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ال�سادة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
رئي�س مجل�س الإدارة
نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة

ال�سيد /عبدالعزيز ابراهيم الربيعة.
الدكتور /عادل خالد ال�صبيح.
ال�سيد /حمد محمد عبداهلل ال�سعد.
ال�سيد /عبدالرحمن �شيخان الفار�سي.
ال�سيد� /أحمد محمد ح�سن.

المدير العام
المهند�س /الفي عبداهلل المحيني
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كلمة ال�سيد /رئي�س مجل�س الإدارة
ال�سادة الم�ساهمين الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته
بالأ�صالة عن نف�سي وبالنيابة عن ال�سادة �أع�ضاء مجل�س الإدارة الكرام� ،أود بهذه المنا�سبة �أن �أتقدم �إليكم جميع ًا بوافر ال�شكر واالمتنان
على تلبيتكم دعوتنا لح�ضور اجتماع الجمعية العامة لل�شركة كما يطيب لي �أن �أقدم �إليكم التقرير ال�سنوي عن نتائج �أعمال ال�شركة
و�إنجازاتها وبياناتها المالية للعام .2015
م�ساهمينا الكرام:
وا�صلت ال�شركة م�سيرتها الناجحة على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة مرتكز ًة على الجهود المبذولة والوا�ضحة من قبل الإدارة
التنفيذية بكافة �أركانها والمعتمدة على تنفيذ خطط وتوجيهات مجل�س الإدارة.
لقد حققت ال�شركة خالل عام  2015نمو ًا محدود ًا في �إيراد المبيعات والخدمات بلغ  %1.2نا�شئ بالدرجة الأولى عن ارتفاع مبيعات
ال�شركة التابعة (ال�شركة ال�سعودية للطوب العازل)  %16و�شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك  %10و�إيراد الخدمات  %5.3كذلك
ارتفاع المبيعات المحلية مثل الخلط الجاهز بن�سبة  %15والمونة  %13.9والأ�صباغ  %733مقابل انخفا�ض مبيعات الطابوق الجيري
 %33والطابوق العازل والعتبات  %10.7والبالط الأ�سمنتي  %9.6والبال�ستيك  %24والأنابيب الخر�سانية .%67
كما حققت ال�شركة خالل عام � 2015أرباح ًا ت�شغيلية بلغت  13.2مليون دينار بارتفاع � %1.5صاحبه زيادة في الأ�صول اال�ستثمارية مما �أدى
�إلى تحقيق �صافي �أرباح  8مليون دينار بارتفاع  %9عن العام الما�ضي ،كما ارتفعت حقوق الم�ساهمين  %0.5لت�صبح  89.8مليون دينار.
تفادت ال�شركة قدر الإمكان الـت�أثيرات ال�سلبية لإنخفا�ض �أ�سعار النفط �إال �أنها لم تكن بمن�أى عن الركود الذي �أ�صاب قطاعي الت�شييد
والبناء خ�صو�ص ًا في الم�شاريع الحكومية �أو في مبيعات الت�صدير ،ون�أمل خالل عام  2016والأعوام المقبلة �أن يتم ا�ستكمال الم�شاريع
الحكومية الحالية وطرح م�شاريع م�ستقبلية جديدة.
وبنا ًء على ما �سبق فقد قرر مجل�س الإدارة في جل�سته المنعقدة يوم الخمي�س الموافق  2016/3/3بالتو�صية للجمعية العامة بتوزيع �أرباح
نقدية بواقع � %20أي  20فل�س لل�سهم عن ال�سنة المالية المنتهية في .2015/12/31
كما و�أود �أي�ض ًا �أن �أ�شكر ال�سادة �أع�ضاء المجل�س وجهاز الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من �إنجازات خالل عام  2015ونتمنى لل�شركة
مزيد ًا من التقدم والنماء عام  2016والأعوام التالية.
واهلل ولي التوفيق ،،،

عبدالعزيز ابراهيم الربيعه
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير مجل�س الإدارة لعام 2015
ارتفع بن�سبة محدودة الأداء الت�شغيلي لل�شركة خالل عام  ،2015حيث الربح ت�شغيلي  13.2مليون دينار بارتفاع قدره  %1.5عن العام
الما�ضي ،ويرجع ذلك �إلى زيادة المبيعات بن�سبة  %1.2لت�صبح  48.2مليون دينار مقابل زيادة في تكلفة المبيعات بن�سبة  %1لت�صبح 35
مليون دينار كويتي ،ويعود �أي�ض ًا �إلى ارتفاع مبيعات ال�شركات التابعة (�شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك وال�شركة ال�سعودية للطابوق
العازل) بن�سبة  %12.6مقابل انخفا�ض في تكلفة المبيعات لهذه ال�شركات هذا العام بن�سبة .%2.6
وقد بلغت حقوق الم�ساهمين  89.8مليون دينار ،والقيمة الدفترية لل�سهم  258فل�س.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لن�شاط ال�شركة الت�شغيلي لعام  2015والم�شاريع المنفذة خالل العام والم�شاريع الجاري تنفيذها:

�أو ً
ال :مجموعة م�صانع ميناء عبد اهلل
بلغ �إجمالي المبيعات  19.1مليون دينار بالمقارنة مع  19.8مليون دينار عن عام  2014بانخفا�ض قدره  %3.2عن المبيعات الفعلية للعام
 2014وبانخفا�ض بن�سبة  %1.1عن المبيعات التقديرية للعام ..2015
المنتج
الجير
الطابوق الجيري
الم�سحوق الجيري
الطابوق الأبي�ض
تك�سية ال�صناعات والمونة
�أنابيب البال�ستيك ()PVC
�أنابيب البولي �إثيلين عالي الكثافة
الأ�صباغ
مبيعات الت�صدير

ن�سبة مبيعات عام � 2015إلى عام 2014
é %20.86
(ê )%33.43
%102

é

(ê )%10.7
é %13.91
(ê )%24.2
()%9

ê

%733

é

(ê )%26.3

ثانياً :مجموعة م�صانع ال�صليبية
بلغ �إجمالي المبيعات  17.5مليون دينار بالمقارنة مع  17.5مليون دينار للعام .2014
المنتج
الخلط الجاهز
الأنابيب الخر�سانية
البالط المتداخل
حجر ال�شك و�أغطية كيبل
طابوق �أ�سمنتي وقوالب
البالط المربع

ن�سبة مبيعات عام � 2015إلى عام 2014
%15.3

é

()%67

ê

%0.7

é

(ê )%45.8

11
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é
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ê
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ثالثاً� :أهم الم�شاريع المنجزة خالل العام 2015

• تم فتح منفذ بيع في منطقة ال�شويخ وج��اري فتح منافذ
للبيع خارج الكويت .
• تم اعتماد منتجات ال�شركة لدى جميع وزارات الدولة .
• منتجات ال�شركة مدرجة �ضمن المواد الإن�شائية المدعومة
لأ�صحاب طلبات الإ�سكان.

 )1بناء الأع��م��ال المدنية لم�صنع �أل���واح التك�سية بمجموعة
م�صانع ال�صليبية.
 )2تو�سعة م�صنع المونة �إلى �ضعف الطاقة الإنتاجية.
 )3زيادة الطاقة الإنتاجية لم�صنع الأ�صباغ.
�	)4إ�ضافة مكب�س خا�ص للديكور الجيري.
 )5ا�ستيراد مكب�س �إ�ضافي للطابوق الجيري المتداخل.
 )6التعاقد على �إن�شاء خط �إنتاج �ألواح لت�صنيع �أغطية الكيبل من
مادة . HDPE
 )7التعاقد على �إن�����ش��اء م�صنع �إن��ت��اج �أغ��ط��ي��ة المنهول من
مادة البوليمر.
 )8تحديث �أ�سطول م�صنع الخلط الجاهز.

3.3ال�شركة ال�سعودية للطوب العازل:
م�صانع الطابوق العازل  -الريا�ض وجدة
المملكة العربية ال�سعودية (ن�سبة الملكية )%50
• تمت زيادة ر�أ�س المال �إلى  100مليون ريـال �سعودي بد ًال من
 50مليون ريـال �سعودي عام  2014وبنف�س ن�سب الم�ساهمة.
• حققت ال�شركة �أرباح ًا للن�شاط بلغ � 697ألف ريـال �سعودي
للعام  2015مقابل � 104ألف ريـال �سعودي للعام .2014
• بلغت مبيعات ال�شركة للعام  2015مبلغ  49.7مليون ريــال
�سعودي مقابل  44.2مليون ريـال �سعودي ومتوقع تحقيق
�أرباح ت�صاعدية �إن �شاء اهلل.
• ارتفعت حقوق الم�ساهمين �إلى  97مليون ريـال �سعودي
في  2015/12/31مقابل  46.6مليون ريـال �سعودي
للعام ال�سابق.
• اعتماد منتجات ال�شركة كمنتج عازل ي�ستخدم في جميع
المباني في المملكة العربية ال�سعودية مع تطبيق قرار
العزل الإلزامي للمباني .
• تمت �إ�ضافة فرن �إ�ضافي لزيادة الإنتاج في الريا�ض.

رابعاً� :أهم الم�شاريع الجاري تنفيذها خالل
عام 2016
�	)1إن�شاء م�صنع �ألواح الحوائط الداخلية الخفيفة.
�	)2إن�شاء م�صنع �ألواح التك�سية المعزولة .
 )3تركيب وت�شغيل خط �إنتاج �ألواح لت�صنيع �أغطية الكيبل من
مادة . HDPE
 )4تركيب وت�شغيل م�صنع �إن��ت��اج �أغطية المنهول م��ن م��ادة
البوليمر .

خام�س ًاً :ال�شركات التابعة والزميلة

ب .ال�شركات الزميلة

�أ .ال�شركات التابعة

�1.1شركة م�صنع �أنظمة البناء العازل:
م�صنع الطابوق العازل
المنامة  /مملكة البحرين (ن�سبة الملكية :)%50
• تم رفع ر�أ�س مال ال�شركة من � 300ألف دينار بحريني �إلى
 4مليون دينار بحريني وبنف�س ن�سب ال�شركاء.
• منيت ال�شركة بخ�سائر متراكمة لنهاية عام  2015مبلغ
� 305أل��ف دي��ن��ار بحريني ح�سب البيانات المالية غير
المدققة المقدمة من �إدارة ال�شركة علم ًا ب�أنها حققت هذا
العام �صافي �أرباح بمبلغ � 200ألف دينار بحريني.

�1.1شركة ال�صناعات لأنظمة البناء:
الكويت (ن�سبة الملكية )%100
• تم ت�أ�سي�س �شركة ال�صناعات لأنظمة البناء في عام 2004
لتكون الذراع التنفيذي لل�شركة لم�شاريع المقاوالت.
• حققت ال�شركة �أرب��اح�� ًا بلغت  948دينار ًا لل�سنة المالية
 2015مقارنة مع �أرباح قدرها � 26ألف دينار للعام ، 2014
علم ًا ب�أن �إجمالي حقوق الم�ساهمين في ال�شركة بلغ 1.02
مليون دينار ور�أ�س المال المدفوع � 100ألف دينار ثم تمت
زيادته �إلى � 500ألف دينار من الأرباح المد ّورة.
• تم تر�سية ع��دة م�شاريع حكومية وخا�صة تقوم ال�شركة
بتنفيذها.

2.2ال�شركة الكويتية لل�صخور:
الكويت (ن�سبة الملكية )%38
• منيت ال�شركة بانخفا�ض القيمة ف��ي نهاية ع��ام 2013
(ميزانية غير مدققة) بما يزيد عن  %80من ر�أ�س مال
ال�شركة.
• تم �إقرار ت�صفية ال�شركة في فبراير  2016بنا ًء على اجتماع
الجمعية العمومية غير العادية لل�شركة وتعيين م�صفي لها.
• �سبق �أن قامت �شركتنا ب�أخذ مخ�ص�صات هبوط بكامل
القيمة منذ عامين.

�2.2شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك:
الكويت (ن�سبة الملكية )%86.4
• تم زيادة ر�أ�س المال لت�صبح  15مليون دينار كويتي.
• حققت ال�شركة �أرباح ًا قدرها � 26.7ألف دينار لعام 2015
مقارنة مع خ�سائر قدرها  1.07مليون دينار لعام .2014
12
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�ساد�ساً :ا�ستثمارات ال�شركة

3.3ال�شركة العمانية الألمانية لمواد البناء:
م�صنع الطابوق العازل
�صحار � /سلطنة عمان (ن�سبة الملكية :)%32.5
• منيت ال�شركة بخ�سائر متراكمة لنهاية العام  2015مبلغ
 1.744مليون ريـال عماني ح�سب البيانات المالية غير
المدققة المقدمة من �إدارة ال�شركة مقابل  1.247مليون
ريـال عماني لعام .2014
• �سجلت ال�شركة خ�سائر للعام  2015بلغ � 496ألف ريـال
عماني في مقابل خ�سائر للعام  2014بلغ � 533ألف
ريـال عماني.

لل�شركة م�ساهمات متعددة في ا�ستثمارات في مجال العقار
والطاقة والغاز والبتروكيماويات ،نذكر منها:
• �شركة دانة غاز.
• �شركة قطر الأولى للتطوير العقاري.
• م�ؤ�س�سة كهرباء كرات�شي.
• �شركة ايكارو�س لل�صناعات النفطية.
• �شركة انرجي جيرزي.

�4.4شركة �صناعات الخليج المتحدة للأنابيب:
م�سقط � /سلطنة عمان (ن�سبة الملكية )%45
• تم االنتهاء من زيادة ر�أ�س المال لي�صبح  4.5مليون ريـال
عماني ب��د ًال من  3مليون ريـال عماني و�أ�صبحت ح�صة
�شركتنا فيها  %45بد ًال من .%30
• تم ت�شغيل جميع خطوط الإنتاج.
• ال�شركة تعمل على ت�سويق منتجاتها في جميع دول الخليج.
• حققت ال�شركة ربح ًا ق��دره � 312أل��ف ريـال عماني للعام
.2015
• منيت ال�شركة بخ�سائر متراكمة لنهاية عام  2015مبلغ
 3.35مليون ريـال عماني ح�سب البيانات المالية غير
المدققة المقدمة من �إدارة ال�شركة كما في .2015/9/30
• لدى ال�شركة حالي ًا عقود ًا تغطي الطاقة الإنتاجية لل�شركة
للعام  2016مما يب�شر بعام واعد �إن �شاء اهلل.
�5.5شركة الراية العالمية العقارية:
الكويت (ن�سبة الملكية )%20
• حققت ال�شركة �أرباح ًا بلغت � 361أل��ف دينار عن ال�سنة
المالية المنتهية في  2015ح�سب البيانات المالية المقدمة
من �إدارة ال�شركة
6.6ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الجيرية:
الريا�ض  /المملكة العربية ال�سعودية (ن�سبة الملكية )%10
• حققت ال�شركة �أرباح ًا �صافية بلغت  21مليون ريـال �سعودي
عن عام .2015
• ا�ستكملت ال�شركة برامج التو�سع في الإنتاج وجاري ت�شغيل
جميع الأفران بكفاءة عالية.
• تتطلع ال�شركة �إلى الإدراج خالل الثالث �سنوات القادمة.
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النتائج المالية لل�شركة من عام � 2010إلى 2015

البيانات
ر�أ�س المال
المبيعات
الموجودات الم�ستثمرة
حقوق الم�ساهمين
�صافي ربح ال�شركة
ربح ال�سهم
القيمة الدفترية لل�سهم
العائد على حقوق
الم�ساهمين
الأرباح الموزعة  -نقد ًا
الأرباح الموزعة  -منحة

2013

2012

2011

2010

2014

2015
34,793,545

34675783

34,650,792

34,620,187

34,620,187

34,620,187

47,189,831

46670326

42,771,211

40,909,348

40,319,712

40,923,013

113,762,317

110948379

107,031,522

114,175,581

109,218,261

114,656,733

89,813,657

89345010

80,337,826

81,113,465

78,126,686

79,214,188

7,787,570

7359730

512,572

5,025,725

4,236,418

4,081,841

22.30

21.14

1.48

14.5

12.3

11.84

258

258

232

234

226

229

%8.7

%8.24

%0.64

%6.2

%5.4

%5.2

15

-

12

10

8

-

-

-

-

-

في الختام ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفقنا في العام  2016و�أن ي�أخذ ب�أيدينا لتحقيق نتائج �أف�ضل من العام ال�سابق.

