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تو�سيع وحدات االنتاج في م�صنع
البولي اثيلين عالي الكثافة
تمت زيادة الطاقة الإنتاجية لأنابيب البولي �إثيلين عالي الكثافة لت�صبح
 6,120طن�/سنة بعدما كانت  3,600طن�/سنة بحيث �أ�صبحت ال�شركة من
�أكبر م�ص ِّنعي �أنابيب البولي �إثيلين عالي الكثافة في منطقة ال�شرق الأو�سط
(ميناء عبداهلل)
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التو�سعة في م�صنع البالط المتداخل
حر�ص ًا على تلبية الطلب المتزايد على البالط المتداخل ،فقد قامت
�شركة ال�صناعات الوطنية برفع الطاقة االنتاجية للم�صنع لينتج
كمية �إ�ضافية قدرها  200م�/2ساعة لتزداد الطاقة االنتاجية بمعدل
 770,000م� 2سنوي ًا
(ال�صليبية)
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ال�سادة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
الدكتور عادل خالد ال�صبيح.

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب

ال�سيد عبدالعزيز ابراهيم الربيعة.

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

ال�سيد حمد محمد عبداهلل ال�سعد.

ع�ضو مجل�س الإدارة

ال�سيد عبدالرحمن �شيخان الفار�سي.

ع�ضو مجل�س الإدارة

ال�سيد �أحمد محمد ح�سن.

ع�ضو مجل�س الإدارة

المدير العام
الدكتور �سعود عبداهلل الفرحان
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م�صنع الخلط الجاهز
تمت �إ�ضافة خط �إنتاج جديد لم�صنع الخلط الجاهز ب�سعة انتاجية قدرها
3
90م�/3ساعة لتزداد الطاقة ال�سنوية للم�صنع بمعدل 396,000م
(ميناء عبداهلل)
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الهيكل التنظيمي
جمل�س الإدارة
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
ال�سكرتارية

التدقيق الداخلي
املدير العام
جمموعة م�صانع
ميناء عبداهلل

امل�شاريع
وخدمة العمالء

جمموعة م�صانع ال�صليبية

الأبحاث
والتطوير ال�صناعي

الت�سويق واملبيعات

املوارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإدارية

تقنية املعلومات

ال�ش�ؤون القانونية

املالية
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�شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك
بد�أ �أول انتاج تجاري للم�صنع في الربع الثالث من العام  2012بطاقة
انتاجية قدرها  20,000م يومي ًا لت�صبح طاقته ال�سنوية بمعدل  6مليون
متر مربع
3

(ميناء عبداهلل)
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كلمة ال�سيد /رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب

ال�سادة الم�ساهمين الكرام،،،
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية �أرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية .وي�سعدني �أن
�أ�ضع بين �أيديكم التقرير ال�سنوي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر � ،2012سائلين اهلل التوفيق وال�سداد.
م�ساهمينا الكرام،
لقد كان عام  2012كما كان مت�أم ً
ال له محقق ًا نمو ًا في المبيعات بلغ  ،%4.7نا�شيء بالدرجة الأولى عن ارتفاع مبيعات الت�صدير %21
ومبيعات الخلط الجاهز  ،%11.1و مبيعات الطابوق الأبي�ض والجيري  %12.5ومحقق ًا ربح ًا ت�شغيلي ًا بلغ  11.9مليون دينار بزيادة
قدرها  %3.5عن العام الما�ضي .وقابل ذلك ا�ستمرار انخفا�ض الأ�صول اال�ستثمارية .مما �أدى �إلى تحقيق �صافي �أرباح بلغ  5مليون دينار
بزيادة قدرها  %18.6عن العام الما�ضي.فيما ارتفعت حقوق الم�ساهمين �إلى  81.1مليون دينار بزيادة قدرها  .%3.8ونتطلع �أن يكون
عام  2013ا�ستمرار ًا لتح�سن نتائج ال�شركة ا�ستناد ًا �إلى تح�سن في المبيعات والأرباح نا�شيء عن تح�سن في ن�شاط ال�سوق المحلي ودخول

م�صانع جديدة مثل ال�سيراميك وم�صنعي الطابوق الخفيف في عمان والبحرين وم�صنع الأ�صباغ.

وت�ستمر ال�شركة بانتهاج �سيا�سة متوازنة تحقق للم�ساهمين التو�سع وتعظيم الحقوق من جانب وتوزيع �أرباح م�ستدامة من جانب �أخر.
وا�ستناد ًا �إلى ذلك ف�إن ال�شركة تتطلع لعام  2013ال�ستكمال الم�شاريع الجاري تنفيذها واقتنا�ص فر�ص �صناعية جديدة ،وزيادة الطاقة
الإنتاجية وتخفي�ض تكلفتها وتطوير عدد من المنتجات .كما �أو�صى مجل�س الإدارة في اجتماعه المنعقد في  2013/2/21للجمعية العمومية
بتوزيع �أرباح بواقع � %12أي  12فل�س لل�سهم عن ال�سنة المالية .2012
وفي الختام� ،أود �أن �أعرب عن عظيم تقدير مجل�س الإدارة للثقة التي منحها م�ساهمونا لها .و�سنوا�صل العمل لتحقيق عام �آخر من النجاح
والربحية مع المحافظة على جميع التزاماتنا تجاه المجتمع من حيث ال�سالمة والمحافظة على البيئة وتوفير مواد بناء عالية الجودة.
ن�س�أل اهلل تعالى التوفيق وال�سداد.

د .عادل خالد ال�صبيح

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب

11

التقرير ال�سنوي 2012

م�صنع الأ�صباغ
بد�أ تركيب معدات م�صنع الأ�صباغ خالل الربع الأول من عام 2012

حيث �إنه يعمل بطاقة �إنتاجية بمعدل  5مليون لتر �سنوي ًا
(ميناء عبداهلل)
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تقرير مجل�س الإدارة لعام 2012
ال�سادة الم�ساهمين الكرام،،
�شهد عام  2012نمو ًا في الأداء الت�شغيلي لل�شركة ،فقد تم تحقيق ربح ت�شغيلي بلغ  11.9مليون دينار بارتفاع قدره  %3.5عن العام
الما�ضي ,ويرجع ذلك �إلى زيادة المبيعات عموم ًا بن�سبة  %4.4عن عام � 2011إلى  42.1مليون دينار .وبخا�صة مبيعات الخلط الجاهز
ومبيعات الطابوق الأبي�ض والجيري ومبيعات الت�صدير.
هذا وقد بلغ حقوق الم�ساهمين  81.1مليون دينار ،والقيمة الدفترية لل�سهم  234فل�س بزيادة قدرها  %3.5عن العام الما�ضي.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لن�شاط ال�شركة الت�شغيلي للعام  2012والم�شاريع المنفذة خالل العام والم�شاريع الجاري تنفيذها:

�أو ً
ال :مجموعة م�صانع ميناء عبد اهلل
بلغ �إجمالي المبيعات  19.7مليون دينار بالمقارنة مع  19.2مليون دينار عن عام  2011بارتفاع قدره  %2.6عن المبيعات الفعلية للعام
 2011وانخفا�ض بن�سبة  %3.6عن المبيعات التقديرية للعام .2012
المنتج
الجير
الطابوق الجيري
الم�سحوق الجيري
الطابوق الأبي�ض
تك�سية ال�صناعات والأ�صباغ والمونة

% 16.2

é

% 24.0

é

% 16.8

é

% 8.2

é

% 21.1

é

�أنابيب البال�ستيك ()PVC

% 2.2

ê

�أنابيب البولي �إثيلين عالي الكثافة
العتبات والبالطات الم�سطحة

% 54.4

ê

% 15.5

ê

مبيعات الت�صدير*

% 23.5

é

مقارنة مبيعات عام  2011مع عام 2012

* بلغت قيمة المنتجات الم�صدرة  6.3مليون دينار هذا العام بالمقارنة مع  5.1مليون دينار في العام الما�ضي.

ثانياً :مجموعة م�صانع ال�صليبية
بلغ �إجمالي المبيعات  19.7مليون دينار بالمقارنة مع  18.6مليون دينار للعام  2011بارتفاع .% 5.9
المنتج
الخلط الجاهز
الأنابيب الخر�سانية
البالط المتداخل
البالط وحجر ال�شك

مقارنة مبيعات عام  2011مع عام 2012
% 11.1

é

% 4.6

é

% 3.4

ê

% 1.7

é
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ثالثاً :الم�شاريع المنجزة خالل العام 2012

�شركة �صناعات الخليج المتحدة للأنابيب:
م�صنع �أنابيب البولي ايثيلين م�سقط� ،سلطنة عمان
(ن�سبة الملكية )%30
تم �إتمام المرحلة الثالثة من الم�صنع.

رابع ًا م�شاريع جا ٍر تنفيذها
�إن ال�شركة ما�ضية ق��دم�� ًا ف��ي ا�ستكمال الم�شاريع التالية
الجاري تنفيذها:
�1.1شركة م�صنع �أنظمة البناء العازل.
م�صنع الطابوق العازل  -مملكة البحرين
(ن�سبة ال�صناعات :)%50
تم االنتهاء من بناء الم�صنع وج��اري الإن��ت��اج التجريبي
و�ضبط الجودة.
2.2ال�شركة العمانية الألمانية لمواد البناء
و�شركة ال�صناعات الإن�شائية ال�صناعية.
م�صنع الطابوق العازل � -صحار� ،سلطنة عمان
(ن�سبة الملكية :)%32.5
 تم االنتهاء من بناء الم�صنع وجاري الإنتاج التجريبيو�ضبط الجودة.
 -تم �شراء م�صنع ملحق ل�صناعة الال�صق والتك�سية.

خام�س ًاً� :شركات تابعة وزميلة
�1.1شركة ال�صناعات لأنظمة البناء:
(الكويت  -ن�سبة ال�صناعات )%100
منيت ال�شركة بخ�سائر بلغت � 101ألف دينار لل�سنة المالية
 2012مقارنة مع ربح قدره � 74ألف دينار ل�سنة ،2011
علم ًا ب�أن �إجمالي حقوق الم�ساهمين في ال�شركة بلغ 0.9
مليون دينار على م��دى �سبع �سنوات ،وقيمة ر�أ���س المال
المدفوع بلغت  100الف دينار ثم تمت زيادته �إلى � 500ألف
دينار وذلك من الأرباح المدورة.
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2.2ال�شركة الكويتية لل�صخور:
(الكويت  -ن�سبة ال�صناعات )%38
منيت ال�شركة بانخفا�ض في القيمة في الربع الثالث من
العام  2012بن�سبة  %90من ح�صتنا في اال�ستثمار.
3.3ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الجيرية:
(الريا�ض ،المملكة العربية ال�سعودية  -ن�سبة ال�صناعات )%10
• لقد حققت ال�شركة �أرباح ًا �صافية بلغت  61مليون ريال
�سعودي عن عام  2012و�أو�صى المجل�س بتوزيع �أرباح
بواقع  %15نقد ًا و  %50منحة.
• ال�شركة ما�ضية في التو�سع لتلبية الطلب المتزايد على
الجير حيث قامت بتوقيع عقد الفرن ال�ساد�س بطاقة
قدرها  500طن يومي ًا ويتوقع ت�شغيله �إن �شاء اهلل في
الربع الأخير من العام .2013
• تتطلع ال�شركة �إلى الإدراج خالل الثالث �سنوات القادمة.
4.4ال�شركة ال�سعودية للطوب العازل:
م�صنع الطابوق العازل الريا�ض  -جدة،
المملكة العربية ال�سعودية (ن�سبة ال�صناعات )%50
• منيت ال�شركة بخ�سائر بلغت  4.9مليون ري��ال �سعودي
عام .2012
• بلغت حقوق الم�ساهمين  28.7مليون ريال �سعودي في
.2012/12/31
•	�أداء ال�شركة في الأ�شهر الأخيرة من العام جيد ويب�شر
بنتائج ايجابية للعام .2013
�5.5شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك:
(الكويت  -ن�سبة ال�صناعات )%60
• بد�أ الإنتاج التجاري في الربع الثالث من عام .2012
• منيت ال�شركة بخ�سائر بلغت � 685ألف دينار ناتجة عن
تكلفة اال�ستهالك وعدم ت�شغيل جميع الخطوط.
�6.6شركة الراية العالمية العقارية:
(الكويت  -ن�سبة ال�صناعات )%10
2.3

• منيت ال�شركة بخ�سائر بلغت
الثالث من ال�سنة المالية .2012

مليون دينار للربع

• ارتفاع الخ�سائر المتراكمة �إلى  5.2مليون دينار.

التقرير ال�سنوي 2012

�ساد�ساً :ا�ستثمارات ال�شركة

�سابعاً :م�شاريع 2013

في �إطار خطة ال�شركة اال�ستثمارية التي تركز على اال�ستثمار
في القطاعات ال�صناعية الت�شغيلية الواعدة كقطاعات النفط
والطاقة وال��غ��از الطبيعي والبتروكيماويات وتوليد الكهرباء
والقطاع العقاري ،عملت ال�شركة ك�شريك ا�ستراتيجي م�ؤ�س�س
في العديد من كبرى ال�شركات ال�صناعية والعقارية في دول
المنطقة مثل:
• �شركة دانة غاز
• �شركة قطر الأولى للتطوير العقاري
• م�ؤ�س�سة كهرباء كرات�شي
• �شركة بيان القاب�ضة
• �شركة ايكارو�س لل�صناعات النفطية
• �شركة كويت انرجي

تتجه ال�شركة �إلى التو�سع في ن�شاطها الت�شغيلي من خالل زيادة
الإنتاج وتطوير المنتجات والدخول في م�شاريع �صناعية جديدة.
وفي هذا العام تتطلع ال�شركة �إلى �إ�ضافة مرفقين �صناعيين �إلى
مرافقها في الكويت.
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النتائج المالية لل�شركة من � 2005إلى
البيانات
ر�أ�س المال
34,620,187
المبيعات
42,184,930
الموجودات
111,159,968
الم�ستثمرة
حقوق
81,113,465
الم�ساهمين
�صافي ربح
5,025,725
ال�شركة
ال�سهم
ربح
14.5
القيمة الدفترية 234
لل�سهم
العائد
6.2%
على حقوق
الم�ساهمين
الأرباح الموزعة
 نقد ًاالأرباح الموزعة
 منحة2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

34,620,187

34,620,187

34,613,430

34,590,694

32,903,820

32,867,436

40,319,712

40,923,013

38,358,162

35,777,422

33,345,413

30,138,256

125,904,281 133,114,169 125,863,915 119,999,202 114,656,733 109,218,261
78,126,686

79,214,188

72,273,172

70,635,977

95,138,741

88,118,703

4,236,418

4,081,841

)(2,661,010

)(9,315,137

12,577,307

9,846,139

12.3

11.84

)(8

)(27

39

33

226

229

209

204

289

268

5.4%

5.2%

-3,7%

-13,2%

13.2%

11.2%

10

8

-

-

25

30

-

-

%5

-

-

في الختام ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفقنا في العام  2013و�أن ي�أخذ ب�أيدينا لتحقيق نتائج �أف�ضل من العام ال�سابق.

ربح ال�سهم
39
33

14.5

2012

12.3

11.84

2011

2010

2009

2008

)(8

)(27

16

2007

2006

وكالء موزعين وأسواق
استثمارات تشغيلية مباشرة
استثمارات غير مباشرة
أسواق مستهدفة للتوسع

التقرير ال�سنوي 2012

ا�ستثمارات ال�شركة والوكالء والموزعون
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�شركة �صناعات الخليج المتحدة للأنابيب
تم االنتهاء من بناء وتجهيز المرحلة الثالثة ب�إ�ضافة وحدة البثق المبا�شر
بقدرة �إنتاجية تبلغ  750كجم�/ساعة لتزداد القدرة الإنتاجية ال�سنوية
بمعدل  5000طن�/سنة
(�سلطنة ُعمان  -م�سقط)
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البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
�شركة ال�صناعات الوطنية �ش.م.ك (مقفلة)
وال�شركات التابعة لها  -الكويت
 31دي�سمبر 2012
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
�إلى ال�سادة الم�ساهمين في �شركة ال�صناعات الوطنية � -ش.م.ك (مقفلة) الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة ل�شركة ال�صناعات الوطنية � -شركة م�ساهمة كويتية (مقفلة) وال�شركات التابعة لها،
وت�شمل بيان المركز المالي المجمع كما في  31دي�سمبر  ،2012والبيانات المجمعة المتعلقة به للدخل والدخل ال�شامل والتغيرات في
حقوق الملكية والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات المحا�سبية والمعلومات التو�ضيحية الأخرى.
م�س�ؤولية الإدارة حول البيانات المالية المجمعة
�إن الإدارة هي الجهة الم�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض تلك البيانات المالية المجمعة ب�شكل عادل وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وعن
نظام ال�ضبط الداخلي الذي تراه الإدارة منا�سبا لتمكينها من �إعداد البيانات المالية المجمعة ب�شكل خال من فروقات مادية �سواء كانت
ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ.
م�س�ؤولية مراقبي الح�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات المالية المجمعة ا�ستناد ًا �إلى �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفق ًا
للمعايير الدولية للتدقيق� .إن هذه المعايير تتطلب االلتزام بمتطلبات قواعد ال�سلوك االخالقي والقيام بتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق
للح�صول على ت�أكيدات معقولة حول ما �إذا كانت البيانات المالية المجمعة خالية من فروقات مادية.
يت�ضمن التدقيق ،القيام ب�إجراءات لغر�ض الح�صول على �أدلة التدقيق حول المبالغ والإف�صاحات حول البيانات المالية المجمعة .ويعتمد
اختيار تلك الإجراءات على حكم المدقق ،بما في ذلك تقدير المخاطر المتعلقة بالفروقات المادية في البيانات المالية المجمعة� ،سواء
كانت ناتجة عن الغ�ش �أو الخط�أ .وللقيام بتقدير تلك المخاطر ،ي�أخذ المدقق بعين االعتبار �إجراءات ال�ضبط الداخلي المتعلقة ب�إعداد
وعدالة عر�ض البيانات المالية المجمعة للمن�ش�أة لكي يت�سنى له ت�صميم �إجراءات التدقيق المالئمة ح�سب الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض
�إبداء الر�أي حول فعالية �إجراءات ال�ضبط الداخلي للمن�ش�أة .كما يت�ضمن التدقيق ،تقييم مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة ومعقولية
التقديرات المحا�سبية المعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض الإجمالي ال�شامل للبيانات المالية المجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها تعتبر كافية ومالئمة لتوفر لنا �أ�سا�س ًا لإبداء ر�أي حول �أعمال التدقيق.
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الر�أي
بر�أينا �أن البيانات المالية المجمعة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،المركز المالي ل�شركة ال�صناعات الوطنية وال�شركات
التابعة لها كما في  31دي�سمبر  ،2012والنتائج المالية لأعمالها والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
التقرير حول المتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى
بر�أينا �أن ال�شركة تحتفظ ب�سجالت محا�سبية منتظمة و�أن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س �إدارة ال�شركة
فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة ،متفقة مع ما هو وارد في تلك ال�سجالت ،وقد ح�صلنا على كافة المعلومات والإي�ضاحات التي
ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات المالية المجمعة تت�ضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات رقم
( )25ل�سنة  2012وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ،والتعديالت الالحقة لهما ،و�أن الجرد قد �أجري وفق ًا للأ�صول المرعية ،و�أنه في حدود
المعلومات التي توفرت لدينا ،لم تقع خالل ال�سنة مخالفات لأحكام قانون ال�شركات رقم ( )25ل�سنة � 2012أو عقد ت�أ�سي�س ال�شركة،
والتعديالت الالحقة لهما ،على وجه ي�ؤثر ماديا في ن�شاط ال�شركة �أو مركزها المالي.

