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كلمة السيد/ رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

حضرات السادة املساهمني الكرام،،،
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته

باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة أرحب بكم 
في اجتماع اجلمعية العمومية األول بعد اخلمسني. ويطيب لي أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي 

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011، سائلني املولى التوفيق والنجاح. 

مساهمينا الكرام :
لم يكن عام 2011 كما كان متأماًل له من زيادة املبيعات بل على العكس كان هناك انخفاض بنسبة   
4.2 % عن السنة السابقة ناشئ بالدرجة األولى عن انخفاض التصدير، حيث حققت الشركة أرباحاً 
إلى  أدت  انخفاض األصول االستثمارية  وقابل ذلك استمرار في  دينار  مليون   11.5 بلغت  تشغيلية 
حتقيق ربح صافي بلغ 4.2 مليون دينار )أي بواقع 12 فلس للسهم( بزيادة قدرها 4 % عن العام 

املاضي. فيما انخفضت حقوق املساهمني إلى 78.1 مليون دينار بانخفاض قدره 1.4 %. 
نتطلع لعام 2012 بان يكون أحسن حاالً من حيث املبيعات نتيجة لتحسن سوق العقار وانطالق مشاريع 
التوسعات في منطقة اخلليج فمن ذلك مصنع  و  اإلنتاجية  الطاقة  وزيــادة  املنتجات  وتنوع  التنمية 

السيراميك والطابوق اخلفيف وأنابيب البولي ايثيلني في الكويت والسعودية والبحرين وُعمان. 
ويرى مجلس اإلدارة أن أالزمات االقتصادية البد وأن تنقشع وإن طالت ويبقى األقدر على اإلنتاج 
هو األقوى ولذلك تنتهج الشركة سياسة متوازنة بني التوسع في الكويت واملنطقة وبني تعظيم حقوق 

املساهمني وتوزيع أرباح مستدامة لهم. 
وعلى هذا تتطلع الشركة، لهذا العام، إلى استحداث مشاريع صناعية جديدة وزيادة الطاقة اإلنتاجية 

وتطوير عدد من املنتجات. 
وبناء على ما سبق فقد أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في 2012/3/22 للجمعية العمومية 

بتوزيع أرباح بواقع 10 فلس للسهم عن السنة املالية 2011. 
وفي هذه املناسبة نود أن نتقدم بالشكر والعرفان ملساهمينا الكرام وعلى رأسهم مجموعة الصناعات 
للجهد  كبيراً  أم  كان  العاملني صغيراً  لكافة  موصول  والشكر  الالمحدود  للدعم  القابضة  الوطنية 

واالجتهاد لتحقيق أفضل النتائج. 

ختاماً اسأل الله تعالى التوفيق والسداد .
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2011

السادة املساهمني الكرام:
 

شهد عام 2011 تراجعاً طفيفاً في األداء التشغيلي للشركة فقد مت حتقيق ربح تشغيلي بلغ 11.5 مليون دينار بانخفاض قدره 
4.2 % عن العام املاضي و يرجع ذلك إلى تراجع املبيعات من 40.9 مليون دينار عام 2010 إلى 40.3 مليون دينار عام 2011. 

ناشئ عن انخفاض في التصدير .  
و مازالت آثار األزمة املالية العاملية تلقي بظاللها على أسواق املال مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر استثمارية غير محققة 
وفقاً لتطبيق معايير احملاسبة املالية املتعلقة باالستثمارات مما أدى إلى حتقيق صافي ربح بلغ 4.2 مليون دينار أي بواقع 12 

فلس للسهم بزيادة قدرها 4 % عن العام املاضي .
هذا و قد بلغت حقوق املساهمني 78.1 مليون دينار مقابل 79.2 مليون دينار عام 2010 و يرجع السبب في هذا إلى انخفاض 
تقييم احتياطي القيمة العادلة لألسهم وفقاً للقيمة السوقية من 7.5 مليون دينار عام 2010 إلى 5 مليون دينار هذا العام ، 

وقد أدى هذا إلى تراجع القيمة الدفترية للسهم من 229 فلس عام 2010 إلى 226 فلس هذا العام .

وفيما يلي استعراض لنشاط الشركة التشغيلي للعام 2011 واملشاريع املنفذة خالل العام و املشاريع اجلاري تنفيذها:  

أوالُ: مجموعة مصانع ميناء عبداهلل 

بلغت إجمالي املبيعات 18.7 مليون دينار باملقارنة مع 20.1 مليون دينار عن عام 2010 بانخفاض قدره 6.8 % عن املبيعات 
الفعلية للعام 2010 و بنسبة 9.2 % عن املبيعات التقديرية للعام 2011 .  

مقارنة مبيعات 2011  عن  2010املنتج

* وقد بلغت قيمة املنتجات املصدرة 4.5 مليون دينار هذا العام باملقارنة مع 7.7 مليون دينار في العام املاضي. 

% 97.4

% 8.6

% 12.8

% 16

% 36.5

% 10.2

% 13.9

% 29.6

% 41

اجلير
الطابوق اجليري
املسحوق اجليري
الطابوق األبيض

تكسية الصناعات و األصباغ و املونة
) PVC ( أنابيب البالستيك

أنابيب “البولي ايثيلني” عالي الكثافة
العتبات و البالطات املسلحة

* مبيعات التصدير
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ثانيًا: مجموعة مصانع الصليبية:
بلغت إجمالي املبيعات 18.6 مليون دينار باملقارنة مع 19 مليون دينار للعام 2010 بانخفاض 2.6 % .  

مقارنة مبيعات 2011  عن  2010املنتج

اخللط اجلاهز
األنابيب اخلرسانية

البالط املتداخل
البالط وحجر الشك

% 3.6

% 37.2

% 11.7

% 28

ثالثًا: المشاريع المنجزة خالل العام 2011: 

  : لألنابيب  املتحدة  اخلليج  صناعات  شركة 
)مصنع أنابيب البولي ايثيلني – مسقط، سلطنة عمان – نسبة الصناعات 30 %(  

> مت تشغيل املصنع أوائل عام 2010 حيث حقق نتائج ايجابية . 
> في العام 2011 وبعد أن مت اجناز املرحلة الثانية من املشروع و من خالل التوسعة و مت الوصول إلى مستوى إنتاج 

حوالي ثالث أالف طن .
> جاري العمل على بناء وجتهيز املرحلة الثالثة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليون دينار كويتي . 

رابعًا : مشاريع جاري تنفيذها: 
أن الشركة  ماضيه قدماً في استكمال املشاريع التالية اجلاري تنفيذها:

شركة الصناعات الوطنية للسيراميك : 
)الكويت – نسبة الصناعات 60 %( 

مت االنتهاء من البناء و تركيب املعدات وبدأ اإلنتاج التجريبي في الربع الرابع من عام 2011 ومن املتوقع أن يبدأ اإلنتاج 
التجاري في الربع الثاني من 2012 . 

شركة مصنع أنظمة البناء العازل :
)مصنع الطابوق العازل – مملكة البحرين – نسبة الصناعات 50 %( : 

> مت البدء بتركيب املعدات .
> بدء التشغيل املتوقع في الربع الثالث من عام 2012 . 

14



الشركة العمانية األملانية ملواد البناء و شركة الصناعات اإلنشائية الصناعية: 
)مصنع الطابوق العازل – صحار ، سلطنة عمان – نسبة الصناعات 32.5 %(:

مت دمج الشركتني في شركة واحدة ) الشركة العمانية األملانية( .

أ-  مصنع صحار: 
جاري تركيب املعدات و متوقع التشغيل التجاري في يوليو 2012 . 

ب- مصنع مسقط : 
> مت احلصول على أرض صناعية مبساحة 52,000 م2 . 

> جاري تنفيذ املرافق األساسية فيها . 
> مت شراء بعض املعدات . 

خامسًاً: شركات تابعة و زميلة: 

شركة الصناعات ألنظمة البناء :
)الكويت – نسبة الصناعات 100 %( 

حققت الشركة أرباحاً بلغت 74 ألف دينار للسنة املالية 2011 مقارنة مع 70 الف دينار لسنة 2010 ، علماً بان إجمالي 
حقوق املساهمني في الشركة بلغ 1.08 مليون دينار على مدى ست سنوات علماً بان رأس املال املدفوع 100 الف دينار 

ثم متت زيادته إلى 500 ألف دينار منحة من األرباح املدورة .   

الشركة الكويتية للصخور :  
)الكويت - نسبة الصناعات 38 %( 

منيت الشركة بانخفاض في القيمة العادلة في العام 2011 بنسبة 32.4 % مقارنة بالعام 2010 .

الشركة السعودية للطوب الرملي اجليري ومواد البناء :
)الرياض ، اململكة العربية السعودية – نسبة الصناعات 10 %( 

> لقد حققت الشركة هذا العام أرباح صافية بلغت 30,752,863 ريال سعودي وأوصى املجلس بتوزيع أرباح بواقع 15 %.
> الشركة ماضية في التوسع لتلبية الطلب املتزايد على اجلير حيث وقعت الشركة عقد الفرن السادس بطاقة قدرها 

500 طن يومياً .
> تتطلع الشركة إلى اإلدراج خالل الثالث سنوات القادمة . 

الشركة السعودية للطوب العازل :
)مصنع الطابوق العازل – الرياض ، جدة ، اململكة العربية السعودية – نسبة الصناعات 50 %( 

> منيت الشركة بخسائر بلغت 9.7 مليون ريال سعودي عام 2011 . 
> بلغت حقوق املساهمني 35 مليون ريال سعودي في 2011/12/31 . 
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شركة الراية العاملية العقارية :
)الكويت – نسبة الصناعات 20 %( 

> حققت الشركة أرباحاً بلغت 322 ألف دينار للسنة املالية 2011 .
> انخفاض اخلسائر املتراكمة إلى 2.6 مليون دينار .

> بلغت حقوق املساهمني 18 مليون دينار . 

سادسًا: استثمارات الشركة:
في إطار خطة الشركة االستثمارية التي تركز على االستثمار في القطاعات الصناعية التشغيلية الواعدة كقطاعات 
النفط و الطاقة و الغاز الطبيعي و البتروكيماويات و توليد الكهرباء و القطاع العقاري ، فقد دخلت الشركة كشريك 

استراتيجي مؤسس في العديد من كبرى الشركات الصناعية و العقارية في دول املنطقة مثل:

> شركة دانة غاز 
> شركة قطر األولى للتطوير العقاري 

> مؤسسة كهرباء كراتشي 
> شركة بيان القابضة

> شركة ايكاروس للصناعات النفطية 
> شركة كويت انرجي 

سابعًا: مشاريع 2012 :
التشغيلي من خالل زيادة اإلنتاج و تطوير املنتجات و الدخول في مشاريع  التوسع في نشاطها  تتجه الشركة إلى 

صناعية جديدة . وفي هذا العام تتطلع الشركة إلى إضافة مرفقني صناعيني إلى مرافقها في الكويت . 

16



ثامنًا: البحوث والتطوير:
تعمل الشركة باستمرار على تطوير املنتجات وحرصا منها على تقدمي كل ما هو جديد من منتجات متطورة ذات 
جودة عالية وبأسعار تنافسية.  وبهذا فقد حصلت الشركة مؤخرا على براءة اختراع أمريكية في مجال تقنية جديدة 

في إنتاج الطابوق اخلفيف العازل .
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في اخلتام نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في العام 2012 
وأن يأخذ بأيدينا لتحقيق نتائج أفضل من العام السابق .
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في اخلتام نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في العام 2012 
وأن يأخذ بأيدينا لتحقيق نتائج أفضل من العام السابق .
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12,577,3079,846,13912,265,933)9,315,137()2,661,010(4,236,4184,081,841صافي ربح الشركة

393355)27()8(12.311.84ربح السهم

226229209204289268213القيمة الدفترية للسهم

%27.2%11.2%13.2-%13,2-%3,7%5.2%5.4العائد على حقوق املساهمني

253030--8األرباح املوزعة – نقداً

%5-%5---األرباح املوزعة – منحة

النتائج المالية للشركة من  2005  إلى  2011
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ظهارة ناعمة

داخيل - خارجي

طرطشة

ظهارة

)بدون بحص(

(2mm - 3mm - 5mm)

تراث أسمنتي

مادة

الربط الخاصة

بطانة

مونة الصقة

عازل أسطح

روبة

الصق بالط

بطانة 

خاصة

رشبت

مصنع

املونة واملساح

1984
منذ عام

20
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استثمارات الشركة والوكالء والموزعون



بالط أرضيات

)ملاع - نصف ملاع - مطفي(

مقاسات

60x60 - 33x33

40x40 - 20x20

بالط جدران

)ملاع - نصف ملاع - مطفي( 

مقاسات

60x25 - 40x25

20x50 - 20x20

بالط أرضيات

)خشن(

مقاسات 

60x60 - 33x33

40x40 - 20x20

بالط جدران 

)خشن(

مقاسات 

60x25 - 40x25

20x50 - 20x20

مصنع

السيـراميــك

جديد

22



البيانات املالية املجمعة
وتقرير مراقبي احلسابات املستقلني

شركة الصناعات الوطنيه – ش.م.ك )مقفلة(
والشركات التابعة لها

الكويت

31 ديسمبر 2011
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

الى السادة املساهمني
شركة الصناعات الوطنية - ش.م.ك )مقفلة(

الكويت

التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة لشركة الصناعات الوطنية – شركة مساهمة كويتية )مقفلة( والشركات 
التابعة لها، وتشمل بيان املركز املالي املجمع كما في 31 ديسمبر 2011 ، والبيان املجمع للدخل وبيان الدخل الشامل وبيان 
التغيرات في حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ، وملخص ألهم السياسات احملاسبية 

واملعلومات التوضيحية  األخرى .  

مسؤولية اإلدارة حول البيانات املالية املجمعة

ان اإلدارة هي اجلهة املسؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات املالية املجمعة بشكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير 
املالية ، وعن نظام الضبط الداخلي الذي تراه اإلدارة مناسبا لتمكينها من إعداد البيانات املالية املجمعة بشكل خال من 

فروقات مادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ .

مسؤولية مراقبي احلسابات

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه البيانات املالية املجمعة استنادا الى أعمال التدقيق التي قمنا بها.  لقد قمنا 
بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق . ان هذه املعايير تتطلب االلتزام مبتطلبات قواعد السلوك االخالقي 
والقيام بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية 

من فروقات مادية .

يتضمن التدقيق ، القيام باجراءات لغرض احلصول على أدلة التدقيق حول املبالغ واالفصاحات حول البيانات املالية 
املجمعة.  ويعتمد اختيار تلك االجراءات على حكم املدقق ، مبا في ذلك تقدير املخاطر املتعلقة بالفروقات املادية في 
البيانات املالية املجمعة، سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ . وللقيام بتقدير تلك املخاطر ، يأخذ املدقق بعني االعتبار 
اجراءات الضبط الداخلي املتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات املالية املجمعة للمنشأة لكي يتسنى له تصميم اجراءات 
التدقيق املالئمة حسب الظروف، ولكن ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للمنشأة . كما 
يتضمن التدقيق، تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية املعدة من قبل االدارة، وكذلك 

تقييم العرض االجمالي الشامل للبيانات املالية املجمعة .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا أساسا البداء رأي حول أعمال التدقيق .

الرأي

برأينا أن البيانات املالية املجمعة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، املركز املالي لشركة الصناعات الوطنية 
2011، والنتائج املالية ألعمالها والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك  التابعة لها كما في 31 ديسمبر  والشركات 

التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية .

التقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
برأينا أن الشركة حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس 
تلك السجالت، وقد حصلنا على كافة  املالية املجمعة، متفقة مع ما هو وارد في  بالبيانات  يتعلق  الشركة فيما  إدارة 
املعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات املالية املجمعة تتضمن جميع املعلومات 
التي يتطلبها قانون الشركات التجارية لسنة 1960 وعقد تأسيس الشركة ، والتعديالت الالحقة لهما، وأن اجلرد قد 
أجري وفقا لألصول املرعية، وأنه في حدود املعلومات التي توفرت لدينا، لم تقع خالل السنة مخالفات ألحكام قانون 
الشركات التجارية أو عقد تأسيس الشركة ، والتعديالت الالحقة لهما ، على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة أو 

مركزها املالي .

