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مهمتنا ، رؤيتنا ، قيمنا
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مهمتنا
القادمة. ولألجيال  لجيلنا  إستثنائية  تجارب  نمنح 

رؤيتنا
شركة رائدة دولّيًا، ذات عالمة تجارية موثوق بها في كل قطاع 
مستداٍم  نمٍو  تحقيق  في  االستمرار  إلى  نسعى  به.  نعمل 

اإليجابية.  والروح  واإلبداع  العمل  حب  على  تحّث  بيئة  ضمن 

قيمنا

النزاهة
 ، االحترام  نعزز  النزاهة.  جوهر  هو  بوعودنا  الوفاء  بأن  نؤمن 
دائمًا  ونتحمل  للجميع،  الفرص  وإتاحة  المساواة  أجل  من  نعمل 

أعمالنا. مسؤولّية 

الوالء واإلخالص
نهتّم  الحلول،  إليجاد  المترابط  الواحد  الفريق  نهج  نعتمد 

جميعا. لنا  أفضل  بيئة  لتوفير  الكل  باحتياجات 

الشفافية
أعمالنا  وإدارة  قراراتنا  صنع  في  والوضوح  بالمصداقية  نؤمن 

ذاتنا.  لتطوير  التعاون  على  ونحرص 

التفوق
حلول  تقديم  عبر  متمّيزة  نتائج  تحقيق  إلى  جاهدين  نسعى 
نتطلَّع  مستدامة.  معيشية  بيئة  وتوفير  الجودة  عالية  وخدمات 

األفضل. لتقديم  مدى  أبعد  إلى  دائمًا 
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أسيكو المجموعة

التابعه  وشركاتها  عامة  )ش.م.ك.(  للصناعات  أسيكو  شركة 
يقع  القطاعات،  متعددة  مجموعة  هي  المجموعة”  “أسيكو 
ألكثر  تمتد  واسعة  بخبرة  وتتمتع  الكويت،  دولة  في  مقرها 
رائدة  المجموعة”  “أسيكو  تعتبر  المنطقة.  في  عامًا   25 من 
والهندسية  اإلنشائية  والخدمات  البناء  مواد  تصنيع  مجال  في 

باإلضافة إلى تطوير و إدارة العقارات و الضيافة.
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1990
الكويت دولة  في  للصناعات  أسيكو  شركة  <   تأسيس 

1994
الخرسانة  مصنع  في  واإلنتاج  العمل  بدء  في  <    النجاح 

)AAC( الخلوية 

1997
الكويت بورصة  في  للصناعات  أسيكو  شركة  <   إدراج 

2000
األبيض  )الطابوق  الخلوية  للخرسانة  مصنع  ثاني  <    افتتاح 

الكويت دولة  في  العازل( 

2002
)الشركة  لإلنشاءات  أسيكو  شركة  على  <   االستحواذ 

سابقا( الخرسانية  لألنظمة  المتحدة  الكويتية 

2003
السعودية  الخلوية  الخرسانة  صناعات  شركة  <   تأسيس 
العربية  المملكة  في  سعودي  شريك  مع  )ذ.م.م.( 

السعودية

2005
اإلمارات  بدولة  دبي  إمارة  في  للمجموعة  فرع  <   تأسيس 

المتحدة العربية 

2006
القطرية  الخلوية  الخرسانة  صناعات  شركة  <    تأسيس 

)ذ.م.م.( مع شريك قطري في قطر

 2007
<    افتتاح أول مصنع إسمنت في منطقة ميناء عبدالله في 

الكويت دولة 

الفجيرة إمارة  في  بلو  راديسون  منتجع  <   افتتاح 

2008
إمارة دبي برج أسيكو لألعمال في  <   افتتاح 

2009
الفندقية للشقق  نسيمة  برج  <   افتتاح 

سنوات من اإلنجازات البارزة
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2010
تصنيف  إلى  )ش.م.ك.(  لإلنشاءات  أسيكو  شركة  <   ترقية 
دولة  في  المركزية  المناقصات  لجنة  لدى  األولى  الدرجة 

الكويت

<  افتتاح فندق نسيمة رويال في إمارة دبي

2013
منطقة  في  اإلسمنت  لمصنع  إنتاج  خط  ثاني  <   تشغيل 

ميناء عبدالله في دولة الكويت

2014
للمباني  الصناعية  أسيكو  شركة  على  <   االستحواذ 
للمباني  الصناعية  )الشركة  واإلنشاءات  الجاهزة 

الكويت دولة  في  سابقا(  واالنشاءات 

2015
وخطوط  المتداخل  للبالط  لتصنيع  جديدة  خطوط  <    انشاء 

إنتاج لقطع و ثني الحديد في دولة الكويت

2016
ثالث  خط  تشغيل  نتيجة  اإلسمنت  مصنع  انتاج  <     زيادة 

الكويت لإلنتاج  في دولة 

2017
<   إدراج منتجات اإلسمنت في جدول المواد المدعومة من 

الكويت دولة  في  الحكومة 

2018
<   إضافة خطوط لتعبئة أكياس اإلسمنت في دولة الكويت

الجاهزة  الخرسانة  مصنع  في  جديدة  إنتاج  وحدة  <   افتتاح 
لتصنيع قطع الجسور مسبقة الصب في دولة الكويت

العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  مع  شراكة  <    تكوين 
في  الجاهزة  الخرسانة  مخلفات  تدوير  إعادة  في  للبحث 

الكويت   دولة 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي
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الكرام،،، المساهمين  وأخواتي  إخواني 

ألتقي معكم  أن  الكريم، ويشرفني  أرحب بحضوركم  بداية 
التي  المحطات  أهم  لنستعرض  السنوي  إجتماعنا  في 

.2018 مرت بها شركتكم في عام 

ويشرفني   2018 لعام  السنوي  التقرير  يديكم  بين  نقدم 
التطورات  وأبرز  أهم  خالله  من  معكم  أستعرض  ان 

العام. هذا  خالل  الشركة  شهدتها  التي  واإلنجازات 

واجة  قد   ،2018 العام  خالل  للشركة   المالي  األداء  إن 
الجيوسياسية  األوضاع  سيما  ال  ومؤثرات  تحديات  عدة 
قدرتها  تعزيز  على  عملت  الشركة  أن  إال  المنطقة  في 
الدخل  مصادر  في  التنويع  خالل  من  المالية  ومالئتها 
وخدماتها،  منتجاتها  جودة  على  الحفاظ  في  واألستمرار 
بمساهمي  متعلق  ربح  صافي  شركتكم  حققت  حيث 
 2018 للعام  كويتي  دينار  مليون   2.2 قدره  األم  الشركة 
2017 والذي  مقارنة بما  تم تحقيقُه في العام الماضي 
مواصلة  على  نعمل  كما  كويتي،  دينار  مليون   5.1 فيه  بلغ 
شاء  إن  المقبلة  األعوام  في  شركتكم  مسيرة  تقدم 

عبد العزيز أحمد عبد الله األيوب
رئيس مجلس اإلدارة

الحاصلة  والتطورات  المستجدات  األعتبار  بعين  آخذين  الله، 
إلى  نسعى  والتي  واإلقليمية  المحلية  األسواق  في 
نتائج  زيادة حصة الشركة السوقية فيها بما ينعكس على 

أعمالنا.

ب  مقارنًة  كويتي  دينار  مليون   25 اإليرادات  إجمالي  بلغت 
2017، وم  28 مليون دينار كويتي لعام 

كافة  وباسم  بإسمي  أتقدم  الكلمة،  هذه  ختام  وفي 
لمساهمينا  بالشركة  والعاملين  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
لمسيرة  دعمكم  على  والتقدير  األحترام  بوافر  الكرام 
الثقة  وعلى  اإلدارة،  لمجلس  ومساندتكم  الشركة، 
معكم  بعهودنا  سنلتزم  إياها،  أوليتمونا  التي  الغالية 

القادمة. األعوام  خالل  حقوقكم  لتعظيم 

بالغ  عن  نعرب  أن  نود  الكرام،  مساهمينا  عن  وبالنيابة 
تقديرنا لإلدارة التنفيذية للشركة على جهودهم المبذولة 
المستقبل،  في  الشركة  بأداء  ترتقي  استراتيجية  لرسم 
النتائج  على  أسيكو  شركات  مجموعة  موظفي  ولجميع 
على  ولنحثهم   ،2018 العام  خالل  تحقيقها  تم  التي 
النجاح  من  المزيد  لهم  متمنين  الدؤوب،  عملهم  مواصلة 

القريب. المستقبل  في 

عبد العزيز أحمد عبد الله األيوب
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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حضرات المساهمين الكرام ،،،

عن  باألصالة  الجزيل  بالشكر  الكريم  للحضور  اتوجه  بداية 
دوركم  عن  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  عن  وبالنيابة  نفسي 
أداء  وإياكم  استعرض  أن  يسعدني  كمساهمين،  الفعال 

 .  2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  عن  شركتكم 

التشغيلية: القطاعات  كفاءة  يادة  ز علي  التركيز  اوال، 

منتجات  على  الطلب  لتلبية  الالزمة  التوسعات  انجاز  بعد 
في  المتاحة  الفرص  لوجود  كنتيجة  تأتي  والتي  الشركة 
بالتركيز  حاليا  الشركة  تقوم  والخارجية  المحلية  االسواق 
التشغيلية من خالل السعي  القطاعات  زيادة كفاءة  على 
الشركة،  ــرادات  اي زيــادة  ثم  ومن  والمبيعات  اإلنتاج  لنمو 
لها  المخطط  التوسعات  جميع  من  باالنتهاء  قمنا  حيث 
سياسات  ــع  وض على  وعملنا  السابقة  الــســنــوات  فــي 
المشاريع  ظل  في  المبيعات  في  النمو  ذلك  تحقق  بيعية 
النشاط  اســتــقــرار  فــي  ــر  اث لها  ــان  ك والــتــي  الــمــطــروحــه 

 . لتشغيلي ا

الوطنية  التنمية  خطط  مع  متزامنه  الشركة  استراتيجية  إن 
“رؤية  لـ  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  تصور  عن  المنبثقة 

غسان أحمد سعود الخالد
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

أن  ونسعى  لها،  المقرره  والمشاريع  الــكــويــت2035”، 
المواد  مــن  المشاريع  لهذه  الــمــورديــن  أوائــل  مــن  نكون 
الحصر  ال  المثال  سبيل  على  وهي  البناء  ومواد  االنشائية 
الخرسانة  الخلوية،  الخرسانة  الــعــازل،  األبــيــض  الــطــابــوق 
وكذلك  المتداخل  البالط  الصب،  مسبقة  الخرسانة  الجاهزة، 
مدعومة  كمواد  اعتمادها  تم  قد  التي  االسمنت  مواد 
زيــادة  إلــى  أدى  مما  الخاص  السكن  لمواطنين  مقدمة 

اإلنتاج.

سبق  ما  الــى  باالضافة  الشركة  استراتيجة  تعتمد  كما 
اعادة  خالل  من  للشركة  المالي  المركز  هيكلة  اعادة  على 
يؤمن  بشكل  االنفاق  وضبط  التمويلي  الهيكل  تصميم 
على  يعود  نمو  تحقيق  في  الثبات  ويحقق  االستمرارية 

المرجوه. بالعوائد  الشركة 

العقد  وخــالل  للصناعات  أسيكو  شركة  تمكنت  وقد  هذا 
حيث  اآلخر،  تلو  العام  متواصلة  أرباحًا  تحقيق  من  الماضي 
بمساهمي  متعلق  ربــح  2018صــافــي  عــام  في  حققت 
بما  مقارنة  كويتي  دينار  مليون   2.3 بقيمه   األم  الشركة 
5.1مليون  فيه  بلغ  والــذي   2017 الماضي  العام  حققته 

كويتي. دينار 

لكافة  التقدير  كل  ألسجل  الفرصة  انتهز  أن  لي  واسمحوا 
وكــذلــك  دائــمــًا،  اإلدارة  يــســانــدون  ــذيــن  ال المساهمين 
تم  لما  المخلصة  جهودهم  على  بالشركة  العاملين 
المزيد  الــى  واتطلع  ــام2108  عـ خــالل  أداء  مــن  تحقيقه 
جميع  على  النتائج  افضل  لتحقيق  ــداع  واالبـ الجهد  مــن 

المستويات.

يوفقنا  أن  القدير  العلي  الله  مــن  أتمنى  الختام  وفــي 
الشركة  مصلحة  فــيــه  لــمــا  الــنــجــاح  مــن  الــمــزيــد  لتحقيق 

والمساهمين.

غسان أحمد سعود الخالد
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي
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تقرير مجلس اإلدارة
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أداء الشركة المالي:
الصعاب  تحدي  من   2018 عام  المجموعة  أسيكو  عملت 
الجيوسياسية  الظروف  عليها  فرضتها  التي  والمشاكل 
المساهمين  مصالح  على  والحفاظ  بالمنطقة  المحيطة 
ــت الــشــركــة  ــرص ــد ح ــ ــة، ,وق ــرك ــش ــاه ال ــج وتــطــلــعــاتــهــم ت
السياسية  ــاع  األوضـ عــن  الناتجة  المخاطر  تقليل  على 
آثارها  زالــت  ال  والتي  ككل  المنطقة  في  واإلقتصادية 
قطاعات  على  بثقلها  ملقية  الحاضر،  وقتنا  إلى  مستمرة 

مختلفة. ونشاطات 

شركتها  من  حصة  بيع   2018 عام  خالل  أسيكو  تمكنت 

  33% يقارب  ما  بنسبة  لإلنشاءات  أسيكو  شركة  التابعة  
لإلنشاءات  أسيكو  شركة  تصنيف  اصبح  اثرها  على  والتي 
 40 يقارب  ما  أرباح  البيع  عملية  عن  وتنتج  زميلة  كشركة 

كويتي. دينار  مليون 

ــي حــقــوق  ــال ــم ــاظ عــلــى إج ــف ــح تــمــكــنــت أســيــكــو مـــن ال
 100 قيمته  ما   2018 عــام  بنهاية  لتبلغ  المساهمين 
كويتي  دينار  مليون    89 كانت  أن  بعد  كويتي  دينار  مليون 

.2013 عام  بنهاية  فقط 

حقوق  إجــمــالــي  نمو  يبين  توضيحي  ــم  رس يلي  وفيما 
2018 2013 إلى عام  مساهمي الشركة من عام 

: 

تقرير مجلس اإلدارة

إجمالي حقوق المساهمين
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بما  المساهمين  على  األربــاح  توزيع  على  الشركة  عملت 
بلغت  حيث  سنة،  لكل  الُمحققة  األربـــاح  حجم  مــع  يتناسب 
إجمالي األرباح الموزعة خالل العقد الماضي ما قيمته تقريبًا 
المقترحة  األربــاح  توزيعات  )شاماًل  كويتي  دينار  مليون   67
توزيعات  بين  ما  األرباح  توزيعات  إنقسمت  حيث   ،)2018 لعام 
منحة  وأسهم  كويتي  دينار  مليون   47 إجماليها  بلغ  نقدية 

تقريبا. كويتي  دينار  مليون   20 قيمتها  إجمالي  بلغ  والتي 

على  أسيكو  شركة  سعت  فقد  المطلوبات،  يخص  فيما  أّما 
المؤسسات  مــع  العالقة  وطيب  سمعتها  على  الحفاظ 
لثقتهم  الشكر  جزيل  لهم  نوجه  والذين  والبنوك،  المالية 
الشركة  إستراتيجية  تمويل  في  الفعالة  ومساهمتهم  بنا 
األسس  متانة  على  يؤكد  ما  وهــذا  والتوسع،  النمو  في 
أعمال  بنموذج  المالية  المؤسسات  وثقة  للشركة  المالية 
وبتاريخها وبأصولها  الشركة  بإدارة  أسيكو، ال سيّما ثقتهم 
ساهم  مما  بالتزاماتها  الوفاء  على  وقدرتها  التشغيلية 
الشركة  أن  بالذكر  والجدير  بيننا.  التعاون  ــر  أواص تعزيز  في 
لتعزيز  أساسي  بشكل  ــوال  األم هذه  توظيف  على  عملت 

التشغيلية.  أصولها  قاعدة 

 2018 للعام  للشركة  المالية  البيانات  بمناقشة  اآلن  ولنشرع 
فيها: جاء  ما  أهم  على  والوقوف   2017 بالعام  ومقارنتها 

الــتــابــعــة شــركــة اسيكو  ــن شــركــتــهــا  بــيــع حــصــة م ــن  نــتــج ع
تصنيف  ذلك  عن  نتج  مما   %  33 يقارب  ما  نسبة  لإلنشاءات 
البيع  عملية  عــن  ونتج  زميلة  شركة  الــي  التابعة  الشركة 
اسيكو   قامت  والتي  كويتي  دينار  مليون   40 تقارب  اربــاح 
باستغالل  تلك االرباح في إعادة هيكلة بعض اصولها لتضمن 

ألصولها. االمثل  االستخدام 

حقوق المساهمين:
لتبلغ    %  5 بنسبة  المساهمين  حقوق  إجمالي  انخفض 
 105 ب  مقارنة   2018 عام  بنهاية  كويتي  دينار  100مليون 
لسهم  الدفترية  القيمة  بلغت  كما   ،2017 للعام  د.ك 

.  2018 315 فلس كويتي في  الشركة 

مساهميها  حــقــوق  تعظيم  على  الــشــركــة  عملت  كما 
عليهم،  المترتبة  التكاليف  بأقل  الماضية  السنوات  خالل 
طريق  عن  مالها  رأس  بزيادة  الشركة  تمويل  تم  كان  حيث 
األرباح  الشركة على  2007. وتعتمد  المساهمين في عام 
نمو  عملية  تمويل  في  الخارجي  والتمويل  بها  المحتفظ 

الشركة. أنشطة  وتوسعة 

اإليرادات واألرباح:
عام  بشكل   2018 لعام  اإلقتصادية  االوضـــاع  ظل  وفــي 
بحيث  األوضاع  تلك  مخاطر  تقليل  على  جاهدة  أسيكو  عملت 
بلغت إجمالي اإليرادات 25 مليون دينار كويتي مقارنًة ب 28 

 .  2017 دينار كويتي لعام  مليون 

 2018 العام  خالل  إيجابية  نتائج  بتحقيق  أسيكو  إستمرت 
مقارنة  كويتي  دينار  3.6مليون  الشركة   ربح  صافي  بلغ  حيث 
ربح  صافي  وبلغ  الماضي  للعام  كويتي  دينار  مليون    7.6 بـ 
دينار  مليون    2.2 األم  الشركة  بمساهمي  المتعلق  السنة 
كويتي  دينار  مليون   5.1 بـ  مقارنة   2018 العام  خالل  كويتي 

الماضي. للعام 

 7.17 األم  الشركة  لمساهمي  السهم  ربحية  بلغت  وعليه، 
اإلدارة  مجلس  ــى  أوص كما   .2018 للعام  كويتي  فلس 
 2018 العام  نتائج  عن  المساهمين  على  نقدية  أرباح  بتوزيع 
بواقع  منحة  أسهم  وتوزيع  الواحد  للسهم  فلسًا   5 بواقع 

الواحد. للسهم  فلوس   5

وفقًا  المالية  البيانات  اعداد  تم  قد  بأنه  لكم  نتعهد  إننا  كما 
الدولية وأنها تعبر بصورة عادلة، من  المالية  التقارير  لمعايير 
كما  للشـركة  المالي  المركز  عن  الجوهرية،  النواحي  جميع 
المنتهية  للسنة  أعمالها  نتائج  وعن   2018  /12/  31 في 

الدولية. المحاسبة  لمعايير  وفقًا  التاريخ  بذلك 



أسيكو |  التقـــريـــر السنـــوي 2018

26



27

أعضاء مجلس اإلدارة 

اإلدارة التنفيذية
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أعضـــاء مجلـــس اإلدارة

السيد/ عبد العزيز أحمد عبد الله األيوب
رئيس مجلس اإلدارة

1968، إذ أسهم في تحسين هذا القطاع وتطويره في الكويت بعد أن شغل  بارزًا في مجال االتصاالت منذ العام  العزيز األيوب مركزًا  احتّل السيد/ عبد 
منصب رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة االتصاالت المتنقلة MTC )المعروفة حاليًا باسم شركة زين Zain ( مع ما يناهز الـ30 سنة من الخبرة.

