


التقرير ال�سنوي

2016

www.nicbm.com
تلفون: 1844555 - فاك�س: 24918052

التقرير ال�سنوي 2016

1



أمري دولة الكـويت

التقرير ال�سنوي 2016

2



ويل العهد

رئيس جملس الوزراء

التقرير ال�سنوي 2016

3



إضاءات 
الصناعات

التقرير ال�سنوي 2016

4



المحتويات

7 ...................................................................................................................... ال�سادة اأع�ساء مجل�س الإدارة
9 ................................................................................................................... كلمة ال�سيد رئي�س مجل�س الإدارة
تقرير مجل�س الإدارة لعام 2016................................................................................................................... 11
14 ............................................................................................. النتائج المالية لل�سركة من عام 2011 اإلى عام 2016
ا�ستثمارات ال�سركة والوكالء والموزعون........................................................................................................... 15
16  ......................................................................................................... تقرير لجنة التدقيق الداخلي لعام 2016
18 ........................................................................................................................ تقرير الحوكمة لعام 2016
72 - 23 .............................................................. الببيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين لعام 2016

التقرير ال�سنوي 2016

5



الطابوق األبيض 
والعتبات

التقرير ال�سنوي 2016

6



ال�ضادة اأع�ضاء مجل�س الإدارة

رئي�س مجل�س الإدارة ال�سيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعة 
نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي الدكتور/ عادل خالد ال�سبيح 

ع�سو مجل�س الإدارة ال�سيد/ حمد محمد عبداهلل ال�سعد 
ع�سو مجل�س الإدارة ال�سيد/ عبدالرحمن �سيخان الفار�سي 
ع�سو مجل�س الإدارة ال�سيد/ اأحمد محمد ح�سن 

المدير العام
المهند�س/ لفي عبداهلل المحيني
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حجر التكسية 
االسمنتي
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كلمة ال�ضيد/ رئي�س مجل�س الإدارة

ال�ضادة الم�ضاهمين الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته 

نيابة عن اأع�ساء مجل�س الإدارة ي�سرني اأن اأرحب بكم واأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي لل�سركة واأدائها، وما تم اإنجازه خالل ال�سنة المالية 
المنتهية في 2016/12/31 م.

14.2%، وذلك نا�سئ بالدرجة الأولى عن انخفا�س مبيعات ال�سركات  2016 بما ن�سبته  اإيراد المبيعات والخدمات خالل عام  انخف�س 
التابعة )ال�سركة ال�سعودية للطوب العازل 24% و�سركة ال�سناعات الوطنية لل�سيراميك 12%( بينما ارتفع اإيراد الخدمات بن�سبة %10، 
كما ارتفعت المبيعات المحلية مثل البال�ستيك بن�سبة 33% والأنابيب الخر�سانية بن�سبة 140% والأ�سباغ بن�سبة 78%، مقابل انخفا�س 
في مبيعات الطابوق الجيري بن�سبة 12% والطابوق العازل والعتبات بن�سبة 40% والبالط المتداخل بن�سبة 2% وحجر ال�سك بن�سبة %11 

واأنابيب البولي اثيلين بن�سبة %43 . 

وقد حققت ال�سركة خالل عام 2016 اأرباحًا ت�سغيلية بلغت 9 مليون دينار كويتي بانخفا�س قدره 31.8% عن العام الما�سي، كما تم اأخذ 
مخ�س�سات مالية قدرها 4.8 مليون دينار كويتي، مما اأدى اإلى تحقيق �سافي اأرباح بقيمة 773 األف دينار كويتي بانخفا�س قدره 90% عن 

العام الما�سي، وانخف�ست حقوق الم�ساهمين بن�سبة 5% لت�سبح 81.4 مليون دينار كويتي.

ما زال قطاعا الت�سييد والبناء يعانيان من الركود والتباطوؤ نتيجة لقلة الم�ساريع الحكومية المطروحة، وناأمل خالل ال�سنة المقبلة اأن 
تطرح الحكومة م�ساريع جديدة، كما نتمنى على الجهات المخت�سة حماية المنتج الوطني -خا�سًة في مجال مواد البناء- من عمليات 

الإغراق الحا�سلة . 

بناًء على ما �سبق، فقد قرر مجل�س الإدارة في جل�سته المنعقدة يوم الخمي�س الموافق 2017/3/16 بالتو�سية للجمعية العامة بتوزيع اأرباح 
نقدية بواقع 10%، اأي 10 فل�س )نقدًا( لل�سهم عن ال�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31. 

العاملين بال�سركة على  التنفيذية وكافة  اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة  ال�سكر والتقدير من جميع الأخوة  اأتقدم بخال�س  اأن  اأود  ختامًا 
جهودهم المبذولة في تطوير ال�سركة ورفع الأداء وتحقيق العوائد لما فيه الم�سلحة العامة لل�سركة وم�ساهميها الكرام.

واهلل ولي التوفيق ،،،

عبدالعزيز ابراهيم الربيعه

رئي�س جمل�س الإدارة
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الخلط الجاهز
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تقرير مجل�س الإدارة لعام 2016

انخف�س الأداء الت�سغيلي لل�سركة خالل عام 2016 حيث بلغ الربح الت�سغيلي 9 مليون دينار بانخفا�س قدره 31.8 % عن العام الما�سي، 
ويرجع ذلك اإلى انخفا�س المبيعات بن�سبة 14.2% لت�سبح 40.5 مليون دينار مقابل انخفا�س في تكلفة المبيعات بن�سبة 7% لت�سبح 31.5 
مليون دينار كويتي. ويعود اأي�سًا اإلى انخفا�س مبيعات ال�سركات التابعة )�سركة ال�سناعات الوطنية لل�سيراميك وال�سركة ال�سعودية للطابوق 

العازل ( بن�سبة 14% مقابل انخفا�س في تكلفة المبيعات لهذه ال�سركات هذا العام بن�سبة %6.

وقد بلغت حقوق الم�ساهمين 81.4 مليون دينار، والقيمة الدفترية لل�سهم 233 فل�س.

وفيما يلي ا�ستعرا�س لن�ساط ال�سركة الت�سغيلي لعام 2016  والم�ساريع المنفذة خالل العام والم�ساريع الجاري تنفيذها: 

 ن�سبة مبيعات عام 2016 اإلى عام 2015
في م�سانع ال�سليبية
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 ن�سبة مبيعات عام 2016 اإلى عام 2015
في م�سانع ميناء عبداهلل

اأوًل: مجموعة م�ضانع ميناء عبد اهلل 

 19.1 مع  بالمقارنة  دينار  مليون   16.8 المبيعات  اإجمالي  بلغ 
مليون دينار عن عام 2015 بانخفا�س قدره 12% عن المبيعات 
المبيعات  عن   %21.3 بن�سبة  وبانخفا�س   2015 للعام  الفعلية 

التقديرية للعام 2016.

ثانيًا: مجموعة م�ضانع ال�ضليبية

15 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ب��ال��م��ق��ارن��ة   ب��ل��غ اإج���م���ال���ي ال��م��ب��ي��ع��ات 
مع 17.5 مليون دينار للعام 2015.
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ثالثًا: اأهم الم�ضاريع المنجزة خالل العام 2016

تم تطوير م�سنع الخلط الجاهز في المنطقة الجنوبية.   .1
تم رفع الطاقة الكهربائية لم�سنع ال�سليبية.  .2

تطوير �سامل لمكب�سي اإنتاج فيلدنج في م�سنع البالط وحجر   .3
ال�سك بال�سليبية.

تحديث اأ�سطول الخلط الجاهز.  .4
لم�سروع  م�سلحة  خر�سانية  اأنابيب  وت��وري��د  باإنتاج  ال��ب��دء   .5

م�سفاة ميناء الزور. 
ت�سغيل مكب�س جديد لإنتاج الطابوق للحوائط �سريعة البناء.   .6
ت�سنيع قوالب جديدة ومنتجًا جديدًا للنوافذ باأ�سكال مختلفة   .7

من مكاب�س الديكور.
ت�سغيل الم�سنع الجديد لإنتاج األواح البولي يوريثين واأ�سكال   .8

جديدة من التك�سية الداخلية.
 SANDWICH WALL PANELS عمل األواح حوائط داخلية  .9

بوا�سطة األواح اأ�سمنتية بينها طابوق اأبي�س عازل. 
تركيب وت�سغيل ماكينات تغليف الطابوق الأبي�س.   .10

اإ�سافة خط اإنتاج اأغطية المناهيل.   .11

النتهاء من تو�سعة م�سنع الأ�سباغ وزيادة القدرة الإنتاجية   .12
وتركيب مكائن خلط الألوان بالكمبيوتر.

م�سنع  في  الإن��ت��اج  خطوط  لأه��م  الإنتاجية  ال��ق��درة  زي��ادة   .13
الأ�سباغ )الفورتك�س(.

تركيب مكب�س الديكور رقم 9.  .14

افتتاح منفذ بيع جديد في منطقة ال�سويخ.   .15

رابعًا : اأهم الم�ضاريع الجاري تنفيذها

لم�ساريع  موقعية  ج��اه��ز  خلط  محطات  اإن�����س��اء  ا�ستكمال   .1 
في منطقة الزور.

والمجلوخ  ال��ع��ادي  ال��ب��الط  لإن��ت��اج  متكامل  خ��ط  ���س��راء   .2 
واألواح التك�سية.

ت���رك���ي���ب ن���ظ���ام ق�������س ال���ط���اب���وق ال���م���ت���داخ���ل ل���زي���ادة   .3 
الطاقة النتاجية.

وهو  التحتية  البنية  باأنابيب  المطالع  مدينة  م�سروع  تزويد   .4
م�سروع م�ستمر لمدة 3 �سنوات. 

ال�سحي  ال�سرف  اأنابيب  لإن��ت��اج  جديد  اإن��ت��اج  خط  �سراء   .5
والمجاري بهدف تلبية احتياجات الم�ساريع الجديدة.

اإن�ساء خط جديد لإنتاج اأغطيبة الكيبل من مادة البولي اثيلين.  .6

خام�ضًاً: ال�ضركات التابعة والزميلة

اأ- ال�ضركات التابعة:

�سركة ال�سناعات لأنظمة البناء:  .1
الكويت - ن�سبة الملكية %100  

 2004 عام  البناء  لأنظمة  ال�سناعات  �سركة  تاأ�سي�س  تم   •
لتكون الذراع التنفيذي لل�سركة لم�ساريع المقاولت.

ُمنيت ال�سركة بخ�سائر بلغت 27,328 دينار لل�سنة المالية   •
 ،  2015 للعام  948 دينار  اأرباح قدرها  2016 مقارنة مع 
علمًا باأن اإجمالي حقوق الم�ساهمين في ال�سركة بلغ  1.02 
دينار  األف   100 المدفوع  المال  راأ�س  وقيمة  دينار  مليون 

تمت زيادته اإلى 500 األف دينار من الأرباح المدّورة.
ال�سركة  تقوم  وخا�سة  حكومية  م�ساريع  عدة  تر�سية  تم   •

. ها بتنفيذ

�سركة ال�سناعات الوطنية لل�سيراميك:  .2
الكويت - ن�سبة الملكية 86.4 %  

تم زيادة راأ�س المال لت�سبح 15 مليون دينار كويتي.   •
 2016 األف دينار لعام   35 حققت ال�سركة خ�سائر قدرها   •

مقارنة مع اأرباح قدرها 994 األف دينار لعام 2015.
•  تم فتح منفذ بيع في منطقة حفر الباطن بالمملكة العربية 

ال�سعودية. 
تم اعتماد منتجات ال�سركة لدى جميع وزارات الدولة.  •

منتجات ال�سركة مدرجة �سمن المواد الإن�سائية المدعومة   •
لأ�سحاب طلبات الإ�سكان.

ال�سركة ال�سعودية للطوب العازل:  .3
م�سانع الطابوق العازل - الريا�س وجدة   

المملكة العربية ال�سعودية - ن�سبة الملكية %50
حققت ال�سركة اأرباحًا للن�ساط بلغت 3.7 مليون ري�ال �سعودي   •

للعام 2016 مقابل 9.3 مليون ري�ال �سعودي للعام 2015.
بلغت مبيعات ال�سركة للعام 2016 مبلغ 37.5 مليون ري��ال   •
المتوقع  ومن  �سعودي  ري�ال  مليون   49.7 مقابل  �سعودي 

تحقيق اأرباح ت�ساعدية اإن �ساء اهلل. 
ري�ال  مليون   92.9 اإلى  الم�ساهمين  حقوق  انخف�ست   •
�سعودي  ري�����ال  مليون   97 مقابل   2016 ف��ي  ���س��ع��ودي 

ال�سابق. للعام 
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اعتماد منتجات ال�سركة كمنتج عازل ي�ستخدم في جميع   •
قرار  تطبيق  مع  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  المباني 

العزل الإلزامي للمباني. 
تم اإ�سافة فرن اإ�سافي لزيادة الإنتاج في الريا�س.   •

 ب- ال�ضركات الزميلة:

�سركة م�سنع اأنظمة البناء العازل:  .1
م�سنع الطابوق العازل - المنامة / البحرين   

ن�سبة الملكية %50 
تم رفع راأ�س مال ال�سركة من 300 األف دينار بحريني اإلى   •

4 مليون دينار بحريني وبنف�س ن�سب ال�سركاء. 
ح�سب  بحريني  دينار  األ��ف   250 اأرب���اح  ال�سركة  حققت   •
البيانات المالية غير المدققة المقدمة من اإدارة ال�سركة 

لعام 2016.

ال�سركة العمانية الألمانية لمواد البناء:  .2
م�سنع الطابوق العازل - �سحار / �سلطنة ُعمان    

ن�سبة الملكية %32.5
بلغت  حيث   2016 العام  في  بخ�سائر  ال�سركة  ُمنيت   
للعام  خ�����س��ائ��ر  م��ق��اب��ل  ف��ي  ع��م��ان��ي   ري�����ال  ل���ف  اأ  727
خ�سائر  بلغت  فيما  عماني  ري�ال  لف  اأ  496 بلغت   2015
 2.47 مبلغ   2016 ال��ع��ام  لنهاية  المتراكمة  ال�سركة 

عماني. ري�ال  مليون 

�سركة �سناعات الخليج المتحدة للأنابيب:  .3
م�سقط / �سلطنة ُعمان - ن�سبة الملكية %45  

تم النتهاء من زيادة راأ�س المال لي�سبح 4.5 مليون ري�ال   •
ح�سة  واأ�سبحت  عماني  ري�ال  مليون   3 من  ب��دًل  عماني 

�سركتنا فيها 45% بدًل من %30. 

تم ت�سغيل جميع خطوط الإنتاج.   •
ال�سركة تعمل على ت�سويق منتجاتها في جميع دول الخليج.  •
عماني  ري�����ال  األ���ف   857 ق���دره  رب��ح��ًا  ال�سركة  حققت    • 

 .2016 للعام 
لدى ال�سركة حاليًا عقود تغطي الطاقة الإنتاجية لل�سركة   •

للعام 2017  مما يب�سر بعام واعد اإن �ساء اهلل. 

�سركة الراية العالمية العقارية:  .4
الكويت - ن�سبة الملكية %22.4  

 %22.4 اإل��ى   %20 من  ال�سركة  في  م�ساهمتنا  ارتفعت   •
خالل عام 2016. 

عن  دينار  مليون   1,047 بلغت  بخ�سائر  ال�سركة  ُمنيت   •
2016 ح�سب البيانات المالية  ال�سنة المالية المنتهية في 
انخفا�س  عن  نا�سئ  وذل��ك  ال�سركة  اإدارة  من  المقدمة 

تقييم العقارات العائدة لل�سركة.
 2016 ع��ام  خ��الل  مالها  راأ���س  بتخفي�س  ال�سركة  قامت   •
طريق  ع��ن  دي��ن��ار   9.6 اإل���ى  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   10.75  م��ن 

توزيع 1.15 مليون دينار للم�ساهمين نقدًا.

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الجيرية:  .5
الريا�س/ المملكة العربية ال�سعودية   

ن�سبة الملكية %10
ري�ال  مليون   20 بلغت  �سافية  اأرب��اح��ًا  ال�سركة  حققت   •

�سعودي عن عام 2016
ا�ستكملت ال�سركة برامج التو�سع في الإنتاج وجاري ت�سغيل   •

جميع الأفران بكفاءة عالية. 
تتطلع ال�سركة اإلى الإدراج خالل الثالث �سنوات القادمة.   •
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النتائج المالية لل�ضركة من عام 2011 اإلى عام 2016

201620152014201320122011البيانات

34,924,65634,793,54534,675,78334,650,79234,620,18734,620,187راأ�س المال

40,491,32747,189,83146,670,32642,771,21140,909,34840,319,712المبيعات

112,912,802113,762,317110,948,379107,031,522114,175,581109,218,261الموجودات الم�ستثمرة

81,427,34089,813,65789,345,01080,337,82681,113,46578,126,686حقوق الم�ساهمين

773,9267,787,5707,359,730512,5725,025,7254,236,418�سافي ربح ال�سركة

2.21822.3021.141.4814.512.3ربح ال�سهم

233258258232234226القيمة الدفترية لل�سهم

5.4%6.2%0.64 %8.24 %8.7 %1%العائد على حقوق الم�ساهمين

1210-2015الأرباح الموزعة - نقدًا

-----الأرباح الموزعة - منحة

في الختام ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يوفقنا في عام 2017  واأن ياأخذ باأيدينا لتحقيق نتائج اأف�سل من العام ال�سابق.
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ا�ضتثمارات ال�ضركة والوكالء والموزعون
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تقرير لجنة التدقيق الداخلي لعام 2016

كلمة رئي�س اللجنة:

التنفيذية  ولئحته  المال  اأ�سواق  هيئة  باإن�ساء   2010 ل�سنة   7 رقم  بالقانون  )����س.م.ك.ع(  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  من  التزامًا 
وتعديالتهما وما جاء في الكتاب الخام�س العا�سر من الالئحة التنفيذية لهيئة اأ�سواق المال )حوكمة ال�سركات( قامت با�ستحداث لجنة 
م�ساعدة  اأ�سا�سي على  ب�سكل  التدقيق  لجنة  دور  ويتمثل  الإدارة  المنبثقة من مجل�س  اللجان  كاإحدى  المخاطر  واإدارة  الداخلي  التدقيق 
ومراقبة  الخارجيين  المدققين  اأداء  ومتابعة  وال�سنوية  المرحلية  المالية  البيانات  ب�سالمة  المتعلقة  م�سوؤولياته  اأداء  في  الإدارة  مجل�س 
اإلى المعايير الأخالقية التي تتبعها ال�سركة بال�سكل الذي يتنا�سب مع المتطلبات الرقابية  الأداء الوظيفي للتدقيق الداخلي، بالإ�سافة 

المعمول بها في هذا ال�ساأن.

ت�ضكيل لجنة التدقيق الداخلي واإدارة المخاطر:

 ،2016 13 ل�سنة  دارة رقم  دارة المخاطر، وذلك بموجب قرار مجل�س الإ دارة بت�سكيل لجنة التدقيق الداخلي واإ  قام مجل�س الإ
وجاء ت�سكيلها كالتالي:

رئي�س اللجنة ال�سيد/ اأحمد محمد ح�سن 
ع��س�و ال�سيد/ عبدالرحمن �سيخان الفار�سي 
ع��س�و ال�سيد / حمد محمد ال�سعد 

وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل العام 2016 وبيانها كالتالي:

ا�سم الع�سو

اجتماع رقم)1(
المنعقد في تاريخ 

 2016/3/3

اجتماع رقم)2(
المنعقد في تاريخ

2016/5/15

اجتماع رقم)3(
المنعقد في تاريخ

2016/11/14

اجتماع رقم)4(
المنعقد في تاريخ

2016/12/1
عدد

الجتماعات
ال�سيد/ احمد محمد ح�سن

üüüü4)رئي�س اللجنة(
ال�سيد/ عبدالرحمن الفار�سي

üüüü4)ع�سو(
 حمد محمد ال�سعد

üüüü4)ع�سو(

وي�سرنا اأن نقدم لكم هذا التقرير عن اإنجازات اللجنة خالل ال�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وذلك وفقًا للتف�سيل التالي:
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 مهام واخت�ضا�ضات لجنة التدقيق الداخلي 

واإدارة المخاطر:

على  عر�سها  قبل  ال��دوري��ة  المالية  البيانات  مراجعة   .1
الإدارة. مجل�س 

التو�سية بتعيين واإعادة تعيين مراقبي الح�سابات الخارجيين   .2
اأعمالهم  متابعة  ثم  وم��ن  اأتعابهم،  وتحديد  تغييرهم،  اأو 

ودرا�سة مالحظاتهم على القوائم المالية لل�سركة.
درا�سة ال�سيا�سة المحا�سبية لل�سركة.  .3

تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في ال�سركة.  .4
الإ�سراف الفني على اإدارة التدقيق الداخلي والتو�سية بتعيين   .5

مدير التدقيق وعزله.
نتائج  ومراجعة  المقترحة،  التدقيق  خطط  واإق��رار  مراجعة   .6

تقارير التدقيق الداخلي.
التاأكد من التزام ال�سركة بالقوانين وال�سيا�سات والنظم.  .7

اإعداد ومراجعة ا�ستراتيجيات و�سيا�سات اإدارة المخاطر.  .8
�سمان توافر الموارد والنظم لإدارة المخاطر.  .9

تقييم نظم واآليات تحديد وقيا�س ومتابعة المخاطر التي قد   .10

تتعر�س لها ال�سركة.
م�ساعدة مجل�س الإدارة على تحديد وتقييم م�ستوى المخاطر   .11

المقبول في ال�سركة.
12. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر.

من  والتاأكد  المخاطر  اإدارة  موظفي  ا�ستقاللية  من  التاأكد   .13

تمتعهم بالفهم الكامل للمخاطر المحيطة بال�سركة.
تتعر�س  قد  التي  المخاطر  دورية عن طبيعة  تقارير  اإعداد   .14

ال�سركة. لها 

اإنجازات لجنة التدقيق الداخلي واإدارة المخاطر:

مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية وال�سنوية:  .1
وال�سنوية  المرحلية  المالية  البيانات  اللجنة بمراجعة  قامت   
لل�سركة وكذلك تقارير مدققي الح�سابات قبل رفعها للعر�س 

على مجل�س اإدارة ال�سركة.
التو�سية بتعيين مراقب الح�سابات الخارجي:  .2

قامت لجنة التدقيق الداخلي واإدارة المخاطر برفع تو�سية   
عي�سى  يو�سف  اأن��ور  ال�سيد/  تعيين  باإعادة  الإدارة  لمجل�س 
والعيبان  القطامي   – “جرانت ثورنتون  القطامي، من مكتب 

و�سركاهم “ كمراقب ح�سابات ال�سركة للعام 2017.
تقرير  لخدمات  م�ستقل  خ��ارج��ي  ط��رف  بتعيين  التو�سية   .3

الرقابة الداخلية:
قامت لجنة التدقيق الداخلي واإدارة المخاطر برفع تو�سية   
الن�سف  قي�س  ال�سادة/  مكتب  لختيار  الإدارة  لمجل�س 
ومراجعة  بتقييم  للقيام  م�ستقل  تدقيق  كمكتب  و�سركاه، 
نظم الرقابة الداخلية في ال�سركة وقد وافق مجل�س الإدارة 

التو�سية. على 
الرقابة  تقرير  بتقديم  و�سركاه  الن�سف  قي�س  مكتب  ق��ام   
تم  التي  المالحظات  وج��اءت  المال  اأ�سواق  لهيئة  الداخلية 
ب�سكل  توؤثر  ل  الداخلية  الرقابة  وتقييم  فح�س  في  رفعها 
في  المنتهية  المالية  لل�سنة  المالية  البيانات  على  جوهري 

.2016/12/31

رئي�س اللجنة  
اأحمد محمد ح�سن  
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تقرير الحوكمة لعام 2016

توؤمن �سركة ال�سناعات الوطنية )�س.م.ك.ع( بدور الحوكمة في تحقيق التنمية وتعزيز ال�سفافية والرقابة والنمو القت�سادي لل�سركة 
التنفيذيين،  والمديرين  الإدارة  مجل�س  من  بدءًا  ال�سركة،  في  العاملين  لكافة  وال�ستقامة،  والحيادية  النزاهة  �سمان  تحقق  وكذلك 
اأ�سا�س  ويكون  فيه  بما جاء  واللتزام  به  العمل  ليتم  الحكومة(  باعتماد )دليل  ال�سركة  قامت  لذلك  فيها،  للعاملين  م�ستوى  اأدنى  حتى 

والمحا�سبة. للم�سوؤولية 

هيكل مجل�س الإدارة

المن�سبال�س������م
الموؤهل العلمي

والخبرة العملية
تاريخ النتخاب/ 
تعيين اأمين ال�سر

2016/4/21جامعيرئي�س مجل�س الإدارة / )غير تنفيذي(ال�سيد/ محمد عبدالعزيز الربيعه

2016/4/21دكتوراهنائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي )تنفيذي(ال�سيد/ د.عادل خالد ال�سبيح

2016/4/21جامعيع�سو مجل�س الإدارة )غير تنفيذي(ال�سيد/ اأحمد محمد ح�سن

2016/4/21جامعيع�سو مجل�س الإدارة )غير تنفيذي(ال�سيد/ حمد محمد ال�سعد

2016/4/21جامعيع�سو مجل�س الإدارة )م�ستقل(ال�سيد/ عبدالرحمن �سيخان الفار�سي

2016/4/21جامعياأمين �سر مجل�س الإدارةال�سيد/ هاني محمد ال�سربيني

اجتماعات مجل�س اإدارة ال�ضركة خالل العام 2016 وذلك من خالل البيان التالي:

ا�سم الع�سو

اجتماع 
رقم)1(
المنعقد 
في تاريخ 

2016/3/3

اجتماع 
رقم)2(
المنعقد 
في تاريخ 

2016/4/21

اجتماع 
رقم)3(
المنعقد 
في تاريخ 

2016/5/15

اجتماع 
رقم)4(
المنعقد 
في تاريخ 

2016/8/4

اجتماع 
رقم)5(
المنعقد 

في تاريخ  
2016/11/14

اجتماع 
رقم)6(
المنعقد 
في تاريخ 

2016/12/1
عدد 

الجتماعات
ال�سيد/ عبدالعزيز ابراهيم الربيعة  .1 

üüüüüü6)رئي�س مجل�س الإدارة(

ال�سيد/ د.عادل خالد ال�سبيح  .2 
üüüüüü6)نائب رئي�س مجل�س الإدارة(

ال�سيد/ عبدالرحمن �سيخان الفار�سي  .3 
üü5اعتذارüüü)ع�سو م�ستقل(

ال�سيد/ احمد محمد ح�سن )ع�سو(  .4üüüüüü6

حمد محمد ال�سعد )ع�سو(  .5üüüاعتذارüü5

هاني محمد ال�سربيني  .6 
üü5اعتذارüüü)اأمين �سر مجل�س الإدارة(
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 ت�ضجيل وتن�ضيق وحفظ محا�ضر اجتماعات 

مجل�س اإدارة ال�ضركة

يقوم اأمين �سر مجل�س الإدارة بت�سجيل وتن�سيق وحفظ جميع   -
والتقارير  ودفاتره  و�سجالته  المجل�س  اجتماعات  محا�سر 

التي ترفع من المجل�س واإليه.
مكان  ف��ي��ه��ا  وي��ح��دد  ت�سل�سليًا  م��رت��ب��ة  ال��م��ح��ا���س��ر  ت��ك��ون   - 

وتاريخ الجتماع.
الجتماعات  بتوقيع محا�سر  الإدارة  �سر مجل�س  اأمين  يقوم   -

منه ومن جميع الأع�ساء الحا�سرين.
ورقية  اإحداهما  ن�سختين  من  الجتماع  محا�سر  حفظ  يتم   -

والأخرى موؤر�سفة الكترونيًا.

مهام واإنجازات مجل�س الإدارة: 

بما  ال�سركة،  ال�ساملة عن  الم�سوؤولية  الإدارة  يتحمل مجل�س   -
والأه���داف  لل�سركة  الإ�ستراتيجية  الخطة  و�سع  ذل��ك  في 

المرحلية والإ�سراف على تنفيذها ومتابعتها.
مناق�سة واعتماد الميزانية التقديرية اإ�سافة للبيانات المالية   -

المرحلية وال�سنوية لل�سركة.
و�سع واعتماد الخطة ال�سنوية لأعمال ال�سركة.  -

ي�سرف مجل�س الإدارة على الإدارة التنفيذية في ال�سركة، بما   -
في ذلك الرئي�س التنفيذي.

يتمتع  لل�سركة،  تنفيذي  رئي�س  بتعيين  الإدارة  مجل�س  قام   -
بالكفاءة الفنية والخبرات.