(CPA) عبداللطيف محمد العيبان
)مراقب مرخص رقم 94 فئة  أ(

جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان وشركاهم

عبداللطيف عبدالله هوشان املاجد
محاسب قانوني )07 أ(
احملاسبون املتحدون

الكويت 22 مارس 2012

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت

- 23  -

âjƒµdG     É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh  (á∏Ø≤e) ∑.Ω.¢T – á«æWƒdG äÉYÉæ°üdG ácô°T

 ∫ÉªYCG ∫ƒM …CGQ AGóHE’ kÉ```°SÉ°SCG Éæd ôaƒàd áªFÓeh á«aÉc ôÑà©J É¡«∏Y Éæ∏°üM »```àdG ≥«bóàdG ádOCG ¿CG É```fOÉ≤àYÉH

.≥«bóàdG

…CGôdG

 ácô°ûd »dÉªdG õcôªdG ,ájOÉªdG »MGƒædG áaÉc øe ,ádOÉY IQƒ°üH ô¡¶J á```©ªéªdG á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG ¿CG É```æjCGôH

 äÉ≤aóàdGh É¡dÉªYC’ á«dÉªdG èFÉàædGh ,2010 ôÑª°ùjO 31 »a Éªc É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdGh á```«æWƒdG äÉYÉæ°üdG

. á«dÉªdG ôjQÉ≤à∏d á«dhódG ô«jÉ©ª∏d É≤ah ïjQÉàdG ∂dP »a á«¡àæªdG áæ°ù∏d ájó≤ædG

iôNC’G á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG äÉÑ∏£àªdG ∫ƒM ôjô≤àdG

 ôjô≤J »a IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdGh á©ªéªdG á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG ¿CGh áª¶àæe á«Ñ°SÉëe äÓé°ùH ßØàëJ ácô°ûdG ¿CG ÉæjCGôH

 óbh ,äÓé°ùdG ∂∏J »a OQGh ƒg Ée ™e á≤Øàe ,á```©ªéªdG á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdÉH ≥∏©àj Éª«a ácô°ûdG IQGOEG ¢```ù∏ée

 á«dÉªdG äÉfÉ«ÑdG ¿CG Éªc ,≥«bóàdG ¢VGôZC’ á```jQhô°V ÉgÉæjCGQ »àdG äÉMÉ°†jE’Gh äÉeƒ∏©ªdG áaÉc ≈∏Y É```æ∏°üM

 »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædGh 1960 áæ°ùd ájQÉéàdG äÉcô```°ûdG ¿ƒfÉb É¡Ñ∏£àj »àdG äÉeƒ∏©ªdG ™«ªL øª°†àJ á```©ªéªdG

 »àdG äÉeƒ∏©ªdG OhóM »a ¬fCGh ,á«YôªdG ∫ƒ°UCÓd É≤ah …ôLCG ób OôédG ¿CGh ,Éª¡d á≤MÓdG äÓjó©àdGh , ácô°û∏d

 , ácô°û∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG hCG ájQÉéàdG äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ äÉØdÉîe á```æ°ùdG ∫ÓN ™≤J ºd ,Éæjód äô```aƒJ

                                 

(CG 70) »fƒfÉb Ö°SÉëe                      (CG  áÄa 94 ºbQ ¢üNôe ÖbGôe)                    

2011 ¢SQÉe 23 âjƒµdG

(CPA) ¿ÉÑ«©dG óªëe ∞«£∏dGóÑYóLÉªdG ¿É°Tƒg ¬∏dGóÑY ∞«£∏dGóÑY 

 ºgÉcô°Th ¿ÉÑ«©dGh »eÉ£≤dG – ¿ƒàfQƒK âfGôL

 

RQGõe – ¿hóëàªdG ¿ƒÑ°SÉëªdG      
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بيان الدخل المجمع

ايضاحات
للسنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2011

للسنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2010
د.كد.كاإليرادات
 40,923,013 40,319,712املبيعات

)28,911,763((28,811,685)تكلفة املبيعات

 12,011,250 11,508,027مجمل الربح

 853,381 8818,408ايرادات تشغيل اخرى

)97,116((689,405)13حصة في نتائج شركات زميله

(55,396)13خسارة من حيازة شركة زميلة

 168,418 9187,711إيرادات استثمارات 

 422,532 162,654ربح فروقات عمله

11,931,999 13,358,465 

املصاريف واألعباء األخرى

)703,160((770,478)مصاريف توزيع

)2,083,782((2,493,918)مصاريف عمومية وادارية واخرى

)652,079((537,976)تكاليف متويل

)5,647,834((3,650,895)14هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع

العلمي وضريبة  للتقدم  الكويت  قبل حصة مؤسسة  الربح 
مجلس  اعضاء  ومكافأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم 

اإلدارة
4,478,732 4,271,610 

)38,444((40,309)حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)83,149((119,719)ضريبة دعم العماله الوطنيه

)33,176((47,286)الزكاة

)35,000((35,000)مكافأة اعضاء مجلس االداره

 4,081,841 4,236,418ربح السنه اخلاصة مبالكي الشركة األم

 11.84 فلس 1112.29ربح السهم األساسي واملخفف اخلاص مبالكي الشركة األم

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 11 - 41 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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بيان الدخل الشامل المجمع

للسنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2011

للسنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2010

د.كد.ك
 4,081,841 4,236,418ربح السنة

ايرادات شاملة أخرى :

استثمارات متاحة للبيع :
)2,825,589((6,176,960)-  صافي اخلسائر الناجتة خالل السنة

 5,647,834 3,650,895-  محول الى بيان الدخل املجمع نتيجة الهبوط في القيمة

)35((8,000)-  محول الى بيان الدخل املجمع نتيجة البيع

)85,157((28,030)حصة في خسائر شاملة أخرى من الشركات الزميلة

 2,737,053(2,562,095)مجموع )اخلسارة( / اإليرادات الشاملة األخرى

 6,818,894 1,674,323مجموع الدخل الشامل خالل السنة اخلاصة مبالكي الشركة األم

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 11 - 41 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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بيان المركز المالي المجمع

ايضاحاتاألصول
31 ديسمبر

2011

31 ديسمبر

2010
د.كد.كاألصول غير املتداولة

 25,467,857 1226,623,894ممتلكات وآالت ومعدات

 6,680,354 136,842,977استثمار في شركات زميله

 49,965,207 1441,274,261استثمارات متاحة للبيع

74,741,132 82,113,418 

األصول املتداولة

 10,405,117 1511,686,204بضاعة وقطع غيار

ـــدخـــل ــــة مـــــن خــــــالل بــــيــــان ال ــــعــــادل  5,495,583 164,181,001اســــتــــثــــمــــارات بـــالـــقـــيـــمـــة ال

 13,492,940 1715,645,680ذمم مدينه وأصول أخرى

 150,000 26150,000وديعة ثابتة

 2,999,674 272,814,244نقد وأرصدة لدى البنوك

34,477,129 32,543,314 

 114,656,732 109,218,261مجموع األصول

حقوق امللكية واخلصوم
حقوق امللكية

 34,620,187 1834,620,187رأس املال 
 31,923,740 1831,923,740عالوة إصدار اسهم

)567,324((570,630)19أسهم خزينة

 2,009,982 202,457,855احتياطي قانوني

 427,161 20875,034احتياطي اختياري

 7,572,923 215,010,828بنود أخرى في حقوق امللكية

 3,227,519 3,809,672أرباح مرحلة 

 79,214,188 78,126,686مجموع حقوق امللكية اخلاصة مبالكي الشركة األم

 2,000,000 2,000,000احلصص غير املسيطرة

 81,214,188 80,126,686مجموع حقوق امللكية

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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تابع / بيان المركز المالي المجمع

ايضاحاتاخلصوم
31 ديسمبر

2011

31 ديسمبر

2010
د.كد.كاخلصوم غير املتداولة

 5,502,446 227,203,696قرض طويل األجل

 32,202 2316,885مرابحة دائنة

 655,163 680,871مخصص مصاريف ردم احلفر

 3,668,134 4,030,176مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

11,931,628 9,857,945 

اخلصوم املتداولة

 2,700,000 -22قروض قصيرة األجل

 - 3,056,970 23مرابحة قصيرة األجل

 14,010,105 -24اجلزء املتداول من صكوك املشاركة

 900,000 225,301,250اجلزء املتداول من قرض طويل األجل

 279,878 2318,420اجلزء املتداول من دائني مرابحة

 5,694,616 258,783,307ذمم دائنة وخصوم أخرى 

17,159,947 23,584,599 

 33,442,544 29,091,575مجموع اخلصوم

 114,656,732 109,218,261مجموع حقوق امللكية واخلصوم

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 11 - 14 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة .

د. عادل خالد الصبيح
رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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مبالكي الشركة األم
صة 

خلا
حقوق امللكية ا

ص
ص

حل
 ا

 غير
املسيطرة

املجموع

س املال
رأ

 عالوة
صدار

ا
اسهم

أسهم
خزينة

احتياطي
قانوني

احتياطي
اختياري

 بنود أخرى
 في حقوق

امللكية
 أرباح

مرحلة
 املجموع
الفرعي

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

الرصيد كما في 1 يناير 2011
34,620,187

31,923,740
)567,324(

2,009,982
427,161

7,572,923 
3,227,519 

79,214,188 
2,000,000 

81,214,188 

املدفوع من توزيعات ارباح نقدية
)ايضاح 29(

-
-

- 
-

-
- 

)2,758,519(
)2,758,519(

- 
)2,758,519(

شراء اسهم خزينة
-

-
)3,306(

-
-

- 
- 

)3,306(
- 

)3,306(

املعامالت مع املالكني
-

-
)3,306(

-
-

- 
)2,758,519(

)2,761,825(
- 

)2,761,825(

ربح السنة
-

-
- 

-
-

- 
4,236,418 

4,236,418 
- 

4,236,418 

خسارة شاملة أخرى

خسائر شاملة أخرى للسنة
-

-
- 

-
-

)2,562,095(
- 

)2,562,095(
- 

)2,562,095(

خلسارة( /
مجموع )ا

الدخل الشامل خالل السنة
-

-
- 

-
-

)2,562,095(
4,236,418 

1,674,323 
- 

1,674,323 

حملول الى اإلحتياطيات
ا

-
-

- 
447,873

447,873
- 

)895,746(
- 

- 
- 

الرصيد كما في
 31 ديسمبر 2011

34,620,187
31,923,740

(570,630)
2,457,855

875,034
5,010,828 

3,809,672 
78,126,686 

2,000,000 
80,126,686 

صفحات 11 - 14 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة .
ضاحات املبينة على ال

ان االي

كية المجمع
ي حقوق المل

ت ف
ن التغيرا

بيا

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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صفحات 11 - 14 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة .
ضاحات املبينة على ال

ان االي

كية المجمع
ي حقوق المل

ت ف
ن التغيرا

تابع / بيا

مبالكي الشركة األم
صة 

خلا
حقوق امللكية ا

ص
ص

حل
 ا

 غير
املسيطرة

املجموع

س املال
رأ

 عالوة
صدار

ا
اسهم

أسهم
خزينة

احتياطي
قانوني

احتياطي
اختياري

 بنود أخرى
 في حقوق

امللكية

 )خسائر
 متراكمة( /
أرباح مرحلة

 املجموع
الفرعي

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

صيد كما في 1 يناير 2010
الر

34,613,430 
31,904,988 

)669,310(
6,640,932 

5,599,124 
4,841,245 

)10,657,235(
72,273,174 

- 
72,273,174 

صدار اسهم منحة للموظفني
صل من إ

حمل
ا

6,757 
18,752 

- 
- 

- 
- 

- 
25,509 

- 
25,509 

بيع اسهم خزينة
- 

- 
101,986 

- 
- 

- 
- 

101,986 
- 

101,986 

اطفاء خسائر متراكمة 
- 

- 
- 

)5,058,111(
)5,599,124(

- 
10,657,235 

- 
- 

- 

اإلستحواذ على شركة تابعة 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
2,000,000 

2,000,000 

املعامالت مع املالكني
6,757 

18,752 
101,986 

)5,058,111(
)5,599,124(

- 
10,657,235 

127,495 
2,000,000 

2,127,495 

ربح السنة
- 

- 
- 

- 
- 

- 
4,081,841 

4,081,841 
- 

4,081,841 

ايرادات شاملة أخرى

ايرادات شاملة أخرى للسنة
- 

- 
- 

- 
- 

2,731,678 
- 

2,731,678 
- 

2,731,678 

خلسارة( /
مجموع )ا

الدخل الشامل خالل السنة
- 

- 
- 

- 
- 

2,731,678 
4,081,841 

6,813,519 
- 

6,813,519 

حملول الى اإلحتياطيات
ا

- 
- 

- 
427,161 

427,161 
- 

)854,322(
- 

- 
- 

صيد كما في 31 ديسمبر 2010
الر

34,620,187 
31,923,740

)567,324(
2,009,982 

427,161 
7,572,923 

3,227,519 
79,214,188 

2,000,000 
81,214,188 

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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بيان التدفقات النقديه المجمع
 للسنة املنتهية
 في 31 ديسمبر

2011

 للسنة املنتهية
 في 31 ديسمبر

2010
د.كد.ك

انشطة التشغيل
 4,081,841 4,236,418ربح السنة
تعديالت :

 2,403,282 2,557,664استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 7,032 1,006خسارة شطب ممتلكات وآالت ومعدات

)298,537((1,014,039)ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

 97,116 689,405حصة في نتائج شركات زميله

 - 55,396خسارة من حيازة شركة زميلة

 5,647,834 3,650,895هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع

)118,570((146,468)ايرادات توزيعات ارباح من استثمارات متاحة للبيع

)54,765((14,442)ايراد من استثمارات في عقود مرابحه ووكالة قصيرة االجل

)9,841((4,855)ايرادات فوائد

 652,079 537,976تكاليف متويل

)461,000( 97,500خسائر / )ربح( فروقات عملة من االصول واخلصوم غير التشغيلية

 24,601 25,708مخصص مصاريف ردم احلفر

 537,193 838,295مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

11,510,459 12,508,265 

التغيرات في اصول وخصوم التشغيل :
 457,692(1,281,087)بضاعة وقطع غيار

)1,025,693( 1,314,582استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)147,831((2,800,408)ذمم مدينه وأصول أخرى

)874,071( 3,000,930ذمم دائنة وخصوم أخرى

 - 87,761مستحق الى عمالء نتيجة اعمال عقود

 10,918,362 11,832,237التدفقات النقدية التشغيلية

)235,790((476,253)مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة

 10,682,572 11,355,984صافي التدفقات النقدية الناجتة من انشطة التشغيل

انشطة االستثمار
)5,314,243((3,714,707)شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 -(287,787)صافي اإلستثمار في شركات زميلة

)138,017((27,599)شراء استثمارات متاحه للبيع

 4,428,117 3,547,625احملصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

 118,570 146,468ايرادات توزيعات أرباح استثمارات متاحة للبيع مستلمة

 54,765 14,442ايرادات استثمارات مرابحة ووكالة قصيرة األجل مستلمة

 9,841 4,855ايرادات فوائد مستلمه 

)840,967((316,703)صافي التدفقات النقديه املستخدمة في انشطة االستثمار

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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تابع / بيان التدفقات النقديه المجمع

ايضاح
 للسنة املنتهية
 في 31 ديسمبر

2011

 للسنة املنتهية
 في 31 ديسمبر

2010
د.كد.ك

انشطة التمويل
 25,509 -احملصل من اصدار اسهم 

 2,000,000 -رأس املال املقدم من احلصص غير املسيطرة

)14,266,500((14,010,105)املدفوع من صكوك املشاركة

 312,080 2,780,195احملصل من دائني مرابحة

 402,446 6,005,000احملصل من قرض طويل األجل

 -(2,700,000)املدفوع من قروض قصيرة األجل

 -(3,306)شراء اسهم خزينة

 96,611 -بيع اسهم خزينة

)500,883((537,976)تكاليف متويل مدفوعة

 -(2,758,519)توزيعات ارباح مدفوعة

)11,930,737((11,224,711)صافي التدفقات النقدية املستخدمة في أنشطة التمويل

)2,089,132((185,430)صافي النقص في النقد وشبه النقد

 5,088,806 272,999,674النقد وشبه النقد في بداية السنة 

 2,999,674 272,814,244النقد وشبه النقد في نهاية السنة 

معامالت غير نقدية :
 - 647,667الزيادة في استثمار في شركات زميلة )ايضاح 13(

 -(647,667)النقص في ذمم مدينة وأصول أخرى

ان االيضاحات املبينة على الصفحات 11 – 14 تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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ايضاحات حول البيانات المالية المجمعة

31 ديسمبر 2011

تأسيس ونشاط املجموعة   .1
تأسست شركة الصناعات الوطنية )الشركة األم( في 1 فبراير 1997 كشركة مساهمة كويتية مقفله ، وأسهمها مدرجة 
في سوق الكويت لالوراق املالية . ان الشركة االم تابعة ملجموعة الصناعات الوطنيه القابضة – ش.م.ك )الشركة االم 

الرئيسية( .

