـــــذه السياسة بالمعايير الرقابية والمعايير الدولية للتقارير المالية .

إجتماع الجمعيات العمومية للشركة .
تحرص شــركة أســمنت الكويت علــى تنظيم إجتماعات الجمعيات العمومية للمســاهمين وفق مــا ورد في قواعد 
حوكمة الشركات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، حيث يتم تضمين بنود جدول األعمال الحد األدنى من البنود 
المطلوبة وفقاً لقواعد الحوكمة ، ويتم توفير بيانات ومعلومات جدول األعمال للمساهمين قبل وقت كافي من إنعقاد 
الجمعية ، ويتاح للمســاهمين المشــاركة الفعالة في إجتماعات الجمعيات العمومية ، ومناقشــة كافة الموضوعات 
المدرجة ، كما تحرص الشــركة على إتاحة الفرصة لكافة المســاهمين لممارسة جميع حقوقهم في التصويت دون 

أي عوائق .
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حقوق أصحاب المصالح .
أعدت الشركة سياسات وإجراءات واضحة المعالم في إدارة الحوار المفتوح واإلتصال مع أصحاب المصالح لديها 
وإتباع الشفافية في التواصل معهم ومستوى ودرجة المعلومات التي يمكن اإلفصاح عنها ، وتشمل حقوق أصحاب 

المصالح األمور التالية على سبيل المثال ال الحصر:
* الحق في أن يعاملوا على أساس عادل ومنصف .

* الحق في الحصول على تعويض في حال وجود أي إنتهاكات لحقوقهم .
* الحق في الحصول على معلومات الشركة ذات الصلة التي تكون ضرورية لألطراف أصحاب المصالح . 

* إخطـــار األطــــراف أصحاب  المصالــح  بــشأن  برنامج  اإلبالغ عن المخالفات لدى الشركة وينبغي أن تقدم 
لهم الحماية الكافية وفقاً لمتطلبات سياسة اإلبالغ عن المخالفات .

برامـــج ودورات التدريـــب .
تكفل شــركة أســمنت الكويت لجميع أعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الــدورات التدريبية الالزمة لزيادة 
المهارات والمعرفة والكفاءة في العمل ، وخــــالل عام 2021 تـــــم تنظيـــــم برنامج تدريبـــي لكافـــة أعضـــاء 
مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن اســتراتيجيات التخطيط وإدارة األزمات في ظل الوباء العالمي ، وفـــــي 
ختــــام البرنامــــج حصل أعضاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة على شــهادة الحضــــور المعتمـــدة مـــن 

. Humanfocus قبـــل ُمّعـــد ومقــــدم البرنامـــج

اإلطار العام لتقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .
تــم إعـــداد آلية واضحة وشـاملة إلجــراء عمليــة التقييـــم الســـنوي ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
تقــــوم على أســس موضوعيــة تقيــــس األداء بشـــكل عـــام وحيادي وموضوعي ، يتـم التقييـم مـن خالل لجنة 

الترشيحات والمكافآت . 

القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة .
إعتمد مجلس إدارة شــركة أســمنت الكويت بتاريخ 2016/11/15 قواعد وأخالقيات الســلوك المهني التي تقوم 
بخلق القيم المؤسســية على أســاس أن ســمعة الشــركة تقوم على ســلوك أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموظفين ، ويجب على الجميع أن يلعب دوراً في المحافظة على سمعة الشركة من خالل اإللتزام بأعلى المعايير 
األخالقيــة ، ويتولــى مجلس اإلدارة مســئولية وضع معايير ومواصفــات القيم األخالقية للشــركة ، ويتعين على 
كل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية والموظفين المســاعدة على تنفيذ هذا الدليل كجزء من وظيفته ومســئوليته 

األخالقية ، وإبالغ مجلس اإلدارة عن أي مخالفة. 

مساهمة الشركة في المسئولية اإلجتماعية والحفاظ على البيئة .
إعتمد مجلس إدارة شــركة أســمنت الكويت سياسة المســئولية اإلجتماعية التي تحقق التوازن بين أهداف الشركة 
والمجتمع ، كما كان لشـــــــركة أسمنت الكويت السبق بين الشركات المماثلة في اإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية، 
والتــي تســعى الشــركة بجدية إلى اإللتزام بها مــن خالل تطوير وتعميــق دورها في المجتمــع ، وتحقيق التنمية 
اإلجتماعيــة كأحــد الجوانب الرئيســية في مهمة الشــركة وأهدافها ، ومن أحد أهم إنجازاتها على ســبيل المثال ال 

الحصر ما يلي :
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. )RDF( مشروع الوقود البيئي *
في إطار مساعي شركة أسمنت الكويت للحفاظ على بيئة سليمة إنطالقاً من مسئولياتنا المجتمعية ، وبعد إجتماعات 
ولقاءات دورية مع األخوة المسئولين في بلدية الكويت وطلبها تعاون شركة أسمنت الكويت لمعالجة نفايات البلدية 
الصلبة وتحويلها إلى وقود بيئي وما أبدتـــه الشـــركة مــن تجـــاوب وإهتمــــام لتوافقـــه مــــع رؤيــــة الشركة 

المســــتقبلية واإلســــتراتيجية للحصـــول على مصادر بديلة للطاقة التي تعود بالفائدة العامة للشركة والدولة .
تــــــم توقيـــــع مذكرة تعاون مع بلدية الكويت بتاريــــــخ 2021/4/4 بهدف التخلص من نفايات البلدية الصلبة 
بطريقة آمنة ومستدامة عن طريق إعادة تدويرها في أفران مصنع األسمنت وذلك في إطار مساعي بلدية الكويت 
ورؤيتها المســتقبلية في تطبيق إدارة ســليمة ومتكاملة لنفايات البلدية وكذلك تحقيق الشــراكة بين القطاعين العام 
والخــاص وبيان دور القطاع الخاص في تنفيذ المشــاريع البيئيــة ، حيث تم اإلتفاق في ضوء مذكرة التعاون على 
إقامة مصنع إلنتاج الوقود البيئي  RDF( Refused Derived Fuel ( الذي سيتم من خالله تحويل نفايات 

البلدية الصلبة إلى منتج وقود بيئي يستخدم في أفران إنتاج الكلنكر.
ومما ال شــك فيه بأن مبادرة شــركة أســمنت الكويت للتخلص من نفايات البلدية الصلبة والتي أســفرت عن توقيع 
مذكــرة التعــاون مع بلدية الكويت تعكس تضافر الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المشــاكل 

البيئية في دولة الكويت . 

* عالمــة الجـــودة وشـــهادة ISO 9001:2015 لضبـــط الجـــودة .
تعتبر شــركة أســمنت الكويت هي الشــركة الوطنية الوحيدة المنفردة بتصنيع منتج األســمنت بالكامل في دولة 
الكويــت ، حيــث تأخذ على عاتقها تلبية إحتياجات كافـــــــة المواطنيـــــن والمشــاريع الحكومية وغيرها ، وفي 

ســبيل ذلك قامت الشــركة بالعمل على المحافظة على تقديم منتج ذو كفاءة وجودة عالمية .
ولتعزيز الثقة والتأكد من المواصفات القياســية لضبط الجودة تعمل الشــركة على تجديد عالمة الجودة الصادرة 
مــن الهيئــة العامة للصناعة على منتجاتها من األســمنت ، كما يتم تحديث شــهادة ISO 9001:2015 لضبط 
الجــودة التــي حصلت عليها عام 2012 من قبل إحدى المؤسســات المســتقلة وهي مؤسســة DNV-GL التي 
تجــري زيــارات ميدانيــة لمتابعة وإختبار آليات العمل واإلطــالع على البنية التحتية والعمليــات التقنية ، وتتبع 
الشــركة إجــراءات صارمة فــي تطبيق كل المعاييــر العالمية في ما يخــص مجاالت عملياتهــا ، وأنها مطابقة 
للمعايير المعتمدة عالمياً ، معتمدة بذلك على إستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل وأجود أنواع الخامات 
من المواد األولية الالزمة لصناعة األســمنت ، وتأســيس ثقافة خاصة من شــأنها أن تســاهم في وضع منظومة 
العمل المناســبة ، وتطويرها بالشــكل الذي يتواءم مع إستراتيجية الشركة على المستوى البيئي من خالل إعطاء 
أهمية خاصة في عملياتها التشــغيلية ، مما ميز منتجاتنا من األســمنت بالجودة العالية والقوة وثبات المواصفات 
 ومنحهــا بإســتحقاق التميـــــز والريــــــادة على مدى الخمســين عاماً الماضيــة تحت شــعار)الجودة تعني .... 
ســميت كويتي( ، وإعتماد المؤسســة العامة للرعاية الســكنية ووزارة األشــغال العامة لمنتجاتها من األســمنت 

كمنتج وطني .
والجدير بالذكر أنه بتاريخ 2018/12/6 حصلت شركة أسمنت الكويت على شهادة الجودة المعتمدة من المعهد 
األمريكــي للبترول )API( مما أتاح لها إنتاج أســمنت آبــار البترول )Oil Well Cement( ذو المواصفات 
الخاصة ، إلستخدامه في حقول النفط والخدمات البترولية ليكون هذا النوع من األسمنت إضافة جديدة لمجموعة 
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* تدريب الكوادر الوطنية .
تحرص شركة أسمنت الكويت بشكل دائم على تدريب الكوادر الوطنية من خالل إتاحة الفرص لحملة الشهادات 
الجامعية المتفوقين في التخصصات الهندســية المختلفة ، وكذلك حملة شــهادات الدراســات العليا وحملة دبلوم 
المعاهــد التجاريــة والتطبيقية أو المقبلين على التخرج للتدريب في المجــاالت المختلفة الفنية منها واإلدارية ، 

وذلك إلكتساب الخبرات العملية والعلمية.
خالل عام 2021 استقبل المسئولين في مصنع األسمنت بمنطقة الشعيبة الصناعية الشرقية عدد من الراغبين 
بالتدريــب بالمصنع وعلى ســبيل المثال ال الحصر تــم تنظيم برنامج ألحد المتدربين لمســاعدته في الحصول 
علــى المعلومات الالزمة للبحث الذي يقوم بإعداده بعنوان »إســتغالل الطاقــة الحرارية المهدورة من األفران 

الحرارية الدوارة في مصنع األسمنت لتحلية مياه البحر« .

* المسئولية اإلجتماعية في مواجهة الوباء العالمي كورونا .
إنطالقاً من الواجب الوطني واإلنســاني وإلتزاماً من شــركة أســمنت الكويت بالمســئولية اإلجتماعية لمواجهة 
جائحة كورونا . إســتمرت الشــركة هذا العام بإتخاذ كافة التدابير واإلجراءات اإلحترازية المرتبطة بمكافحة 
فيروس كورونا المســتجد )كوفيد – 19( في اإلدارات واألقســام المختلفة في اإلدارة العامة ومصنع األسمنت 
بالشــعيبة ومحطة تعبئة األســمنت الســائب بميناء عبدالله وبكافة مواقع العمل التابعة لها ، كما واصلت إدارة 
الشــئون اإلداريــة بتوجيهــات مــن اإلدارة التنفيذية بإصدار النشــرات والتعاميم اإلدارية الالزمة واإلشــراف 

والمتابعة على تنفيذ هذه اإلجراءات . 
ومــن مبدأ األخــذ بقواعد اإلحترازات الصحية مــن أجل اإلطمئنان على صحة وســالمة الجميع قررت إدارة 
الشركة إجراء مسحات PCR مجانية لجميع الموظفين في اإلدارة العامة حيث ظهرت بحمد الله وفضله جميع 
النتائــج ســلبية . كما خاطبــت وزارة الصحة العامة لتطعيم العاملين الغير مطّعمين بمصنع األســمنت ومحطة 
تعبئة األســمنت الســائب ، حيث تم تنفيذ حملة تطعيم ناجحة على مدى يومين كاملين في مركز التطعيم بجســر 

الشيخ جابر.
وال يسعنا فـــي هذا المقـــام إالّ أن نتوجـه بالشـكر الجزيـل للمسئولين بـــــوزارة الصحـة العامـة على ســرعة 
استجابتهم لطلب الشركة الذي ساعد على قيام العاملين بأعمالهم على أكمل وجه وسط بيئة آمنة وصحية سليمة.

تــم اعتمــاد تقريــر الحوكمة من قبــل مجلــس االدارة بتاريــخ 2022/3/20 وذلك بعد اعــداد وتوصية لجنة 
الترشيحات والمكافآت المنعقدة بتاريخ 2022/3/16.

راشـد عبدالعزيز الراشد 
رئيــس مجلـــس اإلدارة

شعار عالمة الجودة

ISO 9001:2015 شعار

منتجات شــركة أســمنت الكويت ، ويأتي ذلك تمشياً مع أهداف الشــركة في تنمية وتطوير صناعة األسمنت في 
الكويت ، وطرح الجديد والمميز للســوق الكويتي من منتجات األســمنت ذات الجودة العالية.
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 مصنع شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة 
في الصليبية
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اقرار وتعهد مجلس اإلدارة 
حول التقارير المالية المجمعة لشركة اسمنت الكويت لعام 202١

يقر مجلس إدارة شركة اسمنت الكويت )ش.م.ك.ع( بمسئوليته عن سالمة ونزاهــــة كافة البيانــــات والتقاريــــر 
الماليـــة الســـنوية المجمعــــة للشركة ، والتي تتضمـــن بيـــان المركــــز المالي المجمع ، بيـــان الدخل المجمع، 
بيان الدخل الشــامل المجمع ، بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع ، بيان التدفقات النقديــــــــة المجمعــــــــة 
وااليضـــــاحات حـــــول البيانـــــات الماليـــة المجمعـــة كمـــا فــــي 31 ديسمبر 2021 ، وانه تم اعدادها وفقاً 
لمعايير المحاســبة الدولية المعتمدة مــــن قبــــل هيئة أســواق المال ، وأن الشــركة تحتفظ بالسجالت والمستندات 
المحاسبية حسب األصول ، وبمسئوليته عن توفيـــــر نظـــــام رقابـــة فعـــال فــي الشــركة ، وإن مجلس االدارة 
يتحمــل المســئولية حال ثبوت أن البيانات والتقارير المالية المجمعة للشــركة ال تعبر بصــدق عن المركز المالي 

المجمـــع الحقيقـــي لها ، وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة .
كمــا يقــر المجلس بــأن اإلدارة التنفيذية أتاحــت كافة البيانات والســجالت والوثائق والمعلومــات الالزمة لتدقيق 
البيانات المالية المجمعة للشــركة لمدققي حســاباتها وتمكينهم من االطالع على كافة المســتندات والوثائق واتاحة 
كافة المعلومات التي ارتآها المدققيــــن ضروريــــة ألداء مهمتهــم ، وأن البيانات المالية المجمعة للشركة تكشف 

بأمانة ووضوح عن المركز المالي المجمع الحقيقي للشركــة ، وعن نتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية المجمعة .
كمــا يقر مجلس إدارة الشــركة بصحة ودقة واكتمــال المعلومات والبيانات الواردة في البيانــات والتقارير المالية 
المجمعة للشـــركة ومرفقاتهـــا وأنـــه يتم عرضهــا بصورة سليمة وعادلة وأنها تعد وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 

المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال .

راشـد عبدالعزيز الراشد 
رئيــس مجلـــس اإلدارة
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صورة جانبية للمصنع توضح المبادلين الحراريين لخطي إنتاج  
الكلنكر وصوامع تخزين االسمنت
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 
إلى مساهمي شركة أسمنت الكويت ش.م.ك.ع.

دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
 

الرأي 
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشــركة أســمنت الكويت )شركة مساهمة كويتية عامة( “الشركة األم” وشركاتها 
التابعة )يشار إليها مجتمعة “بالمجموعة”( والتي تتضمن بيان المركز الم  الي المجمع كما في 31 ديسمبر 2021 
وبيانات الدخل والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك 
التاريخ، وكذلك اإليضاحات المتعلقة بالبيانات المالية المجمعة، والتي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
برأينــا أن البيانــات المالية المجمعــة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحــي المادية، عن المركز المالي 
المجمع للمجموعة كما في 31 ديســمبر 2021 وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للســنة المالية 

المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي 
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا طبقاً لتلك المعايير موضحة بشكل أكثر تفصيالً 
في فقرة “مسئوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة” والواردة ضمن تقريرنا. نحن مستقلون 
عــن المجموعــة وفقاً لميثــاق األخالقيات المهنية للمحاســبين المهنيين )بما في ذلك المعايير الدولية لالســتقاللية( 
)ميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاســبين(، وقد التزمنا بمســئولياتنا األخالقية األخرى وفقاً 

لهذا الميثاق. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساساً لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيق الرئيســية، في تقديرنــا المهني، هي تلك األمور التي كان لها أهمية قصــوى في تدقيقنا للبيانات 

المالية المجمعة للسنة الحالية. 
وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها بدون إبداء رأي منفصل 

حول هذه األمور. 
فيما يلي تفاصيل كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له. 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

ديلويت وتـوش
الــوزان وشركاه

شارع أحمد الجابر، الشرق
مجمع دار العوضي-  الدور السابع والتاسع 

ص.ب: 20174 الصفاة 13062 
الكويت                                

هاتف: 8060 2243 -  8844 2240 965 + 
فاكس: 2080 2245 -  8855 2240 965 + 

 www.deloitte.com
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انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات وموجودات حق االستخدام 
بلغت قيمة الممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام مبلغ 131,497,904 دينار كويتي و3,491,077 
دينــار كويتــي على التوالي في بيــان المركز المالي المجمع كما في 31 ديســمبر 2021. نتيجة األحداث الحالية 
لجائحة كوفيد19-، تكبد النشاط خسائر خالل السنة الحالية مما يعد مؤشراً على وجود انخفاض في القيمة. وبالتالي 

قامت إدارة المجموعة بدراسة االنخفاض في قيمة تلك الموجودات.
إن دراسة االنخفاض في القيمة هو أمر هام لتدقيقنا حيث أن تقدير القيمة االستردادية يتطلب من اإلدارة ممارسة 
تقديــرات وأحــكام هامة. إن تحديد تلك التقديرات واألحكام هو أمر معقد نتيجة اســتمرار جائحة كوفيد19-. تقوم 
اإلدارة باســتخدام طريقة االستخدام بغرض تحديد القيمة االســتردادية. إن تحديد قيمة االستخدام يتضمن ممارسة 
تقديــرات وافتراضــات هامة بشــأن التدفقات النقدية المســتقبلية، ومعــدالت النمو، التوقعات المســتقيلية لألعمال 

ومعدالت الخصم ذات الصلة. وعليه، فقد اعتبرنا هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية.
 يرجــى الرجــوع إلى إيضــاح 5 من هذه البيانــات المالية المجمعة للحصــول على معلومات إضافيــة فيما يتعلق

بذلك األمر.
تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها اإلجراءات التالية:

-  قمنا بتقييم اجراءات الرقابه المتعلقه باألنخفاض فى القيمه.
-  باإلســتعانة بخبراء التقييم لدينا، قمنا بإختبار منهجية التقييم المتبعة من قبل المجموعة لتحديد القيمة االستردادية 
إلــى جانــب تأثير جائحة كوفيد - 19 على األعمال وذلك لتقيم مدى اإلتفاق مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير 

المالية،
-  قمنا بمناقشة احتمالية التغير في المحددات الرئيسية مع اإلدارة بغرض تقييم ما إذا كانت المدخالت والتقديرات 

المستخدمة في التدفقات النقدية المتوقعة مالئمة،
- قمنا بالتحقق من الصحة الحسابية عند احتساب قيمة اإلستخدام،

- قمنا بإجراء تحليل حساسية الحتساب قيمة اإلستخدام، 
-  تقييم اإلفصاح الوارد في البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق بهذا األمر وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير 

المالية.

معلومات أخرى 
إن اإلدارة هــي المســئولة عن هــذه المعلومات األخرى. تتكــون المعلومات األخرى من المعلومــات الواردة في 
التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب 
الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقريرنا هذا ونتوقع الحصول على 

باقي أجزاء التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2021 بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى وال يعبر بأي شكل عن أي استنتاج حولها.  
فيمــا يتعلــق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مســئولياتنا هي قراءة المعلومــات األخرى وتحديد ما إذا كانت 
المعلومــات األخرى غير متوافقة بصورة جوهرية مع البيانــات المالية المجمعة أو المعلومات التي حصلنا عليها 

أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها.
وإذا توصلنا، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها وفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير لمراقب 
الحسابات، إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، فإنه يتعين علينا رفع تقرير حول تلك الوقائع. 

ليس لدينا ما يستوجب التقرير عنه في هذا الشأن. 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين



50

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية المجمعة 
إن اإلدارة هــي المســئولة عــن إعداد وعرض هذه البيانــات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقــاً للمعايير الدولية 
للتقاريــر الماليــة وعن وضع نظم الرقابة الداخلية التي تراهــا اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية 

من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
عنــد إعــداد البيانــات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مســئولية تقييم قــدرة المجموعة على متابعــة أعمالها على 
أســاس مبدأ االســتمرارية مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناســباً، عن األمور المتعلقة باالســتمرارية واستخدام مبدأ 
االســتمرارية المحاســبي متى كان ذلك مناسباً، ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة 

عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 
يتحمل المسئولين عن الحوكمة مسئولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية 
سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد 
معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف 
تنتهي دائماً باكتشــاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشــأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا 
كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بشكل فردي أو مجّمع على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم 

اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس أحكاماً مهنية ونحافظ على الشك المهني طوال 

فترة التدقيق. كما نقوم بما يلي:
•  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ وتصميم 
وتنفيــذ إجــراءات التدقيق التي تتناول تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساســاً لرأينا. 
إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن الغش تفوق تلك الناتجة عن الخطأ؛ حيث أن الغش قد يشمل 

التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
•  تفهــم أنظمــة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميــم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولكن ليس 

بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 
•  تقييم مدى مالءمة السياســات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة 

من قبل اإلدارة. 
•  اســتنتاج مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لمبدأ االســتمرارية المحاســبي وتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي 
متعلــق بأحــداث أو ظروف قد تثير شــكاً جوهريــاً حول قدرة المجموعــة على مزاولة أعمالها على أســاس مبدأ 
االســتمرارية، وذلك بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها. وفي حال اســتنتاجنا وجود عدم تأكد مادي، يتوجب 
علينــا أن نلفــت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة فــي البيانات المالية المجمعة، أو في حال 
كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 
حتــى تاريــخ تقريرنا. على الرغم من ذلك، قد تتســبب األحداث أو الظروف المســتقبلية في توقف المجموعة عن 

مزاولة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 
•  تقييــم العــرض الشــامل وهيكل ومحتويــات البيانات المالية المجمعــة، بما في ذلك اإلفصاحــات، وما إذا كانت 

البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.
•  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة حول المعلومات المالية للشــركات أو األعمال داخل المجموعة إلبداء 
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رأي حــول البيانــات المالية المجمعة. إن مســئوليتنا هي إبداء التوجيهات واإلشــراف على وتنفيــذ عملية التدقيق 
للمجموعة. نتحمل المسئولية كاملًة عن رأي التدقيق.

نقــوم بالتواصــل مع المكلفين بالحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط لعملية التدقيق وتوقيتها ونتائجها 
الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية والتي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق.
كما نزود أيضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد التزامنا بالمتطلبات األخالقية المتعلقة باالســتقاللية، وإبالغهم أيضاً 
بشأن جميع العالقات وغيرها من األمور التي من المحتمل بصورة معقولة أن تؤثر على استقالليتنا والتدابير ذات 

الصلة، متى كان ذلك مناسباً. 
ومن بين األمور التي يتم إبالغ المسئولين عن الحوكمة المكلفين بالحوكمة بها، فإننا نحدد تلك األمور التي كان لها 
األهمية خالل تدقيق البيانات المالية المجمعة للفترة الحالية، ولذلك فهي تعتبر أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح 
عن هذه االمور في تقريرنا ما لم تمنع القوانين أو اللوائح االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة 
للغاية، عدم اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة 

العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى
برأينا كذلك، أن الشــركة األم تمســك حســابات منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير 
مجلس إدارة الشــركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر، وأننا قد 

حصلنا على المعلومات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا،
وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية، وتعديالتهما 
الالحقة، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم وتعديالتهما الالحقة، على وجوب إثباته فيها، وأن الجرد قد 
أجري وفقاً لألصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خالل السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2021 مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والئحته التنفيذية وتعديالتهما الالحقة، 
أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم وتعديالتهما الالحقة، على وجه قد يؤثر مادياً في نشاط المجموعة 

أو مركزها المالي المجمع.
نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات مادية ألحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن 
هيئة أســواق المال والئحته التنفيذية وتعديالتهما الالحقة، خالل الســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على وجه 

قد يؤثر مادياً في نشاط المجموعة أو مركزها المالي المجمع.

مراقب حسابات مرخص رقم 38 فئة أ 
BDO النصف وشركاه

الكويت في 20 مارس 2022

مراقب حسابات مرخص رقم 209 فئة أ
ديلويت وتوش - الوزان وشركاه

طالل يوسف المزيني قيس محمد النصف
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 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

د. عبدالعزيز راشد الراشد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

راشـد عبدالعزيز الراشد 
رئيــس مجلـــس اإلدارة

بيان المركز المالي المجمع 
كما في 31 ديسمبر 202١ )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

الموجودات
موجودات غير متداولة

ممتلكات ومنشآت ومعدات
موجودات غير ملموسة

استثمارات عقارية
استثمارات في شركات زميلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات حق إستخدام

موجودات متداولة
مخزون

مدينون وأرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

النقد والنقد المعادل

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية 
رأس المال

عالوة إصدار
أسهم خزانة

أرباح بيع أسهم خزانة
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري

احتياطي عام
احتياطي إعادة تقييم استثمارات 

نصيب المجموعة من احتياطيات شركات زميلة
نصيب المجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية

أرباح مرحلة / )خسائر متراكمة(
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

حقوق الجهات غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية 

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

قروض وتسهيالت بنكية ومرابحات
مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

التزامات تأجير

مطلوبات متداولة 
قروض وتسهيالت بنكية ومرابحات

دائنون وأرصدة دائنة أخرى
التزامات تأجير

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

إيضاحات

5

6
7
8
9

10
11

12

13

14

15
16

17

9

17
18
9

2021

 131,497,904 
 10 

 770,641 
 16,967,298 
99,793,317
 3,491,077 
252,520,247

 11,553,886 
13,593,252
5,814,900
11,476,986
42,439,024
294,959,271

 73,330,387 
 26,675,810 
)13,546,935( 

 441,409 
 48,270,703 
 42,048,346 
 18,930,128 

1,702,675
)10,612( 
 107,854 
4,140,643

202,090,408
174,852

202,265,260

 45,454,617 
 3,629,392 
 2,860,962 
 51,944,971 

 18,351,507 
21,909,602
 487,931 
40,749,040
92,694,011

294,959,271

2020

136,211,120
10

770,641
16,380,034
77,474,477
3,989,802

234,826,084

13,330,333
15,704,653

-
15,186,967
44,221,953
279,048,037

73,330,387
26,675,810

)13,546,935(
441,409

48,270,703
42,048,346
18,930,128

)14,590,317(
)176,209(
107,677

)5,606,536(
175,884,463

148,103
176,032,566

53,010,713
3,522,910
3,481,193
60,014,816

20,530,142
22,015,137

455,376
43,000,655
103,015,471
279,048,037
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إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الدخل المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

المبيعات
تكلفة المبيعات

مجمل الربح / )الخسارة(
إيرادات نشاط أخرى

مصروفات بيعية وعمومية وإدارية
خسارة العمليات

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
أعباء تمويل

إيرادات فوائد
صافي أرباح استثمارات 

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
صافي خسارة السنة

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم
حصص غير مسيطرة
صافي خسارة السنة

خسارة السهم األساسية والمخففة )فلس(

إيضاح

19

20

11

21
7

22

2020

42,465,225
)54,444,578(
)11,979,353(

261,864
)3,660,777(
)15,378,266(
)4,128,659(
)2,446,177(

25,905
2,656,230
1,087,195

)18,183,772(

)18,179,210(
)4,562(

)18,183,772(
)25.50( 

2021

 51,005,836
)50,154,064(

851,772
449,687

)3,702,806(
)2,401,347(
)189,399(

)1,707,047(  
25,358
788,033
 783,337

)2,701,065(

)2,692,706(
)8,359(

)2,701,065(
)3.78(
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صافي خسارة السنة
بنود الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً ضمن بيان الدخل المجمع:

نصيب المجموعة من احتياطيات شركات زميلة
نصيب المجموعة من احتياطي ترجمة بيانات مالية

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقاَ ضمن بيان الدخل المجمع:

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

إجمالي بنود الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الربح / )الخسارة( الشاملة للسنة

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم 
حصص غير مسيطرة 

إيضاح

 

7

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان الدخل الشامل المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2020

)18,183,772(

)121,463(
12,491

)108,972(

)11,461,247(

)11,570,219(
)29,753,991(

)29,734,632(
)19,359(

)29,753,991(

2021

)2,701,065(

165,597
177

165,774

28,742,053

28,907,827
26,206,762

26,185,837
20,925

26,206,762
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي خسارة السنة

تسويات:
استهالكات وإطفاءات

خسائر انخفاض في القيمة للممتلكات والمنشآت والمعدات
أرباح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

أعباء تمويل
أرباح استثمارات 

إيرادات فوائد
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
صافي الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

مخزون
مدينون وأرصدة مدينة أخرى
دائنون وأرصدة دائنة أخرى

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
المدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 
المدفوع لشراء موجودات غير ملموسة

 المدفوع لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

 المدفوع لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر

المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
توزيعات أرباح مستلمة
إيرادات فوائد مستلمة

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

المسحوب من قروض وتسهيالت بنكية ومرابحات
المسدد لقروض وتسهيالت بنكية ومرابحات

أعباء تمويلية مدفوعة
التزامات تاجيرية مدفوعة

توزيعات أرباح مدفوعة
صافى التغير في الحصص غير المسيطرة 

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي )النقص( / الزيادة في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

إيضاحات
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إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التدفقات النقدية المجمع 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2020

)18,183,772(

8,985,932
8,143,628

)8,734(
4,128,659
2,446,177

)2,751,895(
)25,905(

)1,087,195(
)71,587(

1,575,308
3,098,714
7,634,406

24,761
12,333,189

)509,976(
13,298
)1,694(

)4,039,135(

-

4,328,766
3,133,674

25,905 
2,950,838

16,500,000 
)19,678,232(
)2,307,009(
)591,778(

)3,548,659(
-

)9,625,678(
5,658,349
9,528,618
15,186,967

2021

)2,701,065(

5,669,244
-

)3,284(
189,399

1,707,047
)909,406(
)25,358(
)783,337(
106,482

3,249,722
 1,776,447
1,922,002
)67,052(

6,881,119

 )459,559(
 5,540

-

)19,114,654(

)5,828,544(

25,543,137
1,304,828

25,358
1,476,106

 19,000,000
 )28,712,990(
 )1,571,374(
 )729,122(
 )54,274(

 554
 )12,067,206(
)3,709,981(
 15,186,967
11,476,986
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1. التأسيس والنشاط

تأسســت شــركة أسمنت الكويت - شــركة مســاهمة كويتية عامة »الشــركة األم« بموجب المرسوم األميري 
الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 1968، كما تم إدراج أســهم الشــركة األم في سوق الكويت لألوراق المالية في 29 

سبتمبر 1984. 
فيما يلي األغراض التي أسست من أجلها الشركة األم:

1. إقامة مشــروع إلنتاج االســمنت العادي واالســمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات واالسمنت البورتالندي 
لألغراض الصناعية وبشكل عام جميع أنواع االسمنت.

2. إنتاج مادة الكلنكر بجميع أنواعها المختلفة وبيعة وتصديرة سواء داخل أو خارج دولة الكويت.
إقامة المصانع والمعامل التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة األم.  .3

4. القيام بالمتاجرة بجميع المنتجات والمواد والعدد واآلالت المرتبطة بطبيعة عمل الشــركة األم ونقلها ســواء 
داخل البالد أو خارجها، وإستيراد الصلبوخ وبيعة سواء داخل أو خارج دولة الكويت.

5. للشــركة األم أن تهتم أو تشــترك بأي وجه من وجوه االشــتراك مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعماالً 
شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات 

أو تلحقها بها ولها أن تشترك في تأسيس الشركات العقارية.
6. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها وتنميتها محلياً وعالمياً في محافظ 

مالية ومحافظ عقارية على إختالف أنواعها وأغراضها.
7. إســتثمار أموال الشــركة عن طريق المساهمة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وبإختالف أغراضها وفي 

الصناديق اإلستثمارية داخل وخارج دولة الكويت.
يقع المركز الرئيسي للشركة األم في شرق، منطقة الصوابر، شارع الشهداء، بيت االسمنت، ص.ب. 20581 

الصفاة 13066 – دولة الكويت.  
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات المالية للشــركة األم وشــركاتها التابعة )يشــار إليهــا مجتمعة 

»بالمجموعة«(.