وزارة  تأدية دوره كوكيل  الشركة وأهدافها، فضاًل عن  1999 وأسهم في تحديد مهام  العام  إدارة مجموعة أسيكو منذ  رئيس مجلس  شغل منصب 
)سابقًا(. االتصاالت 

األمريكية. المتحدة  الواليات  مكسيكو،  نيو  جامعة  من   – الكهربائية  الهندسة  في  بكالوريوس  على  األيوب  حصل 

السيد / أحمد فيصل السيد عبد الوهاب الرفاعي
عضو مجلس اإلدارة

منصب  حالّيًا  ويشغل  المصرفية.  الخدمات  ومجال  واالستثماري  والعقاري  الصناعي  المجال  في  سنة  الـ25  تفوق  بخبرة  الرفاعي  أحمد  السيد/  يتمتع 
محلية. عقارات  لشركة  التنفيذي  والرئيس  الكويت  في  رائدة  صناعية  شركة  في  االستثمارات  مدير 

إدارة األعمال – من جامعة والية كاليفورنيا - دومينغيز  إدارة األعمال، االقتصاد الكمي - تخصص فرعي في  الرفاعي على بكالوريوس في  حصل أحمد 
األمريكية. المتحدة  الواليات  هيلز، 

المهندس / أحمد غسان أحمد سعود الخالد
عضو مجلس اإلدارة

العربي،  الخليج  دول  جميع  مستوى  على  والعقارات  اإلنشاءات  مجال  في  سنوات   10 من  ألكثر  تمتد  مهنية  بخبرة  الخالد  غسان  أحمد  المهندس/  يتمتع 
ومبيعاتها.  عملياتها  وإدارة  المشروعات  تصميم  ذلك  في  بما 

منصب  لشغل  أهله  مما  المتنوعة،  اإلدارية  والمهارات  النطاق  واسعة  المهنية  الخبرة  بين  تجمع  التي  االستثنائية  المهارات  من  بمجموعة  الخالد  يمتاز 
يقود  أن  الخالد  استطاع  المنصب،  هذا  توليه  خالل  ومن  أسيكو”.  “لمجموعة  التابع  الصناعي  القطاع  في  اإلداري  والمدير  للعمليات  التنفيذي  المدير 
أفضل  تقديم  على  التركيز  مع  والعقارات  اإلنشاءات  وحدة  عبر  التشغيلي  التميز  تحقيق  مسؤولة  يتحمل  كونه  ممتازة،  عملية  نتائج  لتحقيق  المجموعة 

الجودة. عالية  والخدمات  الحلول 

“أسيكو  في  الحالي  منصبه  توليه  وقبل  البارزة.  المحلية  اإلنشاءات  شركات  من  مجموعة  في  الرئيسية  التنفيذية  المناصب  من  عــددًا  الخالد  شغل 
 ،2006 عام  في  المجموعة”  “أسيكو  إلى  انضمامه  وقبل  المجموعة.  لدى  الجاهزة  والخرسانة  األسمنت  قسم  عمليات  عن  مسؤواًل  كان  المجموعة”، 

والتجارة. للمقاوالت  األحمدية  شركة  في  تصاميم  ومهندس  مدني  كمهندس  عمل 

للمباني  اإلنشاءات  إدارة  جانب  إلى  اللوجستية،  المشاكل  حل  التصميم،  مراجعة  عمله  مجال  ليشمل  المشاريع،  من  العديد  في  الخالد  شارك  كما 
الكويتية. المهندسين  جمعية  في  فعال  عضو  وهو  اإلسكانية.  المشاريع  من  وعدد  والمنتجعات  السكنية 

اإلدارة  في  الماجستير  شهادة  على  أيضًا  يحمل  كما   . واشنطن  جــورج  جامعة  من  المدنية  الهندسة  في  البكالوريوس  شهادة  على  الخالد  حصل 
كلية  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  شهادة  جانب  إلى  واشنطن،  جورج  جامعة  من   - الهندسية  المشاريع  وتكلفة  والتمويل  االقتصاد   - الهندسية 

أريزونا. جامعة  في  ثندربيرد 
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السيدة / فاتن فاروق النقيب
عضو مجلس اإلدارة

مع  والدولية،  أوسطية  الشرق  الشركات  وقوانين  المتعددة  األعمال  تجارة  مجال  في  قانونية  ومستشارة  كمحامية  النقيب  فاتن  السيدة/  تعمل 
القانونية. المصالح  حماية  خالل  من  والنتائج  الحلول  تقديم  على  ترّكز  كما  بالمعامالت،  المتعلقة  واألعمال  التقاضي  في  تخصص 

والمحاكم  والنقض  العليا  االستئناف  محكمة  أمام  ممارس  كمحاٍم  مهنتها  بمزاولة  ترخيصًا  النقيب  فاتن  السيدة  تحمل 

الكويت. في  الدستورية 

الكويت. جامعة  من   – القانون  في  بكالوريوس  شهادة  جانب  إلى  كامبريدج،  جامعة  من  الدولي-  القانون  في  الماجستير  شهادة  النقيب  تحمل  كما 

السيد / باسل عبد الله مشاري النفيسي
عضو مجلس اإلدارة - ُمستقل

العقد،  يناهز  ما  مدار  على  ودولّيًا،  محلّيًا  العقارات،  ومجال  المصرفي  القطاع  في  ناجحة  مهنية  ومسيرة  واسعة  خبرة  النفيسي  باسل  السيد/  اكتسب 
واإلدارية. القيادية  المهارات  في  اإلتمام  شهادات  من  العديد  على  حصوله  إلى  إضافة 

وأهدافها. الشركة  مهام  تحديد  في  أسهم  حيث  سنتين  لمدة  ومدرجة  معروفة  عقارية  شركة  إدارة  مجلس  في  عضوًا  أيضًا  باسل  السيد  عّين  وقد 

العاصمة. واشنطن  األمريكية،  الجامعة  من   – التجارية  المعلومات  تكنولوجيا  في  التخصص  مع  األعمال  إدارة  في  بكالوريوس  على  النفيسي  حصل 

السيد/غسان أحمد الخالد
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي – أسيكو المجموعة

المهنية  مسيرته  خالل  العريقة  العملية  الخبرة  من  ثروة  اكتسب  عمله.  مجال  في  فذة  قيادية  وشخصية  محنك  أعمال  رجل  الخالد،  أحمد  غسان  السيد/ 
اإلداري والتنفيذي. المستوى  43 عامًا في مجال تأسيس وإدارة األعمال قضاها في  التي تمتد ألكثر من 

التي  الشركات  من  مجموعة  في  العليا  القيادية  المناصب  من  العديد  شغل  حيث  نافذة،  بصيرة  ذو  قيادية  شخصية  بأنه  الخالد  تمّيز  المهنية،  حياته  خالل 
خاللها.  من  تعمل  التي  االقتصادية  القطاعات  مختلف  في  الرائدة  الشركات  مصاف  في  اليوم  لتصبح  بحكمة  وإدارتها  تأسيسها  على  عمل 

لشركة  اإلداري  والمدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  المجموعة،  ألسيكو  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ومنها:  مناصب  عدة  حاليًا  الخالد  يشغل 
التنفيذي  والرئيس  العام  المدير  منصب  جانب  إلى  وشركاه،  الخالد  أحمد  غسان  لشركة  اإلداري  المدير  واإلمارات،  الكويت  في  الخلوية  الخرسانة  صناعات 
مجلس  عضو  كونه  إلى  باإلضافة  النخيل،  شاطئ  ومنتجع  فندق  يمتلك  حيث  الفنادق  إدارة  مجال  في  ينشط  أنه  كما  العقارية.  العالمية  أسيكو  لشركة 

الوطني. الكويت  بنك  في  إدارة 

النمو  تحقيق  نحو  قدمًا  والمضي  المجموعة”  “أسيكو  مكانة  تعزيز  في  ينجح  جعله  مما  اإلدارية،  والعمليات  التجاري  الجانب  في  خبرته  بين  الخالد  يجمع 
قبل  من  مستقبلية  رؤية  ذي  أعمال  رجل  أفضل  بلقب   2017 العام  في  فاز  كما  ككل.  العربي  الخليج  مستوى  على  أعمالها  نطاق  توسيع  مع  المستمر 

القيادية. ومهاراته  الثاقبة  لرؤيته  تقديرًا  وذلك  بزنس،  أريبيان  مجلة 

األمريكية. المتحدة  الواليات  فيرجينيا،  ويست  جامعة  من  المدنية  الهندسة  في  ماجستير  شهادة  الخالد  يحمل 



أسيكو |  التقـــريـــر السنـــوي 2018

30



31

اإلدارة التنفيذية

السيد / غسان أحمد سعود الخالد

التنفيذي  الرئيس 

المهندسة / غصون غسان أحمد الخالد

التنفيذي  الرئيس  نائب 

السيد / حسام سالم أبو لغد 

المالية لإلدارة  التنفيذي  الرئيس 

المهندس / حازم الشريف 

المصانع  - للعمليات  التنفيذي  الرئيس 
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المالية التقارير  نزاهة  ضمان  الرابعة:  القاعدة   .5

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  الكتابية  5.1  التعهدات   
المالية التقارير  ونزاهة  بسالمة  التنفيذية 

التدقيق  لجنة  تشكيل   5.2  

توصيات  بين  تعارض  وجود  حال  في  الُمتبعه  5.3  اآللية   
اإلدارة مجلس  وقرارات  التدقيق  لجنة 

الخارجي الحسابات  مراقب  وحيادية  إستقاللية   5.4  

6.  القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر 
الداخلية والرقابة 

المخاطر إلدارة  مستقلة  إدارة  تشكيل   6.1  

المخاطر إلدارة  لجنة  تشكيل   6.2  

الداخلي والرقابة  الضبط  أنظمة   6.3  

الداخلي للتدقيق  مستقلة  إدارة  تشكيل   6.4  
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والقيم  المهني  السلوك  تعزيز  السادسة:  7.  القاعدة 
األخالقية  

العمل  سلوكيات  ميثاق    7.1  

المصالح الحد من حاالت تعارض   7.2  

بشكل  والشفافية  اإلفــصــاح  الــســابــعــة:  8.   الــقــاعــدة 
المناسب الوقت  وفي  دقيق 

والشفاف  الدقيق  واإلفصاح  العرض  آليات   8.1  

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  إفصاحات  8.2  سجل   
ية لتنفيذ ا

المستثمرين شؤون  تنظيم  وحدة   8.3  

المعلومات لتكنولوجيا  األساسية  البنية  تطوير   8.4  

المساهمين حقوق  إحترام  الثامنة:  القاعدة   .9

للمساهمين العامة  الحقوق  وحماية  تحديد   9.1  

9.2  إنــشــاء ســجــل مــســاهــمــيــن يــحــفــظ لـــدى وكــالــة   
المقاصة 

والتصويت  المشاركة  على  المساهمين  9.3  تشجيع   
الشركة بجمعيات  الخاصة  االجتماعات  في 

المصالح أصحاب  دور  إدراك  التاسعة:  القاعدة   .10

10.1  النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف   
المصالح أصحاب  بحقوق 

في  المشاركة  على  المصالح  أصحاب  10.2  تشجيع   
المختلفة الشركة  أنشطة  متابعة 

األداء وتحسين  تعزيز  العاشرة:  القاعدة   .11

مجلس  أعضاء  من  كل  حصول  تتيح  التي  11.1  اآللــيــات   
تدريبية  دورات  برامج  على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 

مستمر بشكل 

عضو  كل  وأداء  ككل،  اإلدارة  مجلس  أداء  11.2  تقييم   
التنفيذية واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من 

المؤسسية  القيم  بخلق  اإلدارة  مجلس  11.3  جهود   
الشركة في  العاملين  لدى 

ــر: الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة  ــش 12.  الــقــاعــدة الــحــاديــة ع
االجتماعية المسؤولية 

اإلجتماعية. المسؤولية  سياسة   12.1  

على  تساعد  والتي  المستخدمة  واآلليات  12.2   البرامج   
العمل  مجال  في  المبذولة  الشركة  جهود  إبــراز 

االجتماعي
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إدراكا من  مجلس إدارة شركة أسيكو للصناعات “الشركة”  
ــا  ودوره الحوكمة  بقواعد  االلــتــزام  أهمية  مــدى  على 
بوجود  منه  وايمانا  بذلك  المتعلقة  والممارسات  الجوهري 
األهمية،  بالغ  أمر  للشركة  وفعال  مالئم  حوكمة  نظام 
أصحاب  وكافة  والمستثمرين  المساهمين  ثقة  يعزز  حيث 
لمجلس  التابعة  اللجان  أداء  متابعة  خــالل  من  المصالح 
الخاصة  والنظم  اللوائح  إتباع  و  التقارير  وحزمة  اإلدارة 
“الهيئة”،  المال  الصادر عن هيئة أسواق  الشركات  بحوكمة 
إلتزامهــا  مــن  التأكــد  علــى  دومــًا  الشركة  وتحــرص 
ما  كل  سيما  ال  الصلــة،  ذات  والنظــم  القوانيــن  بكافــة 
اسواق  هيئة  من  الصادرة  والتعليمات  القوانين  من  يصُدر 
من  وغيرها  الكويت  بورصة  وكذلك  التجارة  ووزارة  المال 
علــى  الشــركة  تحرص  كمــا  والتنظيمية،  الرقابية  الجهات 
مع  يتماشى  بمــا  الداخليــة  واللوائــح  النظــم  تحديــث 
والذي  السوق  ومطالب  والتنظيمية  التشريعية  التطورات 

والمساهمين. الشركة  مصالح  يحقق 

الشفافية  مبدأ  بتعزيز  الشركة  ،قامت   2018 العام  خــالل 
كافة  مــع  والبناء  اإليجابي  التواصل  خــالل  مــن  والــنــزاهــة 
أعلى  إلــى  الــوصــول  أجــل  مــن  الشركة  وإدارات  موظفي 
إطار  وجعل  الحوكمة  لمتطلبات  واإلدراك  الوعي  درجــات 
اإلدارة  لمجلس  كما   . الشركة  ثقافة  ضمن  الحوكمة 

خالل  من  الحوكمة  عمل  إطار  تطبيقات  في  الدورالفعال 
وتأكيد  عنها  الــصــادرة  والــقــرارات  اإلدارات  كافة  متابعة 
المصالح  ومنها على سبيل  اصحاب  لكافة  الكافي  الوعي 
من  إيمانًا  الهيئة  لتعليمات  طبقًا  اإلفصاح  الحصر  ال  المثال 
لما  المصالح  اصحاب  مع  التواصل  بضرورة  اإلدارة  مجلس 

الشركة.  على  ايجابي  أثر  من  لها 

طريق  عن  أعضائــها  و  اإلدارة  مجلــس  أداء  تقييم  تم 
للجنة  كــان  كما  الحوكمة،  ــار  إلط طبقًا  األداء  مــؤشــرات 
مهارات  تنمية  فــي  فعال  دور  والمكافات  الترشيحات 
التدريبية لهم. البرامج  أعضاء مجلس اإلدارة لتقديم أفضل 

داخل  األخالقية  والقيم  المهني  السلوك  ثقافة  تعزيز  إن 
الشركة،  أعمال  لتنفيذ  األساسية  الركائز  أحد  يعد  الشركة 
التزام  من  التحقق  بضرورة  اهتمام  تولي  الشركة  فإن  لذا 
أو  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  سواء  بالشركة  العاملين  كافة 
واللوائح  بالسياسات  بها  العاملين  أو  التنفيذية،  اإلدارة 
خالل  من  والرقابية  القانونية  والمتطلبات  للشركة  الداخلية 
آليات  إلى  باإلضافة  واألخالق  العمل  ميثاق  واتباع  تطبيق 
يكفل  الميثاق   بهذا  وااللتزام  المصالح،  تعارض  من  الحد 
وتشجيعهم  المصالح  أصحاب  بحقوق  واالعتراف  الحماية 

المختلفة.  الشركة  أنشطة  متابعة  علي 

المقدمة
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الُمساهمون

مجلس اإلدارة 

اإلدارة التنفيذية 

إدارة التدقيق 
الداخلي

لجنة التدقيق  لجنة إدارة 
المخاطر 

إدارة المخاطر 
واإللتزام

لجنة الترشيحات 
والمكافات 
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 القاعدة األولى : بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