رئي�س  وظيفة  بين  الوا�سح  بالف�سل  الإدارة  مجل�س  ق��ام   -
�سمان  بهدف  التنفيذي،  الرئي�س  ووظيفة  الإدارة  مجل�س 

عدم تاأثر ا�ستقاللية القرارات التي يتخذها اأي منهما.
يقوم مجل�س الإدارة بالإ�سراف والرقابة على الإدارة التنفيذية   -
في ال�سركة والتاأكد من اأنها توؤدي المهام والواجبات الموكلة 
اإليها طبقًا لل�سيا�سات المعتمدة من مجل�س الإدارة وذلك من 

اأجل تحقيق اأغرا�س ال�سركة واأهدافها.
مدة  وت��ح��دي��د  الإدارة  مجل�س  ع��ن  منبثقة  ل��ج��ان  ت�سكيل   -

و�سالحيات وم�سوؤوليات هذه اللجان.
متابعة �سير انجاز اأعمال ال�سركة دوريًا من خالل الجتماعات   -

الدورية مع الإدارة التنفيذية بال�سركة.
قواعد  تطبيق  على  حر�سًا  لل�سركة  حوكمة  دليل  اعتماد   -

الحوكمة الر�سيدة فيها.
في  الم�سالح  ت�سارب  واإج���راءات  �سيا�سات  دليل  اعتماد   -

ال�سركة والعمل بموجبه.
والمالية  الإداري���ة  والنظم  اللوائح  تطبيق  على  الإ���س��راف   -

والتاأكد من التطبيق ال�سليم لها.

لجنة التدقيق الداخلي واإدارة المخاطر

ت�سكيل اللجنة:  -
رئي�س اللجنة ال�سيد/ اأحمد محمد ح�سن 

ع��س�و ال�سيد/ عبدالرحمن �سيخان الفار�سي 
ع��س�و ال�سيد / حمد محمد ال�سعد 

عقدت اللجنة 4 اجتماعات خالل عام 2016.  -
يكتمل الن�ساب القانوني لعقد اجتماع اللجنة بح�سور اثنين   -

من الأع�ساء.
ا�ستحقاق  لحين  اأو  �سنوات   )3( اللجنة  في  الع�سوية  مدة   -

انتخابات مجل�س الإدارة اأيهما اأوًل.

 مهام واإنجازات لجنة التدقيق الداخلي 

واإدارة المخاطر: 

مجل�س  على  عر�سها  قبل  الدورية  المالية  البيانات  مراجعة   .1
الإدارة.

التو�سية بتعيين واإعادة تعيين مراقبي الح�سابات الخارجيين   .2
اأعمالهم  متابعة  ثم  وم��ن  اأتعابهم،  وتحديد  تغييرهم،  اأو 

ودرا�سة مالحظاتهم على القوائم المالية لل�سركة.
درا�سة ال�سيا�سة المحا�سبية لل�سركة.  .3

المطبقة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��رق��اب��ة  ن��ظ��م  ك��ف��اي��ة  م���دى  تقييم   .4 
في ال�سركة.

الإ�سراف الفني على اإدارة التدقيق الداخلي والتو�سية بتعيين   .5
مدير التدقيق وعزله.

نتائج  ومراجعة  المقترحة،  التدقيق  خطط  واإق��رار  مراجعة   .6
تقارير التدقيق الداخلي.

التاأكد من اإلتزام ال�سركة بالقوانين وال�سيا�سات والنظم.  .7
اإعداد ومراجعة ا�ستراتجيات و�سيا�سات اإدارة المخاطر.  .8

�سمان توافر الموارد والنظم لإدارة المخاطر.  .9
تقييم نظم واآليات تحديد وقيا�س ومتابعة المخاطر التي قد   .10

تتعر�س لها ال�سركة.
م�ساعدة مجل�س الإدارة على تحديد وتقييم م�ستوى المخاطر   .11

المقبول في ال�سركة.
12. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر.

من  والتاأكد  المخاطر  اإدارة  موظفي  ا�ستقاللية  من  التاأكد   .13
تمتعهم بالفهم الكامل للمخاطر المحيطة بال�سركة.

تتعر�س  قد  التي  المخاطر  طبيعة  عن  دورية  تقارير  اإعداد   .14
لها ال�سركة.
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حقوق اأع�ضاء مجل�س الإدارة في الو�ضول اإلى المعلومات

مناق�ستها  �ستتم  التي  الُمتاحة  المعلومات  كافة  ت�سليم  يتم   ���
اأيام   3 قبل  الإدارة  مجل�س  اجتماعات  من  اجتماع  اأي  في 

عمل من الجتماع.
لدرا�سة  الكافي  الوقت  على  الإدارة  مجل�س  ع�سو  يح�سل   ���

ومناق�سة الموا�سيع المدرجة في جدول اأعمال الجتماع.
ذات  المعلومات  على  الط��الع  الإدارة  مجل�س  لع�سو  يحق   ���
تلك  على  الح�سول  ل��ه  يحق  كما  بها،  وال��م��وث��وق  العالقة 
مع  المبا�سر  التعامل  بما في ذلك  ال�سركة،  المعلومات من  

المعنيين في ال�سركة.

مهام واإنجازات لجنة التر�ضيحات والمكافاآت

مجل�س  لع�سوية  التر�سيح  واإع��ادة  التر�سيح  بقبول  التو�سية   ���
الإدارة + اللجان المنبثقة عن المجل�س + الإدارة التنفيذية.

المنا�سبة  المهارات  من  لالحتياجات  ال�سنوية  المراجعة   ����
لع�سوية مجل�س الإدارة.

ا�ستقطاب طلبات الراغبين في �سغل المنا�سب التنفيذية في   ���
ال�سركة.

والأع�ساء غير   + التنفيذيين  و�سع و�سف وظيفي لالأع�ساء   ����
التنفيذيين + الأع�ساء الم�ستقلين.

تر�سيحهم  واإع���ادة  الم�ستقلين  الأع�����س��اء  تر�سيح  اق��ت��راح   ����
انتفاء  والتاأكد من عدم  العامة  الجمعية  بوا�سطة  لالنتخاب 

�سفة ال�ستقاللية عن الع�سو الم�ستقل.
و�سع �سيا�سة مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين.  ���

تحديد �سرائح المكافاآت لموظفي ال�سركة.  ���
مراجعة �سنوية ل�سيا�سة منح المكافاآت.  ����

اإعداد تقرير �سنوي عن مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة والإدارة   ����
التنفيذية ويعر�س التقرير على الجمعية العامة لل�سركة.

تقرير المكافاآت الممنوحة لأع�ضاء مجل�س الإدارة 

والإدارة التنفيذية

الإدارة  م��ج��ل�����س  اأع���������س����اء  م����ك����اف����اآت  اإج����م����ال����ي  ب���ل���غ   - 
150,000 د.ك عن ال�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31 

وهي تخ�سع لموافقة الجمعية العامة لل�سركة.
عددها  اأ���س��ه��م  ب��ت��وزي��ع   2016 ع��ام  خ��الل  ال�سركة  ق��ام��ت   -
ال�سركة  في  التنفيذية  الإدارة  على  �سهمًا(   1,311,114(
كمكافاآت لهم طبقًا ل�سوابط برنامج اأ�سهم الموظفين بمنح 

اأ�سهم المقر من الجمعية العامة لل�سركة.

�ضمان نزاهة التقارير المالية

يعمل مجل�س الإدارة على �سمان نزاهة التقارير المالية وذلك من 
الخارجي  الح�سابات  ا�ستقاللية ونزاهة مدقق  التاأكد من  خالل 
التقارير  ورفع  اإعداد  �ساأنها  من  الداخلي  للتدقيق  وحدة  ووجود 
اإلى مجل�س الإدارة من خالل لجنة المخاطر والتدقيق، وكذلك 

و�سع نظم �سليمة وفعالة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

اإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

الداخلية  الرقابة  تعزيز  على  ال�سركة  اإدارة  مجل�س  يعمل   -
المخاطر  تجاه  الالزمة  الحماية  لتوفير  وذلك  ال�سركة  في 

الداخلية اأو الخارجية.
لجنة  م��ع  وبالتن�سيق  ال�سركة  ف��ي  المخاطر  وح���دة  ت��ق��وم   -
مجل�س  عن  المنبثقة  المخاطر  واإدارة  الداخلي  التدقيق 
الإدارة بالتحقق من كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية في 

ال�سركة.
قامت ال�سركة بتكليف �سركة تدقيق م�ستقلة طبقًا لمتطلبات   -
في  رفعها  تم  التي  المالحظات  وج��اءت  المال  اأ�سواق  هيئة 
فح�س وتقييم الرقابة الداخلية ل توؤثر ب�سكل جوهري على 
البيانات المالية لل�سنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

ال�ضلوك المهني والقيم الأخالقية

يلتزم  الذي  المهني  ال�سلوك  معايير  بتر�سيخ  ال�سركة  تهتم   -
المعامالت، وفي كل موقع  �سائر  ال�سركة في  به كل موظفي 
يوؤدون فيه اأعمالهم . وتعمل ال�سركة في حال وجود اأية �سكوك 
ب�ساأن عدم المتثال لميثاق اأخالقيات المهنة، على التحفيز 
المخت�سة،  الجهة  اإل��ى  ف��ورًا  ذلك  عن  الإب��الغ  ثقافة  وخلق 
وت�سمن ال�سركة عدم اتخاذ اأية اإجراءات م�سائلة من اأي نوع 
اأو �سكوكه حيال  اإبالغه عن مخاوفه  اأي �سخ�س جراء  �سد 

وقوع مخالفات قانونية اأو نظامية في ال�سركة. 
ت�سارب  واإج��راءات  �سيا�سات  )دليل  الإدارة  مجل�س  اعتمد   -
الم�سالح( تجنبًا لح�سول اأي تعار�س في الم�سالح، ويلتزم 
العاملين  وجميع  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء 

بال�سركة بما جاء فيه.
في  تعار�س  اأي  عن  بالإف�ساح  الإدارة  مجل�س  ع�سو  يلتزم   -

الم�سالح.
على ع�سو مجل�س الإدارة الح�سول على موافقة م�سبقة من   -
اأو  مبا�سرة  م�سلحة  لديه  كان  اإن  لل�سركة  العامة  الجمعية 
غير مبا�سرة في العقود والتفاقات التي تبرم مع ال�سركة اأو 

لح�سابها طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
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الإف�ضاح وال�ضفافية

المحددة  الأوق���ات  وف��ي  الدقيق  بالإف�ساح  ال�سركة  تلتزم   -
حر�سًا على حماية الم�ستثمرين وزيادة ثقتهم فيها.

يكون الإف�ساح من خالل الموقع الإلكتروني لبور�سة الكويت   -
اإ�سافة للموقع الإلكتروني لل�سركة.

المعلومات  اإلى  الم�سالح  اأ�سحاب  حق  على  ال�سركة  توؤكد   -
المتاحة وال�سادرة عن ال�سركة من خالل التقارير ال�سنوية 
الجمعية  انعقاد  قبل  الم�ساهمين  على  توزع  التي  المطبوعة 

العامة وكذلك بن�سرها على الموقع الإلكتروني لل�سركة.
بال�سركة  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  مجل�س  اأع�ساء  يلتزم   -

بال�سرية التامة لجميع اأعمال ال�سركة واأن�سطتها.
بدورها  ال�سركة  في  الم�ستثمرين  �سوؤون  تنظيم  وحدة  تقوم   -
الحاليين  الم�ساهمين  م��ع  رئي�سية  ات�����س��ال  جهة  كونها 
والم�ستثمرين المحتملين، وتقوم بتوفير البيانات والمعلومات 

الالزمة لهم 

احترام حقوق الم�ضاهمين

يحر�س مجل�س اإدارة ال�سركة على الم�ساركة الفعالة من قبل   -
م�ساهمي ال�سركة في اتخاذ القرار، المتمثل في حق ح�سور 
المعرو�سة  الم�سائل  مناق�سة  في  والحق  العامة،  الجمعيات 
الجمعية  ق��رارات  على  الت�سويت  في  والحق  الجمعية،  على 
في  والحق  الإدارة،  مجل�س  اأع�ساء  وعزل  وانتخاب  العامة، 
وكذلك  العامة  الجمعية  ق��رارات  على  والعترا�س  التحفظ 
اإدارة ال�سركة، المتمثل في الحق في  الحق في الرقابة على 
مناق�سة المو�سوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه 

الأ�سئلة اإلى اأع�ساء مجل�س الإدارة والى مراقب الح�سابات.
تحر�س ال�سركة على توزيع العائد على الأ�سهم خالل الفترة   -
القانونية لتوزيعها وبالتن�سيق مع ال�سركة الكويتية للمقا�سة.

وتقوم  للم�ساهمين  بيانات  قاعدة  باإن�ساء  ال�سركة  ب��ادرت   -
�سنويًا باإر�سال بطاقات الدعوة لح�سور اجتماعات الجمعية 
الم�سجل  للم�ساهمين  الإلكتروني  البريد  خالل  من  العامة 
لديها مما ي�سجع الم�ساهمين على الم�ساركة والت�سويت في 

اجتماعات الجمعية العامة.

حقوق اأ�ضحاب الم�ضالح

يكون  ال�سركة  ف��ي  الم�سالح  اأ���س��ح��اب  ح��ق��وق  حماية  اإن   -
على  الح�سول  فر�سة  لهم  توفر  التي  القوانين  بمقت�سى 

تعوي�سات فعلية في حالة انتهاك اأي من حقوقهم. 

الم�سالح  اأ�سحاب  حقوق  وحماية  باحترام  ال�سركة  تلتزم   -
بموجب القوانين المعمول بها في دولة الكويت ذات العالقة 
مثل قانون العمل وقانون ال�سركات ولئحته التنفيذية، وكذلك 

العقود المبرمة بين الطرفين.

تعزيز وتح�ضين الأداء

عمل مجل�س الإدارة ومن خالل توجيهات لالإدارة التنفيذية   -
بت�سكيل  تكليفه  وتم  الأداء،  وتح�سين  تعزيز  على  بال�سركة 
الرئي�س  يح�سرها  اأ�سبوعية  اجتماعات  تعقد  تنفيذية  لجنة 
العمليات  تح�سين  بهدف  التنفيذيون  وال��م��دراء  التنفيذي 
الت�سغيلية ورفع معدلت الإنتاج. كما تم ت�سكيل لجنة البتكار 
ا�ستحداث  بهدف  والمهند�سين  الم�سانع  مدراء  ت�سم  التي 
ابتكارات واأفكار ومنتجات جديدة في ال�سركة، وتعقد اللجنة 
اللجنة  لأع�ساء  متاح  والح�سور  اأ�سبوعي،  ب�سكل  اجتماعات 
من  يطرح  بما  ال�ستفادة  من  الراغبين  ال�سركة  ولموظفي 

معلومات ومناق�سات.

الم�ضوؤولية الجتماعية

بمبادرة  )�س.م.ك.ع(  الوطنية  ال�سناعات  �سركة  قامت   -
الموفرة  الإ�ساءة  اأنظمة  ا�ستخدام  وت�سجيع  لدعم  وطنية 
في  وللدولة  للمواطن  الوفر  تحقق  والتي   LED للطاقة 

الوقت. نف�س 
للبيع   LED اإ���س��اءات  بعر�س  قامت  ذلك  تحقيق  �سبيل  في   -
باأ�سعار  لل�سركة  التابعة  الثالث  البيع  مراكز  في  للجمهور 

رمزية اأقل من اأ�سعار ال�سوق بهدف تخفي�س اأ�سعار ال�سوق.
وريا�س  الحكومية  للمدار�س  محددًا  دعمًا  ال�سركة  تقدم   -

الأطفال والجمعيات الخيرية.
ال�سركة  التعليمية حيث ت�ستقبل  ت�سهيل الرحالت المدر�سية   -
ال�سركة  م��راف��ق  ب��زي��ارة  يرغبون  ال��ذي��ن  ال��م��دار���س  طلبة 

المختلفة.
ا�ستقبلت ال�سركة طالبًا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي   -
والتدريب حيث خ�سعوا للتدريب في م�سانع ال�سركة واإدارتها 
من  المتميزين  ل�ستقطاب  ال�سركة  ت�سعى  كما  المختلفة، 

الطلبة لالن�سمام للعمل في ال�سركة بعد انتهاء درا�ستهم.
تقوم ال�سركة بدعم م�ساريع التخرج المتعلقة بمجال عملها،   -
وت�ستقبل الطلبة لعمل درا�سات ور�سائل ماج�ستير عن اأعمال 

ال�سركة ون�ساطاتها المختلفة.
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تقرير مراقبي الح�ضابات الم�ضتقلين

اإلى ال�سادة الم�ساهمين في �سركة ال�سناعات الوطنية �س.م.ك.ع - الكويت

التقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 

الراأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة ل�سركة ال�سناعات الوطنية �س.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( وال�سركات التابعة لها )»المجموعة«(، 
والتي تت�سمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 دي�سمبر 2016 وبيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع وبيان الأرباح اأو الخ�سائر والدخل 
التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  لل�سنة  المجمع  النقدية  التدفقات  وبيان  المجمع  الملكية  حقوق  في  التغيرات  وبيان  المجمع،  الآخر  ال�سامل 

والإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة.

براأينا، اإن البيانات المالية المجمعة المرفقة تظهر ب�سورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 
31 دي�سمبر 2016، ونتائج اأعمالها المجمعة وتدفقاتها النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 

المالية. 

اأ�ضا�س اإبداء الراأي

لقد قمنا باأعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. اأن م�سوؤولياتنا وفق تلك المعايير قد تم �سرحها �سمن بند م�سوؤوليات مراقبي 
اأننا م�ستقلون عن المجموعة وفقًا لمتطلبات ميثاق الأخالقية  الح�سابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة الوارد في تقريرنا. كما 
للمحا�سبين المهنيين ال�سادر عن المجل�س الدولي لمعايير اأخالقية المحا�سبين، كما قمنا بالإلتزام بم�سوؤولياتنا الأخالقية بما يتوافق مع 

تلك المتطلبات وميثاق الأخالقية. اإننا نعتقد باأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها، كافية ومالئمة لتكون اأ�سا�سًا في اإبداء راأينا.

اأمور التدقيق الهامة

اإن اأمور التدقيق الهامة، ح�سب تقديراتنا المهنية، هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية الكبرى في تدقيق البيانات المالية المجمعة لل�سنة 
الحالية. ولقد تم ا�ستعرا�س تلك الأمور �سمن فحوى تقريرنا حول تدقيق البيانات المالية المجمعة ككل، واإلى التو�سل اإلى راأينا المهني 

حولها، واأننا ل نبدي راأيًا منف�ساًل حول تلك الأمور. كما قمنا بتحديد الأمور المبينة اأدناه كاأمور التدقيق الهامة.

تحقق الإيرادات

يتم الإعتراف بالإيرادات اإلى الحد الذي تكون فيه اإمكانية الح�سول على المنفعة القت�سادية للمجموعة محتملة ويمكن قيا�سها ب�سكل 
موثوق منه،بغ�س النظر عما اإذا تم تح�سيل المقابل اأم ل. هذا النطاق تركز عليه عملية التدقيق حيث تتطلب افترا�سات الإدراة تطبيق 
كيفية  لتحديد  متاأنية  درا�سة  تتطلب  ينتج عن هذا ظروف  وقد  الإيرادات على حدة.  بنود  بند محدد من  لكل  الإيرادات  معايير تحقق 

ت�سجيل الإيرادات.

ت�سمنت اأعمال التدقيق التي قمنا بها اختبار فعالية الت�سغيل لل�سوابط الداخلية المرتبطة بها وتنفيذ اإجراءات تدقيق �ساملة.لقد قمنا 
بمراجعة تحليلية ومراجعة ح�سابات الإدارة لتحديد اأي م�سادر هامة جديدة لتدفق الإيرادات. ت�سمنت اإجراءات الختبار مراجعة عقود 
العمالء وتدقيق �سجالت الت�سليم ولوائح الأ�سعار والتاأكد من ا�ستيفاء معايير التحقق وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. قمنا اأي�سًا 
بتقييم مدى كفاية اإف�ساحات المجموعة عن �سيا�سة تحقق الإيرادات الخا�سة بها والأحكام الواردة فيها والإف�ساحات الأخرى المتعلقة 

بها. تم اإدراج اإي�ساح المجموعة حول الإيرادات �سمن اإي�ساح رقم )8(.

اإن الإيرادات ح�سب القطاع مف�سح عنها في الإي�ساح رقم )25(.
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ذمم مدينة واأ�سول اأخرى

ال�سداد  عن  العمالء  عجز  خطر  يبقى  المجموعة  عمالء  لطبيعة  ونظرًا  العمالء  مع  هامة  مدينة  تجارية  ذمم  المجموعة  لدى  يوجد 
مو�سوعًا هامًا.

ا�ستالم  العتبار  بعين  والأخذ  المدينة  الذمم  المجموعة على عمليات تح�سيل  اختبار �سوابط  بها  قمنا  التي  التدقيق  ت�سمنت عمليات 
النقد بعد نهاية ال�سنة، واختبار كفاية مخ�س�سات المجموعة مقابل الذمم التجارية المدينة من خالل اختبار الفترا�سات ذات ال�سلة 
مع الأخذ بعين العتبار معلوماتنا عن خبرة التح�سيالت موؤخرًا في هذا القطاع واأي�سًا البيانات التاريخية من خبرة التح�سيالت ال�سابقة 
للمجموعة. كما قمنا اأي�سًا بالأخذ بعين العتبار كفاية اإف�ساحات المجموعة في هذا المجال. تم اإيراد اإف�ساحات المجموعة حول الذمم 

المدينة والأ�سول الأخرى �سمن اإي�ساح رقم )17(.

تقييم الأ�سول المالية غير الم�سعرة المتاحة للبيع

تمثل ا�ستثمارات المجموعة في الأ�سول المالية غير الم�سعرة المتاحة للبيع ما ن�سبته 23% من اإجمالي الأ�سول. ونظرًا لطبيعة التركيبة 
الفريدة و�سروط تلك ال�ستثمارات، فاإن تقييم تلك ال�ستثمارات مبني اإما على اأ�سا�س تقييمات خارجية م�ستقلة اأو على نماذج تقييم تم 
تطويرها داخليًا من قبل ال�سركة ولي�س على اأ�سا�س اأ�سعار معلنة في اأ�سواق ن�سطة، مما يوؤدي اإلى وجود عدم تاأكد جوهري حول قيا�س قيمة 
تلك ال�ستثمارات. وبناء عليه، كان لتقدير القيمة العادلة لتلك ال�ستثمارات اأهمية كبرى في تدقيقنا، مما تطلب �سرف المزيد من الوقت 
الإ�سافي في مجهود التدقيق لتقييم مدى مالئمة تلك التقييمات والفر�سيات التي بنيت عليها. تم اإيراد اإف�ساحات المجموعة حول تلك 

الأ�سول المالية المتاحة للبيع �سمن اإي�ساح رقم )14(.

اأو  الداخلية  المجموعة  تقييمات  مع  الم�سعرة  غير  لال�ستثمارات  الدفترية  القيمة  مطابقة  ت�سمنت  بها  قمنا  التي  التدقيق  عمليات  اإن 
الخارجية المعدة با�ستخدام تقنيات التقييم، تقييم واختبار مالءمة التقديرات والفترا�سات ومنهجية التقييم والح�سول على الم�ستندات 

الموؤيدة والتو�سيحات لتعزيز التقييمات. 

معلومات اأخرى

اإن الإدارة م�سوؤولة عن المعلومات الأخرى. تتاألف المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير ال�سنوي للمجموعة ل�سنة 2016، 
بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الح�سابات. لقد ح�سلنا على تقرير مجل�س اإدارة ال�سركة الأم قبل تاريخ تقرير مراقبي 

الح�سابات ونتوقع الح�سول على ما تبقى من اأق�سام التقرير ال�سنوي للمجموعة بعد تاريخ تقرير مراقبي الح�سابات.

اإن راأينا حول البيانات المالية المجمعة ل يغطي المعلومات الأخرى ولم ولن نعبر عن اأي نتيجة تدقيق حولها.

في ما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فاإن م�سوؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المبينة اأعاله واأثناء القيام بذلك، نقوم 
بالنظر في ما اإذا كانت المعلومات الأخرى غير متطابقة جوهريًا مع البيانات المالية المجمعة المرفقة اأو مع معلوماتنا التي تم الح�سول 
عليها اأثناء عملية التدقيق اأو غير ذلك من الأمور التي قد ي�سوبها اأخطاء مادية. واإذا ما ا�ستنتجنا، بناء على الأعمال التي قمنا بها على 
المعلومات الأخرى التي ح�سلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الح�سابات، باأن هناك فعاًل اأخطاء مادية �سمن تلك المعلومات الأخرى، 

فالمطلوب منا بيان تلك الأمور. لي�س لدينا اأي �سيء للتقرير عنه في هذا ال�ساأن. 

م�ضوؤولية الإدارة والم�ضوؤولين عن تطبيق الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة

اإن الإدارة هي الجهة الم�سوؤولة عن اإعداد وعر�س البيانات المالية المجمعة ب�سكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن نظام 
ال�سبط الداخلي الذي تراه منا�سبًاً لتمكينها من اإعداد البيانات المالية المجمعة ب�سكل خاٍل من فروقات مادية �سواء كانت ناتجة عن 

الغ�س اأو الخطاأ.

ولإعداد تلك البيانات المالية المجمعة، تكون الإدارة م�سوؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على ال�ستمرار كمن�ساأة عاملة، والإف�ساح، عند 
ة الإدارة ت�سفية المجموعة اأو  الحاجة، عن الأمور المتعلقة بتحقيق تلك ال�ستمرارية وتطبيق مبداأ ال�ستمرارية المحا�سبي، ما لم يكن بنيَّ

اإيقاف اأن�سطتها، اأو عدم توفر اأية بدائل اأخرى واقعية �سوى اتخاذ هذا الإجراء.

اإن الم�سوؤولين عن تطبيق الحوكمة هم الجهة الم�سوؤولة عن مراقبة عملية التقارير المالية للمجموعة.
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م�ضوؤوليات مراقبي الح�ضابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

اإن اأهدافنا هي الح�سول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات المالية المجمعة، ككل، خالية من فروقات مادية، �سواء كانت ناتجة عن الغ�س 
اأو الخطاأ، واإ�سدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على راأينا. اإن التاأكيدات المعقولة هي تاأكيدات عالية الم�ستوى، ولكنها ل ت�سمن باأن مهمة 
الفروقات يمكن  اإن  المادية في حالة وجودها.  الأخطاء  دائمًا  تكت�سف  للتدقيق، �سوف  الدولية  المعايير  المنفذة وفق متطلبات  التدقيق 
اأو مجتمعة، عندما يكون من المتوقع اأن توؤثر على القرارات القت�سادية  اأو الخطاأ وتعتبر مادية �سواء كانت منفردة  اأن تن�ساأ من الغ�س 

للم�ستخدم بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية المجمعة. 

وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممار�سة التقديرات المهنية والحتفاظ بم�ستوى من ال�سك المهني طيلة 
اأعمال التدقيق.كما اأننا:

نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات المادية في البيانات المالية المجمعة، �سواء كانت ناتجة عن الغ�س اأو الخطاأ، وت�سميم وتنفيذ   •
اإجراءات التدقيق المالئمة التي تتجاوب مع تلك المخاطر، والح�سول على اأدلة التدقيق الكافية والمالئمة لتوفر لنا اأ�سا�سًا لإبداء 
راأينا. اإن مخاطر عدم اكت�ساف الفروقات المادية الناتجة عن الغ�س تعتبر اأعلى من تلك المخاطر الناتجة عن الخطاأ، حيث اأن الغ�س 

قد ي�سمل تواطوؤًا، اأو تزويرًا، اأو حذوفاٍت مق�سودة، اأو عر�سًا خاطئًا اأو تجاوزًا لإجراءات ال�سبط الداخلي.
فهم اإجراءات ال�سبط الداخلي التي لها عالقة بالتدقيق لغر�س ت�سميم اإجراءات التدقيق المالئمة ح�سب الظروف، ولكن لي�س لغر�س   •

اإبداء الراأي حول فعالية اإجراءات ال�سبط الداخلي للمجموعة.
المتعلقة بها والمعدة من قبل  المطبقة والإي�ساحات  المحا�سبية  التقديرات  المتبعة ومعقولية  المحا�سبية  ال�سيا�سات  تقييم مالءمة   •

الإدارة.
التي ح�سلنا  التدقيق  اأدلة  على  وبناء  ال�ستمرارية،  مبداأ  تحقيق  في  المحا�سبية  لالأ�س�س  الإدارة  ا�ستخدام  ال�ستنتاج حول مالءمة   •
عليها، �سوف نقرر في ما اإذا كان هناك اأمور جوهرية قائمة ومرتبطة باأحداث اأو ظروف قد ت�سير اإلى وجود �سكوك جوهرية حول قدرة 
المجموعة على تحقيق ال�ستمرارية. واإذا ما تو�سلنا اإلى وجود تلك ال�سكوك الجوهرية، فاإن علينا اأن نلفت النتباه لذلك �سمن تقرير 
التدقيق واإلى الإف�ساحات المتعلقة بها �سمن البيانات المالية المجمعة، اأو في حالة ما اإذا كانت تلك الإف�ساحات غير مالئمة، �سوف 
يوؤدي ذلك اإلى تعديل راأينا. اإن ا�ستنتاجاتنا تعتمد على اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك فاإنه قد 

يكون هناك اأحداث اأو ظروف م�ستقبلية قد توؤدي اإلى عدم قدرة المجموعة على تحقيق ال�ستمرارية. 
تقييم الإطار العام للبيانات المالية المجمعة من ناحية العر�س والتنظيم والفحوى، بما في ذلك الإف�ساحات، وفي ما اإذا كانت تلك   •

البيانات المالية المجمعة تعك�س المعامالت والأحداث المتعلقة بها ب�سكل يحقق العر�س ال�سامل ب�سكل عادل.
المجموعة  الواردة �سمن  الأخرى  الأن�سطة  اأو  بال�سركات  الخا�سة  المالية  المعلومات  كافية ومالئمة عن  تدقيق  اأدلة  الح�سول على   •
لإبداء راأي حول البيانات المالية المجمعة. اإننا م�سوؤولون عن توجيه والإ�سراف على واأداء اأعمال تدقيق المجموعة. ل نزال الم�سوؤولين 

الوحيدين عن راأينا حول اأعمال التدقيق التي قمنا بها. 