عبداللطيف محمد العيبان ()CPA

(مراقب مرخ�ص رقم  94فئة �أ)
جرانت ثورنتون – القطامي والعيبان و�شركاهم

عبداللطيف عبداهلل هو�شان الماجد
(محا�سب قانوني � 70أ)
باركر راندال (المحا�سبون المتحدون)
الكويت
 21فبراير 2013
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بيان الدخل المجمع

الإيرادات
�إيراد مبيعات وخدمات
تكلفة المبيعات والخدمات
مجمل الربح
�إيرادات ت�شغيل اخرى
ح�صة في نتائج �شركات زميله
خ�سارة من حيازة �شركة زميلة
�إيرادات ا�ستثمارات
ربح فروقات عمله
الم�صاريف والأعباء الأخرى
م�صاريف توزيع
م�صاريف عمومية وادارية واخرى
تكاليف تمويل
هبوط في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
هبوط في قيمة ا�ستثمار في �شركة زميلة
الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم
العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العماله الوطنيه
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س االداره
ربح ال�سنه
الخا�ص بـ:
مالكي ال�شركة الأم
الح�ص�ص غير الم�سيطرة
ربح ال�سنة
ربح ال�سهم الأ�سا�سي والمخفف الخا�ص بمالكي ال�شركة الأم

 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

�إي�ضاحات

د.ك

د.ك

8

42,184,930

40,319,712

)(30,268,893

)(28,811,685

11,916,037

11,508,027

2012

9

714,042

818,408

13

)(709,828

)(689,405

13

-

)(55,396

10

363,775

187,711

3,532
12,287,558

162,654

11,931,999

)(776,697

)(770,478

)(3,426,085

)(2,493,918

)(541,024

)(537,976

14

)(2,336,905

)(3,650,895

13

)(250,000

-

4,956,847

4,478,732

)(47,715

)(40,309

)(137,988

)(119,719

)(55,195

)(47,286

)(35,000

)(35,000

4,680,949

4,236,418

5,025,725

4,236,418

)(344,776

-

4,680,949
11

14.55فل�س

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  45-10ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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2011

4,236,418

12.29فل�س
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بيان الدخل ال�شامل المجمع
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى:
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
 �صافي الخ�سائر الناتجة خالل ال�سنة محول �إلى بيان الدخل المجمع نتيجة الهبوط في القيمة محول �إلى بيان الدخل المجمع نتيجة البيعفروقات تحويل ناتجة من عمليات �أجنبية
ح�صة في �إيرادات �شاملة �أخرى من ال�شركات الزميلة
مجموع الإيرادات ( /الخ�سارة) ال�شاملة الأخرى
مجموع الدخل ال�شامل خالل ال�سنة
مجموع الدخل ال�شامل الخا�ص بـ:
مالكي ال�شركة الأم
الح�ص�ص غير الم�سيطرة

2011

4,680,949

4,236,418

)(1,362,612

)(6,176,960

2,336,905

3,650,895

)(59,768

)(8,000

16,617

)(43,952

23,143

15,922

954,285

)(2,562,095

5,635,234

1,674,323

5,980,010

1,674,323

)(344,776

-

5,635,234

1,674,323

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  45-10ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان المركز المالي المجمع
الأ�صول
الأ�صول غير المتداولة
ممتلكات و�آالت ومعدات
ا�ستثمار في �شركات زميله
ا�ستثمارات متاحة للبيع
الأ�صول المتداولة
ب�ضاعة وقطع غيار
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم مدينه و�أ�صول �أخرى
وديعة ثابتة
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
مجموع الأ�صول
حقوق الملكية والخ�صوم
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
�أ�سهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
بنود �أخرى في حقوق الملكية
�أرباح مرحلة
مجموع حقوق الملكية الخا�صة بمالكي ال�شركة الأم
الح�ص�ص غير الم�سيطرة
مجموع حقوق الملكية
الخ�صوم
الخ�صوم غير المتداولة
قر�ض طويل الأجل
مرابحة دائنة
مخ�ص�ص م�صاريف ردم الحفر
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
الخ�صوم المتداولة
مرابحة ق�صيرة الأجل
الجزء المتداول من قر�ض طويل الأجل
الجزء المتداول من دائني مرابحة
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
مجموع الخ�صوم
مجموع حقوق الملكية والخ�صوم

 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

�إي�ضاحات

د.ك

د.ك

12
13
14

23,867,840
5,840,108
42,699,519
72,407,467

26,623,894
6,842,977
41,274,261
74,741,132

15
16
17
25

14,863,204
3,492,120
14,132,689
150,000
6,114,488
38,752,501
111,159,968

11,686,204
4,181,001
15,645,680
150,000
2,814,244
34,477,129
109,218,261

18
18
19
20
20
21

34,620,187
31,923,740
)(6,440
2,988,017
1,405,196
5,928,745
4,254,020
81,113,465
1,655,224
82,768,689

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

22
23

1,902,446
709,571
4,418,543
7,030,560

7,203,696
16,885
680,871
4,030,176
11,931,628

23
22
23
24

6,639,164
5,341,250
16,885
9,363,420
21,360,719
28,391,279
111,159,968

3,056,970
5,301,250
18,420
8,783,307
17,159,947
29,091,575
109,218,261

2012

2011

د .عادل خالد ال�صبيح
رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  45-10ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الر�صيد كما في
 1يناير 2012
توزيعات �أرباح نقدية
مدفوعة (�إي�ضاح )27
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
المعامالت مع المالكين
ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى
لل�سنة
مجموع الإيرادات /
(الخ�سائر) ال�شاملة
خالل لل�سنة
المحول �إلى الإحتياطيات
الر�صيد كما في
 31دي�سمبر 2012
الر�صيد كما في
 1يناير 2011
توزيعات �أرباح نقدية
مدفوعة (�إي�ضاح )27
�شراء �أ�سهم خزينة
المعامالت مع المالكين
ربح ال�سنة
خ�سائر �شاملة �أخرى
خالل ال�سنة
مجموع (الخ�سائر) /
الإيرادات ال�شاملة خالل
ال�سنة
المحول �إلى الإحتياطيات
الر�صيد كما في
 31دي�سمبر 2011

ر�أ�س المال
د.ك

عالوة
�إ�صدار
�أ�سهم
د.ك

حقوق الملكية الخا�صة بمالكي ال�شركة الأم
بنود �أخرى في
حقوق الملكية �أرباح
احتياطي
احتياطي
�أ�سهم
(�إي�ضاح  )21مرحلة
اختياري
قانوني
خزينة
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك

875,034 2,457,855 (570,630) 31,923,740 34,620,187

الح�ص�ص غير
الم�سيطرة
المجموع
الفرعي
د.ك

5,010,828

3,809,672

)(3,451,499) (3,451,499

د.ك

المجموع

د.ك

80,126,686 2,000,000 78,126,686

-

-

-

-

-

-

-

)(3,451,499

-

-

)- (103,798

-

-

-

)(103,798

-

)(103,798

-

-

667,988

-

-

)(36,368

)(69,554

562,066

-

562,066

-

-

564,190

-

-

)(36,368

)(2,993,231) (3,521,053

-

)(2,993,231

-

-

-

-

-

-

5,025,725

5,025,725

-

-

-

-

-

954,285

-

954,285

-

-

-

-

-

954,285

5,025,725

5,980,010

-

-

-

530,162

530,162

-

)- (1,060,324

(6,440) 31,923,740 34,620,187

)(344,776
-

)(344,776
-

4,680,949
954,285

5,635,234
-

5,928,745 1,405,196 2,988,017

4,254,020

82,768,689 1,655,224 81,113,465

7,572,923

3,227,519

81,214,188 2,000,000 79,214,188

427,161 2,009,982 (567,324) 31,923,740 34,620,187
-

-

-

-

-

-

-

-

)(3,306

-

-

-

-

-

-

)(3,306

-

-

-

)(2,761,825) (2,758,519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)- (2,562,095

)(2,562,095

-

-

-

-

-

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

1,674,323

-

-

-

-

447,873

447,873

-

)(895,746

-

-

5,010,828

3,809,672

80,126,686 2,000,000 78,126,686

875,034 2,457,855 (570,630) 31,923,740 34,620,187

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

4,236,418

-

)(2,758,519

-

)(3,306

-

)(2,761,825

4,236,418

-

4,236,418

-

)(2,562,095

1,674,323
-

)(3,306

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  45-10ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التدفقات النقديه المجمع
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة
تعديالت:
ا�ستهالك ممتلكات و�آالت ومعدات
خ�سارة �شطب ممتلكات و�آالت ومعدات
خ�سارة ( /ربح) بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة في نتائج �شركات زميله
خ�سارة من حيازة �شركة زميلة
هبوط في قيمة ا�ستثمار في �شركة زميلة
هبوط في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيراد من ا�ستثمارات في عقود مرابحه ووكالة ق�صيرة االجل
�إيرادات فوائد
تكاليف تمويل
خ�سائر فروقات عملة من الأ�صول والخ�صوم غير الت�شغيلية
مخ�ص�ص م�صاريف ردم الحفر
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
التغيرات في �أ�صول وخ�صوم الت�شغيل:
ب�ضاعة وقطع غيار
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ذمم مدينه و�أ�صول �أخرى
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
التدفقات النقدية الت�شغيلية
مكاف�أة نهاية الخدمة المدفوعة
�صافي التدفقات النقدية الناتجة من �أن�شطة الت�شغيل

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  45-10ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات المالية المجمعة.

26

2011

4,680,949

4,236,418

2,950,741

2,557,664

6,014

1,006

160,748

)(1,014,039

709,828

689,405

-

55,396

250,000

-

2,336,905

3,650,895

)(598,830

)(146,468

)(95,128

)(14,442

)(6,216

)(4,855

541,024

537,976

33,500

97,500

28,700

25,708

723,121

838,295

11,721,356

11,510,459

)(1,059,815

)(1,281,087

688,881

1,314,582

1,570,311

)(2,800,408

603,539

3,088,691

13,524,272

11,832,237

)(334,754

)(476,253

13,189,518

11,355,984
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بيان التدفقات النقديه المجمع (تتمة)

 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
�صافي اال�ستثمار في �شركات زميلة
المح�صل من انخفا�ض في ر�أ�س مال �شركة زميلة
�شراء ا�ستثمارات متاحه للبيع
المح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح ا�ستثمارات متاحة للبيع م�ستلمة
�إيرادات ا�ستثمارات مرابحة ووكالة ق�صيرة الأجل م�ستلمة
�إيرادات فوائد م�ستلمه
�صافي التدفقات النقديه الم�ستخدمة في �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
المدفوع من �صكوك الم�شاركة
ت�سديد مرابحة دائنة
المح�صل من دائني مرابحة
المح�صل من قر�ض طويل الأجل
المدفوع من قرو�ض لأجل
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
تكاليف تمويل مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في �أن�شطة التمويل
�صافي الزيادة ( /النق�ص) في النقد و�شبه النقد
النقد و�شبه النقد في بداية ال�سنة
النقد و�شبه النقد في نهاية ال�سنة
معامالت غير نقدية:
الزيادة في ا�ستثمار في �شركات زميلة
النق�ص في ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى

2011

)(2,317,886

)(3,714,707

-

)(287,787

82,801

-

)(3,463,008

)(27,599

454,622

3,547,625

598,830

146,468

37,808

14,442

6,216

4,855

)(4,600,617

)(316,703

-

)(14,010,105

)(9,420,656

-

12,984,430

2,780,195

-

6,005,000

)(5,294,750

)(2,700,000

)(103,798

)(3,306

562,066

-

)(541,024

)(537,976

)(3,474,925

)(2,758,519

)(5,288,657

)(11,224,711

3,300,244

)(185,430

2,814,244

2,999,674

6,114,488

2,814,244

-

647,667

-

)(647,667

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  45-10ت�شكل جزء ًا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة
1.1الت�أ�سي�س والن�شاط
ت�أ�س�ست �شركة ال�صناعات الوطنية (ال�شركة الأم) في  1فبراير
 1997ك�شركة م�ساهمة كويتية مقفله ،و�أ�سهمها مدرجة في
�سوق الكويت ل�ل�أوراق المالية� .إن ال�شركة الأم تابعة لمجموعة
ال�����ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ه القاب�ضة ����� -ش.م.ك (ال�����ش��رك��ة الأم
الرئي�سية).
�إن الأغرا�ض الرئي�سية لل�شركة الأم هي كما يلي:
• ت�صنيع وت�سويق منتجات مواد البناء والبنية التحتية.
• ممار�سة جميع الأن�شطة ال�صناعية و�إع����ادة الت�صنيع
والأن�شطة المت�صلة بها وتنفيذها مبا�شرة �أو بوا�سطة
الغير وذلك لح�سابها �أو لح�ساب الغير بعد الح�صول على
التراخي�ص ال�صناعية الالزمة من الجهات المخت�صة.
• تنفيذ الدرا�سات واالبحاث والتطوير وتقديم الإ�ست�شارات
في المج�آالت ال�صناعية بكافة �أنواعها.
• ممار�سة تجارة المواد المت�صلة بن�شاط ا�ستيراد وت�صدير
وت�سويق المنتجات.
• اعمال النقل والتخلي�ص والتخزين والتغليف والتعبئة للمواد
الخام والمنتجات وتملك و�سائل النقل والنخزين الالزمة.
• اعمال المحاجر والمقالع وا�ستخراج الرمال وال�صخور
وتجارتها وت�شكيلها وت�صنيعها وا�ستيراد المعدات الالزمة.
• تملك وا�ستئجار المنقوالت والعقارات الالزمة لمبا�شرة
ن�شاط ال�شركة وت�سويق منتجاتها.
• ت�أ�سي�س ال�شركات �أو الم�شاركة بها مع �آخرين لتنفيذ اعمال
ال�شركة.
• ا�ستثمار الفوائ�ض المالية في محافظ مالية تدار من قبل
�شركات متخ�ص�صة.
• لل�شركة القيام بالأن�شطة �أعاله داخل وخارج الكويت.
ت�شمل المجموعة ال�شركة الأم وال�شركات التابعة لها (�إي�ضاح .)7
�صدر بتاريخ  29نوفمبر  2012المر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة
 2012ب�إ�صدار قانون ال�شركات والذي ن�ص على تنفيذه والعمل
به من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية .وعلى ال�شركات القائمة
وقت العمل بهذا القانون �أن توفق �أو�ضاعها طبق ًا لأحكامه خالل
�ستة ا�شهر من تاريخ �سريانه ووفق ًا لما تحدده الالئحة التنفيذية.
�إن عنوان مكتب ال�شركة الأم الم�سجل هو �ص.ب  3314ال�صفاة،
 13034دولة الكويت.
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تم الت�صريح ب�إ�صدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل
مجل�س �إدارة ال�شركة الأم بتاريخ  21فبراير � ،2013إن الجمعية
العمومية لم�ساهمي ال�شركة الأم لها القدره على تعديل هذه
البيانات المالية المجمعة بعد �صدورها.
�2.2أ�سا�س الإعداد
تم �إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة على �أ�سا�س مبد أ�
التكلفة التاريخية با�ستثناء الأ���ص��ول المالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل والأ�صول المالية المتاحة للبيع والتي تم
قيا�سها بالقيمة العادلة.
تم عر�ض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي (“د.ك)”.

وهي العملة الرئي�سية والعر�ض لل�شركة الأم.

اختارت المجموعة �أن تعر�ض “بيان الدخل ال�شامل” في بيانين:
“بيان الدخل” و“بيان الدخل ال�شامل”.
3.3بيان االلتزام
تم �إع��داد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفق ًا للمعايير
الدولية للتقارير المالية ال�صادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة
الدولية والتف�سيرات ال�صادرة عن لجنة تف�سير المعايير الدولية
للتقارير المالية التابعة لمجل�س معايير المحا�سبة الدولية.
4.4التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية
تم تبنّي �سيا�سات محا�سبية متماثلة لإع��داد البيانات المالية
المجمعة مع تلك ال�سيا�سات المطبقة خ�لال ال�سنة ال�سابقة
با�ستثناء ما يلي.
قامت المجموعة بتبنّي ال�سيا�سات المحا�سبية الجديدة التالية
وكذلك التف�سيرات ال�صادرة عن لجنة تف�سيرات المعايير الدولية
للتقارير المالية خالل ال�سنة:
 1.4تبنّي المعايير والتعديالت الجديدة والم�صدرة من قبل
مجل�س المعايير المحا�سبية الدولية ( )IASBخالل ال�سنة
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية المعدلة التالية
خالل الفترة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)7

الأدوات المالية  -الإف�صاحات.

�إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)7
الأدوات المالية – الإف�صاحات هي جزء من نتائج المراجعة
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .4التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية (تتمة)
 1.4تب ّني المعايير والتعديالت الجديدة والم�صدرة من قبل مجل�س المعايير المحا�سبية الدولية ( )IASBخالل ال�سنة (تتمة)

ال�شاملة على الأن�شطة خ��ارج بيان المركز المالي� .ست�سمح
تلك التعديالت على تح�سين �إدراك ق��ارئ البيانات المالية
حول تحويالت الأ�صول المالية (على �سبيل المثال ،المعامالت
المالية) بما في ذلك �إدراك ما �إذا كان هناك �أية مخاطر محتملة
وت�أثيرها عند تحويل تلك الأ�صول .كما يتطلب المعيار �إف�صاحات
ا�ضافية عندما تكون معامالت التحويل الجزئية قد تمت في
نهاية الفترة المالية .وال يتوقع �أن يكون لتبنّي هذا التعديل �أي �أثر
جوهري على المركز المالي �أو نتائج �أعمال المجموعة.
 2.4المعايير الم�صدرة من مجل�س المعايير الدولية ولكن
غير المفعلة بعد
بتاريخ الم�صادقة على هذه البيانات المالية ،تم �إ�صدار بع�ض

المعايير والتعديالت والتف�سيرات من قبل مجل�س المعايير
الدولية ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكرا من قبل
المجموعة.
تتوقع الإدارة �أن يتم تبنّي كافة التعديالت �ضمن ال�سيا�سات
المحا�سبية للمجموعة وللمرة الأولى خالل الفترة التي تبد�أ
في �أو بعد تاريخ تفعيل ه��ذه التعديالت .المعلومات حول
المعايير والتعديالت والتف�سيرات الجديدة والمتوقع �أن يكون
لها ارتباط بالبيانات المالية للمجموعة مبينة �أدن��اه .هناك
�أي�ض ًا بع�ض المعايير والتف�سيرات الجديدة التي �صدرت
ولكن لي�س من المتوقع �أن يكون لها ت�أثيرا ماديا على البيانات
المالية للمجموعة.

المعيار �أو التف�سير
معيار المحا�سبة الدولي رقم ( :)1عر�ض البيانات المالية  -تعديل
معيار المحا�سبة الدولي رقم ( - )32الأدوات المالية :العر�ض  -تعديالت
معيار المحا�سبة الدولي رقم ( :)27البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة  -تم تعديل المعيار �إلى -
بيانات مالية منف�صلة
معيار المحا�سبة الدولي قم ( :)28اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة  -معدل باال�ستثمارات -
�شركات زميلة و�شركات محا�صة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )7الأدوات المالية :الإف�صاحات  -تعديالت
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)9الأدوات المالية  -الت�صنيف والقيا�س
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)10البيانات المالية المجمعة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)12الإف�صاح عن الح�ص�ص في المن�ش�آت الأخرى
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)13قيا�س القيمة العادلة
التح�سينات ال�سنوية 2011 – 2009

يفعل لل�سنوات المالية
التي تبد�أ في
 1يوليو 2012
 1يناير 2014
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2015
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2013
 1يناير 2013
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .4التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية (تتمة)
 2.4المعايير الم�صدرة من مجل�س المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد (تتمة)

 1.2.4معيار المحا�سبة الدولي رقم (:)1
عر�ض البيانات المالية  -تعديل

 5.2.4الإف�صاحات – ت�سوية الأ�صول والخ�صوم المالية
(التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7

يتطلب التعديل على معيار المحا�سبة ال��دول��ي رق��م ( )1من
ال�شركات �أن تقوم بتجميع مكونات الإي��رادات ال�شاملة الأخرى
المدرجة �ضمن بيان الدخل ال�شامل المرحلي المكثف المجمع
بناء على المعطيات التالية:

تم �إ�ضافة �إف�صاحات نوعية وكمية �إلى المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم « 7الأدوات المالية :الإف�صاحات» تتعلق ب�إجمالي
و�صافي مبالغ الأدوات المالية الم�سجلة والتي تم (�أ) ت�سويتها
في بيان المركز المالي (ب) تخ�ضع لترتيبات مقا�صة رئي�سية
ملزمة واتفاقيات مماثلة ،حتى لو لم تتم ت�سويتها في بيان المركز
المالي .يتم تفعيل التعديالت لفترات التقارير المالية ال�سنوية
التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  2013والفترات المرحلية �ضمن
تلك الفترات ال�سنوية .كما �أن الإف�صاحات المطلوبة يجب
توفيرها ب�أثر رجعي .ال تتوقع الإدارة ت�أثيرا جوهريا على البيانات
المالية المجمعة للمجموعة من هذه التعديالت.

�أ) من المحتمل �أن يتم تحويلها �إل��ى بيان الدخل المرحلي
المكثف المجمع في الفترات اللآحقة ،و
ب) لي�س من المحتمل �أن يتم تحويلها �إلى بيان الدخل المرحلي
المكثف المجمع في الفترات اللآحقة.
و�ستقوم المجموعة بتغيير عر�ض مكونات بيان الدخل ال�شامل
المرحلي المكثف المجمع بما يتوافق مع هذا التعديل عند تفعيله.

 2.2.4ت�سوية الأ�صول والخ�صوم المالية
(التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم )32
تقوم التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم  32ب�إ�ضافة
توجيهات تطبيقية لمعالجة التناق�ضات في تطبيق معايير معيار
المحا�سبة الدولي رقم  32لت�سوية الأ�صول والخ�صوم المالية في
المجالين التاليين:
• معنى «لديها حالي ًا حق قانوني ملزم للت�سوية»
•	�أن بع�ض �إج��م��ال��ي �أن��ظ��م��ة ال��ت�����س��وي��ة ق��د تعتبر معادلة
ل�صافي الت�سوية.
1

يتم تفعيل التعديالت للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد
يناير  2014و�سيطلب تطبيقها ب�أثر رجعي .ال تتوقع الإدارة
ت�أثيرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة من هذه
التعديالت.

 3.2.4معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )27البيانات المالية
المجمعة والمنف�صلة – تم تعديل المعيار �إلى  -البيانات المالية
المنف�صلة
بناء على نتائج تلك التعديالت� ،سيتعامل معيار المحا�سبة الدولي
رقم ( )27مع البيانات المالية المنف�صلة.

 4.2.4معيار المحا�سبة الدولي رقم (:)28
اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة  -تم تعديله الى :اال�ستثمار في
ال�شركات الزميلة و�شركات المحا�صة
بناء على نتائج تلك التعديالت ،تم ادراج اال�ستثمار في �شركات
المحا�صة �ضمن معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )28ولكن لم
تتغير طريقة حقوق الملكية �ضمن نف�س المعيار.
30

 6.2.4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)9
الأدوات المالية
تنوي لجنة معايير المحا�سبة الدولية ا�ستبدال معيار المحا�سبة
الدولي رقم ( :)39الأدوات المالية – التحقق والقيا�س بكامله
بهذا المعيار البديل لي�صبح �ساري المفعول على الفترات المالية
التي تبد�أ في  1يناير  .2015ويمثل المعيار ( )9الجزء الأول من
المرحلة الأولى لهذا الم�شروع حيث �أن مراحله هي:
• المرحلة الأولى :القيا�س والت�صنيف
• المرحلة الثانية :طريقة انخفا�ض القيمة
• المرحلة الثالثة :محا�سبة التحوط
كما يوجد هناك م�شروع منف�صل يتعامل مع اال�ستبعاد.

 7.2.4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)10
البيانات المالية المجمعة
ي�ستبدل المعيار ( )10معيار المحا�سبة ال��دول��ي رق��م (:)27
البيانات المالية المجمعة والمنف�صلة .حيث تم تعديل التعريف
الخا�ص بميزة ال�سيطرة كذلك �إج���راءات تو�ضيحية لمعرفة
الح�ص�ص في ال�شركة التابعة .كما تم االبقاء على �إج��راءات
التجميع والمحا�سبة على ما هي بما في ذلك الح�ص�ص غير
الم�سيطرة والتغير في ن�سبة ال�سيطرة.

 8.2.4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)12
الإف�صاح عن الح�ص�ص في المن�ش�آت الأخرى
تم ت�صميم هذا المعيار ال�ستكمال المعايير الجديدة الأخرى.
يعر�ض ه��ذا المعيار متطلبات �إف�صاحات متماثلة لل�شركات
التابعة و�شركات المحا�صة وال�شركات الزميلة بالإ�ضافة �إلى
ال�شركات المهيكلة غير المجمعة� .إن متطلبات الإف�صاح لهذا
المعيار كثيرة و�سوف ت�ؤدي �إلى �إف�صاحات مبالغ جوهرية لبع�ض
ال�شركات .تم تعريف المن�ش�أت المهيكلة �سابق ًا �ضمن التف�سير
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
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رقم  12كمن�ش�آت ذات �أغرا�ض خا�صة .يهدف الإف�صاح وفق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم � 12إلى عر�ض المخاطر
التي تتعر�ض لها ال�شركة من خ�لال ح�ص�صها في المن�ش�آت
الأخرى ب�شكل �أكبر �شفافية.

 9.2.4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)13
قيا�س القيمة العادلة
لن ي�ؤثر المعيار ( )13على �أي تقدير القيمه العادلة لأي بند،
ولكن قام هذا المعيار بتو�ضيح تعريف القيمة العادلة حيث يتم
من خالله بيان وتو�ضيح �إف�صاحات مقايي�س القيمة العادلة .وال
يتوقع �أن يكون لتطبيق هذا المعيار �أي ت�أثير جوهري على المركز
المالي للمجموعة �أو نتائج �أعمالها.
 10.2.4التح�سينات ال�سنوية 2011-2009

(التح�سينات ال�سنوية)

ق��ام��ت التح�سينات ال�سنوية ( 2011-2009التح�سينات
ال�سنوية) بادخال عدة تعديالت طفيفة على عدد من المعايير
الدولية للتقارير المالية .فيما يلي ملخ�ص للتعديالت المرتبطة
بالمجموعة:
تو�ضيح المتطلبات الخا�صة ببيان المركز المالي االفتتاحي:
• يو�ضح ب�أن التاريخ المنا�سب لبيان المركز المالي االفتتاحي
هو بداية الفترة ال�سابقة (الإي�ضاحات المتعلقة بها لم يعد
مطلوب عر�ضها)
• يتناول متطلبات المقارنة الخا�صة ببيان المركز المالي
االف��ت��ت��اح��ي ع��ن��دم��ا ت��ق��وم ال��م��ن�����ش���أة بتغيير ال�سيا�سات
المحا�سبية او تقوم ب�إجراء تعديالت او �إع��ادة ت�صنيفات
ا�ستعادية وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم .8
تو�ضيح المتطلبات الخا�صة بمعلومات المقارنة المقدة غير الحد
االدنى للمتطلبات:
• يو�ضح ب���أن �أي معلومات بيانات مالية ا�ضافية ال تحتاج
�إلى عر�ض على �شكل مجموعة كاملة من البيانات المالية
للفترات غير الحد االدنى للمتطلبات
• يتطلب ب�أن �أي معلومات ا�ضافية معرو�ضة يجب عر�ضها
وف��ق�� ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب على
المن�ش�أة عر�ض معلومات المقارنة في الإي�ضاحات ذات
ال�صلة لتلك المعلومات اال�ضافية.
الأثر ال�ضريبي للتوزيعات على حاملي �أدوات حقوق الملكية:
• يعالج ت�ضارب مدرك بين معيار المحا�سبة الدولي رقم 12
«�ضرائب الدخل» ( )IAS 12ومعيار المحا�سبة الدولي رقم
« 32الأدوات المالية :العر�ض» ( )IAS 32في ما يخ�ص
ت�سجيل نتائج �ضريبة الدخل المتعلقة بالتوزيعات على حاملي

•

�أدوات حقوق الملكية وتكاليف المعامالت لمعاملة حقوق
الملكية
يو�ضح ب�أن الغر�ض من معيار المحا�سبة الدولي رقم  32هو
اتباع المتطلبات الواردة في معيار المحا�سبة الدولي رقم
 12والخا�صة باحت�ساب �ضريبة الدخل المتعلقة بالتوزيعات
على حاملي �أدوات حقوق الملكية وتكاليف المعامالت
لمعاملة حقوق الملكية.

معلومات القطاعات الخا�صة بمجموع الأ�صول والخ�صوم:
• تو�ضح ب�أن مجموع الأ�صول والخ�صوم لقطاع خا�ص معلن
عنه في التقارير المالية مطلوب الإف�صاح عنه فقط اذا)1( :
تم تقديم قيا�س لمجموع الأ�صول او الخ�صوم (او كليهما)
ب�شكل منتظم �إلى رئي�س �صناع القرارات الت�شغيلية؛ ( )2كان
هناك تغيير جوهري من تلك القيا�سات المف�صح عنها في
البيانات المالية ال�سنوية الما�ضية لذلك القطاع.
�إن التح�سينات ال�سنوية المذكورة �أع�لاه يتم تفعيلها للفترات
ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  .2013ال تتوقع الإدارة
ت�أثيرا جوهريا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة من هذه
التعديالت.
5.5ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
� 1.5أ�س�س التجميع
تم تجميع البيانات المالية لل�شركة الأم وال�شركات التابعة لها
�ضمن البيانات المالية للمجموعة .تمثل ال�شركة التابعة المن�ش�أة
التي ت�سيطر عليها المجموعة من النواحي المالية والت�شغيلية.
وتح�صل المجموعة على حق ال�سيطرة تلك من خالل �سيطرتها
على ما يزيد من ن�صف حقوق الت�صويت .تنتهي الفترة المالية
لل�شركة التابعة في  31دي�سمبر �أو ال يزيد عن ثالثة ا�شهر من
الفترة المالية لل�شركة الأم .تدرج البيانات المالية لل�شركات
التابعة في البيانات المالية المجمعة من تاريخ بدء ال�سيطرة
الفعلية حتى تاريخ انتهاء هذه ال�سيطرة.
لغر�ض التجميع ،ت��م ح��ذف كافة المعامالت والأر���ص��دة بين
�شركات المجموعة ،بما في ذلك الأرباح والخ�سائر غير المحققة
من المعامالت بين �شركات المجموعة .وحيث �أن الخ�سائر غير
المحققة نتيجة معامالت بيع الأ�صول بين �شركات المجموعة قد
تم عك�سها لأغرا�ض التجميع� ،إال �أن تلك الأ�صول تم اختبارها
لتحديد �أي انخفا�ض في قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل.
تم تعديل المبالغ المدرجة في البيانات المالية لل�شركات التابعة،
�أينما وجدت ،للت�أكد من توحيد ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة
للمجموعة.
تم ت�سجيل الأرب���اح �أو الخ�سائر والإي���رادات ال�شاملة الأخ��رى
الخا�صة بال�شركة التابعة الم�شتراه �أو التي تم ا�ستبعادها خالل
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ال�سنة ،من تاريخ الحيازة �إلى تاريخ اال�ستبعاد.
�إن الح�ص�ص غير الم�سيطرة المدرجة كجزء من حقوق الملكية،
يمثل الجزء من �أرباح �أو خ�سائر و�صافي �أ�صول ال�شركة التابعة
التي ال تمتلكها المجموعة .تقوم المجموعة بف�صل الإي��رادات
�أو الخ�سائر ال�شاملة لل�شركة التابعة بين مالكي ال�شركة الأم
والح�ص�ص غير الم�سيطرة وفق ح�ص�ص ملكية كل منهم في
تلك ال�شركات.
عند بيع ح�صة غير م�سيطرة في ال�شركة التابعة ،ف�إن الفرق بين
�سعر البيع و�صافي قيمة الأ�صول بالإ�ضافة �إلى فرق الترجمة
التراكمي وال�شهرة ي�سجل في بيان الدخل المجمع.
 2.5دمج الأعمال
ت��ق��وم المجموعة بتطبيق طريقة ال�����ش��راء ف��ي محا�سبة دمج
الأعمال .يتم احت�ساب المقابل المحول من قبل المجموعة لغر�ض
الح�صول على ميزة ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ،بمجموع القيم
العادلة للأ�صول المحولة وااللتزامات القائمة وحقوق الملكية
الم�صدرة للمجموعة كما في تاريخ ال�شراء .والتي ت�شمل كذلك،
القيم العادلة لأي �أ�صل �أو خ�صم قد ينتج عن ترتيبات طارئة �أو
محتملة .يتم ت�سجيل تكاليف ال�شراء كم�صاريف عند حدوثها.
وف��ي جميع معامالت دم��ج الأع��م��ال ،يقوم الم�شتري بت�سجيل
ح�صة الأطراف غير الم�سيطرة �أما بالقيمة العادلة �أو بن�صيبه
من ح�صته في �صافي الأ�صول المعرفة لل�شركة الم�شتراه.
وفي حالة ما �إذا تمت معاملة دمج الأعمال على مراحل ،يتم
�إع���ادة قيا�س القيمة العادلة للح�ص�ص التي تم �شرا�ؤها في
ال�سابق بقيمتها العادلة كما في تاريخ التملك وذلك من خالل
الأرباح �أو الخ�سائر.
تقوم المجموعة بت�سجيل الأ�صول المعرفة الم�شتراه والخ�صوم
القائمة التي تم الح�صول عليها نتيجة دمج الأعمال بغ�ض النظر
عما �إذا كانت تلك البنود قد تم ت�سجيلها �ضمن البيانات المالية
لل�شركة التي تم �شرا�ؤها �أم ال ،قبل تاريخ ال�شراء .ويتم عادة
قيا�س الأ�صول الم�شتراه والخ�صوم المنقولة وب�شكل عام ،بالقيمة
العادلة بتاريخ ال�شراء.
عند ق��ي��ام المجموعة ب�����ش��راء ن�شاط معين ،ت��ق��وم الإدارة
بتقدير مالئمة ت�صنيفات وتوجيهات الأ�صول المالية المنقولة
واالل���ت���زام���ات ال��ق��ائ��م��ة وف��ق�� ًا ل��ل��ب��ن��ود ال��ت��ع��اق��دي��ة وال��ظ��روف
االقت�صادية والظروف القائمة بتاريخ ال�شراء .يت�ضمن ذلك
ف�صل م�شتقات الأدوات المالية الموجودة �ضمن العقود المبرمة
من قبل ال�شركة الم�شتراه.
يتم احت�ساب قيمة ال�شهرة بعد ت�سجيل قيمة الأ�صول التي تم
تعريفها وب�شكل منف�صل .ويتم احت�سابها على �أنها الزيادة ما
بين� :أ) القيمة العادلة للمقابل المقدم ،ب) القيمة الم�سجلة
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للح�ص�ص غير الم�سيطرة في �سجالت ال�شركة التي تم �شرا�ؤها،
وبين ،ج) القيمة العادلة كما في تاريخ ال�شراء ،لأي حقوق ملكية
قائمة في ال�شركة الم�شتراه فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�شراء
ل�صافي الأ���ص��ول التي تم تعريفها� .إذا كانت القيم العادلة
للأ�صول المعرفة تزيد عن مجموع البنود �أع�لاه ،يتم ت�سجيل
تلك الزيادة (التي تعتبر ربح نتيجة المفا�صلة) �ضمن الأرباح
والخ�سائر مبا�شرة .ت��درج ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر
انخفا�ض القيمة المتراكمة.
 3.5التقارير القطاعية
للمجموعة قطاعين ت�شغيليين :م��واد البناء وخ��دم��ات العقود
واال�ستثمار .ولغر�ض تعريف تلك القطاعات الت�شغيلية ،تقوم
الإدارة بتتبع الخطوط الإنتاج ية للمنتجات الرئي�سية والخدمات.
يتم �إدارة تلك القطاعات الت�شغيلية ب�شكل منف�صل حيث �أن
احتياجات وطرق �إدارة كل قطاع تكون مختلفة .يتم معالجة كافة
المعامالت البينية بين القطاعات بالأ�سعار المتداولة.
ولأغرا�ض الإدارة ،ت�ستخدم المجموعة نف�س �سيا�سات المقايي�س
الم�ستخدمة �ضمن البيانات المالية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن
الأ�صول �أو الخ�صوم غير المخ�ص�صة لقطاع ت�شغيلي معين ،ال
يتم ادراجها للقطاع.
 4.5الإيرادات
يتم ت�سجيل الإيرادات �إلى الحد الذي يكون فيه �إمكانية الح�صول
على المنفعة االقت�صادية للمجموعة محتملة ويمكن قيا�سها ب�شكل
يعتمد عليه وبغ�ض النظر عما �إذا تم تح�صيل المقابل �أم ال.
تن�ش�أ الإي��رادات من مبيعات الب�ضاعة وتقديم الخدمات ويتم
قيا�سها عن طريق القيمة العادلة للمبالغ الم�ستلمة �أو المزمع
تقديمها ،بعد ا�ستبعاد ال�ضرائب �أو المرتجعات �أو الخ�صومات.
تقوم المجموعة بتطبيق معيار تحقق الإي���رادات ال��وارد �أدن��اه
وب�شكل منف�صل لبنود الإيرادات لكل بند معرف.