تشكيل مجلس اإلدارة 
طبيعة  مــع  يتناسب  بهيكل  المجلس  تشكيل  أتــســم 
أعضاء  غالبية  يــكــون  أن  مــراعــاة  مــع  الــشــركــة،  ونــشــاط 
يضم  كما  التنفيذيين،  غير  األعــضــاء  مــن  اإلدارة  مجلس 
عدد  مــع  ليتالئم  األعــضــاء  مــن  الكافي  الــعــدد  المجلس 
من  اإلدارة  مجلس  لجان  وتتألف  منه،  المنبثقة  اللجان 
إدارة  ولجنة  التدقيق،  ولجنة  والمكافات،  الترشيحات  لجنة 
اللجان مواثيق  ولوائح  تحدد  المخاطر، ولكل لجنة من هذه 
وواجباتها،  ومسؤولياتها  وصالحياتها  عملها   مجال 
في  انتخابهم  تــم  أعــضــاء  ستة  مــن  المجلس  ويتكون 

ويتسم  ســنــوات.  ثــالث  لمدة  للشركة  العامة  الجمعية 
الخبرات  في  بالتنوع  جماعية،  وبــصــورة  المجلس  هيكل 
فيه  تعمل  الــذي  القطاع  فــي  والمعرفة  والــمــؤهــالت 
القانونية  بــالــجــوانــب  اإللــمــام  ذلـــك  متضمنًا  الــشــركــة، 
واإلدارة  المخاطر  وإدارة  الداخلية  والــرقــابــة  والحوكمة 

اإلستراتيجي.  والتخطيط  واالقتصادية،  المالية 

ألعضاء  العملية  والخبرات  المؤهالت  يوضح  أدناه  الجدول 
انتخابهم.  وتاريخ  اإلدارة  المجلس 

االسم

العضو  تصنيف 
)تنفيذي/ 

تنفيذي/  غير 
سر أمين  مستقل(، 

العملية والخبرة  العلمي  المؤهل 
االنتخاب/  تاريخ 

أمين  تعيين 
السر

أحمد  العزيز  عبد  السيد/ 
االيوب عبدالله 

مجلس   رئيس 
اإلدارة

نيو  جامعة  من  كهربائية  هندسة  1.  بكالوريس 
األمريكية  المتحدة  الواليات   – مكسيكو 

سابقًا  - زين  لشركة  التنفيذي  الرئيس   .2

2016 /5 /29

أحمد  غسان  السيد/ 
الخالد سعود 

الرئيس  نائب 
التنفيذي والرئيس 

الكويتي الوطني  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب   .1

جامعة  في  المدنية  الهندسة  2.  ماجستير 
المتحدة  الواليات  في  فيرجينيا  ويست 

األميركية.

2016 /5/ 29

غسان  أحمد  المهندس/ 
الخالد أحمد 

مجلس   عضو 
اإلدارة - غير 

ي تنفيذ

جورج  جامعة  من  المدنية  الهندسة  1.  بكالوريس 
األمريكية المتحدة  الواليات  واشنطن 

جورج  جامعة  الهندسية  اإلدارة  في  2.  ماجستير 
واشنطن.

جامعةثوندربيرد،   من  األعمال  إدارة  3.  ماجستير 
أريزونا.

13 عام. 4. خبرة في مجال اإلنشاءات أكثر من 

2016 /5 /29
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االسم

العضو  تصنيف 
)تنفيذي/ 

تنفيذي/  غير 
سر أمين  مستقل(، 

العملية والخبرة  العلمي  المؤهل 
االنتخاب/  تاريخ 

أمين  تعيين 
السر

سيد  فيصل  أحمد  السيد/ 
الرفاعي عبدالوهاب 

مجلس  عضو 
اإلدارة - غير 

ي تنفيذ

األعمال -جامعة والية  إدارة  1.  بكالوريوس في 
المتحدة  -الواليات  هيلز  دومينغيز  كاليفورنيا، 

األمريكية.

والعقاري،  الصناعي،  المجال  في  خبرة  عام   25  .2
المصرفي. والقطاع  واإلستثمار، 

2016 /5/ 29

فاروق  فاتن  االستاذة/ 
النقيب الدين  نجم 

مجلس   عضو 
اإلدارة - غير 

ي تنفيذ

الكويت جامعة  حقوق  ليسانس   .1

كمبردج جامعة  من  القانون  في  ماجيستر   .2

التجارية  األعمال  في   قانوني  3.  مستشار 
الدولية.

2016 /5 /29

الله  عبد  باسل  السيد/ 
النفيسي مشاري 

مجلس   عضو 
اإلدارة - ُمستقل

الجامعة  األعمال  إدارة  في  1.  بكالوريوس 
واشنطن.  في  األميركية 

ُمدرجة  عقارية  لشركة  إدارة  مجلس  2.  عضو 
بالبورصة.

2016 /5/ 29

الجزار طاهر  معتز  السيد/ 
أمين سر  مجلس  

اإلدارة

الجزائر. جامعة   – حقوق  ليسانس  على  حاصل   .1

حوكمة  مسؤول  شهادة  على   2.  حاصل 
CCGO الشركات 

2016 /6 /1 
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إجتماعات مجلس إدارة الشركة خالل العام 2018

اإلجتماع رقم 
رقم 

1

رقم 

2

 رقم

3

رقم 

4

رقم 

5

رقم 

6

رقم 

7

رقم 

8

رقم 

9

رقم 

10

رقم 

11

إجمالي اإلجتماع تاريخ 

11
/1

/2
0

18

18
/1

/2
0

18

18
/1

/2
0

18

18
/3

/2
0

18

14
/5

/2
0

18

17
/5

/2
0

18

24
/5

/2
0

18

27
/5

/2
0

18

18
/7

/2
0

18

13
/8

/2
0

18

14
/1

1/
20

18

وصفته اإلدارة  مجلس  عضو  اسم 

 - االيوب  عبدالله  أحمد  العزيز  عبد  السيد/ 

اإلدارة مجلس  رئيس 
7

 - الخالد  سعود  أحمد  غسان  الُمهندس/ 

اإلدارة مجلس  رئيس  نائب 
11

النفيسي-  مشاري  عبدالله  باسل  السيد/ 

مستقل عضو 
10

 - الخالد   أحمد  غسان  أحمد  المهندس/ 

تنفيذي  غير 
11

النقيب-  الدين  االستاذة/ فاتن فاروق نجم 

تنفيذي غير 
10

عــبــدالــوهــاب  ســيــد  فيصل  أحــمــد  الــســيــد/ 

تنفيذي غير    - الرفاعي 
10

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.
وقد   2016  /6/  1 فــي  تعيينه  تــم  المجلس  ســر  أمين 
مجلس  اجتماعات  محاضر  وتنسيق  حفظ  مهمة  له  أوكلت 
مجلس  ٍقبل  من  ُمعتمد  وظيفي  وصف  طريق  عن  اإلدارة 
سجل  بإنشاء  اإلدارة  مجلس  سر  أمين  قام  حيث  اإلدارة 
بأرقام  اإلدارة  مجلس  إجتماعات  محاضر  فيه  تدون  خاص 

مكان  به  ومبينًا  اإلجتماع  فيها  المنعقد  للسنة  متتابعة 
باإلضافة  وذلك  ونهايته  بدايته  وساعة  وتاريخه  اإلجتماع 
بما  والمداوالت  بالمناقشات  محاضر  بإعداد  قام  أنُه  إلى 
إلكترونيًا  الملفات  حفظ  يتم  كما   ، التصويت  عمليات  فيها 

إليها.  الرجوع  لسهولة 
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القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
مهام، ومسؤوليات، وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وكذلك 

السلطات والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية.
فيما  األخــتــصــاصــات  فـي  واضـــح  فصل  الــشــركــة  ــدى  ل إن 
يضمن  بما  وذلــك  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين 
اإلدارة  لمجلس  يتسنى  حتى  الــكــامــلــة،  اإلستقاللية 
في  ورد  لما  طبقًا  وذلــك   ، كاملة  بمسؤولياته  القيام 

 .2016  /1 الشركات  وقانون  المال  أسواق  هيئة  تعليمات 

من  كل  ومسؤوليات  مهام  بتحديد  الشركة  قامت  حيث 
في  واضح  بشكل  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
بما  الُمعتمدة  الوظيفية  واألوصــاف  واللوائح  السياسات 
بين  الُسلطات  في  والفصل  الصالحيات  في  التوازن  يعكس 

التنفيذية. اإلدارة واإلدارة  مجلس  من  كًل 

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2018
التشغيلية: األنشطة  وتوسيع  كفائة  في  الزيادة   : اواًل 

الصعاب  تحدي  من   2018 عام  أسيكو  مجموعة  تمكنت 
الجيوسياسية  الظروف  عليها  فرضتها  التي  والمشاكل 
المساهمين  مصالح  على  والحفاظ  بالمنطقة  المحيطة 
وتطلعاتهم تجاه الشركة، وقد حرصت أسيكو على تقليل 
واإلقتصادية  السياسية  األوضـــاع  عن  الناتجة  المخاطر 
إلى  مستمرة  آثارها  زالــت  ال  والتي  ككل  المنطقة  في 
ونشاطات  قطاعات  على  بثقلها  ملقية  الحاضر،  وقتنا 
إنتاج  خــط  بتوسعة  الشركة  قامت  ذلــك  ــم  ورغ مختلفة 
ظل  فــي  ــك  وذل الــجــديــدة  المشاريع  لمواكبة  اإلسمنت 
الفرص  من  واالستفادة  السوقية  حصتها  لزيادة  سعيها 
نمو  لمسنا  أن  بعد  القرار  ذلك  وجاء  السوق،  في  المتاحة 
الى  المصنع  إنتاجية  ووصول  اإلسمنت  قطاع  في  مبيعاتنا 
اعتماد  تم  قد  العام  هذا  خالل  وكذلك  القصوى  طاقته 
الدولة  من  المدعومة  المواد  من  اسيكو  اسمنت  مــواد 
يشكل  مما  الخاص  السكن  لبناء  للمواطنين  والمقدمة 
اضافة جديدة لمنتجاتنا وذلك من خالل الثقة بتلك المنتجات 

السوقية. الحصة  زيادة  وايضا 

من  حصة  بيع   2018 عــام  خــالل  أسيكو  قامت  وبــدورهــا 
ما  بنسبة  لــإلنــشــاءات  أسيكو  شركة  التابعة   شركتها 
شركة  تصنيف  اصــبــح  اثــرهــا  على  والــتــي    33% يــقــارب 
البيع  عملية  عن  وتنتج  زميلة  شركة  لإلنشاءات  أسيكو 
بدورها  والــتــي  كويتي  ديــنــار  مليون   40 يــقــارب  مــا  أربــاح 

لمصالح   تحقيقا  موجوداتها  هيكلة  ياعادة  الشركة  قامت 
المصالح. واصحاب  الشركة   / المساهمين 

المساهمين:  حقوق  على  الحفاظ  على  العمل  ثانيا: 

إجمالي  على  الحفاظ  مــن  المجموعة   أسيكو  تمكنت 
قيمته  ما   2018 عام  بنهاية  لتبلغ  المساهمين  حقوق 
دينار  مليون    89 كانت  أن  بعد  كويتي  دينار  مليون   100

.2013 عام  بنهاية  فقط  كويتي 

الشركات: حوكمة  ثالثًا: 

ــراءات  واإلجـ السياسات  بمجموعـــة  الحوكمة  تتمثـــل 
توجيه  خاللهـــا  مـــن  يمكـــن  التي  الرشيدة  والممارســـات 
فضال  الشركة  ضمن  واألنشطة  األعمال  ومراقبـــة  وضبـــط 
القـــرارات  اتخاذ  التي تساعد في  التقارير  عن مجموعة من 
الشفافية  مــبــادئ  تــرســيــخ  لــضــمــان  وذلـــك  المناســـبة 
مما  المصالح  وأصحاب  الشركة  أهداف  ولتحقيق  والعدالة 
.وقد تم ترسيخ ثقافة  الشركة  اعمال  ايجابا على  انعكس 

. الشركة  ثقافة  من  يتجزء  ال  كجزء  الحوكمة 

لتفعيل  ومقومات  معايير  للصناعات  أسيكو  شركة  وضعت 
والمستثمرين  المساهمين  مع  واإلفصاح  التواصل  قنوات 
مع  مستمر  تــواصــل  عــلــى  لــيــكــونــوا  الــمــصــالــح  ــاب  ــح وأص
عادلة.  وبصورة  وشفافية  حيادية  بكل  الشركة  مستجدات 
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حقوق  حماية  لضمان  فعالة  آليات  الشركة  وضعت  كما 
الخ.(  الموظفون،  العمالء،  )المساهمين،  المصالح  أصحاب 
المهام  القرار وتوزيع  اتخاذ  والنزاهة في  الحيادية  وضمان 
من  والحد  الرقابي  ــدور  ال لتحسين  اإلدارة  مجلس  داخــل 

الُمحتملة. المصالح  تعارض  حاالت 

المستقبلية:  الخطة   : رابعًا 

والــوقــوف  أصولها  تنمية  مــن  الشركة  تمكنت  أن  بعد 
والبشرية،  التشغيلية  األصــول  مــن  متينة  قــاعــدة  على 
سيما  ال  مستدامة،  عوائد  تحقيق  من  ستمكنها  والتي 
االستفادة من الفرص والمشاريع واألحداث العالمية التي 
ضمن  المدرجة  التنمية  مشاريع  مثل  إلنجازها  التخطيط  تم 
من   ”2035 الكويت  “رؤيــة  للكويت  االستراتيجية  الخطة 
وغيرها  النفطي  القطاع  ومشاريع  التحتية  البنية  مشاريع 
والمشاريع  اإلقليمية  األحـــداث  وكــذلــك  الــكــويــت،  فــي 
القادمة  الفترة  خالل  الشركة  فإن  والمطروحة،  المصاحبة 

الشركة  ألصول  التشغيلية  الكفاءة  تعزيز  على  ستعمل 
التمويلي  الهيكل  مــن  كــل  وتحسين  أدائــهــا  وتعظيم 
في  المالي  مركزها  وتعزيز  للشركة  النقدية  والتدفقات 

للمساهمين. مضافة  قيمة  أعلى  تحقيق  ظل 

والمساواة  البشري  العنصر  في  االستثمار  خامسا: 
الجنسين: بين  الفرص  في 

نسعى  التي  االستثمارات  أهم  أحد  البشري  العنصر  يعتبر 
المستويات،  أعلى  ضمن  عليها  والحفاظ  تعزيزها  إلــى 
هيكلة  من   2018 العام  خــالل  المجموعة  تمكنت  حيث 
لرفع  سعيها  ظل  في  اإلدارات  من  مجموعة  واستحداث 
درجة  على  والحفاظ  المجموعة،  شركات  وفاعلية  كفاءة 
على  الــحــاصــل  النمو  ولــمــواكــبــة  الشفافية،  مــن  عالية 
القطاعات  كافة  مساهمة  ولضمان  المجموعة،  مستوى 
الممارسات  أفضل  إرساء  تم  حيث  مضافة.  قيمة  بتحقيق 

النتائج. أفضل  على  الحصول  أجل  من  اإلدارية 

تشكيل لجان مجلس اإلدارة :

اإلدارة مجلس 

الترشيحات  لجنة 
والمكافأت

 : اللجنة  أعضاء 

السيد / عبدالعزيز أحمد عبدالله األيوب 
اللجنة(  )رئيس 

الخالد سعود  أحمد  غسان   / السيد 

الخالد أحمد  غسان  أحمد  السيد/ 

النفيسي مشاري  عبدالله  باسل  السيد/ 

اللجنة:           أعضاء 

الخالد  أحمد  غسان  أحمد  المُهندس/ 
اللجنة( )رئيس 

السيد/ أحمد فيصل سيد الوهاب الرفاعي 

النفيسي  عبدالله  مشاري  باسل  السيد/ 

اللجنة:      أعضاء 

الخالد أحمد  غسان  أحمد  المُهندس/ 

اللجنة( )رئيس 

الخالد                         سعود  أحمد  غسان  الُمهندس/ 

السيد/ أحمد فيصل سيد الوهاب الرفاعي 

التدقيق لجنة  المخاطر إدارة  لجنة 
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لجنة التدقيق : 
ولمدة   2016  /6/  30 بتاريخ  التدقيق  لجنة  تشكيل  تم 
في  والمتمثل  الرقابي  بدورها  اللجنة  تقوم   ، سنوات   3
مساندة مجلس اإلدارة في الرقابة واإلشراف على كفاءة 
للشركة,  والخارجي  الداخلي   التدقيق  عمليات  واستقاللية 
الدورية  المالية  البيانات  إعداد  على  اإلشراف  إلى  باإلضافة 
وفاعلية  كفاية  من  والتأكد   ، األخــرى  الرقابية  والتقارير 

الشركة. في  المطبقة  الداخلية  الرقابة  أنظمة 

اجتماعات   )9( بعدد   2018 عام  خالل  اللجنة  اجتمعت  وقد 
 : أدناه  بالجدول  كما هو موضح 

2018 خالل  اللجنة  عقدتها  التي  االجتماعات  عدد 

االجتماع االجتماعرقم  تاريخ 

)2018 /1(11-Jan-18

)2018 /2(1-Feb-18

)2018 /3(25-Mar-18

)2018 /4(13-May-18

)2018 /5(15-Jul-18

)2018 /6(12-Aug-18

)2018 /7(14-Nov-18

)2018 /8(19-Dec-18

)2018 /9(27-Dec-18

2018 العام  خالل  التدقيق  لجنة  وإنجازات  مهام 

وقد   ،  2018 عام  خالل  االنجازات  من  بالعديد  اللجنة  قامت 
التالية:  األمور  على  اللجنة  انجازات  أهم  اشتملت 

االدارة  لمجلس  ورفــعــه  التدقيق  لجنة  تقرير  1.  اعـــداد 
للشركة. العامة  الجمعية  في  وتالوته  العتماده 

تقييم  تقرير  ــداد  إلع مستقل  تدقيق  مكتب  2.  تكليف 
 2018 لــعــام  الــشــركــة   داخــل  الداخلية  الــرقــابــة  نظم 
حوكمة   – المال  أســواق  هيئة  متطلبات  مع  تماشيا 

الشركات.