نقوم بالعر�س على الم�سوؤولين عن تطبيق الحوكمة، و�سمن اأمور اأخرى، خطة واإطار وتوقيت التدقيق والأمور الجوهرية الأخرى التي تم 
اكت�سافها، بما في ذلك نقاط ال�سعف الجوهرية في نظام ال�سبط الداخلي التي لفتت انتباهنا اأثناء عملية التدقيق.

اأخالقية المهنة المتعلقة بال�ستقاللية، وتزويدهم بكافة  التزامنا بمتطلبات  كما نقوم بتزويد الم�سوؤولين عن تطبيق الحوكمة بما يفيد 
ارتباطاتنا اأو اأي اأمور اأخرى قد ت�سير اإلى وجود �سكوك في ا�ستقالليتنا، والتدابير التي تم اتخاذها، اإن وجدت.

ومن بين الأمور التي يتم التوا�سل بها مع الم�سوؤولين عن تطبيق الحوكمة، تلك الأمور التي تم تحديدها من قبلنا على اأن لها الأهمية الكبرى 
في تدقيق البيانات المالية المجمعة لل�سنة الحالية وتم اعتبارها بذلك، من اأمور التدقيق الهامة. ولقد قمنا بالإف�ساح عن تلك الأمور 
�سمن تقرير التدقيق، ما لم تكن القوانين اأو الت�سريعات المحلية تحد من الإف�ساح عن اأمر معين، اأو في حالت نادرة جدًا، قررنا عدم 

الإف�ساح عنها �سمن تقريرنا تجنبًا لنتائج عك�سية قد تحدث نتيجة الإف�ساح عنها والتي قد تطغى على الم�سلحة العامة.
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التقرير حول المتطلبات القانونية والت�ضريعات الأخرى

تقرير مجل�س  في  الواردة  والبيانات  المجمعة  المالية  البيانات  واأن  منتظمة  ب�سجالت محا�سبية  تحتفظ  الأم  ال�سركة  ال�سركة  اأن  براأينا 
اإدارة ال�سركة الأم في ما يتعلق بهذة البيانات المالية المجمعة، متفقة مع ما هو وارد في تلك ال�سجالت. وقد ح�سلنا على كافة المعلومات 
قانون  يتطلبها  التي  المعلومات  تت�سمن جميع  المجمعة  المالية  البيانات  اأن  كما  التدقيق،  لأغرا�س  �سرورية  راأيناها  التي  والإي�ساحات 
ال�سركات رقم )1( ل�سنة 2016 ولئحته التنفيذية وعقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، والتعديالت الالحقة لهم، واأن الجرد 
قد اأجري وفقًا لالأ�سول المرعية، واأنه في حدود المعلومات التي توفرت لنا، لم تقع خالل ال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2016، مخالفات 
لأحكام قانون ال�سركات والالئحة التنفيذية اأو عقد التاأ�سي�س اأو النظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، والتعديالت الالحقة لهم، على وجه يوؤئر 

ماديًا في ن�ساط ال�سركة الأم اأو مركزها المالي.

اأنور يو�سف القطامي
زميل جمعية المحا�سبين القانونيين في بريطانيا

)مراقب مرخ�س رقم 50 فئة اأ(
جرانت ثورنتون - انور القطامي و�سركاهم

عبداللطيف عبداهلل هو�سان الماجد
)محا�سب قانوني 70 اأ(

المحا�سبون المتحدون - باركر راندال

الكويت
16 مار�س 2017
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بيان الأرباح والخ�ضائر المجمع 

اإي�ساحات

لل�سنة المنتهية
في 31 دي�سمبر

2016
د.ك

لل�سنة المنتهية
في 31 دي�سمبر

2015
د.ك

الإيرادات
840,997,52048,215,733اإيراد مبيعات وخدمات

)35,057,001()32,084,655(تكلفة المبيعات والخدمات
8,912,86513,158,732مجمل الربح

512,293230,238اإيرادات ت�سغيل اأخرى
9869,7091,353,635اإيرادات ا�ستثمارات 

)53,394(13348,667ح�سة في نتائج �سركات زميلة
-13163,053ربح ناتج عن ا�ستحواذ على اأ�سهم اإ�سافية في �سركة زميلة

3,244155,476ربح فروقات عمله
10,809,83114,844,687

الم�ساريف والأعباء الأخرى
)2,296,774()2,225,411(م�ساريف توزيع

)3,311,655()5,860,049(10م�ساريف عمومية واإدارية واأخرى
 )4,530()2,320(تكاليف تمويل

)715,321()1,530,259(14هبوط في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
-)127,605(15مخ�س�س ب�ساعة بطيئة الحركة

-)426,500(17مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها
الربح قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم 

637,6878,516,407 العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة
)73,781()7,495(مخ�س�س ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

)192,945()37,473(مخ�س�س �سريبة دعم العماله الوطنيه
)75,414()13,841(مخ�س�س الزكاة

)150,000(-مخ�س�س مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة
578,8788,024,267ربح ال�سنه 
الخا�س بـ:

773,9277,787,570مالكي ال�سركة الأم
236,697)195,049(الح�س�س غير الم�سيطرة

578,8788,024,267ربح ال�سنة
22.395 فل�س2.226 فل�س11ربح ال�سهم الأ�سا�سي الخا�س بمالكي ال�سركة الأم
22.298 فل�س2.218 فل�س11ربح ال�سهم المخفف الخا�س بمالكي ال�سركة الأم

اإن الإي�ساحات المبينة على ال�سفحات 12 - 54 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الأرباح اأو الخ�ضائر والدخل ال�ضامل الآخر المجمع

لل�سنة المنتهية
في 31 دي�سمبر

2016
د.ك

لل�سنة المنتهية
في 31 دي�سمبر

2015
د.ك

578,8788,024,267ربح ال�سنة
)خ�سائر( / اإيرادات �ساملة اأخرى:

بنود �سيتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا اإلى بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع
ا�ستثمارات متاحة للبيع:

)2,498,922()150,649(- �سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة
1,530,259715,321- المحول اإلى بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع نتيجة الهبوط في القيمة

)261,408()63,663(- المحول اإلى بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع نتيجة البيع
115,706188,518فروقات تحويل ناتجة من عمليات اأجنبية

14,83713,270ح�سة في اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سركات الزميلة
)1,843,221(1,446,490مجموع الإيرادات / )الخ�سائر( ال�ساملة الأخرى

2,025,3686,181,046مجموع الدخل ال�سامل خلل ال�سنة 
مجموع الدخل ال�سامل الخا�س ب�:

2,185,4775,876,983مالكي ال�سركة الأم
304,063)160,109(الح�س�س غير الم�سيطرة

2,025,3686,181,046

اإن الإي�ساحات المبينة على ال�سفحات 12 - 54 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان المركز المالي المجمع

اإي�ساحات

31 دي�سمبر
2016

د.ك

31 دي�سمبر
2015

د.ك
الأ�سول

الأ�سول غير المتداولة
1228,006,93127,068,220ممتلكات واآلت ومعدات

135,656,5995,185,237ا�ستثمار في �سركات زميله
1436,405,59536,952,921ا�ستثمارات متاحة للبيع

70,069,12569,206,378
الأ�سول المتداولة
1519,611,39218,675,127ب�ساعة وقطع غيار

161,885,9671,961,526ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر
1715,725,83512,898,091ذمم مدينه واأ�سول اأخرى

181,502,5007,225,000ودائع ثابتة
4,117,9833,796,195نقد واأر�سدة لدى البنوك

42,843,67744,555,939
112,912,802113,762,317مجموع الأ�سول

حقوق الملكية والخ�سوم
حقوق الملكية

1934,924,65734,793,545راأ�س المال 
1932,364,83932,202,714عالوة اإ�سدار اأ�سهم

)34,236()57,110(20اأ�سهم خزينة
214,737,1734,653,899احتياطي قانوني

212,826,3812,743,107احتياطي اختياري
142,183250,002احتياطي اأ�سهم منحة للموظفين

229,488,7728,077,222بنود اأخرى في حقوق الملكية
764,5947,127,404اأرباح مرحلة 

85,191,48989,813,657مجموع حقوق الملكية الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم
5,466,4355,626,544الح�س�س غير الم�سيطرة

90,657,92495,440,201مجموع حقوق الملكية
الخ�سوم

الخ�سوم غير المتداولة
767,015741,570مخ�س�س م�ساريف ردم الحفر 
5,171,1074,900,778مخ�س�س مكافاأة نهاية الخدمة

5,938,1225,642,348
الخ�سوم المتداولة

23530,450635,973دائنو مرابحة
2415,786,30612,043,795ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى 

16,316,75612,679,768
22,254,87818,322,116مجموع الخ�سوم

112,912,802113,762,317مجموع حقوق الملكية والخ�سوم

عبدالعزيز ابراهيم الربيعة
رئي�س مجل�س الإدارة

د. عادل خالد ال�سبيح
نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي

اإن الإي�ساحات المبينة على ال�سفحات 12 - 54 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

حقوق الملكية الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم

راأ�س المال
د.ك

 عالوة 
اإ�سدار
اأ�سهم
د.ك

اأ�سهم
خزينة

د.ك

احتياطي
قانوني

د.ك

احتياطي
اختياري

د.ك

احتياطي 
اأ�سهم منحة 

للموظفين
د.ك

بنود اأخرى 
في حقوق 

الملكية 
)اإي�ساح 

)22
د.ك

 اأرباح 
مرحلة

د.ك

المجموع 
الفرعي

د.ك

الح�س�س 
غير 

الم�سيطرة
د.ك

المجموع
د.ك

 الر�سيد كما في 
4,653,8992,743,107250,0028,077,2227,127,40489,813,6575,626,54495,440,201)34,236(134,793,54532,202,714 يناير 2016 

توزيعات اأرباح مدفوعة 
)6,970,189(-)6,970,189()6,970,189(-------)اإي�ساح 26(

)22,874(-)22,874(-----)22,874(--�سراء اأ�سهم خزينة

تكلفة المدفوعات بالأ�سهم 
185,418-185,418--185,418-----)اإي�ساح 19(

اإ�سدار اأ�سهم منحة 
-----)293,237(---131,112162,125للموظفين )اإي�ساح 19(

)6,807,645(-)6,807,645()6,970,189(-)107,819(--)22,874(131,112162,125المعامالت مع المالكين

578,878)195,049(773,927773,927-------ربح / )خ�سارة( ال�سنة

الإيرادات ال�ساملة الأخرى 
1,411,55034,9401,446,490-1,411,550------خالل ال�سنة 

مجموع الدخل ال�سامل 
2,025,368)160,109(1,411,550773,9272,185,477------خالل لل�سنة

---)166,548(--83,27483,274---المحول اإلى الحتياطيات

 الر�سيد كما في 
4,737,1732,826,381142,1839,488,772764,59485,191,4895,466,43590,657,924)57,110(3134,924,65732,364,839 دي�سمبر 2016 

 الر�سيد كما في 
3,825,9282,243,107296,4829,987,8096,301,68889,345,0102,853,11192,198,121)6,440(134,675,78332,020,653 يناير 2015 

)5,216,650(-)5,216,650()5,216,650(-------توزيعات اأرباح مدفوعة 

الزيادة في راأ�س مال 
2,052,2502,052,250---------ال�سركات التابعة

تاأثير التغير في ن�سبة ملكية 
-417,120)417,120()417,120(-------�سركة تابعة 

)28,119(-)28,119(-----)28,119(--�سراء اأ�سهم خزينة

210-210)113(----323--بيع اأ�سهم خزينة

تكلفة المدفوعات بالأ�سهم 
253,343-253,343--253,343-----)اإي�ساح 19(

اإ�سدار اأ�سهم منحة 
-----)299,823(---117,762182,061للموظفين )اإي�ساح 19(

)2,938,966(2,469,370)5,408,336()5,633,883(-)46,480(--)27,796(117,762182,061المعامالت مع المالكين

7,787,5707,787,570236,6978,024,267-------ربح ال�سنة

 الإيرادات ال�ساملة 
)1,843,221(67,366)1,910,587(-)1,910,587(------الأخرى خالل ال�سنة 

مجموع الدخل ال�سامل 
7,787,5705,876,983304,0636,181,046)1,910,587(------خالل لل�سنة

---)1,327,971(--827,971500,000---المحول اإلى الحتياطيات

 الر�سيد كما في 
4,653,8992,743,107250,0028,077,2227,127,40489,813,6575,626,54495,440,201)34,236(3134,793,54532,202,714 دي�سمبر 2015 

اإن الإي�ساحات المبينة على ال�سفحات 12 - 54 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقديه المجمع

لل�سنة المنتهية 
في 31 دي�سمبر 

2016
د.ك

لل�سنة المنتهية 
في 31 دي�سمبر 

2015
د.ك

اأن�سطة الت�سغيل
578,8788,024,267ربح ال�سنة
تعديالت:

3,661,5243,242,983ا�ستهالك ممتلكات واآلت ومعدات
33,284)167,411()ربح( / خ�سارة �سطب ممتلكات واآلت ومعدات 

)291,182()79,670(ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
53,394)348,667(ح�سة في نتائج �سركات زميله

-)163,053(ربح ناتج عن ا�ستحواذ على اأ�سهم اإ�سافية في �سركة زميلة
1,530,259715,321هبوط في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع

)930,137()343,963(اإيرادات توزيعات اأرباح من ا�ستثمارات متاحة للبيع
-28,817اإيرادات توزيعات اأرباح من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر

)234,690()238,964(اإيراد من مرابحة ق�سيرة الأجل
185,418299,823تكلفة المدفوعات بالأ�سهم

)31,976()5,986(اإيرادات فوائد
2,3204,530تكاليف تمويل

)211,362()369,796(خ�سائر فروقات عملة من الأ�سول والخ�سوم غير الت�سغيلية
25,44517,422مخ�س�س م�ساريف ردم الحفر 
-127,605مخ�س�س ب�ساعة بطيئة الحركة

-426,500مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها
718,235721,722مخ�س�س مكافاأة نهاية خدمة الموظفين

5,567,49111,413,399
التغيرات في اأ�سول وخ�سوم الت�سغيل:

)2,294,314()936,265(ب�ساعة وقطع غيار
75,559427,850ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر

)1,927,742()2,827,744(ذمم مدينة واأ�سول اأخرى
)408,337(3,742,511ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى

5,621,5527,210,856التدفقات النقدية الت�سغيلية
)548,096()447,906(مكافاأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

5,173,6466,662,760�سافي التدفقات النقدية الناتجة من اأن�سطة الت�سغيل
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بيان التدفقات النقديه المجمع )تتمة(

لل�سنة المنتهية 
في 31 دي�سمبر 

2016
د.ك

لل�سنة المنتهية 
في 31 دي�سمبر 

2015
د.ك

اأن�سطة ال�ستثمار
)2,145,717()4,538,284(�سراء ممتلكات واآلت ومعدات

)2,297,650(101,023ا�ستثمار في �سركات زميلة - بال�سافي
)2,015,714(-�سراء ا�ستثمارات متاحه للبيع

346,079658,604المح�سل من ا�سترداد / بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
343,963930,137اإيرادات توزيعات اأرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات متاحة للبيع 

اإيرادات توزيعات اأرباح م�ستلمة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو 
-28,817الخ�سائر

)3,500,000(5,722,500ودائع ثابتة
238,964234,690اإيرادات م�ستلمة من ا�ستثمارات مرابحة ق�سيرة الأجل 

5,98631,976اإيرادات فوائد م�ستلمة
107,571-اإيرادات توزيعات اأرباح م�ستلمة من ال�ستثمار في �سركات زميلة

)7,996,103(2,249,048�سافي التدفقات النقديه الناتجة من / )الم�ستخدمة في( اأن�سطة ال�ستثمار
اأن�سطة التمويل

)638,092()105,523(ت�سديد مرابحة دائنة
644,685-المح�سل من دائني مرابحة

2,052,250-اإ�سافات من قبل ح�س�س غير م�سيطرة
)28,119()22,874(�سراء اأ�سهم خزينة

323-بيع اأ�سهم خزينة
)102,446(-المدفوع من قرو�س لأجل 

)4,530()2,320(تكاليف تمويل مدفوعة
)5,216,650()6,970,189(توزيعات اأرباح مدفوعة

)3,292,579()7,100,906(�سافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في اأن�سطة التمويل
)4,625,922(321,788�سافي الزيادة / )النق�س( في النقد و�سبه النقد

3,796,1958,422,117النقد و�سبه النقد في بداية ال�سنة 
4,117,9833,796,195النقد و�سبه النقد في نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات المبينة على ال�سفحات 12 - 54 ت�سكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة

التاأ�ضي�س والن�ضاط . 1

تاأ�س�ست �سركة ال�سناعات الوطنية )ال�سركة الأم( في 1 فبراير 
في  م��درج��ة  واأ�سهمها  ع��ام��ة،  كويتية  م�ساهمة  ك�سركة   1997
لمجموعة  تابعة  الأم  ال�سركة  اإن  المالية.  ل��الأوراق  الكويت  �سوق 
الأم  )ال�سركة  �����س.م.ك.ع   - القاب�سة  الوطنيه  ال�سناعات 

الرئي�سية(.

اإن الأغرا�س الرئي�سية لل�سركة الأم هي كما يلي:
ت�سنيع وت�سويق منتجات مواد البناء والبنية التحتية.  -

الت�سنيع  واإع����ادة  ال�سناعية  الأن�����س��ط��ة  جميع  ممار�سة   -
بوا�سطة  اأو  مبا�سرة  وتنفيذها  بها  المت�سلة  والأن�سطة 
على  الح�سول  بعد  الغير  لح�ساب  اأو  لح�سابها  وذلك  الغير 

التراخي�س ال�سناعية الالزمة من الجهات المخت�سة.
تنفيذ الدرا�سات والبحاث والتطوير وتقديم الإ�ست�سارات في   -

المجالت ال�سناعية بكافة اأنواعها.
وت�سدير  ا�ستيراد  بن�ساط  المت�سلة  المواد  تجارة  ممار�سة   -

وت�سويق المنتجات.
اأعمال النقل والتخلي�س والتخزين والتغليف والتعبئة للمواد   -

الخام والمنتجات وتملك و�سائل النقل والنخزين الالزمة.
وال�سخور  ال��رم��ال  وا�ستخراج  والمقالع  المحاجر  اأع��م��ال   -

وتجارتها وت�سكيلها وت�سنيعها وا�ستيراد المعدات الالزمة.
لمبا�سرة  الالزمة  والعقارات  المنقولت  وا�ستئجار  تملك   -

ن�ساط ال�سركة وت�سويق منتجاتها.
تاأ�سي�س ال�سركات اأو الم�ساركة بها مع اآخرين لتنفيذ اأعمال   -

ال�سركة.
قبل  من  تدار  مالية  محافظ  في  المالية  الفوائ�س  ا�ستثمار   -

�سركات متخ�س�سة.
القيام بالأن�سطة اأعاله داخل وخارج الكويت.  -

ت�سمل المجموعة ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها )اإي�ساح 7(.

اإن عنوان مكتب ال�سركة الأم الم�سجل هو �س.ب 3314 ال�سفاة، 
13034 دولة الكويت. 

تم اإ�سدار قانون ال�سركات الجديد رقم )1( ل�سنة 2016 في 24 
فبراير   1 بتاريخ  الر�سمية  الجريدة  في  ن�سره  وتم   2016 يناير 
2016 والذي بموجبه تم الغاء قانون ال�سركات رقم )25( ل�سنة 
2012 والتعديالت الالحقة له. وفقًا لن�س المادة رقم )5( �سوف 
نوفمبر   26 من  اعتبارًا  رجعي  باأثر  الجديد  القانون  تفعيل  يتم 
2012 كما تم اإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )1( ل�سنة 
2016 بتاريخ 12 يوليو 2016 وتم ن�سرها في الجريدة الر�سمية 
للقانون  التنفيذية  الالئحة  الغت  وبذلك   2016 يوليو   17 بتاريخ 

رقم )25( ل�سنة 2012.

قبل  من  المجمعة  المالية  البيانات  هذه  باإ�سدار  الت�سريح  تم 
الجمعية  اأن   2017 مار�س   16 بتاريخ  الأم  ال�سركة  اإدارة  مجل�س 
هذه  تعديل  على  القدره  لها  الأم  ال�سركة  لم�ساهمي  العمومية 

البيانات المالية المجمعة بعد �سدورها.

اأ�ضا�س الإعداد. 2

تم اإعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة على اأ�سا�س مبداأ 
بالقيمة  المدرجة  المالية  الأ�سول  با�ستثناء  التاريخية  التكلفة 
اأو الخ�سائر والأ�سول المالية المتاحة  العادلة من خالل الأرباح 

للبيع والتي تم قيا�سها بالقيمة العادلة.

تم عر�س البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي )»د.ك.«( 
وهي العملة الرئي�سية والعر�س لل�سركة الأم.

بيان الإلتزام. 3

الدولية  للمعايير  وفقًا  المجمعة  المالية  البيانات  اإعداد هذه  تم 
المحا�سبة  معايير  مجل�س  قبل  من  ال�سادرة  المالية  للتقارير 

الدولية.

التغيرات في ال�ضيا�ضات المحا�ضبية. 4

4.1 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل 
المجموعة 

للفترات  مفعلة  والمعدلة  الجديدة  المعايير  م��ن  ع��دد  هناك 
تطبيقها  تم  والتي   2016 يناير   1 بعد  اأو  في  تبداأ  التي  ال�سنوية 
من قبل المجموعة لكن لم يكن لها اأي اأثر جوهري على المركز 

المالي اأو نتائج ال�سنة.
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في ما يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة: 

يفعل للفترات المالية المعيار اأو التف�سير
التي تبداأ في

1 يناير 2016المعيار الدولي للتقارير المالية رقم11: المحا�سبة عن �سراء ح�س�س في عمليات محا�سة- تعديالت
1 يناير 2016معيار المحا�سبة الدولي رقم 1 مبادرة الإف�ساح - تعديالت 

1 يناير 2016معيار المحا�سبة الدولي رقم 16 و38 تو�سيح الطرق المقبولة لال�ستهالك والإطفاء - تعديالت 
1 يناير 2016معيار المحا�سبة الدولي رقم 27 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنف�سلة - تعديالت 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 و12 ومعيار المحا�سبة الدولي رقم 28 المن�ساآت ال�ستثمارية: تطبيق
1 يناير 2016ا�ستثناء التجميع - تعديالت 

1 يناير 2016التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 المحا�سبة عن �سراء 
ح�س�س في عمليات محا�سة - تعديلت 

 11 رق��م  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  اإن 
عملية  في  الح�سة  م�ستري  من  تتطلب  المحا�سة”  “ترتيبات 
في  محدد  هو  )كما  العمل  الن�ساط  فيها  ي�سكل  التي  المحا�سة 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 “دمج الأعمال”( لتطبيق 
المعيار  في  الأعمال  دمج  لعمليات  المحا�سبية  المبادىء  كافة 
الدولي للتقارير المالية رقم 3 والمعايير الدولية للتقارير المالية 
الإر�سادات  مع  تتعاأر�س  التي  المبادىء  تلك  با�ستثناء  الأخ��رى، 
الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11. كما تتطلب 
تلك التعديالت اأي�سا الإف�ساح عن المعلومات المطلوبة من قبل 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 والمعايير الدولية للتقارير 

المالية الأخرى الخا�سة بعمليات دمج الأعمال. 

للح�سة  المبدئي  ال�سراء  من  كل  على  اأي�سا  التعديالت  تنطبق 
المحا�سة  اإ�سافية في عملية  المحا�سة و�سراء ح�سة  في عملية 
المحتفظ  الح�س�س  قيا�س  اإع��ادة  يتم  ل  الخيرة،  الحالة  )في 
بها �سابقا(. كما تنطبق التعديالت اأي�سا ب�سورة م�ستقبلية على 

�سراء الح�س�س في عمليات المحا�سة. 

معيار المحا�سبة الدولي رقم 1 مبادرة الإف�ساح - تعديلت 

باإجراء   1 رقم  الدولي  المحا�سبة  معيار  على  التعديالت  تقوم 
التغيرات التالية: 

ليجب  المعلومات   )1( ب��اأن  التعديالت  تو�سح  الــمــاديــة:   •
 )2( م��ادي��ة،  غير  معلومات  بتقديم  اأو  بالتجميع  حجبها 
المالية،  البيانات  اجزاء  كل  على  تنظبق  المادية  اعتبارات 
اإف�ساحًا محددًا، عندها  المعيار  يتطلب  و)3( حتى عندما 

يتم تطبيق اعتبارات المادية. 
بــيــان الــمــركــز الــمــالــي وبــيــان الأربــــاح والخ�سائر والــدخــل   •
تقديم   )1( يلي:  بما  التعديالت  تقوم  ــر:  ــ الآخـ الــ�ــســامــل 

في  عر�سها  �سيتم  التي  المفردات  بنود  قائمة  باأن  تو�سيح 
هذه البيانات يمكن عدم تجميعها وتجميعها كما هو منا�سب 
وكذلك تقديم اإر�سادات اإ�سافية حول المجاميع الفرعية في 
هذه البيانات و)2( تو�سيح اأن ح�سة المن�ساأة من الإيرادات 
حقوق  ح�سب  المحت�سبة  الزميلة  لل�سركات  الأخرى  ال�ساملة 
مجموعها  في  عر�سها  يتعين  المحا�سة  و�سركات  الملكية 
كبنود مفردات واحدة �سواء �سيتم لحقًا اإعادة ت�سنيفها ام 

ل في الأرباح والخ�سائر. 
للطرق  اإ�سافية  اأمثلة  باإ�سافة  التعديالت  تقوم  ملحظات:   •
الفهم  قابلية  اأن  لتو�سيح  المالحظات  لترتيب  الممكنة 
والمقارنة يجب النظر فيها عند تحديد ترتيب المالحظات 
بالترتيب  عر�سها  اإل��ى  تحتاج  ل  المالحظات  اأن  ولإث��ب��ات 
المحا�سبة  معيار  من   114 الفقرة  في  الآن  حتى  المحدد 
الدولية  المحا�سبة  معايير  مجل�س  قام  كما   .1 رقم  الدولي 
بتحديد  المتعلقة  الأمثلة  وال�سركة  الإر�سادات  بحذف  اأي�سا 
ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة التي لوحظ اأنها من المحتمل 

اأن تكون غير مفيدة.

معيار المحا�سبة الدولي رقم 16 و38 بيان الطرق المعتمدة 
لل�ستهلك والإطفاء - تعديلت 

تم بيان التعديالت التالية على معيار المحا�سبة الدولي رقم   •
 )38( رقم  والمعيار  والمعدات  والآلت  الممتلكات   )16(

الأ�سول غير الملمو�سة.
الناتج  الدخل  اأ�سا�س  على  الأ�سول  ا�ستهالك  طريقة  تعتبر   •
من الن�ساط الم�ستخدم به ذلك الأ�سل طريقة غير منا�سبة 

ل�ستهالك الممتلكات والآلت والمعدات.
الن�ساط  الناتج من  الدخل  اأ�سا�س  اإطفاء على  تعتبر طريقة   •
منا�سبة  غير  طريقة  الملمو�س  غير  الأ�سل  ي�ستخدم  ال��ذي 

ب�سكل عام با�ستثناء بع�س الحالت المحددة.
التوقعات التي ت�سير اإلى انخفا�س �سعر البيع للمواد التي يتم   •
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اأو توقعات  اإنتاجها با�ستخدام اأ�سول تحتوي على تكنولوجيا 
ذات عائد تجاري بطىء والتي بدورها قد توؤدي اإلى انخفا�س 

التوقعات القت�سادية من ذلك الأ�سل.