ربح ال�سهم
22.30

24
22

21.14

20
18
16
14

14.5
12.3

11.84

12
10
8
6
4
2

1.48
2015

2014

2013

2012

14

2011

2010

0

15
وكالء موزعين وأسواق
استثمارات تشغيلية مباشرة
استثمارات غير مباشرة
أسواق مستهدفة للتوسع

التقرير ال�سنوي 2015

ا�ستثمارات ال�شركة والوكالء والموزعون
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التقرير ال�سنوي 2015

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
�إلى ال�سادة الم�ساهمين في �شركة ال�صناعات الوطنية �ش.م.ك.ع  -الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة ل�شركة ال�صناعات الوطنية � -شركة م�ساهمة كويتية عامة وال�شركات التابعة لها
(«المجموعة»)  ،وت�شمل بيان المركز المالي المجمع كما في  31دي�سمبر  ، 2015والبيانات المجمعة المتعلقة به للأرباح �أو الخ�سائر
والأرباح �أو الخ�سائر والدخل ال�شامل الآخر 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

ان 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�سب ًا 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 الى �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفق ًا
للمعايير الدولية للتدقيق  .ان هذه المعايير تتطلب االلتزام بمتطلبات قواعد ال�سلوك الأخالقي 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 التي تت�ضمنها 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 االدارة  ،وكذلك تقييم العر�ض االجمالي 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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التقرير ال�سنوي 2015

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  ،2015والنتائج المالية لأعمالها والتدفقات النقدية لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر  2015وفق ًا
للمعايير الدولية للتقارير المالية.
التقرير حول المتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى

بر�أينا �أن ال�شركة الأم تحتفظ ب�سجالت محا�سبية منتظمة و�أن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س �إدارة ال�شركة
الأم فيما يتعلق بهذه البيانات 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
( )1ل�سنة  2016والالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )25ل�سنة  2012وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،والتعديالت الالحقة
لهم ،و�أن الجرد قد �أجري وفق ًا للأ�صول المرعية ،و�أنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا ،لم تقع خالل ال�سنة المالية المنتهية في
 31دي�سمبر  2015مخالفات لأحكام قانون ال�شركات والالئحة التنفيذية �أو عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،والتعديالت
الالحقة لهم ،على وجه ي�ؤثر مادي ًا في ن�شاط ال�شركة الأم �أو مركزها المالي.

عبداللطيف محمد العيبان ()CPA

عبداللطيف عبداهلل هو�شان الماجد
(محا�سب قانوني � 70أ)
باركر راندال (المحا�سبون المتحدون)

(مراقب مرخ�ص رقم  94فئة �أ)
جرانت ثورنتون  -القطامي والعيبان و�شركاهم
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التقرير ال�سنوي 2015

بيان الأرباح والخ�سائر المجمع

الإيرادات
�إيراد مبيعات وخدمات
تكلفة المبيعات والخدمات
مجمل الربح
�إيرادات ت�شغيل �أخرى
ح�صة في نتائج �شركات زميلة
�إيرادات ا�ستثمارات
ربح فروقات عمله
الم�صاريف والأعباء الأخرى
م�صاريف توزيع
م�صاريف عمومية و�إدارية و�أخرى
تكاليف تمويل
مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها
هبوط في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
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 العمالة الوطنية
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
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 الخا�ص بمالكي ال�شركة الأم
ربح ال�سهم المخفف الخا�ص بمالكي ال�شركة الأم

لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

�إي�ضاحات

د.ك

د.ك

8

48,215,733

2015

9

16
13

()35,057,001
230,238

210,588

()53,394

10

12,969,495

258,261

1,353,635

664,267

155,476

88,113

14,844,687

14,190,724

()2,296,774
()3,311,655
()4,530
()715,321

()1,868,533
()2,989,243
()119,118
()2,413
()1,376,018

8,516,407

7,835,399

()73,781
()192,945
()75,414
()150,000

()65,778
()188,357
()71,468
()150,000

7,787,570

7,359,730

8,024,267

10

47,644,172

()34,674,677

13,158,732

12

2014

7,359,796

236,697

66

8,024,267

7,359,796

 22.40فل�س
 22.30فل�س

 21.23فل�س
 21.14فل�س

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  66 - 26ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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التقرير ال�سنوي 2015

بيان الأرباح �أو الخ�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى المجمع
لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى:
بنود �سيتم �إعادة ت�صنيفها الحقا �إلى بيان الأرباح �أو الخ�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
 �صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة محول �إلى بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع نتيجة الهبوط في القيمةالمحول �إلى بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع نتيجة البيع
فروقات تحويل ناتجة من عمليات �أجنبية
ح�صة في �إيرادات �شاملة �أخرى لل�شركات الزميلة
مجموع (الخ�سائر)  /الإيرادات 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

2014

8,024,267

7,359,796

()2,498,922

17,470

715,321

()261,408
188,518

1,376,018

-

132,966

13,270

2,308

()1,843,221

1,528,762

6,181,046

8,888,558

5,876,983

8,824,300

304,063

64,258

6,181,046

8,888,558

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  66 - 26ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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التقرير ال�سنوي 2015

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 الأرباح �أو الخ�سائر
ذمم مدينه و�أ�صول �أخرى
ودائع 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
احتياطي �أ�سهم منحة للموظفين
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
مخ�ص�ص م�صاريف ردم الحفر
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة
الخ�صوم المتداولة
دائنو مرابحة
قرو�ض لأجل
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى

 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

�إي�ضاحات

د.ك

د.ك

11
12
13

27,068,220
5,185,237
36,952,921
69,206,378

27,933,591
3,062,174
38,064,959
69,060,724

14
15
16
23

18,675,127
1,961,526
12,898,091
7,225,000
3,796,195
44,555,939
113,762,317

16,380,813
2,389,376
10,970,349
3,725,000
8,422,117
41,887,655
110,948,379

17
17
18
19
19

34,793,545
32,202,714
()34,236
4,653,899
2,743,107
250,002
8,077,222
7,127,404
89,813,657
5,626,544
95,440,201

34,675,783
32,020,653
()6,440
3,825,928
2,243,107
296,482
9,987,809
6,301,688
89,345,010
2,853,111
92,198,121

741,570
4,900,778
5,642,348

724,148
4,727,152
5,451,300

21

635,973

22

12,043,795
12,679,768
18,322,116
113,762,317

629,380
102,446
12,567,132
13,298,958
18,750,258
110,948,379

20

مجموع الخ�صوم
مجموع حقوق الملكية والخ�صوم

2015

-

2014

د .عادل خالد ال�صبيح
عبدالعزيز ابراهيم الربيعة
نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
رئي�س مجل�س الإدارة
�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  66 - 26ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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التقرير ال�سنوي 2015

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

الر�صيد كما في
 1يناير 2015

عالوة
�إ�صدار
ر�أ�س المال �أ�سهم
د.ك
د.ك
34,675,783

�أرباح مدفوعة
مال
أ�س
الزيادة في ر�
ال�شركات التابعة
ت�أثير التغير في ن�سبة
ملكية �شركة تابعة
(�إي�ضاح )7
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
أ�سهم
تكلفة الدفع بال
(�إي�ضاح )17
�إ�صدار �أ�سهم منحة
117,762
للموظفين (�إي�ضاح )17
المعامالت مع المالكين 117,762
ربح ال�سنة
ال�شاملة
الإيرادات
الأخرى خالل ال�سنة
مجموع الإيرادات
ال�شاملة خالل لل�سنة
المحول �إلى
االحتياطيات
-

الر�صيد كما في

 31دي�سمبر 2015

الر�صيد كما في
 1يناير 2014

2,853,111 89,345,010

9,987,809

6,301,688

-

-

-

-

-

-

(- )5,216,650( )5,216,650

92,198,121
()5,216,650

-

-

-

-

-

-

-

-

2,052,250

2,052,250

-

-

-

-

-

-

()417,120

()417,120

417,120

-

-

(- )28,119

-

-

-

-

()28,119

-

()28,119

-

323

-

-

-

-

()113

210

-

210

-

-

-

-

253,343

-

-

253,343

-

253,343

182,061

-

-

-

(- )299,823

-

-

-

-

182,061

(- )27,796

-

()46,480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(- )1,910,587

-

-

-

-

-

(7,787,570 )1,910,587

-

-

827,971

500,000

-

-

(2,469,370 )5,408,336( )5,633,883
7,787,570

7,787,570

236,697

(67,366 )1,910,587
5,876,983

(- )1,327,971

()2,938,966
8,024,267
()1,843,221

304,063

6,181,046

-

-

34,793,545

250,002 2,743,107 4,653,899 )34,236( 32,202,714

8,077,222

7,127,404

34,650,793

163,578 1,459,574 3,042,395

8,523,239

509,024

83,126,679 2,788,853 80,337,826

-

-

-

-

182,884

-

-

182,884

24,990

-

-

-

()49,980

-

-

-

تكلفة الدفع بالأ�سهم
(�إي�ضاح )17
�إ�صدار �أ�سهم منحة
24,990
للموظفين (�إي�ضاح )17
المعامالت مع المالكين 24,990
ربح ال�سنة
�شاملة
�إيرادات
�أخرى لل�سنة
مجموع الإيرادات
ال�شاملة خالل لل�سنة
المحول �إلى
االحتياطيات
الر�صيد كما في

)6,440( 32,020,653

296,482 2,243,107 3,825,928

المجموع
الفرعي
د.ك

الح�ص�ص
غير
الم�سيطرة المجموع
د.ك
د.ك

5,626,544 89,813,657

-

 31دي�سمبر 2014

حقوق الملكية الخا�صة بمالكي ال�شركة الأم
بنود �أخرى
احتياطي في حقوق
�أ�سهم الملكية
�أ�سهم احتياطي احتياطي منحة (�إي�ضاح �أرباح
مرحلة
خزينة قانوني اختياري للموظفين )20
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك
د.ك د.ك

34,675,783

)6,440( 31,995,663

-

-

95,440,201

182,884
-

24,990

-

-

-

132,904

-

-

182,884

-

182,884

-

-

-

-

-

-

7,359,730

7,359,730

66

7,359,796

-

-

-

-

-

1,464,570

-

1,464,570

64,192

1,528,762

-

-

-

-

-

1,464,570

7,359,730

8,824,300

64,258

8,888,558

-

-

783,533

783,533

-

-

(- )1,567,066

-

-

)6,440( 32,020,653

296,482 2,243,107 3,825,928

9,987,809

6,301,688

2,853,111 89,345,010

92,198,121

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  66 - 26ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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التقرير ال�سنوي 2015

بيان التدفقات النقدية المجمع
لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة
تعديالت:
ا�ستهالك ممتلكات و�آالت ومعدات
خ�سارة �شطب ممتلكات و�آالت ومعدات
خ�سارة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة في نتائج �شركات زميله
هبوط في قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيراد من مرابحة ق�صيرة الأجل
دفعات على �شكل �أ�سهم
�إيرادات فوائد
تكاليف تمويل
خ�سائر فروقات عملة من الأ�صول والخ�صوم غير الت�شغيلية
مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها
مخ�ص�ص م�صاريف ردم الحفر
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة

8,024,267

7,359,796

3,242,983

3,545,975

33,284

30,606

()291,182

()258,261

715,321

1,376,018

()930,137
()234,690

()708,201
()167,196

299,823

182,884

()31,976

()33,515

4,530

119,118

()211,362
-

()138,541
2,413

17,422

7,157

721,722

674,287

11,413,399

11,992,540

53,394

التغيرات في �أ�صول وخ�صوم الت�شغيل:
ب�ضاعة وقطع غيار
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
ذمم مدينة 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

2014

()2,294,314

735,603

427,850

1,565,079

()1,927,742
()408,337

466,415
795,020

7,210,856

15,554,657

()548,096

()383,239

6,662,760

15,171,418
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التقرير ال�سنوي 2015

بيان التدفقات النقدية المجمع (تتمة)
لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
ا�ستثمار في �شركات زميلة  -بال�صافي
�شراء ا�ستثمارات متاحه للبيع
المح�صل من ا�سترداد  /بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات متاحة للبيع م�ستلمة
ودائع ثابتة
�إيرادات ا�ستثمارات مرابحة ق�صيرة الأجل م�ستلمة
�إيرادات فوائد م�ستلمة
توزيعات �أرباح من �شركات زميلة
�صافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
ت�سديد مرابحة دائنة
المح�صل من دائني مرابحة
�إ�ضافات على ح�ص�ص غير م�سيطرة
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
المدفوع من قرو�ض لأجل
تكاليف تمويل مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في �أن�شطة التمويل
�صافي (النق�ص)  /الزيادة في النقد و�شبه النقد
النقد و�شبه النقد في بداية ال�سنة
النقد و�شبه النقد في نهاية ال�سنة

2014

()2,145,717
()2,297,650
()2,015,714

()1,493,862
()5,560

658,604

5,714

930,137

708,201

()3,500,000

()3,075,000

234,690

167,196

31,976

33,515

107,571

()7,996,103

()3,659,796

()638,092

()5,426,337

644,685

1,012,201

2,052,250

()1,800,000
()119,118
()33,674
()6,366,928

()28,119
323

()102,446
()4,530
()5,216,650
()3,292,579
()4,625,922

5,144,694

8,422,117

3,277,423

3,796,195

8,422,117

�إن الإي�ضاحات المبينة على ال�صفحات  66 - 26ت�شكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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التقرير ال�سنوي 2015

�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 عامة ،و�أ�سهمها مدرجة في �سوق الكويت
للأوراق المالية� .إن ال�شركة الأم تابعة لمجموعة ال�صناعات الوطنية القاب�ضة – �ش.م.ك.ع (ال�شركة 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�إعادة الت�صنيع والأن�شطة المت�صلة بها وتنفيذها مبا�شرة �أو بوا�سطة الغير وذلك لح�سابها �أولح�ساب الغير بعد الح�صول على التراخي�ص ال�صناعية الالزمة من الجهات المخت�صة.
 تنفيذ الدرا�سات والأبحاث والتطوير وتقديم اال�ست�شارات في المجاالت ال�صناعية بكافة �أنواعها. ممار�سة تجارة المواد المت�صلة بن�شاط ا�ستيراد وت�صدير وت�سويق المنتجات.	�أعمال النقل والتخلي�ص والتخزين والتغليف والتعبئة للمواد الخام والمنتجات وتملك و�سائل النقل والتخزين الالزمة.	�أعمال 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 �أعمال 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
�إن عنوان مكتب ال�شركة الأم الم�سجل هو �ص.ب  3314ال�صفاة 13034 ،دولة الكويت.
تم الت�صريح ب�إ�صدار هذه البيانات المالية المجمعة من قبل مجل�س �إدارة ال�شركة الأم بتاريخ � ,2016/3/3إن الجمعية العمومية لم�ساهمي
ال�شركة الأم لها القدرة على تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد �صدورها.
تم �إ�صدار قانون ال�شركات الجديد رقم ( )1ل�سنة  2016في  24يناير  2016وتم ن�شره في الجريدة الر�سمية بتاريخ  1فبراير  2016والذي
بموجبه تم �إلغاء قانون ال�شركات رقم ( )25ل�سنة  2012والتعديالت الالحقة له وفق ًا لن�ص المادة رقم (� )5سوف يتم تفعيل القانون
الجديد ب�أثر رجعي اعتبار ًا من  26نوفمبر  2012و�سوف ي�ستمر العمل بالالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )25ل�سنة � 2012إلى �أن يتم
�إ�صدار الئحة تنفيذية جديدة.
�2.2أ�سا�س الإعداد
تم �إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء الأ�صول المالية بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو الخ�سائر 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.
3.3بيان االلتزام
تم �إعداد 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.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

4.4التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية
 4.1المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة

هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  .2015فيما يلي المعلومات حول هذه
المعايير الجديدة:
المعيار �أو التف�سير
معيار المحا�سبة الدولي رقم  19خطط المنافع المحددة :م�ساهمات الموظفين – معدل
التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2012 - 2010
التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2013 - 2011