إن األغراض الرئيسية للشركة األم هي كما يلي :
>    تصنيع وتسويق منتجات مواد البناء والبنية التحتية .

ممارسة جميع األنشطة الصناعية وإعادة التصنيع واألنشطة املتصلة بها وتنفيذها مباشرة أو بواسطة الغير وذلك   <
حلسابها او حلساب الغير بعد احلصول على التراخيص الصناعية الالزمة من اجلهات املختصة .
تنفيذ الدراسات واالبحاث والتطوير وتقدمي اإلستشارات في املجاالت الصناعية بكافة أنواعها .  <

ممارسة جتارة املواد املتصلة بنشاط استيراد وتصدير وتسويق املنتجات .  <
اعمال النقل والتخليص والتخزين والتغليف والتعبئة للمواد اخلام واملنتجات ومتلك وسائل النقل والنخزين الالزمة .  <

اعمال احملاجر واملقالع واستخراج الرمال والصخور وجتارتها وتشكيلها وتصنيعها واستيراد املعدات الالزمة .  <
متلك واستئجار املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاط الشركة وتسويق منتجاتها .  <

تأسيس الشركات او املشاركة بها مع آخرين لتنفيذ اعمال الشركة .  <
استثمار الفوائض املالية في محافظ مالية تدار من قبل شركات متخصصة .  <

للشركة القيام باألنشطة اعاله داخل وخارج الكويت.  <

تشمل املجموعة الشركة االم وشركاتها التابعة )ايضاح 7(.
إن عنوان مكتب الشركة األم املسجل هو ص.ب 3314 الصفاة، 13034 دولة الكويت. 

مت التصريح بإصدار هذه البيانات املالية املجمعة من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 22 مارس 2012، ان اجلمعية 
العمومية ملساهمي الشركة األم لها القدره على تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد صدورها .

أساس االعداد   .2
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األصول املالية بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل واألصول املالية املتاحة للبيع والتي مت قياسها بالقيمة العادلة .
مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي )»د.ك.«( وهي العملة الرئيسية والعرض للشركة االم .

اختارت املجموعة ان تعرض »بيان الدخل الشامل« في بيانني : »بيان الدخل« و »بيان الدخل الشامل« .

بيان االلتزام  .3
مت اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة 

الدولية وكذلك وفق املتطلبات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 1990 .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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التغيرات في السياسات احملاسبية   .4
البيانات املالية املجمعة مع تلك السياسات املطبقة خالل السنة السابقة  مت تبني سياسات محاسبية متماثلة العداد 

باستثناء ما يلي :
املعايير  التفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات  التالية وكذلك  بتبني السياسات احملاسبية اجلديدة  قامت املجموعة 

الدولية للتقارير املالية خالل السنة :

4.1     تبني التحسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية في 2010
شملت التحسينات على معايير 2010 بعض التعديالت البسيطة على املعايير الدولية للتقارير املالية. وكان التعديل الوحيد 
املرتبط باملجموعة يتعلق مبعيار احملاسبة الدولي رقم )1(: عرض البيانات املالية.  حيث عملت املجموعة في السابق على 
عرض كل بند من بنود الدخل الشامل بشكل منفصل ضمن بيان التغيرات في حقوق امللكية.  ولكن تقوم املجموعة حاليا 
ببيان تلك التسويات ضمن االيضاحات حول البيانات املالية وكما هو مسموح به في التعديل )انظر ايضاح 21(.  هذا 
التعديل يقلل التكرار في العرض ويتم االفصاح بشكل واضح يبني التغير العام في حقوق امللكية.  كما مت اعادة تصنيف 

أرقام املقارنة للسنة السابقة.

4.2    املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد
بتاريخ املصادقة على هذه البيانات املالية املجمعة، مت اصدار بعض املعايير والتعديالت والتفسيرات من قبل مجلس 

املعايير الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل املجموعة .
تتوقع االدارة أن يتم تبني كافة التعديالت ضمن السياسات احملاسبية للمجموعة وللمرة األولى خالل الفترة التي تبدأ 
في أو بعد تاريخ تفعيل هذه التعديالت. ان املعلومات حول املعايير والتعديالت والتفسيرات املتوقع أن يكون لها ارتباطا 
بالبيانات املالية للمجموعة كما هي مبينة أدناه. وهنالك أيضا بعض التفسيرات واملعايير التي صدرت ولكن ليس من 

املتوقع أن يكون لها تأثير مادي على البيانات املالية للمجموعة .

 يفعل للفترات املاليةاملعيار أو التفسير
التي تبدأ في

1 يوليو 2012معيار احملاسبة الدولي رقم )1(: عرض البيانات املالية – تعديل
1 يناير 2012معيار احملاسبة الدولي رقم )12( : ضرائب الدخل – تعديل

معيار احملاسبة الدولي رقم )27(:
1 يناير 2013البيانات املالية املجمعة واملنفصلة- معدلة كبيانات مالية منفصلة

 معيار احملاسبة الدولي رقم )28(: اإلستثمار في الشركات الزميلة –
1 يناير 2013معدل باإلستثمارات – شركات زميلة وشركات محاصة

1 يوليو 2011املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7(: األدوات املالية – االفصاحات – معدل
1 يناير 2015املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(: األدوات املالية- التصنيف والقياس

1 يناير 2013املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )10(: البيانات املالية املجمعة
1 يناير 2013املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )13(: قياس القيمة العادلة

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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تابع / التغيرات في السياسات احملاسبية   .4
4.2    تابع / املعايير املصدرة من مجلس املعايير الدولية ولكن غير املفعلة بعد

4.2.1   معيار احملاسبة الدولي رقم )1(: عرض البيانات املالية
يتطلب التعديل على معيار احملاسبة الدولي رقم )1( من الشركات أن تقوم بتجميع مكونات االيرادات الشاملة األخرى 

املدرجة ضمن بيان الدخل الشامل املجمع بناء على املعطيات التالية:
)أ(    من احملتمل أن يتم حتويلها الى بيان الدخل املجمع في الفترات الآلحقة.

)ب(   ليس من احملتمل أن يتم حتويلها الى بيان الدخل املجمع في الفترات الآلحقة. 
)ج(    ستقوم املجموعة بتغيير عرض مكونات بيان الدخل الشامل املجمع مبا يتوافق مع هذا التعديل عند تفعيله.

4.2.2  معيار احملاسبة الدولي رقم )12( : ضرائب الدخل – تعديل 
ان التعديل على معيار احملاسبة الدولي رقم 12 يوفر حال عمليا للقضايا الناشئة في قياس الضريبة املؤجلة املتعلقة 
باالصل اعتمادا على ما اذا كانت املنشأة تتوقع استرداد القيمة الدفترية لالصل من خالل االستخدام او البيع. كما ان 
 SIC-21 التعديل يقدم افتراضا على ان استرداد القيمة الدفترية ما يكون عادة من خالل البيع. ونتيجة للتعديالت، فان
ضرائب الدخل واسترداد االصول غير القابلة لالستهالك املعاد تقييمها لم يعد يطبق على العقارات االستثمارية املدرجة 

بالقيمة العادلة. ليس لهذا التعديل عالقة بانشطة املجموعة .

4.2.3  معيار احملاسبة الدولي رقم )27(: البيانات املالية املجمعة واملنفصلة – مت تعديل املعيار الى – البيانات املالية 
املنفصلة

بناء على نتيجة تلك التعديالت، سيتعامل معيار احملاسبة الدولي رقم )27( مع البيانات املالية املنفصلة.

زميلة  شركات   – باإلستثمارات  معدل   – الزميلة  الشركات  في  اإلستثمار   :)28( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار    4.2.4
وشركات محاصة

بناء على نتائج تلك التعديالت، مت إدراج اإلستثمار في شركات احملاصة ضمن معيار احملاسبة الدولي رقم )28( ولكن 
لم تتغير طريقة حقوق امللكية ضمن نفس املعيار.

4.2.5  املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7(: األدوات املالية – االفصاحات
ان التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )7(: األدوات املالية – االفصاحات هي جزء من نتائج املراجعة الشاملة 
على األنشطة خارج البيانات املالية.  ستسمح تلك التعديالت على حتسني ادراك قارئ البيانات املالية حول حتويالت األصول 
املالية )على سبيل املثال، املعامالت املالية( مبا في ذلك ادراك ما اذا كان هناك أية مخاطر محتملة وتأثيرها عند حتويل تلك 
األصول. كما يتطلب املعيار افصاحات اضافية عندما تكون معامالت التحويل اجلزئية قد متت في نهاية الفترة املالية.  وال 

يتوقع أن يكون لتبني تلك التعديالت أي أثر جوهري على املركز املالي أو نتائج أعمال املجموعة .

4.2.6  املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )9(: األدوات املالية – التصنيف والقياس
والقياس  التحقق   – املالية  األدوات   :)39( رقم  الدولي  الدولية استبدال معيار احملاسبة  تنوي جلنة معايير احملاسبة 
بكامله مع هذا املعيار البديل ليصبح ساري املفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2015. سيتم استخدام 

هذا املعيار في مراحل وحتى تاريخه لم يتم اصدار املرحلة األولى. وفيما يلي املراحل الرئيسية :
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> املرحلة األولى: القياس والتصنيف
> املرحلة الثانية: طريقة انخفاض القيمة

> املرحلة الثالثة: محاسبة التحوط

كما يوجد هناك مشروع منفصل يتعامل مع االستبعاد.
بالرغم من أن التطبيق املبكر لهذا املعيار مسموح به، أصدرت اللجنة الفنية املنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
املعيار حتى اشعار آخر، وذلك بسبب عدم االنتهاء من  املبكر لهذا  التطبيق  2009 لتأجيل  30 ديسمبر  قرارا بتاريخ 

اصدار كافة مراحل هذا املعيار  .

4.2.7  املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )10(: البيانات املالية املجمعة
البيانات املالية املجمعة واملنفصلة. حيث مت تعديل التعريف  يستبدل املعيار )10( معيار احملاسبة الدولي رقم )27(: 
اخلاص مبيزة السيطرة كذلك اجراءات توضيحية ملعرفة احلصص في الشركة التابعة.  كما مت االبقاء على اجراءات 

التجميع واحملاسبة على ما هي مبا في ذلك احلصص غير املسيطرة والتغير في نسبة السيطرة .

4.2.8  املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )13(: قياس القيمة العادلة
لن يؤثر املعيار )13( على أي تقدير القيمه العادلة ألي بند، ولكن قام هذا املعيار بتوضيح تعريف القيمة العادلة حيث 
يتم من خالله بيان وتوضيح افصاحات مقاييس القيمة العادلة.  وال يتوقع أن يكون لتطبيق هذا املعيار أي تأثير جوهري 

على املركز املالي للمجموعة أو نتائج أعمالها .

السياسات احملاسبية الهامة  .5
السياسات احملاسبية الهامة املطبقة في اعداد البيانات املالية املجمعة كما يلي :

5.1   أسس التجميع
التابعة  للمجموعة.  متثل الشركة  املالية  البيانات  التابعة لها ضمن  املالية للشركة األم والشركات  البيانات  مت جتميع 
املنشأة التي تسيطر عليها املجموعة من النواحي املالية والتشغيلية .  وحتصل املجموعة على حق السيطرة تلك من خالل 

سيطرتها على ما يزيد من نصف حقوق التصويت.  تنتهي الفترة املالية للشركة التابعة في 31 ديسمبر . 

لغرض التجميع، مت حذف كافة املعامالت واألرصدة بني شركات املجموعة، مبا في ذلك األرباح واخلسائر غير احملققة 
من املعامالت بني شركات املجموعة.  وحيث أن اخلسائر غير احملققة نتيجة معامالت بيع األصول بني شركات املجموعة 
بالنسبة  وذلك  قيمتها  في  انخفاض  أي  لتحديد  اختبارها  مت  األصول  تلك  أن  اال  التجميع،  ألغراض  عكسها  مت  قد 
للمجموعة ككل.  مت تعديل املبالغ املدرجة في البيانات املالية للشركات التابعة، أينما وجدت، للتأكد من توحيد السياسات 

احملاسبية املطبقة للمجموعة .

مت تسجيل األرباح أو اخلسائر وااليرادات الشاملة األخرى اخلاصة بالشركة التابعة املشتراه أو التي مت استبعادها خالل 
السنة، من تاريخ احليازة الى تاريخ االستبعاد .

ان احلصص غير املسيطرة املدرجة كجزء من حقوق امللكية، ميثل اجلزء من أرباح أو خسائر وصافي أصول الشركة 
التابعة التي ال متتلكها املجموعة.  تقوم املجموعة بفصل االيرادات أو اخلسائر الشاملة للشركة التابعة بني مالكي الشركة 
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األم واحلصص غير املسيطرة وفق حصص ملكية كل منهم في تلك الشركات .

عند بيع حصة غير مسيطرة في الشركة التابعة، فان الفرق بني سعر البيع وصافي قيمة االصول باالضافة الى فرق 
الترجمة التراكمي يسجل في بيان الدخل املجمع .  

5.         تابع / السياسات احملاسبية الهامة

5.2   دمج األعمال
تقوم املجموعة بتطبيق طريقة الشراء في محاسبة دمج األعمال. يتم احتساب املقابل احملول من قبل املجموعة لغرض 
احلصول على ميزة السيطرة على الشركة التابعة، مبجموع القيم العادلة لألصول احملولة وااللتزامات القائمة وحقوق 
العادلة ألي أصل أو خصم قد ينتج عن  القيم  امللكية املصدرة للمجموعة كما في تاريخ الشراء. والتي تشمل كذلك، 
ترتيبات طارئة أو محتملة. يتم تسجيل تكاليف الشراء كمصاريف عند حدوثها.  وفي جميع معامالت دمج األعمال، يقوم 
املشتري بتسجيل حصة األطراف غير املسيطرة اما بالقيمة العادلة أو بنصيبه من حصته في صافي األصول املعرفة 

للشركة املشتراه .

وفي حالة ما اذا متت معاملة دمج األعمال على مراحل، يتم اعادة قياس القيمة العادلة للحصص التي مت شراؤها في 
السابق بقيمتها العادلة كما في تاريخ التملك وذلك من خالل األرباح أو اخلسائر .

تقوم املجموعة بتسجيل األصول املعرفة املشتراه واخلصوم القائمة التي مت احلصول عليها نتيجة دمج األعمال بغض 
النظر عما اذا كانت تلك البنود قد مت تسجيلها ضمن البيانات املالية للشركة التي مت شراؤها أم ال، قبل تاريخ الشراء. 