ورفعها  والسنوية  المرحلية  المالية  البيانات  3.  ُمراجعة 
العتمادها.  اإلدارة  لمجلس 

الشركة. في  الداخلي  التدقيق  ادارة  على  4 .  االشراف 

الخارجي  الحسابات  مراقب  وحيادية  استقاللية  5 .  تقييم 
الحسابات.  مراقب  بتعيين  التوصية  و 

رفع  وتم  وقرارات  نتائج  من  إليه  توصلت  لما  تقرير  6 .  اعداد 
اإلدارة.  مجلس  إلى  التقرير 

7.  تقييم ذاتي ألداء لجنة التدقيق وذلك لتحديد مستوى 
اللجنة. فعالية  مدى  وتقييم  األداء 

ادارة  وأداء  الداخلي  التدقيق  ادارة  مدير  أداء  8 .  تقييم 
الداخلي. التدقيق 

لجنة إدارة المخاطر: 
 ،  2016  /6  /30 فــي   المخاطر  إدارة  لجنة  تشكيل  تم 
المخاطر  للجنة   ، سنوات   3 لمدة  تمتد  عملها  فترة  أن  كما 
الــدوريــة  المخاطر  إدارة  تقارير  مناقشة  فــي  فعال  دور 
الخاص  المخاطر  سجل  مراجعة  اللجنة  تتولى  و   . ومتابعتها 

بالشركة وكافة التقارير وتقارير الحوادث ،  كما تقوم لجنة 
المتعلقة  األمور  جميع  حول  السياسات  بمراجعة  المخاطر 
الشركة  في  للمخاطر  العام  ــار  اإلط ومتابعة  بالمخاطر 

عليها. واإلشراف 
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2018 خالل  اللجنة  عقدتها  التي  االجتماعات  عدد 

االجتماع االجتماعرقم  تاريخ 

)2018 /1(2018 /1/ 10

)2018 /2(2018 /5/ 20

)2018 /3(2018 /10 /23

)2018 /4(2018 /12/ 30

:2018 العام  المخاطر خالل  إدارة  لجنة  مهام وإنجازات 

الفعالة   التوصيات  من  العديد  المخاطر  إدارة  لجنة  قدمت 
حوكمة  إطــار  إرســـاء  تدعيم  أجــل  مــن   2018 عــام  خــالل 

يلي: ما  الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلى  الشركات 

بالشركة.  الخاص  المخاطر  إدارة  تقرير  مناقشة   .1

المخاطر  نــزعــة  ــن  ع الــمــخــاطــر  إدارة  تــقــريــر  2.  مــنــاقــشــة 
بالشركة.

المخاطر.  إدارة  مدير  أداء  تقييم   .3

مدى  و  المخاطر  إدارة  موظفي  كفاية  مدى  4.  مراجعة 
المخاطر إدارة  في  البشرية  الموارد  كفاءة 

تقييم ذاتي ألداء لجنة المخاطر وذلك لتحديد مستوى   .5
اللجنة. فعالية  مدى  وتقييم  األداء 

رفع  وتم  وقرارات  نتائج  من  إليه  توصلت  لما  تقرير  6.  اعداد 
اإلدارة.  مجلس  إلى  التقرير 

إدارة  عمل  بــاطــار  الــخــاص  التحديث  بإعتماد  7.  التوصية 
المخاطر.

لجنة الترشيحات والمكافآت:  
أعضاء  في  الفنية  والــقــدرات  المهنية  الخبرات  توافر  إن 
أحد  يعد  للشركة   التنفيذية  اإلدارة  أو  اإلدارة  مجلس 
هامًا  وعنصرًا  للشركة  المالية  للسالمة  الرئيسية  األركان 
لدرء المخاطر التي قد تتعرض لها ، حيث حرصت اللجنة على 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  الــالزمــة  التدريبية  البرامج  توفير 

. والقدرات  الخبرات  لتعزيز  التنفيذية  واالدارة 

أعضاء  بتعيين  توصيات  تقديم  على  اللجنة  تعمل  كما 
العامة،  الجمعية  في  اإلنتخاب  ــادة   وإع اإلدارة   مجلس 
الستراتيجية  تحقيقًا  األعضاء  تقييم   إلى  باإلضافة  هذا 

األجل.   طويلة  الشركة 

أعضاء  أربــعــة  مــن  والــمــكــافــات  الترشيحات  لجنة  تتكون 
ورئيسها  المستقلين،  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أحدهم 

التنفيذيين. غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من 

على  دورية،  اجتماعات  والمكافات  الترشيحات  لجنة  تعقد 
يقوم  الحاجة،  دعت  كلما  وكذلك  السنة،  خالل  مرة  األقل 

اجتماعاتها. محاضر  بتدوين  السر  أمين 

2018 خالل  اللجنة  عقدتها  التي  االجتماعات  عدد 

االجتماع االجتماعرقم  تاريخ 

)2018 /1(2018 /1/ 10

)2018 /2(2018 /12 /30

 2018 العام  خالل  اللجنة  وإنجازات  مهام 

التوصيات  من  العديد  والمكافات  الترشيحات  لجنة  قدمت 
إطار حوكمة  إرساء  أجل تدعيم    2018 الفعالة  خالل عام 

يلي: ما  الحصر  ال  المثال  سبيل  فعلى  الشركات 

من  عضو  كل  وأداء  ككل،  اإلدارة  مجلس  أداء  1.  تقييم 
والمكافآت.  الترشيحات  لجنة  قبل  من  المجلس  أعضاء 

2.  تم عمل تقييم ذاتي ألداء لجنة الترشيحات والمكافآت 
فعالية  مدى  وتقييم  األداء  مستوى  لتحديد  وذلــك 

للجنة. ا
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إليه  توصلت  وما  اللجنة  به  تقوم  عما  تقرير  اعداد  3.  تم 
إلى مجلس اإلدارة.  التقرير  نتائج وقرارات وتم رفع  من 

بالشركة  الخاصة  للحوكمة  السنوي  التقرير  مراجعة  تم   .4

للتأكد من اإلفصاح عن كافة  اللجنة،  اعتماده من قبل  وتم 
واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بأعضاء  الخاصة  والمزايا  المكافأة 

لتنفيذية. ا

اآلليات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات 
بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

كافة  توفير  ضمان  فــي  كبيرًا  إهتمامًا  الشركة  تولي 
بأداء  اإلدارة  مجلس  لقيام  الالزمة  والبيانات  المعلومات 
بتطوير  الشركة  قامت  حيث  ــه،  وج أكمل  على  مهامه 
بنظام  يتعلق  فيما  ــة  ــاص وخ الــمــعــلــومــات  أمـــن  لــنــظــام 
والرئيس  السر  ألمين  من  لكل  أن  كما  المستندات،  حفظ 
حيث  المعلومات  أمن  نظام  إلى  الدخول  صالحية  التنفيذي 

دقيق  وبشكل  المناسب  الوقت  فـي  المعلومات  توافر  أن 
اتخاذ  فـي  اإلدارة  مجلس  لمساعدة  رئيسي  عنصر  يعتبر 

الالزمة. القرارات 

مجلس  بين  الوصل  حلقة  هو  التنفيذي  الرئيس  أن  كما 
توفير  لضمان  الموظفين  وكافة  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 

ودقيق.  كامل  بشكل  والبيانات  المعلومات 

إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. 
جميع  والمكافآت  الترشيحات  بلجنة  الخاصة  الالئحة  حددت 
الحوكمة  لقواعد  وفقًا  اللجنة  تشكيل  ومتطلبات  شروط 
حيث  من  الممارسات  وافضل  المال  أسواق  بهيئة  الخاصة 
شروط العضوية ومدة العضوية  والتطوير المستمروكافة 

األخرى. المتطلبات 

الــورش  وكــذلــك  العمل  ورش  توفير  على  اللجنة  حرصت 
تماشيا  الفنية  والقدرات  المهنية  الخبرات  لتنمية  التدريبية 
من  الممارسات  وافضل  الرقابية  الجهات  متطلبات  مع 
تعمل  كما  اإلدارة،  مجلس  ألعضاء  المستمر  التدريب  حيث 
المنتخبين  االعــضــاء  بشان  توصيات  تقديم  على  اللجنة 
الجمعية  في  االنتخاب  إعــادة  أو  اإلدارة  مجلس  لعضوية 
السنوي  الذاتي  التقييم  عمل  إلى  باإلضافة  هذا  العامة، 

. ألداء أعضاء مجلس اإلدارة 
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تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  والحوافز  المكافآت  نظام  أوال: 

التنفيذية واإلدارة 

والحوافز  المكافآت  الحتساب  محكم  إطار  الشركة  تتبع 
إطار  التنفيذية، حيث يتسم  اإلدارة واإلدارة  ألعضاء مجلس 
بذلك  معتمدًا  والشفافية  الفرص  تكافؤ  بمبدأ  المكافآت 
األداء  تقييم  بمستويات  والحوافز  المكافآت  ربــط  على 
أداء  مستوى  على  وكذلك  ككل  الشركة  مستوى  على 
الرائدة  الممارسات  تبني  على  الشركة  تحرص  كما  األفراد. 

الوظيفي. األداء  بمستويات  المكافآت  ربط  في 

مجلس  ألعــضــاء  الممنوحة  الــمــكــافــآت  تفصيل  ثــانــيــا: 
ومزايا،  ومنافع  مبالغ  من  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 

المكافآت. لشرائح  وتحليل 

اإلدارة مجلس  ألعضاء  الُمفترحة  المكافآت 

المكافآت  اجمالي 
السنوية والمزايا 

كويتي دينار  ألف 

المكافآت  شريحة 
ة لمتغير ا

كويتي دينار  ألف 

يحة  شر
الثابتة المكافآت 

كويتي دينار  ألف 

45 -- 45

التنفيذي  للرئيس  الممنوحة  المكافآت  قيم  ثالثا: 
من  الــمــبــالــغ  أعــلــى  تــلــقــوا  مــمــن  التنفيذية  واإلدارة 

المالي. المدير  إليهم  مضافا  الشركة، 

المكافآت  اجمالي 
السنوية والمزايا 

كويتي دينار  ألف 

المكافآت  شريحة 
ة لمتغير ا

كويتي دينار  ألف 

يحة  شر
الثابتة المكافآت 

كويتي دينار  ألف 

415,914 -- 415,914

أو غير  أخرى تم منحها بشكل مباشر  أية مكافآت  رابعا: 
التابعة. الشركات  أو  الشركة  قبل  من  مباشر 

المكافآت  اجمالي 
السنوية والمزايا 

كويتي دينار  ألف 

المكافآت  شريحة 
ة لمتغير ا

كويتي دينار  ألف 

يحة  شر
الثابتة المكافآت 

كويتي دينار  ألف 

----- ----- -----

المكافآت  سياسة  عن  جوهرية  انحرافات  أية  خامسا: 
اإلدارة. مجلس  قبل  من  المعتمدة 

اليوجد

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية

التعُهدات الكتابية من ٍقبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة 
ونزاهة التقارير المالية.

التقارير  نزاهة  لضمان  الشركة  إدارة  مجلس  من  التزاما 
اإلدارة  لمجلس  بالتعُهد  التنفيذية  اإلدارة  تقوم  المالية 
سليمة  بــصــورة  عرضها  يتم  المالية  التقارير  بــأن  كتابيًا 
للشركة  المالية  الجوانب  كافة  تستعرض  وأنها  وعادلة 

اإلدارة  مجلس  أن  كما   ، الدولية  المحاسبة  لمعايير  وفقًا 
التقرير  خالل  من  المالية  البيانات  ونزاهة  بسالمة  يتعهد 
لمبدا  تــعــزيــزًا  وذلـــك  للمساهمين  الــمــرفــوع  الــســنــوي 

الشفافية.
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تشكيل لجنة التدقيق. 
لجنة  وهي  التدقيق  لجنة  بتشكيل  اإلدارة  مجلس  قام 
تعمل  الشركة،  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء   3 من  تتكون 
الشركة  داخــل  االلــتــزام  ثقافة  ترسيخ  على  اللجنة  هــذه 
المالية  التقارير  ونــزاهــة  سالمة  ضمان  خــالل  مــن  ــك  وذل
أنظمة  وفاعلية  كفاية  مــن  التأكد  عــن  فضاًل  للشركة، 

الشركة. في  المطبقة  الداخلية  الرقابة 

ــتــدقــيــق  جــمــيــع مــهــام  ــخــاصــة بــلــجــنــة ال ــحــة ال ــالئ ُتــحــدد ال
ومتطلبات  ــروط  ش لجميع  بــاالضــافــة  اللجنة  ومسئوليات 
أسواق  بهيئة  الخاصة  الحوكمة  لقواعد  وفقًا  اللجنة  تشكيل 

المال.

اآلليات الُمتبعه في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس 
اإلدارة.

إدارة  مجلس  ــام  ق الشفافية  معايير  ألعــلــى  تطبيقًا 
إتباعها  الواجب  الخاصة  واإلجــراءات  اآلليات  بوضع  الشركة 
وقرارات  التدقيق  لجنة  توصيات  بين  تعارض  وجود  حال  في 
اللجنة  توصيات  إلى  اإلشــارة  تم  أنه  حيث  اإلدارة،  مجلس 
بهذه  اإلدارة  مجلس  أخذ  لعدم  المؤدية  األسباب  وكذلك 

التوصيات  ويوضح  يفصل  بيان  تضمين  يتم  كما  التوصيات. 
بعدم  اإلدارة  مجلس  قــرار  وراء  من  األسباب  أو  والسبب 

بها. التقيد 

بين  تعارض  أي  يوجد  ال  أنه  اآلن،  حتى  اإلشــارة  يجدر  كما 
اإلدارة.  مجلس  وقرارات  التدقيق  لجنة  توصيات 

استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.
حاالت  من  للحد  كبيرًا  اهتمامًا  اإلدارة  مجلس  أولــى  لقد 
التدقيق  لجنة  تفويض  خــالل  من  وذلــك  المصالح  تعارض 
الخارجي،  الحسابات  مراقب  وحيادية  استقاللية  من  بالتأكد 
لتقييم  واألســس  المعايير  بوضع  اللجنة  قامت  وعليه 
يتسنى  حتى  وذلك  الخارجي  الحسابات  مراقب  استقاللية 
تغيير  أو  تعيين  بــاعــادة  اإلدارة  لمجلس  بالتوصية  للجنة 
ومراجعة  أتعابهم  تحديد  ذلك  في  بما  الخارجي  المدقق 
في  الخارجي  المدقق  تعيين  يتم  حيث  تعيينهم،  خطابات 
اإلدارة،  مجلس  توصيات  على  بناًء  العادية  العامة  الجمعية 

التالية: بالمتطلبات  الوفاء  مع 

هيئة  قبل  مــن  معتمدًا  الــخــارجــي  الــمــدقــق  يــكــون  <    أن 
ــون مــســتــوفــيــًا كــافــة الــشــروط  ــك ــواق الــمــال، وي ــ أس
مراقبي  قيد  نظام  بشأن  الهيئة  قرار  بمتطلبات  الواردة 

الحسابات.

الشركة  ــن  ع مــســتــقــاًل  الــخــارجــي  الــمــدقــق  يــكــون  <   أن 
ضمن  تدخل  إضافية  بأعمال  يقوم  وأال  إدارتها  ومجلس 
الحيادية  تؤثر على  والتدقيق والتي قد  المراجعة  أعمال 

واالستقاللية.

وشركاهم  البزيع  بتعيين  الشركة  قامت  ذلك  على  وبناًء 
الخارجي  المدقق  قبل  من  المطلوبة  بالوظائف  للقيام 

 . لمستقل ا
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القاعدة الخامسة: وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة 
الداخلية

تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر. 
وفقًا  المخاطر  إلدارة  ُمستقلة  إدارة  الــشــركــة  ــدى  ل يتوفر 
وتسعى  اإلدارة،  مجلس  من  المعتمد  التنظيمي  للهيكل 
وسياسة  إستراتيجية  لتنفيذ  الشركة  في  المخاطر  إدارة  دائما 
إدارة المخاطر بشكل أساسي باإلضافة إلى متابعة كافة أنواع 
المثال  سبيل  على   ( يلي  ما  وفق  الشركة  تواجه  التي  المخاطر 

ال الحصر ( :

وذلك  المخاطر،   إلدارة  الفعالة  ــراءات  واإلجـ األنظمة  <   وضــع 
الرئيسية  مهامها  أداء  على  قـــادرة  الشركة  تكون  كــي 
المخاطر  أنــواع  كافة  ومتابعة  قياس  فـي  في   والمتمثلة 

مستمر  بشكل  العملية  هذه  تتم  أن  على  لها،  تتعرض  التي 
واإلجــراءات  األنظمة  وتعديل  دوري  بشكل  مراجعتها  وتتم 

الحاجة.  عند 

األدوات  أحــد  تعد  أنها  حيث  الــدوريــة،  التقارير  نظم  <    تطوير 
حصولها.  من  والحد  المخاطر،  متابعة  عملية  فـي  الهامة 

عن  باالستقاللية  المخاطر  إدارة  على  القائمون  ويتمتع  هذا 
طريق تبعيتهم المباشرة إلى لجنة المخاطر، فضال عن تمتعهم 
على  بمهامهم  القيام  أجل  من  وذلك  الصالحيات  من  كبير  بقدر 

المنوط بهم. الدور  أكمل وجه وخبرة تؤهلهم ألداء 

تشكيل لجنة إدارة المخاطر. 
تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر في  30 /6 /2016 ، كما 
أن فترة عملها تمتد لمدة 3 سنوات ، كما أن للجنة المخاطر 
الــدوريــة  المخاطر  إدارة  تقارير  مناقشة  فــي  فعال  دور 
ذات  والمسؤوليات  المهام  أيضًا  تتولى  كما   ، ومتابعتها 

ويوضح  الشركة.  في  للمخاطر  العام  اإلطار  بمتابعة  الصلة 
في  والوارد  اإلدارة  لمجلس  التابعة  باللجان  الخاص  الجدول 
 .2018 اللجنة في عام  انجازات  الثانية سابقًا أهم  القاعدة 

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.
يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن نظام الرقابة، 
تشمل  وضوابط  ــادات  وإرش خاصة  سياسات  وضع  تم  حيث 
للمسؤولية  فاصلة  حــدود  ووضــع  الشركة،  عمليات  كافة 
وعمليات  الصالحيات  وتطبيق  العمليات  لمراقبة  واألداء 
صياغة  يــتــم  كــمــا  الــيــومــيــة.  العمليات  لتنفيذ  الــتــفــويــض 
عالوة  المهام  بين  الفصل  من  للتحقق  واضحة  سياسات 
البنكية.  العمليات  أغلب  في  الثنائية  الرقابة  وجود  تعزيز   على 

الرقابة  التنفيذية للشركة الجهة المسؤولة عن  تعتبر اإلدارة 
رؤساء  مع  والتعاون  باإلشراف  األنظمة  هذه  على  العامة 
رقابة  نظام  تطبيق  مسؤولية  أن  حيث   ، والمدراء  األقسام 

الشركة.  في  موظف  لكل  مباشرة  مسؤولية  هو  فعال 

 كما تقوم لجنة التدقيق  بالنيابة عن مجلس اإلدارة بمراجعة 
دوريا  الداخلية  النظم   وتقييم  الداخلية  الرقابة  عمليات  إطار  
الداخليي،  التدقيق  إدارة  تنفذها  التي  العمليات  تقييم  عبر  
المدققون  يجريها  الــتــي  الــمــراجــعــة  عمليات  ــن  ع فــضــال 

الخارجيون.