يفعل للفترات المالية
التي تبد�أ في
 1يوليو 2014
 1يوليو 2014
 1يوليو 2014

معيار المحا�سبة الدولي رقم  19خطط المنافع المحددة :م�ساهمات الموظفين – معدل
يقوم هذا البند بتعديل معيار المحا�سبة الدولي رقم  – 19منافع الموظفين لتو�ضيح المتطلبات المتعلقة بالكيفية التي يجب فيها �أن تن�سب
م�ساهمات الموظفين �أو الغير المرتبطة بالخدمة �إلى فترات الخدمة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�سمح هذا البند بو�سيلة عملية �إذا كان مبلغ
الم�ساهمات م�ستقل عن عدد �سنوات الخدمة في �أن الم�ساهمات يمكن ،لكن لي�س مطلوب ًا� ،أن يتم االعتراف بها كتخفي�ض في تكلفة الخدمة
في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات ال�صلة.
لم يكن لهذا التعديل �أي ت�أثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2012-2010
•
•
•
•

•
•

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -)IFRS 2( 2الدفع بالأ�سهم يتم تطبيق هذا التعديل ب�صورة م�ستقبلية ويقوم
بتو�ضيح العديد من الم�سائل المتعلقة بتعريفات �شروط الأداء والخدمات والتي هي �شروط ا�ستحقاقية.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم �-)IFRS 3( 3إن المبلغ المحتمل الذي ال ينطبق عليه تعريف �أداة حق الملكية يتم
قيا�سه الحقا بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير مالي مع ت�سجيل التغيرات في بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم �-)IFRS 13( 13إن الإ�ضافة على �أ�سا�س اال�ستنتاجات ت�ؤكد معالجة القيا�س
الحالية للذمم المدينة والدائنة ق�صيرة الأجل.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 8الإف�صاحات المطلوبة فيما يتعلق بتقديرات الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات
الإجمالية بالقطاعات الت�شغيلية (ال�شرح والم�ؤ�شرات االقت�صادية)� .إن مطابقة �أ�صول القطاعات المعلنة مع �إجمالي �أ�صول المن�ش�أة
مطلوبة في حال يتم تقديمها ب�شكل منتظم �إلى رئي�س �صنّاع القرارات الت�شغيلية.
التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم  16و  38-عند �إعادة تقييم البنود ،يتم تعديل القيمة الدفترية الإجمالية ب�شكل ثابت على
�إعادة تقييم �صافي القيمة الدفترية.
التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم � 24-إن المن�ش�آت التي تقدم خدمات موظفي الإدارة العليا �إلى المن�ش�أة مقدمة التقارير
�أو ال�شركة الأم للمن�ش�أة مقدمة التقارير تعتبر �أطراف ذات �صلة للمن�ش�أة مقدمة التقارير.

لم يكن لهذه التعديالت �أي ت�أثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .4التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية (تمة)
 4.1المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة (تمة)
التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2013-2011

•

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم �-)IFRS 1( 1إن التعديل على �أ�سا�س اال�ستنتاجات يو�ضح ب�أن المن�ش�أة التي تقوم
ب�إعداد بياناتها المالية وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1قادرة على ا�ستخدام كل من:
 المعايير الدولية للتقارير المالية المفعلة حالي ًا -المعايير الدولية للتقارير المالية التي تم �إ�صدارها لكن لم يتم تفعيلها بعد والتي ت�سمح بالتطبيق المبكر

يجب تطبيق نف�س الن�ص لكل معيار دولي على جميع الفترات المقدمة.
• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم -)IFRS 3( 3ال يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3على ت�شكيل
ترتيب م�شترك في البيانات المالية لنف�س الترتيب الم�شترك.
• التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم �-)IFRS 13( 13إن نطاق �إعفاء المحفظة ( )IFRS 13.52يت�ضمن كافة البنود
التي لها مراكز موازنة في ال�سوق و�/أو المخاطر االئتمانية للطرف المقابل التي يتم ت�سجيلها وقيا�سها وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي
رقم /39المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9بغ�ض النظر عما �إذا كان ينطبق عليها تعريف الأ�صل/االلتزام المالي.
• التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم  – 40تقوم هذه التعديالت بتو�ضيح العالقة المتبادلة بين المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  3ومعيار المحا�سبة الدولي رقم  40عند ت�صنيف العقار كعقار ا�ستثماري �أو عقار ي�شغله المالك.
لم يكن لهذه التعديالت �أي ت�أثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
 4.2المعايير الم�صدرة من مجل�س المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد

بتاريخ الم�صادقة على هذه البيانات المالية المجمعة ،تم �إ�صدار بع�ض المعايير /التعديالت والتف�سيرات من قبل مجل�س المعايير الدولية
ولكن لم يتم تفعيلها بعد ولم يتم تطبيقها مبكر ًا من قبل المجموعة.
تتوقع الإدارة �أن يتم تبني كافة التعديالت �ضمن ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة وللمرة الأولى خالل الفترة التي تبد�أ بعد تاريخ تفعيل
المعيار الجديد �أو التعديل �أو التف�سير� .إن المعلومات عن المعايير والتعديالت والتف�سيرات الجديدة المتوقع �أن يكون لها ارتباط بالبيانات
المالية المجمعة للمجموعة مبينة �أدناه .هناك بع�ض المعايير والتف�سيرات الجديدة قد تم �إ�صدارها لكن لي�س من المتوقع �أن يكون لها �أي
ت�أثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
المعيار �أو التف�سير
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9الأدوات المالية :الت�صنيف والقيا�س
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15الإيرادات من العقود مع العمالء
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحا�سبة الدولي رقم  28بيع �أو م�ساهمة الأ�صول بين الم�ستثمر
و�شركته الزميلة �أو �شركة المحا�صة – معدل
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  11المحا�سبة عن �شراء ح�ص�ص في عمليات محا�صة – معدل
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16عقود الإيجار
معيار المحا�سبة الدولي رقم " 1مبادرة الإف�صاح" – معدل
معيار المحا�سبة الدولي رقم  16و  41النباتات المثمرة – معدل
معيار المحا�سبة الدولي رقم  16و  38تو�ضيح الطرق المعتمدة لال�ستهالك والإطفاء – معدل
معيار المحا�سبة الدولي رقم  27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنف�صلة – معدل
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  10و  12ومعيار المحا�سبة الدولي رقم  28المن�ش�آت اال�ستثمارية:
تطبيق ا�ستثناء التجميع – معدل
التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012

يفعل للفترات
المالية التي
تبد�أ في
 1يناير 2018
 1يناير 2018
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2019
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يناير 2016
 1يوليو 2016
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .4التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية (تمة)
 4.2المعايير الم�صدرة من مجل�س المعايير الدولية ولكن غير المفعلة بعد (تمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – )IFRS 9( 9الأدوات المالية
قام مجل�س معايير المحا�سبة الدولية ( )IASBم�ؤخر ًا ب�إ�صدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 9الأدوات المالية” ( )2014ما يمثل
�إتمام خطته ال�ستبدال معيار المحا�سبة الدولي رقم “ 39الأدوات المالية :التحقق والقيا�س” .يقوم المعيار الجديد ب�إدخال تغيرات وا�سعة
النطاق على �إر�شادات معيار المحا�سبة الدولي رقم  39فيما يتعلق بت�صنيف وقيا�س الأ�صول المالية كما يقوم �أي�ض ًا ب�إدخال نموذج “خ�سارة
ائتمانية متوقعة” جديد خا�ص بهبوط قيمة الأ�صول المالية .يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم � 9أي�ضا بتقديم �إر�شادات جديدة
حول تطبيق محا�سبة التحوط.
�شرعت الإدارة بتقييم �أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لكنها لي�ست بعد في و�ضع يمكنها من تقديم معلومات كمية .فيما يلي
المجاالت الرئي�سية للأثر المتوقع في هذه المرحلة:
•	�إن ت�صنيف وقيا�س الأ�صول المالية للمجموعة �سوف يحتاج �إلى مراجعة بناء على المعايير الجديدة التي تراعي التدفقات النقدية
التعاقدية للأ�صول ونموذج الأعمال الذي يتم فيه �إدارتها.
•	�إن �أي هبوط في القيمة مبني على خ�سارة ائتمانية متوقعة �سوف يحتاج �إل��ى ت�سجيل على الذمم التجارية المدينة للمجموعة
واال�ستثمارات في الأ�صول من نوع الديون الم�صنفة حالي ًا كا�ستثمارات متاحة للبيع ومحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،ما لم يتم
ت�صنيفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر وفق ًا للمعايير الجديدة.
• لم يعد بالإمكان قيا�س اال�ستثمارات في الأ�سهم بالتكلفة ناق�ص ًا هبوط القيمة وجميع هذه اال�ستثمارات �سيتم قيا�سها عو�ضا عن ذلك
بالقيمة العادلة� .سيتم عر�ض التغيرات في القيمة العادلة في الأرباح �أو الخ�سائر ما لم تقم المجموعة بت�صنيف نهائي ال رجعة فيه
لعر�ضها في الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
•	�إذا ا�ستمرت المجموعة باختيار خيار القيمة العادلة لبع�ض الخ�صوم المالية ،عندها �سيتم عر�ض تغيرات القيمة العادلة في الإيرادات
ال�شاملة الأخرى �إلى الحد الذي ترتبط فيه تلك التغيرات بمخاطر االئتمان الخا�صة بالمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)15الإيرادات من العقود مع العمالء
تم ا�ستبدال المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )15مكان معيار المحا�سبة الدولي رقم (“ )11الإيرادات” وهو يعطي نموذج تحقق
جديد يعتمد على مبد�أ ال�سيطرة وبا�ستخدام خم�س خطوات يتم ا�ستخدامها على كافة العقود مع العمالء.
الخطوات الخم�س لهذا النموذج هي:
• تعريف العقد مع العميل.
• تعريف التزامات الأداء في العقد.
• تحديد �سعر المعاملة.
• توزيع �سعر المعاملة على التزامات الأداء كما جاءت بالعقد.
• ت�سجيل الإيرادات عند قيام المن�ش�أة بتلبية التزامات الأداء.
كما يت�ضمن المعيار �إر�شادات هامة ،مثل:
• العقود التي تت�ضمن توريد عدد اثنين �أو �أكثر من الخدمات �أو الب�ضاعة – وكيف يتم احت�ساب وت�سجيل كل جزئية تم تنفيذها على حده
وذلك �ضمن الترتيبات التي تحتوي على عدة بنود ،وكيف توزع �سعر المعاملة ومتى تدمج العقود.
• التوقيت – فيما �إذا تطلب ت�سجيل الإيرادات خالل فترة التنفيذ �أو خالل نقطة محددة من الزمن.
• الت�سعير المتغير ومخاطر االئتمان – والتي تناق�ش كيفية معالجة الترتيبات التي تحتوي على متغيرات طارئة (مثال :تنفيذ م�شترط)
وت�سعيره كما تم تحديث بند المعوقات على الإيرادات.
• قيمة الوقت – متى تعدل �سعر العقد لأغرا�ض تمويلية.
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•	�أمور �أخرى محددة تت�ضمن:
 المقابل غير النقدي ومقاي�ضة الأ�صول. تكلفة العقود. حق الرد وخيارات العمالء الأخرى. خيارات المورد ب�إعادة ال�شراء. الكفاالت. الموكل مقابل الوكيل. الترخي�ص. تعوي�ض الك�سر. الأتعاب المقدمة غير القابلة لال�سترداد ،و� -صفة الأمانة وترتيبات الفوترة واالحتفاظ

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار المحا�سبة الدولي رقم  28بيع �أو م�ساهمة الأ�صول بين الم�ستثمر و�شركته الزميلة
�أو �شركة المحا�صة – معدل
�إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 10البيانات المالية المجمعة” و معيار المحا�سبة الدولي رقم “ 28اال�ستثمارات
في ال�شركات الزميلة و�شركات المحا�صة ( ”)2011تقوم بتو�ضيح معالجة بيع �أو م�ساهمة الأ�صول من الم�ستثمر �إلى �شركته الزميلة �أو
�شركة المحا�صة على النحو التالي:
• تتطلب الت�سجيل الكامل في البيانات المالية للم�ستثمر للأرباح والخ�سائر الناتجة عن بيع �أو م�ساهمة الأ�صول التي ت�شكل العمل ( كما
هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 3دمج الأعمال”).
• تتطلب الت�سجيل الجزئي للأرباح والخ�سائر حيثما ال ت�شكل الأ�صول العمل� ،أي يتم ت�سجيل الربح �أو الخ�سارة فقط �إلى حد م�صالح
الم�ستثمرين التي لي�ست لها عالقة في تلك ال�شركة الزميلة �أو �شركة المحا�صة.
يتم تطبيق هذه المتطلبات بغ�ض النظر عن ال�شكل القانوني للمعاملة ،مثال �سواء حدثت عملية بيع �أو م�ساهمة الأ�صول من قبل الم�ستثمر
الذي يقوم بتحويل الح�ص�ص في ال�شركة التابعة التي تمتلك الأ�صول (ما ينتج عنه فقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة) �أو من قبل البيع
المبا�شر للأ�صول نف�سها.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  11المحا�سبة عن �شراء ح�ص�ص في عمليات محا�صة – معدل
�إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 11ترتيبات المحا�صة” تتطلب من م�شتري الح�صة في عملية المحا�صة التي ي�شكل
فيها الن�شاط العمل (كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 3دمج الأعمال”) لتطبيق كافة المباديء المحا�سبية لعمليات
دمج الأعمال في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3والمعايير الدولية للتقارير المالية الأخرى ،با�ستثناء تلك المباديء التي تتعار�ض
مع الإر�شادات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .11كما تتطلب تلك التعديالت �أي�ض ًا الإف�صاح عن المعلومات المطلوبة من
قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3والمعايير الدولية للتقارير المالية الأخرى الخا�صة بعمليات دمج الأعمال.
تنطبق التعديالت �أي�ض ًا على كل من ال�شراء المبدئي للح�صة في عملية المحا�صة و�شراء ح�صة �إ�ضافية في عملية المحا�صة (في الحالة
الأخيرة ،ال يتم �إعادة قيا�س الح�ص�ص المحتفظ بها �سابقا) .كما تنطبق التعديالت �أي�ض ًا ب�صورة م�ستقبلية على �شراء الح�ص�ص في
عمليات المحا�صة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 16عقود الإيجار
يتطلب المعيار الجديد �إن يقوم الم�ست�أجرون بالمحا�سبة عن عقود الإيجار “على الميزانية العمومية” وذلك باالعتراف ب�أ�صل “حق االنتفاع”

والتزام الإيجار الأمر الذي �سي�ؤثر على معظم ال�شركات التي تعد تقاريرها بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تعمل في مجال
الت�أجير كما �سيكون له ت�أثيرا جوهري ًا على البيانات المالية لم�ست�أجري العقارات والمعدات ذات القيمة العالية .ومع ذلك،بالن�سبة للعديد
من الأعمال الأخرى� ،ستقوم اال�ستثناءات الخا�صة بعقود الإيجار ق�صيرة الأجل وعقود الإيجار ذات الأ�صول منخف�ضة القيمة بالتخفي�ض
من هذا الت�أثير.
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معيار المحا�سبة الدولي رقم  1مبادرة الإف�صاح – معدل
تقوم التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم  1ب�إجراء التغيرات التالية:
• المادية :تو�ضح التعديالت ب�أن ( )1المعلومات ال يجب حجبها بالتجميع �أو بتقديم معلومات غير مادية )2( ،اعتبارات المادية تنطبق
على كل �أجزاء البيانات المالية ،و ( )3حتى عندما يتطلب المعيار �إف�صاح ًا محدد ًا ،عندها يتم تطبيق اعتبارات المادية.
• بيان المركز المالي وبيان الأرباح والخ�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى :تقوم التعديالت بما يلي )1( :تقديم تو�ضيح ب�أن قائمة بنود
المفردات التي �سيتم عر�ضها في هذه البيانات يمكن عدم تجميعها وتجميعها كما هو منا�سب وكذلك تقديم �إر�شادات �إ�ضافية حول
المجاميع الفرعية في هذه البيانات و ( )2تو�ضيح �أن ح�صة المن�ش�أة من الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شركات الزميلة المحت�سبة
ح�سب حقوق الملكية و�شركات المحا�صة يتعين عر�ضها في مجموعها كبنود مفردات واحدة �سواء �سيتم الحقا �إعادة ت�صنيفها �أم ال في
الأرباح والخ�سائر.
• مالحظات :تقوم التعديالت ب�إ�ضافة �أمثلة �إ�ضافية للطرق الممكنة لترتيب المالحظات لتو�ضيح �أن قابلية الفهم والمقارنة يجب
النظر فيها عند تحديد ترتيب المالحظات ولإثبات �أن المالحظات ال تحتاج �إلى عر�ضها بالترتيب المحدد حتى الآن في الفقرة 114
من معيار المحا�سبة الدولي رقم  .1كما قام مجل�س معايير المحا�سبة الدولية �أي�ض ًا بحذف الإر�شادات والأمثلة المتعلقة بتحديد
ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة التي لوحظ �أنها من المحتمل �أن تكون غير مفيدة.