ويتم عادة قياس األصول املشتراه واخلصوم املنقولة وبشكل عام، بالقيمة العادلة بتاريخ الشراء .

املنقولة  املالية  األصول  وتوجيهات  تصنيفات  مالئمة  بتقدير  االدارة  تقوم  معني،  نشاط  بشراء  املجموعة  قيام  عند 
وااللتزامات القائمة وفقا للبنود التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف القائمة بتاريخ الشراء. يتضمن ذلك فصل 

مشتقات األدوات املالية املوجودة ضمن العقود املبرمة من قبل الشركة املشتراه .

يتم احتساب قيمة الشهرة بعد تسجيل قيمة األصول التي مت تعريفها وبشكل منفصل.  ويتم احتسابها على أنها الزيادة 
التي مت  الشركة  املسيطرة في سجالت  للحصص غير  املسجلة  القيمة  املقدم، ب(  للمقابل  العادلة  القيمة  أ(  ما بني: 
شراؤها، وبني، ج( القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء، ألي حقوق ملكية قائمة في الشركة املشتراه فوق القيمة العادلة 
بتاريخ الشراء لصافي األصول التي مت تعريفها.  اذا كانت القيم العادلة لألصول املعرفة تزيد عن مجموع البنود أعاله، 
يتم تسجيل تلك الزيادة )التي تعتبر ربح نتيجة املفاصلة( ضمن األرباح واخلسائر مباشرة. تدرج الشهرة بالتكلفة ناقصا 

خسائر انخفاض القيمة املتراكمة . 

5.3   التقارير القطاعية
بتتبع  االدارة  تقوم  التشغيلية،  القطاعات  تلك  تعريف  ولغرض  واإلستثمار.  البناء  مواد  تشغيليني:  قطاعني  للمجموعة 
اخلطوط االنتاجية للمنتجات الرئيسية واخلدمات.  يتم ادارة تلك القطاعات التشغيلية بشكل منفصل حيث أن احتياجات 

وطرق ادارة كل قطاع تكون مختلفة.  يتم معاجلة كافة املعامالت البينية بني القطاعات باألسعار املتداولة .
وألغراض االدارة، تستخدم املجموعة نفس سياسات املقاييس املستخدمة ضمن البيانات املالية.  باالضافة الى ذلك، فان 
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األصول أو اخلصوم غير املخصصة لقطاع تشغيلي معني، ال يتم ادراجها للقطاع .

5.4   االيرادات
يتم تسجيل االيرادات الى احلد الذي يكون فيه امكانية احلصول على املنفعة االقتصادية للمجموعة محتملة وميكن 

قياسها بشكل يعتمد عليه وبغض النظر عما اذا مت حتصيل املقابل أم ال .
تنشأ االيرادات من مبيعات البضاعة وتقدمي اخلدمات ويتم قياسها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ املستلمة أو املزمع 
تقدميها، بعد استبعاد الضرائب أو املرجتعات أو اخلصومات . تقوم املجموعة بتطبيق معيار حتقق االيرادات الوارد أدناه 

وبشكل منفصل لبنود االيرادات لكل بند معرف .

5.4.1    مبيعات البضاعة
يتم تسجيل مبيعات البضاعة عندما تقوم املجموعة بتحويل املخاطر والفوائد اجلوهرية اخلاصة بامللكية الى املشتري، 

عادة عندما يستلم الزبون تلك البضائع دون أي قيود .

5.4.2    تقدمي اخلدمات 
يتم تسجيل ايرادات اإليجارات بإستخدام طريقة القسط الثابت على عمر عقد اإليجار .

5.4.3  إيرادات الفوائد واإليرادات املماثلة 
يتم تسجيل ايرادات الفوائد واملصاريف على اساس اإلستحقاق بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تسجيل ايرادات 

املرابحة على أساس زمني من أجل حتقيق معدل عائد دوري ثابت استنادا الى الرصيد القائم .

5.4.4    ايرادات توزيعات األرباح
ايرادات توزيعات األرباح، بإستثناء تلك الناجتة عن اإلستثمارات في الشركات الزميلة، يتم تسجيلها عندما يثبت حق 

استالم دفعات تلك األرباح .

5.5   املصاريف التشغيلية
يتم تسجيل املصاريف التشغيلية عند استخدام اخلدمات املقدمة أو عند حدوثها .  

5.6   تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض اخلاصة بشراء أو بناء أو انتاج أصل معني وذلك خالل الفترة الآلزمة لالنتهاء من حتضير 
هذا األصل للغرض املراد منه أو لغرض البيع.  ويتم حتميل تكاليف االقتراض األخرى كمصاريف للفترة التي حدثت 

فيها ويتم ادراجها كتكاليف متويل .

5.7   الضرائب 
 )KFAS( 5.7.1  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

حتتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة 1 % من ربح املجموعة اخلاضع للضريبة وفقا لعملية االحتساب 
املعدلة بناء على قرار اعضاء مجلس املؤسسة والذي ينص على ان االيرادات من الشركات الزميلة والتابعة، مكافآت 
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اعضاء مجلس االدارة والتحويل الى االحتياطي القانوني يجب استثناؤها من ربح السنة عند حتديد احلصة. 

5.       تابع / السياسات احملاسبية الهامة
5.7   تابع / الضرائب 

 )NLST( 5.7.2   ضريبة دعم العمالة الوطنية
حتتسب ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 لسنة 2006 بنسبة 
2.5 % من ربح املجموعة اخلاضع للضريبة بعد خصم اتعاب اعضاء مجلس االدارة للسنة. وطبقا للقانون، فان االيرادات 
من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات االرباح النقدية من الشركات املدرجة اخلاضعة لضريبة دعم العمالة الوطنية 

يجب خصمها من ربح السنة. 

5.7.3  الزكاة 
حتتسب حصة الزكاة بنسبة 1 % من ربح املجموعة وفقا لقرار وزارة املالية رقم 2007/58 الساري املفعول اعتبارا من 

10 ديسمبر 2007. 

5.8   املمتلكات واالالت واملعدات
يتم تسجيل املمتلكات واالالت واملعدات مبدئيا بتكلفة الشراء أو تكلفة التصنيع مبا في ذلك التكاليف االضافية الآلزمة 

جللب هذا األصل الى املوقع واحلالة التي ميكن استخدامه من قبل ادارة املجموعة.

ناقصا االستهالك وخسائر  التكلفة  التكلفة، وهو  باستخدام منوذج  واملعدات  املمتلكات واالالت  يتم قياس  وبعد ذلك، 
هبوط القيمة. يتم تسجيل االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض القيمة بعد خصم قيمة اخلردة. يتم 
مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن الطريقة املستخدمة وفترة االستهالك متماثلة مع 

املنافع االقتصادية التاجتة من مكونات املمتلكات واالالت  واملعدات.  يتم استخدام األعمار االنتاجية التالية:

4 - 20 سنةاملباني
1 - 10 سنواتآالت ومعدات

 2 - 10  سنواتسيارات 
4 – 5 سنواتأثاث ومعدات

يتم حتديث البيانات اخلاصة بتقديرات قيمة اخلردة أو العمر االنتاجي الآلزم، سنويا على األقل.
عند بيع األصل أو استبعاده، يتم حذف التكلفة واالستهالك املتراكم اخلاص به من احلسابات وأية أرباح أو خسائر ناجتة 

عن االستبعاد يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل املجمع.

5.9    االستثمار في الشركات الزميلة
الشركات الزميلة، هي تلك الشركات التي بامكان املجموعة ممارسة التأثير الفعال عليها والتي ال تكون شركات تابعة 
أو شركات محاصة.  يتم تسجيل الشركات الزميلة مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك يتم محاسبتها باستخدام طريقة حقوق 
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امللكية.  ال يتم االعتراف بالشهرة أو التعديالت في القيمة العادلة حلصة املجموعة بشكل منفصل ولكن يتم تسجيلها 
ضمن قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .

عند استخدام طريقة حقوق امللكية، يتم زيادة وتخفيض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة بحصة املجموعة في أرباح 
أو خسائر وااليرادات الشاملة األخرى لتلك الشركة الزميلة بعد عمل التعديالت الآلزمة ملطابقة السياسات احملاسبية 

مع سياسات املجموعة .

يتم حذف األرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة من املعامالت بني املجموعة والشركات الزميلة الى حد حصة املجموعة 
في تلك الشركات.  وعندما يتم حذف اخلسائر غير احملققة، يتم اختبار األصول املعنية بتلك املعامالت لغرض التأكد 

من عدم انخفاض قيمتها.

الآلزمة  التعديالت  عمل  يتم  كما  ثالثة شهور.   عن  الزميلة  والشركات  املجموعة  بني  املالية  الفترات  نهاية  تتعدى  ال 
للمعامالت أو األحداث اجلوهرية التي تتم خالل تلك الفترة بني نهاية فترة الشركة الزميلة ونهاية فترة املجموعة. كما 
يتم التأكد من أن السياسات احملاسبية املستخدمة من قبل الشركة الزميلة هي ذاتها املستخدمة من قبل املجموعة في 

تلك املعامالت أو األحداث الشبيهة .

عند فقدان ميزة التأثير الفعال على الشركة الزميلة، تقوم املجموعة بقياس وتسجيل احلصة املتبقية بالقيمة العادلة، 
ويتم تسجيل أي فرق بني القيمة اجلارية للشركة الزميلة عند فقدان ميزة التأثير الفعال والقيمة العادلة للحصة املتبقية 

مضافا اليها املبالغ احملصلة نتيجة البيع، ضمن بيان الدخل املجمع .

5.10   البضاعة      
بعملية  مباشرة  املتعلقة  املصاريف  كافة  التكلفة  تتضمن  اقل.  ايهما  املمكن حتقيقها  والقيمة  بالتكلفة  البضاعة  تظهر 
التصنيع باالضافة الى نسب مناسبة ملصاريف االنتاج غير املباشرة املتعلقة بها وذلك استنادا الى الطاقة العادية للتشغيل. 

اما التكاليف اخلاصة بالبنود القابلة للتبادل بصورة عادية فيتم حتديدها باستخدام صيغة التكلفة .
يتمثل صافي القيمة املمكن حتقيقها في سعر البيع املقدر في السياق العادي لالعمال ناقصا اية مصاريف بيع مالئمة. 

5.11   االدوات املالية 
5.11.1  التحقق، القياس املبدئي وعدم التحقق 

يتم حتقق األصول واخلصوم املالية عندما تصبح املجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة املالية وتقاس مبدئيا 
والتي تقاس  الدخل  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة  تلك  باستثناء  املعامالت،  بتكاليف  املعدلة  العادلة  بالقيمة 

مبدئيا بالقيمة العادلة. مبني ادناه القياس الالحق لالصول واخلصوم املالية.  
يتم استبعاد اصل مالي )أو جزء من اصل مالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة اذا كان ذلك مناسبا(.

>    عندما ينتهي احلق في استالم التدفقات النقدية من تلك االصول املالية 
>   عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها باستالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تتحمل الشركة اإللتزام بدفع 

التدفقات بالكامل دون تأخير مادي الى طرف ثالث مبوجب ترتيب »القبض والدفع« أو
ان تقوم املجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا األصل أو  )أ(  

ان ال تقوم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل . )ب( 
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عندما تقوم املجموعة بالتنازل عن حقها في استالم التدفقات النقدية من االصل او تكون قد دخلت في ترتيب القبض 
والدفع ولم تقم بتحويل او االحتفاظ جوهريا بكافة مخاطر ومزايا االصل او حتويل السيطرة على االصل، عندها يتم 

حتقق اصل جديد الى مدى التزام املجموعة املتواصل بذلك االصل. 

ال يتم حتقق التزام مالي عندما يتم االعفاء من اإللتزام احملدد او إعفاؤه او الغاؤه او انتهاء صالحية استحقاقه . عند 
استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس املقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ، او بتعديل شروط اإللتزام املالي احلالي 
بشكل جوهري ، يتم معاملة هذا التبديل او التعديل كعدم حتقق لاللتزام األصلي وحتقق لاللتزام اجلديد ، ويدرج الفرق 

في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل املجمع.

5 .        تابع / السياسات احملاسبية الهامة
5.11   تابع / االدوات املالية 

5.11.2   التصنيف والقياس الالحق لالصول املالية  
لغرض القياس الالحق، فان االصول املالية يتم تصنيفها الى الفئات التالية عند التحقق املبدئي: 

قروض وذمم مدينة   	•
  )FVTSI( أصول مالية بالقيمة  العادلة من خالل بيان الدخل 	•

 .)AFS( أصول مالية متاحة للبيع 	•

ان كافة االصول املالية تخضع للمراجعة للتأكد من عدم انخفاض قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد 
فيما اذا كان هناك اي دليل موضوعي بان احد االصول املالية او مجموعة اصول مالية قد انخفضت قيمتها. يتم تطبيق 

معايير مختلفة لتحديد انخفاض القيمة لكل فئة من فئات االصول املالية املبينة ادناه. 

القروض والذمم املدينة    	•
تعتبر القروض والذمم املدينة أصول مالية غير مشتقة تتضمن دفعات محددة غير مدرجة في األسواق املالية النشطة. 
بعد التحقق املبدئي، يتم قياس تلك األصول املالية باستخدام طريقة التكلفة املطفأة بناء على معدل الفائدة الفعلي، 

ناقصا أي انخفاض في القيمة.  ويتم الغاء خصم تلك األرصدة عندما يكون هذا اخلصم غير مادي. 

هناك  يكون  أو  لفترة  استحقوا  قد  يكونوا  عندما  املدينة  اجلوهرية  األرصدة  قيمة  انخفاض  مدى  مراجعة  عادة  يتم 
دالئل واقعية على أن احدى اجلهات املدينة سوف تتخلف عن التسديد. بالنسبة للذمم املدينة التي ال ميكن اعتبارها 
منخفضة القيمة بشكل فردي، يتم مراجعة انخفاض قيمتها كمجموعة وذلك عن طريق ربطها بالقطاع التشغيلي اخلاص 
بها وباملنطقة وغيرها من املخاطر احمليطة بها. عند ذلك يستند تقدير خسارة انخفاض القيمة على معدالت التخلف 

التاريخية االخيرة للجهة املدينة لكل مجموعة محددة. 

تقوم املجموعة بتصنيف القروض والذمم املدينة الى الفئات التالية: 
الذمم التجارية املدينة  	•

تظهر الذمم التجارية املدينة مببلغ الفاتورة االصلي ناقصا مخصص اي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تقدير الديون 
املشكوك في حتصيلها عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيل املبلغ بالكامل. يتم شطب الديون املعدومة عند حدوثها. 
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النقد وشبه النقد  	•
يتكون النقد وشبه النقد من نقد في الصندوق وودائع حتت الطلب باإلضافة الى استثمارات أخرى قصيرة األجل وعالية 

السيولة ميكن حتويلها بسهولة الى مبالغ معروفة من النقد وال تخضع ملخاطر هامة من التغيرات في القيمة. 

االصول املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  	•
ان تصنيف االستثمارات كاصول مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة االدارة 
متاحة  عادلة  قيم  لها  لكن  املتاجرة  لغرض  بها  كاستثمارات محتفظ  يتم تصنيفها  ال  فعندما  االستثمارات.  تلك  الداء 
ميكن االعتماد عليها والتغيرات في القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الدخل في حسابات االدارة، عندها يتم تصنيفها 
كاستثمارات محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند التحقق املبدئي. كما ان جميع االدوات املالية املشتقة 

تندرج حتت هذه الفئة. 

يتم قياس االصول في هذه الفئة بالقيمة العادلة واالرباح او اخلسائر تسجل في األرباح او اخلسائر. كما ان القيم العادلة 
لالصول املالية في هذه الفئة يتم حتديدها بالرجوع الى معامالت االسواق النشطة او باستخدام تقنيات تقييم عند عدم 

وجود سوق نشط. 