 1.4.5مبيعات الب�ضاعة
يتم ت�سجيل مبيعات الب�ضاعة عندما تقوم المجموعة بتحويل
المخاطر والفوائد الجوهرية الخا�صة بالملكية �إلى الم�شتري،
عادة عندما ي�ستلم الزبون تلك الب�ضائع دون �أي قيود.

 2.4.5عقود الإن�شاء
عندما يكون بالإمكان تقدير النتائج ب�صورة يعتمد عليها ،يتم
ت�سجيل �إي���رادات العقود والتكاليف المرتبطة بها با�ستخدام
مرحلة الأع��م��ال المنجزة للعقود حتى ت��اري��خ التقرير .يتم
قيا�س الإي��رادات بالقيمة العادلة للمبالغ الم�ستلمة �أو المدينة
والمرتبطة بالن�شاط.
عندما يكون من غير الممكن تقدير قيمة الأعمال المنجزة ب�شكل
يعتمد عليه ،يتم قيا�س الإيراد في حدود التكاليف المتكبدة على
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العقد والمتوقع تغطيتها .يتم ت�سجيل تكاليف العقود في الفترات
التي تحدث فيها تلك التكاليف.
وفي كال الحالتين ،عندما يكون من المحتمل �أن تكون �إجمالي
تكاليف العقد تزيد عن �إيراداته ،يتم ت�سجيل الخ�سائر المتوقعة
فور ًا �ضمن بيان الدخل المجمع.
يتم تقدير مراحل اكتمال الم�شروع من قبل الإدارة بناء على
تطور مراحل البناء (تكون عادة �ضمن بنود التعاقد) والأعمال
الواجب تنفيذها ح�سب �شروط التعاقد والمعلومات الأخ��رى
المتاحة كما في تاريخ التقرير .يتم تقدير وبالتالي ت�سجيل الحد
الأق�صى لإيراد كل مرحلة عن طريق تقدير القيمة العادلة لكل
مرحلة على حدة� ،أي عن طريق تقدير الإيراد الإجمالي المتوقع
للمجموعة من هذا الم�شروع والأرباح المتوقعة منه لكل مرحلة
على ح��دة .كما يتم تقدير الإي���راد المرحلي قيد التنفيذ بين
مراحل التنفيذ عن طريق مقارنة التكاليف المتكبدة حتى الآن
مع �إجمالي التكاليف المتوقعة لتلك المرحلة (يطلق على هذا
الإجراء عادة طريقة التكلفة �إلى التكلفة).
يتم عر�ض �إجمالي المبالغ المطلوبة من عمالء العقود �ضمن
�أر�صدة الذمم التجارية والأخ��رى المدينة وذلك لكافة العقود
قيد التنفيذ والتي تمثل قيمة التكاليف المتكبدة زائدا الأرباح
الم�سجلة (ناق�ص ًا الخ�سائر الم�سجلة) والتي تزيد عن الفواتير
الم�صدرة .كما يتم عر�ض �إجمالي المبالغ الم�ستحقة �إلى عمالء
العقود �ضمن الذمم الدائنة الأخرى وذلك بالن�سبة لأعمال العقود
قيد التنفيذ عندما تزيد الفواتير الم�صدرة عن قيمة التكاليف
المتكبدة زائدا الأرباح الم�سجلة (ناق�ص ًا الخ�سائر الم�سجلة).

 3.4.5تقديم الخدمات

 6.5تكاليف االقترا�ض
يتم ر�سملة تكاليف االقترا�ض الخا�صة ب�شراء �أو بناء �أو �إنتاج
�أ�صل معين وذلك خالل الفترة الالزمة لالنتهاء من تح�ضير هذا
الأ�صل للغر�ض المراد منه �أو لغر�ض البيع .ويتم تحميل تكاليف
االقترا�ض الأخ��رى كم�صاريف للفترة التي حدثت فيها ويتم
ادراجها كتكاليف تمويل.
 7.5ال�ضرائب
 1.7.5م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ()KFAS

تحت�سب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  %1من
ربح المجموعة الخا�ضع لل�ضريبة وفق ًا لعملية االحت�ساب المعدلة
بناء على قرار �أع�ضاء مجل�س الم�ؤ�س�سة وال��ذي ين�ص على �أن
الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة ،مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س
الإدارة والتحويل �إلى االحتياطي القانوني يجب ا�ستثنا�ؤها من
ربح ال�سنة عند تحديد الح�صة.
� 2.7.5ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST

تحت�سب �ضريبة دع��م العمالة الوطنية وفق ًا للقانون رق��م
ل�سنة  2000وق��رار وزير المالية رقم  24ل�سنة  2006بن�سبة
 %2.5من ربح المجموعة الخا�ضع لل�ضريبة بعد خ�صم اتعاب
�أع�ضاء مجل�س الإدارة لل�سنة .وطبق ًا للقانون ،ف�إن الإي��رادات
من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرب��اح النقدية من
ال�شركات المدرجة الخا�ضعة ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية يتم
خ�صمها من ربح ال�سنة.
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 3.7.5الزكاة

يتم ت�سجيل �إيرادات الإيجارات ب�إ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت
على عمر عقد الإيجار.

تحت�سب ح�صة الزكاة بن�سبة  %1من ربح المجموعة وفق ًا لقرار
وزارة المالية رقم  2007/58ال�ساري المفعول اعتبار ًا من 10
دي�سمبر .2007

يتم ت�سجيل �إيرادات الفوائد والم�صاريف على �أ�سا�س الإ�ستحقاق
ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم ت�سجيل �إيرادات المرابحة
على �أ�سا�س زمني من �أجل تحقيق معدل عائد دوري ثابت ا�ستناد ًا
�إلى الر�صيد القائم.

 8.5الممتلكات والآالت والمعدات

� 4.4.5إيرادات الفوائد والإيرادات المماثلة

� 5.4.5إيرادات توزيعات الأرباح
�إيرادات توزيعات الأرباح ،با�ستثناء تلك الناتجة عن اال�ستثمارات
في ال�شركات الزميلة ،يتم ت�سجيلها عندما يثبت حق ا�ستالم
دفعات تلك الأرباح.
 5.5الم�صاريف الت�شغيلية
يتم ت�سجيل الم�صاريف الت�شغيلية عند ا�ستخدام الخدمات
المقدمة �أو عند حدوثها.

يتم ت�سجيل الممتلكات والآالت والمعدات مبدئي ًا بتكلفة ال�شراء
�أو تكلفة الت�صنيع بما في ذلك التكاليف اال�ضافية الالزمة لجلب
هذا الأ�صل �إلى الموقع والحالة التي يمكن ا�ستخدامه من قبل
�إدارة المجموعة.
وبعد ذلك ،يتم قيا�س الممتلكات والآالت والمعدات با�ستخدام
نموذج التكلفة ،وهو التكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك وخ�سائر هبوط
القيمة .يتم ت�سجيل اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت
لتخفي�ض القيمة بعد خ�صم قيمة الخردة .يتم مراجعة العمر
الإنتاج ي وطريقة اال�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن الطريقة
الم�ستخدمة وفترة اال�ستهالك متماثلة مع المنافع االقت�صادية
التاتجة من مكونات الممتلكات والآالت والمعدات .يتم ا�ستخدام
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الأعمار الإنتاج ية التالية:
المباني
�آالت ومعدات
�سيارات
�أثاث ومعدات

20-4
10-1
10-2

5-4

�سنة
�سنوات
�سنوات
�سنوات

يتم تحديث البيانات الخا�صة بتقديرات قيمة الخردة �أو العمر
الإنتاج ي الالزم � ،سنوي ًا على الأقل.

 10.5الب�ضاعة
تظهر الب�ضاعة بالتكلفة والقيمة الممكن تحقيقها ايهما اقل.
تت�ضمن التكلفة كافة الم�صاريف المتعلقة مبا�شرة بعملية
الت�صنيع بالإ�ضافة �إل��ى ن�سب منا�سبة لم�صاريف الإنتاج غير
المبا�شرة المتعلقة بها وذل��ك ا�ستناد ًا �إل��ى الطاقة العادية
للت�شغيل .يتم احت�ساب تكلفة الب�ضاعة الجاهزة بناء على طريقة
الوارد �أوال �صادر �أوال .وبالن�سبة للبنود الأخرى للمخزون ،يتم
احت�ساب التكلفة على طريقة متو�سط موزون التكلفة.

عند بيع الأ�صل �أو ا�ستبعاده ،يتم حذف التكلفة واال�ستهالك
المتراكم الخا�ص به من الح�سابات و�أية �أرباح �أو خ�سائر ناتجة
عن اال�ستبعاد يتم ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل المجمع.

يتمثل �صافي القيمة الممكن تحقيقها في �سعر البيع المقدر في
ال�سياق العادي لالعمال ناق�ص ًا �أية م�صاريف بيع مالئمة.

 9.5اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة

 11.5الأدوات المالية

ال�شركات الزميلة ،هي تلك ال�شركات التي ب�إمكان المجموعة
ممار�سة الت�أثير الفعال عليها والتي ال تكون �شركات تابعة �أو
�شركات محا�صة .يتم ت�سجيل ال�شركات الزميلة مبدئي ًا بالتكلفة
وبعد ذلك يتم محا�سبتها با�ستخدام طريقة حقوق الملكية .ال
يتم االعتراف بال�شهرة �أو التعديالت في القيمة العادلة لح�صة
المجموعة ب�شكل منف�صل ول��ك��ن يتم ت�سجيلها �ضمن قيمة
اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة.

 1.11.5التحقق ،القيا�س المبدئي وعدم التحقق

عند ا�ستخدام طريقة حقوق الملكية ،يتم زيادة وتخفي�ض قيمة
اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة بح�صة المجموعة في �أرب��اح �أو
خ�سائر والإي��رادات ال�شاملة الأخرى لتلك ال�شركة الزميلة بعد
عمل التعديالت الالزمة لمطابقة ال�سيا�سات المحا�سبية مع
�سيا�سات المجموعة.
يتم حذف الأرباح والخ�سائر غير المحققة الناتجة من المعامالت
بين المجموعة وال�شركات الزميلة �إلى حد ح�صة المجموعة في
تلك ال�شركات .وعندما يتم حذف الخ�سائر غير المحققة ،يتم
اختبار الأ�صول المعنية بتلك المعامالت لغر�ض الت�أكد من عدم
انخفا�ض قيمتها.
ال تتعدى نهاية الفترات المالية بين المجموعة وال�شركات الزميلة
عن ثالثة �شهور .كما يتم عمل التعديالت الالزمة للمعامالت �أو
الأحداث الجوهرية التي تتم خالل تلك الفترة بين نهاية فترة
ال�شركة الزميلة ونهاية فترة المجموعة .كما يتم الت�أكد من �أن
ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة من قبل ال�شركة الزميلة هي
ذاتها الم�ستخدمة من قبل المجموعة في تلك المعامالت �أو
الأحداث ال�شبيهة.
عند فقدان ميزة الت�أثير الفعال على ال�شركة الزميلة ،تقوم
المجموعة بقيا�س وت�سجيل الح�صة المتبقية بالقيمة العادلة ،ويتم
ت�سجيل �أي فرق بين القيمة الجارية لل�شركة الزميلة عند فقدان
ميزة الت�أثير الفعال والقيمة العادلة للح�صة المتبقية م�ضاف ًا اليها
المبالغ المح�صلة نتيجة البيع� ،ضمن بيان الدخل المجمع.
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يتم تحقق الأ�صول والخ�صوم المالية عندما ت�صبح المجموعة
طرفا في الأحكام التعاقدية للأداة المالية وتقا�س مبدئي ًا بالقيمة
العادلة المعدلة بتكاليف المعامالت ،با�ستثناء تلك المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر والتي تقا�س مبدئي ًا
بالقيمة العادلة .مبين ادناه القيا�س الالحق للأ�صول والخ�صوم
المالية.
يتم ا�ستبعاد �أ�صل مالي (�أو جزء من �أ�صل مالي �أو جزء من
مجموعة �أ�صول مالية مماثلة �إذا كان ذلك منا�سبا).
• عندما ينتهي الحق في ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك
الأ�صول المالية
• عندما ت��ق��وم المجموعة ب��ال��ت��ن��ازل ع��ن حقها با�ستالم
التدفقات النقدية من الأ�صل �أو عندما تتحمل ال�شركة
الإل��ت��زام بدفع التدفقات بالكامل دون ت�أخير م��ادي �إلى
طرف ثالث بموجب ترتيب «القب�ض والدفع» �أو
�أ�	-أن تقوم المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا الأ�صل �أو
ب�	-أن ال تقوم المجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة مخاطر
ومزايا الأ�صل ولكن قامت بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل.
عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها في ا�ستالم التدفقات
النقدية من الأ�صل �أو تكون قد دخلت في ترتيب القب�ض والدفع
ول��م تقم بتحويل �أو االحتفاظ جوهريا بكافة مخاطر ومزايا
الأ�صل �أو تحويل ال�سيطرة على الأ�صل ،عندها يتم تحقق �أ�صل
جديد �إلى مدى التزام المجموعة المتوا�صل بذلك الأ�صل.
ال يتم تحقق التزام مالي عندما يتم الإعفاء من الإلتزام المحدد
�أو �إعفا�ؤه �أو الغا�ؤه �أو انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه .عند ا�ستبدال
التزام مالي حالي ب�آخر من نف�س المقر�ض ب�شروط مختلفة ب�شكل
كبير� ،أو بتعديل �شروط الإلتزام المالي الحالي ب�شكل جوهري،
يتم معاملة هذا التبديل �أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام الأ�صلي

التقرير ال�سنوي 2012

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .5ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
 11.5الأدوات المالية (تتمة)

وتحقق لاللتزام الجديد ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات
ال�صلة في بيان الدخل المجمع.

 2.11.5الت�صنيف والقيا�س الالحق للأ�صول المالية
لغر�ض القيا�س الالحق ،ف�إن الأ�صول المالية يتم ت�صنيفها �إلى
الفئات التالية عند التحقق المبدئي:
• قرو�ض وذمم مدينة
•	�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ()FVTSI
•	�أ�صول مالية متاحة للبيع (.)AFS
�إن كافة الأ�صول المالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة
م��ن خ�لال ب��ي��ان ال��دخ��ل ،تخ�ضع للمراجعة للت�أكد م��ن عدم
انخفا�ض قيمتها على االقل بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد
فيما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي ب�أن احد الأ�صول المالية
�أو مجموعة �أ�صول مالية قد انخف�ضت قيمتها .يتم تطبيق معايير
مختلفة لتحديد انخفا�ض القيمة لكل فئة من فئات الأ�صول
المالية المبينة ادناه.
• القرو�ض والذمم المدينة
تعتبر القرو�ض والذمم المدينة �أ�صول مالية غير م�شتقة تت�ضمن
دفعات محددة غير مدرجة في الأ�سواق المالية الن�شطة .بعد
التحقق المبدئي ،يتم قيا�س تلك الأ�صول المالية با�ستخدام
طريقة التكلفة المطف�أة بناء على معدل الفائدة الفعلي ،ناق�ص ًا
�أي انخفا�ض في القيمة .ويتم الغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما
يكون هذا الخ�صم غير مادي.
يتم ع��ادة مراجعة م��دى انخفا�ض قيمة الأر���ص��دة الجوهرية
المدينة عندما يكونوا قد ا�ستحقوا لفترة �أو يكون هناك دالئل
واقعية على �أن احدى الجهات المدينة �سوف تتخلف عن الت�سديد.
بالن�سبة للذمم المدينة التي ال يمكن اعتبارها منخف�ضة القيمة
ب�شكل فردي ،يتم مراجعة انخفا�ض قيمتها كمجموعة وذلك عن
طريق ربطها بالقطاع الت�شغيلي الخا�ص بها وبالمنطقة وغيرها
من المخاطر المحيطة بها .عند ذل��ك ي�ستند تقدير خ�سارة
انخفا�ض القيمة على معدالت التخلف التاريخية االخيرة للجهة
المدينة لكل مجموعة محددة.
تقوم المجموعة بت�صنيف القرو�ض والذمم المدينة �إلى الفئات
التالية:

• الذمم التجارية المدينة
تظهر الذمم التجارية المدينة بمبلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا
مخ�ص�ص �أي مبالغ غير قابلة للتح�صيل .يتم تقدير الديون
الم�شكوك في تح�صيلها عندما ال يكون هناك احتمال لتح�صيل
المبلغ بالكامل .يتم �شطب الديون المعدومة عند حدوثها.