معيار المحا�سبة الدولي  16ومعيار المحا�سبة الدولي  41الزراعة :النباتات المثمرة  -تعديالت
تم �إجراء تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي “ 16عقار و�آالت ومعدات” ،ومعيار المحا�سبة الدولي “ 41الزراعة” بحيث:
• ت�ضم “النباتات المثمرة” �ضمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي  16بدال من معيار المحا�سبة الدولي  41ما يتيح احت�ساب هذه الموجودات
�ضمن العقار والآالت والمعدات ويتم قيا�سها بعد التحقق المبدئي بالتكلفة �أو بناءا على �إعادة التقييم وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي .16
• تقدم تعريف “المزروعات المنتجة” ب�صفتها نباتات حية ت�ستخدم في �إنتاج �أو توريد منتجات زراعية من المتوقع �أن تقدم منتجات
زراعية لأكثر من فترة مع ا�ستبعاد احتماالت بيعها كمنتجات زراعية با�ستثناء مبيعات الخردة المتعلقة بها.
• تو�ضح �أن المنتجات التي تنمو في �صورة مزروعات منتجة �سوف ت�ستمر �ضمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي .41

معيار المحا�سبة الدولي رقم  16و  38بيان الطرق المعتمدة لال�ستهالك والإطفاء – معدل
• تم بيان التعديالت التالية على معيار المحا�سبة الدولي رقم ( )16الممتلكات والآالت والمعدات والمعيار رقم ( )38الأ�صول غير الملمو�سة:
• تعتبر طريقة ا�ستهالك الأ�صول على �أ�سا�س الدخل الناتج من الن�شاط الم�ستخدم به ذلك الأ�صل طريقة غير منا�سبة ال�ستهالك
الممتلكات والآالت والمعدات.
• تعتبر طريقة �إطفاء على �أ�سا�س الدخل الناتج من الن�شاط الذي ي�ستخدم الأ�صل غير الملمو�س طريقة غير منا�سبة ب�شكل عام با�ستثناء
بع�ض الحاالت المحددة.
• التوقعات التي ت�شير �إلى انخفا�ض �سعر البيع للمواد التي يتم �إنتاجها با�ستخدام �أ�صول تحتوي على تكنولوجيا �أو توقعات ذات عائد
تجاري بطيء والتي بدورها قد ت�ؤدي �إلى انخفا�ض التوقعات االقت�صادية من ذلك الأ�صل.
معيار المحا�سبة الدولي رقم  27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنف�صلة – معدل
�إن التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم “ 27البيانات المالية المنف�صلة” ت�سمح ب�أن يتم اختياريا المحا�سبة عن اال�ستثمارات في
ال�شركات التابعة و�شركات المحا�صة وال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنف�صلة.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10و  12ومعيار المحا�سبة الدولي رقم  28المن�ش�آت اال�ستثمارية :تطبيق ا�ستثناء التجميع – معدل
تهدف التعديالت �إلى تو�ضيح الجوانب التالية:
الإعفاء من �إعداد بيانات مالية مجمعة :ت�ؤكد التعديالت ب�أن الإعفاء من �إعداد بيانات مالية مجمعة ل�شركة �أم متو�سطة متاح لل�شركة الأم
التي هي �شركة تابعة ل�شركة ا�ستثمارية حتى لو قامت ال�شركة اال�ستثمارية بقيا�س جميع ال�شركات التابعة لها بالقيمة العادلة.
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ال�شركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق بالأن�شطة اال�ستثمارية لل�شركة الأم� :إن ال�شركة التابعة التي تقدم خدمات تتعلق بالأن�شطة
اال�ستثمارية لل�شركة الأم ال يجب تجميعها �إذا كانت ال�شركة التابعة نف�سها �شركة ا�ستثمارية.
تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل م�ستثمر �شركة غير ا�ستثمارية على �شركة ا�ستثمارية م�ستثمر فيها :عند تطبيق طريقة حقوق
الملكية على �شركة زميلة �أو �شركة محا�صة ،عندها يمكن لل�شركة غير اال�ستثمارية الم�ستثمرة في �شركة ا�ستثمارية االحتفاظ بقيا�س القيمة
العادلة المطبق من قبل ال�شركة الزميلة �أو �شركة المحا�صة لح�ص�صها في ال�شركات التابعة.
الإف�صاحات المطلوبة :ال�شركة اال�ستثمارية التي تقي�س ال�شركات التابعة لها بالقيمة العادلة تقوم بتقديم الإف�صاحات المتعلقة بال�شركات
اال�ستثمارية المطلوبة من قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .12
التح�سينات ال�سنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012
•

•
•
•

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 5تقوم هذه التعديالت ب�إ�ضافة �إر�شادات محددة في المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  5في الحاالت التي تقوم فيها المن�ش�أة ب�إعادة ت�صنيف الأ�صل من محتفظ به لغر�ض البيع �إلى محتفظ به لغر�ض التوزيع
والعك�س بالعك�س وفي الحاالت التي تتوقف فيها محا�سبة الأ�صل المحتفظ به لغر�ض التوزيع.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 7تقوم هذه التعديالت بتقديم �إر�شادات �إ�ضافية لتو�ضيح فيما �إذا كان عقد
الخدمات م�ستمر باالن�شغال في الأ�صل المحول ،والتو�ضيح حول موازنة الإف�صاحات في البيانات المالية المجمعة.
التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم  - 19تقوم هذه التعديالت بتو�ضيح �أن �سندات ال�شركات ذات الكفاءة العالية الم�ستخدمة
في تقييم معدل الخ�صم الخا�ص بمنافع ما بعد الخدمة يجب تقويمه بنف�س العملة التي �ستدفع بها تلك المنافع.
التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي رقم  – 34تقوم هذه التعديالت بتو�ضيح معنى “في مكان �آخر في التقرير المرحلي” وتتطلب
�إ�سناد ًا ترافقي ًا.

5.5ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المطبقة في �إعداد البيانات المالية المجمعة كما يلي:
� 5.1أ�س�س التجميع

ت�سيطر ال�شركة الأم على المن�ش�أة عندما تتعر�ض لـ� ،أو يكون لها الحق بـ ،عوائد متغيرة من م�شاركتها مع المن�ش�أة ويكون لها القدرة على
الت�أثير على تلك العوائد من خالل �سلطتها على المن�ش�أة .يتم تجميع ال�شركات التابعة بالكامل من التاريخ الذي يتم فيه نقل ال�سيطرة �إلى
المجموعة ويتوقف تجميعها من التاريخ الذي تتوقف فيه تلك ال�سيطرة .يتم �إعداد البيانات المالية لل�شركات التابعة لتاريخ التقرير و التي
ال تزيد عن ثالثة ا�شهر من تاريخ التقرير لل�شركة الأم ،با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية مماثلة .يتم عمل التعديالت لتعك�س ت�أثير المعامالت
الهامة والأحداث الأخرى التي تقع بين هذا التاريخ و تاريخ التقرير للبيانات المالية لل�شركة الأم.
لغر�ض التجميع ،تم حذف كافة المعامالت والأر�صدة 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� ،أال �أن تلك الأ�صول تم اختبارها لتحديد �أي انخفا�ض في قيمتها وذلك بالن�سبة للمجموعة ككل .تم تعديل المبالغ المدرجة في
البيانات المالية المجمعة لل�شركات التابعة� ،أينما وجدت ،للت�أكد من توحيد ال�سيا�سات المحا�سبية المطبقة للمجموعة.
تم ت�سجيل الأرباح �أو الخ�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى الخا�صة بال�شركات التابعة �أو ال�شركات التي تم ا�ستبعادها خالل 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�شركات التابعة بين مالكي ال�شركة الأم والحقوق غير
الم�سيطرة وفق ح�ص�ص ملكية كل منهم في تلك ال�شركات.
عند بيع ح�صة غير م�سيطرة في ال�شركات التابعة ،ف�إن الفرق بين �سعر البيع و�صافي قيمة الأ�صول بالإ�ضافة �إلى فرق الترجمة التراكمي
وال�شهرة ي�سجل في بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .5ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
� 5.1أ�س�س التجميع

�إن التغير في ح�ص�ص ملكية المجموعة في ال�شركات التابعة والتي ال ت�ؤدي �إلى فقدان المجموعة لل�سيطرة على ال�شركات التابعة تتم
المحا�سبة عليها كمعامالت حقوق ملكية� .إن القيم الدفترية لح�ص�ص المجموعة والح�ص�ص غير الم�سيطرة يتم تعديلها لتعك�س التغيرات
في ح�ص�صها المعنية في ال�شركات التابعة .و�أي فرق بين المبلغ الذي يتم به تعديل الح�ص�ص غير الم�سيطرة والقيمة العادلة للمبلغ
المدفوع �أو الم�ستلم يتم ت�سجيله مبا�شرة في حقوق الملكية ويخ�ص�ص لمالكي ال�شركة الأم.
 5.2دمج الأعمال

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة ال�شراء في 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 .وفي جميع معامالت دمج الأعمال ،يقوم الم�شتري بت�سجيل ح�صة الأطراف غير الم�سيطرة �إما بالقيمة العادلة
�أو بن�صيبه من ح�صته في �صافي الأ�صول المعرفة لل�شركة الم�شتراة.
وفي حالة ما �إذا تمت معاملة دمج الأعمال على مراحل ،يتم �إعادة قيا�س القيمة العادلة للح�ص�ص التي تم �شرا�ؤها في ال�سابق بقيمتها
العادلة كما في تاريخ التملك وذلك من خالل بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع.
تقوم المجموعة بت�سجيل الأ�صول المعرفة الم�شتراة 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�شتراة والخ�صوم المنقولة وب�شكل عام ،بالقيمة العادلة بتاريخ ال�شراء.
عند قيام المجموعة ب�شراء ن�شاط معين ،تقوم الإدارة بتقدير مالئمة ت�صنيفات وتوجيهات الأ�صول المالية المنقولة وااللتزامات القائمة
وفق ًا للبنود التعاقدية والظروف 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�شتراة.
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 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�شتراة فوق القيمة العادلة بتاريخ ال�شراء ل�صافي الأ�صول التي تم تعريفها.
�إذا كانت القيم العادلة للأ�صول المعرفة تزيد عن مجموع البنود �أعاله ،يتم ت�سجيل تلك الزيادة (التي تعتبر ربح نتيجة المفا�صلة) �ضمن
الأرباح والخ�سائر مبا�شرة .تدرج ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر انخفا�ض القيمة المتراكمة.
 5.3التقارير القطاعية

للمجموعة قطاعين ت�شغيليين :مواد البناء وخدمات العقود واال�ستثمار .ولغر�ض تعريف تلك القطاعات الت�شغيلية ،تقوم الإدارة بتتبع
الخطوط الإنتاجية 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 �إدراجها للقطاع.
 5.4الإيرادات

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 الإيرادات الوارد �أدناه وب�شكل منف�صل لبنود
الإيرادات لكل بند معرف.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .5ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
 5.2الإيرادات (تتمة)

 5.4.1مبيعات 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.
 5.4.2عقود الإن�شاء
عندما يكون بالإمكان تقدير النتائج ب�صورة يعتمد عليها ،يتم ت�سجيل �إيرادات العقود والتكاليف المرتبطة بها با�ستخدام مرحلة الأعمال
المنجزة للعقود حتى تاريخ التقرير .يتم قيا�س الإيرادات 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 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 فورا �ضمن
بيان الأرباح �أو الخ�سائر 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 الأخرى 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 حدة .كما يتم تقدير الإيراد 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 والأخرى 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).
 5.4.3تقديم الخدمات
يتم ت�سجيل �إيرادات الإيجارات با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على عمر عقد الإيجار.
� 5.4.4إيرادات الفوائد والإيرادات المماثلة
يتم ت�سجيل �إيرادات الفوائد والم�صاريف على �أ�سا�س اال�ستحقاق با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم ت�سجيل �إيرادات المرابحة على
�أ�سا�س ن�سبي زمني من �أجل تحقيق معدل عائد دوري ثابت ا�ستناد ًا �إلى الر�صيد القائم.
� 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.
 5.6تكاليف 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 الأخرى كم�صاريف للفترة التي حدثت فيها ويتم �إدراجها
كتكاليف تمويل.
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 .5ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)

 5.7ال�ضرائب

 5.7.1م�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 والذي ين�ص على �إن 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.
� 5.7.2ضريبة دعم العمالة الوطنية ()NLST
تحت�سب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفق ًا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24ل�سنة  2006بن�سبة  %2.5من ربح
المجموعة الخا�ضع لل�ضريبة بعد خ�صم �أتعاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة لل�سنة .وطبقا للقانون ،ف�إن الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة
وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�شركات المدرجة الخا�ضعة ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية يتم خ�صمها من ربح ال�سنة.
 5.7.3الزكاة
تحت�سب ح�صة الزكاة بن�سبة  %1من ربح المجموعة وفق ًا لقرار وزارة المالية رقم  2007 /58ال�ساري المفعول اعتبار ًا من
دي�سمبر .2007
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 5.8الممتلكات والآالت والمعدات

يتم ت�سجيل الممتلكات والآالت والمعدات مبدئي ًا بتكلفة ال�شراء �أو تكلفة الت�صنيع بما في ذلك التكاليف الإ�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 الإنتاجي وطريقة
اال�ستهالك ب�شكل دوري للت�أكد من �أن الطريقة الم�ستخدمة وفترة اال�ستهالك متماثلة مع المنافع االقت�صادية الناتجة من مكونات
الممتلكات والآالت والمعدات .يتم ا�ستخدام الأعمار الإنتاجية التالية:
� 20 - 4سنة
� 10 - 1سنوات
� 10 - 2سنوات
� 10 – 4سنوات

المباني
�آالت ومعدات
�سيارات
�أثاث ومعدات
يتم تحديث البيانات الخا�صة بتقديرات قيمة الخردة �أو العمر الإنتاجي الالزم� ،سنوي ًا على الأقل.