مستقلة   خارجية  جهة  بتكليف  التدقيق  لجنة  تقوم  كما 
في  الداخلية  الرقابة  أنظمة  كفاية  مدى  بتقييم  للقيام  
الهيئة  تزويد  ليتم  الشأن  الشركة وإعداد تقرير  )ICR( بهذا 

التقرير. بهذا 
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تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي.
التامة  الفنية  باالستقاللية  تتمتع  الداخلي  التدقيق  ادارة 
تعيين  يتم  اإلدارة،  لمجلس  وبالتبعية  التدقيق  لجنة  وتتبع 
على  وبناء  مباشرة  المجلس  قبل  من  التدقيق  ادارة  مدير 
الداخلي  التدقيق  ادارة  تــقــوم  التدقيق،  لجنة  ترشيح 
قيمة  إضافة  بهدف  استشارية  وخدمات  تأكيدات  بتقديم  

التدقيق  ادارة  تساعد  كما  عملياتها  وتحسين  للشركة 
في تحقيق أهداف الشركة من خالل اتباع أسلوب منهجي 
وإدارة  الحوكمة  عمليات  فاعلية  وتحسين  لتقييم  منظم 

الرقابة. و  المخاطر 

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

ميثاق سلوكيات العمل.
ميثاق  فــي  المدرجة  العمل  وأخــالقــيــات  مــبــادئ  تهدف 
اإلدارة  مجلس  من  توجيه   على   بناءا  العمل  سلوكيات 
وبيئة  اخالقية  عمل  قواعد  ترسيخ  الى  التنفيذية  واإلدارة 
اإللتزام  يعتبر  كما  الشفافية  لمبد  ترسيخا  وكذلك  ايجابية 
العاملين  كافة  مسؤوليات  من  العمل  سلوكيات  بميثاق 

القيم والمبادئ يكون للشركة  ، ومن خالل هذه  بالشركة 
مما  الشركة،  فيه  تعمل  الذي  القطاع  في  إيجابيا  تأثيرا 
سيساعد  األمر  هذا  أن  كما  المجتمع،  على  ايجابا  ينعكس 

األطراف. لجميع  فخر  مصدر  تكون  مؤسسة  بناء  في 

الحد من حاالت تعارض المصالح. 
المحتملة،  المصالح  تعارض  حاالت  من  بالحد  الشركة  تلتزم 
وتدابير  إجـــراءات  ــود  وج الحالية  السياسات  تضمن  كما 
مالئمة وفعاله من أجل تحديد  ورصد أي من حاالت تعارض 

المصالح. في 

حاالت  مع  االمثل  التعامل  السياسات  هذه  تتضمن  كما 
تعارض المصالح الفعلي أو المحتمل ، وأنه يتم إتخاذ جميع 
والمساهمين.  الشركة  مصالح  تحقيق  يخدم  بما  القرارات 

لتحديد  الممكنة  ــراءات  اإلج كافة  بإتخاذ  المجلس  يقوم 
تنعكس  بدورها  والتتي   ، المصالح  تعارض  إدارة  أو  منع  أو 
. الشركة  اهداف  وتحقيق  المساهمين  مصالح  على  ايجابا 

المصالح  تقوم كل  وفي حال وجود اي من حاالت تعارض 
مجلس  مع  بالتنسيق  التدقيق  ولجنة  المخاطر  لجنة  من 

المتبعة. للسياسات  طبقا  الالزمة  االجراءات  باتباع  االدارة 

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف.
والشفافية،  اإلفصاح  وإجـــراءات  سياسات  الشركة  تتبع 
الــبــيــانــات  كــافــة  تغطى  ــاح  ــص إف مــصــفــوفــة  تتبنى  حــيــث 
هيئة  و  الكويت  بورصة  شركة  الى   عنها  اإلفصاح  والواجب 

بالشركة.  المصالح  أصحاب  األخرى  واألطراف  المال  أسواق 
لكافة  وسهاًل  واضحُا  منفذا  اإللكتروني  الموقع  ويوفر 
المصالح  واصحاب  والمساهمين  بالشركة  المتعاملين 
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والدقيقة  الكاملة  المعلومات  على  للحصول  والعموم 
يلي:  ما  اإلفصاح  فئات  وتتضمن   ، أيضًا  عنها  والمفصح 

الجوهرية المعلومات  عن  <       اإلفصاح 

5 % فأكثر <     اإلفصاح عن كبار المالك – 

المصالح عن  <     اإلفصاح 

وتحديثاتها المطلعين  األشخاص  قائمة  عن  <    اإلفصاح 

المال  اســواق  هيئة  لتعليمات  طبقا  االفصاحات  <      كافة 
الكويت   وبورصة 

سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
ــداد ســجــل يــحــتــوي عــلــى افــصــاحــات  ــإع قــامــت الــشــركــة ب
تعديل  يتم  كما  التنفيذية.  واالدارة  االدارة  مجلس  اعضاء 
ويجوز  إليها،  تــرد  التي  اإلفــصــاحــات  حسب  السجل  هــذا 
أثناء  السجل  هذا  على  األطــالع  الشركة  مساهمي  من 

أو مقابل، كما يتم  الرسمية دون أي رسم  العمل  ساعات 
موقع  يحتوي  كما   ، دوري  بشكل  السجل  بيانات  تحديث 
الشركة  إفصاحات  جميع  سجل  على  الرسمي  الشركة 

سابقة.  سنوات  خمس  ألخر  تعود  والتي  للسوق 

وحدة تنظيم شؤون الُمستثمرين.
مع  المستمر  ــل   ــواص ــت ال عــلــى  ــدة  ــوح ال هـــذه  تعتمد 
الشفافية  اســس  على  والمستثمرين  المساهمين 
المستمر  الدعم  الشركة  إدارة  وتقدم  الثقة،  وترسيخ 
إلدارة  المؤهل  الــكــادر  توفير  خــالل  مــن  للمساهمين 
فيما  االستفسارات  على  ــرد  وال المساهمين  عالقات 
وســجــالت  حــســابــات  و  الــشــركــة  ــال  ــم أع بــتــطــور  يتعلق 
أو  اإللكتروني  البريد  أو  الهاتف  خالل  من  المساهمين 
موقعها  بتطوير  الشركة  قامت  كما  الميدانية،  الزيارات 

عمليات  في  كبير  بشكل  عليها  واإلعتماد  اإللكتروني 
أشكالها.  بكافة  اإلفصاح 

اإلتصال  فاعلية  تحسين  على  دائما  الشركة  وتسعى 
عامة  بصفة  والمجتمع  المصالح  وأصحاب  بالمساهمين 
وبتطور  بالشركة  المتعلقة  الصحيحة  المعلومات  ونشر 
التواصل  بأهمية  الــشــركــة  إدارة  مــن  إيــمــانــًا  عملياتها 
على  ينعكس  أن  شأنه  من  الــذي  والمنتظم  المستمر 

للشركة. العادل  والتقييم  الفهم 

تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات.
الموقع  بتحديث  يتعلق  فيما  تطورات   2018 عام  شهد 
المعلومات  كافة  اآلن  يعرض  حيث  للشركة،  االلكتروني 
الُمساهمين والُمستثمرين  التي ُتساعد  الحديثة  والبيانات 
وتقييم  حقوِقهم  ُممارسة  على  والُمحتملين  الحاليين 

أداء الشركة باإلضافة إلى تحديث وتطوير سجل األفصاحات 
مستمر   بشكل  االلكتروني  الموقع  على  بالشركة  الخاص 
من  عدد  أكبر  مع  التواصل  على  الشركة  من  حرصًا  وذلــك 

المصالح.  وأصحاب  والمستثمرين  المساهمين 
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تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين.
من  المساهمين  كافة  بين  والمساواة  العدالة  ضمان  يعد 
الشركات  التي نصت عليها قواعد حوكمة  المتطلبات  أهم 
حقوق  بحماية  الشركة  وتلتزم  الشركات،  قانون  وكذلك 
المساهمين  مصالح  تحقيق  تضمن  بطريقة  مساهميها 
أعلى  بتوفير  لإللتزام  الشركة   من  وسعيًا  معًا،   والشركة 
المعامالت  جميع  فــي  والــمــســاواة  الشفافية  معايير 
الحالية أو المحتملة للمساهمين، حيث تم إعداد السياسة 

بما  المساهمين  حقوق  وحماية  لتحديد   2016 عام  في 
النظام  أن  حيث  للشركة  األساسي  النظام  مع  يتوافق 
ــراءات  ــ اإلج واضـــح  وبشكل  يتضمن  للشركة  ــي  ــاس األس
المساهمين  جميع  ممارسة  لضمان  الالزمة  والضوابط 
يتعارض  ال  وبما  والمساواة،  العدالة  يحقق  بما  لحقوقهم 
والتعليمات  والقرارات  بها  المعمول  واللوائح  القوانين  مع 

الشأن.  هذا  فـي  الصادرة 

إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة للمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة 
بالمساهمين.

يتعلق  ما  لكل  المستمرة  المتابعة  إلى  الشركة  تسعى 
خاص  سجل  بإنشاء  قامت  فعليه  المساهمين،  ببيانات 
المساهمين  أســمــاء  فيه  تقيد  المقاصة،  لــدى  يحفظ 
لكل  المملوكة  األسهم  وعدد  ومواطنهم  وجنسياتهم 

البيانات  على  تطرأ  تغيريات  بأي  عليه  التأشير  ويتم  منهم، 
المقاصة  أو وكالة  المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة 
أو  الشركة  من  يطلب  أن  شأن  ذي  لكل  ويحق  بيانات  من 

السجل.  هذا  من  به  خاصة  ببيانات  تزويده  المقاصة  وكالة 

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة 
بجمعيات الشركة.

المساهمين  لكافة  الدعوة  توجيه  على  الشركة  تحُرص 
إتخاذ  في  والمساهمة  العامة  الجمعية  اجتماعات  لحضور 
القرارات، وذلك من خالل كافة قنوات اإلعالن، التي تشمل 
والموقع  الكويت  بــورصــة  لشركة  اإللكتروني  الموقع 
من  التزامًا  وذلك  اليومية.  والصحف  للشركة  اإللكتروني 
بممارسة  المساهمين  جميع  قــيــام  بضمان  الــشــركــة 

الحقوق،  لتلك  انتهاك  أي  دون  عــادل  بشكل  حقوقهم 
عدد  كان  أيًا  مساهم  لكل  أن  األساسي  النظام  نص  كما 
العامة،  الجمعية  في  والتصويت  الحضور  حق  أسهمه 
األسهم.  من  الفئة  لذات  المقررة  األصوات  عدد  له  ويكون 
كافة  على  المساهمين  حقوق  حماية  سياسة  وتحتوي 
االجراءت التي تضمن حقوق المساهمين في هذا الشان .
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القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح.
أصحاب  حقوق  وحماية  باإلعتراف  الشركة  من  التزامًا 
أصحاب  حماية  سياسة  بإعداد  الشركة  قامت  ؛  المصالح 
ضمان  بهدف  السياسة  هذه  تصميم  وتم  المصالح، 
للقوانين  وفقًا  المصالح  أصحاب  حقوق  وحماية  احترام 
من  الصلة  ذات  الرقابية  الجهات  عن  الصادرة  والتعليمات 
خالل  من  الوظيفية  واإلستدامة  اإلستقرار  توفير  اجل 
الواجب  الشروط  تحديد  تم  كما  الجيد،  المالي  أدائها 
وصف  عليهم  ينطبق  الــلــذيــن  االطـــراف  فــي  تــوفــرهــا 
وتم  السياسة  خالل  من  الشركة  في  المصالح  اصحاب 

هذه  حماية  كيفية  حــول  التوجيهية  المبادئ  وضــع 
الحقوق.

انتهاك  حــالــة  فـــــي  الــمــصــالــح  ــاب  ــح أص تــعــويــض  ــات  ــي <    آل
العقود. وتحميها  األنظمة  تقرها  التي  حقوقهم 

بين  تنشأ  قد  التي  الخالفات  أو  الشكاوي  تسوية  <      آليات 
المصالح  أصحاب 

والتعليمات.  التنفيذية  واللوائح  بالقوانين  <      االلتزام 

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في ُمتابعة أنشطة الشركة الُمختلفة:
تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح عن طريق 

يلي:  ما  ضمان 

عادلة  بصورة  المصالح  أصحاب  كافة  مع  <     التعامل 
ذات  واألطراف  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أن  من  والتأكد 
معهم  التعامل  يتم  المصالح  وأصــحــاب  العالقة 

تمييز.  أي  ودون  منصف  بشكل 

المعلومات  إلى  بالوصول  المصالح  ألصحاب  <   السماح 
من  يتمكنوا  حتى  بأنشطتهم  المتعلقة  والبيانات 
بشكل  إليها  والرجوع  المعلومات  تلك  على  الحصول 

ومنتظم.  سريع 

والتي  اإلبـــالغ،  سياسة  بتحديث  الــشــركــة  <     قــامــت 
االدارة  إلخطار  اإلرشادية  والمبادئ  اإلجــراءات  تحدد 

المختصة  في الشركة بأي سلوك غير الئق أو مخالف 
الوقت  في  الالزم  التصحيحي  اإلجراء  اتخاذ  يتم  حتى 
الشركة  التزام  السياسة  هذه  وتعكس  المناسب، 
خالل  مــن  ــي  ــالق واألخ المهني  الــســلــوك  بمعايير 
المصالح  اصحاب  تمكن   بيئة  خلق  على  المساعدة 
التنفيذية  اإلدارة  وأعــضــاء  الــشــركــة  ومــوظــفــي 
ومجلس اإلدارة من التعبير عن أي مخاوف أو سلوك 

المبلغ.  الشخص  حماية  ضمان  مع  الئق  غير 

موقعها  استخدام  على  باستمرار  الشركة  <    تؤكد 
ــح  ــرونـــي لــلــتــواصــل مـــع أصـــحـــاب الــمــصــال ــتـ اإللـــكـ
والجهات  والعمالء  والمستثمرين  )المساهمين 
الرقابية وغيرها(  من خالل تقديم المعلومات الواجب 
االلكتروني. موقعها  على  بالشركة  والخاصة  نشرها 
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اآلليات التي ُتتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على 
برامج ودورات تدريبية بشكل ُمستمر.

والمكافات  الترشيحات  لجنة  قامت   ،  2018 عام  خالل 
ألعضاء  التعريفية  والبرامج  المستمر  التدريب  بتقديم 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  أتم  حيث   ، اإلدارة  مجلس 

التالية:  العمل  ورش  حضور 

<    إدارة المخاطر ودور مجلس اإلدارة

تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية. 

عضو  كــل  وتقييم  كلكل  اإلدارة  مجلس  تقييم  يــتــم 
الترشيحات  لجنة  طريق  عــن  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  مــن 
ألعضاء  الــســنــوي  التقييم  يعكس  كما  والــمــكــافــأت، 
إلى  الــدائــم  بالسعي  الــشــركــة  ــتــزام  ال اإلدارة  مجلس 
التقييم  أن  كما  اإلشرافي،  ودوره  المجلس  أداء  تحسين 
وفعالية  كفاءة  تقييم  من  يمكن  اإلدارة  مجلس  أداء 

رئيس  إشراف  وتحت  بمسؤولياته   القيام  في  المجلس 
اإلدارة.  مجلس 

رئيس  يــقــوم  والــمــكــافــات  الترشيحات  لجنة  خــالل  ومــن 
تحديد  خالل  من  االداء  تقييم  نتائج  بتحديد  اإلدارة  مجلس 
من  األعــضــاء  احتياجات  ومراجعة  والضعف  القوة  نقاط 

والتطوير.  التدريب 

جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة.
القيم  خــلــق  ــي  ف كــبــيــرة  ــودا  ــه ج اإلدارة  مــجــلــس  ــبــذل  ي
التأكيد  خالل  من  الشركة  في  العاملين  لدى  المؤسسية 
ثقافة  بخلق  المتواصل   االلــتــزام  التنفيذية  اإلدارة  على 
الذاتي  والتطوير  المهنية  معايير  باعلة  ببعمل  محفزة 
والترقيات  المكافات  ربط  عبر  الموظفين  بتحفيز  وكذلك 
خالل  من  تقييمه  يتم  الذي  بأدائهم  عليها  يحصلون  التي 

تحقيق  في  جهودهم  قصارى  يبذلوا  كي  واضحة  معايير 
على  الشركة  تحرص  كما  للشركة،  االستراتيجية  األهداف 
لهم  تدريبية  دورات  ترتيب  خالل  من  الموظفين  أداء  تطوير 
الشهادات  مــن  المزيد  على  للحصولهم  وتشجعهم 

عمله.  مجال  حسب  لكل  المتخصصة  المهنية 
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القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية

سياسة المسؤلية اإلجتماعية التي تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف 
الشركة والمجتمع.