االصول املالية املتاحة للبيع   	•
ان االصول املالية املتاحة للبيع هي اصول مالية غير مشتقة اما محددة لهذه الفئة او غير مؤهلة الدراجها في اي فئات 

اخرى لالصول املالية. 

ان االصول املالية التي ال ميكن قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم ادراجها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض 
القيمة، ان وجدت. يتم تسجيل تكاليف انخفاض القيمة في األرباح او اخلسائر. ان جميع االصول املالية االخرى املتاحة 
للبيع يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما ان االرباح واخلسائر تسجل في االيرادات الشاملة االخرى وتدرج ضمن احتياطي 
العمالت االجنبية على االصول  القيمة، وفروقات حتويل  امللكية، باستثناء خسائر انخفاض  العادلة في حقوق  القيمة 
النقدية  تسجل في بيان الدخل املجمع . عند استبعاد االصل او حتديده على انه قد انخفضت قيمته، فان االرباح او 
اخلسائر التراكمية املسجلة في االيرادات الشاملة االخرى يتم اعادة تصنيفها من احتياطي حقوق امللكية الى بيان الدخل 

املجمع وتظهر كتعديل اعادة تصنيف ضمن االيرادات الشاملة االخرى. 

تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بالتقييم فيما اذا كان هناك دليل موضوعي على ان احد االصول املالية املتاحة للبيع 
او مجموعة اصول مالية متاحة للبيع قد انخفضت قيمتها. ففي حال استثمارات االسهم املصنفة كاصول مالية متاحة 
للبيع، يتضمن الدليل املوضوعي انخفاضا جوهريا او متواصال في القيمة العادلة الستثمار االسهم عن تكلفته. يتم تقييم 
»االنخفاض اجلوهري« مقابل التكلفة االصلية لالستثمار و »االنخفاض املتواصل« مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة 
العادلة حتت تكلفتها االصلية. وحيثما كان هناك دليل على انخفاض القيمة، يتم حذف اخلسارة التراكمية من االيرادات 

الشاملة االخرى ويتم تسجيلها في بيان الدخل املجمع. 

يتم تسجيل رد خسائر انخفاض القيمة في االيرادات الشاملة االخرى، باستثناء االصول املالية التي هي عبارة عن اوراق 
دين تسجل في بيان الدخل املجمع فقط اذا كان باالمكان ربط الرد بشكل موضوعي بحدث حصل بعد تسجيل خسارة 

انخفاض القيمة.   
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5 .                   تابع / السياسات احملاسبية الهامة
5.11          تابع / االدوات املالية 

5.11.3     التصنيف والقياس الالحق للخصوم املالية  
تتضمن اخلصوم املالية للمجموعة من قروض وذمم جتارية دائنة وحسابات دائنة اخرى. 

يعتمد القياس الالحق للخصوم املالية على تصنيفها على النحو التالي: 

اخلصوم املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل    •
املشاركة  الدائنة وصكوك  التجارية  والذمم  القروض  ان  الفعلي.  الفائدة  بإستخدام طريقة معدل  تدرج هذه اخلصوم 

ودائني املرابحة تصنف حتت خصوم مالية غير املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

الذمم التجارية الدائنة   •
يتم تسجيل اخلصوم ملبالغ سيتم دفعها في املستقبل عن بضائع وخدمات استلمت سواء صدر بها فواتير ام لم تصدر. 

القروض  •
تقاس كافة القروض الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. كما تسجل االرباح واخلسائر في بيان 

الدخل املجمع عندما يتم عدم حتقق اخلصوم ايضا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية )EIR( عملية االطفاء. 

صكوك املشاركة  •
تدرج الصكوك في تاريخ بيان املركز املالي املجمع مببالغها األصلية بعد خصم التكلفة املتعلقة مباشرة بإصدار الصكوك 
في حدود التكاليف التي لم يتم إطفاؤها . وتطفأ هذه التكاليف من خالل بيان الدخل املجمع على مدى عمر الصكوك 

باستخدام طريقة معدل التكلفة الفعلي.

دائنو مرابحة  •
متثل املرابحة الدائنة املبلغ املستحق على اساس الدفع املؤجل الصول مت شراؤها وفقا لترتيبات مرابحة . تدرج املرابحة 
الدائنة باملبلغ التعاقدي ناقصا الربح املؤجل املستحق . يتم صرف االرباح املستحقة على اساس توزيع نسبي زمني يأخذ 

في االعتبار معدل الربح اخلاص بها والرصيد القائم .

5.11.4    محاسبة تواريخ املتاجرة والسداد 
ان جميع املشتريات واملبيعات »بالطرق املعتادة« لالصول املالية يتم تسجيلها على اساس تاريخ املتاجرة، اي بالتاريخ الذي 
تلتزم فيه املنشأة بشراء او بيع االصول. ان املشتريات اواملبيعات بالطرق املعتادة هي مشتريات او مبيعات االصول املالية 

التي تتطلب تسليم االصول خالل اطار زمني يتم حتديده بالنظم او بالعرف السائد في االسواق.   

5.11.5     التكلفة املطفأة لالدوات املالية
يتم احتساب هذه التكلفة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا مخصص انخفاض القيمة. ان عملية االحتساب تأخذ 
بعني االعتبار اي عالوة او خصم على الشراء وتتضمن تكاليف ورسوم املعاملة التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من سعر الفائدة 

الفعلية.
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 5.11.6    تسوية االدوات املالية 
يتم تسوية االصول واخلصوم املالية ويتم ادراج صافي املبلغ في بيان املركز املالي املجمع فقط اذا كان هناك حق قانوني 
وتسوية  االصــول  لتحقق  او  اســاس صافي  على  للتسوية  نية  هناك  وكانت  املسجلة  املبالغ  لتسوية  حاليا  للتنفيذ  قابل 

اخلصوم في آن واحد. 

5.11.7    القيمة العادلة لالدوات املالية     
ان القيمة العادلة لالدوات املالية التي يتم تداولها في اسواق نشطة بتاريخ كل تقرير مالي يتم حتديدها بالرجوع الى 
اسعار السوق املدرجة او اسعار املتداولني )سعر العرض للمراكز املالية الطويلة وسعر الطلب للمراكز املالية القصيرة(، 

دون اي خصم خاص بتكاليف املعاملة. 

بالنسبة لالدوات املالية التي ال يتم تداولها في سوق نشط، يتم حتديد القيمة العادلة لها باستخدام تقنيات تقييم مناسبة. 
وهذه التقنيات قد تتضمن استخدام معامالت على اسس جتارية حديثة في السوق؛ الرجوع الى القيمة العادلة احلالية 

الداة مالية اخرى مماثلة بصورة جوهرية؛ حتليل تدفقات نقدية مخصومة او اساليب تقييم اخرى. 
حتليل القيم العادلة لالدوات املالية وتفاصيل اخرى عن كيفية قياسها متوفرة في االيضاح 33.

5.12   حقوق امللكية، االحتياطيات ودفعات توزيعات االرباح 
يتمثل رأس املال في القيمة االسمية لالسهم التي مت اصدارها ودفعها. 

تتضمن عالوة اصدار االسهم اي عالوات يتم استالمها عند اصدار رأس املال. واي تكاليف معامالت مرتبطة باصدار 
االسهم يتم خصمها من عالوة االصدار.  

يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخصصات ألرباح الفترة احلالية والسابقة وفقا ملتطلبات قانون الشركات 
التجارية وعقد تأسيس الشركة االم. 

تتضمن البنود االخرى في حقوق امللكية ما يلي: 
الناجتة عن حتويل      العمالت االجنبية  يتكون من فروقات حتويل  والذي   – العمالت األجنبية  احتياطي حتويل   •

البيانات املالية للشركات االجنبية للمجموعة الى الدينار الكويتي.
احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من االرباح واخلسائر املتعلقة باالصول املالية املتاحة للبيع.  •

احتياطي أسهم اخلزينة – تتضمن ارباح وخسائر من بيع اسهم اخلزينة.  •

تتضمن االرباح احملتفظ بها كافة االرباح احملتفظ بها للفترة احلالية والسابقة. وجميع املعامالت مع مالكي الشركة االم 
تسجل بصورة منفصلة ضمن حقوق امللكية. 

التوزيعات في اجتماع  توزيعات االرباح املستحقة الصحاب حقوق امللكية تدرج في اخلصوم االخرى عند اعتماد تلك 
اجلمعية العمومية. 
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أسهم اخلزينة   5.13
تتكون اسهم اخلزينة من اسهم الشركة االم املصدرة والتي مت اعادة شرائها من قبل املجموعة ولم يتم اعادة اصدارها 
او الغائها حتى اآلن. يتم احتساب اسهم اخلزينة باستخدام طريقة التكلفة. ومبوجب هذه الطريقة، فان متوسط التكلفة 

املوزون لالسهم املعاد شراؤها يحمل على حساب له مقابل في حقوق امللكية. 

عند اعادة اصدار اسهم اخلزينة، تقيد االرباح بحساب منفصل في حقوق امللكية، )»احتياطي اسهم اخلزينة«(، وهو غير 
قابل للتوزيع. واي خسائر محققة حتمل على نفس احلساب الى مدى الرصيد الدائن على ذلك احلساب. كما ان اي 
خسائر زائدة حتمل على االرباح احملتفظ بها ثم على االحتياطي القانوني واالختياري. ال يتم دفع اي ارباح نقدية على 
هذه االسهم. ان اصدار اسهم املنحة يزيد من عدد اسهم اخلزينة بصورة نسبية ويخفض من متوسط تكلفة السهم دون 

التأثير على اجمالي التكلفة السهم اخلزينة. 

تابع / السياسات احملاسبية الهامة  . 5
5.14   املخصصات، االصول وااللتزامات الطارئة   

يتم تسجيل املخصصات عندما يكون على املجموعة التزام حالي قانوني او استداللي نتيجة حلدث ماضي ويكون هناك 
احتمال الطلب من املجموعة تدفق مصادر اقتصادية الى اخلارج ويكون باالمكان تقدير املبالغ بشكل يعتمد عليه. ان 

توقيت او مبلغ هذا التدفق قد يظل غير مؤكد. 

يتم قياس املخصصات بالنفقات املقدرة املطلوبة لتسوية االلتزام احلالي استنادا الى الدليل االكثر وثوقا واملتوفر بتاريخ 
التقرير املالي، مبا في ذلك املخاطر والتقديرات غير املؤكدة املرتبطة بااللتزام احلالي. وحيثما يوجد عدد من االلتزامات 
املماثلة، فان احتمالية طلب تدفق مصادر اقتصادية الى اخلارج في التسوية حتدد بالنظر في درجة االلتزامات ككل. كما 

يتم خصم املخصصات الى قيمها احلالية، حيث تكون القيمة الزمنية للنقود جوهرية. 

ال يتم تسجيل االصول الطارئة في البيانات املالية املجمعة لكن يتم االفصاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع 
اقتصادية الى الداخل. 

ال يتم تسجيل االلتزامات الطارئة في بيان املركز املالي املجمع لكن يتم االفصاح عنها اال اذا كان احتمال تدفق منافع 
اقتصادية الى اخلارج امرا مستبعدا. 

5.15    ترجمة العمالت االجنبية  
5.15.1  عملة العرض الرئيسية   

في  منشأة  كل  تقوم  االم.  للشركة  الرئيسية  العملة  ايضا  هي  والتي  الكويتي  بالدينار  املجمعة  املالية  البيانات  تعرض 
املجموعة بتحديد عملتها الرئيسية اخلاصة بها والبنود املدرجة في البيانات املالية لكل منشأة يتم قياسها باستخدام 

تلك العملة الرئيسية.  

5.15.2  معامالت العملة االجنبية واالرصدة 
يتم حتويل معامالت العملة االجنبية الى العملة الرئيسية للمنشأة املعنية في املجموعة باستخدام اسعار الصرف السائدة 
في تواريخ املعامالت )سعر الصرف الفوري(. ان ارباح وخسائر الصرف االجنبي الناجتة عن تسوية مثل تلك املعامالت 
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وعن اعادة قياس البنود النقدية املقومة بالعملة االجنبية باسعار الصرف في نهاية السنة املالية تسجل في بيان الدخل 
)حتول  التاريخية  بالتكلفة  قياسها  ويتم  السنة  نهاية  في  ترجمتها  اعــادة  يتم  ال  النقدية،  غير  للبنود  بالنسبة  املجمع. 
باستخدام اسعار الصرف في تاريخ املعاملة(، باستثناء البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها 

باستخدام اسعار الصرف في التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. 

5.15.3   العمليات االجنبية 
في البيانات املالية للمجموعة، فان جميع االصول واخلصوم واملعامالت اخلاصة مبنشآت املجموعة ذات العملة الرئيسية 
بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها الى الدينار الكويتي عند التجميع. كما ان العملة الرئيسية ملنشآت املجموعة بقيت 

دون تغيير خالل فترة التقارير املالية. 

مت عند التجميع حتويل االصول واخلصوم الى الدينار الكويتي بسعر االقفال بتاريخ التقرير. ان االيرادات واملصاريف 
قد مت حتويلها الى الدينار الكويتي مبتوسط السعر طوال فترة التقرير. فروقات الصرف حتمل على/تقيد في االيرادات 
الشاملة االخرى وتسجل في احتياطي ترجمة العملة االجنبية ضمن حقوق امللكية. وعند بيع عملية اجنبية، فان فروقات 
الترجمة التراكمية املتعلقة بها واملسجلة في حقوق امللكية يتم اعادة تصنيفها الى األرباح او اخلسائر وتسجل كجزء من 

االرباح او اخلسائر عند البيع. 

مكافأة نهاية اخلدمة    5.16
تقدم املجموعة مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. يستند استحقاق هذه املكافآت الى الراتب النهائي وطول مدة اخلدمة 
للموظفني خضوعا المتام حد ادنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل وعقود املوظفني. كما ان التكاليف املتوقعة لهذه 
املكافآت تستحق طوال فترة التعيني. ان هذا االلتزام غير املمول ميثل املبلغ املستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء 

اخلدمة بتاريخ التقرير.  

بالنسبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم املجموعة بعمل مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية حتتسب كنسبة من 
رواتب املوظفني وتقتصر التزامات املجموعة على هذه املساهمات التي تسجل كمصاريف عند استحقاقها. 

5.17   معامالت مع اطراف ذات صلة
تتمثل االطراف ذات الصلة بأعضاء مجلس االدارة واملوظفني التنفيذيني وأعضاء العائلة املقربني والشركات التي ميلكون 

فيها حصصا رئيسية . يتم اعتماد املعامالت مع أطراف ذات صلة من قبل االدارة .

احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات   .6
ان اعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من االدارة اتخاذ االحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على 
فترة  نهاية  الطارئة في  االلتزامات  واملصاريف واالصــول واخلصوم واالفصاح عن  االيــرادات  لكل من  املدرجة  القيمة 
التقارير املالية. مع ذلك، فان عدم التأكد من تلك االفتراضات والتقديرات قد تؤدي الى نتائج تتطلب تعديال جوهريا 

على القيمة املدرجة لكل من االصول واخلصوم والتي قد تتأثر في الفترات املستقبلية. 

6.1    أحكام االدارة الهامة  
عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، تقوم االدارة باتخاذ االحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على املبالغ 

املدرجة في البيانات املالية املجمعة: 
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تابع / احكام االدارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات   .6
6.1    أحكام االدارة الهامة  

تصنيف االدوات املالية  6.1.1
يتم اتخاذ احكام في تصنيف االدوات املالية بناء على نية االدارة بالشراء. 

تقوم املجموعة بتصنيف االصول املالية كاصول محتفظ بها لغرض املتاجرة اذا متت حيازتها بصفة اساسية من اجل 
حتقيق ربح قصير االجل. 