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 الأرباح �أو الخ�سائر المجمع.
 5.9اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة

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 ولكن يتم ت�سجيلها �ضمن قيمة اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة.
عند ا�ستخدام طريقة حقوق الملكية ،يتم زيادة وتخفي�ض قيمة اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة بح�صة المجموعة في �أرباح �أو خ�سائر
والإيرادات 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.
35

4/6/16 2:44 PM

Ar FS 2015a.indd 35

التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .5ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
 5.9اال�ستثمار في ال�شركات الزميلة (تتمة)

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�ضافا �إليها المبالغ المح�صلة
نتيجة الـ  5.10الب�ضاعة
تظهر الب�ضاعة بالتكلفة والقيمة الممكن تحقيقها �أيهما �أقل .تت�ضمن التكلفة كافة الم�صاريف المتعلقة مبا�شرة بعملية الت�صنيع
بالإ�ضافة �إلى ن�سب منا�سبة لم�صاريف الإنتاج غير المبا�شرة المتعلقة بها وذلك ا�ستناد ًا �إلى الطاقة العادية للت�شغيل .يتم احت�ساب
تكلفة الب�ضاعة الجاهزة بناء على طريقة الوارد �أو ًال �صادر �أو ًال .وبالن�سبة للبنود الأخرى للمخزون ،يتم احت�ساب التكلفة على طريقة
متو�سط موزون التكلفة.
يتمثل �صافي القيمة الممكن تحقيقها في �سعر البيع المقدر في ال�سياق العادي للأعمال ناق�ص ًا �أية م�صاريف بيع مالئمة.
 5.11الأدوات المالية

 5.11.1التحقق ،القيا�س المبدئي وعدم التحقق
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 �أدناه 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�سب ًا).
• عندما ينتهي الحق في ا�ستالم التدفقات النقدية من تلك الأ�صول المالية
• عندما تقوم المجموعة بالتنازل عن حقها با�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل �أو عندما تتحمل ال�شركة االلتزام بدفع التدفقات
بالكامل دون ت�أخير مادي �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 ولم تقم
بتحويل �أو االحتفاظ جوهري ًا 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 االلتزام المحدد �أو �إعفائه �أو �إلغائه �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 االلتزام المالي الحالي ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا
التبديل �أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام الأ�صلي وتحقق لاللتزام الجديد ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات ال�صلة في بيان الأرباح
�أو الخ�سائر المجمع.
 5.11.2الت�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 الأرباح �أو الخ�سائر ()FVTSI
•	�أ�صول مالية متاحة للبيع (.)AFS
�إن كافة الأ�صول المالية بخالف تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر ،تخ�ضع للمراجعة للت�أكد من عدم انخفا�ض
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قيمتها على الأقل بتاريخ كل تقرير مالي وذلك لتحديد فيما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي ب�أن �أحد 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 �أدناه.

• 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 �إلغاء خ�صم تلك الأر�صدة عندما يكون هذا الخ�صم غير مادي.
يتم عادة مراجعة مدى انخفا�ض قيمة الأر�صدة الجوهرية المدينة عندما يكونوا قد ا�ستحقوا لفترة �أو يكون هناك دالئل واقعية على �أن
�إحدى 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 ذلك ي�ستند تقدير خ�سارة انخفا�ض القيمة على معدالت التخلف التاريخية الأخيرة 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 الأرباح �أو الخ�سائر
�إن ت�صنيف اال�ستثمارات ك�أ�صول مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء 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 الأرباح �أو الخ�سائر في ح�سابات الإدارة ،عندها يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات محددة بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو الخ�سائر عند التحقق المبدئي .كما �أن جميع الأدوات المالية الم�شتقة تندرج تحت هذه الفئة.
يتم قيا�س الأ�صول في هذه الفئة بالقيمة العادلة والأرباح �أو الخ�سائر ت�سجل في الأرباح �أو الخ�سائر .كما �أن القيم العادلة للأ�صول المالية
في هذه الفئة يتم تحديدها بالرجوع �إلى 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 �إما محددة لهذه الفئة �أو غير م�ؤهلة لإدراجها في �أي فئات �أخرى
للأ�صول المالية.
�إن الأ�صول المالية التي ال يمكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت.
يتم ت�سجيل تكاليف انخفا�ض القيمة في الأرباح �أو الخ�سائر� .إن جميع الأ�صول المالية الأخرى المتاحة للبيع يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.
كما �أن الأرباح والخ�سائر ت�سجل في الإيرادات ال�شاملة الأخرى وتدرج �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 الأرباح �أو الخ�سائر 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 الأخرى يتم �إعادة ت�صنيفها من
احتياطي حقوق الملكية �إلى بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع وتظهر كتعديل �إعادة ت�صنيف �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بالتقييم فيما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �أن �أحد الأ�صول المالية المتاحة للبيع �أو مجموعة
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�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�ض ًا جوهري ًا �أو متوا� ً
صال في القيمة 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 الإيرادات ال�شاملة الأخرى ويتم ت�سجيلها في بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع.
يتم ت�سجيل رد خ�سائر انخفا�ض القيمة في الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،با�ستثناء الأ�صول المالية التي هي عبارة عن �أوراق دين ت�سجل في
بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع فقط �إذا كان بالإمكان ربط الرد ب�شكل مو�ضوعي بحدث ح�صل بعد ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة.
 5.11.3الت�صنيف والقيا�س الالحق للخ�صوم المالية
تت�ضمن الخ�صوم المالية للمجموعة قرو�ض وذمم تجارية دائنة وح�سابات دائنة �أخرى.
يعتمد القيا�س الالحق للخ�صوم المالية على ت�صنيفها على النحو التالي:

• الخ�صوم المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
تدرج هذه الخ�صوم با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي� .إن القرو�ض والذمم التجارية الدائنة ودائني المرابحة ت�صنف تحت خ�صوم
مالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح �أو الخ�سائر.
 الذمم التجارية الدائنةيتم 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�ضتقا�س كافة القرو�ض الحقا بالتكلفة المطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .كما ت�سجل الأرباح والخ�سائر في بيان الأرباح �أو
الخ�سائر المجمع عندما يتم عدم تحقق الخ�صوم �أي�ض ًا با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية ( )EIRعملية الإطفاء.
 دائنو مرابحةً
تمثل المرابحة الدائنة المبلغ الم�ستحق على �أ�سا�س الدفع الم�ؤجل لأ�صول تم �شرا�ؤها وفقا لترتيبات مرابحة .تدرج 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.
 5.11.4محا�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 �أو المبيعات بالطرق المعتادة هي م�شتريات �أو مبيعات الأ�صول المالية التي تتطلب ت�سليم
الأ�صول خالل �إطار 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 جزءا ال يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلية.
 5.11.6ت�سوية الأدوات المالية
يتم ت�سوية الأ�صول والخ�صوم المالية ويتم �إدراج �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.
 5.11.7القيمة العادلة للأدوات المالية
�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.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

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

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 �أخرى مماثلة ب�صورة
جوهرية؛ تحليل تدفقات نقدية مخ�صومة �أو �أ�ساليب تقييم �أخرى.
 5.12حقوق 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 عالوات يتم ا�ستالمها عند �إ�صدار 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 الفترة الحالية وال�سابقة وفق ًا لمتطلبات قانون ال�شركات التجارية والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة الأم.
تت�ضمن البنود الأخرى في حقوق الملكية ما يلي:
• احتياطي تحويل العمالت الأجنبية – والذي يتكون من فروقات تحويل العمالت الأجنبية الناتجة عن تحويل البيانات المالية لل�شركات
الأجنبية للمجموعة �إلى الدينار الكويتي.
• احتياطي القيمة العادلة – والذي يتكون من الأرباح 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 الأرباح الم�ستحقة لأ�صحاب حقوق الملكية تدرج في الخ�صوم الأخرى عند اعتماد تلك التوزيعات في اجتماع الجمعية العمومية.
� 5.13أ�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 �إلغائها 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 الأرباح
المحتفظ بها ثم على االحتياطي القانوني واالختياري .ال يتم دفع �أي �أرباح نقدية على هذه الأ�سهم� .إن �إ�صدار �أ�سهم المنحة يزيد من عدد
�أ�سهم الخزينة ب�صورة ن�سبية ويخف�ض من متو�سط تكلفة ال�سهم دون الت�أثير على �إجمالي التكلفة لأ�سهم الخزينة.
 5.14المخ�ص�صات ،الأ�صول وااللتزامات الطارئة

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.
يتم قيا�س المخ�ص�صات بالنفقات المقدرة المطلوبة لت�سوية االلتزام الحالي ا�ستناد ًا �إلى الدليل الأكثر وثوقا 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.
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 .5ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
 5.14المخ�ص�صات ،الأ�صول وااللتزامات الطارئة (تتمة)

ال يتم ت�سجيل االلتزامات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع لكن يتم الإف�صاح عنها �إال �إذا كان احتمال تدفق منافع اقت�صادية �إلى
الخارج �أمر ًا م�ستبعدا.
 5.15ترجمة العمالت الأجنبية

 5.15.1عملة العر�ض الرئي�سية
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.
 5.15.2معامالت 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 الأجنبي الناتجة عن ت�سوية مثل تلك المعامالت وعن �إعادة قيا�س
البنود النقدية المقومة بالعملة الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف في نهاية ال�سنة المالية ت�سجل في بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع .بالن�سبة
للبنود غير النقدية ،ال 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.
 5.15.3العمليات الأجنبية
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.
تم عند التجميع تحويل الأ�صول والخ�صوم �إلى الدينار الكويتي ب�سعر الإقفال بتاريخ التقرير� .إن تعديالت ال�شهرة والقيمة العادلة الناتجة
من �شراء �شركة �أجنبية قد تم معاملتها ك�أ�صول وخ�صوم لل�شركة الأجنبية وتم تحويلها �إلى الدينار الكويتي بتاريخ الإقفال� .إن الإيرادات
والم�صاريف قد تم تحويلها �إلى الدينار الكويتي بمتو�سط ال�سعر طوال فترة التقرير .فروقات ال�صرف تحمل على/تقيد في الإيرادات
ال�شاملة الأخرى وت�سجل في احتياطي ترجمة العملة الأجنبية �ضمن حقوق الملكية .وعند بيع عملية �أجنبية ،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.
 5.16مكاف�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 لإتمام حد �أدنى من مدة الخدمة وفق ًا لقانون العمل وعقود الموظفين .كما �أن التكاليف المتوقعة لهذه المكاف�آت ت�ستحق طوال
فترة التعيين� .إن هذا االلتزام 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.
 5.17معامالت مع �أطراف ذات �صلة

تتمثل الأطراف 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.
 5.18دفعات على �شكل �أ�سهم

يتم منح بع�ض موظفي الإدارة العليا خيارات ال�شركة الأم للأ�سهم كجزء من حزمة مكاف�آتهم.
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 5.18دفعات على �شكل �أ�سهم (تتمة)

معامالت الت�سوية بالأ�سهم
يتم تحديد تكلفة معامالت الت�سوية بالأ�سهم عن طريق القيمة العادلة بتاريخ المنح وذلك با�ستخدام نموذج تقييم منا�سب.
يتم ت�سجيل التكلفة ،مع زيادة مقابلة في احتياطي ح�صة مكاف�أة الموظفين في حقوق الملكية ،على مدى الفترة التي يتم فيها ا�ستيفاء
�شروط اال�ستحقاق (�إي�ضاح � .)27إن الم�صاريف المتراكمة الم�سجلة والخا�صة بمعامالت الت�سوية بالأ�سهم بتاريخ كل تقرير مالي حتى
تاريخ اال�ستحقاق تعك�س المدى الذي انتهت �إليه فترة اال�ستحقاق واف�ضل تقدير قامت به المجموعة لعدد �أدوات حقوق الملكية التي �سيتم
ا�ستحقاقها في نهاية المطاف .كما �أن الم�صروف �أو الر�صيد الدائن في بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع لفترة معينة يمثل الحركة على
الم�صاريف التراكمية الم�سجلة كما في بداية ونهاية تلك الفترة ويتم ت�سجيله �ضمن م�صاريف مزايا الموظفين.
عند تعديل �شروط مكاف�أة الت�سوية بالأ�سهم ،ف�إن الحد الأدنى للم�صاريف الم�سجلة يمثل الم�صاريف في حال لم يتم تعديل ال�شروط �إذا تم
الوفاء بال�شروط الأ�صلية للمكاف�آت .يتم ت�سجيل م�صروف �إ�ضافي لأي تعديل يزيد من �إجمالي القيمة العادلة لمعامالت الدفع بالأ�سهم� ،أو
يكون خالفا لذلك مفيدا للموظفين كما تم قيا�سه بتاريخ التعديل.
�إن الأثر المخفف للخيارات القائمة يظهر كتخفيف ح�ص�ص �إ�ضافية في عمليات احت�ساب ربحية ال�سهم المخففة.
�6.6أحكام الإدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات
�إن �إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من الإدارة اتخاذ الأحكام والتقديرات واالفترا�ضات التي ت�ؤثر على القيمة المدرجة
لكل من الإيرادات 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 �إلى نتائج تتطلب تعديال جوهري ًا على القيمة المدرجة لكل من الأ�صول والخ�صوم والتي
قد تت�أثر في الفترات الم�ستقبلية.
� 6.1أحكام الإدارة الهامة

عند تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة ،تقوم الإدارة باتخاذ الأحكام الهامة التالية والتي لها اكبر الأثر على المبالغ المدرجة في
البيانات المالية المجمعة:
 6.1.1ت�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 �أجل تحقيق ربح
ق�صير الأجل.
�إن ت�صنيف الأ�صول المالية ك�أ�صول محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الأرباح �أو الخ�سائر يعتمد على كيفية قيام الإدارة بمراقبة �أداء
تلك الأ�صول المالية .وعندما ال يتم ت�صنيفها للمتاجرة ولكن يكون لها قيم عادلة متوفرة ب�سهولة والتغيرات في القيم العادلة يتم �إدراجها
كجزء من بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع في ح�سابات الإدارة ،عندها يتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر.
�إن ت�صنيف الأ�صول كقرو�ض ومدينين يعتمد على طبيعة تلك الأ�صول .ف�إذا 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 الأخرى يتم ت�صنيفها ك�أ�صول متاحة للبيع.
 6.1.2تقييم ال�سيطرة
عند تحديد ال�سيطرة ،تقوم الإدارة بالنظر فيما �إذا كانت المجموعة لديها القدرة العملية على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة لل�شركة
الم�ستثمر فيها من تلقاء نف�سها لإنتاج عوائد لنف�سها� .إن تقييم الأن�شطة ذات ال�صلة والقدرة على ا�ستخدام �سلطتها للت�أثير على العوائد
المتغيرة تتطلب �أحكاما هامة.
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� .6أحكام الإدارة الهامة وعدم الت�أكد من التقديرات (تتمة)

 6.2عدم الت�أكد من التقديرات

�إن المعلومات حول التقديرات واالفترا�ضات التي لها �أهم الأثر على تحقق وقيا�س الأ�صول والخ�صوم والإيرادات والم�صاريف مبينة �أدناه.
قد تختلف النتائج الفعلية ب�صورة جوهرية.
 6.2.1انخفا�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 .ف�إذا 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 الأرباح �أو الخ�سائر المجمع.
 6.2.2انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم المتاحة للبيع
تقوم المجموعة بمعاملة ا�ستثمارات الأ�سهم المتاحة للبيع على �أنها انخف�ضت قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري �أو متوا�صل في
القيمة العادلة عن تكلفتها �أو عند وجود دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة� .إن تحديد االنخفا�ض “الجوهري” �أو “المتوا�صل” يتطلب
تقديرات هامة.
 6.2.3انخفا�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 هذا التقدير على �أ�سا�س �إفرادي� .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 �إلى 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 الأرباح �أو الخ�سائر المجمع.
 6.2.4انخفا�ض قيمة الب�ضاعة
ت�سجل الب�ضاعة بالتكلفة و�صافي القيمة الممكن تحقيقه �أيهما �أقل .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 �إفرادي� .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 نوع الب�ضاعة ودرجة القدم �أو
التقادم ا�ستناد ًا �إلى �أ�سعار البيع التاريخية.
تقوم الإدارة بتقدير �صافي القيمة الممكن تحقيقه للب�ضاعة مع الأخذ بعين االعتبار الدليل الأكثر وثوقا المتوفر بتاريخ كل تقرير مالي.
قد يت�أثر التحقق الم�ستقبلي لهذه الب�ضاعة بالتكنولوجيا الم�ستقبلية �أو ب�أية تغيرات �أخرى يحدثها ال�سوق والتي قد تخف�ض من �أ�سعار
البيع الم�ستقبلية.
 6.2.5الأعمار الإنتاجية للأ�صول القابلة لال�ستهالك
تقوم الإدارة بمراجعة تقديرها للأعمار الإنتاجية للأ�صول القابلة لال�ستهالك بتاريخ كل تقرير مالي ا�ستناد ًا �إلى 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.
 6.2.6القيمة العادلة للأدوات المالية
تقوم الإدارة بتطبيق تقنيات تقييم لتحديد القيمة العادلة للأدوات المالية عندما ال تتوفر هناك �أ�سعار �سوق ن�شط .وهذا يتطلب من الإدارة
تطوير تقديرات وافترا�ضات ا�ستناد ًا �إلى معطيات �سوقية وذلك با�ستخدام بيانات مر�صودة �سيتم ا�ستخدامها من قبل المتداولين في
ال�سوق في ت�سعير الأداة المالية .ف�إذا كانت تلك البيانات غير مر�صودة ،تقوم الإدارة با�ستخدام اف�ضل تقديراتها .قد تختلف القيم العادلة
المقدرة للأدوات المالية عن الأ�سعار الفعلية التي �سيتم تحقيقها في معاملة على �أ�س�س تجارية بتاريخ التقرير.
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