االستدامة سياسة 

والمحافظة  االستدامة  بممارسات  المجموعة”  “أسيكو  تلتزم 
،  وذلك من خالل تفعيل إجراءات  الحد من االنبعاثات  البيئة  على 
المشاركة  جانب  إلى  البيئة،  على  تأثيرها  من  للتقليل  الضارة 
تسعى  كما  الصلة.  ذات  التوعوية  والمبادرات  الفعاليات  في 

شركاتها. داخل  االستدامة  ثقافة  تعزيز  إلى  المجموعة 

المجتمع مع  التواصل 

“أسيكو  تلعب  الصناعة،  مجال  في  رائدة  شركة  باعتبارها 
على  وبناًء  المجتمع.  خدمة  في  مهمًا  دورًا  المجموعة” 
الــمــبــادرات  فــي  باستمرار  المشاركة  على  تــحــرص  ذلــك، 
التنمية  برامج  دعم  إلى  باإلضافة  المجتمعية،  واألنشطة 

والخبرة  بالمعرفة  تسليحهم  خالل  من  الشباب  وتمكين 
التي تمكنهم من بناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم.

والسالمة  األمن 

معايير  أعلى  تطبيق  على  المجموعة”  “أسيكو  تحرص 
كذلك  العمل،  ومواقع  المصانع  داخــل  والسالمة  األمــن 
جميع  في  لموظفيها  وصحية  آمنة  عمل  بيئة  توفير  على 
اإلصابات  جميع  بــأن  إيمانها  منطلق  من  وذلــك  األوقـــات، 
والتحكم  تجنبها  يمكن  العمل  أثناء  تقع  التي  والحوادث 
ثقافة  تعزيز  خالل  من  نسبتها  وتخفيض  وإدارتها  فيها 
والسالمة  األمن  بتطبيقات  وااللتزام  األخطار  من  الوقاية 

المجموعة. في  العاملين  كافة  بين  األرواح  على  والحفاظ 

البرامج واآلليات الُمستخدمة والتي تساعد على إبراز ُجهود الشركة المبذولة 
في مجال العمل اإلجتماعي..

آليــة إلبــراز دورهــا  تهــدف أسيكو المجموعة مــن وضــع 
توعيــة  و  فهــم  إلــى  االجتماعــــي  العمــل  مجــال  فــي 
ـــاركة فــي  ـــة لضــــرورة الُمشـ ـــح الُمختلفـ أصحــــاب المصالـ
ـــح  ـــاب المصالـ ـــز أصحـ ـــل اإلجتماعــــي وتحفيـ مجــــال العمـ
إلبــراز  اآلليــات  أبــرز  ومــن  األعمــال  تلــك  فــي  للمشــاركة 

.2018 العــام  دور المجموعة خــالل 

الموقع اإللكتروني للشركة.  .1

الجرائد اليومية واسعة االنتشار.  .2

المتعددة. الوسائل  الموظفين من خالل  إبالغ   .3

اإلجتماعي. التواصل  مواقع   .4

البرامــــج  مــن  ـــد  العديـ بعمــــل  المجموعة  أسيكو  قامــــت 
ـــال العمـــــل  ـــركة فــــي مجــ ــ ـــود الشـ ـــك إلبـــــراز جهــ وذلــ

 : المجموعة”  المثــال “أسيكو  اإلجتماعــي علــى ســبيل 

البشرية  ــروة  ــث ال ــن  ع ــاط«  ــق »ن مــنــتــدى  ــي  ف ــارك  ــش 1.  ت
اإلبداع. في  لالستثمار 

عبر  الكويت  جامعة  في  المدنية  الهندسة  طلبة  2.  تدعم 
الخرسانة. مصنع  في  جولة  في  استضافتهم 

»تفاصيل«. معرض  في  الشبابي  اإلبداع  تدعم   .3

المرأة. مساندة  بمنتدى  تشارك    .4

رمضان. في  يوميًا  صائم  إفطار  بوجبات  تتكفل   .5

الثدي. لسرطان  »التوعية«  كرنفال  تدعم   .6

الخامس. الكويتية  الصناعات  التحاد  »جسور«  معرض  7.  تدعم 

الكويتية. المرأة  لتمكين  قوية«  »كوني  مبادرة  تدعم   .8
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مقدمة
ثقافة  ترسيخ  بضمان  تــقــوم  لجنة  هــي  التدقيق  لجنة 
ــالل ضــمــان سالمة  ــزام داخــل الــشــركــة وذلــك مــن خ ــت االل
التأكد من كفاية  المالية للشركة فضاًل عن  التقارير  ونزاهة 

الشركة. داخل  المطبقة  الداخلية  الرقابة  أنظمة  وفعالية 

: السادة  من  التدقيق  لجنة  تتألف 

التدقيق لجنة  الخالد              رئيس  السيد/ أحمد غسان 

التدقيق لجنة  عضو  الرفاعي          أحمد فيصل   / السيد 

التدقيق لجنة  النفيسي          عضو  عبدالله  باسل  السيد/ 

اجتماعات اللجنة وانجازاتها:
قامت اللجنة خالل عام 2018 بعقد عدد 9 اجتماعات، وقد 

التالية: األمور  على  اللجنة  انجازات  أهم  اشتملت 

االدارة  لمجلس  ورفــعــه  التدقيق  لجنة  تقرير  1.  اعـــداد 
للشركة. العامة  الجمعية  في  وتالوته  العتماده 

تقييم  تقرير  ــداد  إلع مستقل  تدقيق  مكتب  2.  تكليف 
 2018 لــعــام  الــشــركــة   داخــل  الداخلية  الــرقــابــة  نظم 
حوكمة   – المال  أســواق  هيئة  متطلبات  مع  تماشيا 

الشركات.

ورفعها  والسنوية  المرحلية  المالية  البيانات  3.  ُمراجعة 
العتمادها. اإلدارة  لمجلس 

الشركة. في  الداخلي  التدقيق  ادارة  على  4.  االشراف 

الخارجي  الحسابات  مراقب  وحيادية  استقاللية  5.  تقييم 
الحسابات. مراقب  بتعيين  التوصية  و 

رفع  وتم  وقرارات  نتائج  من  إليه  توصلت  لما  تقرير  6.  اعداد 
اإلدارة. مجلس  إلى  التقرير 

7.  تقييم ذاتي ألداء لجنة التدقيق وذلك لتحديد مستوى 
اللجنة. فعالية  مدى  وتقييم  األداء 

ادارة  وأداء  الداخلي  التدقيق  ادارة  مدير  أداء  8.  تقييم 
الداخلي. التدقيق 

 رأي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة 
الداخلية في الشركة

 ،  2018 عــام  خــالل  عملها  بــأداء  اللجنة  قيام  خــالل  مــن 
والمطبقه  المعتمدة  الــرقــابــة   نظم  ــأن  ب اللجنة  تعتقد 
أية  على  العام  خالل  يستدل  لم  حيث   ، مرضية  بالشركة 
نظم  تطبيقات  فــي  تذكر  اخفاقات  أو  جوهرية  فــجــوات 

الداخلية. الرقابة 

تقرير لجنة التدقيق – للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



أسيكو |  التقـــريـــر السنـــوي 2018

56



57



أسيكو |  التقـــريـــر السنـــوي 2018

58



59

البيانات المالية المجمعة
 للسنة المنتهية  في

 31 ديسمبر 2018
مع 

تقرير مراقب الحسابات   المستقل
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المحتويات

صفحة

المستقل الحسابات  مراقب  62 – 65تقرير 

المجمع المالي  المركز  66 - 67بيان 

المجمع الخسائر  أو  األرباح  68 - 69بيان 

المجمع اآلخر  الشامل  والدخل  الخسائر  أو  األرباح  70بيان 

المجمع الملكية  حقوق  في  التغيرات  71بيان 

المجمع  النقدية  التدفقات  72 - 73بيان 

المجمعة المالية  البيانات  حول  74 - 134إيضاحات 
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المحترمين  المساهمين   / السادة 

)عامة( ش.م.ك.   - للصناعات  أسيكو  شركة 

الكويـت دولـة 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية 

المجمعة

الرأي
أسيكو  لشركة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
وشركاتها  األم«  »الشركة  )عامة(  ش.م.ك.   - للصناعات 
المالي  المركز  بيان  تتضمن  والتي  )المجموعة(،  التابعة 
المجمعة  والبيانات   ،2018 ديسمبر   31 في  كما  المجمع 
الشامل  والدخل  الخسائر  أو  واألربـــاح  الخسائر  أو  لألرباح 
النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  اآلخر 
حول  واإليضاحات  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  المالية  للسنة 
السياسات  ملخص  ذلك  في  بما  المجمعة،  المالية  البيانات 

الهامة. المحاسبية 

بصورة  تظهر  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  إن  برأينا، 
المجمع  المالي  المركز  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة، 
أعمالها  ونتائج   ،2018 ديسمبر   31 في  كما  للمجموعة 
المنتهية  المالية  للسنة  المجمعة  النقدية  وتدفقاتها 

المالية.  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  التاريخ  ذلك  في 

أساس ابداء الرأي
للتدقيق،  الدولية  للمعايير  وفقا  التدقيق  بأعمال  قمنا  لقد 
شرحها  ــم  ت ــد  ق الــمــعــاييــر  لتلك  وفــقــا  مسؤوليتنا  إن 
تدقيق  ــول  ح الــحــســابــات  مــراقــب  مــســؤولــيــات  بند  ضمن 

أننا  كما  تقريرنا.  فــي  الـــوارد  المجمعة  المالية  البيانات 
األخالق  ميثاق  لمتطلبات  وفقًا  المجموعة  عن  مستقلون 
لمعايير  الدولي  المجلس  عن  الصادر  المهنيين  للمحاسبين 
األخالقية  المتطلبات  إلى  باإلضافة  المحاسبين،  أخالقية 
قمنا  كما  المجمعة،  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  والمتعلقة 
مع  يتوافق  بما  األخــرى  األخالقية  بمسؤوليتنا  بااللتزام 
التي  التدقيق  أدلة  بأن  نعتقد  أننا  والميثاق.  المتطلبات  تلك 
رأينا. ابداء  حصلنا عليها، كافية ومالئمة لتكون أساسا في 

أمور التدقيق الهامة
هي  المهنية،  تقديراتنا  حسب  الهامة،  التدقيق  أمور  إن 
تدقيق  في  الكبرى  األهمية  لها  كــان  التي  األمــور  تلك 
تم  ولــقــد  الــحــالــيــة.  للسنة  المجمعة  الــمــالــيــة  الــبــيــانــات 
البيانات  تدقيق  حول  تقريرنا  ضمن  األمــور  تلك  استعراض 
المهني  رأينا  إلى  التوصل  وفي  ككل،  المجمعة  المالية 
تم  لقد  األمور.  تلك  حول  منفصال  رأيا  نبدي  ال  وأننا  حولها، 
أمورالتدقيق  من  تعتبر  والتي  التالية  األمور  على  التعرف 

تقريرنا: في  عرضها  علينا  وجب  التي  الهامة 

تقييم العقارات االستثمارية
دينار   168,893,827 بمبلغ  االستثمارية  الــعــقــارات  إن 
كويتي تشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي موجودات المجموعة. 
مجهود  يتطلب  العقارات  لتلك  العادلة  القيمة  تحديد  إن 
وفقا  وإفتراضات.  تقديرات  على  كبيرًا  إعتمادا  يعتمد  ذاتي 
أمور  اعتباره من  العقارات االستثمارية تم  إن تقييم  لذلك، 
سنوي  تقييم  بعمل  المجموعة  تقوم  الهامة.  التدقيق 
العادلة  القيمة  لتحديد  معتمدين  مقيمين  ــالل  خ مــن 
التقييمات تعتمد على بعض  تلك  إن  للعقارات االستثمارية. 
أسعار  التأجير،  إيــرادات  تقدير  مثل  األساسية  االفتراضات 
السوق  افتراضات  ومعرفة  اإلشغال،  ومعدالت  الخصم 
تقدير  لغرض  التاريخية.  والمعامالت  المطورين  ومخاطر 

تقرير مراقب الحسابات المستقل
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المقيمون  قام  االستثمارية،  للعقارات  العادلة  القيمة 
طبيعة  باالعتبار  أخذًا  المبيعات،  مقارنة  طريقة  باستخدام 
بمراجعة  قمنا  لقد  االستثمارية.  الــعــقــارات  واســتــخــدام 
المعتمدين  المقيمين  قبل  من  تمت  التي  التقييم  تقارير 
البيانات المالية  وتقييم طريقة العرض واإلفصاح عنها في 

.)9( رقم  إيضاح  المجمعة، كما هو مبين في 

العمليات غير المستمرة
لبيع  عقد  بتوقيع  المجموعة  قامت   ،2018 يوليو   8 بتاريخ 
نسبة 32.89 % من ملكيتها في أسهم شركتها التابعة 
)»أسيكو  ش.م.ك.)مقفلة(   - لإلنشاءات  أسيكو  شركة   –
السيطرة  المجموعة  فقدت  لذلك،  ونتيجة  لإلنشاءات«(، 
تمارس  المجموعة  التــزال  ولكن  التابعة،  الشركة  على 
وبالتالي،  لإلنشاءات.  أسيكو  شركة  على  جوهري  تأثير 
للسنة  لإلنشاءات  أسيكو  لشركة  الجزئي  البيع  تصنيف  تم 
المستمرة.  غير  كعمليات   2018 ديسمبر   31 في  المنتهية 
بسبب  وذلك  الهامة  التدقيق  أمور  من  البند  هذا  أعتبرنا  لقد 
مادية تلك المعاملة وتأثيرها على عرض بيان المركز المالي 
والتدفقات  الخسائر  او  لألرباح  المجمعة  البيانات  المجمع، 
إتفاقيات  مراجعة  المتبعة  التدقيق  إجراءات  تضمنت  النقدية. 
واحتساب  للمعاملة  المحاسبية  والمعالجة  األسهم  بيع 
ودقة  اكتمال  مدى  تقييم  وكذلك  البيع،  من  الناتج  الربح 
المعروضة  والنتائج  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  تسجيل 
كفاية  مـــدى  ــن  م والــتــحــقــق  الــمــســتــمــرة  غــيــر  كعمليات 
مبينة  هي  كما  المجمعة  المالية  البيانات  في  اإلفصاحات 

في إيضاح رقم )8( وإيضاح رقم )23(.

معلومات أخرى
المعلومات  مــن  ــرى«  ــ األخ »الــمــعــلــومــات  فــقــرة  تــتــكــون 
 ،2018 لسنة  للمجموعة  السنوي  التقرير  في  الــواردة 
الحسابات  مراقب  وتقرير  المجمعة  المالية  البيانات  بخالف 

إن  اإلدارة.  مسؤولية  من  األخــرى  المعلومات  إن  حولها. 
المعلومات  يغطي  ال  المجمعة  المالية  البيانات  حول  رأينا 
أية  عن  نعبر  ولــن  نعبر  ال  أننا  كما  بها،  المرتبطة  ــرى  األخ
المالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  فيما  حولها.  تأكيدات 
المعلومات  تلك  قــراءة  هي  مسؤوليتنا  فأن  المجمعة، 
أذا  فيما  االعتبار  في  نأخذ  فأننا  بذلك،  وللقيام  ــرى  األخ
مع  مادي  بشكل  متناسقة  غير  األخرى  المعلومات  كانت 
خالل  من  عليها  حصلنا  التي  المعلومات  أو  المالية  البيانات 
أخطاء  تتضمن  كانت  ما  اذا   ، أخــرى  بطريقة  أو  التدقيق، 
أخطاء  هناك  أن  عملنا  خالل  من  تبين  ما  واذا  هذا  مادية. 
بإظهار  مطالبون  فإننا   ، األخرى  المعلومات  تلك  في  مادية 
فيما  ــه  إدراج يستوجب  ما  لدينا  ليس  تقريرنا.  ضمن  ذلك 

الشأن. بهذا  يتعلق 

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين 
عن الحوكمة حول البيانات المالية 

المجمعة 
تلك  وعــرض  إعــداد  عن  المسؤولة  الجهة  هي  اإلدارة  إن 
للمعايير  وفقا  عــادل  بشكل  المجمعة  المالية  البيانات 
الذي  الداخلي  الرقابة  نظام  وعن  المالية،  للتقارير  الدولية 
المجمعة،  المالية  البيانات  إعداد  من  لتمكينها  مناسبا  تراه 
عن  ناتجة  كانت  ســواء  مادية  أخطاء  أيــة  تتضمن  ال  بحيث 

الخطأ. أو  االحتيال 

اإلدارة  تكون  المجمعة،  المالية  البيانات  تلك  وإلعـــداد 
تحقيق  عــلــى  المجموعة  قـــدرة  تقييم  عــن  مــســؤولــة 
المتعلقة  األمــور  عن  الحاجة  عند  واالفصاح  االستمرارية 
االســتــمــراريــة  مــبــدأ  وتطبيق  االســتــمــراريــة  تلك  بتحقيق 
المجموعة  تصفية  اإلدارة  بنية  يكن  لم  ما  المحاسبي، 
واقعية  أخرى  بدائل  أية  توفر  عدم  أو  أنشطتها  إيقاف  أو 

ذلك. لتحقيق 
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عن  المسؤولة  الجهة  هم  الحوكمة  عن  المسؤولين  إن 
للمجموعة. المالي  التقرير  عملية  مراقبة 

مسؤوليات مراقب الحسابات حول 
تدقيق البيانات المالية المجمعة

بأن  معقولة  تــأكــيــدات  على  الــحــصــول  هــي  أهــدافــنــا  إن 
مادية،  أخطاء  من  خالية  ككل،  المجمعة  المالية  البيانات 
تقرير  وإصـــدار  الخطأ،  أو  االحتيال  عــن  ناتجة  كانت  ــواء  س
المعقولة  التأكيدات  إن  رأينا.  على  يحتوي  الذي  التدقيق 
بأن  تضمن  ال  ولكنها  المستوى،  عالية  تــأكــيــدات  هــي 
الدولية  المعايير  متطلبات  وفق  المنفذة  التدقيق  مهمة 
في  المادية  األخطاء  بكشف  دائما  تقوم  سوف  للتدقيق، 
حالة وجودها. إن األخطاء وسواء كانت منفردة أو مجتمعة 
مادية  تعتبر  الخطأ  أو  االحتيال  من  تنشأ  أن  يمكن  والتي 
عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية 
البيانات  تلك  في  ورد  ما  على  بناء  والمتخذة  للمستخدم 