معيار المحا�سبة الدولي رقم 27 طريقة حقوق الملكية في 
البيانات المالية المنف�سلة - تعديلت 

“البيانات   27 رقم  الدولي  المحا�سبة  معيار  على  التعديالت  اإن 
عن  المحا�سبة  اختياريًا  يتم  ب��اأن  ت�سمح  المنف�سلة”  المالية 
ال�ستثمارات في ال�سركات التابعة و�سركات المحا�سة وال�سركات 
المالية  البيانات  في  الملكية  حقوق  طريقة  با�ستخدام  الزميلة 

المنف�سلة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 و12 ومعيار المحا�سبة 
الدولي رقم 28 المن�ساآت ال�ستثمارية: تطبيق ا�ستثناء التجميع 

- تعديلت 

تهدف التعديالت اإلى تو�سيح الجوانب التالية: 
التعديالت  توؤكد  بيانات مالية مجمعة:  اإعداد  الإعفاء من   •
ام  ل�سركة  مجمعة  مالية  بيانات  اإع���داد  م��ن  الإع��ف��اء  ب��اأن 
ل�سركة  تابعة  �سركة  هي  التي  الأم  ال�سركة  متاح  متو�سطة 
ا�ستثمارية حتى لو قامت ال�ستثمارية بقيا�س جميع ال�سركات 

التابعة لها بالقيمة العادلة. 
بالأن�سطة  تتعلق  خــدمــات  تــقــدم  الــتــي  الــتــابــعــة  الــ�ــســركــة   •
خدمات  تقدم  التي  التابعة  اإن  الأم:  ال�سركة  ال�ستثمارية 
تجميعها  يجب  ل  الأم  ال�سركة  ال�ستثمارية  بالأن�سطة  تتعلق 

اإذا كانت التابعة نف�سها �سركة ا�ستثمارية. 
�سركة  م�ستثمر  قبل  مــن  الملكية  حقوق  طريقة  تطبيق   •
غير ا�ستثمارية على �سركة ا�ستثمارية م�ستثمر فيها: عند 
�سركة  اأو  زميلة  �سركة  على  الملكية  حقوق  طريقة  تطبيق 
في  الم�ستثمرة  ال�ستثمارية  غير  يمكن  عندها  محا�سة، 
المطبق  العادلة  القيمة  بقيا�س  الحتفاظ  ا�ستثمارية  �سركة 
من قبل الزميلة اأو �سركة المحا�سة لح�س�سها في ال�سركات 

التابعة. 
ال�سركات  تقي�س  التي  ال�ستثمارية  المطلوبة:  الإف�ساحات   •
الإف�ساحات  بتقديم  تقوم  ال��ع��ادل��ة  بالقيمة  لها  التابعة 
المعيار  قبل  من  المطلوبة  ال�ستثمارية  بال�سركات  المتعلقة 

الدولي للتقارير المالية رقم 12. 

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

 -  5 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت   .i
المعيار  اإر�سادات محددة في  باإ�سافة  التعديالت  تقوم هذه 
التي تقوم فيها  5 في الحالت  المالية رقم  للتقارير  الدولي 
المن�ساأة باإعادة ت�سنيف الأ�سل من محتفظ به لغر�س البيع 
اإلى محتفظ به لغر�س التوزيع والعك�س بالعك�س وفي الحالت 
لغر�س  ب��ه  المحتفظ  الأ���س��ل  محا�سبة  فيها  تتوقف  التي 

التوزيع. 
 -  7 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت   .ii
لتو�سيح  اإ�سافية  اإر���س��ادات  بتقديم  التعديالت  ه��ذه  تقوم 
في ما اإذا كان عقد الخدمات م�ستمر بالن�سغال في الأ�سل 
البيانات  في  الإف�ساحات  موازنة  حول  والتو�سيح  المحول، 

المالية المجمعة. 
تقوم   -  19 رقم  الدولي  المحا�سبة  معيار  على  التعديالت   .iii
الجودة  ذات  ال�سركات  �سندات  اأن  بتو�سيح  التعديالت  هذه 
الخ�سم  معدل  تقييم  في  الم�ستخدمة  العالية  الئتمانية 
العملة  بنف�س  تقويمه  يجب  الخدمة  بعد  ما  بمنافع  الخا�س 

التي �ستدفع بها تلك المنافع. 
تقوم   -  34 رقم  الدولي  المحا�سبة  معيار  على  التعديالت   .iv
التقرير  في  اآخر  مكان  “في  معنى  بتو�سيح  التعديالت  هذه 

المرحلي” وتتطلب اإ�سنادًا ترافقيًا. 

4.2 المعايير الم�ضدرة من مجل�س المعايير الدولية ولكن 
غير المفعلة بعد

بتاريخ الم�سادقة على هذه البيانات المالية المجمعة، تم اإ�سدار 
بع�س المعايير/ التعديالت والتف�سيرات من قبل مجل�س المعايير 
الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل 

المجموعة.

ال�سيا�سات  �سمن  التعديالت  كافة  تبني  يتم  اأن  الإدارة  تتوقع 
المحا�سبية للمجموعة وللمرة الأولى خالل الفترة التي تبداأ بعد 
تاريخ تفعيل المعيار الجديد اأو التعديل اأو التف�سير. اإن المعلومات 
عن المعايير والتعديالت والتف�سيرات الجديدة المتوقع اأن يكون 
هناك  اأدن���اه.  مبينة  للمجموعة  المالية  بالبيانات  ارتباط  لها 
بع�س المعايير والتف�سيرات الجديدة قد تم اإ�سدارها لكن لي�س 
المالية  البيانات  على  مادي  تاأثير  اأي  لها  يكون  اأن  المتوقع  من 

المجمعة للمجموعة. 
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يفعل للفترات المالية المعيار اأو التف�سير
التي تبداأ في

1 يناير 2017معيار المحا�سبة الدولي رقم 7 بيان التدفقات النقدية - تعديالت 
1 يناير 2017معيار المحا�سبة الدولي رقم 12 �سرائب الدخل - تعديالت 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 ومعيار المحا�سبة الدولي رقم 28 بيع اأو م�ساهمة الأ�سول بين 
لم يتم تحديد تاريخالم�ستثمر و�سركته الزميلة اأو �سركة المحا�سة - تعديالت 

1 يناير 2018المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 الدفع بالأ�سهم - تعديالت
1 يناير 2018المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية: الت�سنيف والقيا�س 

1 يناير 2018المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 الإيرادات من العقود مع العمالء
1 يناير 2019المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( عقود الإيجار

1 يناير 2018معيار المحا�سبة الدولي رقم 40 العقارات ال�ستثمارية - تعديالت
1 يناير 2017 و 2018التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية - دورة 2016-2014 

1 يناير 2018معيار لجنة تف�سيرات التقارير المالية الدولية رقم 22 معامالت العملة الأجنبية والدفعة المقدمة 

معيار المحا�سبة الدولي رقم IAS 7( 7( بيان التدفقات 
النقدية - تعديلت 

المقدمة  المعلومات  نوعية  تح�سين  اإل���ى  التعديالت  ت��ه��دف 
لم�ستخدمي البيانات المالية حول التغيرات في مديونية المن�ساأة 

والتدفقات النقدية المتعلقة بها )و التغيرات غير النقدية( 

التعديلت: 

الم�ستخدمين  تمكن  اإف�ساحات  تقديم  المن�ساأة  من  تتطلب   •
الأن�سطة  ع��ن  النا�سئة  الإل��ت��زام��ات  التغيرات  تقييم  م��ن 
التمويلية. تقوم المن�ساأة بتطبيق حكمها عند تحديد ال�سكل 
بهذه  للوفاء  المطلوبة  لالإف�ساحات  المحدد  والم�سمون 

المتطلبات. 
اقتراح عدد من الإف�ساحات المحددة التي قد تكون �سرورية   •

من اأجل الوفاء بالمتطلبات المذكورة اأعاله، بما في ذلك: 
التمويلية  الأن�سطة  عن  النا�سئة  الإلتزامات  في  التغيرات   -
النقدية،  التمويل  تدفقات  ف��ي  التغيرات  ت�سببها  التي 
الح�سول  اأو  العادلة،  القيم  الأجنبياأو  ال�سرف  معدلت 
على اأو فقدان ال�سيطرة على ال�سركات التابعة اأو ال�سركات 

الأخرى. 
لالإلتزامات  والختامية  الفتتاحية  الأر���س��دة  مطابقة   -
النا�سئة عن الأن�سطة التمويلية في بيان المركز المالي بما 

في ذلك تلك التغيرات المحددة مبا�سرة اأعاله. 

معيار المحا�سبة الدولي رقم IAS 12( 12( �سرائب الدخل - 
تحقق الأ�سول ال�سريبية الموؤجلة عن الخ�سائر غير المحققة 

- تعديلت

ت�سكل التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم 12 التغيرات 
التالية: 

المقا�سة  ال��دي��ن  اأدوات  على  المحققة  غير  الخ�سائر  اإن   •
توؤدي  �سريبية  لأغرا�س  بالتكلفة  والمقا�سة  العادلة  بالقيمة 
اإلى فرق موؤقت قابل للخ�سم بغ�س النظر عما اإذا كان حامل 
اداة الدين يتوقع ا�سترداد القيمة الدفترية لتلك الداة عن 

طريق البيع اأو ال�ستخدام. 
الأرب���اح  تقدير  م��ن  تحد  ل  لالأ�سل  الدفترية  القيمة  اإن   •

الم�ستقبلية المحتملة الخا�سعة لل�سريبة. 
الخا�سعة  الم�ستقبلية  ب��الأرب��اح  الخا�سة  التقديرات  اإن   •
رد  عن  الناتجة  ال�سريبية  الخ�سومات  ت�ستثني  لل�سريبة 

الفروقات الموؤقتة القابلة للخ�سم. 
جانب  اإلى  الموؤجل  ال�سريبي  الأ�سل  بتقييم  المن�ساأة  تقوم   •
قانون  يقوم  وحيث  الأخ���رى.  الموؤجلة  ال�سريبية  الأ���س��ول 
تقوم  ال�سريبية،  الخ�سائر  ا�ستخدام  من  بالحد  ال�سرائب 
المن�ساأة بتقييم الأ�سل ال�سريبي الموؤجل اإلى جانب الأ�سول 

ال�سريبية الموؤجلة الأخرى من نف�س النوع. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 ومعيار المحا�سبة 
الدولي رقم 28 بيع اأو م�ساهمة الأ�سول بين الم�ستثمر 

و�سركته الزميلة اأو �سركة المحا�سة - تعديلت 

 10 رق��م  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  اإن 
رقم  ال��دول��ي  المحا�سبة  ومعيار  المجمعة”  المالية  “البيانات 
المحا�سة  و�سركات  الزميلة  ال�سركات  في  “ال�ستثمارات   28
من  الأ�سول  م�ساهمة  اأو  بيع  معالجة  بتو�سيح  تقوم   ”)2011(
النحو  على  المحا�سة  �سركة  اأو  الزميلة  �سركته  اإل��ى  الم�ستثمر 

التالي: 
للم�ستثمر  المالية  البيانات  في  الكامل  الت�سجيل  تتطلب   •
لالأرباح والخ�سائر الناتجة عن بيع اأو م�ساهمة الأ�سول التي 
للتقارير  الدولي  المعيار  في  محدد  هو  )كما  العمل  ت�سكل 
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المالية رقم 3 “دمج الأعمال”(. 
تتطلب الت�سجيل الجزئي لالأرباح والخ�سائر حيثما ل ت�سكل   •
اإلى  اأو الخ�سارة فقط  الأ�سول العمل، اأي يتم ت�سجيل الربح 
تلك  في  عالقة  لها  لي�ست  التي  الم�ستثمرين  م�سالح  حد 

الزميلة اأو �سركة المحا�سة. 

القانوني  ال�سكل  عن  النظر  بغ�س  المتطلبات  هذه  تطبيق  يتم 
الأ�سول من  م�ساهمة  اأو  بيع  �سواء حدثت عملية  مثال  للمعاملة، 
التي  التابعة  في  الح�س�س  بتحويل  يقوم  ال��ذي  الم�ستثمر  قبل 
اأو  التابعة(  على  ال�سيطرة  فقدان  ينتج عنه  الأ�سول )ما  تمتلك 

من قبل البيع المبا�سر لالأ�سول نف�سها.

اإلى  النفاذ  تاريخ  بتاأجيل  الدولية  المحا�سبة  معايير  قام مجل�س 
اأجل غير م�سمى لحين اكتمال الم�ساريع الأخرى. مع ذلك، ي�سمح 

بالتنفيذ المبكر. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 الدفع بالأ�سهم - 
الت�سنيف والقيا�س 

تتعلق التعديالت بتو�سيحات ب�ساأن ما يلي: 
وعدم  ال�ستحقاق  �سروط  اأث��ر  تحديدا  المعيار  يتناول  ل   •
ال�ستحقاق الخا�سة بقيا�س القيمة العادلة لالإلتزام المتكبد 
تتناول  كما  نقدًا.  الم�سددة  بالأ�سهم  الدفعات  معاملة  في 
المحا�سبة  اأن  بتو�سيح  بالإر�سادات  النق�س  التعديالت هذا 
الت�سوية  دفعات  مع  دوم��ا  تتم  اأن  يجب  ال�سروط  ه��ذه  عن 

بالأ�سهم في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2. 
يقوم التعديل باإ�سافة اإر�سادات اإلى المعيار الدولي للتقارير   •
خطة  ت�سنيف  فيه  �سيتم  ال��ذي  الحد  اإل��ى   2 رق��م  المالية 
بكاملها  بالأ�سهم  كت�سوية  الزامية  ت�سوية  �سافي  ميزة  ذات 
)على افترا�س اأنه �سيتم ت�سنيفها كذلك بدون ميزة �سافي 

الت�سوية(؛ و
يتناول التعديل المحا�سبة عن تعديل على بنود و�سروط دفعة   •
بالأ�سهم تغير ت�سنيف المعاملة من ت�سوية نقدية اإلى ت�سوية 

بالأ�سهم. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 9( 9( - الأدوات 
المالية 

باإ�سدار  الدولية )IASB( موؤخرًا  المحا�سبة  قام مجل�س معايير 
المالية”  “الأدوات   9 رق��م  المالية  للتقارير  ال��دول��ي  المعيار 
)2014( ما يمثل اتمام خطته ل�ستبدال معيار المحا�سبة الدولي 
المعيار  يقوم  والقيا�س”.  التحقق  المالية:  “الأدوات   39 رق��م 
معيار  اإر���س��ادات  على  النطاق  وا�سعة  تغيرات  بادخال  الجديد 
المحا�سبة الدولي رقم 39 في ما يتعلق بت�سنيف وقيا�س الأ�سول 

المالية كما يقوم اأي�سا بادخال نموذج “خ�سارة ائتمانية متوقعة” 
جديد خا�س بهبوط قيمة الأ�سول المالية. يقوم المعيار الدولي 
حول  جديدة  اإر���س��ادات  بتقديم  اأي�سًا   9 رق��م  المالية  للتقارير 

تطبيق محا�سبة التحوط. 

�سرعت الإدارة بتقييم اأثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 
لكنها لي�ست بعد في و�سع يمكنها من تقديم معلومات كمية. في 

ما يلي المجالت الرئي�سية لالأثر المتوقع في هذه المرحلة: 
اإن ت�سنيف وقيا�س الأ�سول المالية �سوف يحتاج اإلى مراجعة   •
النقدية  التدفقات  تراعي  التي  الجديدة  المعايير  على  بناء 

التعاقدية لالأ�سول ونموذج الأعمال الذي يتم فيه ادارتها.
ائتمانية متوقعة  القيمة مبني على خ�سارة  اأي هبوط في  اإن   •
المدينة  التجارية  الذمم  على  ت�سجيل  اإل��ى  يحتاج  �سوف 
ال��دي��ون الم�سنفة  ن���وع  ف��ي الأ����س���ول م��ن  وال���س��ت��ث��م��ارات 
تاريخ  حتى  بها  ومحتفظ  للبيع  متاحة  كا�ستثمارات  حاليا 
ال�ستحقاق، ما لم يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الأرباح اأو الخ�سائر وفقًا للمعايير الجديدة.
الأ�سهم  في  ال�ستثمارات  قيا�س  الإمكان  بال�سركة  يعد  لم   •
ال�ستثمارات  ه��ذه  وجميع  القيمة  هبوط  ناق�سًا  بالتكلفة 
�سيتم قيا�سها عو�سا عن ذلك بالقيمة العادلة. �سيتم عر�س 
التغيرات في القيمة العادلة في الأرباح اأو الخ�سائر ما لم تقم 
بت�سنيف نهائي ل رجعة فيه لعر�سها في الإيرادات ال�ساملة 

الأخرى. 
الخ�سوم  لبع�س  العادلة  القيمة  خيار  باختيار  ا�ستمرت  اإذا   •
في  العادلة  القيمة  تغيرات  عر�س  �سيتم  عندها  المالية، 
تلك  الذي ترتبط فيه  الحد  اإلى  الأخرى  ال�ساملة  الإيرادات 

التغيرات بمخاطر الئتمان الخا�سة بالمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15(: الإيرادات من 
العقود مع العملء

مكان   )15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  ا�ستبدال  تم 
معيار المحا�سبة الدولي رقم 18 “الإيرادات”، ومعيار المحا�سبة 
الدولي رقم 11 “عقود الإن�ساءات” وتف�سيرات محا�سبية مختلفة 
تتعلق بالإيرادات، وهو يعطي نموذج تحقق جديد يعتمد على مبداأ 
ال�سيطرة وبا�ستخدام خم�س خطوات يتم ا�ستخدامها على كافة 

العقود مع العمالء.

الخطوات الخم�س لهذا النموذج هي:
تعريف العقد مع العميل.  -

تعريف التزامات الأداء في العقد.  -
تحديد �سعر المعاملة.  -

ج��اءت  كما  الأداء  ال��ت��زام��ات  على  المعاملة  �سعر  ت��وزي��ع   -
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بالعقد.
التزامات  بتلبية  المن�ساة  قيام  عند  الإي���رادات  ت�سجيل   -

الأداء.

كما يت�سمن المعيار اإر�سادات هامة، مثل:
العقود التي تت�سمن توريد عدد اثنين اأو اأكثر من الخدمات   •
تم  جزئية  كل  وت�سجيل  احت�ساب  يتم  وكيف   - الب�ساعة  اأو 
التي تحتوي على  الترتيبات  تنفيذها على حده وذلك �سمن 

عدة بنود، وكيف توزع �سعر المعاملة ومتى تدمج العقود.
التوقيت - في ما اإذا تطلب ت�سجيل الإيرادات خالل الفترة اأو   •

خالل نقطة محددة من الزمن.
كيفية  تناق�س  والتي   - الئتمان  ومخاطر  المتغير  الت�سعير   •
معالجة الترتيبات التي تحتوي على اأدوات �سعرية متغيرة اأو 
طارئة )مثال: تنفيذ م�سترط( كما تم تحديث بند المعوقات 

على الإيرادات.
قيمة الوقت - متى تعدل �سعر العقد لأغرا�س تمويلية.  •

اأمور اأخرى محددة تت�سمن:  •
المقابل غير النقدي ومقاي�سة الأ�سول.  -

تكلفة العقود.  -
حق الرد وخيارات العمالء الأخرى.  -

خيارات المورد باإعادة ال�سراء.  -
الكفالت.  -

الأ�سل مقابل الوكيل.  -
الترخي�س.  -

تعوي�س الك�سر.  -
الأتعاب المقدمة غير القابلة لال�سترداد، و  -

�سفة ال�سركة الأمانة وترتيبات الفوترة والحتفاظ.  -

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 - عقود الإيجار 

والتف�سيرات   17 رقم  الدولي  المحا�سبة  معيار  ا�ستبدال  �سيتم 
الثالثة المتعلقة به بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. كما 
�سكل  على  المالي  المركز  بيان  في  الإيجار  عقود  ت�سجيل  �سيتم 

اأ�سل حق انتفاع والتزام تاأجيري. 

وبالتالي  المعيار  لأثر  الكامل  بالتقييم  الآن  الإدارة حتى  لم تقم 
الكمية. مع ذلك،  فهي غير قادرة على تقديم معلومات محددة 

ومن اأجل تحديد الأثر، تقوم الإدارة حاليا بما يلي: 
اإذا  ما  في  للتقييم  التفاقيات  لجميع  كاملة  مراجعة  اإجراء   •
بموجب  اإيجار  عقد  الآن  �ست�سبح  اإ�سافية  عقود  اأي  كانت 

التعريف الجديد للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. 
البت في اأي حكم انتقالي �سيتم تطبيقه؛ اإما التطبيق الكامل   •

الأمر  )ال�سركة  باأثر رجعي  الجزئي  التطبيق  اأو  رجعي  باأثر 
الذي يعني اأنه ل حاجة لتعديل ارقام المقارنة(. تقوم طريقة 
اإعادة  من  اختياري  اإعفاء  بتقديم  اأي�سا  الجزئي  التطبيق 
التقييم في ما اإذا كانت العقود محل النقا�س هي، اأو تحتوي 
على، عقد اإيجار، بالإ�سافة اإلى الإعفاءات الأخرى. اإن البت 
اأمرهام  اأي من هذه الذرائع العملية �سيتم تطبيقها لهو  في 

لأنها خيارات لمرة واحدة فقط. 
تقييم اإف�ساحاتها الحالية الخا�سة بالتمويل وعقود الإيجار   •
الت�سغيلية لأن هذه من المحتمل اأن ت�سكل اأ�سا�س المبالغ التي 

�سيتم ر�سملتها وت�سبح اأ�سول حق انتفاع 
تحديد اأي اإي�ساحات محا�سبية اختيارية تطبق على محفظة   •
تلك  با�ستخدام  �ستقوم  كانت  اإذا  م��ا  وف��ي  الإي��ج��ار  عقود 

ال�ستثناءات
تقييم الإف�ساحات الإ�سافية الالزمة.   •

معيار المحا�سبة الدولي رقم 40 العقارات ال�ستثمارية - 
تعديلت

اأن  تو�سح   40 رقم  الدولي  المحا�سبة  معيار  على  التعديالت  اإن 
فقط  مطلوبة  ال�ستثمارية  العقارات  م��ن،  اأو  ال��ى،  التحويالت 
بالأدلة.  مدعومة  العقار  ا�ستخدام  في  تغير  هناك  يكون  عندما 
 57 الفقرة  ف��ي  ال��ظ��اه��رة  ال��ظ��روف  قائمة  التعديالت  ويبين 
في  التغير  باأن  الأدلة  من  غير ح�سرية  اأمثلة  كقائمة  )اأ(-)د( 
ال�ستخدام قد حدث. كما اأكد المجل�س اأن التغير في نية الإدارة، 
بنف�سها، ل يمثل دليل كاف باأن التغير في ال�ستخدام قد حدث. 

اأن اأدلة التغير في ال�ستخدام يجب اأن تكون ملمو�سة. 

التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية - 
دورة 2016-2014 

 -  12 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديالت   .i
يو�سح هذا البند نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
12 بتحديد اأن متطلبات الإف�ساح الخا�سة به )با�ستثناء تلك 
 )B17.12 المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار  الواردة في 
كانت  اإذا  عما  النطر  بغ�س  المن�ساأة  م�سالح  على  تنطبق 
م�سنفة(  م�ستبعدة  مجموعة  ف��ي  م��درج��ة  )او  م�سنفة 
اأو كعمليات موقوفة وفقًا للمعيار  كمحتفظ بها لغر�س البيع 
5. يتم تفعيل التعديل للفترات  الدولي للتقارير المالية رقم 

ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2017. 
تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم 28 - يو�سح هذا   .ii
تطبيق  بين  الختيار  على  قادرة  الموؤهلة  المن�ساأة  اأن  البند 
طريقة حقوق الملكية اأو قيا�س ال�ستثمار في الزميلة اأو �سركة 
الخ�سائر،  اأو  الأرب��اح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المحا�سة 
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عند  محا�سة  �سركة  اأو  زميلة  �سركة  لكل  منف�سلة  ب�سورة 
يتم  المحا�سة.  �سركة  اأو  الزميلة  لل�سركة  المبدئي  التحقق 
تفعيل التعديل للفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 

 .2018

معيار لجنة تف�سيرات التقارير المالية الدولية رقم 22 
معاملت العملة الأجنبية والدفعة المقدمة 

ا�ستخدامه  �سيتم  �سرف  �سعر  اأي  بمراقبة  التف�سيرات  تقوم 
لالأ�سل  مقدما  ا�ستالمها  يتم  اأو  الدفعات  تتم  عندما  للتحويل 
في  اختالف  تم مالحظة  ال�سلة.  ذي  الإي��راد  اأو  الم�سروف  اأو 
الممار�سة في الظروف التي تقوم المن�ساأة فيها بت�سجيل التزام 
الناتج  الخ��ت��الف  اإن  المقدمة.  الدفعة  ع��ن  ناتج  نقدي  غير 
الإي��رادات  بت�سجيل  تقوم  كانت  المن�ساآت  بع�س  اأن  حقيقة  عن 
ت�سجيل  فيه  تم  الذي  بالتاريخ  الفوري  ال�سرف  �سعر  با�ستخدام 
تاريخ  اأن  بتو�سيح  الم�ساألة  ه��ذه  المعيار  يتناول  الإي����رادات. 
ا�ستخدامه  �سيتم  الذي  ال�سرف  �سعر  تحديد  لغر�س  المعاملة 
اأو الإيراد )او جزء  اأو الم�سروف  عند التحقق المبدئي لالأ�سل 
منه( هو التاريخ الذي تقوم فيه المن�ساأة مبدئيًا بت�سجيل الأ�سل 
ا�ستالم  اأو  الناتج عن دفع  النقدي  الإلتزام غير  اأو  النقدي  غير 

الدفعة المقدمة. 

ال�ضيا�ضات المحا�ضبية الهامة. 5

البيانات  اإع��داد  في  المطبقة  الهامة  المحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن 
المالية المجمعة هي كما يلي:

5.1 اأ�ض�س التجميع

ت�سيطر ال�سركة الأم على المن�ساأة عندما تتعر�س ل�، اأو يكون لها 
الحق ب�، عوائد متغيرة من م�ساركتها مع المن�ساأة ويكون لها القدرة 
المن�ساأة.  �سلطتها على  العوائد من خالل  تلك  التاأثير على  على 
فيه  يتم  الذي  التاريخ  بالكامل من  التابعة  ال�سركات  يتم تجميع 
نقل ال�سيطرة اإلى المجموعة ويتوقف تجميعها من التاريخ الذي 
تتوقف فيه تلك ال�سيطرة. يتم اإعداد البيانات المالية لل�سركات 
تاريخ  ا�سهر من  والتي ل تزيد عن ثالثة  التقرير  لتاريخ  التابعة 
مماثلة.  محا�سبية  �سيا�سات  با�ستخدام  الأم،  لل�سركة  التقرير 
والأحداث  الهامة  المعامالت  تاأثير  لتعك�س  التعديالت  عمل  يتم 
الأخرى التي تقع بين هذا التاريخ وتاريخ التقرير للبيانات المالية 

لل�سركة الأم.

بين  والأر���س��دة  المعامالت  كافة  ح��ذف  ت��م  التجميع،  لغر�س 
�سركات المجموعة، بما في ذلك الأرباح والخ�سائر غير المحققة 
من المعامالت بين �سركات المجموعة. وحيث اأن الخ�سائر غير 
المحققة نتيجة معامالت بيع الأ�سول بين �سركات المجموعة قد 
اختبارها  تم  الأ�سول  تلك  اأن  اإل  التجميع،  لأغرا�س  عك�سها  تم 

للمجموعة  بالن�سبة  وذل��ك  قيمتها  ف��ي  انخفا�س  اأي  لتحديد 
المجمعة  المالية  البيانات  في  المدرجة  المبالغ  تعديل  تم  ككل. 
ال�سيا�سات  توحيد  من  للتاأكد  وج��دت،  اأينما  التابعة،  لل�سركات 

المحا�سبية المطبقة للمجموعة.

الأخ��رى  ال�ساملة  والإي���رادات  الخ�سائر  اأو  الأرب���اح  ت�سجيل  تم 
ا�ستبعادها  اأو  ���س��راوؤه��ا  ت��م  التي  التابعة  بال�سركات  الخا�سة 
اإلى تاريخ ال�ستبعاد، ح�سب  اأو  خالل ال�سنة، من تاريخ الحيازة 

القت�ساء.

اإن الح�س�س غير الم�سيطرة المدرجة كجزء من حقوق الملكية، 
ل  التي  التابعة  اأ�سول  و�سافي  خ�سائر  اأو  اأرباح  من  الجزء  يمثل 
تمتلكها المجموعة. تقوم المجموعة بف�سل الإيرادات اأو الخ�سائر 
ال�ساملة لل�سركات التابعة بين مالكي ال�سركة الأم والحقوق غير 

الم�سيطرة وفق ح�س�س ملكية كل منهم في تلك ال�سركات.

بين  الفرق  فاإن  التابعة،  ال�سركات  في  م�سيطرة  ح�سة  بيع  عند 
الترجمة  فرق  اإلى  بالإ�سافة  الأ�سول  قيمة  و�سافي  البيع  �سعر 

التراكمي وال�سهرة ي�سجل في بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع. 