اسم الشركة
شركة الشويخ لألسمنت 

شركة أمواج الدولية العقارية
شركة أسمنت الكويت للخرسانة الجاهزة

الكيان القانوني
ش.م.ك.م.
ش.م.ك.م.
ش.م.ك.م.

النشاط الرئيسي
صناعي
عقاري
صناعي

بلد التأسيس
الكويت
الكويت
الكويت

نسبة الملكية %

2021
99.250
96.000
99.844

2020
99.250
96.000
99.844

تم اســتخدام البيانات المالية المدققة للشــركات التابعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2021. 

بلــغ إجمالــي موجــودات الشــركات التابعــة 31,566,116 دينــار كويتــي كما فــي 31 ديســمبر 2021 
)31,664,874 دينار كويتي كما في 31 ديســمبر 2020(، كما بلغ صافي خســائرها 1,121,462 دينار 
كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )صافي خسائر بمبلغ 3,241,891 دينار كويتي للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2020(.
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من قبل مجلس إدارة 

الشركة األم بتاريخ
20 مارس 2022. وهي خاضعة لموافقة الجمعية العامة العمومية للمساهمين.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(



58

2. تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

أ ( معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية من 1 يناير 2021
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة 
الســابقة باســتثناء تطبيق معايير وتعديالت معينة ، والتي تســري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 

يناير 2021:

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

إصالح معدل الفائدة المعياري 
»المرحلة الثانية« تعديالت على 

المعيار الدولي للتقارير المالية 9، 
ومعيار المحاسبة الدولي 39، والمعيار 

الدولي للتقارير المالية 7، والمعيار 
الدولي للتقارير المالية 4، والمعيار 

الدولي للتقارير المالية 16.

امتيازات اإليجار المتعلقة بـ 
COVID-19 لما بعد 30 يونيو 

2021 ]المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية 16[

تمّكــن التعديــالت الكيانات من عكس آثار االنتقال من أســعار الفائدة 
المعيارية ، مثل أسعار العرض بين البنوك )ايبور( إلى أسعار الفائدة 
المعيارية البديلة دون التسبب في تأثيرات محاسبية ال توفر معلومات 

مفيدة لمستخدمي البيانات المالية.
تؤثــر التعديالت علــى العديد مــن الكيانات وخاصة تلــك التي لديها 
أصــول مالية أو مطلوبات ماليــة أو التزامات إيجار تخضع إلصالح 
معيــار معدل الفائــدة وتلك التي تطبق متطلبات محاســبة التحوط في 
المعيار الدولي للتقارير المالية 9 أو معيار المحاسبة الدولي 39 على 

عالقات التحوط التي تتأثر باإلصالح.
- التعديالت تنطبق على جميع الكيانات وليست اختيارية.

- التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
1 يناير 2021 مع السماح بالتطبيق المبكر.

أن المجموعــة ال تمتلــك أية موجــودات، التزامات أو عقود مشــتقة 
.IBOR مرتبطة بـ

في مايو 2020، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )»المجلس«( 
تعديــالً على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 يعفي المســتأجر من 
تقييــم ما إذا كان إعفــاء اإليجار المتعلق بجائحــة كوفيد - 19 يعتبر 
تعديالً لعقد اإليجار، وُيطبق على إعفاءات اإليجار التي يؤثر فيها أي 
تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعات المســتحقة في األساس 
فــي أو قبل 30 يونيــو 2021. وفي مارس 2021، أصدر المجلس 
تمديًدا لســريان الوســيلة العملية المطبقة على إعفــاءات اإليجار التي 
يؤثــر فيهــا أي تخفيض في دفعــات اإليجار على الدفعات المســتحقة 
في األســاس في أو قبل 30 يونيو 2022 شــريطة اســتيفاء الشروط 
األخرى لتطبيق الوسيلة العملية. وهذا هو التغيير الوحيد الذي أُجري 

على الوسيلة العملية.
- التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

1 أبريل 2021. وُيسمح بالتطبيق المبكر.
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ب ( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكن غير سارية المفعول بعد
كمــا فــي تاريخ التصريح بهذه البيانــات المالية المجمعة، لم تطبق المجموعة المعاييــر الدولية للتقارير المالية 

التالية الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها غير سارية بعد:

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

المعيار الدولي للتقارير المالية 17 
عقود التأمين

 تعديالت على معيار المحاسبة 
الدولي 1 

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
المالية 3 - إطار المفاهيم كمرجع

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
16 الممتلكات واآلالت والمعدات - 

عائدات ما قبل االستخدام المزمع.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

37 - العقود التي تحقق خسارة - تكلفة 
الوفاء بالعقد التحسينات السنوية على 
المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 

2020–2018

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
المالية 4

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
1 والمعيار الدولي للتقارير المالية 2 

بيان الممارسة
 تعديالت على معيار المحاسبة

الدولي 8

تؤجــل التعديالت تاريــخ التطبيق المبدئــي للمعيار الدولــي للتقارير 
المالية 17 )بما في ذلك التعديالت( إلى فترات التقرير الســنوية التي 

تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023.
تصنيــف االلتزامــات كمتداولة أو غير متداولة  ُتطبق التعديالت بأثر 
رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023، مع 

السماح بالتطبيق المبكر.

تســري التعديالت التي أُجريــت على عمليات اندمــاج األعمال التي 
يكون لها تاريخ اســتحواذ في أو بعد بداية الفترة السنوية األولى التي 

تبدأ في أو بعد 1 يناير 2022.
ُيســمح بالتطبيــق المبكــر إذا طبقت المنشــأة كافــة المراجع األخرى 
المحدثة )التي نشرت مع النسخة المحدثة من إطار المفاهيم( في نفس 

التاريخ أو مبكراً عنه.
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر.
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعديــالت على المعيــار الدولي للتقاريــر المالية 1 تطبيــق المعايير 
الدولية للتقارير المالية ألول مرة، والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 
األدوات الماليــة، والمعيار الدولي للتقارير المالية 16 عقود اإليجار، 

ومعيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة.
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

1 يناير 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر.
تمديــد اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولــي للتقارير المالية 9 

تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
1 يناير 2023

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية
تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

1 يناير 2023
تعريف التقديرات المحاسبية 

تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
1 يناير 2023
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تتوقــع اإلدارة أن هــذه المعايير والتفســيرات والتعديــالت الجديدة ســيتم تطبيقها في البيانــات المالية المجمعة 
للمجموعــة لفتــرة التطبيق األولي، كما أن تطبيق هذه المعايير والتفســيرات والتعديــالت الجديدة قد ال يكون له 

تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.

3. السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة لدى المجموعة:

3.1  أساس التجميع
 الشركات التابعة

تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم والشركات التي تسيطرعليها الشركة األم وشركاتها 
التابعة. تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة األم: )أ( القدرة على التحكم في الجهة المستثمر بها؛ )ب( التعرض 
أو الحــق فــي العوائد المتغيرة نتيجة الشــراكة مع الجهة المســتثمر بها؛ و)ج( القدرة على اســتخدام التحكم في 

الشركة المستثمر بها للتأثير على العوائد. 
تعيد الشــركة األم تقييم مدى ســيطرتها على الشركة المستثمر بها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود 

تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة الواردة أعاله.
يبدأ تجميع الشــركة التابعة عندما تســيطر الشركة األم على الشركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد الشركة 
األم الســيطرة على الشــركة التابعة. وبصفة خاصة، يتم إدراج الدخل والمصروفات الخاصة بالشــركة التابعة 
المقتناة أو المباعة خالل السنة ضمن بيان الدخل المجمع أو اإليرادات الشاملة األخرى اعتباراً من تاريخ سيطرة 

الشركة على الشركة التابعة حتى تاريخ توقف تلك السيطرة. 
يتم توزيع الربح أو الخســارة وكل بند من بنود اإليرادات الشــاملة األخرى على مالكي الشركة والجهات غير 
المســيطرة. يتم توزيع الدخل الشــامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة أو الجهات غير المسيطرة حتى وإن 

أدى ذلك إلى وجود رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. 
عند الضرورة، يتم تعديل البيانات المالية للشــركات التابعة لكي تتماشــى سياســاتها المحاســبية مع السياسات 

المحاسبية للمجموعة.
يتم اســتبعاد جميع المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات المتبادلة بين شــركات المجموعة بالكامل 

عند التجميع. 
يتم المحاســبة عن التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشــركات التابعة التي ال ينتج عنها فقد السيطرة 
على الشركة التابعة كمعامالت ضمن حقوق الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق الجهات المسيطرة وغير 
المسيطرة لتعكس التغيرات في حصتها في الشركات التابعة. يتم إدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق 
الجهات غير المســيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المســتلم في حقوق الملكية مباشرة وتكون متاحة 

لمساهمي الشركة. 
عندما تفقد المجموعة الســيطرة على الشــركة التابعة يتم إثبات الربح أوالخسارة الناتجة عن االستبعاد في بيان 

الدخل المجمع ويتم احتساب الربح أو الخسارة بمقدار الفرق بين: 
)أ ( إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة للحصة المتبقية و

)ب (  القيمة الدفترية للموجودات قبل االســتبعاد )متضمنة الشــهرة(، والتزامات الشــركة التابعة وكذلك حقوق 
الجهات غير المسيطرة.

تتم المحاســبة عن كافة المبالغ المعترف بها ســابقاً في بيان الدخل الشــامل اآلخر فيما يتعلق بالشــركة التابعة 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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فيما إذا كانت المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بالشركة التابعة بشكل مباشر. 
يتم اعتبار القيمة العادلة ألي اســتثمار متبقي في الشــركة التابعة »ســابقاً« في تاريخ فقدان السيطرة على أنها 
القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي لغرض المحاسبة الالحقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 9، أو التكلفة عند 

االعتراف المبدئي لالستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
اندماج األعمال

يتم اســتخدام طريقة اإلقتناء في المحاســبة عن عمليات دمج األعمال. يتم قياس مبلغ الشــراء المحول لإلقتناء 
بالقيمة العادلة والتي يتم احتســابها بإجمالي القيمة العادلــة للموجودات المحولة في تاريخ اإلقتناء والمطلوبات 
المتكبدة من المجموعة للمالك الســابقين للشــركة المقتناة وكذلك أية حقوق ملكية مصدرة من المجموعة مقابل 

اإلقتناء. يتم إثبات المصاريف المتعلقة باإلقتناء بصفة عامة في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.
يتم االعتراف المبدئي للموجودات والمطلوبات المقتناة المحددة في عملية دمج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ 
اإلقتنــاء، بإســتثناء الموجودات والمطلوبــات الضريبية المؤجلة، أو أدوات حقوق الملكيــة المرتبطة بترتيبات 
المدفوعات على أســاس األســهم، والموجودات المصنفة بغرض البيع حيث يتم المحاســبة عنها وفقاً لمعايير 

التقارير المالية ذات العالقة.
يتم قياس الشهرة بمقدار زيادة المقابل المحول وحصة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركة المقتناة والقيمة 
العادلة ألي حصة مقتناة في السابق عن صافي قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة المحددة كما في 
تاريخ اإلقتناء. في حال زيادة صافي قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة عن المقابل المحول وحصة 
حقوق الجهات غير المســيطرة في الشــركة المقتناة والقيمة العادلة ألي حصة مقتناة في السابق، يتم إدراج تلك 

الزيادة مباشرة في بيان الدخل المجمع كأرباح.
يتم قياس حصة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركة التابعة المقتناة بنسبة حصة الجهات غير المسيطرة 
في صافي الموجودات المحددة للشــركة المقتناة أو بالقيمة العادلة لتلك الحصة. يتم اختيار طريقة القياس لكل 

معاملة على حدة. 
عند تنفيذ عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس الحصص المملوكة سابقاً في الشركة المقتناة بالقيمة 
العادلة في تاريخ اإلقتناء )تاريخ بدء السيطرة( ويتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة - إن وجدت - في بيان 
الدخل المجمع. يتم تحويل المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الشــامل المجمع المتعلقة بالحصص الســابقة قبل 

تاريخ االقتناء إلى بيان الدخل المجمع كما لو تم استبعاد الحصة بالكامل.

الشهرة
يتم إدراج الشهرة الناتجة عن إقتناء شركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ االقتناء ناقصاً خسائر االنخفاض في 

القيمة إن وجدت.
ألغــراض تحديــد مدى وجود انخفاض في قيمة الشــهرة، يتم توزيع الشــهرة على الوحــدات المولدة للنقد )أو 

المجموعات المولدة للنقد( التي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال.
يتم اختبار المجموعات المولدة للنقد والتي توزع الشــهرة عليها ســنوياً بغرض تحديد مدى وجود انخفاض في 

قيمتها أو على مدى فترات أقل عندما يكون هناك مؤشراً على احتمال انخفاض قيم تلك المجموعات.
إذا كانت القيم القابلة لالســترداد لوحدات توليد النقد أقل من قيمتها الدفترية، فإن خســائر االنخفاض في القيمة 
يتــم توزيعهــا أوالً لتخفيض قيمة أي شــهرة موزعة على تلك الوحدات ثم على أيــة موجودات أخرى مرتبطة 
بالوحدات على أســاس التوزيع النســبي ووفقاً للقيم الدفترية لكل أصل من أصول وحدة توليد النقد. يتم إدراج 
أية خسائر انخفاض في القيمة متعلقة بالشهرة في بيان الدخل المجمع مباشرة. ال يتم رد خسائر االنخفاض في 

القيم المتعلقة بالشهرة والتي سبق االعتراف بها في الفترات الالحقة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(



62

مباني 
أالت ومعدات

وسائل نقل وأجهزة كمبيوتر وأثاث

العمر اإلنتاجي

5 - 50 سنة )2020: 5-27 سنة(
7 - 50 سنة 
1 - 7 سنة

عند اســتبعاد أياً من وحدات توليد النقد، تؤخذ قيمة الشــهرة المتعلقة بها في االعتبار عند تحديد أرباح وخسائر 
االستبعاد.

3.2 ممتلكات ومنشآت ومعدات
يتم إدراج الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة إن 
وجدت. تتضمن التكلفة سعر الشراء والتكلفة المرتبطة بشكل مباشر لوضع األصل في حالة التشغيل لالستخدام 
المطلوب. يتم تحميل مبالغ الصيانة والتصليح واالستبداالت والتحسينات البسيطة كمصاريف عند تكبدها، في 
الحاالت التي يظهر فيها بوضوح أن المصاريف قد أدت إلى زيادة في المنافع االقتصادية المســتقبلية المتوقع 
الحصول عليها من استخدام إحدى الممتلكات والمنشآت والمعدات إلى حد أعلى من معيار األداء المحدد أساساً، 

فإنه يتم رسملة هذه المصاريف كتكلفة إضافية على الممتلكات والمنشآت والمعدات.
يتم احتســاب استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع 

لها كما يلي: 

تتــم مراجعــة القيمة المتبقية لألصل والعمر اإلنتاجي وطريقة االســتهالك دورياً للتأكــد من أن الطريقة وفترة 
االســتهالك متفقتيــن مع المنفعة االقتصادية المتوقعة مـــن بنود الممتلكات والمنشــآت والمعدات. وإذا تغيرت 
األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشــآت والمعدات فإنه يتم تغيير تلك األعمار اعتباراً من بداية الســنة 

المالية التي حدث بها التغير بدون أثر رجعي. 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك 
مؤشر على انخفاض تلك القيمة الدفترية. في حال وجود مؤشر لمثل هذا االنخفاض، تدرج خسارة االنخفاض 
في القيمة في بيان الدخل المجمع، وتمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة االستردادية لألصل.لغرض تحديد 
االنخفاض في القيمة، يتم تبويب الموجودات ألقل مستوى يمكن عنده تحديد وجود تدفقات نقدية بشكل مستقل.
وتمثــل القيمــة االســتردادية لألصل إما قيمتــه العادلة مخصوماً منهــا التكلفة إلتمام عملية البيــع أو القيمة قيد 
االســتخدام لألصل، أيهما أعلى. عند تقدير القيمة قيد االســتخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم مناسب يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر 
المتعلقــة باألصل. وبالنســبة لألصل الذي ال ينتج تدفقات نقدية بصــورة منفصلة عن أصول أخرى فإن القيمة 

االستردادية يتم تحديدها لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل.
تحــدد أرباح أو خســائر البيــع بالفرق بين صافي متحصالت البيع وصافي القيمــة الدفترية لألصل وتدرج في 

بيان الدخل المجمع. 
تدرج مشروعات قيد التنفيذ ضمن بند الممتلكات والمنشآت والمعدات في بيان المركز المالي المجمع حتى يتم 
استكمالها وتجهيزها لتكون صالحة لالستخدام، وفي هذا التاريخ يتم إعادة تبويبها ضمن الموجودات المشابهة 

لها، ويتم البدء في احتساب استهالك لها اعتباراً من ذلك التاريخ.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(



63

3.3 موجودات غير ملموسة
الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد والمشتراة بشكل منفصل يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا أية 
خســائر متراكمة متعلقة باإلطفاء أو بخســائر انخفاض القيمة إن وجدت. يتم احتساب اإلطفاء على أساس ثابت 

على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع.
تتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطرق اإلطفاء في نهاية كل ســنة مالية. ويتم المحاســبة عن التغير في التقديرات 

اعتباراً من بداية السنة المالية التي حدث بها التغير.
الموجودات غير الملموســة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد والمشــتراة بشــكل منفصل يتم إدراجها بالتكلفة 

ناقصاً أية خسائر انخفاض القيمة إن وجدت.
يتم شطب الموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عند ثبوت عدم وجود منفعة مستقبلية من االستخدام. يتم 
قيــاس الربح أو الخســارة الناتجة من البيع بالفرق بيــن صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل المباع 

ثم تدرج في بيان الدخل المجمع.