7.7ال�شركات التابعة
�إن تفا�صيل ال�شركات التابعة المجمعة الرئي�سية للمجموعة كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:
 7.1تكوين المجموعة

ال�شــركة التابعــة

بلد الت�أ�سي�س

�شركة ال�صناعات لأنظمة البناء – ذ.م.م ()7.1.1
�شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك – �ش.م.ك.م ()7.1.2
�شركة ال�سعودية للطوب العازل – ذ.م.م ()7.1.3

الكويت
الكويت
ال�سعودية

ن�سبة الملكية
 31دي�سمبر  31دي�سمبر
2015
%

2014
%

98

98

86.427

60

50

50

الن�شاط

�إن�شاءات مقاوالت
الت�صنيع
الت�صنيع

 7.1.1قامت المجموعة بتجميع �شركة ال�صناعات لأنظمة البناء – ذ.م.م با�ستخدام ح�سابات الإدارة لل�سنة المنتهية في  30نوفمبر .2015
 7.1.2خالل الفترة ،قامت �شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك – �ش.م.ك.م ،بزيادة ر�أ�سمالها بواقع  10,000,000د.ك .قامت ال�شركة
الأم بالم�ساهمة في هذه الزيادة بمبلغ  9,964,000د.ك عن طريق تحويل مبلغ  8,804,000د.ك من المبلغ الم�ستحق من ال�شركة التابعة
ومبلغ  1,160,000د.ك تم دفعه نقد ًا .كما قام م�ساهمون �آخرون بالم�ساهمة بمبلغ  36,000د.ك فقط .وحيث �أنبع�ض الم�ساهمين قد
قاموا بالتنازل عن حقوقهم في الم�ساهمة في زيادة ر�أ�س مال ال�شركة الم�ستثمر فيها ،فقد ازدادت ن�سبة ملكية المجموعة من  %60من
ح�صتها في ر�أ�س المال �إلى  .%86.427نتج عن هذا التغير في الملكية خ�سارة بمبلغ  417,120د.ك وتم االعتراف به في حقوق الملكية.
 7.1.3خالل ال�سنة ،قامت �شركة ال�سعودية للطوب العازل – ذ.م.م بزيادة ر�أ�سمالها بمبلغ  4,032,500د.ك (ما يعادل  50مليون ريال
�سعودي) .قام كل من ال�شركة الأم وم�ساهمين �آخرين بالم�ساهمة في هذه الزيادة بمبلغ  2,016,250د.ك لكل منهما .تم ت�سوية هذا المبلغ
عن طريق التحويل من المبلغ الم�ستحق من ال�شركة التابعة.
 7.2ال�شركات التابعة مع الح�ص�ص غير الم�سيطرة الهامة

تت�ضمن المجموعة ال�شركات التابعة التالية مع الح�ص�ص غير الم�سيطرة الهامة (:)NCI

اال�سم
�شركة ال�سعودية للطوب العازل – ذ.م.م

�شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك –

�ش.م.ك.م

ن�سبة ح�ص�ص الملكية
وحقوق الت�صويت
المحتفظ بها
من قبل الح�ص�ص
غير الم�سيطرة
 31دي�سمبر  31دي�سمبر

الربح المخ�ص�ص للح�ص�ص الح�ص�ص غير الم�سيطرة
المتراكمة
غير الم�سيطرة
 31دي�سمبر  31دي�سمبر  31دي�سمبر  31دي�سمبر

2015

2014

%50

%50

17,376

%13.573

%40

219,321

د.ك

د.ك

2015

2014

2015

2014

4,033

3,913,560

1,812,570

()3,967

1,712,984

1,040,541

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

لم يتم دفع �أية �أرباح للح�ص�ص غير الم�سيطرة (“ )”NCIخالل ال�سنوات  2015و .2014
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .7ال�شركات التابعة (تتمة)
 7.2ال�شركات التابعة مع الح�ص�ص غير الم�سيطرة الهامة (تتمة)

� .1شركة ال�سعودية للطوب العازل  -ذ.م.م
ملخ�ص �أدناه المعلومات المالية ل�شركة ال�سعودية للطوب العازل – ذ.م.م قبل الحذوفات داخل المجموعة:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

الأ�صول غير المتداولة
الأ�صول المتداولة
مجموع الأ�صول
الخ�صوم غير المتداولة
الخ�صوم المتداولة
مجموع الخ�صوم
حقوق الملكية الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
الح�ص�ص غير الم�سيطرة
مجموع حقوق الملكية

2014

7,567,967

7,373,544

2,188,259

1,389,517

9,756,226

8,763,061

71,066

58,955

1,858,040

5,078,966

1,929,106

5,137,921

3,913,560

1,812,570

3,913,560

1,812,570

7,827,120

3,625,140

لل�سنة المنتهية لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
الإيرادات
ربح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم
ربح ال�سنة الخا�ص بـ NCI
ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة الخا�صة بـ NCI
مجموع الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
مجموع الدخل ال�شامل لل�سنة الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
مجموع الدخل ال�شامل لل�سنة الخا�صة بـ NCI
مجموع الدخل ال�شامل لل�سنة
�صافي التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�شطة اال�ستثمارية
�صافي التدفقات النقدية (الم�ستخدمة في)  /الناتجة من الأن�شطة التمويلية
�صافي التدفقات النقدية

2015

2014

4,007,944

3,439,998

17,376

4,033

17,376

4,033

34,752

8,066

د.ك

د.ك

67,362

64,193

67,366

64,192

134,728

128,385

84,740

68,226

84,740

68,225

169,480

136,451

69,155

231,614

()194,423

-

()125,268

()342,557
()110,943
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�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .7ال�شركات التابعة (تتمة)
 7.2ال�شركات التابعة مع الح�ص�ص غير الم�سيطرة الهامة (تتمة)

� .2شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك � -ش.م.ك.م
ملخ�ص �أدناه المعلومات المالية ل�شركة ال�صناعات الوطنية لل�سيراميك – �ش.م.ك (مقفلة) قبل الحذوفات داخل المجموعة:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

الأ�صول غير المتداولة
الأ�صول المتداولة
مجموع الأ�صول
الخ�صوم غير المتداولة
الخ�صوم المتداولة
مجموع الخ�صوم
حقوق الملكية الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
الح�ص�ص غير الم�سيطرة
مجموع حقوق الملكية

2014

16,623,938

17,416,363

8,368,645

7,417,607

24,992,583

24,833,970

159,774

110,140

14,418,314

24,268,367

14,578,088

24,378,507

9,000,936

273,278

1,413,559

182,185

10,414,495

455,463

لل�سنة المنتهية لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
2015

2014

6,590,655

5,969,587

د.ك
الإيرادات
ربح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم
خ�سارة ال�سنة الخا�ص بـ NCI
خ�سارة ال�سنة
مجموع الإيرادات ( /الخ�سائر) ال�شاملة لل�سنة الخا�صة بم�ساهمي ال�شركة الأم
�إجمالي الخ�سائر ال�شاملة لل�سنة الخا�صة بـ NCI
مجموع الخ�سائر ال�شاملة لل�سنة
�صافي التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /الم�ستخدمة في) الأن�شطة اال�ستثمارية
�صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأن�شطة التمويلية
�صافي التدفقات النقدية

1,645

()42,613
()40,968
1,645

()42,613
()40,968

د.ك

()630,335
()420,223
()1,050,558
()630,335
()420,223
()1,050,558

()1,181,414

1,296,213

()1,842,635

465,177

1,640,614

155,359

()1,383,435

1,916,749

 7.3الح�ص�ص في من�ش�آت مهيكلة غير مجمعة

لي�س لدى المجموعة �أي ح�ص�ص في المن�ش�آت المهيكلة غير المجمعة.
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�8.8إيراد مبيعات وخدمات
ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
2015

2014

47,189,831

46,670,326

د.ك

مبيعات مواد البناء والبنية التحتية
�إيرادات عقود

د.ك

1,025,902

973,846

48,215,733

47,644,172

�9.9إيرادات ا�ستثمارات
ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
2015

2014

291,182
930,137

-

708,201

34,581

102,881

د.ك
ربح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات توزيعات �أرباح من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
خ�سارة ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
�إيرادات مرابحة ق�صيرة الأجل
�إيرادات فوائد و�أخرى

د.ك

()168,931

()347,526

31,976

33,515

1,353,635

664,267

234,690

167,196

1010ربحية 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
ربح ال�سنه الخا�صة بمالكي ال�شركة الأم (د.ك)
المعدل الموزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم الخزينة)
الأ�سهم التي �سوف يتم �إ�صدارها من غير مقابل في �إطار مدفوعات بالأ�سهم
المعدل الموزون لعدد الأ�سهم التي �سوف ت�ستخدم لربحية ال�سهم المخففة
(با�ستثناء �أ�سهم الخزينة)
ربح ال�سهم الأ�سا�سي الخا�صة بمالكي ال�شركة الأم
ربح ال�سهم المخفف الخا�ص بمالكي ال�شركة الأم

2015

2014

7,787,570

7,359,730

347,734,557

346,708,630

1,508,186

1,459,457

349,242,743

348,168,087

 22.40فل�س
 22.30فل�س

 21.23فل�س
 21.14فل�س
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1111ممتلكات و�آالت ومعدات
 31دي�سمبر 2015

التكلفـة
في  1يناير
�إ�ضافات  /تحويالت
�شطب  /ا�ستبعادات
تعديالت العملة
الأجنبية
في  31دي�سمبر
اال�ستهالك المتراكم
في  1يناير
المحمل على ال�سنة
متعلق بال�شطب /
باال�ستبعادات
تعديالت العملة
الأجنبية
في  31دي�سمبر
�صافي القيمة
الدفترية في
 31دي�سمبر
 31دي�سمبر 2014

التكلفـة
في  1يناير
�إ�ضافات  /تحويالت
�شطب  /ا�ستبعادات
تعديالت العملة
الأجنبية
في  31دي�سمبر
اال�ستهالك المتراكم
في  1يناير
المحمل على ال�سنة
متعلق بال�شطب /
باال�ستبعادات
تعديالت العملة
الأجنبية
في  31دي�سمبر
�صافي القيمة
الدفترية في
 31دي�سمبر

�آالت
ومعدات
د.ك

�أر�ض
د.ك

مباني
د.ك

1,417,013

4,919,725 11,003,032 50,551,542 34,365,648

-

�سيارات
د.ك

�أثاث
ومعدات
د.ك

263,514

755,550

399,503

52,664

86,415

240,499

5,305

1,469,677

5,032,341 11,381,633 51,151,349 33,799,223

()26,207( )396,242( )916,354

-

691,597

-

()26,204( )366,397( )916,341

1,469,677

9,692,213 38,337,338 23,979,629

18,082

1,768,730

99,663

616,904

3,833

247,862

�آالت
ومعدات
د.ك

2,538

4,461,805
165,752

326

387,747

2,627,230

105,461,453

-

76,470,985
3,242,983

()1,443,303
78,393,233

538,155

2,627,230

27,068,220

�أثاث
ومعدات
د.ك

�أ�صول قيد
الإن�شاء
د.ك

المجموع
د.ك

2,134,647

102,787,865

12,969

1,493,862

990

1,366,717

4,773,160 10,753,181 49,667,818 34,092,342
191,521

659,417

50,296

81,785

231,013

1,417,013

4,919,725 11,003,032 50,551,542 34,365,648

-

()1,476,587

-

�أر�ض
د.ك

()6,706

479,288

2,145,717

(- )134,361

مباني
د.ك

-

�سيارات
د.ك

2,147,616

104,404,576

(- )137,784

4,494,186 10,286,746 39,839,334 23,772,967

1,094,887 11,312,015 10,026,256

�أ�صول قيد
الإن�شاء
د.ك

المجموع
د.ك

412,980

216,975

3,081

2,024

()72,434( )166,210

-

-

122,568

()245,350
368,199

2,147,616

104,404,576

-

4,279,852

725,475

1,882,010

707,946

-

73,038,481
3,545,975

-

-

()6,673

()49,065( )159,006

-

()214,744

-

14,812

83,471

9,692,213 38,337,338 23,979,629

4,461,805

-

101,273
76,470,985

1,417,013

1,310,819 12,214,204 10,386,019

457,920

2,147,616

27,933,591

9,140,757 36,378,530 23,239,342

2,516

230,544

474

تم ت�شييد مباني ال�شركة الأم على �أرا�ضي م�ست�أجرة من حكومة دولة الكويت من خالل عقود قابلة للتجديد.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .11ممتلكات الآالت ومعدات (تتمة)

تمثل الأ�صول قيد الإن�شاء التكاليف الخا�صة بتو�سعة م�صانع المجموعة الحالية وت�شييد خطوط �إنتاج لل�شركة التابعة .خالل ال�سنوات
الما�ضية ،جزء من خطوط الإنتاج والتي اكتملت و�أ�صبحت جاهزة لغر�ض اال�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 لال�ستخدام.
1212ا�ستثمار في �شركات زميلة
� 12.1إن تفا�صيل ا�ستثمار في ال�شركات الزميلة للمجموعة هي كما يلي:

بلد الت�أ�سي�س
الكويت
الكويت
البحرين
ُعمان
ُعمان

�شركة الكويتية لل�صخور – �ش.م.ك.م
�شركة الراية العالمية العقارية – �ش.م.ك.م
م�صنع �أنظمة البناء العازل – ذ.م.م ()12.1.1
�شركة �صناعات الخليج المتحدة للأنابيب – ذ.م.م ()12.1.2
�شركة العمانية الألمانية لمواد البناء – ذ.م.م

ن�سبة الملكية
 31دي�سمبر  31دي�سمبر

2015

2014

%38

%38

%20

%20

%50

%50

%45

%30

%32.5

%32.5

الن�شاط
مواد بناء
عقارات
مقاوالت
ت�صنيع
ت�صنيع

جميع ال�شركات الزميلة المذكورة �أعاله غير مدرجة.
�إن الحركة على اال�ستثمار في �شركات زميلة خالل ال�سنة هي كما يلي:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

الر�صيد في بداية ال�سنة
ح�صة في نتائج �شركات زميلة
خ�سائر تم تعديلها �إلى م�ستحق من �شركة زميلة
�إ�ضافات
توزيعات �أرباح م�ستلمة
ح�صة في �إيرادات �شاملة �أخرى
فروقات ترجمة عملة �أجنبية

2014

3,062,174

2,753,183

()53,394
()80,682

258,261
43,841

()107,571

-

53,790

4,581

5,185,237

3,062,174

2,297,650
13,270

2,308

 12.1.1خالل ال�سنة� ،ساهمت المجموعة في زيادة ر�أ�س مال �شركة م�صنع �أنظمة البناء العازل – ذ.م.م (بحرين) بمبلغ 1,433,177

د.ك والذي تمت ت�سويته عن طريق تحويل مبلغ م�ستحق من �شركة زميلة .وفق ًا لذلك ،لم تتغير ن�سبة الملكية و بقيت  %50ح�صة ملكية.
�إن الإجراءات القانونية لهذه الزيادة الزالت قيد التنفيذ.
 12.1.2خالل ال�سنة� ،ساهمت المجموعة في زيادة ر�أ�س مال �شركة �صناعات الخليج المتحدة للأنابيب – ذ.م.م (عمان) بمبلغ 864,473