اإن التغير في ح�س�س ملكية المجموعة في ال�سركات التابعة والتي 
التابعة  ال�سركات  على  لل�سيطرة  المجموعة  فقدان  اإلى  توؤدي  ل 
تتم المحا�سبة عليها كمعامالت حقوق ملكية. اإن القيم الدفترية 
تعديلها  يتم  الم�سيطرة  غير  والح�س�س  المجموعة  لح�س�س 
لتعك�س التغيرات في ح�س�سها المعنية في ال�سركات التابعة. واي 
الم�سيطرة  غير  الح�س�س  تعديل  به  يتم  الذي  المبلغ  بين  فرق 
والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع اأو الم�ستلم يتم ت�سجيله مبا�سرة 

في حقوق الملكية ويخ�س�س لمالكي ال�سركة الأم. 

5.2 دمج الأعمال

دمج  محا�سبة  ف��ي  ال�����س��راء  طريقة  بتطبيق  المجموعة  ت��ق��وم 
المجموعة  قبل  من  المحول  المقابل  احت�ساب  يتم  الأع��م��ال. 
لغر�س الح�سول على ميزة ال�سيطرة على التابعة، بمجموع القيم 
الملكية  وحقوق  القائمة  والإلتزامات  المحولة  لالأ�سول  العادلة 
الم�سدرة للمجموعة كما في تاريخ ال�سراء. والتي ت�سمل كذلك، 
القيم العادلة لأي اأ�سل اأو خ�سم قد ينتج عن ترتيبات طارئة اأو 
حدوثها.  عند  كم�ساريف  ال�سراء  تكاليف  ت�سجيل  يتم  محتملة. 
بت�سجيل  الم�ستري  يقوم  الأع��م��ال،  دم��ج  معامالت  جميع  وف��ي 
اأو بن�سيبه  اإما بالقيمة العادلة  ح�سة الأطراف غير الم�سيطرة 

من ح�سته في �سافي الأ�سول المعرفة الم�ستراه.

يتم  مراحل،  على  الأعمال  دمج  معاملة  تمت  اإذا  ما  حالة  وفي 
في  �سراوؤها  تم  التي  للح�س�س  العادلة  القيمة  قيا�س  اإع���ادة 
خالل  من  وذلك  التملك  تاريخ  في  كما  العادلة  بقيمتها  ال�سابق 

بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع.
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والخ�سوم  الم�ستراه  المعرفة  الأ�سول  بت�سجيل  المجموعة  تقوم 
القائمة التي تم الح�سول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�س النظر 
عما اإذا كانت تلك البنود قد تم ت�سجيلها �سمن البيانات المالية 
قيا�س  ع��ادة  ويتم  ال�سراء.  تاريخ  قبل  ل،  اأم  �سراوؤها  تم  التي 
بالقيمة  ع��ام،  وب�سكل  المنقولة  والخ�سوم  الم�ستراه  الأ���س��ول 

العادلة بتاريخ ال�سراء.

بتقدير  الإدارة  تقوم  معين،  ن�ساط  ب�سراء  المجموعة  قيام  عند 
المنقولة  ال��م��ال��ي��ة  الأ����س���ول  وت��وج��ي��ه��ات  ت�سنيفات  م��الئ��م��ة 
والإلتزامات القائمة وفقًا للبنود التعاقدية والظروف القت�سادية 
ال�سراء. يت�سمن ذلك ف�سل م�ستقات  بتاريخ  القائمة  والظروف 
قبل  م��ن  المبرمة  العقود  �سمن  ال��م��وج��ودة  المالية  الأدوات 

الم�ستراه.

تم  التي  الأ�سول  قيمة  ت�سجيل  بعد  ال�سهرة  قيمة  احت�ساب  يتم 
ما  الزيادة  اأنها  على  احت�سابها  ويتم  منف�سل.  وب�سكل  تعريفها 
الم�سجلة  القيمة  ب(  المقدم،  للمقابل  العادلة  القيمة  اأ(  بين: 
التي تم �سراوؤها، وبين،  الم�سيطرة في �سجالت  للح�س�س غير 
ج�( القيمة العادلة كما في تاريخ ال�سراء، لأي حقوق ملكية قائمة 
في الم�ستراه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�سراء ل�سافي الأ�سول 
التي تم تعريفها. اإذا كانت القيم العادلة لالأ�سول المعرفة تزيد 
تعتبر  الزيادة )التي  اأعاله، يتم ت�سجيل تلك  البنود  عن مجموع 
تدرج  مبا�سرة.  والخ�سائر  الأرباح  �سمن  المفا�سلة(  نتيجة  ربح 

ال�سهرة بالتكلفة ناق�سًا خ�سائر انخفا�س القيمة المتراكمة. 

5.3 التقارير القطاعية

العقود  وخ��دم��ات  البناء  م��واد  ت�سغيليين:  قطاعين  للمجموعة 
تقوم  الت�سغيلية،  القطاعات  تلك  تعريف  ولغر�س  وال�ستثمارات. 
الإدارة بتتبع الخطوط الإنتاجية للمنتجات الرئي�سية والخدمات. 
اأن  حيث  منف�سل  ب�سكل  الت�سغيلية  القطاعات  تلك  اإدارة  يتم 
احتياجات وطرق اإدارة كل قطاع تكون مختلفة. يتم معالجة كافة 

المعامالت البينية بين القطاعات بالأ�سعار المتداولة.

ولأغرا�س الإدارة، ت�ستخدم المجموعة نف�س �سيا�سات المقايي�س 
اإلى  بالإ�سافة  المجمعة.  المالية  البيانات  �سمن  الم�ستخدمة 
ذلك، فاإن الأ�سول اأو الخ�سوم غير المخ�س�سة لقطاع ت�سغيلي 

معين، ل يتم اإدراجها للقطاع.

5.4 الإيرادات

يتم ت�سجيل الإيرادات اإلى الحد الذي يكون فيه اإمكانية الح�سول 
على المنفعة القت�سادية للمجموعة محتملة ويمكن قيا�سها ب�سكل 

يعتمد عليه وبغ�س النظر عما اإذا تم تح�سيل المقابل اأم ل.

ويتم  الخدمات  وتقديم  الب�ساعة  مبيعات  من  الإي��رادات  تن�ساأ 

المزمع  اأو  الم�ستلمة  للمبالغ  العادلة  القيمة  طريق  عن  قيا�سها 
تقديمها، بعد ا�ستبعاد ال�سرائب اأو المرتجعات اأو الخ�سومات. 
اأدن��اه  ال��وارد  الإي���رادات  تحقق  معيار  بتطبيق  المجموعة  تقوم 

وب�سكل منف�سل لبنود الإيرادات لكل بند معرف.

5.4.1 مبيعات الب�ساعة

بتحويل  المجموعة  تقوم  عندما  الب�ساعة  مبيعات  ت�سجيل  يتم 
الم�ستري،  اإلى  بالملكية  الخا�سة  الجوهرية  والفوائد  المخاطر 

عادة عندما ي�ستلم العميل تلك الب�سائع دون اأي قيود.

5.4.2 عقود الإن�ساء

يتم  عليها،  يعتمد  ب�سورة  النتائج  تقدير  بالإمكان  يكون  عندما 
با�ستخدام  بها  المرتبطة  والتكاليف  العقود  اإي���رادات  ت�سجيل 
مرحلة الأعمال المنجزة للعقود حتى تاريخ التقرير. يتم قيا�س 
الإيرادات بالقيمة العادلة للمبالغ الم�ستلمة اأو المدينة والمرتبطة 

بالن�ساط.

عندما يكون من غير الممكن تقدير قيمة الأعمال المنجزة ب�سكل 
يعتمد عليه، يتم قيا�س الإيراد في حدود التكاليف المتكبدة على 
العقد والمتوقع تغطيتها. يتم ت�سجيل تكاليف العقود في الفترات 

التي تحدث فيها تلك التكاليف.

اإجمالي  تكون  اأن  المحتمل  يكون من  الحالتين، عندما  وفي كال 
تكاليف العقد تزيد عن اإيراداته، يتم ت�سجيل الخ�سائر المتوقعة 

فورا �سمن بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع.

على  بناء  الإدارة  قبل  من  الم�سروع  اكتمال  مراحل  تقدير  يتم 
تطور مراحل البناء )تكون عادة �سمن بنود التعاقد( والأعمال 
الأخ��رى  والمعلومات  التعاقد  �سروط  ح�سب  تنفيذها  الواجب 
المتاحة كما في تاريخ التقرير. يتم تقدير وبالتالي ت�سجيل الحد 
الأق�سى لإيراد كل مرحلة عن طريق تقدير القيمة العادلة لكل 
مرحلة على حدة، اأي عن طريق تقدير الإيراد الإجمالي المتوقع 
لكل مرحلة  المتوقعة منه  والأرباح  الم�سروع  للمجموعة من هذا 
بين  التنفيذ  قيد  المرحلي  الإي���راد  تقدير  يتم  كما  ح��دة.  على 
الآن  المتكبدة حتى  التكاليف  التنفيذ عن طريق مقارنة  مراحل 
هذا  على  )يطلق  المرحلة  لتلك  المتوقعة  التكاليف  اإجمالي  مع 

الإجراء عادة طريقة التكلفة اإلى التكلفة(.

�سمن  العقود  عمالء  من  المطلوبة  المبالغ  اإجمالي  عر�س  يتم 
العقود  لكافة  وذلك  المدينة  والأخ��رى  التجارية  الذمم  اأر�سدة 
الأرباح  زائدا  المتكبدة  التكاليف  قيمة  تمثل  والتي  التنفيذ  قيد 
الفواتير  الم�سجلة( والتي تزيد عن  الم�سجلة )ناق�سًا الخ�سائر 
الم�سدرة. كما يتم عر�س اإجمالي المبالغ الم�ستحقة اإلى عمالء 
العقود �سمن الذمم الدائنة الأخرى وذلك بالن�سبة لأعمال العقود 
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التكاليف  الفواتير الم�سدرة عن قيمة  التنفيذ عندما تزيد  قيد 
المتكبدة زائدا الأرباح الم�سجلة )ناق�سًا الخ�سائر الم�سجلة(.

5.4.3 اإيرادات الفوائد والإيرادات المماثلة 

يتم ت�سجيل اإيرادات الفوائد والم�ساريف على اأ�سا�س ال�ستحقاق 
با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم ت�سجيل اإيرادات المرابحة 
على اأ�سا�س ن�سبي زمني من اأجل تحقيق معدل عائد دوري ثابت 

ا�ستنادًا اإلى الر�سيد القائم.

5.4.4 اإيرادات توزيعات الأرباح

اإيرادات توزيعات الأرباح، با�ستثناء تلك الناتجة عن ال�ستثمارات 
ا�ستالم  حق  يثبت  عندما  ت�سجيلها  يتم  الزميلة،  ال�سركات  في 

دفعات تلك الأرباح.

5.5 الم�ضاريف الت�ضغيلية

الخدمات  ا�ستخدام  عند  الت�سغيلية  الم�ساريف  ت�سجيل  يتم 
المقدمة اأو عند حدوثها. 

5.6 تكاليف القترا�س

اإنتاج  اأو  بناء  اأو  ب�سراء  الخا�سة  القترا�س  تكاليف  ر�سملة  يتم 
اأ�سل معين وذلك خالل الفترة الالزمة لالنتهاء من تح�سير هذا 
الأ�سل للغر�س المراد منه اأو لغر�س البيع. ويتم تحميل تكاليف 
ويتم  فيها  حدثت  التي  للفترة  كم�ساريف  الأخ��رى  القترا�س 

اإدراجها كتكاليف تمويل.

5.7 ال�ضرائب 

 )KFAS( 5.7.1 موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

من   %1 بن�سبة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  ح�سة  تحت�سب 
لل�سريبة  الخا�سع  الأم  ال�سركة  بمالكي  الخا�س  المجموعة  ربح 
مجل�س  اأع�ساء  قرار  على  بناء  المعدلة  الحت�ساب  لعملية  وفقًا 
اأن الإيرادات من ال�سركات الزميلة  الموؤ�س�سة والذي ين�س على 
والتابعة، مكافاآت اأع�ساء مجل�س الإدارة والتحويل اإلى الحتياطي 

القانوني يجب ا�ستثناوؤها من ربح ال�سنة عند تحديد الح�سة. 

 )NLST( 5.7.2 �سريبة دعم العمالة الوطنية

تحت�سب �سريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 ل�سنة 
2000 وقرار وزير المالية رقم 24 ل�سنة 2006 بن�سبة 2.5% من 
ربح المجموعة الخا�س بمالكي ال�سركة الأم الخا�سع لل�سريبة. 
والتابعة  الزميلة  ال�سركات  من  الإي��رادات  فاإن  للقانون،  وطبقا 
الخا�سعة  المدرجة  ال�سركات  من  النقدية  الأرب���اح  وتوزيعات 

ل�سريبة دعم العمالة الوطنية يتم خ�سمها من ربح ال�سنة. 

5.7.3 الزكاة 

الخا�س  المجموعة  ربح  من   %1 بن�سبة  الزكاة  ح�سة  تحت�سب 
 2007/58 رقم  المالية  وزارة  لقرار  وفقًا  الأم  ال�سركة  بمالكي 

ال�ساري المفعول اعتبارًا من 10 دي�سمبر 2007. 

ي�سمح  ل  والزكاة،  الوطنية  العمالة  دعم  �سريبة  لوائح  بموجب 
ل�سنوات  ردها  اأو  الم�ستقبلية  ال�سنوات  اإلى  خ�سائر  اأي  بترحيل 

�سابقة.

5.8 الممتلكات والآلت والمعدات

ال�سراء  الممتلكات والآلت والمعدات مبدئيًا بتكلفة  يتم ت�سجيل 
اأو تكلفة الت�سنيع بما في ذلك التكاليف الإ�سافية الالزمة لجلب 
قبل  من  ا�ستخدامه  يمكن  التي  والحالة  الموقع  اإلى  الأ�سل  هذا 

اإدارة المجموعة.

با�ستخدام  والمعدات  والآلت  الممتلكات  قيا�س  يتم  ذلك،  وبعد 
وخ�سائر هبوط  ال�ستهالك  ناق�سًا  التكلفة  وهو  التكلفة،  نموذج 
القيمة. يتم ت�سجيل ال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت 
العمر  مراجعة  يتم  الخردة.  قيمة  خ�سم  بعد  القيمة  لتخفي�س 
الإنتاجي وطريقة ال�ستهالك ب�سكل دوري للتاأكد من اأن الطريقة 
القت�سادية  المنافع  مع  متماثلة  ال�ستهالك  وفترة  الم�ستخدمة 
التاتجة من مكونات الممتلكات والآلت والمعدات. يتم ا�ستخدام 

الأعمار الإنتاجية التالية:

4 - 20 �سنةالمباني
1 - 10 �سنواتاآلت ومعدات

2 - 10 �سنوات�سيارات 
4 - 10 �سنواتاأثاث ومعدات

العمر  اأو  الخردة  قيمة  بتقديرات  الخا�سة  البيانات  يتم تحديث 
الإنتاجي الالزم، �سنويًا على الأقل.

وال�ستهالك  التكلفة  ح��ذف  يتم  ا�ستبعاده،  اأو  الأ�سل  بيع  عند 
المتراكم الخا�س به من الح�سابات واأية اأرباح اأو خ�سائر ناتجة عن 

ال�ستبعاد يتم ت�سجيلها �سمن بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع.

5.9 ال�ضتثمار في ال�ضركات الزميلة

المجموعة  باإمكان  التي  ال�سركات  تلك  هي  الزميلة،  ال�سركات 
اأو  تابعة  �سركات  تكون  ل  والتي  عليها  الفعال  التاأثير  ممار�سة 
�سركات محا�سة. يتم ت�سجيل ال�سركات الزميلة مبدئيًا بالتكلفة 
ل  الملكية.  حقوق  طريقة  با�ستخدام  محا�سبتها  يتم  ذلك  وبعد 
اأو التعديالت في القيمة العادلة لح�سة  يتم العتراف بال�سهرة 
قيمة  �سمن  ت�سجيلها  يتم  ول��ك��ن  منف�سل  ب�سكل  المجموعة 

ال�ستثمار في الزميلة.
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عند ا�ستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم زيادة وتخفي�س قيمة 
خ�سائر  اأو  اأرب��اح  في  المجموعة  بح�سة  الزميلة  في  ال�ستثمار 
التعديالت  عمل  بعد  الزميلة  لتلك  الأخرى  ال�ساملة  والإي��رادات 
الالزمة لمطابقة ال�سيا�سات المحا�سبية مع �سيا�سات المجموعة.

يتم حذف الأرباح والخ�سائر غير المحققة الناتجة من المعامالت 
حد  اإلى  المحا�سة  و�سركات  الزميلة  وال�سركات  المجموعة  بين 
ح�سة المجموعة في تلك ال�سركات. وعندما يتم حذف الخ�سائر 
المعامالت  بتلك  المعنية  الأ���س��ول  اختبار  يتم  المحققة،  غير 

لغر�س التاأكد من عدم انخفا�س قيمتها.

ل تتعدى نهاية الفترات المالية بين المجموعة وال�سركات الزميلة 
عن ثالثة �سهور. كما يتم عمل التعديالت الالزمة للمعامالت اأو 
فترة  نهاية  بين  الفترة  تلك  تتم خالل  التي  الجوهرية  الأحداث 
الزميلة ونهاية فترة المجموعة. كما يتم التاأكد من اأن ال�سيا�سات 
المحا�سبية الم�ستخدمة من قبل الزميلة هي ذاتها الم�ستخدمة 

من قبل المجموعة في تلك المعامالت اأو الأحداث ال�سبيهة.

المجموعة  تقوم  الزميلة،  على  الفعال  التاأثير  ميزة  فقدان  عند 
بقيا�س وت�سجيل الح�سة المتبقية بالقيمة العادلة، ويتم ت�سجيل 
التاأثير  ميزة  فقدان  عند  الزميلة  الجارية  القيمة  بين  فرق  اأي 
المبالغ  اليها  م�سافا  المتبقية  للح�سة  العادلة  والقيمة  الفعال 

المح�سلة نتيجة البيع، �سمن بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع.

5.10 الب�ضاعة 

اأقل.  اأيهما  تحقيقها  الممكن  والقيمة  بالتكلفة  الب�ساعة  تظهر 
بعملية  مبا�سرة  المتعلقة  الم�ساريف  كافة  التكلفة  تت�سمن 
غير  الإنتاج  لم�ساريف  منا�سبة  ن�سب  اإلى  بالإ�سافة  الت�سنيع 
العادية  الطاقة  اإل��ى  ا�ستنادًا  وذل��ك  بها  المتعلقة  المبا�سرة 
للت�سغيل. يتم احت�ساب تكلفة الب�ساعة الجاهزة بناء على طريقة 
يتم  للمخزون،  الأخرى  للبنود  وبالن�سبة  اأوًلً.  �سادر  اأوًل  الوارد 

احت�ساب التكلفة على طريقة متو�سط موزون التكلفة.

يتمثل �سافي القيمة الممكن تحقيقها في �سعر البيع المقدر في 
ال�سياق العادي لالأعمال ناق�سًا اأية م�ساريف بيع مالئمة. 

5.11 الأدوات المالية 

5.11.1 التحقق، القيا�س المبدئي وعدم التحقق 

يتم تحقق الأ�سول والخ�سوم المالية عندما ت�سبح المجموعة طرفًا 
في الأحكام التعاقدية لالأداة المالية وتقا�س مبدئيًا بالقيمة العادلة 
بالقيمة  المدرجة  تلك  با�ستثناء  المعامالت،  بتكاليف  المعدلة 
العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر والتي تقا�س مبدئيًا بالقيمة 

العادلة. مبين اأدناه القيا�س الالحق لالأ�سول والخ�سوم المالية. 

من  جزء  اأو  مالي  اأ�سل  من  جزء  )اأو  مالي  اأ�سل  ا�ستبعاد  يتم 

مجموعة اأ�سول مالية مماثلة اإذا كان ذلك منا�سبًا(.
تلك  من  النقدية  التدفقات  ا�ستالم  في  الحق  ينتهي  عندما   •

الأ�سول المالية 
عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها با�ستالم التدفقات   •
النقدية من الأ�سل اأو عندما تتحمل الإلتزام بدفع التدفقات 
ترتيب  بموجب  ثالث  طرف  اإلى  مادي  تاأخير  دون  بالكامل 

»القب�س والدفع« اأو
اأن تقوم المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا الأ�سل اأو  اأ. 
اأن ل تقوم المجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة مخاطر  ب. 
ومزايا الأ�سل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�سل.

عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها في ا�ستالم التدفقات 
النقدية من الأ�سل اأو تكون قد دخلت في ترتيب القب�س والدفع 
ومزايا  مخاطر  بكافة  جوهريًا  الحتفاظ  اأو  بتحويل  تقم  ول��م 
اأ�سل  يتم تحقق  الأ�سل، عندها  ال�سيطرة على  اأو تحويل  الأ�سل 

جديد اإلى مدى التزام المجموعة المتوا�سل بذلك الأ�سل. 

ل يتم تحقق التزام مالي عندما يتم الإعفاء من الإلتزام المحدد 
اأو اإعفاوؤه اأو الغاوؤه اأو انتهاء �سالحية ا�ستحقاقه. عند ا�ستبدال 
التزام مالي حالي باآخر من نف�س المقر�س ب�سروط مختلفة ب�سكل 
اأو بتعديل �سروط الإلتزام المالي الحالي ب�سكل جوهري،  كبير، 
يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كعدم تحقق لالإلتزام الأ�سلي 
وتحقق لالإلتزام الجديد، ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات 

ال�سلة في بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع.

5.11.2 الت�سنيف والقيا�س اللحق للأ�سول المالية 

اإلى  يتم ت�سنيفها  المالية  الأ�سول  فاإن  الالحق،  القيا�س  لغر�س 
الفئات التالية عند التحقق المبدئي: 

قرو�س وذمم مدينة   -
اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر   -

اأ�سول مالية متاحة للبيع   -

العادلة  بالقيمة  المحددة  تلك  المالية بخالف  الأ�سول  كافة  اإن 
من خالل الأرباح اأو الخ�سائر، تخ�سع للمراجعة للتاأكد من عدم 
انخفا�س قيمتها على الأقل بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد 
ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�سوعي باأن اأحد الأ�سول المالية اأو 
معايير  تطبيق  يتم  قيمتها.  انخف�ست  قد  مالية  اأ�سول  مجموعة 
الأ�سول  فئات  من  فئة  لكل  القيمة  انخفا�س  لتحديد  مختلفة 

المالية المبينة اأدناه. 

• القرو�س والذمم المدينة 

تعتبر القرو�س والذمم المدينة اأ�سول مالية غير م�ستقة تت�سمن 
بعد  الن�سطة.  المالية  الأ�سواق  في  مدرجة  غير  محددة  دفعات 
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با�ستخدام  المالية  الأ�سول  تلك  قيا�س  يتم  المبدئي،  التحقق 
طريقة التكلفة المطفاأة بناء على معدل الفائدة الفعلي، ناق�سًا 
اأي انخفا�س في القيمة. ويتم الغاء خ�سم تلك الأر�سدة عندما 

يكون هذا الخ�سم غير مادي. 

الجوهرية  الأر���س��دة  قيمة  انخفا�س  م��دى  مراجعة  ع��ادة  يتم 
دلئل  هناك  يكون  اأو  لفترة  ا�ستحقوا  قد  يكونوا  عندما  المدينة 
واقعية على اأن اإحدى الجهات المدينة �سوف تتخلف عن الت�سديد. 
بالن�سبة للذمم المدينة التي ل يمكن اعتبارها منخف�سة القيمة 
ب�سكل فردي، يتم مراجعة انخفا�س قيمتها كمجموعة وذلك عن 
طريق ربطها بالقطاع الت�سغيلي الخا�س بها وبالمنطقة وغيرها 
خ�سارة  تقدير  ي�ستند  ذل��ك  عند  بها.  المحيطة  المخاطر  من 
انخفا�س القيمة على معدلت التخلف التاريخية الخيرة للجهة 

المدينة لكل مجموعة محددة. 

اإلى الفئات  تقوم المجموعة بت�سنيف القرو�س والذمم المدينة 
التالية: 

• الذمم التجارية المدينة 

ناق�سًا  الأ�سلي  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  التجارية  الذمم  تظهر 
الديون  تقدير  يتم  للتح�سيل.  قابلة  غير  مبالغ  اأي  مخ�س�س 
الم�سكوك في تح�سيلها عندما ل يكون هناك احتمال لتح�سيل 

المبلغ بالكامل. يتم �سطب الديون المعدومة عند حدوثها. 

• ودائع ثابتة

تدرج الودائع بالر�سيد الم�ستثمر ول تت�سمن الأرباح الم�ستحقة 
المتعلقة بها.

• النقد و�سبه النقد 

لدى  واأر�سدة  ال�سندوق  في  نقد  من  النقد  و�سبه  النقد  يتكون 
ول  النقد  من  معروفة  مبالغ  اإلى  ب�سهولة  تحويلها  يمكن  البنوك 

تخ�سع لمخاطر هامة من التغيرات في القيمة. 

• الأ�سول المالية بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو 
الخ�سائر

العادلة  بالقيمة  مالية محددة  كاأ�سول  ال�ستثمارات  ت�سنيف  اإن 
الإدارة  يعتمد على كيفية مراقبة  الخ�سائر  اأو  الأرباح  من خالل 
كا�ستثمارات  ت�سنيفها  يتم  ل  فعندما  ال�ستثمارات.  تلك  لأداء 
يمكن  متاحة  عادلة  قيم  لها  لكن  المتاجرة  لغر�س  بها  محتفظ 
من  كجزء  ت��درج  العادلة  القيمة  في  والتغيرات  عليها  العتماد 
ت�سنيفها  يتم  عندها  الإدارة،  ح�سابات  في  الخ�سائر  اأو  الأرباح 
اأو  الأرب����اح  خ��الل  م��ن  ال��ع��ادل��ة  بالقيمة  م��ح��ددة  كا�ستثمارات 
المالية  الأدوات  جميع  اأن  كما  المبدئي.  التحقق  عند  الخ�سائر 

الم�ستقة تندرج تحت هذه الفئة. 

اأو  والأرب���اح  العادلة  بالقيمة  الفئة  هذه  في  الأ�سول  قيا�س  يتم 
العادلة  القيم  اأن  كما  الخ�سائر.  اأو  الأرب��اح  في  ت�سجل  الخ�سائر 
اإل��ى  بالرجوع  تحديدها  يتم  الفئة  ه��ذه  ف��ي  المالية  لالأ�سول 
معامالت الأ�سواق الن�سطة اأو با�ستخدام تقنيات تقييم عند عدم 

وجود �سوق ن�سط. 

• الأ�سول المالية المتاحة للبيع 

مالية غير م�ستقة  اأ�سول  للبيع هي  المتاحة  المالية  الأ�سول  اإن 
فئات  اأي  في  لإدراجها  موؤهلة  غير  اأو  الفئة  لهذه  محددة  اإما 

اأخرى لالأ�سول المالية. 

اإن الأ�سول المالية التي ل يمكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد 
القيمة،  انخفا�س  خ�سائر  ناق�سًا  بالتكلفة  اإدراج��ه��ا  يتم  عليه 
اأو  الأرب��اح  في  القيمة  انخفا�س  تكاليف  ت�سجيل  يتم  اأن وجدت. 
يتم  للبيع  المتاحة  الأخرى  المالية  الأ�سول  جميع  اأن  الخ�سائر. 
في  ت�سجل  والخ�سائر  الأرب��اح  اأن  كما  العادلة.  بالقيمة  قيا�سها 
الإيرادات ال�ساملة الأخرى وتدرج �سمن احتياطي القيمة العادلة 
في حقوق الملكية، با�ستثناء خ�سائر انخفا�س القيمة، وفروقات 
بيان  في  ت�سجل  النقدية  الأ�سول  على  الأجنبية  العمالت  تحويل 
تحديده  اأو  الأ�سل  ا�ستبعاد  عند  المجمع.  الخ�سائر  اأو  الأرب��اح 
على اأنه قد انخف�ست قيمته، فاإن الأرباح اأو الخ�سائر التراكمية 
الم�سجلة في الإيرادات ال�ساملة الأخرى يتم اإعادة ت�سنيفها من 
المجمع  الخ�سائر  اأو  الأرب��اح  بيان  اإلى  الملكية  حقوق  احتياطي 
وتظهر كتعديل اإعادة ت�سنيف �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. 

اإذا كان  تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بالتقييم في ما 
هناك دليل مو�سوعي على اأن اأحد الأ�سول المالية المتاحة للبيع اأو 
مجموعة اأ�سول مالية متاحة للبيع قد انخف�ست قيمتها. ففي حال 
ا�ستثمارات الأ�سهم الم�سنفة كاأ�سول مالية متاحة للبيع، يت�سمن 
القيمة  في  متوا�سال  اأو  جوهريًا  انخفا�سًا  المو�سوعي  الدليل 
“النخفا�س  تقييم  يتم  تكلفته.  عن  الأ�سهم  ل�ستثمار  العادلة 
و“النخفا�س  لال�ستثمار  الأ�سلية  التكلفة  مقابل  الجوهري” 
تحت  العادلة  القيمة  فيها  كانت  التي  الفترة  مقابل  المتوا�سل” 
تكلفتها الأ�سلية. وحيثما كان هناك دليل على انخفا�س القيمة، 
الأخرى  ال�ساملة  الإي��رادات  من  التراكمية  الخ�سارة  حذف  يتم 

ويتم ت�سجيلها في بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع. 