المجمعة. المالية 

وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، 
بمستوى  واالحتفاظ  المهنية  التقديرات  بممارسة  نقوم 
نقوم  أننا  كما  التدقيق،  أعمال  طيلة  المهني  الشك  من 

بالتالي:

البيانات  في  المادية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  <       تحديد 
أو  االحتيال  عن  ناتجة  كانت  ســواء  المجمعة،  المالية 
المالئمة  التدقيق  إجـــراءات  وتنفيذ  وتصميم  الخطأ، 
أدلة  على  والحصول  المخاطر،  تلك  مع  تتجاوب  التي 
إلبداء  أساسا  لنا  لتوفر  والمالئمة  الكافية  التدقيق 
الناتجة  المادية  األخطاء  اكتشاف  عدم  مخاطر  إن  رأينا. 
عن  الناتجة  المخاطر  تلك  من  أعلى  تعتبر  االحتيال  عن 
أو  تزوير،  أو  تواطؤ،  يشمل  قد  االحتيال  أن  حيث  الخطأ، 

إلجراءات  تجاوز  أو  خاطئ  عرض  أو  مقصودة،  حذوفات 
الداخلية. الرقابة 

عالقة  لها  التي  الداخلية  الرقابة  إجـــراءات  <       استيعاب 
المالئمة  التدقيق  إجــراءات  تصميم  لغرض  بالتدقيق 
حول  ــرأي  ال ــداء  اب لغرض  ليس  ولكن  الــظــروف،  حسب 

للمجموعة. الداخلية  الرقابة  إجراءات  فعالية 

المتبعة  الــمــحــاســبــيــة  الــســيــاســات  مــالئــمــة  <       تقييم 
واإليضاحات  المطبقة  المحاسبية  التقديرات  ومعقولية 

المجموعة. إدارة  قبل  من  والمعدة  بها  المتعلقة 

لألسس  اإلدارة  استخدام  مــالءمــة  حــول  <       االستنتاج 
على  وبناء  االستمرارية،  مبدأ  تحقيق  في  المحاسبية 
فيما  نقرر  ســوف  عليها،  حصلنا  التي  التدقيق  ــة  أدل
أو  بأحداث  ومرتبط  جوهري  تأكد  عدم  هناك  كان  إذا 
إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة  ظروف قد تشير 
توصلنا  ما  وإذا  االستمرارية،  تحقيق  على  المجموعة 
إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت االنتباه 
اإليضاحات  إلــى  الحسابات  مــراقــب  تقرير  ضمن  لذلك 
في  أو  المجمعة،  المالية  البيانات  ضمن  بها  المتعلقة 
لتعديل  مالئمة،  غير  اإليضاحات  تلك  كانت  إذا  ما  حالة 
التدقيق  أدلة  على  تعتمد  سوف  استنتاجاتنا  إن  رأينا. 
ومع  التدقيق،  تقرير  تاريخ  حتى  عليها  حصلنا  التي 
مستقبلية  ظروف  أو  أحداث  هناك  يكون  قد  فإنه  ذلك، 
تحقيق  على  المجموعة  قــدرة  عــدم  إلــى  تــؤدي  قد 

االستمرارية.

ناحية  المجمعة من  المالية  للبيانات  العام  <       تقييم اإلطار 
اإليضاحات،  ذلك  في  بما  والفحوى،  والتنظيم  العرض 
تعكس  المجمعة  المالية  البيانات  تلك  كانت  إذا  وفيما 
يحقق  بشكل  بها  المتعلقة  ــداث  ــ واألح المعامالت 

عادل. بشكل  الشامل  العرض 

تقرير مراقب الحسابات المستقل
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يتعلق  فيما  ومالئم  كافي  تدقيق  دليل  على  <       الحصول 
من  األعمال  أنشطة  أو  للمجموعة  المالية  بالمعلومات 
المالية  البيانات  حول  الرأي  إبداء  بغرض  المجموعة  خالل 
واألداء  اإلشراف  التوجيه،  عن  مسؤولون  أننا  المجمعة. 
مسؤولون  أننا  كما  المجموعة.  حسابات  تدقيق  على 

التدقيق. حول  برأينا  يتعلق  فيما  منفرد  بشكل 

أمور  عدة  حول  الحوكمة  عن  المسؤولين  مع  نتواصل  إننا 
وتوقيتها  التدقيق  ألعمال  المخطط  النطاق  بينها  من 
قصور  أوجــه  ــة  أي ــك  ذل فــي  بما  الهامة  التدقيق  ونتائج 
انتباهنا  لفتت  التي  الداخلية  الرقابة  أنظمة  في  جوهرية 

التدقيق. عملية  أثناء 

يفيد  بما  الحوكمة  عــن  المسؤولين  بتزويد  قمنا  كما 
باالستقاللية،  المتعلقة  المهنة  أخالقية  بمتطلبات  التزامنا 
التي قد تشير  ارتباطاتنا واألمور األخرى  بكافة  وتزويدهم 
وجــدت،  حيثما  أو  استقالليتنا،  فــي  شكوك  ــود  وج إلــى 

منها. والحماية 

المسؤولين  مع  بها  التواصل  تم  التي  األمــور  بين  ومن 
قبلنا  مــن  تحديدها  تــم  التي  األمــور  تلك  الحوكمة،  عــن 
المالية  البيانات  تدقيق  في  الكبرى  األهمية  لها  أن  على 
أمــور  مــن  بذلك  اعتبارها  وتــم  الحالية  للسنة  المجمعة 
باإلفصاح عن تلك األمور ضمن  الهامة، ولقد قمنا  التدقيق 
المحلية  التشريعات  أو  القوانين  تكن  لم  ما  التدقيق  تقرير 
جدا،  نــادرة  حــاالت  في  أو  معين،  أمر  عن  اإلفصاح  من  تحد 
عكسية  لنتائج  تجنبا  تقريرنا  ضمن  عنها  اإلفصاح  عدم  قررنا 
على  تطغي  قد  والتي  عنها  اإلفــصــاح  نتيجة  تحدث  قد 

العامة. المصلحة 

التقرير حول المتطلبات القانونية 
والتشريعات األخرى

حسابات  تمسك  األم  الشركة  أن  برأينا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
مجلس  تقرير  مع  المجمعة  المالية  البيانات  وأن  منتظمة، 
المالية  بــالــبــيــانــات  يتعلق  فيما  األم  للشركة  اإلدارة 
الشركة األم.  المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر 
رأيناها  التي  والتفسيرات  المعلومات  على  حصلنا  قد  وأننا 
المجمعة  المالية  البيانات  أن  التدقيق،  مهام  ألداء  ضرورية 
 2016 لسنة   1 رقم  الشركات  قانون  علية  نص  ما  تتضمن 
وعقد  عليهما  الالحقة  والتعديالت  التنفيذية  والئحته 
والتعديالت  األم  للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس 
المرعية،  لألصول  وفقا  أجري  الجرد  وأن  عليهما،  الالحقة 
خالل  تقع  لم  لدينا  توافرت  التي  المعلومات  حدود  وفي 
مخالفات   2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة 
والئحته   2016 لسنة   1 رقــم  الــشــركــات  قــانــون  ألحــكــام 
التأسيس  لعقد  أو  عليهما  الالحقة  والتعديالت  التنفيذية 
الالحقة  والتعديالت  األم  للشركة  األساسي  والنظام 
للشركة  المالي  المركز  في  ماديا  يؤثر  وجه  على  عليهما 

أعمالها. نتائج  أو  األم 

الكويت دولة 

2019 يناير   20

البزيع مساعد  نايف 
91 أ رقم  مراقب حسابات مرخص فئة 

وشركاهم البزيع   RSM
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شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع 
كما في 31 ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2017 2018إيضاحالموجــودات

نقد معادل 42,793,4534,928,902نقد و 
أخرى  مدينة  وأرصدة  55,554,74331,838,748مدينون 

عقود 77,826-موجودات 
أطراف ذات صلة 2711,397,6738,899,860مستحق من 

64,884,66926,377,792مخزون 
المتاجرة  لغرض  بها  محتفظ  710,249,70011,987,381عقارات 

تابعة شركة  في  استثمار  بيع  من  -2312,239,431مدينو 
-3656,485موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

للبيع متاحة  مالية  779,158-3موجودات 
زميلة  شركات  في  841,555,4483,196,097استثمار 

استثمارية 9168,893,827201,066,942عقارات 
مستأجرة أراضي  إنتفاع  12,428,329-حقوق 

ومعدات وعقارات  1051,265,826100,273,761ممتلكات 
875,5515,853,332شهرة

310,366,806407,708,128      مجموع الموجودات

الملكية وحقوق  المطلوبات 
: المطلوبات 

للبنوك 114,631,56112,359,698مستحق 
أخرى  دائنة  128,943,61328,593,129دائنون وأرصدة 

للمساهمين مستحقة  أرباح  2,035,7861,922,371توزيعات 
عقود 3,029,786-مطلوبات 

أطراف ذات صلة إلى  27642,6011,044,018مستحق 
13132,719,363180,044,710قروض ألجل
دائنة 1456,791,74061,351,570مرابحة 

الخدمة  نهاية  مكافأة  151,864,9643,872,621مخصص 
207,629,628292,217,903      مجموع المطلوبات
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2017 2018إيضاح

: الملكية  حقوق 
المال 1631,752,39030,240,371رأس 

1724,426,44624,426,446عالوة إصدار
إجباري 1812,863,31812,627,673إحتياطي 

خزانة )432,774()479,861(20أسهم 
خزانة أسهم  2,589,8752,589,875إحتياطي 

زميلة لشركات  األخرى  الشاملة  الخسائر  في  التغير  )202,634()244,503(أثر 
التقييم إعادة  -64,739فائض 

العادلة القيمة  -)122,673(احتياطي 
آخر 1,600,0001,600,000احتياطي 

أجنبية عمالت  ترجمة  6,689,2765,645,937تعديالت 
مرحلة 20,605,03129,420,582أرباح 

األم الشركة  بمساهمي  الخاصة  الملكية  99,744,038105,915,476حقوق 
المسيطرة غير  262,993,1409,574,749الحصص 

102,737,178115,490,225      مجموع حقوق الملكية
310,366,806407,708,128      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

المجمعة. المالية  البيانات  من  جزءا  تشكل   )32( إلى   )1( من  المرفقة  اإليضاحات  إن 

الخالد سعود  أحمد  غسان 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
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شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2017 2018إيضاح

المستمرة: العمليات 

العمليات 21,919,567 20,097,846إيرادات 

العمليات )14,471,903()14,361,716(22تكاليف 

عقارات إيرادات  6,219,672 215,085,357صافي 

استثمارية لعقارات  العادلة  القيمة  في  )136,590()36,292,910(9التغير 

العمليات أرباح  )خسائر(  13,530,746)25,471,423(مجمل 

وإدارية  عمومية  )5,810,545()5,341,523(22مصاريف 

بيعية )1,426,330()1,557,651(مصاريف 

)460,413()255,154(10إستهالكات

العمليات أرباح  5,833,458)32,625,751()خسائر( 

المتاجرة لغرض  بها  محتفظ  عقارات  قيمة  في  -)1,653,822(7إنخفاض 

ومعدات وعقارات  ممتلكات  قيمة  في  اإلنخفاض  -)1,730,378(10خسائر 

للبيع  متاحة  مالية  موجودات  قيمة  في  االنخفاض  )84,145(-خسائر 

زميلة شركات  أعمال  نتائج  من  المجموعة  )298,783( 81,393,215حصة 

الناتج من إعادة قياس استثمار محتفظ به في الشركة  الربح 
سابقًا - 827,975,155التابعة 

ومعدات وعقارات  ممتلكات  بيع  من  800 45,755أرباح 

تمويلية )7,756,897()8,320,458(أعباء 

)محملة(  ضرورة  لها  يعد  لم  مخصصات  )202,350( 5251,853 ، 27صافي 

أخرى 363,314 722,823إيرادات 

المستمرة العمليات  من  السنة  )2,144,603()13,941,608(خسارة 
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المستمرة: غير  العمليات 
المستمرة غير  العمليات  من  السنة  9,802,074 2317,642,711ربح 

أعضاء  ومكافأة  الوطنية  العمالة  دعم  ضريبة  قبل  السنة  ربح 
اإلدارة 7,657,471 3,701,103مجلس 

الوطنية العمالة  دعم  )54,193()43,190(ضريبة 

اإلدارة مجلس  أعضاء  )45,000()45,000(24مكافأة 

السنة  7,558,278 3,612,913ربح 

بـ : الخاص 

األم الشركة  5,130,782 2,268,257مساهمي 

المسيطرة غير  2,427,496 1,344,656الحصص 

السنة  7,558,278 3,612,913ربح 

الخاصة  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية 
األم الشركة  فلسفلسبمساهمي 

بمساهمي  الخاصة  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية 
األم 257.1716.23الشركة 

العمليات  من  والمخففة  األساسية  السهم  خسارة 
المستمرة:

بمساهمي  الخاصة  والمخففة  األساسية  السهم  خسارة 
األم )7.02()43.99(25الشركة 

غير  العمليات  من  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية 
المستمرة:

بمساهمي  الخاصة  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية 
األم 2551.1723.25الشركة 

 

المجمعة. المالية  البيانات  من  جزءا  تشكل   )32( إلى   )1( من  المرفقة  اإليضاحات  إن 
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شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2017 2018إيضاح

السنة 7,558,278 3,612,913ربح 

األخرى(: الشاملة  )الخسارة  اآلخر  الشامل  الدخل  صافي 
الخسائر أو  األرباح  إلى  الحقًا  تصنيفها  يعاد  أن  ممكن  بنود 

األجنبية العمليات  من  عملة  ترجمة  )3,899,325( 1,053,722فروقات 

زميلة اآلخر من شركات  الشامل  الدخل  األخرى(  الشاملة  90,335)41,869(8)الخسارة 

الخسائر أو  األرباح  إلى  الحقًا  تصنيفها  يعاد  لن  بنود 

العادلة  بالقيمة  مالية  لموجودات  العادلة  القيمة  في  التغيرات 
اآلخر الشامل  الدخل  -)22,313(من خالل 

التقييم إعادة  - 964,739فائض 

للسنة األخرى(  الشاملة  )الخسارة  اآلخر  الشامل  الدخل  )3,808,990( 1,054,279صافي 

للسنة الشامل  الدخل  3,749,288 4,667,192مجموع 

بـ : الخاص 

األم الشركة  1,364,943 3,312,153مساهمي 

المسيطرة غير  2,384,345 1,355,039الحصص 

للسنة الشامل  الدخل  3,749,288 4,667,192مجموع 

المجمعة. المالية  البيانات  من  جزءا  تشكل   )32( إلى   )1( من  المرفقة  اإليضاحات  إن 
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شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 2017 2018 إيضاح

: التشغيلية  األنشطة  من  النقدية  التدفقات 
)2,144,603( )13,941,608( المستمرة العمليات  من  السنة  خسارة 
9,802,074 17,642,711 المستمرة غير  العمليات  من  السنة  ربح 

اإلدارة  3,701,103 7,657,471 مجلس  أعضاء  ومكافأة  الوطنية  العمالة  دعـم   ضريبة  قبل  السنة  ربح 
: التسويــات 

136,590 36,292,910 9 استثمارية لعقارات  العادلة  القيمة  في  التغير 
6,070,198 3,536,452 10 استهالكات

918,158 569,999 15 الخدمة  نهاية  مكافأة  مخصص 
- 1,653,822 7 المتاجرة لغرض  بها  محتفظ  عقارات  قيمة  في  إنخفاض 
- 1,730,378 10 ومعدات وعقارات  ممتلكات  قيمة  في  اإلنخفاض  خسائر 

84,145 - للبيع متاحة  مالية  موجودات  قيمة  في  االنخفاض  خسائر 
298,783 )1,393,215( 8 زميلة شركات  أعمال  نتائج  من  المجموعة  حصة 

- )27,975,155( 8 سابقًا التابعة  الشركة  في  به  محتفظ  استثمار  قياس  إعادة  من  الناتج  الربح 
)21,828( )45,755( ومعدات وعقارات  ممتلكات  بيع  من  أرباح 
)49,077( - 21 استثمارية عقارات  بيع  من  أرباح 

تمويلية 8,320,458 10,751,842 أعباء 
232,350 )251,853( محملة  5 ، 27 ضرورة(  لها  يعد  )لم  مخصصات  صافي 

- المتاجرة 1,213 لغرض  بها  محتفظ  عقارات  بيع  من  خسارة 
- )11,776,902( 23 المستمرة غير  العمليات  استبعاد  من  الناتج  الربح 

26,078,632 14,363,455 
: التشغيلية  والمطلوبات  الموجودات  في  التغيرات 

)10,622,516( )26,631( أخرى مدينة  وأرصدة  مدينون 
1,948,343 )50,494( عقود موجودات 

1,466,959 )9,638,357( أطراف ذات صلة مستحق من 
مخزون 3,241,249 5,479,284

)119,976( المتاجرة 139,155 لغرض  بها  محتفظ  عقارات  على  الحركة  صافي 
1,760,144 )5,262,497( دائنة أخرى دائنون وأرصدة 
348,286 عقود 69,541 مطلوبات 
أطراف ذات صلة 8,988,889 999,372 إلى  مستحق 

27,338,528 العمليات 11,824,310 من  الناتج  النقد 
)490,471( - المدفوعة العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة 

)430,652( )223,603( المدفوعة الوطنية  العمالة  دعم  ضريبة 
)237,038( - المدفوعة الزكاة 

)36,500( )18,000( المدفوعة اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة 
)228,189( )426,671( 15 المدفوعة  الخدمة  نهاية  مكافأة 

25,915,678 التشغيلية 11,156,036 األنشطة  من  الناتج  النقد  صافي 
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 2017 2018 إيضاح

: االستثمارية  األنشطة  من  النقدية  التدفقات 
402,451 - استثمارية عقارات  بيع  من  المحصل 

)5,951,149( )17,190( 9 استثمارية عقارات  لشراء  المدفوع 
309,223 ومعدات 335,182 وعقارات  ممتلكات  بيع  من  المحصل 

)11,009,682( )5,482,988( 10 ومعدات وعقارات  ممتلكات  لشراء  المدفوع 
- 4,000,000 23 ، 8 المستمرة غير  العمليات  إستبعاد  من  المستلم  المقابل 

)16,249,157( )1,164,996( االستثمارية األنشطة  في  المستخدم  النقد  صافي 

: التمويلية  األنشطة  من  النقدية  التدفقات 
732,086 للبنوك 1,314,214 مستحق 

)1,910,618( قروض ألجل 6,935,713
7,688,728 )4,559,830( دائنة مرابحة 

- )47,087( خزانة أسهم  شراء 
)11,724,243( )7,691,455( مدفوعة تمويلية  أعباء 
)3,847,859( )2,897,473( األم الشركة  لمساهمي  مدفوعة  أرباح  توزيعات 

)875,000( )1,837,889( المسيطرة غير  للحصص  مدفوعة  أرباح  توزيعات 
)9,936,906( )8,783,807( التمويلية األنشطة  في  المستخدم  النقد  صافي 

)270,385( المعادل 1,207,233 والنقد  النقد  في  )النقص(  الزيادة  صافي 
)288,538( )171,467( أجنبية عمالت  ترجمة  تعديالت 
5,487,825 السنة 4,928,902 بداية  نقد معادل في  نقد و 

- )3,171,215( 23 المستمرة غير  بالعمليات  المتعلق  المستبعد  النقد 
4,928,902 2,793,453 4 السنة  نهاية  نقد معادل في  و  نقد 

المجمعة. المالية  البيانات  من  جزءا  تشكل   )32( إلى   )1( من  المرفقة  اإليضاحات  إن 
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1 - التأسيس واالنشطة الرئيسية
شركة  هي  األم(  )الشركة  للصناعات  أسيكو  شركة  إن 
التأسيس  عقد  بموجب  تأسست  عامة  كويتية  مساهمة 
 1 بتاريخ  1990 وآخرتعديالته  23 يونيو  بتاريخ   16540 رقم 
أبريل 2018 وهي مدرجة في بورصة الكويت. وقد تم قيد 
 17 بتاريخ   41903 التجاري تحت رقم  الشركة األم بالسجل 

يوليو1991.