• النقد و�شبه النقد
يتكون النقد و�شبه النقد من نقد في ال�صندوق و�أر�صدة لدى
البنوك يمكن تحويلها ب�سهولة �إلى مبالغ معروفة من النقد وال
تخ�ضع لمخاطر هامة من التغيرات في القيمة.
• الأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�إن ت�صنيف اال�ستثمارات ك�أ�صول مالية محددة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة الداء
تلك اال�ستثمارات .فعندما ال يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات محتفظ
بها لغر�ض المتاجرة لكن لها قيم عادلة متاحة يمكن االعتماد
عليها والتغيرات في القيمة العادلة تدرج كجزء من بيان الدخل
في ح�سابات الإدارة ،عندها يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات محددة
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل عند التحقق المبدئي .كما
�أن جميع الأدوات المالية الم�شتقة تندرج تحت هذه الفئة.
يتم قيا�س الأ�صول في هذه الفئة بالقيمة العادلة والأرب���اح �أو
الخ�سائر ت�سجل في الأرب��اح �أو الخ�سائر .كما �أن القيم العادلة
للأ�صول المالية ف��ي ه��ذه الفئة يتم تحديدها بالرجوع �إل��ى
معامالت الأ�سواق الن�شطة �أو با�ستخدام تقنيات تقييم عند عدم
وجود �سوق ن�شط.
• الأ�صول المالية المتاحة للبيع
�إن الأ�صول المالية المتاحة للبيع هي �أ�صول مالية غير م�شتقة �أما
محددة لهذه الفئة �أو غير م�ؤهلة الدراجها في �أي فئات اخرى
للأ�صول المالية.
�إن الأ�صول المالية التي ال يمكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل
يعتمد عليه يتم ادراج��ه��ا بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر انخفا�ض
القيمة� ،إن وج��دت .يتم ت�سجيل تكاليف انخفا�ض القيمة في
الأرباح �أو الخ�سائر� .إن جميع الأ�صول المالية االخرى المتاحة
للبيع يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما �أن الأرب��اح والخ�سائر
ت�سجل في الإي���رادات ال�شاملة االخ��رى وت��درج �ضمن احتياطي
القيمة العادلة في حقوق الملكية ،با�ستثناء خ�سائر انخفا�ض
القيمة ،وفروقات تحويل العمالت الأجنبية على الأ�صول النقدية
ت�سجل في بيان الدخل المجمع .عند ا�ستبعاد الأ�صل �أو تحديده
على انه قد انخف�ضت قيمته ،ف�إن الأرباح �أو الخ�سائر التراكمية
الم�سجلة في الإيرادات ال�شاملة االخرى يتم �إعادة ت�صنيفها من
احتياطي حقوق الملكية �إلى بيان الدخل المجمع وتظهر كتعديل
�إعادة ت�صنيف �ضمن الإيرادات ال�شاملة االخرى.
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بالتقييم فيما �إذا كان
هناك دليل مو�ضوعي على �أن احد الأ�صول المالية المتاحة للبيع �أو
مجموعة �أ�صول مالية متاحة للبيع قد انخف�ضت قيمتها .ففي حال
ا�ستثمارات الأ�سهم الم�صنفة ك�أ�صول مالية متاحة للبيع ،يت�ضمن
الدليل المو�ضوعي انخفا�ضا جوهريا �أو متوا�صال في القيمة
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العادلة ال�ستثمار الأ�سهم عن تكلفته .يتم تقييم “االنخفا�ض
الجوهري” مقابل التكلفة الأ�صلية لال�ستثمار و“االنخفا�ض
المتوا�صل” مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة تحت
تكلفتها الأ�صلية .وحيثما كان هناك دليل على انخفا�ض القيمة،
يتم حذف الخ�سارة التراكمية من الإي��رادات ال�شاملة االخرى
ويتم ت�سجيلها في بيان الدخل المجمع.
يتم ت�سجيل رد خ�سائر انخفا�ض القيمة في الإي��رادات ال�شاملة
االخرى ،با�ستثناء الأ�صول المالية التي هي عبارة عن �أوراق دين
ت�سجل في بيان الدخل المجمع فقط �إذا كان بالإمكان ربط الرد
ب�شكل مو�ضوعي بحدث ح�صل بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض
القيمة.

 3.11.5الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم المالية
تت�ضمن الخ�صوم المالية للمجموعة قرو�ض وذمم تجارية دائنة
وح�سابات دائنة اخرى.

 4.11.5محا�سبة تواريخ المتاجرة وال�سداد
�إن جميع الم�شتريات والمبيعات “بالطرق المعتادة” للأ�صول
المالية يتم ت�سجيلها على �أ�سا�س تاريخ المتاجرة� ،أي بالتاريخ
الذي تلتزم فيه المن�ش�أة ب�شراء �أو بيع الأ�صول� .إن الم�شتريات
اوالمبيعات بالطرق المعتادة هي م�شتريات �أو مبيعات الأ�صول
المالية التي تتطلب ت�سليم الأ�صول خالل اطار زمني يتم تحديده
بالنظم �أو بالعرف ال�سائد في الأ�سواق.

 5.11.5التكلفة المطف�أة للأدوات المالية
يتم احت�ساب هذه التكلفة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية
ناق�ص ًا مخ�ص�ص انخفا�ض القيمة� .إن عملية االحت�ساب ت�أخذ
بعين االعتبار �أي عالوة �أو خ�صم على ال�شراء وتت�ضمن تكاليف
ور�سوم المعاملة التي تعتبر ج��زء ًا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة
الفعلية.

 6.11.5ت�سوية الأدوات المالية

يعتمد القيا�س الالحق للخ�صوم المالية على ت�صنيفها على النحو
التالي:

يتم ت�سوية الأ�صول والخ�صوم المالية ويتم ادراج �صافي المبلغ
في بيان المركز المالي المجمع فقط �إذا كان هناك حق قانوني
قابل للتنفيذ حالي ًا لت�سوية المبالغ الم�سجلة وكانت هناك نية
للت�سوية على �أ�سا�س �صافي �أو لتحقق الأ�صول وت�سوية الخ�صوم
في �آن واحد.

تدرج هذه الخ�صوم ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
�إن القرو�ض والذمم التجارية الدائنة و�صكوك الم�شاركة ودائني
المرابحة ت�صنف تحت خ�صوم مالية غير المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل.

 7.11.5القيمة العادلة للأدوات المالية

• الخ�صوم المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل

• الذمم التجارية الدائنة
يتم ت�سجيل الخ�صوم لمبالغ �سيتم دفعها في الم�ستقبل عن
ب�ضائع وخدمات ا�ستلمت �سواء �صدر بها فواتير �أم لم ت�صدر.

• القرو�ض
تقا�س كافة القرو�ض الحق ًا بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلية .كما ت�سجل الأرب��اح والخ�سائر في بيان
الدخل المجمع عندما يتم عدم تحقق الخ�صوم �أي�ض ًا با�ستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلية ( )EIRعملية الإطفاء.

• دائنو مرابحة
تمثل المرابحة الدائنة المبلغ الم�ستحق على �أ�سا�س الدفع الم�ؤجل
لأ�صول تم �شرا�ؤها وفق ًا لترتيبات مرابحة .ت��درج المرابحة
الدائنة بالمبلغ الإجمالي ناق�ص ًا تكلفة التمويل الم�ؤجل .يتم
�صرف تكلفة التمويل الم�ؤجل على �أ�سا�س توزيع ن�سبي زمني ي�أخذ
في االعتبار معدل االقترا�ض الخا�ص بها والر�صيد القائم.
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�إن القيمة العادلة للأدوات المالية التي يتم تداولها في �أ�سواق
ن�شطة بتاريخ كل تقرير مالي يتم تحديدها بالرجوع �إلى �أ�سعار
ال�سوق المدرجة �أو �أ�سعار المتداولين (�سعر العر�ض للمراكز
المالية الطويلة و�سعر الطلب للمراكز المالية الق�صيرة) ،دون
�أي خ�صم خا�ص بتكاليف المعاملة.
بالن�سبة للأدوات المالية التي ال يتم تداولها في �سوق ن�شط ،يتم
تحديد القيمة العادلة لها با�ستخدام تقنيات تقييم منا�سبة.
وهذه التقنيات قد تت�ضمن ا�ستخدام معامالت على �أ�س�س تجارية
حديثة في ال�سوق؛ الرجوع �إلى القيمة العادلة الحالية لأداة مالية
اخرى مماثلة ب�صورة جوهرية؛ تحليل تدفقات نقدية مخ�صومة
�أو �أ�ساليب تقييم اخرى.

 12.5حقوق الملكية ،االحتياطيات ودفعات توزيعات الأرباح
يتمثل ر�أ�س المال في القيمة اال�سمية للأ�سهم التي تم �إ�صدارها
ودفعها.
تت�ضمن عالوة �إ�صدار الأ�سهم �أي ع�لاوات يتم ا�ستالمها عند
�إ���ص��دار ر�أ���س المال .و�أي تكاليف معامالت مرتبطة ب�إ�صدار
الأ�سهم يتم خ�صمها من عالوة الإ�صدار.
يتكون االحتياطي القانوني واالختياري من مخ�ص�صات لأرباح
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الفترة الحالية وال�سابقة وفق ًا لمتطلبات قانون ال�شركات التجارية
وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة الأم.
تت�ضمن البنود االخرى في حقوق الملكية ما يلي:
• احتياطي تحويل العمالت الأجنبية  -وال��ذي يتكون من
ف��روق��ات تحويل العمالت الأجنبية الناتجة ع��ن تحويل
البيانات المالية لل�شركات الأجنبية للمجموعة �إلى الدينار
الكويتي.
• احتياطي القيمة ال��ع��ادل��ة  -وال���ذي يتكون م��ن الأرب���اح
والخ�سائر المتعلقة بالأ�صول المالية المتاحة للبيع.
• احتياطي �أ�سهم الخزينة  -تت�ضمن �أرباح وخ�سائر من بيع
�أ�سهم الخزينة.
تت�ضمن الأرباح المحتفظ بها كافة الأرباح المحتفظ بها للفترة
الحالية وال�سابقة .وجميع المعامالت مع مالكي ال�شركة الأم
ت�سجل ب�صورة منف�صلة �ضمن حقوق الملكية.
توزيعات الأرب��اح الم�ستحقة ال�صحاب حقوق الملكية تدرج في
الخ�صوم االخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية
العمومية.

� 13.5أ�سهم الخزينة
تتكون �أ�سهم الخزينة من �أ�سهم ال�شركة الأم الم�صدرة والتي
تم �إعادة �شرائها من قبل المجموعة ولم يتم �إعادة �إ�صدارها �أو
الغائها حتى الآن .يتم احت�ساب �أ�سهم الخزينة با�ستخدام طريقة
التكلفة .وبموجب هذه الطريقة ،ف�إن متو�سط التكلفة الموزون
للأ�سهم المعاد �شرا�ؤها يحمل على ح�ساب له مقابل في حقوق
الملكية.
عند �إعادة �إ�صدار �أ�سهم الخزينة ،تقيد الأرباح بح�ساب منف�صل
في حقوق الملكية“( ،احتياطي �أ�سهم الخزينة”) ،وهو غير قابل
للتوزيع .و�أي خ�سائر محققة تحمل على نف�س الح�ساب �إلى مدى
الر�صيد الدائن على ذلك الح�ساب .كما �أن �أي خ�سائر زائدة
تحمل على الأرب��اح المحتفظ بها ثم على االحتياطي القانوني
واالختياري .ال يتم دفع �أي �أرب��اح نقدية على هذه الأ�سهم� .إن
�إ���ص��دار �أ�سهم المنحة يزيد من ع��دد �أ�سهم الخزينة ب�صورة
ن�سبية ويخف�ض م��ن متو�سط تكلفة ال�سهم دون الت�أثير على
�إجمالي التكلفة لأ�سهم الخزينة.

يتم قيا�س المخ�ص�صات بالنفقات المقدرة المطلوبة لت�سوية
االلتزام الحالي ا�ستناد ًا �إلى الدليل االكثر وثوق ًا والمتوفر بتاريخ
التقرير المالي ،بما في ذلك المخاطر والتقديرات غير الم�ؤكدة
المرتبطة بااللتزام الحالي .وحيثما يوجد عدد من االلتزامات
المماثلة ،ف���إن احتمالية طلب تدفق م�صادر اقت�صادية �إلى
الخارج في الت�سوية تحدد بالنظر في درجة االلتزامات ككل .كما
يتم خ�صم المخ�ص�صات �إلى قيمها الحالية ،حيث تكون القيمة
الزمنية للنقود جوهرية.
ال يتم ت�سجيل الأ�صول الطارئة في البيانات المالية المجمعة
لكن يتم الإف�صاح عنها عندما يكون هناك احتمال تدفق منافع
اقت�صادية �إلى الداخل.
ال يتم ت�سجيل االل��ت��زام��ات الطارئة ف��ي بيان المركز المالي
المجمع لكن يتم الإف�صاح عنها �إال �إذا كان احتمال تدفق منافع
اقت�صادية �إلى الخارج امرا م�ستبعدا.

 15.5ترجمة العمالت الأجنبية
 1.15.5عملة العر�ض الرئي�سية
تعر�ض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي والتي هي
�أي�ض ًا العملة الرئي�سية لل�شركة الأم .تقوم كل من�ش�أة في المجموعة
بتحديد عملتها الرئي�سية الخا�صة بها والبنود المدرجة في
البيانات المالية لكل من�ش�أة يتم قيا�سها با�ستخدام تلك العملة
الرئي�سية.

 2.15.5معامالت العملة الأجنبية والأر�صدة
يتم تحويل معامالت العملة الأجنبية �إلى العملة الرئي�سية للمن�ش�أة
المعنية في المجموعة با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة في
تواريخ المعامالت (�سعر ال�صرف الفوري)� .إن �أرباح وخ�سائر
ال�صرف االجنبي الناتجة عن ت�سوية مثل تلك المعامالت وعن
�إع��ادة قيا�س البنود النقدية المقومة بالعملة الأجنبية ب�أ�سعار
ال�صرف في نهاية ال�سنة المالية ت�سجل في بيان الدخل المجمع.
بالن�سبة للبنود غير النقدية ،اليتم يتم �إعادة ترجمتها في نهاية
ال�سنة ويتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية (تحول با�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف في تاريخ المعاملة) ،با�ستثناء البنود غير النقدية
المقا�سة بالقيمة العادلة والتي يتم ترجمتها با�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة.

 14.5المخ�ص�صات ،الأ�صول وااللتزامات الطارئة

 3.15.5العمليات الأجنبية

يتم ت�سجيل المخ�ص�صات عندما يكون على المجموعة التزام
حالي قانوني �أو ا�ستداللي نتيجة لحدث ما�ضي ويكون هناك
احتمال الطلب من المجموعة تدفق م�صادر اقت�صادية �إلى
الخارج ويكون بالإمكان تقدير المبالغ ب�شكل يعتمد عليه� .إن
توقيت �أو مبلغ هذا التدفق قد يظل غير م�ؤكد.

في البيانات المالية للمجموعة ،ف�إن جميع الأ�صول والخ�صوم
والمعامالت الخا�صة بمن�ش�آت المجموعة ذات العملة الرئي�سية
بخالف الدينار الكويتي يتم ترجمتها �إلى الدينار الكويتي عند
التجميع .كما �أن العملة الرئي�سية لمن�ش�آت المجموعة بقيت دون
تغيير خالل فترة التقارير المالية.
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تم عند التجميع تحويل الأ�صول والخ�صوم �إلى الدينار الكويتي
ب�سعر الإق��ف��ال بتاريخ التقرير� .إن تعديالت ال�شهرة والقيمة
العادلة الناتجة من �شراء �شركة اجنبية قد تم معاملتها ك�أ�صول
وخ�صوم لل�شركة الأجنبية وتم تحويلها �إلى الدينارالكويتي بتاريخ
الإقفال� .إن الإي��رادات والم�صاريف قد تم تحويلها �إلى الدينار
الكويتي بمتو�سط ال�سعر طوال فترة التقرير .فروقات ال�صرف
تحمل على/تقيد في الإي���رادات ال�شاملة االخ��رى وت�سجل في
احتياطي ترجمة العملة الأجنبية �ضمن حقوق الملكية .وعند
بيع عملية اجنبية ،ف�إن فروقات الترجمة التراكمية المتعلقة بها
والم�سجلة في حقوق الملكية يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى الأرباح �أو
الخ�سائر وت�سجل كجزء من الأرباح �أو الخ�سائر عند البيع.

 16.5مكاف�أة نهاية الخدمة
تقدم المجموعة مكاف�آت نهاية الخدمة لموظفيها .ي�ستند
ا�ستحقاق هذه المكاف�آت �إلى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة
للموظفين خ�ضوعا الت��م��ام ح��د ادن��ى م��ن م��دة الخدمة وفق ًا
لقانون العمل وعقود الموظفين .كما �أن التكاليف المتوقعة لهذه
المكاف�آت ت�ستحق ط��وال فترة التعيين� .إن ه��ذا االل��ت��زام غير
الممول يمثل المبلغ الم�ستحق الدفع لكل موظف نتيجة النتهاء
الخدمة بتاريخ التقرير.
بالن�سبة لموظفيها الكويتيين ،تقوم المجموعة بعمل م�ساهمات
للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية تحت�سب كن�سبة من رواتب
الموظفين وتقت�صر التزامات المجموعة على هذه الم�ساهمات
التي ت�سجل كم�صاريف عند ا�ستحقاقها.

 17.5معامالت مع اطراف ذات �صلة
تتمثل االطراف ذات ال�صلة ب�أع�ضاء مجل�س الإدارة والموظفين
التنفيذيين و�أع�ضاء العائلة المقربين وال�شركات التي يملكون
فيها ح�ص�صا رئي�سية .يتم اعتماد المعامالت مع �أطراف ذات
�صلة من قبل الإدارة.
�6.6أحكام الإدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
�إن �إع���داد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من
الإدارة اتخاذ الأح��ك��ام والتقديرات واالفترا�ضات التي ت�ؤثر
على القيمة المدرجة لكل من الإي��رادات والم�صاريف والأ�صول
والخ�صوم والإف�صاح عن االلتزامات الطارئة في نهاية فترة
التقارير المالية .مع ذلك ،ف�إن عدم الت�أكد من تلك االفترا�ضات
والتقديرات قد ت���ؤدي �إل��ى نتائج تتطلب تعديال جوهريا على
القيمة المدرجة لكل من الأ�صول والخ�صوم والتي قد تت�أثر في
الفترات الم�ستقبلية.