د.ك والذي تم دفعه نقد ًا .وحيث �أن بع�ض ال�شركاء لم يقوموا بالم�ساهمة في زيادة ر�أ�س المال ،زادت ن�سبة ملكية المجموعة من � %30إلى
 .%45هناك �شهرة م�ضمنة بمبلغ  317,439د.ك ناتج من هذا اال�ستحواذ .هذا المبلغ تم ت�سجيله بناء على القيمة العادلة الم�ؤقتة لأ�صول
وخ�صوم ال�شركة الزميلة بتاريخ زيادة ر�أ�س المال ويخ�ضع لالنتهاء من عملية تخ�صي�ص �سعر ال�شراء.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .12ا�ستثمار في �شركات زميلة (تتمة)

� .12.2إن ملخ�ص المعلومات المالية لل�شركات الزميلة للمجموعة كما يلي:

�أ) �شركة الراية العالمية العقارية � -ش.م.ك.م
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مجموع الموجودات
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مجموع المطلوبات
�صافي الأ�صول

2014

13,786,994

12,713,573

1,449,357

4,191,828

15,236,351

16,905,401

126,381

1,355,620

1,723,065

2,573,496

1,849,446

3,929,116

13,386,905

12,976,285

ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
2015

2014

640,466

2,648,018

882,125

1,937,580

66,350

11,540

948,475

1,949,120

د.ك

�إيرادات
ربح ال�سنة
الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
مجموع الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

د.ك

�إن ت�سوية ملخ�ص المعلومات المالية لل�شركة الزميلة �أعاله مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع مبينة �أدناه:
ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
ح�صة ملكية المجموعة
�صافي �أ�صول ال�شركة الزميلة (د.ك)
ح�صة المجموعة من �صافي الأ�صول (د.ك)
القيمة الدفترية (د.ك)

2015

2014

%20

%20

13,386,905

12,976,285

2,677,381

2,595,257

2,677,381

2,595,257

قامت المجموعة بالمحا�سبة عن ح�صتها في نتائج ال�شركة الزميلة با�ستخدام البيانات المالية المراجعة كما في � 30سبتمبر .2015
ب) م�صنع �أنظمة البناء العازل  -ذ.م.م
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مجموع الموجودات
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مجموع المطلوبات
�صافي الأ�صول

2014

1,517,902

2,051,590

1,979,358

919,624

3,497,260

2,971,214

528,401

2,971,212

5,247

-

533,648

2,971,212

2,963,612

2
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .12ا�ستثمار في �شركات زميلة (تتمة)

ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
2015

2014

1,427,959

1,008,650

د.ك

�إيرادات
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
مجموع الإيرادات ( /الخ�سائر) ال�شاملة لل�سنة

159,454
99,166
258,620

د.ك

()87,682
()87,682

�إن ت�سوية ملخ�ص المعلومات المالية لل�شركة الزميلة �أعاله مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع مبينة �أدناه:
ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
ح�صة ملكية المجموعة
�صافي �أ�صول ال�شركة الزميلة (د.ك)
ح�صة المجموعة من �صافي الأ�صول (د.ك)
القيمة الدفترية (د.ك)

2015

2014

%50

%50

2,963,612

2

1,481,806

1

1,481,806

1

قامت المجموعة بالمحا�سبة عن ح�صتها في نتائج ال�شركة الزميلة با�ستخدام ح�سابات الإدارة كما في  31دي�سمبر .2015
جـ) �شركة �صناعات الخليج المتحدة للأنابيب  -ذ.م.م
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مجموع الموجودات
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مجموع المطلوبات
�صافي الأ�صول

2014

6,020,918

6,034,058

5,807,592

4,246,710

11,828,510

10,280,768

4,914,813

4,305,055

6,052,211

5,831,286

10,967,024

10,136,341

861,486

144,427

ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
2015

2014

4,509,047

5,063,046

()425,880
()24,549
()450,429

181,423

د.ك

�إيرادات
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة
الخ�سائر ال�شاملة الأخرى لل�سنة
مجموع الإيرادات ( /الخ�سائر) ال�شاملة لل�سنة

د.ك

()53,830
127,593
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .12ا�ستثمار في �شركات زميلة (تتمة)

�إن ت�سوية ملخ�ص المعلومات المالية لل�شركة الزميلة �أعاله مع القيمة الدفترية في بيان المركز المالي المجمع مبينة �أدناه:
ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
ح�صة ملكية المجموعة
�صافي �أ�صول ال�شركة الزميلة (د.ك)
ح�صة المجموعة من �صافي الأ�صول (د.ك)
ال�شهرة الم�ضمنة
القيمة الدفترية (د.ك)

2015

2014

%45

%30

861,486

144,427

387,669

43,328

317,439
705,108

-

43,328

قامت المجموعة بالمحا�سبة عن ح�صتها في نتائج ال�شركة الزميلة با�ستخدام ح�سابات الإدارة كما في � 30سبتمبر .2015
 12.3فيما يلي مجموع المعلومات الخا�صة بال�شركات الزميلة غير الهامة بناء على البيانات المالية المدققة
كما في  31دي�سمبر  2014و  31دي�سمبر .2015

ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر
2015

ح�صة المجموعة في الأرباح والخ�سائر
ح�صة المجموعة في �أرباح �شاملة �أخري
ح�صة المجموعة من �إجمالي الخ�سائر ال�شاملة
مجموع القيمة الدفترية لح�صة ملكية المجموعة في هذه ال�شركات الزميلة

2014

د.ك
()117,900

د.ك
()139,841

()102,646

()119,111

15,254

320,942

20,730

423,588

1313ا�ستثمارات متاحه للبيع
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

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

2014

8,730,428

12,612,118

6,268,232

6,749,352

1,692,691

1,740,940

15,264,511

13,975,406

4,997,059

2,987,143

36,952,921

38,064,959

خالل ال�سنة ،اعترفت ال�شركة الأم بخ�سائر هبوط قيمة بمبلغ  715,321د.ك ( 1,376,018 :2014د.ك) مقابل ا�ستثمارات معينة .كما
قامت الإدارة ب�إجراء تحليل لال�ستثمارات المعنية ما ي�شير �إلى عدم وجود هبوط �آخر في القيمة.
�إن ا�ستثمار المرابحة هو ا�ستثمار مع م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية محلية ويحمل معدل ربح فعلي بن�سبة  %2فوق �سعر خ�صم البنك المركزي
وي�ستحق في �أغ�سط�س  2018ويدرج بالتكلفة .حيث �إن هذا اال�ستثمار يتمثل 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 �إ�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� ،أيهما ا�سبق.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

1414ب�ضاعة وقطع غيار
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

مواد �أوليه
ب�ضاعة جاهزة و�أعمال قيد التنفيذ
قطع غيار
ب�ضاعة بالطريق
مخ�ص�ص ب�ضاعة متقادمة وبطيئة الحركة

2014

8,751,224

8,313,023

6,033,076

5,201,864

3,626,201

3,218,532

1,032,497

413,065

19,442,998

17,146,484

()767,871

18,675,127

()765,671

16,380,813

1515ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

محددة عند التحقق المبدئي
�صناديق مدارة ومحافظ
�أوراق ملكية مالية م�سعرة

1,609,956

2014

1,841,848

351,570

547,528

1,961,526

2,389,376

1616ذمم مدينه و�أ�صول �أخرى
 31دي�سمبر
2015

د.ك

ذمم تجارية
مخ�ص�ص ديون م�شكوك في تح�صيلها

11,152,065

2014

د.ك

8,285,792

()1,022,923

()1,022,923

448,139

347,016

231,640

1,724,149

9,023

9,023

213,885

174,536

455,551

342,102

10,129,142

م�ستحق من ال�شركة الأم الرئي�سية
م�ستحق من �شركات زميلة
م�ستحق من �شركات ذات �صلة
ذمم موظفين
مدفوعات مقدما
دفعات مقدمة �إلى المق�أولين
محجوزات �ضمان
�إيرادات م�ستحقة و�أ�صول �أخرى

 31دي�سمبر

7,262,869

95,413

152,076

754,759

670,050

560,539

288,528

12,898,091

10,970,349

52

4/6/16 2:44 PM

Ar FS 2015a.indd 52

التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .16ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى (تتمة)

� 16.1إن القيم المدرجة للأ�صول المالية �أعاله تقارب قيمها العادلة وت�ستحق جميعها خالل �سنة.
 16.2الذمم التجارية ال تحمل فائدة وهي ت�ستحق ب�شكل عام من  90 - 30يوماً.

�إن التحليل الزمني للذمم التجارية كما في  31دي�سمبر كما يلي:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

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

2014

6,927,942

4,884,413

3,201,200

2,378,456

1,022,923

1,022,923

11,152,065

8,285,792

الذمم التجارية التي �أ�صبحت م�ستحقة في �أقل من ثالثة ا�شهر ال يعتبر هناك هبوط في قيمتها .كما في  31دي�سمبر  ،2015يوجد ذمم
تجارية بمبلغ  3,201,200د.ك ( 2,378,456 :2014د.ك) والتي كانت م�ستحقة ولكن دون وجود هبوط في قيمتها تتعلق بعدد من العمالء
الم�ستقلين لي�س لديهم تاريخ بالتخلف في الدفع.
1717ر�أ�س المال وعالوة الإ�صدار
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

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

2014

35,320,187

35,320,187

34,793,545

34,675,783

�أ�صدرت ال�شركة الأم خالل ال�سنة � 1,177,629سهما (� 249,901 :2014سهم ًا) بموجب خطة مدفوعات بالأ�سهم للموظفين (�إي�ضاح )26
(ب�سعر يتراوح بين  0.200د.ك �إلى  0.335د.ك) لل�سهم .المبلغ الفائ�ض عن القيمة اال�سمية الم�ستحقة  0.100د.ك لل�سهم حولت �إلى
عالوة �إ�صدار �أ�سهم.
�1818أ�سهم خزينة
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

140,872

19,932

2015

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

%0.04

2014

%0.01

34,236

6,440

31,837

4,146

�إن احتياطيات ال�شركة الأم المعادلة لتكلفة �أ�سهم الخزينة تم ت�صنيفها على �أنها غير قابلة للتوزيع.
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1919احتياطي قانوني واختياري
وفق ًا لقانون ال�شركات 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 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 االحتياطي االختياري .ال يوجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.
2020بنود �أخرى لحقوق الملكية
احتياطي القيمة احتياطي تحويل
عملة �أجنبية
العادلة
د.ك
د.ك

الر�صيد في  1يناير 2015

المجموع
د.ك

فروقات تحويل ناتجة من ترجمة الأن�شطة الأجنبية
ح�صة من �إيرادات �شاملة �أخرى ل�شركات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صافي التغير في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة
المحول �إلى بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع من هبوط القيمة
المحول �إلى بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع بغر�ض البيع
مجموع (الخ�سائر)  /الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
الر�صيد في  31دي�سمبر 2015

9,951,418

36,391

()4,141

121,152

121,152

17,411

13,270

()2,498,922

-

()2,498,922

7,902,268

الر�صيد في  1يناير 2014

8,558,067

715,321

()261,408
()2,049,150

()137

فروقات تحويل ناتجة من ترجمة الأن�شطة الأجنبية
ح�صة من �إيرادات �شاملة �أخرى ل�شركات زميلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صافي الح�سارة في القيمة العادلة الناتج خالل ال�سنة
المحول �إلى بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع من هبوط القيمة
مجموع الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�سنة
الر�صيد في  31دي�سمبر 2014

9,987,809

715,321

138,563

174,954

()261,408
()1,910,587

8,077,222

()34,828

8,523,239

68,774

68,774

2,445

2,308

1,376,018
1,393,351

-

17,470

71,219

1,464,570

9,951,418

36,391

9,987,809

17,470

1,376,018

2121دائنو مرابحة
تتمثل المرابحة الدائنة في ت�سهيالت تم الح�صول عليها من م�ؤ�س�سات مالية محلية تحمل متو�سط رب��ح فعلي بن�سبة
(� )%4.00 :2014سنوي ًا.

%4.00
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2222ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

ذمم تجارية دائنة
م�ستحق �إلى �شركات �أخرى ذات �صلة (ح�ص�ص غير م�سيطرة)
ذمم موظفين
مخ�ص�ص �إجازات الموظفين
م�صاريف م�ستحقة
الم�ستحق �إلى عمالء عن عقود مقاوالت
خ�صوم �أخرى

2014

7,690,677

6,680,308

443,039

2,371,163

139,058

163,029

859,492

822,109

1,606,919

1,429,663

454,879

377,018

849,731

723,842

12,043,795

12,567,132

2323ودائع ثابتة
تحمل الودائع الثابتة متو�سط معدل فائدة  31( %1.6دي�سمبر � )%1.8 :2014سنوي ًا وت�ستحق خالل �سنة من تاريخ المركز المالي.
2424قطاعات 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:
المجموع
اال�ستثمارات
مواد البناء وخدمات عقود
 31دي�سمبر  31دي�سمبر  31دي�سمبر  31دي�سمبر  31دي�سمبر  31دي�سمبر

2015

�إيراد القطاع
خ�سائر ا�ستثمار
ح�صة في نتائج �شركات زميله
نتائج القطاع
م�صاريف غير موزعة
ربح ال�سنة ح�سب بيان الأرباح
�أو الخ�سائر المجمع
ا�ستهالك
مخ�ص�ص ديون م�شكوك
في تح�صيلها
هبوط في قيمة ا�ستثمارات
متاحة للبيع
الأ�صول
الخ�صوم

د.ك

2014

2015

د.ك

د.ك

1,353,635 47,644,172 48,215,733

2014

2015

664,267

48,308,439 49,569,368

د.ك

د.ك

()715,321

()715,321( )1,376,018

()53,394

258,261
()453,490

-

-

-

-

7,780,541

8,319,894

584,920

()53,394

2014

د.ك

()1,376,018
258,261

47,190,682 48,800,653
8,365,461

7,866,404

()341,194

()506,608

8,024,267

7,359,796

3,242,983

3,545,975

-

-

3,242,983

3,545,975

-

2,413

-

-

-

2,413

-

-

715,321

1,376,018

715,321

1,376,018

110,948,379 113,762,317 57,734,791 55,800,658 53,213,588 57,961,659
(- )18,647,812( )18,322,116

()102,446

()18,750,258( )18,322,116

92,198,121 95,440,201 57,632,345 55,800,658 34,565,776 39,639,543
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2525توزيعات �أرباح مقترحة
خ�ضوعا للموافقات المطلوبة من الجهات المخت�صة والجمعية العمومية للم�ساهمين ،اقترح مجل�س الإدارة توزيع �أرب��اح نقدية على
الم�ساهمين بواقع  20فل�س ( 15 :2014فل�س) لل�سهم الواحد من ر�أ�س المال المدفوع ،عن ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر ،2015
وذلك للم�ساهمين الم�سجلين بتاريخ الجمعية العمومية.
اعتمدت الجمعية العمومية لم�ساهمي ال�شركة المنعقدة في � 23أبريل  2015البيانات المالية المجمعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر
 2014وتوزيع �أرباح نقدية بواقع  15فل�س لل�سهم الواحد بمبلغ  5,216,650د.ك لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2014تم دفعه بعد
تلك الموافقة.
2626دفعات على �شكل �أ�سهم
بموجب خطة كبير الموظفين التنفيذيين ،يتم منح خيارات ال�شركة الأم للأ�سهم �إلى كبير الموظفين التنفيذيين لل�شركة الأم.
هذا البرنامج جزء من حزمة مكاف�آت الإدارة العليا للمجموعة .ي�ستمر البرنامج لمدة خم�س �سنوات والتي بموجبها �سيتم منح كحد �أق�صى
� 7,000,000سهم للم�شاركين خالل تلك الفترة .كما �أن خيارات �إطار البرنامج � ,سيتم ا�ستحقاقها �إذا تم ا�ستيفاء �شروط معينة ،على
النحو المحدد في البرنامج .وهو ي�ستند على �أداء الم�شاركين بالبرنامج وا�ستحقاق الخيارات في نهاية كل �سنة مالية بناء على �صيغة معدة
م�سبقا .يجب على الم�شاركين �أن يكونوا موظفين في نهاية كل من ال�سنوات الخم�س لفترة اال�ستحقاق .عند اال�ستحقاق ،كل خيار ي�سمح
لحاملها الح�صول على �سهم واحد من دون تكلفـة .ال يوجد هناك بدائل لت�سوية نقدية.
�إن الم�صروف الم�سجل لخدمات الموظفين بموجب خطة كبير الموظفين التنفيذيين بلغ  253,343د.ك ( 182,884 :2014د.ك) خالل
ال�سنة .كما �أن القيمة الدفترية لاللتزام المتعلق بالخطة كما في  31دي�سمبر  2015بلغ  250,002د.ك ( 296,482 :2014د.ك) ظهر
�ضمن احتياطي منح الموظفين في حقوق الملكية.
يو�ضح الجدول التالي العدد والمتو�سط المرجح لأ�سعار الممار�سة ( )WAEPوالحركة على خيار الأ�سهم خالل ال�سنة:
 31دي�سمبر