يتم ت�سجيل رد خ�سائر انخفا�س القيمة في الإيرادات ال�ساملة 
اأوراق  عن  عبارة  هي  التي  المالية  الأ�سول  با�ستثناء  الأخ��رى، 
اأو الخ�سائر المجمع فقط اإذا كان  دين ت�سجل في بيان الأرباح 
بال�سركة الإمكان ربط الرد ب�سكل مو�سوعي بحدث ح�سل بعد 

القيمة.  انخفا�س  ت�سجيل خ�سارة 
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5.11.3 الت�سنيف والقيا�س اللحق للخ�سوم 
المالية  

تت�سمن الخ�سوم المالية للمجموعة ذمم تجارية دائنة وح�سابات 
دائنة اأخرى ودائنو مرابحة.

يعتمد القيا�س الالحق للخ�سوم المالية على ت�سنيفها على النحو 
التالي: 

• الخ�سوم المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خلل 
الأرباح اأو الخ�سائر 

تدرج هذه الخ�سوم با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. اإن 
التجارية الدائنة ودائني المرابحة ت�سنف تحت خ�سوم  الذمم 
اأو  الأرب��اح  بيان  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  غير  مالية 

الخ�سائر.

• الذمم التجارية الدائنة 

في  دفعها  �سيتم  لمبالغ  الدائنة  التجارية  الذمم  ت�سجيل  يتم 
فواتير  بها  �سدر  �سواء  ا�ستلمت  وخدمات  ب�سائع  عن  الم�ستقبل 

ام لم ت�سدر. 

• دائنو مرابحة

الدفع  اأ�سا�س  على  الم�ستحق  المبلغ  الدائنة  المرابحة  تمثل 
ت��درج  مرابحة.  لترتيبات  وف��ق��ًا  ���س��راوؤه��ا  ت��م  لأ���س��ول  الموؤجل 
المرابحة الدائنة بالمبلغ الإجمالي للمبلغ الم�ستحق ناق�سًا تكلفة 
اأ�سا�س  الموؤجل على  التمويل  تكلفة  يتم �سرف  الموؤجل.  التمويل 
توزيع ن�سبي زمني ياأخذ في العتبار معدل القترا�س الخا�س بها 

والر�سيد القائم.

5.11.4 محا�سبة تواريخ المتاجرة وال�سداد 

لالأ�سول  المعتادة”  “بالطرق  والمبيعات  الم�ستريات  جميع  اإن 
بالتاريخ  اأي  المتاجرة،  تاريخ  اأ�سا�س  على  ت�سجيلها  يتم  المالية 
الم�ستريات  اإن  الأ�سول.  بيع  اأو  ب�سراء  المن�ساأة  فيه  تلتزم  الذي 
الأ�سول  مبيعات  اأو  م�ستريات  هي  المعتادة  بالطرق  اوالمبيعات 
المالية التي تتطلب ت�سليم الأ�سول خالل اإطار زمني يتم تحديده 

بالنظم اأو بالعرف ال�سائد في الأ�سواق. 

التكلفة المطفاأة للأدوات المالية  5.11.5

الفعلية  الفائدة  طريقة  با�ستخدام  التكلفة  هذه  احت�ساب  يتم 
الحت�ساب  عملية  اإن  القيمة.  انخفا�س  مخ�س�س  ناق�سًا 
ال�سراء وتت�سمن  اأو خ�سم على  اأي عالوة  تاأخذ بعين العتبار 
�سعر  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  تعتبر  التي  المعاملة  ور�سوم  تكاليف 

الفعلية.  الفائدة 

5.11.6 ت�سوية الأدوات المالية 

المبلغ  اإدراج �سافي  ويتم  المالية  والخ�سوم  الأ�سول  ت�سوية  يتم 
في بيان المركز المالي المجمع فقط اإذا كان هناك حق قانوني 
نية  هناك  وكانت  الم�سجلة  المبالغ  لت�سوية  حاليا  للتنفيذ  قابل 
الخ�سوم  وت�سوية  الأ�سول  لتحقق  اأو  اأ�سا�س �سافي  للت�سوية على 

في اآن واحد. 

5.11.7 القيمة العادلة للأدوات المالية 

اأ�سواق  في  تداولها  يتم  التي  المالية  لالأدوات  العادلة  القيمة  اإن 
اأ�سعار  اإلى  ن�سطة بتاريخ كل تقرير مالي يتم تحديدها بالرجوع 
للمراكز  العر�س  )�سعر  المتداولين  اأ�سعار  اأو  المدرجة  ال�سوق 
دون  الق�سيرة(،  المالية  للمراكز  الطلب  و�سعر  الطويلة  المالية 

اأي خ�سم خا�س بتكاليف المعاملة. 

بالن�سبة لالأدوات المالية التي ل يتم تداولها في �سوق ن�سط، يتم 
منا�سبة.  تقييم  تقنيات  با�ستخدام  لها  العادلة  القيمة  تحديد 
وهذه التقنيات قد تت�سمن ا�ستخدام معامالت على ا�س�س تجارية 
حديثة في ال�سوق؛ الرجوع اإلى القيمة العادلة الحالية لداة مالية 
اأخرى مماثلة ب�سورة جوهرية؛ تحليل تدفقات نقدية مخ�سومة 

اأو ا�ساليب تقييم اأخرى. 

5.12 حقوق الملكية، الحتياطيات ودفعات توزيعات الأرباح 

يتمثل راأ�س المال في القيمة ال�سمية لالأ�سهم التي تم اإ�سدارها 
ودفعها. 

عند  ا�ستالمها  يتم  ع��الوات  اأي  الأ�سهم  اإ�سدار  عالوة  تت�سمن 
باإ�سدار  مرتبطة  معامالت  تكاليف  واي  المال.  راأ���س  اإ���س��دار 

الأ�سهم يتم خ�سمها من عالوة الإ�سدار. 

لأرباح  مخ�س�سات  من  والختياري  القانوني  الحتياطي  يتكون 
وعقد  ال�سركات  قانون  لمتطلبات  وفقًا  وال�سابقة  الحالية  الفترة 

التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم.

تت�سمن البنود الأخرى في حقوق الملكية ما يلي: 
من  يتكون  وال���ذي   - الأجنبية  العمالت  تحويل  احتياطي   •
تحويل  ع��ن  الناتجة  الأجنبية  ال��ع��م��الت  تحويل  ف��روق��ات 
الدينار  اإلى  للمجموعة  الأجنبية  لل�سركات  المالية  البيانات 

الكويتي.
احتياطي القيمة العادلة - والذي يتكون من الأرباح والخ�سائر   •

المتعلقة بالأ�سول المالية المتاحة للبيع.
بيع  من  وخ�سائر  اأرباح  تت�سمن   - الخزينة  اأ�سهم  احتياطي   •

اأ�سهم الخزينة.
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5. ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(
5.11 الأدوات المالية )تتمة(



تت�سمن الأرباح المحتفظ بها كافة الأرباح المحتفظ بها للفترة 
الأم  ال�سركة  مالكي  مع  المعامالت  وجميع  وال�سابقة.  الحالية 

ت�سجل ب�سورة منف�سلة �سمن حقوق الملكية. 

في  تدرج  الملكية  حقوق  ل�سحاب  الم�ستحقة  الأرب��اح  توزيعات 
الخ�سوم الأخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية 

العمومية. 

5.13 اأ�ضهم الخزينة 

تتكون اأ�سهم الخزينة من اأ�سهم ال�سركة الأم الم�سدرة والتي تم 
اإعادة �سرائها من قبل المجموعة ولم يتم اإعادة اإ�سدارها اأو الغائها 
حتى الآن. يتم احت�ساب اأ�سهم الخزينة با�ستخدام طريقة التكلفة. 
لالأ�سهم  الموزون  التكلفة  متو�سط  ف��اإن  الطريقة،  هذه  وبموجب 

المعاد �سراوؤها يحمل على ح�ساب له مقابل في حقوق الملكية. 

عند اإعادة اإ�سدار اأ�سهم الخزينة، تقيد الأرباح بح�ساب منف�سل 
في حقوق الملكية، )“احتياطي اأ�سهم الخزينة”(، وهو غير قابل 
للتوزيع. واي خ�سائر محققة تحمل على نف�س الح�ساب اإلى مدى 
زائدة  خ�سائر  اأي  اأن  كما  الح�ساب.  ذلك  على  الدائن  الر�سيد 
القانوني  الحتياطي  على  ثم  بها  المحتفظ  الأرب��اح  على  تحمل 
اإن  الأ�سهم.  هذه  على  نقدية  اأرب��اح  اأي  دفع  يتم  ل  والختياري. 
ب�سورة  الخزينة  اأ�سهم  ع��دد  من  يزيد  المنحة  اأ�سهم  اإ���س��دار 
على  التاأثير  دون  ال�سهم  تكلفة  متو�سط  م��ن  ويخف�س  ن�سبية 

اإجمالي التكلفة لأ�سهم الخزينة. 

5.14 المخ�ض�ضات، الأ�ضول والإلتزامات الطارئة 

التزام  المجموعة  على  يكون  عندما  المخ�س�سات  ت�سجيل  يتم 
هناك  ويكون  ما�سي  لحدث  نتيجة  ا�ستدللي  اأو  قانوني  حالي 
اإلى  اقت�سادية  م�سادر  تدفق  المجموعة  من  الطلب  احتمال 
الخارج ويكون بال�سركة الإمكان تقدير المبالغ ب�سكل يعتمد عليه. 

اإن توقيت اأو مبلغ هذا التدفق قد يظل غير موؤكد. 

لت�سوية  المطلوبة  المقدرة  بالنفقات  المخ�س�سات  قيا�س  يتم 
الإلتزام الحالي ا�ستنادًا اإلى الدليل الأكثر وثوقًا والمتوفر بتاريخ 
التقرير المالي، بما في ذلك المخاطر والتقديرات غير الموؤكدة 
الإلتزامات  من  عدد  يوجد  وحيثما  الحالي.  بالإلتزام  المرتبطة 
اإلى  اقت�سادية  م�سادر  تدفق  طلب  احتمالية  ف��اإن  المماثلة، 
الخارج في الت�سوية تحدد بالنظر في درجة الإلتزامات ككل. كما 
يتم خ�سم المخ�س�سات اإلى قيمها الحالية، حيث تكون القيمة 

الزمنية للنقود جوهرية. 

المجمعة  المالية  البيانات  في  الطارئة  الأ�سول  ت�سجيل  يتم  ل 
لكن يتم الإف�ساح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع 

اقت�سادية اإلى الداخل. 

المالي  المركز  بيان  ف��ي  الطارئة  الإل��ت��زام��ات  ت�سجيل  يتم  ل 
المجمع لكن يتم الإف�ساح عنها اإل اإذا كان احتمال تدفق منافع 

اقت�سادية اإلى الخارج اأمرًا م�ستبعدًا. 

5.15 ترجمة العمالت الأجنبية 

5.15.1 عملة العر�س الرئي�سية 

تقوم كل من�ساأة في المجموعة بتحديد عملتها الرئي�سية الخا�سة 
بها والبنود المدرجة في البيانات المالية لكل من�ساأة يتم قيا�سها 

با�ستخدام تلك العملة الرئي�سية. 

5.15.2 معاملت العملة الأجنبية والأر�سدة 

الرئي�سية  العملة  اإل��ى  الأجنبية  العملة  معامالت  تحويل  يتم 
ال�سرف  اأ�سعار  با�ستخدام  المجموعة  في  المعنية  للمن�ساأة 
ال��ف��وري(.  ال�سرف  )�سعر  المعامالت  ت��واري��خ  ف��ي  ال�سائدة 
مثل  ت�سوية  عن  الأجنبيالناتجة  ال�سرف  وخ�سائر  اأرب���اح  اإن 
المقومة  النقدية  البنود  قيا�س  اإع���ادة  وع��ن  المعامالت  تلك 
المالية  ال�سنة  نهاية  في  ال�سرف  باأ�سعار  الأجنبية  بالعملة 
للبنود  بالن�سبة  المجمع.  الخ�سائر  اأو  الأرب��اح  بيان  في  ت�سجل 
ويتم  ال�سنة  نهاية  في  ترجمتها  اإع��ادة  يتم  ليتم  النقدية،  غير 
ال�سرف  اأ�سعار  با�ستخدام  )تحول  التاريخية  بالتكلفة  قيا�سها 
المقا�سة  النقدية  غير  البنود  با�ستثناء  المعاملة(،  تاريخ  في 
ال�سرف  اأ�سعار  با�ستخدام  ترجمتها  يتم  والتي  العادلة  بالقيمة 

في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 

5.15.3 العمليات الأجنبية 

والخ�سوم  الأ�سول  جميع  فاإن  للمجموعة،  المالية  البيانات  في 
الرئي�سية  العملة  ذات  المجموعة  بمن�ساآت  الخا�سة  والمعامالت 
الكويتي عند  الدينار  اإلى  ترجمتها  يتم  الكويتي  الدينار  بخالف 
التجميع. كما اأن العملة الرئي�سية لمن�ساآت المجموعة بقيت دون 

تغيير خالل فترة التقارير المالية. 

الكويتي  الدينار  اإلى  الأ�سول والخ�سوم  التجميع تحويل  تم عند 
والقيمة  ال�سهرة  تعديالت  اإن  التقرير.  بتاريخ  القفال  ب�سعر 
العادلة الناتجة من �سراء �سركة اأجنبية قد تم معاملتها كاأ�سول 
بتاريخ  الدينارالكويتي  اإل��ى  تحويلها  وت��م  الأجنبية  وخ�سوم 
الدينار  اإلى  الإي��رادات والم�ساريف قد تم تحويلها  اإن  القفال. 
ال�سرف  فروقات  التقرير.  فترة  ال�سعر طوال  بمتو�سط  الكويتي 
في  وت�سجل  الأخ��رى  ال�ساملة  الإي���رادات  في  على/تقيد  تحمل 
وعند  الملكية.  حقوق  �سمن  الأجنبية  العملة  ترجمة  احتياطي 
بيع عملية اأجنبية، فاإن فروقات الترجمة التراكمية المتعلقة بها 
والم�سجلة في حقوق الملكية يتم اإعادة ت�سنيفها اإلى الأرباح اأو 

الخ�سائر وت�سجل كجزء من الأرباح اأو الخ�سائر عند البيع. 
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5.16 مكافاأة نهاية الخدمة 

ي�ستند  لموظفيها.  الخدمة  نهاية  مكافاآت  المجموعة  تقدم 
مدة  وط���ول  النهائي  ال��رات��ب  اإل���ى  ال��م��ك��اف��اآت  ه��ذه  ا�ستحقاق 
الخدمة  مدة  اأدنىمن  حد  لتمام  خ�سوعا  للموظفين  الخدمة 
وفقًا لقانون العمل وعقود الموظفين. كما اأن التكاليف المتوقعة 
لهذه المكافاآت ت�ستحق طوال فترة التعيين. اإن هذا الإلتزام غير 
لنتهاء  نتيجة  موظف  لكل  الدفع  الم�ستحق  المبلغ  يمثل  الممول 

الخدمة بتاريخ التقرير. 

م�ساهمات  بعمل  المجموعة  تقوم  الكويتيين،  لموظفيها  بالن�سبة 
للموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية تحت�سب كن�سبة من رواتب 
الم�ساهمات  هذه  على  المجموعة  التزامات  وتقت�سر  الموظفين 

التي ت�سجل كم�ساريف عند ا�ستحقاقها. 

5.17 معامالت مع اأطراف ذات �ضلة

تتمثل الأطراف ذات ال�سلة باأع�ساء مجل�س الإدارة والموظفين 
يملكون  التي  وال�سركات  المقربين  العائلة  واأع�ساء  التنفيذيين 
اأطراف ذات  المعامالت مع  اعتماد  يتم  رئي�سية.  فيها ح�س�سًا 

�سلة من قبل الإدارة.

5.18 مدفوعات على �ضكل اأ�ضهم

يتم منح بع�س موظفي الإدارة العليا خيارات اأ�سهم ال�سركة الأم 
لالأ�سهم كجزء من حزمة مكافاآتهم. 

معاملت الت�سوية بالأ�سهم

القيمة  بالأ�سهم عن طريق  الت�سوية  تكلفة معامالت  تحديد  يتم 
العادلة بتاريخ المنح وذلك با�ستخدام نموذج تقييم منا�سب. 

يتم ت�سجيل التكلفة، مع زيادة مقابلة في احتياطي ح�سة مكافاأة 
فيها  يتم  التي  الفترة  مدى  على  الملكية،  حقوق  في  الموظفين 
الم�ساريف  اإن   .)27 )اإي�����س��اح  ال�ستحقاق  ���س��روط  ا�ستيفاء 
المتراكمة الم�سجلة والخا�سة بمعامالت الت�سوية بالأ�سهم بتاريخ 
كل تقرير مالي حتى تاريخ ال�ستحقاق تعك�س المدى الذي انتهت 
لعدد  المجموعة  به  قامت  تقدير  واف�سل  ال�ستحقاق  فترة  اليه 
اأدوات حقوق الملكية التي �سيتم ا�ستحقاقها في نهاية المطاف. 
كما اأن الم�سروف اأو الر�سيد الدائن في بيان الأرباح اأو الخ�سائر 
التراكمية  الم�ساريف  على  الحركة  يمثل  معينة  لفترة  المجمع 
�سمن  ت�سجيله  ويتم  الفترة  تلك  ونهاية  بداية  في  كما  الم�سجلة 

م�ساريف مزايا الموظفين. 

الحد  ف���اإن  ب��الأ���س��ه��م،  الت�سوية  م��ك��اف��اأة  ���س��روط  ت��ع��دي��ل  ع��ن��د 
يتم  لم  حال  في  الم�ساريف  يمثل  الم�سجلة  الأدنىللم�ساريف 
اإذا تم الوفاء بال�سروط الأ�سلية للمكافاآت. يتم  تعديل ال�سروط 

القيمة  اإجمالي  من  يزيد  تعديل  لأي  اإ�سافي  م�سروف  ت�سجيل 
مفيدًا  لذلك  يكون خالفًا  اأو  بالأ�سهم،  الدفع  لمعامالت  العادلة 

للموظفين كما تم قيا�سه بتاريخ التعديل. 

ح�س�س  كتخفيف  يظهر  القائمة  للخيارات  المخفف  الأث��ر  اإن 
اإ�سافية في عمليات احت�ساب ربحية ال�سهم المخففة. 

 اأحكام الإدارة الهامة وعدم التاأكد من التقديرات . 6

من  يتطلب  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  اإع���داد  اإن 
توؤثر  التي  والفترا�سات  والتقديرات  الأح��ك��ام  اتخاذ  الإدارة 
والأ�سول  والم�ساريف  الإي��رادات  لكل من  المدرجة  القيمة  على 
فترة  نهاية  في  الطارئة  الإلتزامات  عن  والإف�ساح  والخ�سوم 
التقارير المالية. مع ذلك، فاإن عدم التاأكد من تلك الفترا�سات 
على  جوهريًا  تعديال  تتطلب  نتائج  اإل��ى  ت��وؤدي  قد  والتقديرات 
تتاأثر في  والتي قد  والخ�سوم  الأ�سول  لكل من  المدرجة  القيمة 

الفترات الم�ستقبلية. 

6.1 اأحكام الإدارة الهامة 

الإدارة  تقوم  للمجموعة،  المحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  عند 
باتخاذ الأحكام الهامة التالية والتي لها اكبر الأثر على المبالغ 

المدرجة في البيانات المالية المجمعة: 

6.1.1 ت�سنيف الأدوات المالية

نية  على  بناء  المالية  الأدوات  ت�سنيف  في  اأحكام  اتخاذ  يتم 
الإدارة بال�سراء. 

بها  محتفظ  كاأ�سول  المالية  الأ�سول  بت�سنيف  المجموعة  تقوم 
اأجل  من  اأ�سا�سية  ب�سفة  حيازتها  تمت  اإذا  المتاجرة  لغر�س 

تحقيق ربح ق�سير الأجل. 

اإن ت�سنيف الأ�سول المالية كاأ�سول محددة بالقيمة العادلة من 
خالل الأرباح اأو الخ�سائر يعتمد على كيفية قيام الإدارة بمراقبة 
للمتاجرة  ت�سنيفها  يتم  ل  وعندما  المالية.  الأ�سول  تلك  اأداء 
القيم  في  والتغيرات  ب�سهولة  متوفرة  عادلة  قيم  لها  يكون  ولكن 
العادلة يتم اإدراجها كجزء من بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع 
من  العادلة  بالقيمة  ت�سنيفها  يتم  عندها  الإدارة،  ح�سابات  في 

خالل الأرباح اأو الخ�سائر. 

تلك  طبيعة  على  يعتمد  ومدينين  كقرو�س  الأ�سول  ت�سنيف  اإن 
الأ�سول. فاإذا لم تتمكن المجموعة من المتاجرة في هذه الأ�سول 
المالية ب�سبب �سوق غير ن�سط وكانت النية هي ا�ستالم دفعات ثابتة 
اأو محددة، عندها يتم ت�سنيف الأ�سول المالية كقرو�س ومدينين. 

جميع الأ�سول المالية الأخرى يتم ت�سنيفها كاأ�سول متاحة للبيع. 
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6.1.2 تقييم ال�سيطرة 

كانت  اإذا  ما  في  بالنظر  الإدارة  تقوم  ال�سيطرة،  تحديد  عند 
المجموعة لديها القدرة العملية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة 
الم�ستثمر فيها من تلقاء نف�سها لإنتاج عوائد لنف�سها. اإن تقييم 
الأن�سطة ذات ال�سلة والقدرة على ا�ستخدام �سلطتها للتاأثير على 

العوائد المتغيرة تتطلب اأحكامًا هامة.

6.2 عدم التاأكد من التقديرات 

الأثر  اأهم  لها  التي  والفتر�سات  التقديرات  المعلومات حول  اإن 
والم�ساريف  والإي��رادات  والخ�سوم  الأ�سول  وقيا�س  تحقق  على 

مبينة اأدناه. قد تختلف النتائج الفعلية ب�سورة جوهرية. 

6.2.1 انخفا�س قيمة ال�سركات الزميلة

بالتحديد  الملكية  حقوق  طريقة  تطبيق  بعد  المجموعة  تقوم 
في  انخفا�س  خ�سارة  اأي  ت�سجيل  ال�سروري  من  كان  اإذا  ما  في 
القيمة على ا�ستثمار المجموعة في ال�سركات الزميلة بتاريخ كل 
تقرير مالي بناء على وجود اأي دليل مو�سوعي على اأن ال�ستثمار 
في الزميلة قد انخف�ست قيمته. فاإذا كان هذا هو الحال، تقوم 
المجموعة باحت�ساب مبلغ النخفا�س كالفرق بين المبلغ الممكن 
في  المبلغ  وت�سجيل  المدرجة  وقيمته  الزميلة  لل�سركة  ا�سترداده 

بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع. 

6.2.2 انخفا�س قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم المتاحة للبيع 

للبيع على  المتاحة  الأ�سهم  ا�ستثمارات  المجموعة بمعاملة  تقوم 
جوهري  انخفا�س  هناك  يكون  عندما  قيمتها  انخف�ست  اأنها 
وج��ود  عند  اأو  تكلفتها  ع��ن  ال��ع��ادل��ة  القيمة  ف��ي  متوا�سل  اأو 
النخفا�س  تحديد  اإن  القيمة.  انخفا�س  على  مو�سوعي  دليل 

»الجوهري« اأو »المتوا�سل« يتطلب تقديرات هامة. 

6.2.3 انخفا�س قيمة الذمم التجارية المدينة

التجارية  لالأر�سدة  تح�سيله  الممكن  للمبلغ  تقدير  عمل  يتم 
بالن�سبة  بالكامل.  المبلغ  تح�سيل  اإمكانية  عدم  عند  المدينة 
اأ�سا�س  على  التقدير  ه��ذا  عمل  يتم  الفردية،  الهامة  للمبالغ 
ولكن  فردية  ب�سورة  الهامة  غير  للمبالغ  بالن�سبة  اأما  اإف��رادي. 
فات موعد ا�ستحقاقها، فيتم تقييمها ب�سورة مجمعة ويتم تطبيق 
معدلت  اإل��ى  ا�ستنادًا  التاأخير  مدة  طول  ح�سب  لها  مخ�س�س 

ال�سترداد التاريخية. 

فترات  ف��ي  ف��ع��اًل  تح�سيلها  يتم  ال��ت��ي  المبالغ  بين  ف��رق  واأي 
اأو  الأرب��اح  بيان  في  ت�سجيله  �سيتم  المتوقعة  والمبالغ  م�ستقبلية 

الخ�سائر المجمع. 

6.2.4 انخفا�س قيمة الب�ساعة 

اأيهما  تحقيقه  الممكن  القيمة  و�سافي  بالتكلفة  الب�ساعة  ت�سجل 
اأقل. وعندما ت�سبح الب�ساعة قديمة اأو متقادمة، يتم عمل تقدير 
ل�سافي قيمتها الممكن تحقيقه. بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�سورة 
اأما بالن�سبة  اإفرادي.  اأ�سا�س  فردية، يتم عمل هذا التقدير على 
متقادمة،  اأو  قديمة  لكنها  فردية،  ب�سورة  الهامة  غير  للمبالغ 
لها ح�سب  تطبيق مخ�س�س  ويتم  ب�سورة مجمعة  تقييمها  فيتم 
البيع  اأ�سعار  اإلى  ا�ستنادًا  التقادم  اأو  الب�ساعة ودرجة القدم  نوع 

التاريخية. 

تقوم الإدارة بتقدير �سافي القيمة الممكن تحقيقه للب�ساعة مع 
الأخذ بعين العتبار الدليل الأكثر وثوقا المتوفر بتاريخ كل تقرير 
بالتكنولوجيا  الب�ساعة  لهذه  الم�ستقبلي  التحقق  يتاأثر  قد  مالي. 
الم�ستقبلية اأو باية تغيرات اأخرى يحدثها ال�سوق والتي قد تخف�س 

من اأ�سعار البيع الم�ستقبلية. 

6.2.5 الأعمار الإنتاجية للأ�سول القابلة لل�ستهلك 

لالأ�سول  الإنتاجية  لالأعمار  تقديرها  بمراجعة  الإدارة  تقوم 
اإل��ى  ا���س��ت��ن��ادًا  م��ال��ي  ت��ق��ري��ر  ك��ل  ب��ت��اري��خ  ال��ق��اب��ل��ة لال�ستهالك 
الموؤكدة  غير  التقديرات  اأن  كما  لالأ�سول.  المتوقع  ال�ستخدام 
بع�س  ا�ستخدام  يغير  قد  فني  بتقادم  تتعلق  التقديرات  هذه  في 

البرامج والمعدات. 

6.2.6 القيمة العادلة للأدوات المالية

العادلة  القيمة  لتحديد  تقييم  تقنيات  بتطبيق  الإدارة  تقوم 
ن�سط.  ���س��وق  اأ���س��ع��ار  ه��ن��اك  لتتوفر  عندما  المالية  ل����الأدوات 
ا�ستنادًا  وافترا�سات  تقديرات  تطوير  الإدارة  من  يتطلب  وهذا 
�سيتم  مر�سودة  بيانات  با�ستخدام  وذل��ك  �سوقية  معطيات  اإل��ى 
الداة  ت�سعير  في  ال�سوق  في  المتداولين  قبل  من  ا�ستخدامها 
الإدارة  تقوم  مر�سودة،  غير  البيانات  تلك  كانت  ف��اإذا  المالية. 
المقدرة  العادلة  القيم  تختلف  قد  تقديراتها.  اف�سل  با�ستخدام 
في  تحقيقها  �سيتم  التي  الفعلية  الأ�سعار  عن  المالية  ل��الأدوات 

معاملة على ا�س�س تجارية بتاريخ التقرير.
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ال�ضركات التابعة. 7

 اإن تفا�سيل ال�سركات التابعة هي كما يلي:

7.1 تكوين المجموعة

ن�سبة الملكية

بلد التاأ�سي�س التابع��ة
31 دي�سمبر 2016

%
31 دي�سمبر 2015

الن�ساط%

9898الكويت�سركة ال�سناعات لأنظمة البناء - ذ.م.م )7.1.1(
اإن�ساءات 
مقاولت

الت�سنيع86.42786.427الكويت�سركة ال�سناعات الوطنية لل�سيراميك - �س.م.ك.م 
الت�سنيع5050ال�سعوديةال�سركة ال�سعودية للطوب العازل - ذ.م.م

 7.1.1 قامت المجموعة بتجميع �سركة ال�سناعات لأنظمة البناء - ذ.م.م با�ستخدام ح�سابات الإدارة لل�سنة المالية المنتهية 
في 30 نوفمبر 2016.