� 1.6أحكام الإدارة الهامة
عند تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة ،تقوم الإدارة
باتخاذ الأحكام الهامة التالية والتي لها اكبر االثر على المبالغ
المدرجة في البيانات المالية المجمعة:
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 1.1.6ت�صنيف الأدوات المالية
يتم اتخاذ �أحكام في ت�صنيف الأدوات المالية بناء على نية
الإدارة بال�شراء.
تقوم المجموعة بت�صنيف الأ�صول المالية ك�أ�صول محتفظ بها
لغر�ض المتاجرة �إذا تمت حيازتها ب�صفة �أ�سا�سية من اجل
تحقيق ربح ق�صير االجل.
�إن ت�صنيف الأ�صول المالية ك�أ�صول محددة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية قيام الإدارة بمراقبة اداء
تلك الأ�صول المالية .وعندما ال يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن
يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�سهولة والتغيرات في القيم العادلة
يتم ادراجها كجزء من بيان الدخل المجمع في ح�سابات الإدارة،
عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
�إن ت�صنيف الأ�صول كقرو�ض ومدينين يعتمد على طبيعة تلك
الأ�صول .فاذا لم تتمكن المجموعة من المتاجرة في هذه الأ�صول
المالية ب�سبب �سوق غير ن�شط وكانت النية هي ا�ستالم دفعات
ثابتة �أو محددة ،عندها يتم ت�صنيف الأ�صول المالية كقرو�ض
ومدينين.
جميع الأ�صول المالية االخرى يتم ت�صنيفها ك�أ�صول متاحة للبيع.

 2.6عدم الت�أكد من التقديرات
�إن المعلومات حول التقديرات واالفتر�ضات التي لها اهم االثر
على تحقق وقيا�س الأ�صول والخ�صوم والإي��رادات والم�صاريف
مبينة ادناه .قد تختلف النتائج الفعلية ب�صورة جوهرية.

 1.2.6انخفا�ض قيمة ال�شركات الزميلة
تقوم المجموعة بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية بالتحديد فيما
�إذا كان من ال�ضروري ت�سجيل �أي خ�سارة انخفا�ض في القيمة
على ا�ستثمار المجموعة في ال�شركات الزميلة بتاريخ كل تقرير
مالي بناء على وجود �أي دليل مو�ضوعي على �أن اال�ستثمار في
ال�شركة الزميلة قد انخف�ضت قيمته .فاذا كان هذا هو الحال،
تقوم المجموعة باحت�ساب مبلغ االنخفا�ض كالفرق بين المبلغ
الممكن ا�سترداده لل�شركة الزميلة وقيمته المدرجة وت�سجيل
المبلغ في بيان الدخل المجمع.
2.6.2

انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم المتاحة للبيع

تقوم المجموعة بمعاملة ا�ستثمارات الأ�سهم المتاحة للبيع على
انها انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري
�أو متوا�صل ف��ي القيمة ال��ع��ادل��ة ع��ن تكلفتها �أو عند وج��ود
دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة� .إن تحديد االنخفا�ض
«الجوهري» �أو «المتوا�صل» يتطلب تقديرات هامة.
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� .6أحكام الإدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات (تتمة)
� 1.6أحكام الإدارة الهامة (تتمة)

 3.6.2انخفا�ض قيمة الذمم التجارية المدينة
يتم عمل تقدير للمبلغ الممكن تح�صيله للأر�صدة التجارية
المدينة عند عدم �إمكانية تح�صيل المبلغ بالكامل .بالن�سبة
للمبالغ الهامة الفردية ،يتم عمل ه��ذا التقدير على �أ�سا�س
�إف��رادي� .أما بالن�سبة للمبالغ غير الهامة ب�صورة فردية ولكن
فات موعد ا�ستحقاقها ،فيتم تقييمها ب�صورة مجمعة ويتم تطبيق
مخ�ص�ص لها ح�سب طول مدة الت�أخير ا�ستناد ًا �إل��ى معدالت
اال�سترداد التاريخية.
و�أي فرق بين المبالغ التي يتم تح�صيلها فعال في فترات م�ستقبلية
والمبالغ المتوقعة �سيتم ت�سجيله في بيان الدخل المجمع.

االخذ بعين االعتبار الدليل االكثر وثوق ًا المتوفر بتاريخ كل تقرير
مالي .قد يت�أثر التحقق الم�ستقبلي لهذه الب�ضاعة بالتكنولوجيا
الم�ستقبلية �أو باية تغيرات اخرى يحدثها ال�سوق والتي قد تخف�ض
من �أ�سعار البيع الم�ستقبلية.

 5.6.2االعمار الإنتاج ية للأ�صول القابلة لال�ستهالك
تقوم الإدارة بمراجعة تقديرها لالعمار الإن��ت��اج ية للأ�صول
ال��ق��اب��ل��ة لال�ستهالك ب��ت��اري��خ ك��ل ت��ق��ري��ر م��ال��ي ا���س��ت��ن��اد ًا �إل��ى
اال�ستخدام المتوقع للأ�صول .كما �أن التقديرات غير الم�ؤكدة
في هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير ا�ستخدام بع�ض
البرامج والمعدات.

 2.4.6انخفا�ض قيمة الب�ضاعة

 2.6.6القيمة العادلة للأدوات المالية

ت�سجل الب�ضاعة بالتكلفة و�صافي القيمة الممكن تحقيقه ايهما اقل.
وعندما ت�صبح الب�ضاعة قديمة �أو متقادمة ،يتم عمل تقدير ل�صافي
قيمتها الممكن تحقيقه .بالن�سبة للمبالغ الهامة ب�صورة فردية،
يتم عمل هذا التقدير على �أ�سا�س �إف��رادي� .أما بالن�سبة للمبالغ
غير الهامة ب�صورة فردية ،لكنها قديمة �أو متقادمة ،فيتم تقييمها
ب�صورة مجمعة ويتم تطبيق مخ�ص�ص لها ح�سب ن��وع الب�ضاعة
ودرجة القدم �أو التقادم ا�ستناد ًا �إلى �أ�سعار البيع التاريخية.

تقوم الإدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة
ل��ل��أدوات المالية عندما التتوفر ه��ن��اك �أ���س��ع��ار ���س��وق ن�شط.
وهذا يتطلب من الإدارة تطوير تقديرات وافترا�ضات ا�ستناد ًا
�إل��ى معطيات �سوقية وذل��ك با�ستخدام بيانات مر�صودة �سيتم
ا�ستخدامها من قبل المتداولين في ال�سوق في ت�سعير الأداة
المالية .فاذا كانت تلك البيانات غير مر�صودة ،تقوم الإدارة
با�ستخدام �أف�ضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة المقدرة
ل�ل�أدوات المالية عن الأ�سعار الفعلية التي �سيتم تحقيقها في
معاملة على �أ�س�س تجارية بتاريخ التقرير.

تقوم الإدارة بتقدير �صافي القيمة الممكن تحقيقه للب�ضاعة مع
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7.7ال�شركات التابعة
تفا�صيل ال�شركات التابعة كما يلي:
ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س

�شركة ال�صناعات لأنظمة البناء  -ذ.م.م الكويت
�شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك
الكويت
�ش.م.ك (مقفلة)

ن�سبة الملكية
 31دي�سمبر
 31دي�سمرب

الن�شاط

2012
%
98

2011
%
98

عقود مقاوالت

60

60

الت�صنيع

�8.8إيراد مبيعات وخدمات
ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

مبيعات مواد البناء والبنية التحتية
خدمات عقود

2011

39,631,017

37,790,747

2,553,913

2,528,965

42,184,930

40,319,712

�9.9إيرادات ت�شغيل �أخرى
ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

�إيرادات ت�أجير
�أخرى

2011

175,910

491,220

538,132

327,188

714,042

818,408

�1010إيرادات ا�ستثمارات
ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر
2012

(خ�سارة)  /ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
خ�سارة ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�إيرادات ا�ستثمارات مرابحة ووكالة ق�صيرة االجل
�إيرادات فوائد واخرى
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د.ك

ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر
2011

د.ك

)(160,748

1,014,039

598,830

146,468

57,781

60,000

)(246,617

)(1,071,730

95,128

14,442

19,401

24,492

363,775

187,711
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1111ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة الخا�صة بمالكي ال�شركة الأم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة بتق�سيم ربح ال�سنة الخا�ص بمالكي ال�شركة الأم على المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم
القائمة خالل ال�سنة كما يلي:
ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
2012

ربح ال�سنه الخا�صة بمالكي ال�شركة الأم (د.ك)
المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم الخزينة)
ربح ال�سهم الأ�سا�سي والمخفف

2011

5,025,725

4,236,418

345,350,592

344,820,051

14.55فل�س

12.29فل�س

�إن نظام �أ�سهم المنحة للموظفين لي�س له ت�أثير على ربحية ال�سهم المخففة ،لذلك لم يتم عر�ض تلك المعلومات.
1212ممتلكات و�آالت ومعدات

 31دي�سمبر 2012

التكلفـه
في  1يناير
ا�ضافات  /تحويالت
المحول �إلى مخزون
وقطع الغيار
(�إي�ضاح )15
�شطب  /ا�ستبعادات
في  31دي�سمبر

مباني
د.ك

�آالت ومعدات
د.ك

�سيارات
د.ك

اثاث ومعدات
د.ك

�أ�صول قيد
الإن�شاء
د.ك

المجموع
د.ك

25,078,663

37,527,118

10,820,905

4,742,722

17,033,107

95,202,515

5,402,702

6,465,967

527,458

255,224

)(10,333,465

2,317,886

-

-

-

-

)(2,117,185

)(2,117,185

)(1,386,330

)(354,150

)(822,184

)(214,923

-

)(2,777,587

29,095,035

43,638,935

10,526,179

4,783,023

4,582,457

92,625,629

اال�ستهالك المتراكم
في  1يناير
المحمل على ال�سنة
متعلق بال�شطب /
بالإ�ستبعادات
في  31دي�سمبر

23,493,639

31,861,062

8,765,610

4,458,310

-

68,578,621

288,907

1,642,293

824,963

194,578

-

2,950,741

)(1,386,293

)(350,635

)(822,118

)(212,527

-

)(2,771,573

22,396,253

33,152,720

8,768,455

4,440,361

-

68,757,789

�صافي القيمة
الدفتريه
في  31دي�سمبر

6,698,782

10,486,215

1,757,724

342,662

4,582,457

23,867,840
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 .12ممتلكات و�آالت ومعدات (تتمة)

 31دي�سمبر 2011

مباني
د.ك

�آالت ومعدات
د.ك

�سيارات
د.ك

اثاث ومعدات
د.ك

�أ�صول قيد
الإن�شاء
د.ك

المجموع
د.ك

التكلفـه

في  1يناير
ا�ضافات  /تحويالت
�شطب  /ا�ستبعادات
في  31دي�سمبر

25,058,069

35,992,797

10,139,108

4,606,484

16,085,633

91,882,091

20,594

1,541,771

1,067,797

137,071

947,474

3,714,707

-

)(7,450

)(386,000

)(833

-

)(394,283

25,078,663

37,527,118

10,820,905

4,742,722

17,033,107

95,202,515

اال�ستهالك المتراكم
في  1يناير
المحمل على ال�سنة
متعلق بال�شطب /
بالإ�ستبعادات
في  31دي�سمبر

23,262,710

30,502,818

8,337,657

4,311,049

-

66,414,234

230,929

1,365,319

813,932

147,484

-

2,557,664

-

)(7,075

)(385,979

)(223

-

)(393,277

23,493,639

31,861,062

8,765,610

4,458,310

-

68,578,621

�صافي القيمة
الدفتريه
في  31دي�سمبر

1,585,024

5,666,056

2,055,295

284,412

17,033,107

26,623,894

تم ت�شييد مباني ال�شركة الأم على �أرا�ضي م�ست�أجرة من حكومة دولة الكويت من خالل عقود قابلة للتجديد.
تمثل الأ�صول قيد الإن�شاء التكاليف الخا�صة بتو�سعة م�صانع المجموعة الحالية وت�شييد خطوط �إنتاج لل�شركة التابعة .خالل ال�سنة ،جزء
من خطوط الإنتاج والتي اكتملت و�أ�صبحت جاهزة لغر�ض الإ�ستخدام ،تم ر�سملتها �إلى الفئة المنا�سبة� .سيتم تحويل التكلفة المتعلقة لبقية
خطوط الإنتاج والمرافق �إلى فئات الأ�صول المرتبطة بها عندما ت�صبح جاهزة للإ�ستخدام.
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1313ا�ستثمار في �شركات زميلة
بلد الت�أ�سي�س
ال�سعودية
�شركة ال�سعودية للطوب العازل  -ذ.م.م
الكويت
�شركة الكويتية لل�صخور � -ش.م.ك (مقفلة)
الكويت
�شركة الراية العالمية العقارية � -ش.م.ك (مقفلة)
البحرين
م�صنع �أنظمة البناء العازل  -ذ.م.م
ُعمان
�شركة �صناعات الخليج المتحدة للأنابيب  -ذ.م.م
ُعمان
�شركة العمانية الألمانية لمواد البناء  -ذ.م.م
�إن الحركة على اال�ستثمار في �شركات زميلة خالل ال�سنة هي كما يلي:

ن�سبة الملكية
 31دي�سمبر
 31دي�سمبر
2012

2011

ت�صنيع
مواد بناء
عقارات
مقاوالت
ت�صنيع
ت�صنيع

 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

% 50

% 50

% 38

% 38

% 20

% 20

% 50

% 50

% 30

% 30

% 32.5

% 32.5

2012

الر�صيد في بداية ال�سنة
�إ�ضافات خالل ال�سنة
انخفا�ض في ر�أ�س مال �شركة زميلة
ح�صة في نتائج �شركات زميلة
هبوط في قيمة ا�ستثمار في �شركة زميلة
خ�سارة من حيازة �شركة زميلة
ح�صة في �إيرادات �شاملة �أخرى
فروقات ترجمة عملة �أجنبية

الن�شاط

2011

6,842,977

6,680,354

-

935,454

)(82,801

-

)(709,828

)(689,405

)(250,000

-

-

)(55,396

23,143

15,922

16,617

)(43,952

5,840,108

6,842,977

نتيجة الختبارات هبوط في القيمة الدفترية لال�ستثمار في ال�شركة الزميلة ،حققت المجموعة خ�سارة هبوط في القيمة بمبلغ 250,000
د.ك ( : 2011ال �شيء).

الح�صه في �أ�صول وخ�صوم ال�شركات الزميله:
 31دي�سمبر
2012

الأ�صول
الخ�صوم

د.ك

13,612,517
)(7,772,409
5,840,108

 31دي�سمبر
2011

د.ك

14,903,758
)(8,060,781
6,842,977

الح�صة في �إيرادات وخ�سائر ال�شركات الزميله:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

الإيرادات
خ�سارة

4,491,095
)(709,828

2011

3,862,203
)(689,405

جميع ال�شركات الزميلة غير مدرجة.
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1414ا�ستثمارات متاحه للبيع
 31دي�سمبر
2012

�أ�سهم محلية مدرجة
�أ�سهم محلية غير مدرجة
�أ�سهم �أجنبية مدرجة
�أ�سهم �أجنبية غير مدرجة
ا�ستثمارات مرابحة

د.ك

 31دي�سمبر
2011

د.ك

11,814,979

12,123,081

9,262,032

9,736,621

1,852,072

1,273,252

16,771,865

18,141,307

2,998,571

-

42,699,519

41,274,261

خالل ال�سنة ،تم بيع بع�ض اال�ستثمارات المتاحة للبيع والتي كانت مدرجة بالتكلفة وقيمتها  615,370د.ك ( 2,520,594 : 2011د.ك)،
ونتج عن البيع خ�سارة بمبلغ  160,748د.ك ( : 2011ربح بمبلغ  1,014,039د.ك).
خالل ال�سنة ،اعترفت ال�شركة الأم بخ�سائر هبوط قيمة بمبلغ  2,336,905د.ك ( 3,650,895 : 2011د.ك) مقابل ا�ستثمارات معينة.
�أ�سهم محلية مدرجة بمبلغ  11,359,150د.ك ( 11,160,227 : 2011د.ك) مرهونة مقابل ت�سهيالت قرو�ض (�إي�ضاح .)22
يتمثل ا�ستثمار المرابحة في م�شاركة ال�شركة الأم في ترتيب م�شترك لت�سهيالت المرابحة المقدمة لل�شركة الأم الرئي�سية من قبل
م�ؤ�س�سة مالية ا�سالمية محلية .يحمل اال�ستثمار خيارا لتحويل هذا اال�ستثمار �إلى �أ�سهم ملكية ل�شركة كويتية مدرجة ب�سعر متفق عليه
في حال التخلف عن ال�سداد �أو عند اال�ستحقاق ،ايهما ا�سبق .كما يحمل اال�ستثمار معدل ربح فعلي بن�سبة  %5وي�ستحق بتاريخ 10
�أغ�سط�س .2015
1515ب�ضاعة وقطع غيار
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

مواد اوليه
ب�ضاعة جاهزة واعمال قيد التنفيذ
قطع غيار
ب�ضاعة بالطريق
مخ�ص�ص ب�ضاعه متقادمة وبطيئة الحركه

2011

7,972,629

5,408,159

4,345,738

3,769,510

2,630,152

2,455,182

565,386

704,054

15,513,905

12,336,905

)(650,701

)(650,701

14,863,204

11,686,204

خالل ال�سنة ،وبناء على ابتداء الن�شاط التجاري للإنتاج لل�شركة التابعة ،قامت المجموعة بتحويل بع�ض البنود من المخزون وبمبلغ
 2,117,185د.ك من �أ�صول قيد الإن�شاء �إلى مخزون وقطع غيار (�إي�ضاح .)12
1616ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

محددة عند التحقق المبدئي:
�صناديق مدارة ومحافظ
�أوراق ملكية مالية م�سعرة
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2,910,286

2011

3,511,342

581,834

669,659

3,492,120

4,181,001
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1717ذمم مدينه و�أ�صول اخرى
 31دي�سمبر
2012

ذمم تجارية مدينة  -بال�صافي
م�ستحق من ال�شركة الأم الرئي�سية
م�ستحق من �شركات زميلة
م�ستحق من �شركات ذات �صله
ذمم مدينة ناتجة من بيع ا�ستثمار
ذمم موظفين
دفعات مقدمة ل�شراء ا�ستثمارات
مدفوعات مقدما
دفعات مقدمة �إلى المقاولين
محجوزات �ضمان
�إيرادات م�ستحقة و�أ�صول اخرى