2015

الر�صيد االفتتاحي
ممنوحة خالل ال�سنة
ممار�سة خالل ال�سنة
قائمة في  31دي�سمبر
ممار�سة في  31دي�سمبر

 31دي�سمبر

2015
WAEP

خيارات الأ�سهم
عدد
د.ك
1,459,457

1,226,358

0.268

0.208

 31دي�سمبر
2014

خيارات
الأ�سهم
عدد

651,713
1,057,645

()1,177,629

0.248

()249,901

-

-

311,254

1,508,186

0.238

1,459,457

 31دي�سمبر
2014
WAEP

د.ك
0.335
0.200
0.200
0.268
0.268
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2727معامالت 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 لأهم المعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

مبالغ مدرجة في بيان المركز المالي المجمع
م�ستحق من ال�شركة الأم الرئي�سية (�إي�ضاح )16
م�ستحق من �شركات زميلة (�إي�ضاح )16
م�ستحق من �شركات �أخرى ذات �صلة (�إي�ضاح )16
م�ستحق �إلى �شركات �أخرى ذات �صلة (ح�ص�ص غير م�سيطرة) (�إي�ضاح )22

2014

448,139

347,016

231,640

1,724,149

9,023

9,023

443,039

2,371,163

ال�سنة المنتهية ال�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر في  31دي�سمبر

معامالت مدرجة في بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع
�إيرادات فوائد
مكاف�آت موظفي الإدارة العليا لل�شركة الأم
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
منافع ق�صيرة الأجل
مكاف�آت نهاية الخدمة
تكلفة المدفوعات بالأ�سهم

2015

2014

11,952

3,765

-

150,000

150,000

234,465

243,897

16,147

35,988

118,612

89,251

519,224

519,136

2828االرتباطات وااللتزامات الطارئة
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك
-

د.ك

2015

ارتباطات ر�أ�سمالية
خطابات �ضمان
خطابات �ضمان من ال�شركة الأم الرئي�سية

2014

2,821

4637,523

4,289,889

200,000

200,000

4,837,523

4,492,710

خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة الأم با�ستالم كتاب من �إحدى المن�ش�آت المملوكة للدولة والتي تقوم بتزويد الغاز لأحد م�صانع المجموعة
مطالبين بدفعة ال�ستخدام الغاز للفترة من � 2004إلى  .2011قامت المجموعة برف�ض تلك المطالبة لعدة �أ�سباب من بينها �أنه لم يكن
هناك اتفاق للدفع مقابل ا�ستخدام الغاز لتلك الفترة لأنه قد تم نقل الم�صنع لذلك المكان بناء على طلب الحكومة حيث وعدت الحكومة
بتزويد الأر�ض والكهرباء والغاز هذا بالإ�ضافة �إلى �أنه لم يتم �إ�صدار �أي فاتورة للمجموعة في تلك الفترة .قام المز ّود برفع دعوى ق�ضائية
�ضد ال�شركة الأم مطالبا بحقه في ا�سترداد المبلغ مقابل ا�ستخدام الغاز .قامت المحكمة في جل�ستها الأولى بتحويل الدعوى �إلى �إدارة
الخبراء .كما تعتقد الإدارة �أن احتمال �أي دفع مقابل مطالبة المز ّود هو �أمر ًا م�ستبعد ًا .لذا ،لم يتم ت�سجيل �أي التزام في هذه البيانات
المالية المجمعة مقابل تلك المطالبة القانونية.
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�2929أهداف و�سيا�سات �إدارة المخاطر
يعتبر االعتراف و�إدارة المخاطر من العنا�صر الجوهرية لإ�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.
 29.1مخاطر 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
� 12شهر ًا) 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:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

دوالر �أمريكي
درهم �إماراتي
دينار اردني
ريال �سعودي
دينار بحريني
ريال عماني
جنيه ا�سترليني

2014

14,308,448

13,068,638

893,146

861,828

236,481

252,791

6,359,388

6,271,224

1,753,429

1,570,569

1,695,610

1,369,809

599,242

615,176
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

� .29أهداف و�سيا�سات �إدارة المخاطر (تتمة)
 29.1مخاطر ال�سوق (تتمة)

تم تقدير ن�سبة الح�سا�سية بمعدل )%5 :2014( %5بافترا�ض الزيادة �أو النق�ص المحتملة والمعقولة في �أ�سعار ال�صرف بالن�سبة للأ�صول
والخ�صوم المالية .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 2015

±35,851

±37,800

±681,222

±615,632

±255,679

±324,708

±321,883

±223,094

 31دي�سمبر 2015

دوالر �أمريكي
عمالت �أخرى

د.ك

 31دي�سمبر 2014

حقوق الملكية

 31دي�سمبر 2014

د.ك

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 ا�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 ( :2014( )%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.
 31دي�سمبر 2015
%1 -

%1 +

ربح ال�سنة

د.ك

115,861

د.ك
()115,861

%1 +

 31دي�سمبر 2014

د.ك

61,303

%1 -

د.ك
()61,303

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 الأرباح �أو الخ�سائر �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:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

%5

%5

%10

%10

2015

ال�سوق الكويتي
�أ�سواق دولية �أخرى

2014
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

� .29أهداف و�سيا�سات �إدارة المخاطر (تتمة)
 29.1مخاطر ال�سوق (تتمة)

�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 �أثر 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.
2015

د.ك

�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع
98,076
المجموع
98,076

ربح ال�سنة

2014

د.ك

2015

حقوق الملكية

2014

د.ك
-

119,469

د.ك
-

605,791

804,700

119,469

605,791

804,700

-

 29.2مخاطر 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�سب ًا.
�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

2015

�أر�صدة لدى البنوك
ودائع ثابتة
ذمم مدينه و�أ�صول �أخرى
ا�ستثمارات مرابحة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمار بالقيمة العادلة خالل الأرباح �أو الخ�سائر

2014

3,727,771

8,356,880

7,225,000

3,725,000

12,898,091

10,619,480

4,997,059

2,987,143

31,955,862

35,077,816

1,961,526

2,389,376

62,765,309

63,155,695

�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.
بلغت ن�سبة اكبر عميل لل�شركة  )%32 :2014( %23من �إجمالي الذمم التجارية المدينة.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

� .29أهداف و�سيا�سات �إدارة المخاطر (تتمة)

 29.3مخاطر 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 �آخذه بعين االعتبار ال�سيولة ومراقبة تلك ال�سيولة
ب�شكل منتظم.
فترات اال�ستحقاق لاللتزامات المالية للمجموعة م�ستندة �إلى التدفقات النقدية غير المخ�صومة كالتالي:
كما في  31دي�سمبر 2015

دائنو مرابحة
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى

خالل �شهر واحد � 1إلى � 3أ�شهر
د.ك
د.ك

� 3إلى � 12شهر
د.ك

97,952

172,875

365,146

2,440,430

4,138,600

5,464,765

2,538,382

4,311,475

5,829,911

كما في  31دي�سمبر 2014

قرو�ض لأجل
دائنو مرابحة
ذمم دائنة وخ�صوم �أخرى

-

104,770

-

399,280

230,100

2,546,460

4,318,398

5,702,274

2,546,460

4,822,448

5,932,374

ما يزيد عن �سنة المجموع
د.ك
د.ك
-

635,973
12,043,795
12,679,768
104,770
629,380
12,567,132
13,301,282

3030قيا�س القيمة العادلة
 30.1الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة في ال�سعر الذي يتم ا�ستالمه لبيع �أ�صل �أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين الم�شاركين في ال�سوق
بتاريخ القيا�س.
�إن الأ�صول والخ�صوم المالية المقا�سة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي يتم ت�صنيفها �إلى ثالثة م�ستويات من الت�سل�سل الهرمي
للقيمة العادلة .يتم تحديد الم�ستويات الثالث بناء على قابلية المالحظة للمدخالت الهامة للقيا�س وذلك على النحو التالي:
 م�ستوى � :1أ�سعار مدرجة (غير معدلة) في �أ�سواق ن�شطة لأ�صول وخ�صوم مماثلة. م�ستوى  :2معطيات غير الأ�سعار المدرجة المت�ضمنة في م�ستوى  1والتي يمكن تتبعها للأ�صول والخ�صوم �سواء ب�صورة مبا�شرة(كالأ�سعار) �أو ب�صورة غير مبا�شرة (معطيات متعلقة بالأ�سعار).
 -م�ستوى  :3معطيات الأ�صول والخ�صوم المالية التي ال ت�ستند �إلى معلومات �سوقية يمكن تتبعها (معطيات غير قابلة للمراقبة).
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .30قيا�س القيمة العادلة (تتمة)

 30.2قيا�س القيمة العادلة للأدوات المالية

�إن القيمة المدرجة للأ�صول والخ�صوم المالية للمجموعة الواردة في بيان المركز المالي المجمع يمكن �إن ت�صنف على النحو التالي:
 31دي�سمبر

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

�أ�صول مالية
قرو�ض ومدينون بالتكلفة المطف�أة:
نقد و�شبه النقد
ودائع ثابتة
ذمم مدينة و�أ�صول �أخرى
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة
ا�ستثمارات متاحة للبيع بالتكلفة
ا�ستثمارات مرابحة

3,796,195

خ�صوم مالية:
خ�صوم مالية بالتكلفة المطف�أة:
قرو�ض لأجل
ذمم دائنة ومطلوبات �أخرى
دائنو مرابحة

2014

8,422,117

7,225,000

3,725,000

12,898,091

10,970,349

1,961,526

2,389,376

31,325,523

34,447,477

630,339

630,339

4,997,059

2,987,143

62,833,733

63,571,801

-

102,446

12,043,795

12,567,132

635,973

629,380

12,679,768

13,298,958

تعتبر الإدارة المبالغ المدرجة للقرو�ض والمدينون والخ�صوم المالية والتي هي بالتكلفة المطف�أة ب�أنها مقاربة لقيمها العادلة.
يتم تحديد الم�ستوى الذي يتم فيه ت�صنيف الموجودات �أو المطلوبات المالية بناء على �أدنى م�ستوى من مدخالت مهمة لقيا�س
القيمة العادلة.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .30قيا�س القيمة العادلة (تتمة)
 30.2قيا�س القيمة العادلة للأدوات المالية (تتمة)

�إن الأ�صول والخ�صوم المالية المقا�سة بالقيمة العادلة على �أ�سا�س دوري في بيان المركز المالي المجمع يتم ت�صنيفها �إلى الت�سل�سل
الهرمي للقيمة العادلة على النحو التالي:
 31دي�سمبر 2015

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو الخ�سائر:
�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو الخ�سائر
�أوراق مالية م�سعرة
�صناديق ومحافظ مدارة
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

�إي�ضاح

م�ستوى 1

د.ك

م�ستوى 2

م�ستوى 3

المجموع
د.ك

�أ
ب

351,570

1,609,956

-

-

351,570

8,730,428

10,774,689

-

ب
جـ
ب
جـ

1,692,691

-

د.ك

د.ك

-

1,609,956
8,730,428

-

14,634,172

14,634,172

1,609,956

20,902,404

33,287,049

6,268,232

-

6,268,232

1,692,691

 31دي�سمبر 2014

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو الخ�سائر:
�أ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح �أو الخ�سائر
�أوراق مالية م�سعرة
�صناديق ومحافظ مدارة
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

�إي�ضاح

م�ستوى 1

د.ك

م�ستوى 2

م�ستوى 3

المجموع
د.ك

أ�
ب

547,528

-

-

1,841,848

-

547,528

ب
جـ
ب
جـ

12,612,118

14,900,586

-

1,740,940

-

د.ك

د.ك

-

1,841,848

-

13,345,067

13,345,067

1,841,848

20,094,419

36,836,853

12,612,118

6,749,352

6,749,352

-

1,740,940

لم تكن هناك �أي عمليات تحويل هامة بين م�ستويات  1و  2خالل فترة التقرير.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .30قيا�س القيمة العادلة (تتمة)
 30.2قيا�س القيمة العادلة للأدوات 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 عموما 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.
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

 .30قيا�س القيمة العادلة (تتمة)
 30.2قيا�س القيمة العادلة للأدوات المالية (تتمة)

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
 31دي�سمبر 2015
�أوراق مالية
�أوراق مالية
غير م�سعرة
غير م�سعرة
د.ك
د.ك

 31دي�سمبر 2014

الر�صيد االفتتاحي
�أرباح �أو خ�سائر م�سجلة في:
 بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع �إيرادات �شاملة �أخرىالم�شتريات
مبيعات
الر�صيد النهائي

20,094,419

18,623,505

()102,228

()1,308,474

()652,809

5,560

1,563,022

20,902,404

2,773,828

-

20,094,419

يقوم الفريق المالي للمجموعة ب�إجراء عمليات تقييم للبنود المالية لأغرا�ض التقارير المالية ،بما في ذلك القيم العادلة للم�ستوى  3وذلك
بالت�شاور مع �أخ�صائيي تقييم طرف ثالث للتقييمات المعقدة ،عند االقت�ضاء .يتم اختيار تقنيات التقييم بناء على خ�صائ�ص كل �أداة مالية
بهدف زيادة اال�ستفادة من المعلومات ال�سوقية.
�إن تقنيات التقييم الم�ستخدمة للأدوات الم�صنفة �ضمن الم�ستوى  2و  3مبينة �أدناه:
ا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر:
�إن القيمة العادلة للأدوات المالية غير المتاجر بها في �سوق ن�شط (مثل الأوراق المالية غير الم�سعرة) يتم تحديدها با�ستخدام تقنيات
التقييم .كما �أن القيمة العادلة لال�ستثمارات في الأوراق المالية غير الم�سعرة هي تقريبا �إجمالي القيمة المقدرة لال�ستثمارات المعنية
كما لو تم تحقيقها بتاريخ بيان المركز المالي.
عند تحديد القيمة العادلة لتلك اال�ستثمارات ،يقوم مدراء اال�ستثمار با�ستخدام طرق متنوعة والقيام بافترا�ضات مبنية على �أحوال
ال�سوق الموجودة بتاريخ كل مركز مالي .كما قام مدراء اال�ستثمار با�ستخدام تقنيات كتحليل التدفق النقدي المخ�صوم و�أ�سعار المعامالت
الأخيرة وم�ضاعفات ال�سوق لتحديد القيمة العادلة.
الأرباح �أو الخ�سائر الم�سجلة في بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع لل�سنة مدرجة �ضمن الخ�سارة من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح �أو الخ�سائر والتغير في القيمة العادلة ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر والربح من بيع ا�ستثمارات
متاحة للبيع.
�إن تغيير المدخالت لتقييمات الم�ستوى � 3إلى افترا�ضات بديلة محتملة ومعقولة لن يغير ب�شكل كبير المبالغ الم�سجلة في بيان الأرباح �أو
الخ�سائر المجمع �أو �إجمالي الأ�صول �أو �إجمالي الخ�صوم �أو �إجمالي حقوق الملكية.
�إن الت�أثير على بيان الأرباح �أو الخ�سائر المجمع وبيان الأرباح �أو الخ�سائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى المجمع �سيكون غير هام �إذا كان
التغير في المخاطر ذات ال�صلة الم�ستخدم لتقدير القيمة العادلة ال�ستثمارات الم�ستوى  3بن�سبة .%5
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التقرير ال�سنوي 2015

�إي�ضاحات حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)

�3131أهداف �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

 31دي�سمبر

د.ك

د.ك

2015

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

2014

7,787,570

7,359,730

89,813,657

89,345,010

%8.67

%8.24
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