ان تصنيف االصول املالية كاصول محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام االدارة مبراقبة 
اداء تلك االصول املالية. وعندما ال يتم تصنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة بسهولة والتغيرات في القيم 
العادلة يتم ادراجها كجزء من بيان الدخل املجمع في حسابات االدارة، عندها يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل. 
ان تصنيف االصول كقروض ومدينني يعتمد على طبيعة تلك االصول. فاذا لم تتمكن املجموعة من املتاجرة في هذه 
االصول املالية بسبب سوق غير نشط وكانت النية هي استالم دفعات ثابتة او محددة، عندها يتم تصنيف االصول املالية 

كقروض ومدينني. 
جميع االصول املالية االخرى يتم تصنيفها كاصول متاحة للبيع. 

6.2       عدم التأكد من التقديرات 
ان املعلومات حول التقديرات واالفترضات التي لها اهم االثر على حتقق وقياس االصول واخلصوم وااليرادات واملصاريف 

مبينة ادناه. قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. 

انخفاض قيمة الشركات الزميلة  6.2.1
تقوم املجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية بالتحديد فيما اذا كان من الضروري تسجيل اي خسارة انخفاض في 
القيمة على استثمار املجموعة في الشركات الزميلة بتاريخ كل تقرير مالي بناء على وجود اي دليل موضوعي على ان 
االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. فاذا كان هذا هو احلال، تقوم املجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض 

كالفرق بني املبلغ املمكن استرداده للشركة الزميلة وقيمته املدرجة وتسجيل املبلغ في بيان الدخل املجمع. 

انخفاض قيمة استثمارات االسهم املتاحة للبيع   6.2.2
تقوم املجموعة مبعاملة استثمارات االسهم املتاحة للبيع على انها انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض جوهري 
او متواصل في القيمة العادلة عن تكلفتها او عند وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة. ان حتديد االنخفاض 

»اجلوهري« او »املتواصل« يتطلب تقديرات هامة. 

انخفاض قيمة الذمم التجارية املدينة  6.2.3
يتم عمل تقدير للمبلغ املمكن حتصيله لالرصدة التجارية املدينة عند عدم امكانية حتصيل املبلغ بالكامل. بالنسبة للمبالغ 
الهامة بصورة فردية ولكن فات  للمبالغ غير  بالنسبة  التقدير على اساس افرادي. اما  الفردية، يتم عمل هذا  الهامة 
موعد استحقاقها، فيتم تقييمها بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص لها حسب طول مدة التأخير استنادا الى معدالت 

االسترداد التاريخية. 
املجمع.  الدخل  بيان  في  املتوقعة سيتم تسجيله  واملبالغ  فترات مستقبلية  يتم حتصيلها فعال في  التي  املبالغ  بني  فرق  وأي 
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انخفاض قيمة البضاعة    6.2.4
تسجل البضاعة بالتكلفة وصافي القيمة املمكن حتقيقه ايهما اقل. وعندما تصبح البضاعة قدمية او متقادمة، يتم عمل 
تقدير لصافي قيمتها املمكن حتقيقه. بالنسبة للمبالغ الهامة بصورة فردية، يتم عمل هذا التقدير على اساس افرادي. 
اما بالنسبة للمبالغ غير الهامة بصورة فردية، لكنها قدمية او متقادمة، فيتم تقييمها بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص 

لها حسب نوع البضاعة ودرجة القدم او التقادم استنادا الى اسعار البيع التاريخية. 
تقوم االدارة بتقدير صافي القيمة املمكن حتقيقه للبضاعة مع االخذ بعني االعتبار الدليل االكثر وثوقا املتوفر بتاريخ 
كل تقرير مالي. قد يتأثر التحقق املستقبلي لهذه البضاعة بالتكنولوجيا املستقبلية او باية تغيرات اخرى يحدثها السوق 

والتي قد تخفض من اسعار البيع املستقبلية.  
 

بتاريخ املركز املالي، بلغ مجمل البضاعة 12,336,905 د.ك )2010: 11,201,117 د.ك( كما بلغ مخصص البضاعة 
القدمية واملتقادمة 650,701 د.ك )2010: 796,000 د.ك(. وأي فرق بني املبالغ التي يتم حتقيقها فعال في فترات 

مستقبلية واملبالغ املتوقعة سيتم تسجيله في بيان الدخل املجمع. 

االعمار االنتاجية لالصول القابلة لالستهالك   6.2.5
الى  استنادا  مالي  تقرير  كل  بتاريخ  لالستهالك  القابلة  لالصول  االنتاجية  لالعمار  تقديرها  مبراجعة  االدارة  تقوم 
االستخدام املتوقع لالصول. كما ان التقديرات غير املؤكدة في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير استخدام بعض 

البرامج واملعدات. 

القيمة العادلة لالدوات املالية  6.2.6
تقوم االدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة لالدوات املالية عندما التتوفر هناك اسعار سوق نشط. وهذا 
بيانات مرصودة سيتم  باستخدام  وذلك  الى معطيات سوقية  استنادا  وافتراضات  تقديرات  االدارة تطوير  يتطلب من 
استخدامها من قبل املتداولني في السوق في تسعير االداة املالية. فاذا كانت تلك البيانات غير مرصودة، تقوم االدارة 
باستخدام افضل تقديراتها. قد تختلف القيم العادلة املقدرة لالدوات املالية عن االسعار الفعلية التي سيتم حتقيقها في 

معاملة على اسس جتارية بتاريخ التقرير )أنظر ايضاح 33(.  

7.        الشركات التابعة
تفاصيل الشركات التابعة كما يلي :

نسبة امللكية
 بلد

التأسيس
31 ديسمبر

2011
31 ديسمبر

النشاط2010
%%

عقود مقاوالت9898الكويتشركة الصناعات ألنظمة البناء – ذ.م.م
التصنيع6060الكويتشركة الصناعات الوطنية للسيراميك – ش.م.ك.م

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت



50

8 .      ايرادات تشغيل أخرى
السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2011

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2010

د.كد.ك
491,220490,566ايرادات تأجير

327,188362,815أخرى

818,408853,381

9 .      ايرادات استثمارات

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2011

السنة املنتهية في 31 
ديسمبر

2010
د.كد.ك

 298,537 1,014,039ربح بيع استثمارات متاحة للبيع 

 118,570 146,467ايرادات توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع

 15,000 60,000ايرادات توزيعات ارباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

)378,008((1,071,730)خسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 54,765 14,442ايرادات استثمارات مرابحة ووكالة قصيرة االجل

 59,554 24,493ايرادات فوائد واخرى

187,711 168,418 

10.    صافي خسارة االصول املالية 

 السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2011

 السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2010
د.كد.ك

)5,230,727((2,490,389)استثمارات متاحه للبيع

)363,008((1,011,730)استثمارات بالقيمة العادله من خالل بيان الدخل

 54,765 14,442استثمارات مرابحه ووكالة قصيرة االجل

)5,538,970((3,487,677)اجمالي اخلسارة احملققة وغير احملققة

 2,821,629(2,515,061)ربح غير محقق مسجل في حقوق امللكية

(6,002,738))2,717,341(

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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11.    ربحية السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبالكي الشركة األم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية واملخففة بتقسيم ربح السنة اخلاص مبالكي الشركة األم على املتوسط املوزون لعدد 

األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

 السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2011

 السنة املنتهية
في 31 ديسمبر

2010

 4,236,4184,081,841ربح السنه اخلاصة مبالكي الشركة األم )د.ك(

املتوسط املوزون لعدد االسهم القائمة خالل السنة
 344,820,051344,725,629)باستثناء أسهم اخلزينة(

 11.84 فلس12.29 فلسربح السهم األساسي واملخفف

ان نظام أسهم املنحة للموظفني ليس له تأثير على ربحية السهم املخففة، لذلك لم يتم عرض تلك املعلومات .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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2011
مباني

االت ومعدات
سيارات

اثاث ومعدات
صول قيد

 أ
االنشاء

املجموع

التكلفـه
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك

في 1 يناير
25,058,069

35,992,797 
10,139,108 

4,606,484 
16,085,633 

91,882,091 

حتويالت
ضافات / 

ا
20,594

1,541,771 
1,067,797 

137,071 
947,474 

3,714,707 

شطب
-

)7,000(
)386,000(

- 
- 

(393,000)

استبعادات
-

)450(
- 

)833(
- 

(1,283)

في 31 ديسمبر
25,078,663

37,527,118 
10,820,905 

4,742,722 
17,033,107 

95,202,515 

االستهالك املتراكم
في 1 يناير

23,262,710
30,502,818 

8,337,657 
4,311,049 

- 
66,414,234 

حململ على السنة
ا

230,929
1,365,319 

813,932 
147,484 

- 
2,557,664 

متعلق بالشطب
-

)6,999(
)385,979(

- 
- 

(392,978)

متعلق باإلستبعادات
-

)76(
- 

)223(
- 

(299)

في 31 ديسمبر
23,493,639

31,861,062 
8,765,610 

4,458,310 
- 

68,578,621 

صافي القيمة الدفتريه
في 31 ديسمبر

1,585,024
5,666,056 

2,055,295 
284,412 

17,033,107 
26,623,894 

ممتلكات وآالت ومعدات
      .12

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت



53

ممتلكات وآالت ومعدات
12.            تابع / 

2010
مباني

االت ومعدات
سيارات

اثاث ومعدات
صول قيد 

أ
االنشاء

املجموع

التكلفـه
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك
د.ك

د.ك

في 1 يناير
24,936,693 

35,415,259 
9,340,322 

4,542,078 
12,972,461 

87,206,813 

حتويالت
ضافات / 

ا
140,842 

1,001,580 
915,396 

143,253 
3,113,172 

5,314,243 

شطب
)19,466(

)424,042(
)106,756(

)78,847(
- 

)629,111(

استبعادات
- 

- 
)9,854(

- 
- 

)9,854(

في 31 ديسمبر
25,058,069 

35,992,797 
10,139,108 

4,606,484 
16,085,633 

91,882,091 

االستهالك املتراكم
في 1 يناير

23,058,314 
29,584,986 

7,756,319 
4,243,266 

- 
64,642,885 

حململ على السنة
ا

223,861 
1,336,697 

696,504 
146,220 

- 
2,403,282 

متعلق بالشطب
)19,465(

)418,865(
)105,313(

)78,437(
- 

)622,080(

متعلق باإلستبعادات
- 

- 
)9,853(

- 
- 

)9,853(

في 31 ديسمبر
23,262,710 

30,502,818 
8,337,657 

4,311,049 
- 

66,414,234 

صافي القيمة الدفتريه
في 31 ديسمبر

1,795,359 
5,489,979  

1,801,451 
295,435 

16,085,633 
25,467,857 

ضي مستأجرة من حكومة دولة الكويت من خالل عقود قابلة للتجديد .
مت تشييد مباني الشركة األم على أرا

حتويل هذه التكلفة الى فئات
صنع جديد للمجموعة . سيتم 

حلالية وتشييد م
صانع املجموعة ا

صة بتوسعة م
خلا

ف ا
صول قيد اإلنشاء التكالي

 متثل األ
صبح جاهزة لإلستخدام .

صول املرتبطة بها عندما ت
األ

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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استثمار في شركات زميلة   .13

النشاطنسبة امللكيةبلد التأسيس

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

تصنيع%50%50السعوديةشركة السعودية للطوب العازل – ذ.م.م

مواد بناء%38%38الكويتالشركة الكويتية للصخور – ش.م.ك )مقفلة(

عقارات%20%20الكويتشركة الراية العاملية العقارية – ش.م.ك )مقفلة(

مقاوالت%50%50البحرينمصنع أنظمة البناء العازل – ذ.م.م

تصنيع%30%30ُعمانشركة صناعات اخلليج املتحدة لألنابيب – ذ.م.م

تصنيع%35-ُعمانشركة الصناعات اإلنشائية – ذ.م.م

تصنيع%30%32.5ُعمانالشركة العمانية األملانية ملواد البناء – ذ.م.م

إن احلركة على اإلستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي :

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
 7,175,260 6,680,354الرصيد في بداية السنة

 - 935,454إضافات خالل السنة

)312,633( -اعادة تصنيف

)97,116((689,405)حصة في نتائج شركة زميلة

 -(55,396)خسارة من حيازة شركة زميلة

)581( 19,004حصة في إيرادات شاملة أخرى

)84,576((47,034)فروقات ترجمة عملة أجنبية

6,842,977 6,680,354

13.1 خالل السنة، ساهمت الشركة األم في زيادة رأس مال شركة صناعات اخلليج املتحدة لألنابيب مببلغ 647,667 
د.ك والذي متت تسويته عن طريق حتويل مبلغ مستحق من شركة زميلة .

13.2  خالل السنة، ساهمت الشركة األم في زيادة رأس مال شركة الصناعات اإلنشائية مببلغ 287,787 د.ك والذي 
مت دفعه نقدا .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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13.3  خالل السنة ، استحوذت الشركة العمانية األملانية ملواد البناء – ذ.م.م على شركة الصناعات اإلنشائية – ذ.م.م. 
525,000 سهم من  . استلمت املجموعة  العمانية األملانية  إن مبلغ الشراء متت تسويته عن طريق أسهم في الشركة 
د.ك.   55,396 بقيمة  ذلك خسارة  عن  نتج  د.ك مما   364,839 العادلة  قيمتها  تبلغ  والتي  األملانية  العمانية  الشركة 

وكنتيجة لهذه العملية زادت نسبة ملكية املجموعة في الشركة العمانية األملانية لتصبح 32.5 % .

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
احلصه في أصول وخصوم الشركات الزميله :

 13,692,152 14,903,758االصول 

)7,011,798((8,060,781)اخلصوم

6,842,977 6,680,354 

20112010احلصة في ايرادات وخسائر الشركات الزميله :

د.كد.ك

 2,985,798 3,862,203االيرادات

)97,116((689,405)خسارة

جميع الشركات الزميلة غير مدرجة .

استثمارات متاحه للبيع   .14

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
12,642,028 12,123,081أسهم محلية مدرجة

12,316,503 9,736,621أسهم محلية غير مدرجة

2,926,114 1,273,252أسهم أجنبية مدرجة

22,080,562 18,141,307أسهم أجنبية غير مدرجة

41,274,261 49,965,207

د.ك                   2,520,594 وقيمتها  بالتكلفة  مــدرجــة  كانت  والــتــي  للبيع  املتاحة  اإلستثمارات  بعض  بيع  مت   ، السنة  خــالل 
)2010 : 1,398,880 د.ك( ، ونتج عن البيع ربح مببلغ 1,014,039 د.ك )2010 : 188,112 د.ك( .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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خالل السنة، اعترفت الشركة األم بخسائر هبوط قيمة مببلغ 3,650,895 د.ك )2010 : 5,647,834 د.ك( مقابل 
استثمارات معينة .

إن األسهم احمللية املدرجة والبالغة 11,160,227 د.ك مرهونة مقابل تسهيل قرض )ايضاح 22( .

بضاعة وقطع غيار  .15

31 ديسمبر

2011
31 ديسمبر

2010

د.كد.ك
 4,585,571 5,408,159مواد اوليه

 3,218,840 3,769,510بضاعة جاهزة واعمال قيد التنفيذ

 2,664,311 2,455,182قطع غيار

 732,395 704,054بضاعة بالطريق

12,336,905 11,201,117 

)796,000((650,701)مخصص بضاعه متقادمة وبطيئة احلركه

11,686,204 10,405,117 

خالل السنة قامت املجموعة بشطب مخزون متقادم مقابل مخصص بقيمة 145,299 د.ك )2010: 800,000 د.ك(.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  .16

31 ديسمبر

2011
31 ديسمبر

2010

د.كد.ك
محددة عند التحقق املبدئي :

4,548,730 3,511,342صناديق مدارة ومحافظ

946,853 669,659أوراق ملكية مالية مسعرة

4,181,001 5,495,583

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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ذمم مدينه واصول اخرى  .17

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
 7,618,857 9,314,137ذمم جتارية مدينة

 348,523 55,386مستحق من الشركة االم الرئيسية

 4,634,957 3,370,498مستحق من شركات زميلة

 9,023 9,023مستحق من شركات ذات صله

 - 1,551,289ذمم مدينة ناجتة من بيع استثمار

 151,113 162,767ذمم موظفني

 21,615 20,543دفعات مقدمة لشراء استثمارات

 393,305 365,759مدفوعات مقدما

 79,518 314,265دفعات مقدمة الى املقاولني

 58,919 348,404محجوزات ضمان

 177,110 133,609ايرادات مستحقة وأصول اخرى 

15,645,680 13,492,940 

17.1  إن القيم املدرجة لألصول املالية أعاله تقارب قيمها العادلة وتستحق جميعها خالل سنة .
17.2 الذمم التجارية ال حتمل فائدة وهي تستحق بشكل عام من 30 – 90 يوما .