د.ك

6,867,554

 31دي�سمبر
2011

د.ك

8,353,844

173,519

55,386

3,659,517

3,370,498

9,023

9,023

960,293

2,511,582

118,410

162,767

1,000,000

20,543

420,431

365,759

188,546

314,265

557,038

348,404

178,358

133,609

14,132,689

15,645,680

� 1.17إن القيم المدرجة للأ�صول المالية �أعاله تقارب قيمها العادلة وت�ستحق جميعها خالل �سنة.
 2.17خالل ال�سنة دخلت المجموعة في عقد ل�شراء ا�ستثمار والتي ما زالت قيد االنتهاء بتاريخ المركز المالي.
 3.17الذمم التجارية ال تحمل فائدة وهي ت�ستحق ب�شكل عام من  90 – 30يوما.
�أن التحليل الزمني للذمم التجارية كما في  31دي�سمبر كما يلي:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

لي�ست م�ستحقة وال يوجد هبوط في قيمتها
م�ستحقة ولكن ال يوجد هبوط في قيمتها
 � 3إلى  6ا�شهريوجد هبوط في قيمتها
 اكثر من �ستة ا�شهرمجموع الذمم التجارية

2011

4,757,167

6,453,251

2,088,082

1,900,593

272,305

1,849

7,117,554

8,355,693

الذمم التجارية التي ا�صبحت م�ستحقة في اقل من ثالثة ا�شهر ال يعتبر هناك هبوط في قيمتها .كما في  31دي�سمبر  ،2012يوجد ذمم
تجارية بمبلغ  2,088,082د.ك ( 1,900,593 : 2011د.ك) والتي كانت م�ستحقة ولكن دون وجود هبوط في قيمتها تتعلق بعدد من
العمالء الم�ستقلين لي�س لديهم تاريخ بالتخلف في الدفع.
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1818ر�أ�س المال وعالوة الإ�صدار
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

�أ�سهم بقيمة  0.100د.ك لل�سهم الواحد
 الم�صرح به -م�صدرة ومدفوعه بالكامل نقدا

2011

35,320,187

34,620,187

34,620,187

34,620,187

وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في  8مايو  2012على زيادة ر�أ�س المال الم�صرح به لل�شركة من � 346,201,864سهم
�إلى � 353,201,864سهم والتي �سيتم �إ�صدارها للموظفين بموجب خطة خيار الأ�سهم الخا�صة بالموظفين.
قامت المجموعة خالل الفترة ب�إن�شاء خطة خيار �أ�سهم للموظفين .بموجب تلك الخطة� ،سيتم منح بع�ض الموظفين �أ�سهما لمدة خم�س
�سنوات اعتبار ًا من � 2012إلى  2016ب�سعر يتم تحديده من قبل مجل�س الإدارة� .إن �إجمالي عدد الأ�سهم التي �سيتم منحها بموجب الخطة
هو � 7,000,000سهم .تم اعتماد الخطة من قبل الجهات المعنية والم�ساهمين في الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة في
 8مايو  .2012لم يتم منح �أي �أ�سهم للموظفين حتى تاريخ  31دي�سمبر .2012
�1919أ�سهم خزينة

عدد الأ�سهم
ن�سبة الأ�سهم الم�صدرة
تكلفة �أ�سهم الخزينة (د.ك)
القيمة ال�سوقية (د.ك)

 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

19,932

1,384,609

2012

2011

% 0.01

% 0.40

6,440

570,630

7,076

387,691

�إن احتياطيات لدى ال�شركة الأم معادلة لتكلفة �أ�سهم الخزينة تم ت�صنيفها على انها غير قابلة للتوزيع.
�2020إحتياطي قانوني واختياري
وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم تحويل  %10من ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى ح�ساب االحتياطي القانوني .يجوز لل�شركة الأم �أن تقرر وقف
هذا التحويل ال�سنوي عندما يعادل ر�صيد االحتياطي القانوني  %50من ر�أ�س المال المدفوع.
�إن التوزيع من االحتياطي القانوني محدد بالمبلغ المطلوب لت�أمين توزيع �أرباح بن�سبة  %5من ر�أ�س المال المدفوع في ال�سنوات التي ال
ت�سمح فيها الأرباح المحتفظ بها بت�أمين هذا الحد.
وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم يتم تحويل  %10من ربح ال�سنه قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى الإحتياطي الإختياري .ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي
االختياري.
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2121بنود �أخرى لحقوق الملكية
احتياطي
احتياطي القيمة تحويل عملة
اجنبية
العادلة
د.ك
د.ك
الر�صيد في  1يناير 2012

احتياطي
�أ�سهم
خزينة
د.ك

المجموع
د.ك

36,368

5,010,828
)(36,368
16,617

5,058,531

)(84,071

-

-

)(36,368

-

16,617

-

19,896

3,247

-

23,143

)(1,362,612

-

-

)(1,362,612

بيع �أ�سهم خزينة
فروقات تحويل ناتجة من ترجمة الأن�شطة الأجنبية
ح�صة من �إيرادات �شاملة �أخرى ل�شركات زميلة
�أ�صول مالية متاحة للبيع
�صافي الخ�سارة الناتج خالل ال�سنة
المحول �إلى بيان الدخل المجمع من هبوط القيمة
المحول �إلى بيان الدخل المجمع من البيع
مجموع الأيرادات ( /الخ�سائر) ال�شاملة الأخرى
الر�صيد في  31دي�سمبر 2012

2,336,905

-

-

2,336,905

)(59,768

-

-

)(59,768

934,421

19,864

)(36,368

917,917

5,992,952

)(64,207

-

5,928,745

الر�صيد في  1يناير 2011

7,573,592

)(37,037

36,368

7,572,923

-

)(43,952

-

)(43,952

19,004

)(3,082

-

15,922

)(6,176,960

-

-

)(6,176,960

3,650,895

-

-

3,650,895

)(8,000

-

-

)(8,000

)(2,515,061

)(47,034

-

)(2,562,095

5,058,531

)(84,071

36,368

5,010,828

فروقات تحويل ناتجة من ترجمة الأن�شطة الأجنبية
ح�صة من �إيرادات �شاملة �أخرى ل�شركات زميلة
�أ�صول مالية متاحة للبيع
�صافي الخ�سارة الناتجة خالل ال�سنة
 المحول �إلى بيان الدخل المجمع من هبوط القيمةالمحول �إلى بيان الدخل المجمع من البيع
مجموع الخ�سائر ال�شاملة الأخرى
الر�صيد في  31دي�سمبر 2011
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2222قرو�ض الجل
 31دي�سمبر
2012

ت�سهيل قر�ض  -ديناركويتي
ت�سهيل قر�ض  -دوالر �أمريكي
ق�سط ي�ستحق خالل �سنة واحدة
ق�سط ي�ستحق بعد �سنة واحدة

د.ك

 31دي�سمبر
2011

د.ك

3,702,446

5,502,446

3,541,250

7,002,500

7,243,696

12,504,946

)(5,341,250

)(5,301,250

1,902,446

7,203,696

ت�سهيل قر�ض  -ديناركويتي
قامت ال�شركة الأم بالح�صول على قر�ض من بنك الكويت ال�صناعي بقيمة  9,000,000د.ك ويحمل معدل فائدة �سنوية بقيمة  %3.5على
القيمة الم�سحوبة و� %1سنوي ًا على القيمة غير الم�سحوبة .تم الح�صول على القر�ض لتمويل ،وب�شكل جزئي� ،إن�شاء م�صنع جديد .كما �أن
القر�ض م�ضمون من ال�شركة الأم الرئي�سية .يتم �سداد القر�ض على ع�شر دفعات ن�صف �سنوية بقيمة  900,000د.ك للدفعة الواحدة تبد�أ
من  15يوليو  .2011الأق�ساط الم�ستحقة خالل االثنى ع�شر �شهرا القادمة م�صنفة كخ�صوم متداولة.
ت�سهيل قر�ض – دوالر �أمريكي
في  ،2011ح�صلت ال�شركة الأم على ت�سهيل قر�ض من بنك اجنبي بقيمه  25,000,000دوالر امريكي ويحمل متو�سط فائده فعلي بقيمه
� %3سنوي ًا.
ي�ستحق القر�ض على اربع دفعات ن�صف �سنويه مت�ساويه تبد�أ من  4ابريل � .2012إن هذا القر�ض م�ضمون عن طريق رهن ا�ستثمارات
معينة بقيمة  11,359,150د.ك ( 31دي�سمبر  11,160,227 : 2011د.ك) (�إي�ضاح .)14
2323دائنو مرابحة
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

مرابحة ق�صيرة االجل
مرابحة طويلة االجل:
 م�ستحق خالل �سنة واحدة -م�ستحق بعد �سنة واحدة

2011

6,639,164

3,056,970

16,885

18,420

-

16,885

16,885

35,305

6,656,049

3,092,275

يمثل ه��ذا البند ت�سهيالت مرابحه ت��م الح�صول عليها م��ن م�ؤ�س�سات ا�سالمية محليه وتحمل متو�سط معدل رب��ح فعلي
(� )%4.5 : 2011سنوي ًا.

48

%4.5

التقرير ال�سنوي 2012

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

2424ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

2011

2012

د.ك

د.ك

ذمم تجارية دائنة
م�ستحق �إلى �شركات زميلة
م�ستحق �إلى �شركات اخرى ذات �صله
ذمم موظفين
مخ�ص�ص اجازات الموظفين
م�صاريف م�ستحقة
الم�ستحق �إلى عمالء عن عقود مقاوالت
خ�صوم �أخرى

5,066,638
67,262
151,027
186,633
642,616
1,474,728
88,770
1,105,633
8,783,307

6,008,327
335,341
151,873
726,909
989,622
47,001
1,104,347
9,363,420

2525وديعة ثابتة
تحمل الوديعة الثابتة فائدة بمعدل � %2سنوي ًا (.)1.85% : 2011

2626قطاعات الت�شغيل
�إن عر�ض القطاعات الرئي�سي للمجموعة يتم على �أ�سا�س الن�شاط.
تزاول المجموعة قطاعين من الأن�شطة ،مواد البناء وخدمات العقود واال�ستثمار� .إن التحليل القطاعي هو كما يلي:
مواد البناء وخدمات عقود
 31دي�سمبر  31دي�سمرب
2012

2011

42,184,930
-

د.ك

�إيراد ( /خ�سارة) القطاع
خ�سائر ا�ستثمار
ح�صة في نتائج �شركات
زميله
هبوط في قيمة ا�ستثمار في
�شركة زميلة
خ�سارة من حيازة �شركة
زميلة
المبيعات ح�سب بيان الدخل
المجمع
8,427,297
نتائج القطاع
م�صاريف غير موزعة
ربح ال�سنة ح�سب بيان الدخل
المجمع
2,950,741
ا�ستهالك
هبوط في قيمة ا�ستثمارات
متاحة للبيع
الأ�صول
الخ�صوم

47,070,382
)(20,812,242
26,258,140

د.ك

اال�ستثمارات
 31دي�سمبر  31دي�سمرب
2012

2011

د.ك

د.ك

 31دي�سمبر

المجموع

2012

د.ك

 31دي�سمرب

2011

د.ك

40,319,712
-

)(2,932,958
1,973,130

)(4,207,985
3,463,184

39,251,972
1,973,130

36,111,727
3,463,184

-

709,828

689,405

709,828

689,405

-

250,000

-

250,000

-

-

-

55,396

-

55,396

9,062,039

)(2,932,958

)(4,207,985

42,184,930
5,494,339
)(813,390

40,319,712
4,854,054
)(617,636

2,557,664

-

-

4,680,949
2,950,741

4,236,418
2,557,664

-

2,336,905

3,650,895

2,336,905

3,650,895

48,958,062
)(16,368,340
32,589,722

64,089,586
)(7,579,037
56,510,549

60,260,199
)(12,723,235
47,536,964

111,159,968
)(28,391,279
82,768,689

109,218,261
)(29,091,575
80,126,686
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2727توزيعات �أرباح مقترحة
خ�ضوعا للموافقات المطلوبة من الجهات المخت�صة والجمعية العمومية للم�ساهمين ،اقترح مجل�س الإداره توزيع �أرب��اح نقدية على
الم�ساهمين بواقع  12فل�س ( 10 : 2011فل�س) لل�سهم الواحد من ر�أ�س المال المدفوع ،عن ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر
 ،2012وذلك للم�ساهمين الم�سجلين بتاريخ الجمعية العمومية.
اعتمدت الجمعية العمومية لم�ساهمي ال�شركة المنعقدة في  8مايو  2012البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .2011
كما وافقت �أي�ضا الجمعية العمومية للم�ساهمين على توزيع �أرباح نقدية بواقع  10فل�س ( 8 :2010فل�س) لل�سهم بمبلغ  3,451,499د.ك
لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2011دفعت الحق ًا لتاريخ الموافقة.
2828معامالت مع �أطراف ذات �صلة
تتمثل الأطراف ذات ال�صلة في الم�ساهمين الرئي�سيين و�أع�ضاء مجل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا لل�شركة الأم و�شركات يملكون فيها
ح�ص�ص ًا رئي�سية �أو ب�إمكانهم ممار�سة ت�أثير ملمو�س �أو �سيطرة م�شتركة عليها .يتم الموافقة على �سيا�سات ت�سعير و�شروط هذه المعامالت
من قبل �إدارة المجموعة.
فيما يلي بيان الهم المعامالت والأر�صدة مع االطراف ذات ال�صله:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

مبالغ مدرجة في بيان المركز المالي المجمع
م�ستحق من ال�شركة الأم الرئي�سية (�إي�ضاح )17
م�ستحق من �شركات زميلة (�إي�ضاح )17
م�ستحق من �شركات ذات �صلة (�إي�ضاح )17
م�ستحق �إلى �شركة زميلة (�إي�ضاح )24
م�ستحق �إلى �شركات �أخرى ذات �صله (�إي�ضاح )24

2011

173,519

55,386

4,619,810

3,370,498

9,023

9,023

335,341

67,262

-

151,027

ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

معامالت مدرجة في بيان الدخل المجمع
�إيرادات فوائد
م�صاريف �إدارية

1,674

2,135

-

46,479

�شراء مواد خام (�شركة زميلة)

897,436

929,027

مكاف�آت موظفي الإدارة العليا لل�شركة الأم
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
منافع ق�صيرة االجل
مكاف�أت نهاية الخدمه
تكلفة المدفوعات بالأ�سهم

2012

2011

35,000

35,000

220,976

216,599

33,938

39,798

188,392

209,762

478,306

501,159

�إن �أتعاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة والبالغة  35,000د.ك لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2012خا�ضعة لموافقة اجتماع الجمعية العمومية
العادية لم�ساهمي ال�شركة الأم.
�إن �أتعاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة والبالغة  35,000د.ك لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2011تمت الموافقة عليها في �إجتماع الجمعية
العمومية العادية المنعقدة في  8مايو .2012
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2929الإرتباطات والإلتزامات الطارئة
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

التزامات عن �شراء ا�ستثمارات في �أوراق مالية
خطابات �ضمان
خطابات �ضمان من ال�شركة الأم الرئي�سية

-

2011

1,400,500

1,703,723

482,000

200,000

200,000

1,903,723

2,082,500

�3030أهداف و�سيا�سات �إدارة المخاطر
يعتبر االعتراف و�إدارة المخاطر من العنا�صر الجوهرية ال�ستراتيجية �إدارة المخاطر للمجموعة� .إن مجل�س الإدارة في النهاية هو الجهة
الم�س�ؤولة عن �إدارة المخاطر الم�صاحبة لن�شاطات المجموعة ،وقد �أ�س�س �إطار عمل للجنة الإدارة ،و�سيا�سات و�ضوابط لتحديد وتقييم
ومراقبة و�إدارة المخاطر.
تهدف �سيا�سات و�إجراءات المخاطر للمجموعة �إلى حماية قيم الأ�صول والدخل ب�شكل يحمي م�صالح الم�ساهمين والممولين الخارجيين
ويزيد العائد للم�ساهمين للحد الأق�صى.
 .1مخاطر ال�سوق
�أ) مخاطر العملة الأجنبية
�إن المجموعة عر�ضة لمخاطر العملة الأجنبية الناتجة من العديد من المعامالت بالعمالت الأجنبية ،وب�شكل رئي�سي المرتبطة ب�أ�سعار
�صرف الدوالر الأمريكي والجنيه اال�سترليني وعمالت بالد �شرق �أو�سطية .تن�ش�أ مخاطر العملة الأجنبية من المعامالت التجارية الم�ستقبلية
والأ�صول والخ�صوم و�صافي اال�ستثمارات الخا�صة بمعامالت الأن�شطة الأجنبية.
للتخفيف من تعر�ض المجموعة لمخاطر العملة الأجنبية ،يتم مراقبة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ،غير الكويتية.
وب�شكل عام ،تتطلب الإجراءات المتبعة لدى المجموعة ف�صل التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية ق�صيرة الأجل (التي ت�ستحق خالل فترة
� 12شهرا) عن التدفقات النقدية طويلة الأجل .وفي حالة التوقع ب�أن المبالغ الم�ستحق دفعها والمبالغ المتوقع ا�ستالمها قد يتم ت�سويتها
بع�ضها ببع�ض ،ال يتم عمل �أية �إجراءات تحوط لتلك المعامالت .قد يتم الدخول في عقود التبادل الآجلة للعملة الأجنبية عند ن�شوء عوار�ض
مخاطر جوهرية طويلة الأجل للعملة الأجنبية والتي لن يتم ت�سويتها بمعامالت عملة �أجنبية �أخرى.
تتعر�ض المجموعة ل�صافي مخاطر العمالت الأجنبية التالية والتي تم تحويلها �إلى الدينار الكويتي ب�أ�سعار الإقفال في نهاية ال�سنة:

دوالر �أمريكي
درهم اماراتي
ديناراردني
ريال �سعودي
دينار بحريني
ريال عماني
جنيه ا�سترليني

ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر
( 2012د.ك)

ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر
( 2011د.ك)