تت�سمن المجموعة ال�سركات التابعة التالية مع الح�س�س غير الم�سيطرة الهامة: 

ن�سبة ح�س�س الملكية وحقوق 
الت�سويت المحتفظ بها من قبل

الح�س�س غير الم�سيطرة

الربح / )الخ�سارة( 
المخ�س�س للح�س�س غير 

الم�سيطرة
الح�س�س غير الم�سيطرة 

المتراكمة

ال�سم

31 دي�سمبر
2016

د.ك

31 دي�سمبر 
2015

د.ك

31 دي�سمبر
2016

د.ك

31 دي�سمبر
2015

د.ك

31 دي�سمبر 
2016

د.ك

31 دي�سمبر 
2015

د.ك
17,3763,779,6393,913,560)168,861(50%50%ال�سركة ال�سعودية للطوب العازل - ذ.م.م
�سركة ال�سناعات الوطنية لل�سيراميك - 

219,3211,686,7961,712,984)26,188(13.573%13.573%�س.م.ك.م

لم يتم دفع اأية اأرباح للح�س�س غير الم�سيطرة خالل ال�سنوات 2016 و2015.
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ال�سركة ال�سعودية للطوب العازل - ذ.م.م

ملخ�س اأدناه المعلومات المالية لل�سركة ال�سعودية للطوب العازل - ذ.م.م قبل الحذوفات داخل المجموعة: 

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

7,729,5707,567,967الأ�سول غير المتداولة
2,107,7352,188,259الأ�سول المتداولة

9,837,3059,756,226مجموع الأ�سول
41,71171,066الخ�سوم غير المتداولة

2,236,3161,858,040الخ�سوم المتداولة
2,278,0271,929,106مجموع الخ�سوم

3,779,6393,913,560حقوق الملكية الخا�سة بم�ساهمي ال�سركة الأم
3,779,6393,913,560الح�س�س غير الم�سيطرة

7,559,2787,827,120مجموع حقوق الملكية

 لل�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

د.ك

 لل�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

د.ك
3,052,3044,007,944الإيرادات

17,376)168,861()خ�سارة( / ربح ال�سنة الخا�س بمالكي ال�سركة الأم
17,376)168,861()خ�سارة( / ربح ال�سنة الخا�س بالح�س�س غير الم�سيطرة

34,752)337,722()خ�سارة( / ربح ال�سنة
34,94067,362اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم

34,94067,366اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة الخا�سة بالح�س�س غير الم�سيطرة
69,880134,728مجموع الإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة

84,740)133,921(مجموع )الخ�سارة( / الدخل ال�سامل لل�سنة الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم
84,740)133,921(مجموع )الخ�سارة( / الدخل ال�سامل لل�سنة الخا�سة بالح�س�س غير الم�سيطرة

169,480)267,842(مجموع )الخ�سارة( / الدخل ال�سامل لل�سنة
424,00569,155�سافي التدفقات النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)194,423()405,022(�سافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�سطة ال�ستثمارية
)125,268(18,983�سافي التدفقات النقدية 
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�سركة ال�سناعات الوطنية لل�سيراميك - �س.م.ك.م

ملخ�س اأدناه المعلومات المالية ل�سركة ال�سناعات الوطنية لل�سيراميك - �س.م.ك )مقفلة( قبل الحذوفات داخل المجموعة: 

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

16,115,76716,623,938الأ�سول غير المتداولة
7,957,3428,368,645الأ�سول المتداولة

24,073,10924,992,583مجموع الأ�سول
225,043159,774الخ�سوم غير المتداولة

14,270,26414,418,314الخ�سوم المتداولة
14,495,30714,578,088مجموع الخ�سوم

8,277,8089,000,936حقوق الملكية الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم
1,299,9941,413,559الح�س�س غير الم�سيطرة

9,577,80210,414,495مجموع حقوق الملكية

لل�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

د.ك

لل�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

د.ك
5,783,4186,590,655الإيرادات

1,645)723,129()خ�سارة( / ربح ال�سنة الخا�س بمالكي ال�سركة الأم
)42,613()113,565(خ�سارة ال�سنة الخا�سة بالح�س�س غير الم�سيطرة

)40,968()836,694(خ�سارة ال�سنة
1,645)723,129(مجموع )الخ�سائر( / الإيرادات ال�سامله لل�سنة الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم

)42,613()113,565(مجموع الخ�سائر ال�ساملة لل�سنة الخا�سة بالح�س�س غير الم�سيطرة
)40,968()836,694(مجموع الخ�سائر ال�ساملة لل�سنة

)1,181,414(1,164,617�سافي التدفقات النقدية الناتجة من / )الم�ستخدمة في( الأن�سطة الت�سغيلية
)1,842,635()1,521,395(�سافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�سطة ال�ستثمارية

1,640,614)109,630(�سافي التدفقات النقدية )الم�ستخدمة في( / الناتجة من الأن�سطة التمويلية
)1,383,435()466,408(�سافي التدفقات النقدية

7.3 الح�ض�س في من�ضاآت مهيكلة غير مجمعة

لي�س لدى المجموعة اأي ح�س�س في المن�ساآت المهيكلة غير المجمعة.

اإيراد مبيعات وخدمات. 8

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

د.ك

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

د.ك
40,491,32747,189,831بيع مواد البناء والبنية التحتية

506,1931,025,902اإيرادات عقود
40,997,52048,215,733
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اإيرادات ا�ضتثمار. 9

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

د.ك

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

د.ك
79,670291,182ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع 

343,963930,137اإيرادات توزيعات اأرباح من ا�ستثمارات متاحة للبيع
28,81734,581اإيرادات توزيعات اأرباح من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر

)168,931(172,309اإيرادات / )خ�سارة( ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر
238,964234,690اإيرادات مرابحة ق�سيرة الأجل
5,98631,976اإيرادات فوائد واإيرادات اأخرى

869,7091,353,635

م�ضاريف عمومية واإدارية وم�ضاريف اأخرى. 10

يت�سمن هذا البند مخ�س�س لتكلفة ا�ستخدام الغاز عن �سنوات �سابقة يبلغ 2.7 مليون دينار كويتي. خالل ال�سنة الما�سية، قامت ال�سركة 
الأم با�ستالم كتاب من اإحدى المن�ساآت المملوكة للدولة والتي تقوم بتزويد الغاز لأحد م�سانع المجموعة مطالبين بدفعة ل�ستخدام الغاز 
للفترة من 2004 اإلى 2011. قامت المجموعة برف�س تلك المطالبة لعدة ا�سباب من بينها اأنه لم يكن هناك اتفاق للدفع مقابل ا�ستخدام 
الغاز لتلك الفترة لأنه قد تم نقل الم�سنع لذلك المكان بناء على طلب الحكومة حيث وعدت الحكومة بتزويد الأر�س والكهرباء والغاز 
هذا بالإ�سافة اإلى اأنه لم يتم اإ�سدار اأي فاتورة للمجموعة في تلك الفترة. قام المزّود برفع دعوى ق�سائية �سد ال�سركة الأم مطالبًا بحقه 
في ا�سترداد المبلغ مقابل ا�ستخدام الغاز. قامت المحكمة في جل�ستها الأولى بتحويل الدعوى اإلى اإدارة الخبراء. لحقًا لتاريخ التقارير 
المالية، قامت المحكمة باإ�سدار حكم يلزم ال�سركة الأم بدفع مبلغ 9.3 مليون دولر اأمريكي اإلى المدعي. تقوم ال�سركة الأم حاليًا بدرا�سة 

خياراتها القانونية ل�ستئناف هذا الحكم.

ربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية والمخففة الخا�ضة بمالكي ال�ضركة الأم. 11

الأ�سهم  لعدد  الموزون  المتو�سط  الأم على  ال�سركة  بمالكي  الخا�س  ال�سنة  ربح  بتق�سيم  والمخففة  الأ�سا�سية  ال�سهم  ربحية  احت�ساب  يتم 
القائمة خالل ال�سنة كما يلي:

 ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

 ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

773,9277,787,570ربح ال�سنه الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم )د.ك(
المعدل الموزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة ل�ستخدامها لربحية ال�سهم الأ�سا�سية 

347,735,350347,734,557)با�ستثناء اأ�سهم الخزينة(
1,213,2061,508,186الأ�سهم التي �سوف يتم اإ�سدارها من غير مقابل في اإطار مدفوعات بالأ�سهم

المعدل الموزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة التي �سوف ت�ستخدم لربحية ال�سهم 
348,948,556349,242,743المخففة )با�ستثناء اأ�سهم الخزينة(

22.395 فل�س2.226 فل�سربح ال�سهم الأ�سا�سي الخا�س بمالكي ال�سركة الأم
22.298 فل�س2.218 فل�سربح ال�سهم المخفف الخا�س بمالكي ال�سركة الأم
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ممتلكات واآلت ومعدات. 12

31 دي�سمبر 2016
اأر�س
د.ك

مباني
د.ك

اآلت 
ومعدات

د.ك
�سيارات

د.ك
اأثاث ومعدات

د.ك

اأ�سول قيد 
الإن�ساء

د.ك
المجموع

د.ك
التكلفـه

1,469,67733,799,22351,151,34911,381,6335,032,3412,627,230105,461,453في 1 يناير 
4,538,284)1,323,914(334,9183,491,0101,522,700513,570-اإ�سافات / تحويالت
)1,552,809(-)1,123,796()417,691()11,322(--�سطب / ا�ستبعادات

تعديالت العملة 
13,12121,77981,6781,322714718119,332الأجنبية

1,482,79834,155,92054,712,71512,487,9644,422,8291,304,034108,566,260في 31 دي�سمبر 
ال�ستهلك المتراكم

78,393,233-23,772,96739,839,33410,286,7464,494,186-في 1 يناير 
3,661,524-717,1092,166,485590,393187,537-المحمل على ال�سنة
متعلق بال�سطب / 

)1,529,724(-)1,045,561()411,884()72,279(--بال�ستبعادات
تعديالت العملة 

34,296-5,08427,6801,238294-الأجنبية
80,559,329-24,495,16041,961,22010,466,4933,636,456-في 31 دي�سمبر 
�سافي القيمة 
 الدفتريه في 

311,482,7989,660,76012,751,4952,021,471786,3731,304,03428,006,931 دي�سمبر 

31 دي�سمبر 2015
اأر�س
د.ك

مباني
د.ك

اآلت 
ومعدات

د.ك
�سيارات

د.ك
اأثاث ومعدات

د.ك

اأ�سول قيد 
الإن�ساء

د.ك
المجموع

د.ك
التكلفـه

1,417,01334,365,64850,551,54211,003,0324,919,7252,147,616104,404,576في 1 يناير 
263,514755,550399,503247,862479,2882,145,717-اإ�سافات / تحويالت
)1,476,587(-)137,784()26,207()396,242()916,354(-�سطب / ا�ستبعادات

تعديالت العملة 
52,66486,415240,4995,3052,538326387,747الأجنبية

1,469,67733,799,22351,151,34911,381,6335,032,3412,627,230105,461,453في 31 دي�سمبر 
ال�ستهلك المتراكم

76,470,985-23,979,62938,337,3389,692,2134,461,805-في 1 يناير 
3,242,983-691,5971,768,730616,904165,752-المحمل على ال�سنة
متعلق بال�سطب / 

)1,443,303(-)134,361()26,204()366,397()916,341(-بال�ستبعادات
تعديالت العملة 

122,568-18,08299,6633,833990-الأجنبية
78,393,233-23,772,96739,839,33410,286,7464,494,186-في 31 دي�سمبر 
�سافي القيمة 
 الدفتريه في 

311,469,67710,026,25611,312,0151,094,887538,1552,627,23027,068,220 دي�سمبر 

تم ت�سييد مباني ال�سركة الأم على قطعة اأر�س م�ستاأجرة من حكومة دولة الكويت من خالل عقود قابلة للتجديد.

تمثل الأ�سول قيد الإن�ساء التكاليف الخا�سة بتو�سعة م�سانع المجموعة الحالية وت�سييد خطوط اإنتاج من قبل �سركة تابعة. خالل ال�سنوات 
تحويل  �سيتم  المنا�سبة.  الفئة  اإلى  ر�سملتها  تم  ال�ستخدام،  لغر�س  واأ�سبحت جاهزة  اكتملت  والتي  الإنتاج  الما�سية، جزء من خطوط 

التكلفة المتعلقة ببقية خطوط الإنتاج والمرافق اإلى فئات الأ�سول المرتبطة بها عندما ت�سبح جاهزة لال�ستخدام.

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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ا�ضتثمار في �ضركات زميلة . 13

13.1 اإن تفا�سيل ا�ستثمار في ال�سركات الزميلة للمجموعة هي كما يلي:

ن�سبة الملكية
الن�ساط31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016بلد التاأ�سي�س

مواد بناء38%38%الكويتال�سركة الكويتية لل�سخور - �س.م.ك.م
عقارات20%22.39%الكويت�سركة الراية العالمية العقارية - �س.م.ك.م

مقاولت50%50%البحرينم�سنع اأنظمة البناء المعزول - ذ.م.م 
ت�سنيع45%45%ُعمان�سركة �سناعات الخليج المتحدة لالأنابيب - ذ.م.م 

ت�سنيع32.5%32.5%ُعمانال�سركة العمانية الألمانية لمواد البناء - ذ.م.م

جميع ال�سركات الزميلة المذكورة اأعاله غير مدرجة.

اإن الحركة على ال�ستثمار في �سركات زميلة خالل ال�سنة هي كما يلي:

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

5,185,2373,062,174الر�سيد في بداية ال�سنة 
)53,394(348,667ح�سة في نتائج �سركات زميلة

-163,053ربح ناتج عن ا�ستحواذ على اأ�سهم اإ�سافية في �سركة زميلة )انظر اأدناه(
)80,682(-خ�سائر تم تعديلها اإلى م�ستحق من �سركة زميلة

130,3942,297,650اإ�سافات 
-)231,415(تخفي�س راأ�س المال

)107,571(-توزيعات اأرباح م�ستلمة
14,83713,270ح�سة في اإيرادات �ساملة اأخرى

45,82653,790ترجمة عملة اأجنبية
5,656,5995,185,237

قامت المجموعة خالل ال�سنة ب�سراء ح�سة اإ�سافية ن�سبتها 2.39% في �سركة الراية العقارية العالمية - �س.م.ك )مقفلة( نتج عن عملية 
بمبلغ  ربح  ت�سجيل  تم  130,392 د.ك.  نقدي قدره  اإجمالي  مبلغ  22.39% مقابل  اإلى  الزميلة  ال�سركة  ملكيتها في  زيادة ح�سة  ال�سراء 

163,053 د.ك نتيجة لذلك ال�ستحواذ الإ�سافي.

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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13.2. اإن ملخ�س المعلومات المالية لل�ضركات الزميلة للمجموعة كما يلي:

اأ( �سركة الراية العالمية العقارية - �س.م.ك.م

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

8,409,31113,786,994موجودات غير متداولة
4,739,2381,449,357موجودات متداولة

13,148,54915,236,351مجموع الموجودات
134,307126,381مطلوبات غير متداولة

1,494,2281,723,065مطلوبات متداولة
1,628,5351,849,446مجموع المطلوبات

11,520,01413,386,905�سافي الأ�سول

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

د.ك

 ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

د.ك
640,466)846,852(اإيرادات

882,125)1,088,649()خ�سارة( / ربح ال�سنة
41,60766,350الإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة

948,475)1,047,042(مجموع )الخ�سائر( / الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

اإن ت�سوية ملخ�س المعلومات المالية لل�سركة الزميلة اأعاله مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع مبينة اأدناه:

 ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

 ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

20%22.39%ح�سة ملكية المجموعة
11,520,01413,386,905�سافي اأ�سول ال�سركة الزميلة )د.ك(

2,579,3312,677,381ح�سة المجموعة من �سافي الأ�سول )د.ك(
2,579,3312,677,381القيمة الدفترية )د.ك(

قامت المجموعة بالمحا�سبة عن ح�ستها في نتائج ال�سركة الزميلة با�ستخدام م�سودة البيانات المالية المدققة كما في 31 دي�سمبر 2016.

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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ب( م�سنع اأنظمة البناء المعزول - ذ.م.م

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

1,863,1131,517,902موجودات غير متداولة
1,649,6831,979,358موجودات متداولة

3,512,7963,497,260مجموع الموجودات
26,2385,247مطلوبات غير متداولة

287,053528,401مطلوبات متداولة
313,291533,648مجموع المطلوبات

3,199,5052,963,612�سافي الأ�سول

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

د.ك

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

د.ك
1,768,6891,427,959اإيرادات

203,069159,454ربح ال�سنة
99,166-الإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة
203,069258,620مجموع الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

اإن ت�سوية ملخ�س المعلومات المالية لل�سركة الزميلة اأعاله مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع مبينة اأدناه:

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

50%50%ح�سة ملكية المجموعة 
3,199,5052,963,612�سافي اأ�سول ال�سركة الزميلة )د.ك(

1,599,7531,481,806ح�سة المجموعة من �سافي الأ�سول )د.ك(
1,599,7531,481,806القيمة الدفترية )د.ك(

قامت المجموعة بالمحا�سبة عن ح�ستها في نتائج ال�سركة الزميلة با�ستخدام م�سودة البيانات المالية المدققة كما في 31 دي�سمبر 2016.

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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جـ( �سركة �سناعات الخليج المتحدة للأنابيب - ذ.م.م

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

5,885,6046,020,918موجودات غير متداولة
5,987,3205,807,592موجودات متداولة

11,872,92411,828,510مجموع الموجودات
4,012,2544,914,813مطلوبات غير متداولة

5,580,8236,052,211مطلوبات متداولة
9,593,07710,967,024مجموع المطلوبات

2,279,847861,486�سافي الأ�سول

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

د.ك

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

د.ك
8,751,6944,509,047اإيرادات

)425,880(679,769ربح / )خ�سارة( ال�سنة
)24,549(-الخ�سائر ال�ساملة الأخرى لل�سنة

)450,429(679,769مجموع الإيرادات / )الخ�سائر( ال�ساملة لل�سنة

اإن ت�سوية ملخ�س المعلومات المالية لل�سركة الزميلة اأعاله مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع مبينة اأدناه:

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

45%45%ح�سة ملكية المجموعة
2,279,847861,486�سافي اأ�سول ال�سركة الزميلة )د.ك(

1,025,931387,669ح�سة المجموعة من �سافي الأ�سول )د.ك(
317,439317,439ال�سهرة المت�سمنة

1,343,370705,108القيمة الدفترية )د.ك(

قامت المجموعة بالمحا�سبة عن ح�ستها في نتائج ال�سركة الزميلة با�ستخدام ح�سابات الإدارة كما في 31 �سبتمبر 2016.

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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 13.3 في ما يلي مجموع المعلومات الخا�سة بال�سركات الزميلة غير الهامة ب�سورة فردية بناء على البيانات المالية المدققة 
كما في 31 دي�سمبر 2015 و31 دي�سمبر 2016.

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

د.ك

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

د.ك
)117,900()187,278(ح�سة المجموعة في الأرباح والخ�سائر

2,70215,254ح�سة المجموعة في اأرباح �ساملة اأخرى
)102,646()184,576(ح�سة المجموعة من اإجمالي الخ�سائر ال�ساملة

134,145320,942مجموع القيمة الدفترية لح�سة المجموعة في هذه ال�سركات الزميلة

ا�ضتثمارات متاحه للبيع . 14

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

3,698,4408,730,428اأ�سهم محلية مدرجة
12,185,9826,268,232اأ�سهم محلية غير مدرجة

1,656,1901,692,691اأ�سهم اأجنبية مدرجة
13,879,68815,264,511اأ�سهم اأجنبية غير مدرجة

4,985,2954,997,059ا�ستثمارات مرابحة
36,405,59536,952,921

715,321 د.ك( مقابل ا�ستثمارات معينة. كما  1,530,259 د.ك )2015:  خالل ال�سنة، اعترفت المجموعة بخ�سائر هبوط قيمة بمبلغ 
قامت الإدارة باإجراء تحليل لال�ستثمارات المعنية والذي ي�سير اإلى عدم وجود هبوط اآخر في القيمة.

2%( فوق �سعر   :2015( %2 اإن ا�ستثمار المرابحة هو ا�ستثمار و�سع مع موؤ�س�سة مالية ا�سالمية محلية ويحمل معدل ربح فعلي بن�سبة 
خ�سم البنك الكويتي المركزي وي�ستحق في اغ�سط�س 2018 ويدرج بالتكلفة. حيث اأن هذا ال�ستثمار يتمثل في م�ساركة ال�سركة الأم في 

ترتيب م�سترك لت�سهيالت المرابحة المقدمة لل�سركة الأم الرئي�سية من قبل موؤ�س�سة مالية ا�سالمية محلية. 

ب�ضاعة وقطع غيار. 15

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

8,770,8288,751,224مواد اأولية
6,975,6086,033,076ب�ساعة جاهزة واأعمال قيد التنفيذ

3,601,3383,626,201قطع غيار
1,134,0121,032,497ب�ساعة بالطريق

20,481,78619,442,998
)767,871()870,394(مخ�س�س ب�ساعة متقادمة وبطيئة الحركة

19,611,39218,675,127

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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ا�ضتثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�ضائر. 16

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

محددة عند التحقق المبدئي:
1,534,3971,609,956�سناديق ومحافظ مدارة

351,570351,570اأوراق ملكية مالية م�سعرة
1,885,9671,961,526

ذمم مدينه واأ�ضول اأخرى. 17

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

12,707,47211,152,065ذمم تجارية
)1,022,923()1,449,423(مخ�س�س ديون م�سكوك في تح�سيلها

11,258,04910,129,142
1,508,179448,139م�ستحق من ال�سركة الأم الرئي�سية

574,403231,640م�ستحق من �سركات زميلة
9,0239,023م�ستحق من �سركات ذات �سله

229,361213,885ذمم موظفين
430,751455,551مدفوعات مقدمًا

98,66895,413دفعات مقدمة اإلى المقاولين
754,760754,759محجوزات 

862,641560,539اإيرادات م�ستحقة واأ�سول اأخرى 
15,725,83512,898,091

17.1 اإن القيم المدرجة لالأ�ضول المالية اأعاله تقارب قيمها العادلة وت�ضتحق جميعها خالل �ضنة.

17.2 الذمم التجارية ل تحمل فائدة وهي ت�ضتحق ب�ضكل عام من 90 - 30 يوما.

اإن التحليل للتقادم الزمني للذمم التجارية المدينةكما في 31 دي�سمبر كما يلي:

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

7,572,8836,927,942لم يفت موعد ا�ستحقاقها ول يوجد هبوط في قيمتها
فات موعد ا�ستحقاقها ولكن ل يوجد هبوط في قيمتها

3,685,1663,201,200 - 3 اإلى 6 ا�سهر
يوجد هبوط في قيمتها 

1,449,4231,022,923 - اأكثر من �ستة ا�سهر
12,707,47211,152,065مجموع الذمم التجارية المدينة

اإن الذمم التجارية المدينة التي فات موعد ا�ستحقاقها لمدة تقل عن ثالثة ا�سهر ل يعتبر هناك هبوط في قيمتها. كما في 31 دي�سمبر 
2016، يوجد ذمم تجارية بمبلغ 3,685,166 د.ك )2015: 3,201,200 د.ك( والتي فات موعد ا�ستحقاقها ولكن دون وجود هبوط في 

قيمتها تتعلق بعدد من العمالء الم�ستقلين الذين لي�س لديهم تاريخ بالتخلف في الدفع.

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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ودائع ثابتة. 18

تحمل الودائع الثابتة متو�سط معدل فائدة 1.6% )2015: 1.6%( �سنويًا وت�ستحق خالل �سنة من تاريخ المركز المالي.

تابع / اإي�ساحات حول البيانات المالية المجمعة

راأ�س المال وعالوة الإ�ضدار. 19

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

اأ�سهم بقيمة 0.100 د.ك لل�سهم الواحد 
35,320,18735,320,187- الم�سرح به

34,924,65734,793,545- م�سدرة ومدفوعه بالكامل نقدًا

ا�سدرت ال�سركة الأم خالل ال�سنة 1,311,114 �سهما )2015: 1,177,629 �سهما( بموجب خطة مدفوعات بالأ�سهم للموظفين )اإي�ساح 
27( ب�سعر يتراوح بين 0.200 د.ك اإلى 0.335 د.ك لل�سهم. تم تحويل المبلغ الفائ�س عن القيمة الإ�سمية الم�ستحقة والبالغة 0.100 د.ك 

لل�سهم اإلى ح�ساب عالوة اإ�سدار اأ�سهم.

اأ�ضهم خزينة. 20

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016
284,930140,872عدد الأ�سهم 

0.04%0.08%ن�سبة الأ�سهم الم�سدرة
57,11034,236تكلفة اأ�سهم الخزينة )د.ك(

59,83531,837القيمة ال�سوقية )د.ك(

اإن احتياطيات ال�سركة الأم المعادلة لتكلفة اأ�سهم الخزينة تم ت�سنيفها على اأنها غير قابلة للتوزيع.

احتياطي قانوني واختياري. 21

الأم  ال�سركة  بمالكي  الخا�س  ال�سنة  ربح  من   %10 تحويل  يتم  الأم،  لل�سركة  الأ�سا�سي  والنظام  التاأ�سي�س  وعقد  ال�سركات  لقانون  وفقًا 
قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة اإلى ح�ساب الحتياطي 

القانوني. يجوز لل�سركة الأم اأن تقرر وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يعادل ر�سيد الحتياطي القانوني 50% من راأ�س المال المدفوع.

اإن التوزيع من الحتياطي القانوني محدد بالمبلغ المطلوب لتاأمين توزيع اأرباح بن�سبة 5% من راأ�س المال المدفوع في ال�سنوات التي ل 
ت�سمح فيها الأرباح المحتفظ بها بتاأمين هذا الحد.

وفقًا لقانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم يتم تحويل ما ل يزيد عن 10% من ربح ال�سنه الخا�س بمالكي ال�سركة الأم قبل 
ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة اإلى الحتياطي الإختياري. ل 

يوجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري.

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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بنود اأخرى لحقوق الملكية. 22

احتياطي القيمة 
العادلة

د.ك

احتياطي تحويل 
عملة اأجنبية

د.ك
المجموع

د.ك
7,902,268174,9548,077,222الر�سيد في 1 يناير 2016

80,76680,766-فروقات تحويل ناتجة من ترجمة العمليات الأجنبية
12,3662,47114,837ح�سة من اإيرادات �ساملة اأخرى ل�سركات زميلة 

ا�ستثمارات متاحة للبيع
)150,649(-)150,649( �سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة

1,530,259-1,530,259المحول اإلى بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع من هبوط القيمة
)63,663(-)63,663(المحول اإلى بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع من البيع

1,328,31383,2371,411,550مجموع الأيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة
9,230,581258,1919,488,772الر�سيد في 31 دي�سمبر 2016

9,951,41836,3919,987,809الر�سيد في 1 يناير 2015
121,152121,152-فروقات تحويل ناتجة من ترجمة العمليات الأجنبية

17,41113,270)4,141(ح�سة من اإيرادات �ساملة اأخرى ل�سركات زميلة 
ا�ستثمارات متاحة للبيع

)2,498,922(-)2,498,922(�سافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة
715,321-715,321المحول اإلى بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع من هبوط القيمة

)261,408(-)261,408(المحول اإلى بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع من البيع
)1,910,587(138,563)2,049,150(مجموع )الخ�سائر( / الأيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة

7,902,268174,9548,077,222الر�سيد في 31 دي�سمبر 2015

دائنو مرابحة. 23

 %4.00 بن�سبة  فعلي  رب��ح  متو�سط  تحمل  محلية  مالية  موؤ�س�سات  من  عليها  الح�سول  تم  ت�سهيالت  في  الدائنة  المرابحة   تتمثل 
)2015: 4.00%( �سنويًا.

ذمم دائنة وخ�ضوم اأخرى. 24

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

9,301,7217,690,677ذمم تجارية دائنة
446,994443,039م�ستحق اإلى �سركات اأخرى ذات �سله )ح�س�س غير م�سيطرة(

150,492139,058ذمم موظفين
890,961859,492مخ�س�س اجازات الموظفين

1,425,4101,606,919م�ساريف م�ستحقة
460,855454,879الم�ستحق اإلى عمالء عن عقود مقاولت

3,109,873849,731خ�سوم اأخرى
15,786,30612,043,795

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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قطاعات الت�ضغيل. 25

اإن عر�س القطاعات الرئي�سي للمجموعة يتم على اأ�سا�س الن�ساط.