3.4 استثمارات عقارية
ان العقارات المحتفظ بها فترة تأجيرية طويلة األجل او بهدف زيادة راس المال او كل ذلك والتي لم يتم اشغالها 
من قبل المجموعة يتم تصنيفها كاســتثمارات عقارية. تتضمن االســتثمارات العقارية ايضا العقارات التي هي 

قيد االنشاء او التطوير لالستخدام المستقبلي كاستثمارات عقارية.
يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئيا بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. تتضمن تكاليف المعامالت األتعاب 
المهنيــة للخدمات القانونيــة وعموالت التأجير األولي لجعل العقار في الحالة الالزم أن يكون عليها كي يصبح 
مهيأً للتشغيل. كما تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من االستثمارات العقارية الحالية وقت تكبد التكلفة 

في حالة الوفاء بمعايير التحقق.
يتم تســجيل االســتثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة )إن وجد(. ال يتم اســتهالك األراضي. 
يتم استهالك المباني على أساس القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر وهو من 10 إلى 20 سنة.

يتم إلغاء إثبات االستثمارات العقارية عند بيعها أو عند سحبها من االستخدام بشكل دائم وعندما ال تتوقع منافع 
اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يتم احتساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع استثمار عقاري بمبلغ الفرق 
بين القيمة الدفترية وصافي متحصالت البيع. يتم إثبات أية أرباح أو خسائر ناتجة عن االستغناء عن أو استبعاد 

االستثمارات العقارية في بيان الدخل المجمع في سنة االستغناء أو البيع.
تتم التحويالت إلى االســتثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغير في االســتخدام مثبتاً بنهاية إشغال المالك 
للعقار أو بداية عقد تأجير تشــغيلي. تتم التحويالت من االســتثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغير في 

االستخدام مثبتاً ببداية إشغال المالك للعقار أو بداية التطوير بنية البيع.

3.5 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
إن الشــركات الزميلة هي تلك الشــركات التي تؤثر فيها المجموعة بشــكل جوهري. إن التأثير الجوهري هو 
القدرة على المشــاركة في القرارات المالية والسياســات التشغيلية للشركة المســتثمر فيها لكنه ليس سيطرة أو 

سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
المشــروع المشــترك هو نوع من الترتيب المشترك يكون لألطراف الذين لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب 
حقوق في صافي موجودات المشروع المشترك. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقدياً في 
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الســيطرة على ترتيب ما وتتواجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشــطة ذات الصلة موافقة األطراف 
المشتركة باإلجماع.

إن االعتبارات التي تم أخذها عند تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة تشبه تلك االعتبارات الالزمة 
لتحديد الســيطرة على الشــركات التابعة. تتم المحاسبة على استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة والمشاريع 

المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
وفقاً لطريقة حقوق الملكية، يتم إثبات االســتثمار في شــركة زميلة أو مشــروع مشــترك مبدئياً بالتكلفة. ويتم 
تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو 

المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذ.
إن الشــهرة المتعلقة بشــركة زميلة أو مشروع مشــترك مدرجة في القيمة الدفترية لالستثمار وهي غير مطفأة 
وال مختبــرة فرديــاً للتحقق من انخفاض قيمتها. ويعكــس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج أعمال 

الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
يتم عرض أي تغيير في بيان الدخل الشــامل اآلخر لهذه الشــركات المســتثمر فيها كجزء من الدخل الشــامل 
للمجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلك، عندمــا يوجد تغير معترف به مباشــرة في حقوق ملكية الشــركة الزميلة أو 
المشــروع المشــترك، تثبــت المجموعة حصتها في أي تغيير، حيثما كان مناســباً، في بيــان التغير في حقوق 
الملكيــة المجمع. يتم حذف األرباح والخســائر غيــر المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة وشــركتها 
الزميلة أو المشروع المشترك، إلى مدى حصة الشركة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم عرض 
إجمالي حصة المجموعة في نتائج شــركة زميلة ومشــروع مشترك في مقدمة بيان الدخل المجمع خارج الربح 
التشغيلي، كما أنه يمثل الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة 
للشــركة الزميلة أو المشــروع المشترك. يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس 
فترة البيانات المالية للمجموعة. وكلما كان ذلك ضرورياً يتم عمل تعديالت لتتماشــى السياســات المحاسبية مع 

تلك المستخدمة من قبل المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية تحدد المجموعة ما إذا كان ضرورياً االعتراف بأي خسارة انخفاض في قيمة 
اســتثمارها في شركاتها الزميلة أو المشروع المشترك. تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتحديد 
ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك. وفي حالة 
وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة المستردة للشركة 
الزميلة أو المشروع المشترك وقيمتها الدفترية ثم تثبت خسارة انخفاض قيمة شركة زميلة أو مشروع مشترك 

في بيان الدخل المجمع.
عندما تفقد المجموعة تأثيراً جوهرياً على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقوم المجموعة بقياس وإثبات 
أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. أي الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند 
فقدان تأثير جوهري أو ســيطرة مشــتركة عليها والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به ومحصل البيع يتم إثباته 

في بيان الدخل المجمع.

3.6 انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة
يتم مراجعة الموجودات الملموســة وغير الملموســة سنوياً لتحديد مدى وجود مؤشرات على انخفاض في قيمة 
تلــك الموجــودات. في حالة وجود مثل هذه المؤشــرات، يتم تقديــر القيمة القابلة لالســترداد لتلك الموجودات 
بغــرض تحديــد مبلغ االنخفاض في القيمة، إن وجد. يتم اختبار الموجودات غير الملموســة التي ليس لها عمر 
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إنتاجي محدد والموجودات غير الملموسة التي لم تتاح لالستخدام بعد من أجل تحديد االنخفاض في القيمة سنوياً 
على األقل، وحينما يكون هناك مؤشر على وجود انخفاض في قيمة هذا األصل.

ويتم تحديد صافي القيمة االســتردادية على أســاس القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام 
أيهما أعلى.

يتم االعتراف بخســائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع في الســنة التي ظهرت فيها هذه الخســائر. 
في حال رد االنخفاض في القيمة، يتم عكس االنخفاض في القيمة في حدود صافي القيمة الدفترية لألصل فيما 

لو لم يتم إثبات االنخفاض في القيمة. 
يتم االعتراف برد االنخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع مباشرة.

3.7 األدوات المالية
يتم االعتراف باألصل أو االلتزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لتلك األداة. 

يتم إدراج كافة عمليات الشــراء والبيع التي تتم بالشــروط المعتادة للموجودات المالية باســتخدام طريقة تاريخ 
المتاجرة. 

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التســوية في بيان الدخل المجمع أو في 
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع وفقاً للسياسة المطبقة على األداة ذات الصلة. إن عمليات 
الشــراء والبيع التي تتم بالشــروط المعتادة هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات 

خالل فترة زمنية يتم تحديدها عامًة وفقاً للقوانين أو األعراف المتعامل بها في السوق.
ال يتــم االعتــراف باألصــل المالي )كلياً أو جزئياً( عندمــا تنتهي الحقوق التعاقدية في اســتالم التدفقات النقدية 
الناتجة من األصل المالي أو عندما تقوم المجموعة بنقل كافة مخاطر ومزايا الملكية ولم تعد تحتفظ بسيطرتها 
عليه. في حال حافظت المجموعة على ســيطرتها، فإنها تســتمر في إدراج األصل المالي طوال مدة ســيطرتها 
على األصل المالي. يتم حذف االلتزام المالي عندما يتم إعفاء المجموعة من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه 
أو انتهاء صالحية استحقاقه. عند استبدال التزام مالي قائم بالتزام آخر من نفس الطرف الدائن بشروط مختلفة 
بشــكل جوهــري أو أن شــروط االلتزام القائم قد تم تعديلهــا بصورة مادية، يتم معالجة مثل هذا االســتبدال أو 

التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي واالعتراف بااللتزام الجديد.

يتــم قيــاس كافة الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلــة. ويتم إضافة تكاليف المعاملة إلى تكلفة كافة األدوات 
الماليــة باســتثناء الموجــودات الماليــة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة. وتســجل تكاليف 
المعامالت للموجودات المالية المدرجة كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الدخل 

المجمع.
تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية

الموجودات المالية
تحدد المجموعة فئة تصنيف وقياس الموجودات المالية اســتناداً إلى نموذج أعمال المنشــأة المستخدم في إدارة 

الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألداة، باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات.
تقييم نموذج األعمال

تحدد المجموعة نموذج أعمالها بالمستوى الذي يعبر بشكل أفضل عن كيفية إدارة مجموعة الموجودات المالية 
لتحقيق هدفها. وال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداة على حدة، وإنما يتم تقييمه عند مستوى 

أعلى للمحافظ مجتمعة ويستند إلى عوامل ملحوظة مثل:
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• طريقــة تقييــم أداء نمــوذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن هــذا النموذج ورفع تقارير عنها 
لموظفي اإلدارة العليا بالمجموعة.

• المخاطــر التــي تؤثر على أداء نموذج األعمــال )والموجودات المالية المحتفظ بهــا ضمن نموذج األعمال( 
وباألخص طريقة إدارة تلك المخاطر؛

• طريقة مكافأة مدراء األعمال )على سبيل المثال، ما إذا كانت المكافأة تستند إلى القيمة العادلة لهذه الموجودات 
المدارة أو إلى التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة(.

كمــا أن معــدل التكــرار المتوقع للمبيعــات وقيمتها وتوقيتهــا يعتبر من الجوانــب المهمة للتقييــم الذي تجريه 
المجموعة. يســتند تقييم نموذج العمل إلى ســيناريوهات متوقعة بشــكل معقول دون أخذ »أســوأ األحوال« أو 
»الحالــة المضغوطة« في عين االعتبار. في حالة تحقيــق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف 
عــن التوقعــات األصلية للمجموعة، لن تغير المجموعة تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن 
نموذج األعمال، وفي المقابل ستقوم بإدراج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراه 

مؤخراً في الفترات الالحقة.

تقييم التدفقات النقدية التعاقدية 
إذا اســتهدف نمــوذج األعمال االحتفاظ بالموجــودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديــة أو تحصيل التدفقات 
النقديــة التعاقديــة وبيع األداة المالية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانــت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل 

دفعات المبلغ األساسي والفائدة فقط.
»ألغــراض هــذا االختبار، ُيعرف »أصل المبلغ« بالقيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي وقد يتغير 

على مدى عمر األصل المالي )كأن يتم سداد أصل المبلغ أو إطفاء القسط / الخصم(.
إن العناصــر األكثــر أهميــة للفائدة في أي ترتيب إقراض أساســي تتمثــل في مراعاة القيمــة الزمنية لألموال 
ومخاطر االئتمان، بخالف مخاطر اإلقراض األساســية األخرى وهامش الفائدة. والختبار تحقق دفعات المبلغ 
األساســي والفائــدة فقط، تقوم المجموعة بتطبيــق أحكام وتراعي العوامل ذات الصلة مثــل العملة المدرج بها 

األصل المالي وفترة تحقق معدل الفائدة عن هذا األصل.
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9:

• التكلفة المطفأة
• القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

• القيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة

التكلفة المطفأة
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي الشروط االتية وال يتم تصنيفها وفقا 

للقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
• أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل من أجل تحصيل التدفقات النقدية 

التعاقدية؛ و
• أن تــؤدي الشــروط التعاقديــة لألصل المالــي في تواريخ محددة إلــى تدفقات نقدية تتمثل فــي دفعات المبلغ 

األساسي والفائدة فقط على المبلغ األساسي القائم.
إن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة يتم الحقاً قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعلــي المعدلــة مقابل خســائر انخفاض القيمة، إن وجدت. وتســجل إيــرادات الفائدة، أرباح/ خســائر تحويل 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(



67

العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيان الربح أو الخســارة المجمع. كما تســجل أي أرباح أو خسائر ناتجة 
عن االستبعاد في بيان الدخل المجمع.

القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر

عند االعتراف المبدئي، قد تختار المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء 
وفقاً للقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر عندما تســتوفي تعريف حقوق الملكية طبقاً لمعيار المحاسبة 
الدولي 32 األدوات المالية: العرض وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التصنيف على 

أساس كل أداة على حدة.
إن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يتم قياسها الحقاً بقيمتها العادلة. 
وتســجل التغيرات في القيمة العادلة بما في ذلك أرباح وخســائر صرف العمالت األجنبية في الدخل الشــامل 
اآلخر. وتسجل توزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع، عندما يثبت الحق في استالمها، إال في حالة استفادة 
المجموعــة من هذه المتحصالت كاســترداد لجزء من تكلفة األداة، وفي هــذه الحالة، تدرج األرباح في الدخل 

الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
ال تخضــع الختبــار انخفاض القيمة. عند االســتبعاد، يعــاد تصنيف األرباح أو الخســائر المتراكمة من الدخل 

الشامل اآلخر إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.

القيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف الموجودات المالية التي يتطلب نموذج أعمالها القيام بالشــراء أو البيع أو شــروطها التعاقدية التي 
ال تنشأ عنها في تواريخ محددة والتي تتمثل فقط في دفع المبلغ األصلي والفائدة المستحقة عليه بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة.
إضافــة إلــى ما تقدم، يجــوز للمجموعة عند التحقق المبدئي، على نحو غير قابــل لإللغاء تصنيف الموجودات 
الماليــة التــي ال تســتوفي متطلبات قياســها بالتكلفة المطفــأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة. وفي هذه الحالة، يســتبعد أو يؤدي إلى انخفاض جوهري 

في الفروق المحاسبية التي قد تنشأ.
إن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها الحقاً وفقاً للقيمة العادلة 
مــع إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة المدرجة فــي بيان الدخل المجمع. كما 
تســجل إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح في بيان الدخل المجمع وفقاً لشــروط العقد أو عند ثبوت الحق في 

استالمها.

أرباح وخسائر صرف عمالت أجنبية 
يتم تحديد القيمة الدفترية للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بنفس تلك العملة ويتم ترجمتها بسعر الصرف 

السائد في نهاية كل فترة.

انخفاض في قيمة موجودات مالية
قامت المجموعة بتطبيق المنهج المبســط وقياس مخصص الخســارة للذمم المدينة بمبلغ يعادل قيمة الخســائر 
االئتمانية المتوقعة خالل عمر األداة المالية. تقدر الخســائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة باســتخدام جدول 
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للمخصصــات بالرجــوع إلى تجارب التعثر في الســداد الســابقة للمدين وتحليل المركز المالــي الحالي للمدين 
المعــدل بعوامل تتعلــق بالمدينين والظروف االقتصادية العامة لمجاالت األنشــطة التي يــزاول فيها المدينون 

أنشطتهم وتقييم التوجه الحالي والمتوقع للظروف كما في تاريخ التقرير.
تقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة عند وجود معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية وال يوجد 

احتمال واقعي لالسترداد أو عندما يخضع المدين لعملية تصفية أو دخوله في إفالس.
تطبق المجموعة المنهج العام لتكوين مخصصات مقابل الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقاً لما نص عليه المعيار 
الدولي للتقارير المالية 9، فيما يتعلق باألدوات المالية ضمن النقد واألرصدة لدى البنوك. تســتخدم المجموعة 
التصنيــف االئتمانــي وفقاً لوكاالت تصنيف خارجية لتقييم مخاطــر االئتمان التي تتعرض لها هذه الموجودات 

المالية ويتم مراقبة وتحديث هذه التصنيفات المنشورة باستمرار.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف كدين أو حقوق ملكية 

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية المصدرة من قبل المنشــأة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية 
وفقاً لمضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزام المالي وأداة حقوق الملكية. 