750,993

735,484

8,606,394

5,785,322

361,286

442,768

7,593,869

6,947,739

1,436,024

1,627,588

599,257

207,414

608,908

-

تم تقدير ن�سبة الح�سا�سية بمعدل  )%5 : 2011( %5بافترا�ض الزيادة �أو النق�ص المحتملة والمعقولة في �أ�سعار ال�صرف بالن�سبة
للأ�صول والخ�صوم المالية.
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وفي حالة ما �إذا ارتفع  /انخف�ض �سعر �صرف الدينار الكويتي وبافترا�ض ن�سبة الح�سا�سية المذكورة �أعاله ،يكون ت�أثير ذلك على ربح ال�سنة
وحقوق الملكية لل�سنة كما يلي:
ربح ال�سنة
 31دي�سمبر
 31دي�سمبر

دوالر �أمريكي
عمالت اخرى

حقوق الملكية
 31دي�سمبر
 31دي�سمبر

2012

2011

140,373±

273,311±

570,693±

212,259±

182,230±

355,541±

د.ك

د.ك

2012

2011

562,577±
216,622±

د.ك

د.ك

تتفاوت مخاطر تقلبات �صرف العملة الأجنبية خالل ال�سنة ح�سب حجم وطبيعة المعامالت .ولكن ،يمكن اعتبار التحاليل �أعاله على
�أنها تمثل مدى تعر�ض المجموعة لمخاطر تقلبات �أ�سعار العملة الأجنبية .لم يكن هنالك �أي تغيير خالل ال�سنة في الطرق واالفترا�ضات
الم�ستخدمة في �إعداد تحليل الح�سا�سية.
ب) مخاطر معدالت �أ�سعار الفائدة
تن�ش�أ مخاطر معدالت �أ�سعار الفائدة عادة من احتمال ت�أثير التغيرات في معدالت �أ�سعار الفائدة على الأرباح الم�ستقبلية �أو القيم العادلة
للأدوات المالية� .إن المجموعة معر�ضه لمخاطر �أ�سعار الفائدة بخ�صو�ص الوديعة الثابتة وا�ستثمار مرابحة ودائني المرابحة وقرو�ض
لأجل.
الجدول التالي يو�ضح درجات الح�سا�سية على �أرباح ال�سنة بناء على تغيرات معقولة في معدالت �أ�سعار الفائدة ،تتراوح بين  +100نقطه
�أ�سا�سية ( )%1و 100 -نقطه �أ�سا�سية ( : 2011( )%1تتراوح بين  +100نقطه �أ�سا�سية ( )%1و–  100نقطه �أ�سا�سية ( ))%1وب�أثر
رجعي من بداية ال�سنة .تمت عملية االحت�ساب بناء على الأدوات المالية للمجموعة المحتفظ بها في تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع مع
الأخذ بعين االعتبار �أن كافة المتغيرات الأخرى بقيت ثابتة .لم يكن هنالك �أي تغيير خالل ال�سنة في الطرق واالفترا�ضات الم�ستخدمة
في �إعداد تحليل الح�سا�سية.
%1+

�أرباح ال�سنة

 31دي�سمبر 2012

د.ك

)(97,512

%1-

د.ك

97,512

%1+

 31دي�سمبر 2011

د.ك

)(154,472

%1-

د.ك

154,472

جـ) المخاطر ال�سعرية
تتعر�ض المجموعة لمخاطر التقلبات ال�سعرية لم�ساهمات الملكية ،خا�صة المتعلقة با�ستثماراتها في م�ساهمات الملكية .يتم ت�صنيف
اال�ستثمارات في م�ساهمات الملكية كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو ا�ستثمارات متاحة للبيع.
ولإدارة المخاطر الناتجة عن التقلبات ال�سعرية لم�ساهمات الملكية في الأوراق المالية تقوم المجموعة بتنويع محافظها اال�ستثمارية.
وتتم عملية التنويع تلك ،بناء على حدود مو�ضوعة من قبل المجموعة.
ح�سا�سية مخاطر التقلبات ال�سعرية لم�ساهمات الملكية حددت بنا ًء على الفر�ضيات التالية:
ال�سوق الكويتي
�أ�سواق دولية �أخرى
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 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

%5

%5

2012

% 10

2011

% 10
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�إن تحليل الح�سا�سية �أدناه قد تم تحديده بناء على مدى التعر�ض للمخاطر ال�سعرية لم�ساهمات الملكية بتاريخ البيانات المالية� .إن التحليل
يعك�س اثر التغيرات الإيجابية للمخاطر ال�سعرية لم�ساهمات الملكية بناء على افترا�ضات الح�سا�سية للمخاطر ال�سعرية لم�ساهمات الملكية
المذكورة �أعاله .لم يكن هنالك �أي تغيير خالل ال�سنة في الطرق واالفترا�ضات الم�ستخدمة في �إعداد تحليل الح�سا�سية.
�أرباح ال�سنة
 31دي�سمبر
 31دي�سمبر

�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
المجموع

2012

2011

174,606

209,050

د.ك

د.ك

حقوق الملكية
 31دي�سمبر
 31دي�سمبر
2012

2011

-

-

د.ك

د.ك

-

-

755,956

733,479

174,606

209,050

755,956

733,479

 .2مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من �أطراف الأدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر م�سببا
بذلك خ�سارة الطرف الآخر� .إن �سيا�سة المجموعة تجاه تعر�ضها لمخاطر االئتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر ب�شكل دائم .كما تحاول
المجموعة عدم تركيز تلك المخاطر على �أفراد �أو مجموعة عمالء في مناطق �أو �أعمال محددة من خالل تنويع تعامالتها في �أن�شطة
مختلفة .كما يتم الح�صول على �ضمانات حيثما كان ذلك منا�سبا.
�إن مدى تعر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان محدود بالمبالغ المدرجة �ضمن الأ�صول المالية كما في تاريخ بيان المركز المالي المجمع
والملخ�صة على النحو التالي:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2012

�أر�صدة لدى البنوك
وديعة ثابتة
ذمم مدينه و�أ�صول اخرى
ا�ستثمارات مرابحة

2011

6,059,424

2,780,032

150,000

150,000

14,132,689

15,645,680

2,998,571

-

23,340,684

18,575,712

�إن �أر�صدة البنوك والوديعة الثابتة وا�ستثمار مرابحة محتفظ بها لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات كفاءه عالية .كما �أن الذمم المدينة والأ�صول
الأخرى لي�ست م�ستحقة وال يوجد هبوط في قيمتها.
 .3مخاطر ال�سيولة
�إن مخاطر ال�سيولة هي تلك المخاطر التي ت�ؤدي �إلى عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند ا�ستحقاقها .وللحد
من تلك المخاطر ،قامت �إدارة المجموعة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة �أ�صولها �آخذة بعين االعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة ب�شكل
منتظم.
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فترات اال�ستحقاق لاللتزامات المالية للمجموعة م�ستندة �إلى التدفقات النقدية غير المخ�صومة كالتالي:

كما في  31دي�سمبر 2012

قرو�ض لأجل
دائنو مرابحة
مخ�ص�ص م�صاريف ردم الحفر
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى

� 1إلى 3

� 3إلى 12

ما يزيد
عن �سنة
د.ك

المجموع
د.ك

خالل �شهر
واحد
د.ك

�أ�شهر
د.ك

2,022,446

7,559,896

-

6,656,049

-

2,780,825

2,756,625

-

3,313,449

3,342,600

�شهر
د.ك

-

-

-

709,571

709,571

-

-

-

4,418,543

4,418,543

1,903,101

3,897,303

3,563,016

-

9,363,420

1,903,101

9,991,577

9,662,241

7,150,560

28,707,479

كما في  31دي�سمبر 2011

قرو�ض لأجل
دائنو مرابحة
مخ�ص�ص م�صاريف ردم الحفر
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
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-

948,146

4,752,263

8,094,069

13,794,478

-

1,144,917

1,983,266

17,898

3,146,081

-

-

-

680,871

680,871

-

-

-

4,030,176

4,030,176

2,851,873

4,024,788

1,906,646

-

8,783,307

2,851,873

6,117,851

8,642,175

12,823,014

30,434,913
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3131ملخ�ص فئات الأ�صول والخ�صوم المالية
يتم ت�صنيف القيمة الدفترية للأ�صول والخ�صوم المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي المجمع على النحو التالي:
 31دي�سمبر 2012

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
وديعة ثابتة
ذمم مدينة و�أ�صول اخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ا�ستثمارات متاحة للبيع
قرو�ض لأجل
ذمم دائنة وخ�صوم اخرى
دائنو مرابحة

القيمة
الدفترية
د.ك

 31دي�سمبر 2011

6,114,488

القيمة
العادلة
د.ك

-

القيمة
الدفترية
د.ك

2,814,244

-

150,000

-

150,000

-

القيمة
العادلة
د.ك

14,132,689

-

15,645,680

-

-

3,492,120

-

4,181,001

4,237,731

38,461,788

9,662,799

31,611,462

24,634,908

41,953,908

28,272,723

35,792,463

7,243,696

-

12,504,946

-

9,363,420

-

8,783,307

-

6,656,049

-

3,092,275

-

23,263,165

-

24,380,528

-

الأدوات المالية المقا�سة بالقيمة العادلة
يو�ضح الجدول التالي الأ�صول والخ�صوم المالية المقا�سة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.
يقوم الت�سل�سل الهرمي بت�صنيف الأ�صول والخ�صوم المالية �إلى ثالثة م�ستويات ا�ستناد ًا �إلى �أهمية المدخالت الم�ستخدمة في قيا�س القيمة
العادلة للأ�صول والخ�صوم المالية .فيما يلي م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
• م�ستوى � :1أ�سعار مدرجة (غير معدلة) في �أ�سواق ن�شطة لأ�صول �أو خ�صوم مماثلة؛
• م�ستوى  :2مدخالت غير الأ�سعار المدرجة المت�ضمنة في م�ستوى  1والتي يمكن مراقبتها للأ�صول اوالخ�صوم �سواء ب�صورة مبا�شرة
(كالأ�سعار) �أو ب�صورة غير مبا�شرة (الم�شتق من الأ�سعار)؛ و
• م�ستوى  :3مدخالت للأ�صول �أو الخ�صوم التي ال ت�ستند �إلى بيانات �سوقية يمكن مراقبتها (مدخالت غير قابلة للمراقبة).
الم�ستوى الذي ت�صنف �ضمنه الأ�صول �أو الخ�صوم المالية يتم تحديده بناء على ادنى م�ستوى لمدخل هام �إلى قيا�س القيمة العادلة.
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 .31ملخ�ص فئات الأ�صول والخ�صوم المالية (تتمة)

الأ�صول والخ�صوم المالية المقا�سة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي يتم ت�صنيفها �إلى الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:
 31دي�سمبر 2012

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل:
�صناديق ومحافظ مدارة
�أوراق مالية م�سعرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
�أوراق مالية محلية م�سعرة
�أوراق مالية محلية غير م�سعرة
�أوراق مالية �أجنبية م�سعرة
�أوراق مالية �أجنبية غير م�سعرة
�صافي القيمة العادلة

م�ستوى 1

م�ستوى 2

�إي�ضاح

د.ك

أ�
ب

-

2,910,286

581,834

-

ب
ج
ب
ج

د.ك

م�ستوى 3

المجموع
د.ك

-

2,910,286

-

581,834

د.ك

11,814,979

-

-

11,814,979

-

-

8,999,532

8,999,532

1,852,072

-

-

1,852,072

-

-

15,795,205

15,795,205

14,248,885

2,910,286

24,794,737

41,953,908

 31دي�سمبر 2011

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل:
�صناديق مدارة
�أوراق مالية م�سعرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
�أوراق مالية محلية م�سعرة
�أوراق مالية محلية غير م�سعرة
�أوراق مالية �أجنبية م�سعرة
�أوراق مالية �أجنبية غير م�سعرة
�صافي القيمة العادلة

�إي�ضاح

م�ستوى 1

د.ك

م�ستوى 2

د.ك

د.ك

a

-

3,511,342

-

3,511,342

b

669,659

-

-

669,659

b

12,123,081

-

-

12,123,081

c

-

-

5,988,154

5,988,154

b

1,273,252

-

-

1,273,252

c

-

-

12,226,975

12,226,975

14,065,992

3,511,342

18,215,129

35,792,463

لم تكن هنالك تحويالت جوهرية بين الم�ستويين  1و  2خالل فترة التقارير المالية.
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المجموع
د.ك
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 .31ملخ�ص فئات الأ�صول والخ�صوم المالية (تتمة)

القيا�س بالقيمة العادلة
الطرق وتقنيات التقييم الم�ستخدمة لغر�ض قيا�س القيمة العادلة لم تتغير بالمقارنة مع فترة التقارير المالية ال�سابقة.
�أ) �صناديق ومحافظ مدارة
ا�ستثمارات ال�صناديق والمحافظ المدارة تتكون �أ�سا�س ًا من �أوراق مالية محلية م�سعرة تم تحديد قيمها العادلة بالرجوع �إلى �آخر عرو�ض
�أ�سعار بتاريخ التقارير المالية.
ب) �أوراق مالية م�سعرة
جميع الأ�سهم العادية المدرجة يتم تداولها عموم ًا في �أ�سواق الأوراق المالية .كما تم تحديد القيم العادلة بالرجوع �إلى �آخر عرو�ض �أ�سعار
بتاريخ التقارير المالية.
جـ) �أوراق مالية غير م�سعرة
تت�ضمن البيانات المالية ملكيات في �أوراق مالية غير مدرجة يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .كما يتم تقدير القيمة العادلة با�ستخدام نظام
تدفق نقدي مخ�صوم و�أ�ساليب تقييم �أخرى ت�شمل بع�ض االفترا�ضات غير المدعومة من قبل �أ�سعار �أو معدالت �سوقية قابلة للمراقبة.
د) خ�صوم مالية
لي�س لدى المجموعة �أية خ�صوم مالية بالقيمة العادلة.
م�ستوى  :3قيا�سات القيمة العادلة
�إن �أ�صول وخ�صوم المجموعة المالية الم�صنفة �ضمن الم�ستوى  3ت�ستخدم تقنيات تقييم ت�ستند �إلى مدخالت هامة ال تعتمد على بيانات
�سوقية قابلة للمراقبة .كما �أن الأدوات المالية �ضمن هذا الم�ستوى يمكن ت�سويتها من بداية ال�سنة المالية �إلى نهايتها كما يلي:
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أوراق مالية
�أوراق مالية
غير م�سعرة
غير م�سعرة
 31دي�سمبر
 31دي�سمبر
الر�صيد الإفتتاحي
�أرباح �أو خ�سائر م�سجلة في:
 بيان الدخل المجمع �إيرادات �شاملة اخرىالم�شتريات
�إعادة ت�صنيف �إلى الم�ستوى 3
مبيعات
الر�صيد النهائي

2012

2011

18,215,129

12,190,576

)(2,086,934

)(1,711,284

238,889

)(2,298,622

9,205

11,364

8,423,639

10,023,095

)(5,191

-

24,794,737

18,215,129

د.ك

د.ك

الأرباح �أو الخ�سائر الم�سجلة في بيان الدخل المجمع (كما ذكر �أعاله) لل�سنة مت�ضمنة في ح�سابي �إيرادات ا�ستثمارات و�أخرى وخ�سارة
هبوط ا�ستثمارات متاحة للبيع.
تغيير المدخالت �إلى الم�ستوى  – 3عمليات التقييم بناء على افترا�ضات بديلة محتملة ومعقولة لن يغ ّير ب�صورة جوهرية المبالغ الم�سجلة
في كل من بيان الدخل المجمع� ،إجمالي الأ�صول �أو �إجمالي الخ�صوم �أو �إجمالي حقوق الملكية.
خالل ال�سنة قامت المجموعة ب�إعادة ت�صنيف ا�ستثمارات بقيمة  8,423,639د.ك ( 10,023,095 : 2011د.ك) �إلى الم�ستوى  3حيث
ا�صبحت هذه اال�ستثمارات مقيمة.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

�3232أهداف �إدارة ر�أ�س المال
�إن �أه��داف المجموعة الخا�صة ب���إدارة مخاطر ر�أ���س المال هي التركيز على مبد�أ اال�ستمرارية للمجموعة وتحقيق العائد المنا�سب
للم�ساهمين ،وذلك من خالل ا�ستغالل �أف�ضل لهيكلة ر�أ�س المال.
يتكون ر�أ�س المال من �إجمالي حقوق الملكية .تقوم المجموعة ب�إدارة هيكلة ر�أ�س المال وعمل التعديالت الالزمة ،على �ضوء المتغيرات
في الظروف االقت�صادية وخ�صائ�ص المخاطر المرتبطة ب�أ�صول المجموعة .وللمحافظة على هيكلة ر�أ�س المال �أوتعديلها ،قد تقوم
المجموعة بتعديل المبالغ المدفوعة عن �أرباح الم�ساهمين وعوائد ر�أ�س المال على الم�ساهمين �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو بيع �أ�صول
لتخفي�ض المديونيات.
تقوم المجموعة بمراقبة ر�أ�س المال على �أ�سا�س العائد على حقوق الملكية وتم احت�سابه عن طريق ق�سمة ربح ال�سنة على �إجمالي حقوق
الملكية وهي كما يلي:
 31دي�سمبر
2012

ربح ال�سنة الخا�صة بمالكي ال�شركة الأم
�إجمالي حقوق الملكية
معدل العائد على حقوق الملكية

58

د.ك

 31دي�سمبر
2011

د.ك

5,025,725

4,236,418

81,113,465

78,126,686

%6.20

%5.42

التو�سعة في خطوط الإنتاج التي تمت خالل العام

2012

م�صنع
البولي اثيلين
عالي الكثافة

�صركة �صناعات
الخليج المتحدة
لالأنابيب

(ميناء عبداهلل)

(�صلطنة ُعمان  -م�صقط)

م�صنع
الخلط الجاهز

م�صنع
البالط المتداخل

(ميناء عبداهلل)

(ال�صليبية)

الم�صانع الجديدة
م�صنع
الأ�صباغ

�صركة ال�صناعات
الوطنيةلل�صيراميك

بدء تركيب المعدات

بدء االنتاج 2012

(ميناء عبداهلل)

(ميناء عبداهلل)

م�صانع �صركة ال�صناعات الوطنية في الكويت

م�صنع الخلط الجاهز

م�صنع االأنابيب الخر�صانية

م�صنع اأنابيب البولي اإيثيلين

م�صنع االأنابيب البال�صتيكية

م�صنع الطابوق االأبي�ض

م�صنع الطابوق االأبي�ض الم�صغر

م�صنع الطابوق الجيري

م�صنع المونة والم�صاح

م�صنـع البالط المتداخــل

م�صنع البالط وحجر ال�صك

م�صنع الم�صحوق الجيري

م�صنع الجير