  ان التحليل الزمني للذمم التجارية كما في 31 ديسمبر كما يلي:

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
7,179,657 7,413,544ليست مستحقة وال يوجد هبوط في قيمتها

مستحقة ولكن ال يوجد هبوط في قيمتها
439,200 1,900,593    -    3 الى 6 اشهر

يوجد هبوط في قيمتها )محتاط لها بالكامل(
- 1,849  -   اكثر من ستة اشهر

7,618,857 9,315,986مجموع الذمم التجارية

الذمم التجارية التي اصبحت مستحقة في اقل من ثالثة اشهر ال يعتبر هناك هبوط في قيمتها . كما في 31 ديسمبر 
2011، يوجد ذمم جتارية مببلغ 1,900,593 د.ك )2010 : 439,200 د.ك( والتي كانت مستحقة ولكن دون وجود هبوط 

في قيمتها تتعلق بعدد من العمالء املستقلني ليس لديهم تاريخ بالتخلف في الدفع .

شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت شركة الصناعات الوطنية– ش.م.ك )مقفلة( والشركات التابعة لها      الكويت
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رأس املال وعالوة االصدار  .18

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك 
أسهم بقيمة 0.100 د.ك للسهم الواحد

34,620,18734,620,187- املصرح به

34,620,18734,620,187- مصدرة ومدفوعه بالكامل

18.1  خالل السنة ، مت اصدار ال شيء )2010 : 67,568( سهم تبعا لنظام حوافز املوظفني مع عالوة اصـدار أسهم تبلغ 

ال شيء د.ك )2010 : 18,752  د.ك( .
ان عالوة االصدار غير متاحة للتوزيع .   18.2

اسهم خزينة  .19

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

1,384,6091,374,609عدد االسهم 

%0.40%0.4نسبة االسهم املصدرة

570,630567,324تكلفة اسهم اخلزينة )د.ك(

387,691536,098القيمة السوقية )د.ك(

ان احتياطيات لدى الشركة االم معادلة لتكلفة اسهم اخلزينة مت تصنيفها على انها غير قابلة للتوزيع .

إحتياطي قانوني واختياري  .20
وفقا لقانون الشركات التجارية والنظام االساسي للشركة االم ، يتم حتويل 10 % من ربح السنة قبل حصة مؤسسة 
االحتياطي  الى حساب  اإلدارة  مجلس  اعضاء  ومكافأة  والزكاة  الوطنية  العمالة  دعم  وضريبة  العلمي  للتقدم  الكويت 
القانوني. يجوز للشركة األم ان تقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل رصيد االحتياطي القانوني 50 % من رأس 

املال املدفوع .

املدفوع في  املال  من رأس   % 5 بنسبة  أرباح  توزيع  لتأمني  املطلوب  باملبلغ  القانوني محدد  التوزيع من االحتياطي  ان 
السنوات التي ال تسمح فيها االرباح احملتفظ بها بتأمني هذا احلد .

وفقا لقانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة األم يتم حتويل 10 % من ربح السنه قبل حصة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس اإلدارة الى اإلحتياطي اإلختياري . ال يوجد 

قيود على توزيع االحتياطي االختياري .
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بنود أخرى حلقوق امللكية  .21

 احتياطي
 القيمة
العادلة

 احتياطي
 حتويل عملة

اجنبية

 احتياطي
 أسهم
خزينة

املجموع

د.كد.كد.كد.ك
 7,572,923 36,368(37,037) 7,573,592الرصيد في 1 يناير 2011

(47,034) -(47,034) -فروقات حتويل ناجتة من ترجمة االنشطة األجنبية

 19,004 - - 19,004حصص من إيرادات شاملة أخرى لشركات زميلة 

أصول مالية متاحة للبيع
(6,176,960) - -(6,176,960)	 صافي اخلسارة الناجت خالل السنة

	 احملول الى بيان الدخل املجمع من هبوط 
القيمة

3,650,895 - - 3,650,895 

(8,000) - -(8,000)	 احملول الى بيان الدخل املجمع من البيع

(2,562,095) -(47,034)(2,515,061)مجموع اخلسائر الشاملة األخرى 

 5,010,828 36,368(84,071) 5,058,531الرصيد في 31 ديسمبر 2011

 4,841,245 41,743 47,539 4,751,963الرصيد في 1 يناير 2010

)5,375()5,375( - -ناجتة من بيع اسهم خزينة

فـــروقـــات حتــويــل نــاجتــة مــن تــرجــمــة االنشطة 
)84,576( -)84,576( -األجنبية

ـــــرادات شــامــلــة أخـــرى لشركات  حــصــص مــن إي
)581( - -)581(زميلة 

أصول مالية متاحة للبيع
)2,825,589( - -)2,825,589(	 صافي اخلسارة الناجتة خالل السنة

 5,647,834 - - 5,647,834-   احملول الى بيان الدخل املجمع من هبوط القيمة

)35( - -)35(	 احملول الى بيان الدخل املجمع من البيع

 2,731,678 -)84,576( 2,821,629مجموع االيرادات الشاملة األخرى 

 7,572,923 36,368)37,037( 7,573,592الرصيد في 31 ديسمبر 2010
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قروض الجل   .22
31 ديسمبر

2011
31 ديسمبر

2010

د.كد.ك
 6,402,446 5,502,446تسهيل قرض – ديناركويتي

 - 7,002,500تسهيل قرض – دوالر أمريكي

12,504,946 6,402,446 

)900,000((5,301,250)قسط يستحق خالل سنة واحدة

 5,502,446 7,203,696قسط يستحق بعد سنة واحدة

تسهيل قرض - ديناركويتي
قامت الشركة االم باحلصول على قرض من بنك الكويت الصناعي بقيمة 9,000,000 د.ك ويحمل معدل فائدة سنوية 
بقيمة 3.5 % على القيمة املسحوبة و 1 % سنويا على القيمة غير املسحوبة . مت احلصول على القرض لتمويل ، وبشكل 
جزئي ، انشاء مصنع جديد . كما ان القرض مضمون من الشركة االم الرئيسية. يتم سداد القرض على عشر دفعات 
نصف سنوية بقيمة 900,000 د.ك للدفعة الواحدة تبدأ من 15 يوليو 2011. األقساط املستحقة خالل االثنى عشر 

شهرا القادمة مصنفة كخصوم متداولة .

تسهيل قرض – دوالر أمريكي
خالل السنه قامت الشركه االم باحلصول على تسهيل قرض من بنك اجنبي بقيمه 25,000,000 دوالر امريكي ويحمل 

متوسط فائده فعلي بقيمه 3 % سنويا .
سيتم سداد تسهيل القرض على اربع دفعات نصف سنويه متساويه تبدأ من 4 ابريل 2012 

ان القرض مضمون عن طريق رهن اسهم معينه بقيمه 11,160,227 د.ك ) ايضاح 14( .

قروض قصيره االجل 
مت سداد القروض قصيرة االجل خالل السنه . 

دائنو مرابحة  .23

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
 322,873 3,095,677إجمالي دائنو مرابحة

)10,793((3,402)ناقص : ربح دائن مؤجل

3,092,275 312,080 

)279,878((3,075,390)ناقص : مبالغ مستحقة خالل سنة واحدة
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 32,202 16,885مبالغ مستحقة بعد سنة واحدة

ميثل هذا البند تسهيالت مرابحه مت احلصول عليها من مؤسسات اسالمية محليه وحتمل متوسط معدل ربح فعلي     
. )% 7.8 : 2010( % 4.5

صكوك املشاركة  .24
مت سداد صكوك املشاركة بالكامل خالل السنة .

 

ذمم دائنة وخصوم أخرى  .25

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
5,066,6383,119,586ذمم جتارية دائنة

67,262178,385مستحق الى شركات زميلة

151,027104,547مستحق الى شركات اخرى ذات صله

186,633136,613ذمم موظفني

642,616542,039مخصص اجازات املوظفني

1,474,7281,036,511مصاريف مستحقة

88,7701,009املستحق الى عمالء عن عقود مقاوالت

1,105,633575,926خصوم أخرى

8,783,3075,694,616

وديعة ثابتة   .26
حتمل الوديعة الثابتة فائدة مبعدل 2 % سنويا )2010: 1.85 %( . 

النقد وشبه النقد    .27

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
2,814,2442,749,674نقد وارصدة لدى البنوك

250,000-وديعة قصيرة االجل تستحق خالل ثالثة اشهر

2,814,2442,999,674النقد وشبه النقد كما ظهر في بيان التدفقات النقدية املجمع

حتمل الوديعة قصيرة األجل متوسط فائدة بنسبة ال شيء % سنويا )2010: 1.85 %( وتستحق خالل 90 يوما .
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قطاعات التشغيل  .28
إن عرض القطاعات الرئيسي للمجموعة يتم على اساس النشاط . 

تزاول املجموعة قطاعني من األنشطة ، مواد البناء واإلستثمار . ان التحليل القطاعي هو كما يلي :
املجموعاالستثماراتمواد البناء

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.كد.كد.كد.كد.ك
 35,346,481 36,111,727)5,576,532((4,207,985) 40,923,013 40,319,712ايراد / )خسارة(  القطاع

 5,479,416 3,463,184 5,479,416 3,463,184 - -خسائر استثمار

حصة في نتائج
شركات   زميله

- - 689,405 97,116 689,405 97,116 

خسارة من حيازة
 - 55,396 - 55,396 - -شركة زميلة

املبيعات حسب
 40,923,013 40,319,712بيان الدخل املجمع 

 4,501,157 4,854,054)5,576,532((4,207,985) 10,077,689 9,062,039نتائج القطاع

)419,316((617,636)مصاريف غير موزعة

ربح السنة حسب
 4,081,841 4,236,418بيان الدخل املجمع

 2,403,282 2,557,664 - - 2,403,282 2,557,664استهالك

قيمة  ف�����ي  ه����ب����وط 
متاحة  اس��ت��ث��م��ارات 

للبيع
- - 3,650,895 5,647,834 3,650,895 5,647,834 

 114,656,732 109,218,261 70,295,913 60,260,199 44,360,819 48,958,062األصول

)33,442,544((29,091,575))9,280,831((12,723,235))24,161,713((16,368,340)اخلصوم

32,589,722 20,199,106 47,536,964 61,015,082 80,126,686 81,214,188 
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توزيعات أرباح مقترحة   . 29
خضوعا للموافقات املطلوبة من اجلهات املختصة واجلمعية العمومية للمساهمني ، اقترح مجلس اإلداره توزيع أرباح 
نقدية على املساهمني بواقع 10 فلس )2010: 8 فلس( للسهم الواحد من رأس املال املدفوع ، عن السنة املالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2011 ، وذلك للمساهمني املسجلني بتاريخ اجلمعية العمومية .

اعتمدت اجلمعية العمومية ملساهمي الشركة املنعقدة في 28 ابريل 2011 البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2010. كما وافقت أيضا اجلمعية العمومية للمساهمني على توزيع ارباح نقدية بواقع 8 فلس )2009 : ال شيء( 

للسهم مببلغ 2,758,519 د.ك للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010 دفعت الحقا لتاريخ املوافقة .

معامالت مع أطراف ذات صلة  .30
تتمثل األطراف ذات الصلة في املساهمني الرئيسيني وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة االم وشركات 
ميلكون فيها حصصاً رئيسية أو بإمكانهم ممارسة تأثير ملموس أو سيطرة مشتركة عليها. يتم املوافقة على سياسات 

تسعير وشروط هذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة .

فيما يلي بيان الهم املعامالت واالرصدة مع االطراف ذات الصله :

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
مبالغ مدرجة في بيان املركز املالي املجمع

348,523 55,386مستحق من الشركة األم الرئيسية )ايضاح 17(

4,634,957 3,370,498مستحق من شركات زميلة  )ايضاح 17(

9,023 9,023مستحق من شركات ذات صلة  )ايضاح 17(

178,385 67,262مستحق الى شركة زميلة )ايضاح 25(

104,547 151,027مستحق الى شركات أخرى ذات صله )ايضاح 25(
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30.   تابع / معامالت مع أطراف ذات صلة

معامالت مدرجة في بيان الدخل املجمع
السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2011

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2010

2,1353,568ايرادات فوائد

46,47946,479مصاريف إدارية

929,0273,327,687شراء مواد خام )شركة زميلة(

مكافآت موظفي اإلدارة العليا للشركة األم

35,00035,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

216,599202,135منافع قصيرة االجل 

39,79827,770مكافأت نهاية اخلدمه

209,762153,485تكلفة املدفوعات باالسهم

501,159418,390

إن أتعاب اإلدارة العليا والبالغة 35,000 د.ك للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011 خاضعة ملوافقة اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية ملساهمي الشركة األم .

العليا والبالغة 35,000 د.ك للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010 متت املوافقة عليها في إجتماع  إن أتعاب اإلدارة 
اجلمعية العمومية العادية املنعقدة في 28 ابريل 2011 .

اإلرتباطات واإللتزامات الطارئة  .31

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

د.كد.ك
1,400,5001,410,750التزامات عن شراء استثمارات في أوراق مالية

482,000482,000خطابات ضمان 

200,000200,000خطابات ضمان من الشركة األم الرئيسية

2,082,5002,092,750

أهداف وسياسات ادارة املخاطر  .32
يعتبر اإلعتراف وإدارة املخاطر من العناصر اجلوهرية إلستراتيجية إدارة املخاطر للمجموعة. إن مجلس اإلدارة في 
اإلدارة،  للجنة  عمل  إطــار  أسس  وقد  املجموعة،  لنشاطات  املصاحبة  املخاطر  إدارة  عن  املسؤولة  اجلهة  هو  النهاية 

وسياسات وضوابط لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة املخاطر .
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تهدف سياسات واجراءات املخاطر للمجموعة الى حماية قيم األصول والدخل بشكل يحمي مصالح املساهمني واملمولني  
اخلارجيني ويزيد العائد للمساهمني للحد األقصى .

32.1  مخاطر السوق
أ(       مخاطر العملة األجنبية

ان املجموعة عرضة ملخاطر العملة األجنبية الناجتة من العديد من املعامالت بالعمالت األجنبية، وبشكل رئيسي املرتبطة 
بأسعار صرف الدوالر األمريكي وعمالت بالد شرق أوسطية . تنشأ مخاطر العملة األجنبية من املعامالت التجارية 

املستقبلية واألصول واخلصوم وصافي االستثمارات اخلاصة مبعامالت األنشطة األجنبية .

للتخفيف من تعرض املجموعة ملخاطر العملة األجنبية، يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة األجنبية، غير الكويتية . 

)التي  األجل  األجنبية قصيرة  بالعملة  النقدية  التدفقات  املجموعة فصل  لدى  املتبعة  االجراءات  تتطلب  عام،  وبشكل 
تستحق خالل فترة 12 شهرا( عن التدفقات النقدية طويلة األجل . وفي حالة التوقع بأن املبالغ املستحق دفعها واملبالغ 
املتوقع استالمها قد يتم تسويتها بعضها ببعض، ال يتم عمل أية اجراءات حتوط لتلك املعامالت . قد يتم الدخول في 
يتم  للعملة األجنبية والتي لن  للعملة األجنبية عند نشوء عوارض مخاطر جوهرية طويلة األجل  التبادل اآلجلة  عقود 

تسويتها مبعامالت عملة أجنبية أخرى .