تزاول المجموعة قطاعين من الأن�سطة، مواد البناء وخدمات العقود وال�ستثمار. اإن التحليل القطاعي هو كما يلي:

المجموعال�ستثماراتمواد البناء وخدمات عقود
31 دي�سمبر 

2016
د.ك

31 دي�سمبر 
2015

د.ك

31 دي�سمبر 
2016

د.ك

31 دي�سمبر 
2015

د.ك

31 دي�سمبر 
2016

د.ك

31 دي�سمبر 
2015

د.ك
40,997,52048,215,733869,7091,353,63541,867,22949,569,368اإيراد القطاع

ح�سة في نتائج �سركات 
)53,394(348,667)53,394(348,667--زميله

ربح ناتج عن ا�ستحواذ على
 اأ�سهم اإ�سافية في �سركة 

-163,053-163,053--زميلة
42,378,94949,515,974

584,920637,6878,365,461)148,830(786,5177,780,541نتائج القطاع
)341,194()58,809(م�ساريف غير موزعة

ربح ال�سنة ح�سب بيان الأرباح 
578,8788,024,267اأو الخ�سائر المجمع

3,661,5243,242,983--3,661,5243,242,983ا�ستهلك
هبوط في قيمة ا�ستثمارات 

715,321)1,530,259(715,321)1,530,259(--متاحة للبيع
61,261,57657,961,65951,651,22655,800,658112,912,802113,762,317الأ�سول

)18,322,116()22,254,878(--)18,322,116()22,254,878(الخ�سوم
39,006,69839,639,54351,651,22655,800,65890,657,92495,440,201

توزيعات اأرباح مقترحة والجمعية العمومية للم�ضاهمين. 26

على  نقدية  اأرب��اح  توزيع  الإداره  مجل�س  اقترح  للم�ساهمين،  العمومية  والجمعية  المخت�سة  الجهات  من  المطلوبة  للموافقات  خ�سوعا 
الم�ساهمين بواقع 10 فل�س )2015: 20 فل�س( لل�سهم الواحد من راأ�س المال المدفوع، عن ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2016، 

وذلك للم�ساهمين الم�سجلين بتاريخ الجمعية العمومية.

 2015 31 دي�سمبر  المنتهية في  لل�سنة  المالية المجمعة  البيانات   2016 ابريل   23 المنعقدة في  للم�ساهمين  العمومية  اعتمدت الجمعية 
وتوزيع اأرباح نقدية بواقع 20 فل�س )2015: 20 فل�س( لل�سهم الواحد بمبلغ 6,970,189 د.ك )2015: 5,216,650 د.ك( لل�سنة المنتهية 

في 31 دي�سمبر 2015 والتي تم دفعها بعد تلك الموافقة.

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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دفعات على �ضكل اأ�ضهم. 27

بموجب خطة كبار الموظفين التنفيذيين، يتم منح خيارات من اأ�سهم ال�سركة الأم اإلى كبار موظفين تنفيذين معينين في ال�سركة الأم.

هذا البرنامج جزء من حزمة مكافات الإدارة العليا للمجموعة. ي�ستمر البرنامج لمدة خم�س �سنوات والتي بموجبها �سيتم منح كحد اأق�سى 
ا�ستيفاء �سروط معينة، على  تم  اإذا  ا�ستحقاقها  �سيتم  البرنامج،  اإطار  اأن خيارات  الفترة.كما  تلك  للم�ساركين خالل  7,000,000 �سهم 
النحو المحدد في البرنامج. وهو ي�ستند على اأداء الم�ساركين بالبرنامج وا�ستحقاق الخيارات في نهاية كل �سنة مالية بناء على �سيغة معدة 
م�سبقا. يجب على الم�ساركين اأن يكونوا موظفين في نهاية كل من ال�سنوات الخم�س لفترة ال�ستحقاق. عند ال�ستحقاق، فاإن كل خيار ي�سمح 

لحامله الح�سول على �سهم واحد من دون تكلفه. ل يوجد هناك بدائل لت�سوية نقدية.

اإن الم�سروف الم�سجل لخدمات الموظفين بموجب خطة كبار الموظفين التنفيذيين بلغ 185,418 د.ك )2015: 253,343 د.ك( خالل 
ال�سنة. كما اأن القيمة الدفترية لالإلتزام المتعلق بالخطة كما في 31 دي�سمبر 2016 بلغ 142,183 د.ك )2015: 250,002 د.ك( ظهر 

�سمن احتياطي اأ�سهم منحة للموظفين في حقوق الملكية. 

يو�سح الجدول التالي العدد والمتو�سط المرجح لأ�سعار الممار�سة )WAEP( والحركة على خيار الأ�سهم خالل ال�سنة: 

31 دي�سمبر
2016

خيارات الأ�سهم
عدد

31 دي�سمبر 
2016

WAEP
د.ك

31 دي�سمبر
2015

خيارات
 الأ�سهم

عدد

31 دي�سمبر
2015

WAEP
د.ك

1,508,1860.2381,459,4570.268الر�سيد الفتتاحي
1,013,1140.2301,226,3580.208ممنوحة خالل ال�سنة
0.248)1,177,629(0.224)1,311,114(ممار�سة خالل ال�سنة

1,210,1860.2301,508,1860.238قائمة كما في 31 دي�سمبر 
755,5780.234959,2170.238ممار�سة كما في 31 دي�سمبر 

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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اأر�ضدة ومعامالت مع اأطراف ذات �ضلة. 28

تتمثل الأطراف ذات ال�سلة في الم�ساهمين الرئي�سيين واأع�ساء مجل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة، وال�سركات يملكون فيها 
ح�س�سًا رئي�سية اأو باإمكانهم ممار�سة تاأثير ملمو�س اأو �سيطرة م�ستركة عليها. يتم الموافقة على �سيا�سات ت�سعير و�سروط هذه المعامالت 

من قبل اإدارة المجموعة.

في ما يلي بيان لهم المعامالت مع الأطراف ذات ال�سله:

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

مبالغ مدرجة في بيان المركز المالي المجمع
1,508,179448,139م�ستحق من ال�سركة الأم الرئي�سية )اإي�ساح 17(

574,403231,640م�ستحق من �سركات زميلة )اإي�ساح 17(
9,0239,023م�ستحق من �سركات اأخرى ذات �سلة )اإي�ساح 17(

446,994443,039م�ستحق اإلى �سركات اأخرى ذات �سله )ح�س�س غير م�سيطرة( )اإي�ساح 24(

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2016

ال�سنة المنتهية في 
31 دي�سمبر 2015

معاملت مدرجة في بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع
5,95211,952اإيرادات فوائد

مكافاآت موظفي الإدارة العليا ال�سركة الأم
150,000-مكافاأة اأع�ساء مجل�س الإدارة

243,904234,465منافع ق�سيرة الأجل 
53,08116,147مكافاأت نهاية الخدمه

185,418253,343تكلفة المدفوعات بالأ�سهم
482,403653,955

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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الرتباطات والإلتزامات الطارئة. 29

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

2,454,1594,637,523خطابات �سمان 
200,000200,000خطابات �سمان من ال�سركة الأم الرئي�سية

2,654,1594,837,523

اأهداف و�ضيا�ضات اإدارة المخاطر. 30

يعتبر الإعتراف واإدارة المخاطر من العنا�سر الجوهرية لإ�ستراتيجية اإدارة المخاطر للمجموعة. اإن مجل�س الإدارة في النهاية هو الجهة 
الم�سوؤولة عن اإدارة المخاطر الم�ساحبة لن�ساطات المجموعة، وقد اأ�س�س اإطار عمل للجنة الإدارة، و�سيا�سات و�سوابط لتحديد وتقييم 

ومراقبة واإدارة المخاطر.

تهدف �سيا�سات واإجراءات المخاطر للمجموعة اإلى حماية قيم الأ�سول والدخل ب�سكل يحمي م�سالح الم�ساهمين والممولين الخارجيين 
ويزيد العائد للم�ساهمين للحد الأق�سى.

30.1 مخاطر ال�ضوق

اأ( مخاطر العملة الأجنبية

اإن المجموعة عر�سة لمخاطر العملة الأجنبية الناتجة من العديد من المعامالت بالعمالت الأجنبية، وب�سكل رئي�سي المرتبطة باأ�سعار 
�سرف الدولر الأمريكي والجنيه ال�سترليني وعمالت بالد �سرق اأو�سطية. تن�ساأ مخاطر العملة الأجنبية من المعامالت التجارية الم�ستقبلية 

والأ�سول والخ�سوم و�سافي ال�ستثمارات الخا�سة بمعامالت الأن�سطة الأجنبية.

للتخفيف من تعر�س المجموعة لمخاطر العملة الأجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، غير الكويتية. 

وب�سكل عام، تتطلب الإجراءات المتبعة لدى المجموعة ف�سل التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ق�سيرة الأجل )التي ت�ستحق خالل فترة 
12 �سهرا( عن التدفقات النقدية طويلة الأجل. وفي حالة التوقع باأن المبالغ الم�ستحق دفعها والمبالغ المتوقع ا�ستالمها قد يتم ت�سويتها 
بع�سها ببع�س، ل يتم عمل اأية اإجراءات تحوط لتلك المعامالت. قد يتم الدخول في عقود التبادل الآجلة للعملة الأجنبية عند ن�سوء عواأر�س 

مخاطر جوهرية طويلة الأجل للعملة الأجنبية والتي لن يتم ت�سويتها بمعامالت عملة اأجنبية اأخرى.

تتعر�س المجموعة ل�سافي مخاطر العمالت الأجنبية التالية والتي تم تحويلها اإلى الدينار الكويتي باأ�سعار القفال في نهاية ال�سنة:

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

13,299,01514,308,448دولر اأمريكي
973,063893,146درهم اماراتي

238,472236,481دينار اردني
6,363,3426,359,388ريال �سعودي

1,766,1701,753,429دينار بحريني
2,487,3671,695,610ريال عماني

595,832599,242جنيه ا�سترليني

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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تم تقدير ن�سبة الح�سا�سية بمعدل 5% )2015: 5%(بافترا�س الزيادة اأو النق�س المحتملة والمعقولة في اأ�سعار ال�سرف بالن�سبة لالأ�سول 
والخ�سوم المالية. وفي حالة ما اإذا ارتفع / انخف�س �سعر �سرف الدينار الكويتي، وبافترا�س ن�سبة الح�سا�سية المذكورة اأعاله، يكون تاأثير 

ذلك على ربح ال�سنة وحقوق الملكية لل�سنة كما يلي:

حقوق الملكيةربح ال�سنة
31 دي�سمبر 2016

د.ك
31 دي�سمبر 2015

د.ك
31 دي�سمبر 2016

د.ك
31 دي�سمبر 2015

د.ك
681,222±659,631±35,851±31,986±دولر اأمريكي
321,883±299,573±255,679±280,450±عمالت اأخرى

على  اأعاله  التحاليل  اعتبار  يمكن  ولكن،  المعامالت.  وطبيعة  ال�سنة ح�سب حجم  الأجنبية خالل  العملة  تقلبات �سرف  تتفاوت مخاطر 
اأنها تمثل مدى تعر�س المجموعة لمخاطر تقلبات اأ�سعار العملة الأجنبية. لم يكن هنالك اأي تغيير خالل ال�سنة في الطرق والفترا�سات 

الم�ستخدمة في اإعداد تحليل الح�سا�سية.

ب( مخاطر معدلت اأ�سعار الفائدة

تن�ساأ مخاطر معدلت اأ�سعار الفائدة عادة من احتمال تاأثير التغيرات في معدلت اأ�سعار الفائدة على الأرباح الم�ستقبلية اأو القيم العادلة 
لالأدوات المالية. اإن المجموعة معر�سه لمخاطر اأ�سعار الفائدة بخ�سو�س ودائع ثابتة وا�ستثمار مرابحة ودائني المرابحة.

الجدول التالي يو�سح درجات الح�سا�سية على اأرباح ال�سنة بناء على تغيرات معقولة في معدلت اأ�سعار الفائدة، تتراوح بين 100+ نقطه 
اأ�سا�سية )1%( و- 100 نقطه اأ�سا�سية )1%( )2015: تتراوح بين 100+ نقطه اأ�سا�سية )1%( و- 100 نقطه اأ�سا�سية )1%(( وباأثر 
رجعي من بداية ال�سنة. تمت عملية الحت�ساب بناء على الأدوات المالية للمجموعة المحتفظ بها في تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع. كافة 

المتغيرات الأخرى بقيت ثابتة. لم يكن هنالك اأي تغيير خالل ال�سنة في الطرق والفترا�سات الم�ستخدمة في اإعداد تحليل الح�سا�سية.

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016
%1+%1-%1+%1-
د.كد.كد.كد.ك

)115,861(115,861)59,573(59,573ربح ال�سنة

جـ( المخاطر ال�سعرية

ت�سنيف  يتم  الملكية.  م�ساهمات  في  با�ستثماراتها  المتعلقة  خا�سة  الملكية،  لم�ساهمات  ال�سعرية  التقلبات  لمخاطر  المجموعة  تتعر�س 
ال�ستثمارات في م�ساهمات الملكية كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر اأو ا�ستثمارات متاحة للبيع.

ولإدارة المخاطر الناتجة عن التقلبات ال�سعرية لم�ساهمات الملكية في الأوراق المالية تقوم المجموعة بتنويع محافظها ال�ستثمارية. 

وتتم عملية التنويع تلك، بناء على حدود مو�سوعة من قبل المجموعة.

ح�سا�سية مخاطر التقلبات ال�سعرية لم�ساهمات الملكية حددت بناء على الفر�سيات التالية:

31 دي�سمبر 312015 دي�سمبر 2016
5%5%ال�سوق الكويتي

10%10%اأ�سواق دولية اأخرى

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(
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30. اأهداف و�سيا�سات اإدارة المخاطر )تتمة(
30.1 مخاطر ال�سوق )تتمة(



اإن تحليل الح�سا�سية اأدناه قد تم تحديده بناء على مدى التعر�س للمخاطر ال�سعرية لم�ساهمات الملكية بتاريخ البيانات المالية. اإن التحليل 
يعك�س اأثر التغيرات الإيجابية للمخاطر ال�سعرية لم�ساهمات الملكية بناء على افترا�سات الح�سا�سية للمخاطر ال�سعرية لم�ساهمات الملكية 

المذكورة اأعاله. لم يكن هنالك اأي تغيير خالل ال�سنة في الطرق والفترا�سات الم�ستخدمة في اإعداد تحليل الح�سا�سية.

حقوق الملكيةربح ال�سنة
2016

د.ك
2015

د.ك
2016

د.ك
2015

د.ك
--94,29898,076اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر

350,541605,791--ا�ستثمارات متاحة للبيع
94,29898,076350,541605,791المجموع

30.2 مخاطر الئتمان

مخاطر الئتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من اأطراف الأدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر م�سببا 
بذلك خ�سارة الطرف الآخر. اإن �سيا�سة المجموعة تجاه تعر�سها لمخاطر الئتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر ب�سكل دائم. كما تحاول 
اأن�سطة  اأعمال محددة من خالل تنويع تعامالتها في  اأو  اأو مجموعة عمالء في مناطق  اأفراد  المجموعة عدم تركيز تلك المخاطر على 

مختلفة. كما يتم الح�سول على �سمانات حيثما كان ذلك منا�سبًا.

اإن مدى تعر�س المجموعة لمخاطر الئتمان محدود بالمبالغ المدرجة �سمن الأ�سول المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي المجمع 
والملخ�سة على النحو التالي:

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

4,026,3543,727,771اأر�سدة لدى البنوك
1,502,5007,225,000ودائع ثابتة

15,725,83512,898,091ذمم مدينه واأ�سول اأخرى
4,985,2954,997,059ا�ستثمارات مرابحة

31,420,30031,955,862ا�ستثمارات متاحة للبيع
1,885,9671,961,526ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر

59,546,25162,765,309

اإن اأر�سدة البنوك والوديعة الثابتة وا�ستثمار مرابحة محتفظ بها لدى موؤ�س�سات مالية ذات كفاءه عالية. كما اأن الذمم المدينة والأ�سول 
الأخرى لي�ست م�ستحقة ول يوجد هبوط في قيمتها.

بلغت ن�سبة اكبر عميل 15% )2015: 23%( من اإجمالي الذمم التجارية المدينة.
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30.3 مخاطر ال�ضيولة

اإن مخاطر ال�سيولة هي تلك المخاطر التي توؤدي اإلى عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند ا�ستحقاقها. وللحد 
ال�سيولة  تلك  ومراقبة  ال�سيولة  العتبار  بعين  اآخذه  اأ�سولها  واإدارة  التمويل  بتنويع م�سادر  المجموعة  اإدارة  قامت  المخاطر،  تلك  من 

منتظم. ب�سكل 

فترات ال�ستحقاق لالإلتزامات المالية للمجموعة م�ستندة اإلى التدفقات النقدية غير المخ�سومة كالتالي:

خالل �سهر واحد
د.ك

1 اإلى 3
اأ�سهر
د.ك

3 اإلى 12
�سهر
د.ك

ما يزيد عن �سنة
د.ك

المجموع
د.ك

كما في 31 دي�سمبر 2016
530,450-298,713231,737-دائنو مرابحة

15,786,306-3,200,4144,397,6748,188,218ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى
3,200,4144,696,3878,419,955-16,316,756

كما في 31 دي�سمبر 2015 
635,973-97,952172,875365,146دائنو مرابحة

12,043,795-2,440,4304,138,6005,464,765ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى
2,538,3824,311,4755,829,911-12,679,768

اإن التدفقات النقدية غير المخ�سومة للخ�سوم المالية ل تختلف جوهريًا عن تلك التدفقات المعرو�سة اأعاله.

قيا�س القيمة العادلة. 31

31.1 الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة 

تتمثل القيمة العادلة في ال�سعر الذي يتم ا�ستالمه لبيع اأ�سل اأو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين الم�ساركين في ال�سوق بتاريخ 
القيا�س. 

اإلى ثالثة م�ستويات من الت�سل�سل  اإن الأ�سول والخ�سوم المالية المقا�سة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي المجمع يتم ت�سنيفها 
الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد الم�ستويات الثالث بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقيا�س وذلك على النحو التالي:

اأ�سعار مدرجة )غير معدلة( في اأ�سواق ن�سطة لأ�سول وخ�سوم مماثلة.- م�ستوى 1:
معطيات غير الأ�سعار المدرجة المت�سمنة في م�ستوى 1 والتي يمكن تتبعها لالأ�سول والخ�سوم �سواء ب�سورة مبا�سرة - م�ستوى 2:

)كالأ�سعار( اأو ب�سورة غير مبا�سرة )معطيات متعلقة بالأ�سعار(.
تقلبات التقييم المت�سمنة في معطيات الأ�سول والخ�سوم المالية التي ل ت�ستند اإلى معلومات �سوقية يمكن تتبعها - م�ستوى 3:

)معطيات غير قابلة للمراقبة(.
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31.2 قيا�س القيمة العادلة لالأدوات المالية

اإن القيمة المدرجة لالأ�سول والخ�سوم المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي المجمع يمكن اأن ت�سنف على النحو التالي:

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

اأ�سول مالية
قرو�س ومدينون بالتكلفة المطفاأة:

4,117,9833,796,195نقد واأر�سدة لدى البنوك
1,502,5007,225,000ودائع ثابتة

15,725,83512,898,091ذمم مدينة واأ�سول اأخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو الخ�سائر
1,885,9671,961,526ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر

ا�ستثمارات متاحة للبيع 
30,789,96131,325,523ا�ستثمارات متاحة للبيع - بالقيمة العادلة

630,339630,339ا�ستثمارات متاحة للبيع - بالتكلفة
4,985,2954,997,059ا�ستثمارات مرابحة 

59,637,88062,833,733
خ�سوم مالية:

خ�سوم مالية بالتكلفة المطفاأة:
15,786,30612,043,795ذمم دائنة وخ�سوم اأخرى

530,450635,973دائنو مرابحة
16,316,75612,679,768

تعتبر الإدارة المبالغ المدرجة للقرو�س والمدينون والخ�سوم المالية والتي هي بالتكلفة المطفاأة باأنها مقاربة لقيمها العادلة.

لقيا�س  مهمة  مدخالت  من  م�ستوى  اأدنى  على  بناء  المالية  المطلوبات  اأو  الموجودات  ت�سنيف  فيه  يتم  الذي  الم�ستوى  تحديد  يتم 
العادلة. القيمة 
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الت�سل�سل  اإلى  ت�سنيفها  يتم  المجمع  المالي  المركز  بيان  في  دوري  اأ�سا�س  على  العادلة  بالقيمة  المقا�سة  المالية  والخ�سوم  الأ�سول  اإن 
الهرمي للقيمة العادلة على النحو التالي:

اإي�ساح31 دي�سمبر 2016
م�ستوى 1

د.ك
م�ستوى 2

د.ك
م�ستوى 3

د.ك
المجموع

د.ك
 ا�ستثمارات بالقيمة العادلة 

من خلل الأرباح اأو الخ�سائر:
اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الأرباح اأو الخ�سائر
351,570--351,570اأاأوراق مالية م�سعرة

1,534,397-1,534,397-ب�سناديق ومحافظ مدارة 
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
3,698,440--3,698,440باأوراق مالية محلية م�سعرة

12,185,98212,185,982--ج�اأوراق مالية محلية غير م�سعرة
1,656,190--1,656,190باأوراق مالية اأجنبية م�سعرة

9,096,8804,152,46913,249,349-ج�اأوراق مالية اأجنبية غير م�سعرة
5,706,20010,631,27716,338,45132,675,928

اإي�ساح31 دي�سمبر 2015
م�ستوى 1

د.ك
م�ستوى 2

د.ك
م�ستوى 3

د.ك
المجموع

د.ك
 ا�ستثمارات بالقيمة العادلة 

من خلل الأرباح اأو الخ�سائر:
اأ�سول مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 الأرباح اأو الخ�سائر
351,570--351,570اأاأوراق مالية م�سعرة

1,609,956-1,609,956-ب�سناديق ومحافظ مدارة 
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
8,730,428--8,730,428باأوراق مالية محلية م�سعرة

6,268,2326,268,232--ج�اأوراق مالية محلية غير م�سعرة
1,692,691--1,692,691باأوراق مالية اأجنبية م�سعرة

14,634,17214,634,172--ج�اأوراق مالية اأجنبية غير م�سعرة
10,774,6891,609,95620,902,40433,287,049

لم تكن هناك اأي عمليات تحويل هامة بين م�ستويات 1 و2 خالل فترة التقرير.
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القيا�س بالقيمة العادلة 

 الطرق وتقنيات التقييم الم�ستخدمة لغر�س قيا�س القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقارير المالية ال�سابقة. 
�سناديق ومحافظ مدارة اأ( 

اآخر  اإلى  بالرجوع  العادلة  اأوراق مالية محلية م�سعرة تم تحديد قيمها  اأ�سا�سا من  تتكون  المدارة  والمحافظ  ال�سناديق  ا�ستثمارات   
عرو�س اأ�سعار بتاريخ التقارير المالية. 

ب( اأوراق مالية م�سعرة
جميع الأ�سهم العادية المدرجة يتم تداولها عموما في اأ�سواق الأوراق المالية. كما تم تحديد القيم العادلة بالرجوع اإلى اآخر عرو�س   

اأ�سعار بتاريخ التقارير المالية. 
ج�( اأوراق مالية غير م�سعرة 

العادلة  القيمة  العادلة. كما يتم تقدير  بالقيمة  اأوراق مالية غير مدرجة يتم قيا�سها  المالية المجمعة ملكيات في  البيانات  تت�سمن   
با�ستخدام نظام تدفق نقدي مخ�سوم واأ�ساليب تقييم اأخرى ت�سمل بع�س الفترا�سات غير المدعومة من قبل اأ�سعار اأو معدلت �سوقية 

قابلة للمراقبة. 
د( خ�سوم مالية

لي�س لدى المجموعة اأية خ�سوم مالية بالقيمة العادلة.  

م�ستوى 3: قيا�سات القيمة العادلة

اإن اأ�سول وخ�سوم المجموعة المالية الم�سنفة �سمن الم�ستوى 3 ت�ستخدم تقنيات تقييم ت�ستند اإلى مدخالت هامة ل تعتمد على بيانات 
�سوقية قابلة للمراقبة. كما اأن الأدوات المالية �سمن هذا الم�ستوى يمكن ت�سويتها من بداية ال�سنة المالية اإلى نهايتها كما يلي: 

ا�ستثمارات متاحة للبيع
اأوراق مالية غير م�سعرة

31 دي�سمبر 2016
د.ك

اأوراق مالية غير م�سعرة
31 دي�سمبر 2015

د.ك
20,902,40420,094,419الر�سيد الإفتتاحي

-6,113,158محول من الم�ستوى 1
-)10,463,893(محول اإلى الم�ستوى 2

اأرباح اأو خ�سائر م�سجلة في:
)102,228()9,913(- بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع

82,9451,563,022- اإيرادات �ساملة اأخرى 
)652,809()286,250(مبيعات

16,338,45120,902,404الر�سيد النهائي

يقوم الفريق المالي للمجموعة باإجراء عمليات تقييم للبنود المالية لأغرا�س التقارير المالية، بما في ذلك القيم العادلة للم�ستوى 3 وذلك 
بالت�ساور مع اخ�سائيي تقييم طرف ثالث للتقييمات المعقدة، عند القت�ساء. يتم اختيار تقنيات التقييم بناء على خ�سائ�س كل اداة مالية 

بهدف زيادة ال�ستفادة من المعلومات ال�سوقية. 

اإي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

التقرير ال�سنوي 2016

71

31. قيا�س القيمة العادلة )تتمة(
31.2 قيا�س القيمة العادلة لالأدوات المالية )تتمة(



اإن تقنيات التقييم الم�ستخدمة لالأدوات الم�سنفة �سمن الم�ستوى 2 و3 مبينة اأدناه: 

ا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الأرباح اأو الخ�سائر:

اإن القيمة العادلة لالأدوات المالية غير المتاجر بها في �سوق ن�سط )مثل الأوراق المالية غير الم�سعرة( يتم تحديدها با�ستخدام تقنيات 
التقييم. كما اأن القيمة العادلة لال�ستثمارات في الأوراق المالية غير الم�سعرة هي تقريبًا اإجمالي القيمة المقدرة لال�ستثمارات المعنية 

كما لو تم تحقيقها بتاريخ بيان المركز المالي. 

احوال  على  مبنية  بافترا�سات  والقيام  متنوعة  با�ستخدام طرق  ال�ستثمار  مدراء  يقوم  ال�ستتثمارات،  لتلك  العادلة  القيمة  تحديد  عند 
ال�سوق الموجودة بتاريخ كل مركز مالي. كما قام مدراء ال�ستثمار با�ستخدام تقنيات كتحليل التدفق النقدي المخ�سوم واأ�سعار المعامالت 

الخيرة وم�ساعفات ال�سوق لتحديد القيمة العادلة. 

الأرباح اأو الخ�سائر الم�سجلة في بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع لل�سنة مدرجة �سمن الربح من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الأرباح اأو الخ�سائر والربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع.

اإن تغيير المدخالت لتقييمات الم�ستوى 3 اإلى افترا�سات بديلة محتملة ومعقولة لن يغير ب�سكل كبير المبالغ الم�سجلة في بيان الأرباح اأو 
الخ�سائر المجمع اأو اإجمالي الأ�سول اأو اإجمالي الخ�سوم اأو اإجمالي حقوق الملكية. 

اإن التاأثير على بيان الأرباح اأو الخ�سائر المجمع وبيان الأرباح اأو الخ�سائر والإيرادات ال�ساملة الأخرى المجمع �سيكون غير هام اإذا كان 
التغير في المخاطر ذات ال�سلة الم�ستخدم لتقدير القيمة العادلة ل�ستثمارات الم�ستوى 3 بن�سبة %5. 

اأهداف اإدارة راأ�س المال. 32

المنا�سب  العائد  وتحقيق  للمجموعة  ال�ستمرارية  مبداأ  على  التركيز  هي  المال  راأ���س  مخاطر  ب��اإدارة  الخا�سة  المجموعة  اأه��داف  اإن 
للم�ساهمين، وذلك من خالل ا�ستغالل اأف�سل لهيكلة راأ�س المال.

يتكون راأ�س المال من اإجمالي حقوق الملكية. تقوم المجموعة باإدارة هيكلة راأ�س المال وعمل التعديالت الالزمة، على �سوء المتغيرات 
تقوم  قد  اأوتعديلها،  المال  راأ�س  هيكلة  على  وللمحافظة  المجموعة.  باأ�سول  المرتبطة  المخاطر  وخ�سائ�س  القت�سادية  الظروف  في 
اأ�سول  بيع  اأو  اأ�سهم جديدة  اإ�سدار  اأو  الم�ساهمين  المال على  راأ�س  الم�ساهمين وعوائد  اأرباح  المبالغ المدفوعة عن  المجموعة بتعديل 

المديونيات. لتخفي�س 

تقوم المجموعة بمراقبة راأ�س المال على اأ�سا�س العائد على حقوق الملكية وتم احت�سابه عن طريق ق�سمة ربح ال�سنة على اإجمالي حقوق 
الملكية وهي كما يلي:

31 دي�سمبر 2016
د.ك

31 دي�سمبر 2015
د.ك

773,9277,787,570ربح ال�سنة الخا�سة بمالكي ال�سركة الأم
85,191,48989,813,657اإجمالي حقوق الملكية

8.67%0.91%معدل العائد على حقوق الملكية
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