أدوات حقوق الملكية 
إن أداة حقــوق الملكيــة هــي أي عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشــأة بعد خصم جميــع التزاماتها. يتم 
االعتــراف بأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المنشــأة بصافي المتحصالت المســتلمة بعد خصم تكاليف 

اإلصدار المباشرة. 
يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة ويتم خصمها مباشرة في حقوق الملكية. 
ال يتم االعتراف بربح أو خســارة في بيان الدخل نتيجة شــراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية 

الخاصة بالمجموعة.

المطلوبات المالية 
يتــم قيــاس كافة المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة الفائدة الفعالــة أو القيمة العادلة من 

خالل بيان الدخل. 

المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة 
يتم الحقاً قياس المطلوبات المالية التي ال تصنف ضمن البنود التالية، بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة: 

1( المقابل النقدي المحتمل في عملية اندماج األعمال؛
2( محتفظ بها للمتاجرة؛

3( مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتســاب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على 
مدار الفترات ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو معدل خصم المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في 
ذلك كافة الرســوم والنقاط المدفوعة أو المســتلمة والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف 
المعاملة وغير ذلك من عالوات أو خصومات( خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية، أو )حيث يكون مناسباً( 

على مدى فترة أقصر، إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. 
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خسائر وأرباح صرف العمالت األجنبية
بالنسبة للمطلوبات المالية المقومة بعمالت أجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة، فإنه يتم 
تحديد خســائر وأرباح صرف العمالت األجنبية اســتناداً إلى التكلفة المطفأة لهذه األدوات. يتم االعتراف بهذه 
الخســائر واألرباح الناتجة عن صرف العمالت األجنبية ضمن بند »إيرادات أو مصروفات أخرى« في بيان 

الدخل للمطلوبات المالية التي ال تشكل جزءاً من عالقة تحوط محددة.
المقاصة

تتــم المقاصة بيــن الموجودات والمطلوبات الماليــة وصافي المبلغ المبين في بيان المركــز المالي المجمع إذا 
كانت هناك حقوق قانونية حالية قابلة التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتنوي المجموعة السداد على أساس 

الصافي أو استرداد الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

3.8 المخزون
يتم إثبات المخزون بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. ويتم تحديد تكلفة المواد الخام على أساس 
متوســط ســعر التكلفة المرجح. تتضمن تكلفة البضاعة الجاهزة وتلك التي قيد التجهيز تكلفة المواد المباشــرة 
والعمالة المباشــرة والمصاريــف الصناعية غير المباشــرة الثابتة والمتغيرة باإلضافة إلــى التكاليف األخرى 
المتكبــدة حتى تصــل البضاعة إلى الموقع والوضع الحالي لها. تمثل صافي القيمة المحققة ســعر البيع المقدر 

ناقصاً كافة التكاليف المتوقع تكبدها ألستكمال عملية البيع. 

3.9 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة وفقاً لقانون العمل الكويتي بســداد مبالغ للموظفين عند ترك الخدمة طبقاً لالئحة مزايا محددة. 
بالنسبة للعاملين غير الكويتيين في دول أخرى فيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقوانين العمل السائدة في 
هذه الدول، ويتم سداد تلك المبالغ دفعة واحدة عند نهاية خدمة الموظفين. إن هذا االلتزام غير ممول ويتم حسابه 
على أســاس المبلغ المســتحق بافتراض وقــوع كامل االلتزام كنتيجة إلنهاء خدمــة العاملين في تاريخ البيانات 

المالية المجمعة، وتتوقع اإلدارة أن ينتج عن هذه الطريقة تقديراً مناسباً للقيمة الحالية اللتزام المجموعة.

3.10 مخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزامات قانونيــة حالية أو التزامات متوقعة نتيجة 
ألحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقات خارجة للموارد االقتصادية لتسوية هذه االلتزامات ويمكن 
تقديرهــا بصورة موثوق فيها. يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع أن تكون مطلوبة 

لسداد االلتزام باستخدام معدل خصم يعكس تقديرات السوق والقيم الحالية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام.
 

3.11 أسهم خزانة 
تتمثل أسهم الخزانة في أسهم الشركة الذاتية التي تم إصدارها وشراؤها الحقاً من قبل المجموعة ولم يتم إعادة 
إصدارها أو إلغاؤها حتى تاريخ البيانات المالية المجمعة. يتم المحاسبة عن أسهم الخزانة بطريقة التكلفة حيث 
يتم إدراج تكلفة األسهم المشتراة في حساب مقابل ضمن حقوق الملكية. عند إعادة اإلصدار يتم إدراج األرباح 
الناتجة ضمن حساب مستقل في حقوق الملكية »أرباح بيع أسهم الخزانة« والذي يعتبر غير قابل للتوزيع، كما 
يتم تحميل الخســارة المحققة على نفس الحســاب في حدود الرصيد الدائن لذلك الحســاب، ويتم تحميل الخسارة 
اإلضافيــة على األربــاح المرحلة ثم االحتياطيات ثم عالوة اإلصدار. تســتخدم األرباح المحققة الحقاً عن بيع 
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أســهم الخزانة لمقابلة الخسارة المسجلة ســابقاً في عالوة اإلصدار ثم االحتياطيات ثم األرباح المرحلة والربح 
الناتج عن بيع أسهم الخزانة.

3.12 العمالت األجنبية
عملة التشغيل والعرض 

يتم قياس البنود المتضمنة في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية 
التــي تقوم المجموعة بممارســة أنشــطتها فيها )عملة التشــغيل(. يتم عرض البيانات الماليــة المجمعة بالدينار 

الكويتي.
المعامالت واألرصدة

يتم ترجمة المعامالت بالعملة األجنبية إلى الدينار الكويتي باســتخدام أســعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. 
يتم إعادة ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية القائمة بالعمالت األجنبية في تاريخ البيانات المالية المجمعة. 

يتــم إثبات أرباح أو خســائر فــروق العملة الناتجة من تســوية تلك المعامالت وكذلك مــن ترجمة الموجودات 
والمطلوبات بعمالت أجنبية في نهاية السنة في بيان الدخل المجمع.

شركات المجموعة
يتم ترجمة نتائج األعمال والمركز المالي لكافة شــركات المجموعة والتي لها عملة تشــغيل مختلفة عن عملة 
العرض )بخالف الشــركات التي تمارس أنشــطتها فــي بالد تعاني من معدالت تضخم عاليــة جداً( إلى عملة 

العرض كما يلي:
• يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع باستخدام سعر اإلقفال في تاريخ البيانات 

المالية المجمعة.
• يتم ترجمة اإليرادات والمصروفات في بيان الدخل المجمع باستخدام متوسط سعر الصرف.

• يتم إثبات ناتج الترجمة في بند مستقل ضمـن حقوق الملكية.

3.13 االعتراف باإليرادات
يتم اإلعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما تفي المنشــأة بالتزام األداء عن طريق تحويل الســلعة أو 
الخدمة المتعهد بها إلى العميل وتعد الســلعة أو الخدمة بأنه قد تم تحويلها عندما يحصل العميل على ســيطرة 
على تلك السلعة أو الخدمة في نقطة زمنية محددة أو على مدي زمني. يتم قياس اإليرادات بمبلغ العوض الذي 
تتوقع المنشــأة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل الســلعة أو الخدمة المتعهد بها إلى عميل باستثناء المبالغ التي 
يتــم تحصيلهــا بالنيابــة عن أطراف ثالثة. قد يتضمن العوض المتعهد به في عقــد مع عميل مبالغ ثابتة أومبالغ 

متغيرة أو كليهما.
إن مصادر إيرادات المجموعة من األنشطة التالية:

مبيعات البضاعة
يتــم تحقــق إيراد بيع البضائع فى نقطة محددة، عندما تفى المنشــأة بالتزام األداء، وعند تحويل الســيطرة على 
البضاعة للعميل.، يتم تحويل السيطرة في الوقت الذي يتسلم فيه العميل البضاعة دون نزاع. ويتم التسليم عندما 
يتم شــحن البضاعة إلى موقع محدد، والتي تم شــراؤها ســابقا من قبل العميل، كما يتم تحويل مخاطر التقادم و 
الخســارة إلى العميل، حيث يمثل ذلك النقطة الزمنية التي يصبح فيها الحق في تحصيل المبالغ المســتحقة غير 

مشروط، حيث تعني أن تلك المبالغ تكون مستحقة مباشرة عندما يتم الشراء.
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إيرادات توزيعات األرباح
يتم تحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في استالم تلك الدفعات.

إيرادات الفوائد
تحتسب إيرادات الفوائد على أساس نسبي زمني وذلك باستخدام أسلوب الفائدة الفعلية

اإليجارات
يتحقق إيراد التأجير من عقود اإليجارات التشغيلية على مدى فترة اإليجار على أساس القسط الثابت.

اإليرادات األخرى
يتــم تحقــق اإليرادات والمصاريف األخرى فى نقطة محددة او على مدار زمنى حينما يتم تقديم الخدمة او عند 

األتمام طبقا لطبيعة الخدمة.

3.14 تكاليف اقتراض 
يتــم رســملة تكاليــف االقتراض التي تتعلق مباشــرة بإقتناء أو إنشــاء أو إنتاج أصول مؤهلة للرســملة - التي 
تســتغرق فترة إنشــاءها أو تجهيزها فترات طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع - كجزء من تكلفة األصل 
وذلــك لحين اإلنتهاء من تجهيزها لالســتخدام أو البيع. يتم االعتــراف بباقي تكاليف االقتراض كمصاريف في 

الفترة التي تكبدت فيها.

3.15 منح حكومية
يتم االعتراف بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول بأنه سيتم استالم المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط 
المرفقــة. عندمــا تتعلق المنحة ببند المصروفات، يتم خصمها من المصروفات المتعلقة بها على أســاس منتظم 
علــى مــدار الفترات التي يتم خاللها تحميــل التكاليف ذات الصلة، التي تم تخصيص تلــك المنحة لتعويضها. 
وعندمــا تتعلــق المنحة بأصل ما، يتم تســجيلها كإيرادات بمبالغ متســاوية على مدار العمــر اإلنتاجي المتوقع 

لألصل ذي الصلة.
عندما تقوم المجموعة باســتالم منح من موجودات غير نقدية، يتم تســجيل األصل والمنحة بالقيم اإلسمية ويتم 
اإلفراج عنهما لألرباح أو الخسائر على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، استناداً إلى نمط استهالك مزايا 

األصل ذي الصلة على أقساط سنوية متساوية.

3.16 المحاسبة عن عقود اإليجار
عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر

تحدد المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو يتضمن إيجار. تعترف المجموعة بأصل حق 
االســتخدام والتزام مقابل عقد اإليجار في التاريخ الذي يكون فيه األصل متاحاً لالســتخدام من قبل المجموعة 

)تاريخ بدء العقد(.
اعتباراً من ذلك التاريخ، تقوم المجموعة بقياس حق االستخدام بالتكلفة والتي تتكون من:

• قيمة القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار. 
• أي دفعات إيجارية مسددة في أو قبل تاريخ بدء مدة عقد اإليجار، ناقصاً أي حوافز إيجار مقدمة.

• أي تكاليف مباشرة أولية؛ و 
• تقديــر للتكاليــف التي ســيتم تكبدها إلعادة األصل محل العقد إلى الحالة المطلوبة وفقاً ألحكام وشــروط عقد 
اإليجار كنتيجة الســتخدام األصل محل العقد خالل فترة معينة، ويجب االعتراف بها على أنها جزء من تكلفة 
أصــل »حــق االســتخدام« عندما تتكبد المجموعة االلتــزام بتلك التكاليف المتكبدة في تاريــخ بدء مدة العقد أو 
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كنتيجة الستخدام األصل محل العقد خالل فترة معينة.
فــي تاريــخ بدء مدة العقد يتم قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية للدفعات اإليجارية غير المســددة في ذلك 
التاريــخ. اعتبــاراً مــن ذلك التاريخ، يتــم خصم دفعات عقد اإليجار باســتخدام معدل الفائــدة الضمني في عقد 
اإليجــار، إذا أمكــن تحديــد هذا المعدل بســهولة. إذا كان ال يمكن تحديده بســهولة، تســتخدم المجموعة معدل 

اقتراضها اإلضافي. 
تتكون الدفعات اإليجارية المتضمنة في قياس التزام عقد اإليجار من الدفعات التالية لحق استخدام األصل محل 

العقد خالل مدة عقد اإليجار والتي لم تسدد في تاريخ بدء مدة العقد:
• الدفعات الثابتة )بما في ذلك دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها(، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة.

• دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل.
• مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.

• سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة، و 
• دفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد اإليجار.
يتــم االعتراف بدفعات إيجارات عقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أســاس 

القسط الثابت كمصروف في بيان الدخل المجمع.
عنــد تحمــل المجموعة التزام مقابل تكاليف إزالة األصل المســتأجر أو رده إلــى المكان الذي يقع فيه أو إعادة 
األصــل المعنــي للحالة المطلوبة وفقاً لشــروط وأحكام عقد اإليجار، يتم تكوين مخصص وقياســه وفقاً لمعيار 
المحاســبة الدولــي 37. يتــم إدراج التكاليــف ضمن قيمة أصل حق االســتخدام ذو الصلة، ما لــم يتم تكبد تلك 

التكاليف إلنتاج مخزون.

القياس الالحق
وبشكل عام وحتى تتم عملية إعادة التصنيف والتبويب وبعد تاريخ بدء مدة العقد، يتم قياس أصل حق االستخدام 
بالتكلفة ناقصاً االســتهالك المتراكم وخســائر االنخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط 
الثابــت خــالل العمر اإلنتاجــي لألصل ومدة عقد اإليجــار، أيهما أقل. تحدد المجموعة مــا إذا كان أصل حق 
االستخدام قد تعرض لالنخفاض في القيمة وتعترف بأي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة في بيان الدخل. 

يبدأ االستهالك عند تاريخ بدء مدة عقد اإليجار.
تطبق المجموعة معيار المحاسبة الدولي 36 لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد تعرض لالنخفاض في 

القيمة ويتم المحاسبة عن أي خسارة محددة ناتجة عن االنخفاض في القيمة )إيضاح 3.6(.
بعد تاريخ بدء مدة العقد، تقيس المجموعة التزام عقد اإليجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية كي تعكس الفائدة 

على التزام عقد اإليجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات عقد اإليجار المسددة. 
تعيد المجموعة قياس التزام عقد اإليجار )وتقوم بإجراء التسوية المالئمة على أصل حق االستخدام ذي الصلة( 

عند: 
• تغيــر مــدة عقد اإليجار أو عندما يكون هناك حدث مهــم أو عندما يطرأ تغيير في الظروف نتيجة التغير في 
تقييم ممارســة خيار الشــراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات عقد 

اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. 
• تغير دفعات عقد اإليجار بســبب التغيرات التي طرأت على المؤشــر أو المعدل أو الدفعات المتوقعة للقيمة 
المتبقيــة المكفولــة، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات عقد اإليجار 
المعدلة باســتخدام معدل خصم غير معدل )ما لم يكن تغير دفعات عقد اإليجار بســبب التغير في معدل الفائدة 
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المتغيرة، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(. 
• تعديــل عقد اإليجار وعدم المحاســبة عن تعديل عقد اإليجار كعقــد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة 
قياس التزام عقد اإليجار اســتناداً إلى مدة عقد اإليجار المعدل عن طريق خصم دفعات عقد اإليجار باســتخدام 

معدل الخصم المعدل في التاريخ الفعلي للتعديل. 
تــوزع كل دفعــة إيجار بين االلتــزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل علــى بيان الدخل المجمع خالل 
مدة عقد اإليجار كي تنتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. إن معدل الفائدة 

الدوري الثابت هو معدل الخصم المستخدم في القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار.
بالنســبة للعقــد الذي ينطوي علــى مكون إيجاري أو أكثر مــع مكون غير إيجاري واحــد أو أكثر، يجب على 
المســتأجر توزيع المقابل المالي في العقد على كل مكون إيجاري على أســاس السعر التناسبي المستقل للمكون 

اإليجاري، والسعر المستقل اإلجمالي للمكونات غير اإليجارية.