تتعرض املجموعة لصافي مخاطر العمالت األجنبية التالية والتي مت حتويلها الى الدينار الكويتي بأسعار االقفال في 
نهاية السنة:

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2011

السنة املنتهية 
في 31 ديسمبر

2010

د.كد.ك
5,785,322429,869دوالر أمريكي

735,4841,155,998درهم اماراتي

442,7681,480,163ديناراردني

6,947,7397,628,877ريال سعودي

1,627,5881,896,323دينار بحريني

207,414656,965ريال عماني

12,5552,059,300ريال قطري
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مت تقدير نسبة احلساسية مبعدل 5 % )2010 : 5 %( بافتراض الزيادة أو النقص احملتملة واملعقولة في اسعار الصرف 
بالنسبة لألصول واخلصوم املالية . وفي حالة ما اذا ارتفع / انخفض سعر صرف الدينار الكويتي وبافتراض نسبة 

احلساسية املذكورة اعاله ، يكون تأثير ذلك على ربح السنة وحقوق امللكية للسنة كما يلي :

حقوق امللكيةربح السنة

2011
د.ك

2010
د.ك

2011
د.ك

2010
د.ك

-+631,193-+562,577-+609,699-+273,311دوالر أمريكي

-+417,105-+216,622-+201,993-+182,230عمالت اخرى

 تتفاوت مخاطر تقلبات صرف العملة األجنبية خالل السنة حسب حجم وطبيعة املعامالت.  ولكن، ميكن اعتبار التحاليل
 أعاله على أنها متثل مدى تعرض املجموعة ملخاطر تقلبات أسعار العملة األجنبية. لم يكن هنالك أي تغيير خالل السنة

في الطرق واالفتراضات املستخدمة في اعداد حتليل احلساسية .

ب(     مخاطر معدالت أسعار الفائدة
 تنشأ مخاطر معدالت أسعار الفائدة عادة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت أسعار الفائدة على األرباح املستقبلية
 أو القيم العادلة لألدوات املالية. ان املجموعة معرضه ملخاطر اسعار الفائدة بخصوص الوديعة الثابتة وصكوك املشاركة

ودائني املرابحة وقروض ألجل .

 اجلدول التالي يوضح درجات احلساسية على أرباح السنة بناء على تغيرات معقولة في معدالت أسعار الفائدة ، تتراوح
 بني +100 نقطه أساسية )1 %( و - 100 نقطه أساسية )1 %( )2010 : تتراوح بني +100 نقطه أساسية )1 %( و
 – 100 نقطه اساسية )1 %(( وبأثر رجعي من بداية السنة .  متت عملية االحتساب بناء على األدوات املالية للمجموعة
 احملتفظ بها في تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع مع األخذ بعني االعتبار أن كافة املتغيرات األخرى بقيت ثابتة . لم يكن

هنالك أي تغيير خالل السنة في الطرق واالفتراضات املستخدمة في اعداد حتليل احلساسية .

 ديسمبر31
2011

 ديسمبر31
2010

% 1 +% 1 -% 1 +% 1 -

د.كد.كد.كد.ك

 230,246)230,246(154,472(154,472)أرباح السنة
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ج(      املخاطر السعرية
تتعرض املجموعة ملخاطر التقلبات السعرية ملساهمات امللكية ، خاصة املتعلقة باستثماراتها في مساهمات امللكية. يتم 
تصنيف االستثمارات في مساهمات امللكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل أو استثمارات متاحة للبيع .
محافظها  بتنويع  املجموعة  تقوم  املالية  األوراق  في  امللكية  ملساهمات  السعرية  التقلبات  عن  الناجتة  املخاطر  والدارة 

االستثمارية.  
وتتم عملية التنويع تلك ، بناء على حدود موضوعة من قبل املجموعة .

مخاطر حساسية التقلبات السعرية ملساهمات امللكية حددت بناءا على الفرضيات التالية :

31 ديسمبر
2011

31 ديسمبر
2010

5 %5 %السوق الكويتي

10 %10 %اسواق دولية أخرى

إن حتليل احلساسية أدناه قد مت حتديده بناء على مدى التعرض للمخاطر السعرية ملساهمات امللكية بتاريخ البيانات 
املالية . إن التحليل يعكس اثر التغيرات اإليجابية للمخاطر السعرية ملساهمات امللكية بناء على افتراضات احلساسية 
الطرق واالفتراضات  السنة في  تغيير خالل  لم يكن هنالك أي   . املذكورة أعاله  امللكية  السعرية ملساهمات  للمخاطر 

املستخدمة في اعداد حتليل احلساسية .

حقوق امللكيةأرباح السنة
2011
د.ك

2010
د.ك

2011
د.ك

2010
د.ك

اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان 
--209,050274,779الدخل

733,479924,713--استثمارات متاحة للبيع

209,050274,779733,479924,713املجموع

32.2  مخاطر االئتمان
بالتزاماته جتاه  الوفاء  املالية  تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف األدوات  التي  املخاطر  تلك  االئتمان هي  مخاطر 
الطرف اآلخر مسببا بذلك خسارة الطرف اآلخر.  ان سياسة املجموعة جتاه تعرضها ملخاطر االئتمان تتطلب مراقبة 
تلك املخاطر بشكل دائم.  كما حتاول املجموعة عدم تركيز تلك املخاطر على أفراد أو مجموعة عمالء في مناطق أو 

أعمال محددة من خالل تنويع تعامالتها في أنشطة مختلفة.  كما يتم احلصول على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.
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ان مدى تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان محدود باملبالغ املدرجة ضمن األصول املالية كما في تاريخ بيان املركز املالي 
املجمع وامللخصة على النحو التالي:

31 ديسمبر

2011
31 ديسمبر

2010

د.كد.ك
2,780,0322,981,347ارصدة لدى البنوك

150,000150,000وديعة ثابتة

15,645,68013,492,940ذمم مدينه واصول اخرى

18,575,71216,624,287

إن ارصدة البنوك والوديعة الثابتة محتفظ بها لدى مؤسسات مالية ذات كفاءه عالية . كما ان الذمم املدينة واألصول 
األخرى ليست مستحقة وال يوجد هبوط في قيمتها .

تابع / أهداف وسياسات ادارة املخاطر  .32
32.3   مخاطر السيولة

عند  الغير  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  على  املجموعة  قدرة  عدم  الى  تؤدي  التي  املخاطر  تلك  هي  السيولة  مخاطر  ان 
استحقاقها. وللحد من تلك املخاطر، قامت ادارة املجموعة بتنويع مصادر التمويل وادارة أصولها آخذه بعني االعتبار 

السيولة ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم .
فترات االستحقاق لاللتزامات املالية للمجموعة مستندة الى التدفقات النقدية غير املخصومة كالتالي :

خالل شهر 
واحد

1 الى 3
أشهر

3 الى 12
شهر

ما يزيد عن 
املجموعسنة

د.كد.كد.كد.كد.ككما في 31 ديسمبر 2011

948,1464,752,2638,094,06913,794,478-قروض ألجل

1,144,9171,983,26617,8983,146,081-دائنو مرابحة

680,871680,871---مخصص مصاريف ردم احلفر

4,030,1764,030,176---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

8,783,307-2,851,8734,024,7881,906,646ذمم دائنة وخصوم اخرى

2,851,8736,117,8518,642,17512,823,01430,434,913

كما في 31 ديسمبر 2010
14,308,931-14,308,931--صكوك املشاركة

3,770,6495,996,4609,767,109--قروض ألجل

273,75313,81535,305322,873-دائنو مرابحة
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655,163655,163---مخصص مصاريف ردم احلفر

3,668,1343,668,134---مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

5,694,616--1,176,4064,518,210ذمم دائنة وخصوم اخرى

1,176,4064,791,96318,093,39510,355,06234,416,826

ملخص فئات األصول واخلصوم املالية  .33
النحو  على  املجمع  املالي  املركز  بيان  في  الــواردة  للمجموعة  املالية  واخلصوم  لالصول  الدفترية  القيمة  تصنيف  يتم 

التالي: 
 

31 ديسمبر 312010 ديسمبر 2011

القيمة 
الدفترية

القيمة 
العادلة

القيمة 
الدفترية

القيمة 
العادلة

د.كد.كد.كد.ك
-2,999,674-2,814,244نقد وارصدة لدى البنوك

-150,000-150,000وديعة ثابتة

-13,492,940-15,645,680ذمم مدينة واصول اخرى

استثمارات بالقيمة العادلة من
5,495,583-4,181,001-خالل بيان الدخل

9,662,79931,611,46222,206,48927,758,718استثمارات متاحة للبيع

28,272,72335,792,46338,849,10333,254,301

-9,102,446-12,504,946قروض ألجل

-5,694,616-8,783,307ذمم دائنة وخصوم اخرى

-14,010,105--صكوك املشاركة

-312,080-3,092,275دائنو مرابحة

24,380,528-29,119,247-

االدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة

الهرمي  للتسلسل  املالي وفقا  املركز  بيان  العادلة في  بالقيمة  املقاسة  املالية  التالي االصول واخلصوم  يوضح اجلدول 
للقيمة العادلة . 

يقوم التسلسل الهرمي بتصنيف االصول واخلصوم املالية الى ثالثة مستويات استنادا الى اهمية املدخالت املستخدمة 
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في قياس القيمة العادلة لالصول واخلصوم املالية. فيما يلي مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 
مستوى 1: اسعار مدرجة )غير معدلة( في اسواق نشطة الصول او خصوم مماثلة؛   -

مستوى 2: مدخالت غير االسعار املدرجة املتضمنة في مستوى 1 والتي ميكن مراقبتها لالصول اواخلصوم   -
سواء بصورة مباشرة )كاالسعار( او بصورة غير مباشرة )املشتق من االسعار(؛  

مستوى 3: مدخالت لالصول او اخلصوم التي ال تستند الى بيانات سوقية ميكن مراقبتها )مدخالت غير قابلة   -
للمراقبة( . 

املستوى الذي تصنف ضمنه االصول او اخلصوم املالية يتم حتديده بناء على ادنى مستوى ملدخل هام الى قياس القيمة 
العادلة . 

االصول واخلصوم املالية املقاسة بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي يتم تصنيفها الى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي: 

     31 ديسمبر 2011 
املجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1ايضاحاستثمارات بالقيمة العادلة

د.كد.كد.كد.كمن خالل بيان الدخل :

3,511,342-3,511,342-أصناديق ومحافظ مدارة 

669,659--669,659باوراق مالية مسعرة

استثمارات متاحة للبيع :
12,123,081--12,123,081باوراق مالية محلية مسعرة

5,988,1545,988,154--جاوراق مالية محلية غير مسعرة

1,273,252--1,273,252باوراق مالية أجنبية مسعرة

12,226,97512,226,975--جاوراق مالية أجنبية غير مسعرة

14,065,9923,511,34218,215,12935,792,463صافي القيمة العادلة

31 ديسمبر 2010      

املجموعمستوى 3مستوى 2مستوى 1ايضاحاستثمارات بالقيمة العادلة
د.كد.كد.كد.كمن خالل بيان الدخل :

4,548,730-4,548,730-أصناديق مدارة 

946,853--946,853باوراق مالية مسعرة

استثمارات متاحة للبيع :
12,642,028--12,642,028باوراق مالية محلية مسعرة

6,365,5366,365,536--جاوراق مالية محلية غير مسعرة

2,926,114--2,926,114باوراق مالية أجنبية مسعرة

5,825,0405,825,040--جاوراق مالية أجنبية غير مسعرة

16,514,9954,548,73012,190,57633,254,301صافي القيمة العادلة

لم تكن هنالك حتويالت جوهرية بني املستويني 1 و 2 خالل فترة التقارير املالية. 
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القياس بالقيمة العادلة   
 الطرق وتقنيات التقييم املستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لم تتغير باملقارنة مع فترة التقارير املالية السابقة. 

أ( صناديق ومحافظ مدارة
استثمارات الصناديق واحملافظ املدارة تتكون اساسا من اوراق مالية محلية مسعرة مت حتديد قيمها العادلة بالرجوع الى 

آخر عروض اسعار بتاريخ التقارير املالية . 

ب( اوراق مالية مسعرة
جميع االسهم العادية املدرجة يتم تداولها عموما في اسواق االوراق املالية. كما مت حتديد القيم العادلة بالرجوع الى آخر 

عروض اسعار بتاريخ التقارير املالية . 

ج( اوراق مالية غير مسعرة 
تتضمن البيانات املالية ملكيات في اوراق مالية غير مدرجة يتم قياسها بالقيمة العادلة. كما يتم تقدير القيمة العادلة 
باستخدام نظام تدفق نقدي مخصوم وأساليب تقييم أخرى تشمل بعض االفتراضات غير املدعومة من قبل اسعار او 

معدالت سوقية قابلة للمراقبة . 

د( خصوم مالية
ليس لدى املجموعة اية خصوم مالية بالقيمة العادلة . 

مستوى 3 : قياسات القيمة العادلة
ان اصول وخصوم املجموعة املالية املصنفة ضمن املستوى 3 تستخدم تقنيات تقييم تستند الى مدخالت هامة ال تعتمد 
على بيانات سوقية قابلة للمراقبة. كما ان االدوات املالية ضمن هذا املستوى ميكن تسويتها من بداية السنة املالية الى 

نهايتها كما يلي : 

استثمارات متاحة للبيع

31 ديسمبر 312010 ديسمبر 2011

اوراق مالية غير مسعرةاوراق مالية غير مسعرة
د.كد.ك

 12,190,57615,208,753الرصيد اإلفتتاحي

ارباح او خسائر مسجلة في:
 110,425(1,711,284)- بيان الدخل املجمع

)532,169((2,298,622)- ايرادات شاملة اخرى 

 134,267 11,364املشتريات 

 - 10,023,095اعادة تصنيف الى املستوى 3

)2,730,700( -مبيعات

 12,190,576 18,215,129الرصيد النهائي
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االرباح او اخلسائر املسجلة في بيان الدخل املجمع )كما ذكر اعاله( للسنة متضمنة في حسابي ايرادات استثمارات 
وأخرى وخسارة هبوط استثمارات متاحة للبيع .

تغيير املدخالت الى املستوى 3 – عمليات التقييم بناء على افتراضات بديلة محتملة ومعقولة لن يغّير بصورة جوهرية 
املبالغ املسجلة في كل من بيان الدخل املجمع ، اجمالي االصول او اجمالي اخلصوم او اجمالي حقوق امللكية . 

خالل السنة قامت املجموعة بإعادة تصنيف استثمارات بقيمة 10,023,095 د.ك )2010 : ال شيء د.ك( الى املستوى 
3 حيث اصبحت هذه اإلستثمارات مقيمة .

اهداف ادارة رأس املال  .34
ان أهداف املجموعة اخلاصة بادارة مخاطر رأس املال هي التركيز على مبدأ االستمرارية للمجموعة وحتقيق العائد 

املناسب للمساهمني، وذلك من خالل استغالل أفضل لهيكلة رأس املال .

يتكون رأس املال من اجمالي حقوق امللكية. تقوم املجموعة بادارة هيكلة رأس املال وعمل التعديالت الآلزمة ، على ضوء 
املتغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص املخاطر املرتبطة بأصول املجموعة.  وللمحافظة على هيكلة رأس املال 
أوتعديلها، قد تقوم املجموعة بتعديل املبالغ املدفوعة عن أرباح املساهمني وعوائد رأس املال على املساهمني أو اصدار 

أسهم جديدة أو بيع أصول لتخفيض املديونيات .

تقوم املجموعة مبراقبة رأس املال على اساس العائد على حقوق امللكية ومت احتسابه عن طريق قسمة ربح السنة على 
إجمالي حقوق امللكية وهي كما يلي :

20112010
د.كد.ك

4,236,4184,081,841ربح السنة

78,126,68679,214,188اجمالي حقوق امللكية

5.15 %5.42 %معدل العائد على حقوق امللكية
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