عندما تكون المجموعة هي الطرف المؤجر
يتــم تصنيــف عقود اإليجار التــي تكون فيها المجموعة هي الطرف المؤجر كعقود إيجار تمويلي أو تشــغيلي. 
عندمــا تنقل شــروط عقد اإليجار كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المســتأجر، يتــم تصنيف العقد على أنه عقد 

إيجار تمويلي.
وتصنف كافة عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.

يتم االعتراف بإيراد التأجير من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدار مدة عقد اإليجار. 
يتــم إضافــة التكاليف األولية المباشــرة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشــغيلي إلــى القيمة الدفترية 

لألصل المؤجر ويتم إطفائها على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.
عندما يشتمل العقد على مكونات إيجاريه وغير إيجاريه، تطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية 15 

لتوزيع مقابل العقد على كل مكون.

3.17 توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة كالتزامات في البيانات المالية المجمعة في الفترة 

التي يتم فيها اعتماد هذه التوزيعات من المساهمين.

 3.18 إدارة المخاطر المالية 
المخاطر المالية

إن أنشــطة المجموعة تعرضها لمجموعة من المخاطر المالية وهي مخاطر الســوق )تتضمن مخاطر العمالت 
األجنبيــة ومخاطــر التغير في القيمة العادلة الناتجة عن التغيــر في معدل الفائدة ومخاطر التقلبات في التدفقات 

النقدية الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
تتركــز إدارة المجموعــة لهذه المخاطر المالية في التقييم المســتمر لظروف الســوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة 

للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في عوامل السوق. 

 أ( مخاطر السوق
تتكون مخاطر الســوق من مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أســعار األسهم الناتجة 

عن التحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة واألسعار السوقية للموجودات.
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مخاطر العملة األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية 

نتيجة للتغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية.
تتعــرض المجموعــة لخطر العمالت األجنبية الناتج بشــكل أساســي من التعامل فــي األدوات المالية بالدوالر 
األمريكــي. إن خطر العمــالت األجنبية ينتج من المعامالت المســتقبلية ومن الموجــودات وااللتزامات بعملة 
تختلف عن عملة التشــغيل. قامت المجموعة بوضع سياســات إلدارة مخاطر العملة األجنبية تتمثل في المراقبة 
الدقيقــة للتغيــرات في أســعار العملة وتأثيرها على الوضــع المالي للمجموعة. وكذلك اســتخدام أدوات تحوط 

لتغطية خطر أسعار صرف بعض العمالت األجنبية وذلك على مدار العام. 
تتعرض المجموعة بشــكل أساســي لمخاطــر العمالت األجنبية نتيجــة لترجمة موجــودات ومطلوبات مقومة 

بالعمالت األجنبية مثل النقد والنقد المعادل والدائنون والقروض والتسهيالت البنكية والمرابحات. 
فيما يلي صافي مراكز الدوالر األمريكي كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:

2021
)2,934,446(

2020
)4,917,554(

في حالة انخفاض/ارتفاع الدوالر األمريكي بمعدل 5% أمام الدينار الكويتي مع ثبات كل المتغيرات األخرى، 
فإن صافي ربح المجموعة سوف يزيد/ينخفض بمقدار 146,722 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2021 )245,878 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020(. 
مخاطر السعر

تتعرض المجموعة لمخاطر السعر من خالل استثماراتها المبوبة في البيانات المالية المجمعة كموجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع اســتثماراتها على أســاس توزيعات األصل المحددة مســبقا على 
فئات متعددة والتقييم المســتمر لظروف الســوق واالتجاهات وتقدير اإلدارة لتغيــرات طويلة األجل في القيمة 
العادلة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة باالحتفاظ باستثماراتها لدى شركات استثمار متخصصة تقوم بإدارة 

تلك االستثمارات.
كما تقوم المجموعة من خالل التقارير الشهرية التي يتم تزويدها بها من مديري المحافظ بالمراقبة على إدارة 

المحافظ االستثمارية واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حينه لتقليل مخاطر السوق المتوقعة لتلك االستثمارات.
إن الجدول أدناه يوضح أثر انخفاض مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية على بيان الدخل الشامل المجمع. إن 
هذا التحليل يفترض تغير مؤشر سوق الكويت لألوراق المالية بنسبة ± 5% مع ثبات كافة العوامل األخرى. 

مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية والقيمة العادلة الناتجة عن التغير في أسعار الفائدة
تنشــأ مخاطر معدالت الفائدة من تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية لألداة المالية نتيجة التغير 

في معدل الفائدة السوقية.

2021
3,966,271
290,745

2020
2,983,694

-
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

صافي مراكز الدوالر األمريكي

األثر على بيان الدخل الشامل المجمع

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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حيث أن المجموعة ليس لديها موجودات هامة محملة بأســعار فائدة، فإن إيرادات المجموعة وتدفقاتها النقدية 
التشغيلية مستقلة عن مخاطر سعر الفائدة.

إن مخاطــر ســعر الفائدة ناتجة عــن االقتراض طويل األجل. تحتفظ المجموعة بقروض محملة بأســعار فائدة 
متغيرة وأخرى محملة بأسعار فائدة ثابتة. 

إن األدوات المالية المحملة بأسعار فائدة ثابتة تعرض المجموعة إلى خطر القيمة العادلة عن التغير في أسعار 
الفائــدة، كما أن األدوات المالية المحملة بأســعار فائدة متغيرة تعرض المجموعــة لخطر التقلبات في التدفقات 

النقدية الناتجة عن التغير في أسعار الفائدة.
تقــوم المجموعــة بتحليل أســعار الفائدة بصــورة ديناميكية. تأخــذ المجموعة الســيناريوهات المتاحة أخذاً في 

االعتبار إمكانية إعادة تمويل وتجديد القروض الحالية والقروض البديلة.
بتاريــخ 31 ديســمبر 2021، فيمــا لو كانت أســعار الفائدة على القروض والتســهيالت البنكيــة والمرابحات 
بالدوالر ارتفعت بمقدار 0.20% مع ثبات باقي العوامل األخرى، كان ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض صافي 

أرباح السنة بمبلغ5,257  دينار كويتي )7,073 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020(.

ب ( مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هي مخاطر إخفاق أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ما يؤدي إلى تكبد خســائر 

مالية. 
لدى المجموعة سياسات وإجراءات مطبقة للحد من حجم التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة ألي طرف مقابل 
وتقوم بمراقبة تحصيل األرصدة المدينة على أســاس مســتمر. تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان 
بالنســبة لألرصــدة لــدى البنوك من خــالل التعامل مع بنوك طيبة الســمعة فقط. إضافة إلى ذلــك. تتم مراقبة 
األرصدة المدينة على أســاس مســتمر وبالتالي فــإن تعرض المجموعة لمخاطر الديــون المعدومة يكون غير 

جوهري. 
الجــدول أدناه يبين الجدارة االئتمانية للموجــودات المالية وموجودات العقود والحد األقصى للتعرض لمخاطر 

االئتمان:

النقد والنقد المعادل
مدينون وأرصدة مدينة

أخرى )باستثناء مصاريف 
مدفوعة مقدماً(

التقييم االئتمانيإيضاحات
داخلي      خارجي 

)i( منتظم

)ii(

12

11

A1/Baa2

-

 طريقة 
االحتساب

12 شهر

عمر األداة

 القيمة
 اإلجمالية

11,476,986

20,883,594

خسائر االئتمان

-

)7,478,409(

صافي القيمة 
الدفترية

11,476,986

13,405,185

31 ديسمبر 2021

التقييم االئتمانيإيضاحات
داخلي      خارجي 

31 ديسمبر 2020

النقد والنقد المعادل
مدينون وأرصدة مدينة

أخرى )باستثناء مصاريف 
مدفوعة مقدماً(

)i( منتظم

)ii(

12

11

A1/Baa2

-

 طريقة 
االحتساب

12 شهر

عمر األداة

 القيمة
 اإلجمالية

15,186,967

22,887,353

خسائر االئتمان

-

)7,310,882(

صافي القيمة 
الدفترية

15,186,967

15,576,471

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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i(  بالرغــم مــن أن النقــد والنقد المعادل يخضع لدراســة االنخفاض فــي القيمة وفقاً لمتطلبــات المعيار الدولي 
للتقارير المالية 9 إال أن أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة غير مادي.

ii(  تقوم المجموعة بتطبيق طريقة المنهج المبسط الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 9 لقياس الخسائر 
االئتمانيــة المتوقعــة للمدينين واألرصدة المدينة األخرى وذلك على مدار عمــر األداة. تقوم المجموعة بتحديد 
الخسائر االئتمانية لهذه البنود من خالل استخدام مصفوفة المخصصات والتي تم تقديرها على أساس التجارب 
السابقة للخسائر االئتمانية لألرصدة المدينة المستحقة والتي يتم تعديلها لكي تعكس الظروف االقتصادية الحالية 

والمستقبلية.
فيمــا يلــي المعلومات المتعلقــة بالتعرض للمخاطر األئتمانية بالنســبة للمدينون التجاريــون واألرصدة المدينة 

األخرى:

ج ( مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هي مخاطر أال تكــون المجموعة قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند اســتحقاقها. ولتحديد هذه 
المخاطر فقد قامت اإلدارة بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومراقبة سيولة الموجودات والسيولة بشكل دوري.

تقع المســؤولية النهائية في إدارة مخاطر الســيولة على مجلس اإلدارة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة 
من خالل االحتفاظ باحتياطيات مناسبة وكذلك الحصول على تسهيالت بنكية. باإلضافة إلى المراقبة المستمرة 

للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية وتواريخ سجل استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.

31 ديسمبر 2020

ً أقل من 30 يوما
من 30 إلى 60 يوماً
من 61 إلى 90 يوماً
من 91 إلى 180 يوماً

أكثر من 180 يوماً

مجمل القيمة الدفترية 
المقدرة عند التعثر

متوسط معدل الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
خالل عمر األداة أعمار الذمم 

5,518,944
1,350,037
1,069,078
2,138,587

12,043,510
22,120,156

2.67%
3.12%
5.90%
19.62%
55.12%

147,335
42,099
63,101
419,696

6,638,651
7,310,882

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 2021

ً أقل من 30 يوما
من 30 إلى 60 يوماً
من 61 إلى 90 يوماً
من 91 إلى 180 يوماً

أكثر من 180 يوماً

مجمل القيمة الدفترية 
المقدرة عند التعثر

متوسط معدل الخسائر 
االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة 
خالل عمر األداة أعمار الذمم 

4,930,499
1,245,659
1,227,817
2,453,850

10,741,900
20,599,725

3.24%
4.32%
5.92%
27.81%
60.60%

159,559
53,780
72,687
682,376

6,510,007
7,478,409
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3.19 مخاطر رأس المال 
تدير المجموعة رأســمالها للتأكد من إن شــركات المجموعة ســوف تكون قادرة على االســتمرار، الى جانب 
توفير أعلى عائد للمســاهمين من خالل االســتخدام األمثل للمديونية وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس المال 
للمجموعة من صافي الديون )القروض والتســهيالت البنكية والمرابحات مخصوماً منها النقد والنقد المعادل( 
وحقوق الملكية. تهدف المجموعة إلى االحتفاظ بنســبة مديونية إلى إجمالي رأس المال تتراوح من 20% إلى 

30% يتم تحديدها بنسبة صافي الديون إلى إجمالي رأس المال.
فيما يلي بيان يوضح نسبة صافي الديون لحقوق الملكية كما في 31 ديسمبر:

3.20 تقدير القيمة العادلة 
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية كما يلي:

- المستوى األول: األسعار المعلنة لألدوات المالية المسعرة في أسواق نشطة.
- المســتوى الثاني: األســعار المعلنة في سوق نشط لألدوات المماثلة. األسعار المعلنة لموجودات أو التزامات 
مماثلة في ســوق غير نشــط. طرق تقييم تستند على مدخالت يمكن مالحظتها بخالف األسعار المعلنة لألدوات 

المالية.
- المستوى الثالث: طرق تقييم ال تستند مدخالتها على بيانات سوق يمكن مالحظتها.

قروض وتسهيالت بنكية ومرابحات
دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

)باستثناء دفعات مقدمة(
التزامات تأجير

أكثر من ثالث سنواتأكثر من سنة إلى ثالث سنوات

22,139,530

20,544,749
738,268

53,871,530

-
1,428,210

2020

3,006,726

-
3,092,415

خالل سنة

قروض وتسهيالت بنكية ومرابحات
دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

)باستثناء دفعات مقدمة(
التزامات تأجير

أكثر من ثالث سنواتأكثر من سنة إلى ثالث سنوات

19,980,046

17,667,382
722,345

42,932,917

-
1,570,310

2021

5,616,393

-
2,590,078

خالل سنة

إجمالي قروض وتسهيالت بنكية ومرابحات 
ناقصاً: النقد والنقد المعادل

صافي الديون
مجموع حقوق الملكية العائد لمساهمي الشركة األم

إجمالي رأس المال
نسبة صافي الديون إلى إجمالي رأس المال )%(

2020

63,806,124
)11,476,986(
52,329,138
202,090,408
254,419,546

%20.57

73,540,855
)15,186,967(
58,353,888
175,884,463
234,238,351

%24.91

2021

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(

فيما يلي بيان يوضح تواريخ اســتحقاق االلتزامات المالية الغير مخصومة على المجموعة كما في 31 
ديسمبر:
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موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر:

أوراق مالية مسعرة
صناديق ومحافظ

أوراق مالية غير مسعره 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر:

أوراق مالية مسعرة

الموجودات المالية

مستوى القيمة العادلة كما في 31 ديسمبر
القيمة 
العادلة

آخر أمر شراء
صافي قيمة األصول

بناًء على صافي القيمة 
الدفترية المعدلة أو على 

أساس آخر صفقة تمت عليها

آخر أمر شراء

أساليب التقييم والمدخالت 
الرئيسية

ال يوجد
ال يوجد
 خصم 
السيولة

ال يوجد

المدخالت غير 
الملحوظة 

الهامة 

عالقة المدخالت 
غير الملحوظة 
بالقيمة العادلة 

ال يوجد
ال يوجد

كلما ارتفع 
معدل الخصم 

كلما انخفضت 
القيمة

ال يوجد

األول
الثاني
الثالث

األول

79,325,423
12,561,296 
 7,906,598 

5,814,900

2021

59,673,883
12,197,570
5,603,024

-

2020

إن القيمــة العادلــة للموجودات والمطلوبات المالية اآلخرى تســاوي تقريباً قيمتها الدفتريــة في تاريخ البيانات 
المالية المجمعة.  

4. األحكام المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة
إن تطبيق السياسات المحاسبية المتبعة من المجموعة تتطلب من اإلدارة القيام ببعض التقديرات واالفتراضات 
لتحديــد القيــم الدفتريــة للموجودات وااللتزامات التي ليســت لهــا أي مصادر أخرى للتقييــم. تعتمد التقديرات 

واالفتراضات على الخبرة السابقة والعناصر األخرى ذات العالقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصفة دورية. يتم إثبات أثر التعديل على التقديرات في الفترة التي تم فيها 
التعديل وفي الفترة المســتقبلية إذا كان التعديل ســوف يؤثر على الفترات المســتقبلية. فيما يلي التقديرات التي 
تخص المســتقبل والتي قد ينتج عنها خطر هام يســبب تعديالت جوهرية على الموجودات وااللتزامات خالل 

السنوات المالية القادمة.

األحكام المحاسبية
قامــت اإلدارة عند تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعــة، بأخذ األحكام التالية، والتي لهــا تأثير كبير على 

المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:
تحقق اإليرادات

يتــم تحقق اإليرادات عندما يكــون هناك منافع اقتصادية محتملة للمجموعــة، ويمكن قياس اإليرادات بصورة 
موثوق بها. إن تحديد ما إذا كان تلبية معايير االعتراف باإليراد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( 

وسياسة تحقق اإليراد المبينة في إيضاح رقم )3.13( يتطلب أراء هامة.
تصنيف االستثمارات في أدوات ملكية - المعيار الدولي للتقارير المالية 9 

عنــد اقتنــاء االســتثمار، تقوم المجموعة بتصنيف االســتثمارات »بالقيمــة العادلة من خالل بيــان الدخل« أو 
»بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر«. تتبــع المجموعة متطلبات المعيارالدولــي للتقارير المالية 
9 لتصنيف اســتثماراتها. قامت المجموعة بتصنيف كافة االســتثمارات في أدوات الملكية المحتفظ بها بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يوضح الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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تحديد مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء - عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر
تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار باعتبارها الفترة غير القابلة لإللغاء في عقد اإليجار باإلضافة إلى أي فترات 
مشــمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كانت ممارســة هذا الخيار مؤكدة بصورة معقولة أو أي فترات مشــمولة 

بخيار إنهاء عقد اإليجار إذا كانت عدم ممارسة هذا الخيار مؤكدة بصورة معقولة.
لــدى المجموعــة خيار تأجيــر الموجودات لفترات إضافيــة بموجب بعض عقود اإليجار. تســتعين المجموعة 
باألحكام في تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارســة خيار التجديد، أي أنها تراعي كافة العوامل 
ذات الصلة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ بدء مدة العقد، تعيد المجموعة تحديد 
مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث مهم أو تغير في الظروف يقع ضمن نطاق ســيطرة المجموعة ويؤثر في 

قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )مثل التغير في استراتيجية األعمال(.
خصم دفعات عقد اإليجار

يتم خصم دفعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي )IBR( عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي 
للتقارير المالية 16 »عقود اإليجار«، طبقت اإلدارة أحكام وتقديرات لتحديد معدل االقتراض اإلضافي.

التقديرات غير المؤكدة
إن االفتراضــات المســتقبلية والمصادر الرئيســية لعدم التأكد من التقديرات بتاريــخ البيانات المالية، والتي لها 
خطر جوهري يتســبب في تسويات مادية لحســابات الموجودات والمطلوبات بالبيانات المالية للسنة القادمة قد 
تم شــرحها فيما يلي: تســتند تقديرات وافتراضات المجموعة إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية 
المجمعة. ولكن الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المســتقبلية قد تتغير نتيجة لتغيرات الســوق أو 

الظروف التي تقع خارج نطاق سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

تراجــع المجموعــة القيم الدفترية للموجودات الغير مالية لتحديد مــا إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود 
خسارة ناتجة عن انخفاض قيمة الموجودات وفقاً للسياسات المحاسبية، كما يتم تحديد القيمة االستردادية استناداً 
إلى القيمة العادلة وقيمة االســتخدام أيهما أعلى. إن تلك التقديرات تســتند بالضرورة إلى عدة افتراضات حول 
عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عما هو مقدر مما يؤدي 

إلى تغيرات مستقبلية في تلك المخصصات.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات 

تقــوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية واالســتهالكات للممتلكات والمنشــآت والمعدات. وتقوم إدارة 
المجموعة بزيادة تكلفة االستهالك عندما تكون األعمار اإلنتاجية أقل من األعمار التي تم تقديرها في السابق. 
تقــوم المجموعــة بحــذف أو تخفيض قيمة الموجــودات المتقادمــة أو الموجودات غير االســتراتيجية التي يتم 

االستغناء عنها أو بيعها.
خالل الســنة الحالية، تم زيادة االعمار اإلنتاجية المقدرة للمباني التي تراوحت ســابقا بين 5 - 27 ســنة إلى 
ما بين 5 – 50 ســنة في المتوســط، وتترتب علية انخفاض قيمة االســتهالكات المحملة على المخزون بمبلغ 
258,669 دينــار كويتــي كمــا في 31 ديســمبر 2021 وكذلك انخفاض االســتهالكات المحملــة على تكلفة 

المبيعات بمبلغ 1,234,523 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
قياس القيمة العادلة وأساليب التقييم

إن بعض موجودات والتزامات المجموعة يتم قياســها بالقيمة العادلة ألغراض إعداد البيانات المالية المجمعة. 
تقوم إدارة المجموعة بتحديد الطرق والمدخالت الرئيســية المناســبة الالزمة لقياس القيمة العادلة. عند تحديد 
القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات تقوم اإلدارة باستخدام بيانات سوق يمكن مالحظتها في الحدود المتاحة. 

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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التكلفة
في 1 يناير 2020

إضافات 
تحويالت

استبعادات
فروق عملة  

في 31 ديسمبر 2020
إضافات 
تحويالت

استبعادات
في 31 ديسمبر 2021

االستهالك المتراكم 
في 1 يناير 2020

المحمل للسنة
استبعادات

خسائر انخفاض القيمة
فروق عملة  

في 31 ديسمبر 2020
المحمل للسنة

استبعادات
في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية
في 31 ديسمبر 2021
في 31 ديسمبر 2020

57,080,197
74,257
13,469
)3,450(
19,070

57,183,543
15,755

434,413
-

57,633,711

29,895,589
2,099,346

)2,394(
-

12,950
32,005,491
1,002,765

-
33,008,256

24,625,455
25,178,052

آالت ومعداتأراضي ومباني
 وسائل نقل وأجهزة

اإلجماليمشاريع قيد التنفيذكمبيوتر وأثاث

209,941,511
286,755
68,681
)6,310(
48,369

210,339,006
43,993

2,211,505
)5,942(

212,588,562

97,605,912
5,209,612

)6,106(
8,143,628

45,643
110,998,689
3,167,006

)5,940(
114,159,755

98,428,807
99,340,317

17,475,051
6,935

-
)26,766(

5,275
17,460,495

11,194
-

)20,344(
17,451,345

7,422,043
1,143,713
)23,462(

-
5,089

8,547,383
1,000,748
)18,090(

9,530,041

7,921,304
8,913,112

2,688,409
142,029
)82,150(

-
31,351

2,779,639
388,617

)2,645,918(
-

522,338

-
-
-
-
-
-
-
-
-

522,338
2,779,639

287,185,168
509,976

-
)36,526(
104,065

287,762,683
459,559

-
)26,286(

288,195,956

134,923,544
8,452,671
)31,962(

8,143,628
63,682

151,551,563
5,170,519
)24,030(

156,698,052

131,497,904
136,211,120

تم تحميل االستهالك في بيان الدخل المجمع كما يلي:

5,122,320
48,199

5,170,519

8,382,551
70,120

8,452,671

20212020

تكلفة المبيعات
المصاريف الببعية والعمومية واإلدارية

إن المعلومــات حــول طــرق التقييم والمدخالت الالزمة التي تم اســتخدامها لتحديد القيمــة العادلة للموجودات 
وااللتزامات تم اإلفصاح عنها في )إيضاح 20.3(.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تقــوم المجموعة بتقييم مــا إذا كانت مخاطر االئتمان المرتبطة بالموجودات المالية والبنود األخرى قد ازدادت 
بشــكل جوهــري منذ االعتــراف المبدئي وذلك بغــرض تحديد مــا إذا كان من الواجب االعتراف بالخســارة 
االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهر أو الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار عمر األداة المالية )ايضاح 3.18(.

التزامات محتملة 
تنشــأ المطلوبــات المحتملــة نتيجة أحــداث ماضية يتأكد وجودها فقــط بوقوع أو عدم وقوع حــدث أو أحداث 
مستقبلية غير مؤكدة ال تدخل بالكامل ضمن سيطرة المجموعة. يتم تسجيل مخصصات المطلوبات عندما تعتبر 

الخسارة محتملة ويمكن تقديرها بصورة معقولة. 
إن تحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص من عدمه لقاء أي مطلوبات محتملة يستند إلى تقديرات اإلدارة.

5. ممتلكات ومنشآت ومعدات

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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قامت المجموعة بدراسة االنخفاض في قيمة والممتلكات والمنشآت والمعدات وموجودات حق االستخدام وذلك 
اســتناداً إلى طريقة قيمة االســتخدام. تمثل القيمة أثناء االســتخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. هذا 
وقد خلصت إدارة المجموعة بناًء على الدراسة أن القيمة االستردادية تزيد عن القيمة الدفترية لتلك الموجودات 

كما في 31 ديسمبر 2021. تم استخدام االفتراضات التالية عند تحديد قيمة االستخدام:

هذا وقد قامت ادارة المجموعة بتســجيل خســائر االنخفاض فى قيمة األالت والمعدات الخاصة بالمصنع القديم 
بمبلغ ال شيء دينار كويتي في 2021 )2020: 8,143,628 دينار كويتى( وذلك بسبب التقادم التقني وفقاً 

لتقديرات الخبراء الداخليين بناًء على الدراسات الفنية.

تم التوصل إلى القيمة العادلة لالســتثمارات العقارية للمجموعة كما في 31 ديســمبر 2021 بناًء على التقييم 
الذي أجري في ذلك التاريخ من قبل مقيمين مستقلين غير ذي صلة بالمجموعة. إن هؤالء المقيمين مرخصين 
لــدى الجهات الرســمية، ولديهم مؤهالت مالئمــة وخبرات حديثة في تقييم العقارات فــي المواقع الموجود بها 
العقارات. وقد تم تحديد القيمة العادلة لالســتثمارات العقارية المصنفة اســتناداً إلى أسعار السوق المقارنة التي 
تعكس أســعار معامالت حديثة لعقارات مماثلة. لتقدير القيمة العادلة لتلك العقارات، تم افتراض أن االســتخدام 

الحالي للعقارات هو أفضل استخدام لها.

فيمــا يلــي تفاصيل االســتثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات حول مســتويات القيمــة العادلة كما في 31 
ديسمبر هي كالتالي:

6. استثمارات عقارية

االفتراض األساسي
فترة تغطية الموازنات المالية »سنوات«

معدل النمو اإلجمالي
معدل الخصم

2% سنوياً
ً 6% - 6.7% سنويا

األساس المستخدم لتحديد القيمة لالفتراض األساسي
5 سنوات  

1,989,744

1,219,103
770,641

1,989,744

1,219,103
770,641

2021
التكلفة

كما في 1 يناير و31 ديسمبر 
االستهالك المتراكم

كما في 1 يناير و 31 ديسمبر 
القيمة الدفترية

2020

3,592,5503,770,000 3,592,550 استثمارات عقارية
ال يوجد أية تحويالت بين المستويات خالل السنة.

20212020
القيمة العادلةالقيمة العادلة

المستوى الثاني

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي ما لم يذكر غير ذلك(
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فيما يلي الحركة على االستثمارات في الشركات الزميلة:

فيما يلي المعلومات المالية المختصرة فيما يتعلق بالشركات الزميلة الجوهرية. إن المعلومات المالية المختصرة 
أدنــاه تمثــل المبالغ المبينة في أحدث معلومات مالية متوفرة لتلك الشــركات الزميلة والتي أعدت وفقاً للمعايير 

الدولية للتقارير المالية:

شركة المقاوالت والخدمات البحرية:

16,380,034
783,337
165,597
20,108

)381,778(
16,967,298

15,775,973
1,087,195
)121,463(

20,108
)381,779(

16,380,034

2021

الرصيد في بداية السنة 
حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة 

نصيب المجموعة من احتياطيات شركات زميلة
نصيب المجموعة من المحول إلى األرباح المرحلة

توزيعات نقدية مستلمة

2020

الموجودات 
المطلوبات 

حقوق الجهات غير المسيطرة

اإليرادات
ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة األم

بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
إجمالي الدخل الشامل

 المعلومات المالية الغير 
 مدققة للفترة المنتهية 

في 30 سبتمبر
410,354,784
311,667,658
 47,875,113 

 85,495,436 
2,345,861 
 556,131 
2,901,992

 المعلومات المالية الغير 
 مدققة للفترة المنتهية 

في 30 سبتمبر
407,122,274
310,800,501
47,268,442

126,790,230
3,255,825
)303,530(
2,952,295
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8. موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أوراق مالية مسعرة
أوراق مالية غير مسعرة

صناديق ومحافظ

59,673,883
5,603,024
12,197,570
77,474,477

79,325,423
 7,906,598 
 12,561,296 
99,793,317

2020 2021

7. استثمارات في شركات زميلة

القيمة الدفترية
اسم الشركة الزميلة

الشركة الكويتية للصخور )ش.م.ك.م( - 
)تحت التصفية(

شركة المقاوالت والخدمات البحرية 
)ش.م.ك.م(

بلد التأسيس

الكويت

الكويت

حقوق التصويت 
ونسبة الملكية%

30.00

33.39

2021

-

16,967,298
16,967,298

2020

-

16,380,034
16,380,034

طريقة القياس

حقوق الملكية

حقوق الملكية

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً لمستويات التقييم 
- إيضاح رقم )3.20(.

تتضمن الموجودات المالية المســعرة موجودات مالية بمبلغ 37,050,881 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 
2021 في أســهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. عامة وهي أحد المســاهمين الرئيســيين في 

المجموعة )25,075,898 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2020(.
فيما يلي تحليل للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالعمالت كما في 31 ديسمبر:

دينار كويتي
دوالر أمريكي

يورو
جنيه إسترليني
درهم اماراتي

84,608,046
11,991,729
1,897,160
893,572
402,810

99,793,317

64,076,074
10,661,373
1,449,714
995,186
292,130

77,474,477

20212020

9. عقود االيجار

المجموعة بصفتها الطرف المستأجر 
تقــوم المجموعة بإســتئجار أراضي عادة ما تســتمر عقود اإليجار لمدة خمس ســنوات، مــع خيار تجديد عقد 

اإليجار بعد ذلك التاريخ.
تتم إعادة التفاوض بشــأن مدفوعات اإليجار كل خمس ســنوات لتتوافق مع القيم اإليجارية بالســوق. بالنســبة 

لبعض عقود اإليجار، ُيحظر على المجموعة الدخول في أي ترتيبات خاصة بعقود إيجار فرعية. 
فيما يلي معلومات حول عقود اإليجار التي تمثل المجموعة الطرف المستأجر لها. 

موجودات حق االستخدام 
مبين أدناه القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام لدى المجموعة والحركة خالل السنة:

التكلفة
كما في 1 يناير و 31 ديسمبر 

مجمع األطفاء
كما فى 1 يناير

مصاريف اإلطفاء
كما فى 31 ديسمبر

صافى القيمة الدفترية 

4,987,252

)997,450(
)498,725(

)1,496,175(
3,491,077

4,987,252

)498,725(
)498,725(
)997,450(
3,989,802

20212020

مصاريف اطفاء موجودات حق االستخدام 
مصاريف فائدة على مطلوبات عقود اإليجار 

مصاريف تتعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )تكلفة األنتاج(
مصاريف تتعلق بعقود إيجار قصيرة األجل )مصروفات عمومية 

وادارية(

498,725
141,446
417,194
45,855

1,103,220

498,725
154,834
454,952
32,625

1,141,136

20212020
فيما يلي المبالغ المثبتة في بيان الدخل المجمع: 
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التزامات تأجير – الجزء غير المتداول
التزامات تأجير – الجزء المتداول

2,860,962
487,931

3,348,893

3,481,193
455,376

3,936,569

20212020

التزامات عقود تأجير
تم تبويب التزامات عقود تأجير في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:

الرصيد في بداية السنة
التزامات تأجير مدفوعة

فوائد التزامات تأجير

3,936,569
)729,122(
141,446

3,348,893

4,373,513
)591,778(
154,834

3,936,569

20212020
فيما يلي الحركة على التزامات عقود التأجير خالل السنة:

المجموعة بصفتها الطرف المؤجر 
تقوم المجموعة بتأجير اســتثمارات عقارية التي تتكون من العقارات التجارية المملوكة لها يتم تصنيف جميع 

عقود اإليجار كعقود تأجير تشغيلي من منظور المؤجر.
بلغت إيرادات اإليجار المعترف بها من قبل المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 90,074 

دينار كويتي  )115,933 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020(.

10. مخزون

11. مدينون وأرصدة مدينة أخرى

مواد أولية
إنتاج تام

قطع غيار

10,304,810
663,034
586,042

11,553,886

12,648,642
681,691

-
13,330,333

20212020

مبالغ تحت التحصيل لدى البنوك
ذمم مدينة مقابل كفاالت مصرفية غير مشروطة

وزارة التجارة – فرق دعم األسمنت المسلح والخرسانة الجاهزة لألهالي
أطراف ذات صلة )إيضاح 25(

مدينون تجاريون اخرون
إجمالي مدينون تجاريون 

مدينون متنوعون 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

مصاريف مدفوعة مقدماً
أوراق قبض

 - 
 2,536,949
 1,011,370
 325,385

14,635,883
18,509,587
2,090,138
20,599,725
)7,478,409(
13,121,316

188,067
283,869

13,593,252

261,731
3,153,186
327,606
559,777

15,901,300
20,203,600
1,916,556
22,120,156
)7,310,882(
14,809,274

128,182
767,197

15,704,653

20212020
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-  بلغ متوســط فترة االئتمان الممنوحة للذمم التجارية 60 - 90 يوماً. لم يتم تحميل فوائد على الذمم التجارية 
المدينة.

-  بلغــت القيمة العادلــة للضمانات التي حصلت عليها المجموعة من المدينون 4,145,693 دينار كويتي كما 
في 31 ديسمبر 2021 )5,167,858 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2020(.

-  تم تقدير الخســائر االئتمانية المتوقعة وفقاً لطريقة المنهج المبســط الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 
9 )إيضاح 3.18(.

فيما يلي الحركة على حساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

تلتزم الشــركة األم باالحتفاظ باحتياطيات وأرباح مرحلة وعالوة إصدار تعادل تكلفة أســهم الخزانة المشــتراة 
طوال فترة تملكها وذلك وفقاً لتعليمات الجهات الرقابية ذات العالقة

12. النقد والنقد المعادل

13. رأس المال
بلــغ رأس المــال المصــرح به والمصــدر والمدفــوع بالكامــل 73,330,387 دينــار كويتــي موزعاً على 
 733,303,870 ســهم كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 / 2020 بقيمة إســمية 100 فلس للســهم، وجميعها 

أسهم نقدية.
 

14. أسهم خزانة

نقد بالصندوق ولدى البنوك 
نقد لدى محافظ استثمارية 

7,965,024
3,511,962
11,476,986

11,672,051
3,514,916
15,186,967

20212020

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
شطب ديون معدومة

فروق ترجمة عمالت أجنبية

7,310,882
189,399
)21,872(

-
7,478,409

3,178,626
4,128,659

-
3,597

7,310,882

20212020

15. احتياطي إجباري
وفقاً لمتطلبات قانون الشــركات والنظام األساســي للشــركة االم، يتم تحويل 10% من صافي ربح السنة، قبل 
حصة مؤسســة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية ومصروف الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة، إلى االحتياطي اإلجباري. ويحق للشــركة األم إيقاف هذا التحويل عندما يصل رصيد االحتياطي إلى 
50% مــن رأس المــال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متــاح للتوزيع وإنما لضمان توزيع أرباح تصل إلى 

5% من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح بمثل هذه التوزيعات.  

عدد األسهم )سهم(
النسبة إلى األسهم المصدرة )%(

القيمة السوقية )دينار كويتي(

20,330,200
2.77

4,614,955

20,330,200
2.77

4,655,616

20212020
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16. احتياطي اختياري
وفقاً لمتطلبات النظام األساســي للشــركة االم، يتم تحويل 10%  من صافي ربح الســنة، قبل حصة مؤسســة 
الكويــت للتقــدم العلمي وضريبة دعم العمالــة الوطنية ومصروف الزكاة ومكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة إلى 
االحتياطــي االختيــاري. إقترح مجلس إدارة الشــركة األم وقف التحويل وهذا القــرار يخضع لموافقة الجمعية 
العمومية للمســاهمين. ال توجد قيود على توزيع هــذا االحتياطي. تم إيقاف التحويل إلى االحتياطي االختياري 

بناء على قرار الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة.

17. قروض وتسهيالت بنكية ومرابحات

18. دائنون وأرصدة دائنة أخرى

بلغ متوســط معدل الفائدة الفعلي الســنوي على القروض والتسهيالت البنكية والمرابحات 2.4 % كما في 31 
ديسمبر 2021 )2.65 % كما في 31 ديسمبر 2020(.

تتضمــن شــروط القروض والمرابحــات أال يزيد صافي الديون إلــى حقوق الملكية عــن )0.8:1( وأال تزيد 
المطلوبــات إلــى حقــوق الملكية عــن )1.3:1( وأال تقل أعباء التمويــل إلى صافي النقد الناتج من األنشــطة 

التشغيلية عن )3:1(.
فيما يلي تحليل القروض والتسهيالت البنكية والمرابحات بالعمالت كما في 31 ديسمبر:

الجزء غير المتداول 
قروض

مرابحات

الجزء المتداول
قروض

مرابحات

إجمالي القروض والتسهيالت البنكية والمرابحات

11,720,000
33,734,617
45,454,617

4,840,000
13,511,507
18,351,507
63,806,124

11,560,001
41,450,712
53,010,713

3,840,000
16,690,142
20,530,142
73,540,855

20212020

دينار كويتي
دوالر أمريكي

61,178,671
2,627,453
63,806,124

70,004,149
3,536,706
73,540,855

20212020

موردون
مصاريف وفوائد مستحقة

أوراق دفع
عمالء – دفعات مقبوضة مقدماً 

توزيعات نقدية مستحقة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

زكاة
محجوز ضمان 

أخرى

13,049,132
2,969,798
703,017

4,242,220
932,101

-
-

3,500
9,834

21,909,602

15,261,233
3,099,139
1,183,027
1,470,388
986,375

579
375

3,500
10,521

22,015,137

20212020
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تكلفة مواد خام
خسائر االنخفاض في قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات

صيانة وقطع غيار
أجور ومزايا

االستهالكات واالطفاءات
إيجارات

أخرى

صافي إيرادات استثمارات عقارية
صافي أرباح فروق عملة

إيرادات أخرى

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
توزيعات نقدية

مصروفات إدارة محافظ

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التغير في القيمة العادلة

40,276,894
-

2,857,499
3,840,149
1,866,140
417,194
896,188

50,154,064

90,074
12,024
347,589
449,687

36,726,975
8,143,628
2,436,446
3,681,040
2,258,928
392,176
805,385

54,444,578

87,237
88,583
86,044
261,864

2021

2021

19. تكلفة المبيعات

22. خسارة السهم األساسية والمخففة
يتم احتســاب خسارة السهم األساسية والمخففة بقســمة صافي خسارة السنة العائدة لمساهمي الشركة األم على 
المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة الذي يتم تحديده على أســاس عدد األســهم القائمة لرأس المال 
المصدر خالل الســنة، مع األخذ في االعتبار أســهم الخزانة. فيما يلي بيان حســاب خســارة الســهم األساسية 

والمخففة: 

20. إيرادات نشاط أخرى

21. صافي أرباح استثمارات 

2020

2020

923,050
)121,373(
801,677

)13,644(
)13,644(
788,033

2,751,895
)95,665(

2,656,230

2,751,895
)95,665(

2,656,230

20212020

صافي خسارة السنة العائدة لمساهمي الشركة األم )دينار كويتي(
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(

خسارة السهم األساسية والمخففة )فلس(

)2,692,706(
712,974,671

)3.78(

)18,179,210(
712,974,671

)25.50(

20212020

يتضمن بند إيرادات أخرى مبلغ 144,000 دينار كويتي تتمثل في اآلثار المالية المترتبة على موافقة الجمعية 
العمومية للمســاهمين للبيانات المالية للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 المنعقدة بتاريخ 26 مايو 2021 

)إيضاح 24(.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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تخضع المعامالت مع األطراف ذات الصلة لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

26. التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية
التزامات محتملة
خطابات ضمان

ارتباطات رأسمالية
اعتمادات مستندية

أقساط غير مطلوبة عن استثمارات في صناديق
تعاقدات لتوريد خامات

ممتلكات وآالت ومعدات

1,003,225

119,090
321,972

4,067,764
739,305

693,001

122,580
321,972

8,962,474
856,811

20212020

23. تكاليف موظفين
إن تكاليــف العمالة تشــمل األجــور والرواتب وإجــازات ومكافآت نهايــة الخدمة والمزايا األخــرى للعاملين 
بالمجموعــة. بلغــت تكاليف الموظفيــن 8,121,716 دينار كويتي للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021 

)7,942,444 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020(.

24. الجمعية العمومية لمساهمي الشركة األم
اعتمدت الجمعية العمومية لمســاهمي الشــركة األم المنعقدة بتاريخ 26 مايو 2021 البيانات المالية المجمعة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما اعتمدت  التالي:
- عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن عام 2020

- تعديــل بنــد المكافات لــإلدارة التنفيذية من مبلغ 412,000 دينار كويتي إلــى 268,000 دينار كويتي، تم 
إثبات األثر المالي لذلك في بند إيرادات نشاط أخرى في بيان الدخل المجمع للسنة المالية الحالية.   

بتاريخ 20 مارس 2022، اقترح مجلس ادارة الشــركة االم توزيع أرباح نقدية بنســبة 5%  من راس المال 
المدفوع بعد  خصم أسهم الخزانه عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وكذلك عدم توزيع مكافاة مجلس 

االدارة عن عام 2021. 

25. معامالت مع أطراف ذات صلة 
تتمثل األطراف ذات الصلة في مساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة 
وأفراد اإلدارة العليا والشــركات الزميلة والشــركات التابعة التي يكون للشــركة تمثيل في مجالس إدارتها. في 
إطار النشــاط االعتيادي وبموافقة إدارة المجموعة، تمت معامالت مع تلك األطراف خالل الســنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2021. تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة، التي تعتبر أطراف 

ذات صلة بالمجموعة، عند التجميع لم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.
تتمثل أهم المعامالت واألرصدة القائمة التي تتعلق بتلك األطراف ذات الصلة فيما يلي:

األرصدة
مدينون وأرصدة مدينة أخرى )إيضاح 11(

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

المعامالت
مبيعات 

أتعاب اللجان 
رواتب ومزايا اإلدارة التنفيذية

325,385
647,364

821,496
179,000
568,375

559,777
632,584

1,372,873
179,000
712,375

20212020
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تسويات:
مجمل خسارة القطاعات

أعباء تمويل
إيرادات فوائد

صافي خسارة القطاعات

)1,019,376(
)1,707,047(

25,358
)2,701,065(

)15,763,500(
)2,446,177(

25,905
)18,183,772(

2021

إيرادات القطاعات 
مجمل )خسارة( / ربح القطاعات

موجودات القطاعات

إيرادات القطاعات 
مجمل )خسارة( / ربح القطاعات

موجودات القطاعات

قطاع التصنيع
51,353,425
)2,680,820(
171,613,115

قطاع التصنيع
42,551,269

)19,594,162(
180,907,969

قطاع االستثمارات
1,661,444
1,661,444

123,346,156

قطاع االستثمارات
3,830,662
3,830,662
98,140,068

اإلجمالي
53,014,869
)1,019,376(
294,959,271

اإلجمالي
46,381,931

)15,763,500(
279,048,037

2021

2020

2020

يوجد خالف بين الشــركة األم وأحد الموردين حول االلتزامات المالية الناتجة عن إنهاء عقد توريد مواد خام 
مبــرم بيــن الطرفين حيث تقدم ذلــك الطرف بمطالبة مالية في حين قامت إدارة الشــركة األم بالتقدم إلى إدارة 
التحكيم القضائي التابع للمحكمة بطلب إبراء ذمة من أية التزامات مالية ناتجة عن إنهاء ذلك العقد. خالل الفترة 
الســابقة صدر حكم ببراءة ذمة الشــركة األم مــن أية التزامات مالية تجاه المورد. لــم يتم بعد حل الخالف مع 
المورد وترى إدارة الشركة األم أن المخصصات المكونة كافية لمقابلة أية التزامات قد تنشأ عن ذلك الخالف.

27. المعلومات المالية القطاعية
إن المعلومــات المتعلقــة بقطاعــات أعمال المجموعــة مبينة أدناه وذلك وفقــا للمعيار الدولــي للتقارير المالية 
8 "القطاعــات التشــغيلية". يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية 8 تحديد القطاعات التشــغيلية على أســاس 
التقارير الداخلية المتعلقة بمكونات المجموعة التي يتم مراجعتها على أساس دوري من قبل "اإلدارة التنفيذية" 
وهم صناع القرار الرئيســيون للعمليات وذلك من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه. ُيعرف الرئيس 

التنفيذي للمجموعة على أنه صانع القرار الرئيسي لعمليات المجموعة.
- حــددت إدارة المجموعــة أعمالها في وحدتين أعمال رئيســية : قطاع التصنيع ويشــمل إنتاج وبيع األســمنت 
والخرسانة الجاهزة و قطاع االستثمارات. إن هذه األعمال هي األساس الذي من خال له تقوم المجموعة بإعداد 
تقارير عن معلومات القطاعات الرئيســية الخاصة بها وتقديمها إلى صانع القرار الرئيســي للعمليات بغرض 
تخصيــص المــوارد وتقييم أداء القطاعات. ينطوي القطاع على بيع األســمنت والخرســانة الجاهزة، وينطوي 
قطاع االستثمارات على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل وموجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بيات الربح او الخســارة واســتثمارات في شــركة زميلة واســتثمارات عقارية. إن القطاعات 
أعــاله تعتبر األســاس الذي من خالله تقــوم المجموعة بإعداد تقارير حول معلومــات القطاعات الخاصة بها. 
يتم إجراء المعامالت بين القطاعات بأســعار الســوق المقدرة على أســس تجار ية متكافئة ويتم اســتبعادها عند 

التجميع.
فيما يلي المعلومات المالية لقطاعات األنشطة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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28. أثر كوفيد - 19
انتشــرت جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 عبر مناطق جغرافية مختلفة على مســتوى العالم، مما تسبب في 
تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية. أدى ظهور كوفيد - 19 إلى حدوث حاالت عدم تأكد في بيئة االقتصاد 
عالمًيــا. وفــي ضوء ذلك، تحققــت المجموعة مما إذا كان من الضروري النظر بعيــن االعتبار في إجراء أي 

تعديالت وتغييرات في األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر وإدراجها في هذه البيانات المالية المجمعة .
فيمــا يلــي األمور الرئيســية التي قامت فيها المجموعــة بتقييم األثر على هذه البيانــات المالية المجمعة وكذلك 

االستنتاجات التي خلصت إليها
االنخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات وموجودات حق االستخدام

قامت المجموعة بدراســة مدى وجود انخفاض في قيمة الممتلكات والمنشــات والمعدات وكذلك موجودات حق 
االستخدام. لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة الدفترية للموجودات كما في 31 ديسمبر 2021 
بســبب كوفيد. تراقب المجموعة باســتمرار توقعات السوق كما تستخدم االفتراضات ذات الصلة في إدراج قيم 

هذه الموجودات بشكل مناسب في البيانات المالية المجمعة.
تقييم االستثمارات غير المدرجة

فــي ســبيل قيــام المجموعة بتحديد أثــر جائحة فيروس كورونا المســتجد )كوفيــد - 19( علــى القيمة العادلة 
لالستثمارات، قامت اإلدارة بتحديث القيمة العادلة المتعلقة باالستثمارات الغير مسعرة )إيضاح 3.3( هذا ولم 

ينتج أثر مادي لذلك.
الخسائر االئتمانية المتوقعة

نظــًرا لحــاالت عــدم التأكد الناتجة عــن وباء كوفيد – 19 واألثــر المترتب على االقتصاد واألســواق، قامت 
المجموعــة بإعادة تقييم المدخالت واالفتراضات المســتخدمة لتحديد الخســائر االئتمانية المتوقعة كما في 31 
ديسمبر 2021 . واستناًدا إلى إعادة التقييم وإجراءات تقييم المخاطرالتي أجرتها اإلدارة، فقد خلصت إلى أنه 

ال يوجد أثر مادي مترتب على وباء كوفيد – 19 .

القطاعات الجغرافية:
موضح أدناه معلومات مالية عن القطاعات الجغرافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

 

داخل الكويت
خارج الكويت

اإليرادات
52,350,531

664,338
53,014,869

اإليرادات
 45,243,562 
1,138,369
46,381,931

الموجودات
274,885,795
20,073,476
294,959,271

المطلوبات
89,584,425
3,109,586
92,694,011

2020

2021

داخل الكويت
خارج الكويت

الموجودات
 260,370,150
 18,677,887
279,048,037

المطلوبات
 100,174,192
 2,841,279

103,015,471
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مبدأ االستمرارية
قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت تزاول أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية في ضوء الظروف االقتصادية 
الحاليــة باســتخدام المعلومات المتاحة حالًيا حــول المخاطر وحاالت عدم التأكد المســتقبلية. أُجريت التوقعات 
لتشــمل األداء المســتقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة باســتخدام التقديرات المنقحة للتدفقات النقدية. ُرغم 
األثر المتفاقم لوباء كوفيد – 19 ، إال أن التوقعات الحالية تشير إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار 
فــي مزاولــة عملياتها التشــغيلية فضالً عن أن موقفها المتعلق باالســتمرارية لم يتأثر إلى حــد كبير ولم يتغير 
منــذ 31 ديســمبر 2021 .ونتيجــة لذلك، فقد أُعدت هــذه البيانا ت المالية المجمعة بما يتالءم مع أســاس مبدأ 

االستمرارية
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 منظر عام لمصنع االسمنت يظهر 
فيه الخط األول والثاني إلنتاج الكلنكر


	LAYOUT PAGE 2021 ara low