هي  األم  الشركة  أجلها  من  أسست  التي  األغــراض  إن 
يلي: بما  القيام 

وغير 	  المسلحة  الخلوية  الخرسانة  إلنتاج  مصنع  إنشاء 
لــوازم  وكافة  وأحجامها  أنواعها  بجميع  المسلحة 
ــوازم  ولـ ــواد  مـ كــافــة  وتــصــديــر  ــراد  ــي وإســت تشييدها 
في  الوحيد  الوكيل  الشركـة  وتعتبر  البناء  وتركيبات 
منطقة الشرق األوسط لتصنيع منتجات هيبل العالمية.  

وتطويرها 	  ــي  ــ واألراض الــعــقــارات  ــراء  وشـ وبــيــع  تملك 
إدارة  وكذلك  الكويت،  ــارج  وخ داخــل  الشركة  لحساب 
المنصوص  األحكام  يخالف  ال  بما  ذلك  وكل  الغير  أمالك 
عليها في القوانين القائمة وما حظرته من االتجار في 
عليه  نصت  الــذي  النحو  على  الخاص  السكن  قسائم 

القوانين. هذه 

الصناعية 	  الــشــركــات  وســنــدات  أسهم  فــي  التعامل 
فقط  الشركة  لحساب  األساسي  بالنشاط  المتعلقة 

الكويت. وخارج  داخل 

تنظيم 	  وكذلك  واإلستشارات  الدراسات  وتقديم  إعداد 
واقامة  الشركة  بمشاريع  الخاصة  الصناعية  المعارض 
لهذا  واالنظمة  للقرارات  وفقا  بها  الخاصة  الــمــزادات 

الغرض.  

العقارية.	  الصناديق  وإدارة  العامة  المقاوالت 

بأي  تشترك  أو  مصلحة  لها  تكون  أن  األم  للشركة   ويجوز 
أو  بأعمالها  شبيهة  أعماال  تزاول  التي  الهيئات  مع  وجه 
وفي  الكويت  في  أغراضها  تحقيق  على  تعاونها  قد  التي 

بها. تلحقها  ان  أو  الهيئات  ان تشتري هذه  الخارج ولها 

 – التجاري  الحمرا  برج  هو  األم  للشركة  المسجل  العنوان  إن 
صندوق  هو  المسجل  وعنوانها   –  34 الدور   – الشرق  منطقة 

13101 - دولة الكويت .  24079 الصفاة،  بريد رقم 

من  المجمعة  المالية  البيانات  إصدار  على  الموافقة   تمت 
الجمعية  إن    .2019 يناير   20 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قبل 
تلك  تعديل  صالحية  لديها  للمساهمين  السنوية  العامة 

. إصدارها  بعد  المجمعة  المالية  البيانات 

2 - السياسات المحاسبية الهامة
وفقا  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  ــداد  إع تم 
مجلس  عن  الــصــادرة  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير 
المحاسبية  الدولية، وتتلخص السياسات  المحاسبة  معايير 

يلي:  فيما  الهامة 

أ  - أسس اإلعداد: 
الكويتي  بالدينار  المجمعة  المالية  البيانات  ــداد  إع يتم 

إعدادها  ويتم  األم،  للشركة  الرئيسية  العملة  يمثل  الذي 
الموجودات  عدا  فيما  التاريخية  التكلفة  مبدأ  أساس  على 
اآلخر  الشامل  الدخل  خــالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية 

العادلة. بقيمتها  تدرج  والتي  االستثمارية  والعقارات 

العادلة  القيمة  على  عموما  التاريخية  التكلفة  تستند 
القيمة  إن   . والخدمات  السلع  مقابل  في  المدفوع  للمبلغ 
المدفوع  أو  األصل  بيع  عن  المستلم  المبلغ  هي  العادلة 

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
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لسداد اإللتزام في معاملة عادية بين أطراف السوق كما 
القياس. تاريخ  في 

الدولية  للمعايير  وفقا  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  إن 
اآلراء  بــعــض  ــراء  إجـ اإلدارة  مــن  يتطلب  الــمــالــيــة  للتقارير 
السياسات  تطبيق  عملية  في  واالفتراضات  والتقديرات 
اآلراء  ــن  اإلفــصــاح ع ــم  ت لــقــد  لــلــمــجــمــوعــة.  الــمــحــاســبــيــة 
إيضاح  في  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات  والتقديرات 

رقم )2 )أ ب((.

المعايير والتفسيرات الصادرة وجارية التأثير
البيانات  إعداد  في  المستخدمة  المحاسبية  السياسات  إن 
السنة  فــي  المطبقة  لتلك  مماثلة  المجمعة  المالية 
بعض  تطبيق  عــن  الناتجة  التغيرات  باستثناء  السابقة 
للتقارير  المعاييرالدولية  على  والمعدلة  الجديدة  المعايير 
بالمجموعة  المتعلقة   2018 يناير   1 في  كمـا  المالية 

كالتالي: وبيانها 

 -  )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
األدوات المالية

يناير   1 بعد  أو  من  اعتبارًا  سريانه  يبدأ  الذي  المعيار،  هذا  يحل 
»األدوات   )39( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  محل   ،2018
للتقارير  الدولي  المعيار  يوضح  والقياس«.  التحقق  المالية: 
المالية،  األدوات  وقياس  تصنيف  كيفية   )9( رقم  المالية 
لغرض  المتوقعة  اإلئــتــمــانــيــة  الــخــســائــر  نــمــوذج  ويــشــمــل 
والمتطلبات  المالية  الموجودات  قيمة  انخفاض  احتساب 
تظل  ســـوف  كــمــا  الــتــحــوط.  لمحاسبة  الــجــديــدة  الــعــامــة 
من  المالية  األدوات  تحقق  عدم  أو  تحقق  حول  اإلرشــادات 
يرجى  تغيير.  ــدون  ب  )39( رقــم  الــدولــي  المحاسبة  معيار 
الرجوع إلى إيضاح رقم )2ج- )أ2-(( وإيضاح رقم )3( حول أثر 
.)9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  المبدئي  التطبيق 

 –  )15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
اإليرادات من العقود مع العمالء

في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  المعيار  هذا  يسري 
2018، ويحدد إطارًا وشاماًل لكيفية وتوقيت  يناير   1 أو بعد 
المعايير  محل  المعيار  هذا  يحل  سوف  باإليرادات.  االعتراف 

تطبيقه: عند  التالية  والتفسيرات 

اإليرادات.	   – )18( الدولي  المحاسبة  معيار 

اإلنشاء.	  عقود   –  )11( الدولي  المحاسبة  معيار 

 	 –  )13( الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
العمالء. والء  برامج 

 	 –  )15( الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
العقارات. بناء  اتفاقيات 

 	 –  )18( الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
العمالء. من  المحولة  الموجودات 

خدمات 	  إيرادات   –  )31( المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
مقايضة. معامالت  عن  الناتجة  الدعاية 

من  الناتجة  ــرادات  ــ اإلي جميع  على  المعيار  ــذا  ه يــســري 
نطاق  فــي  الــعــقــود  كــانــت  إذا  إال  الــعــمــالء،  مــع  الــعــقــود 
كما   .)17( الدولي  المحاسبة  معيار  مثل  األخرى  المعايير 
والخسائر  األرباح  وقياس  لالعتراف  نموذجًا  متطلباته  توفر 
بما  المالية،  غير  الموجودات  بعض  استبعاد  من  الناتجة 
والموجودات  والمعدات  والعقارات  الممتلكات  ذلك  في 
شاملة  مجموعة  المعيار  سيحدد  كما  الملموسة.  غير 
وتوقيت  ومدى  بطبيعة،  المتعلقة  اإلفصاح  متطلبات  من 
والتدفقات  ــرادات  اإليـ من  التأكد  عــدم  وكذلك  ــرادات  اإليـ
المعيار  هذا  تطبيق  إن  العمالء.  مع  بها  المتعلقة  النقدية 
للمجموعة  المحاسبية  للسياسات  تغيير  أي  عنه  ينتج  لم 
المجمعة  الــمــالــيــة  الــبــيــانــات  عــلــى  تــأثــيــر  أي  ــه  ل ولــيــس 

. عة للمجمو
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الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
رقم )22( – معامالت العمالت األجنبية والدفعة 

المقدمة

تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  التفسيرات  هذه  تسري 
في أو بعد 1 يناير 2018، وتوضح انه عند تحديد سعر الصرف 
المصاريف  للموجودات،  المبدئي  االعتراف  عند  الستخدامه 
االعتراف  إلغاء  عند  المتعلقة  منها(  جزء  )أو  ــرادات  اإلي أو 
النقدية  غير  المطلوبات  أو  النقدية  غير  بــالــمــوجــودات 
التاريخ  هو  المعاملة  تاريخ  إن  المقدمة،  بالدفعة  المتعلقة 
النقدية  غير  بالموجودات  مبدئيا  المنشأة  فيه  تعترف  الذي 
المقدمة.  الدفعة  من  الناتجة  النقدية  غير  المطلوبات  أو 
فإنه  متعددة،  مقدما  تحصيالت  أو  دفعات  هناك  كان  إذا 
أو  دفعة  لكل  المعامالت  تاريخ  تحديد  المنشأة  على  يجب 

مقدمة. دفعة  تحصيل 

رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
وشركات  زميلة  شركات  في  استثمار   –  )28(

المحاصة

يلي: ما  التعديالت  توضح 

رأس  لمشاركات  منظمة  هي  التي  للمنشأة  أ   -  يجوز 
عند  تقوم  أن  مؤهلة،  أخرى  منشأة  أي  أو  المال، 
لقياس  وذلــك  استثمار  لكل  المبدئي  ــراف  ــت االع
اســتــثــمــاراتــهــا فــي الــشــركــات الــزمــيــلــة وشــركــات 
أو  ــاح  ــ األرب خــالل  مــن  الــعــادلــة  بالقيمة  الــمــحــاصــة 

الخسائر.

منشأة  بذاتها  ليست  والــتــي  للمنشأة  كــان  -  إذا  ب 
استثمارية حصة في شركة زميلة أو شركة محاصة 
عند  للمنشأة  يجوز  استثمارية،  منشأة  هي  والتي 
االحتفاظ  تختار  أن  الملكية،  حقوق  طريقة  تطبيق 
الشركة  قبل  من  المطبق  العادلة  القيمة  بقياس 

حصة  إلى  المحاصة  شركة  أو  االستثمارية  الزميلة 
في  المحاصة  شــركــة  حصة  أو  الزميلة  الــشــركــة 
بشكل  االختيار  هــذا  ــراء  إج يتم  التابعة.  الشركات 
شركة  أو  استثمارية  زميلة  شركة  لكل  منفصل 
محاصة، وذلك في وقت الحق من تاريخ )1( االعتراف 
 )2( المحاصة،  شركة  أو  الزميلة  بالشركة  المبدئي 
منشأة  المحاصة  شركة  أو  الزميلة  الشركة  تصبح 
شركة  أو  الزميلة  الشركة  تصبح   )3( استثمارية، 

أوال شركة أم. المحاصة 

رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
)40( – تحويل العقار االستثماري

أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  التعديالت  تسري 
تحويل  المنشأة  على  يجب  متى  وتوضح   ،2018 يناير   1 بعد 
إلى  التطوير  أو  االنشاء  قيد  عقارات  ذلك  في  بما  العقار، 
تغيير  حدوث  ان  التعديالت  تبين  االستثماري.  العقار  من  أو 
تعريف  مقابلة  عن  يتوقف  أو  يقابل  عندما  االستخدام  في 
االستخدام.  تغيير  على  أدلة  وجود  مع  االستثماري  العقار 
تقدم  ال  العقار  استخدام  في  اإلدارة  نية  في  تغيير  مجرد 

االستخدام. في  تغيير  على  دليل 

المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  تفسير  لتطبيق  يكن  لم 
المحاسبة  معيار  على  والتعديالت   )22( رقــم  الدولية 
 )40( رقم  الدولية  المحاسبة  ومعيار   )28( رقم  الدولية 

المجمعة. المالية  البيانات  على  مادي  تأثير 

األولى  للمرة  األخرى  والتفسيرات  التعديالت  بعض  تنطبق 
المالية  البيانات  على  ــر  أث لها  ليس  ولــكــن   2018 فــي 
بالتطبيق  المجموعة  تقم  لــم  للمجموعة.  المجمعة 
المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت كانت قد صدرت 

بعد. سريانها  يبدأ  لم  ولكن 
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المعايير و التفسيرات الصادرة وغير جارية 
التأثير

من  إصدارها  تم  قد  التالية  والمعدلة  الجديدة  المعايير  إن 
، ولم يتم تطبيقها  الدولية  قبل مجلس معايير المحاسبة 

: المجموعة  قبل  من  بعد 

 –  )16( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
التأجير

في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  المعيار  هذا  يسري 
المحاسبة  معيار  محل  يحل  وسوف   ،2019 يناير   1 بعد  أو 
يغير  ال  الجديد  المعيار  إن  التأجير.   -  )17( رقــم  الــدولــي 
هذا  ويتطلب  للمؤجرين  للتأجير  المحاسبة  جوهري  بشكل 
بيان  في  اإليجارات  معظم  إثبات  المستأجرين  من  المعيار 
الوارد  التمويلي  لإليجار  مشابهة  بطريقة  المالي  المركز 
استثناءات  مع   )17( رقم  الدولي  المحاسبة  المعيار  في 
المنخفضة  الــقــيــمــة  ذات  الــمــوجــودات  عــلــى  مــحــدودة 
اإليجار،  عقد  بدء  تاريخ  في  كما  المدى.  قصيرة  واإليجارات 
وإعترافه  اإليجار  دفعات  بسداد  بالتزام  المستأجر  سيعترف 
األصــل  اســتــخــدام  الــحــق فــي  والــتــي تمثل  بــالــمــوجــودات 

اإليجار.  فترة  خالل  نفسه 

اإليــرادات  معيار  تطبيق  شريطة  المبكر  بالتطبيق  يسمح 
في   )15 رقــم  المالية  للتقارير  الــدولــي  )المعيار  الجديد 
الدولي  المعيار  تطبيق  المستأجر  على  يجب  التاريخ.  نفس 
األثــر  طريقة  إمــا  باستخدام   )16( رقــم  المالية  للتقارير 

المعدل.  الرجعي  األثر  طريقة  أو  الكامل  الرجعي 

للمعيار  وفقًا  التأجير  عن  المحاسبة  فــإن  ذلــك  عــدا  فيما 
معظمها  في  تتغير  لم   )16( رقم  المالية  للتقارير  الدولي 
حاليًا  المجموعة  تقوم   .)17( الدولي  المحاسبة  معيار  عن 
المجمعة  المالية  بياناتها  على  المحتمل  التأثير  بتقييم 
رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  عن  الناتجة 

.)16(

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
)9(: مزايا الدفع مقدمًا مع التعويض السلبي

يمكن   ،)9( رقــم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقًا 
العادلة  القيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  الدين  أداة  قياس 
التدفقات  تكون  أن  شريطة  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من 
النقدية التعاقدية فقط مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة 
سداد  )معايير  القائم  األصلي  المبلغ  من  المستحق  على 
نموذج  ضمن  باألداة  واالحتفاظ  وفوائدها(  األصلية  المبالغ 
على  التعديالت  توضح  التصنيف.  لغرض  المناسب  األعمال 
المالي  األصل  أن   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
بغض  وفوائدها  األصلية  المبالغ  سداد  معايير  اختبار  يجتاز 
المبكر  اإلنــهــاء  إلــى  يــؤدي  ظــرف  أو  حــدث  أي  عــن  النظر 
يتلقى تعويضات  أو  يدفع  النظر عن أي طرف  للعقد وبغض 
التعديالت  تطبيق  يجب  للعقد.  المبكر  اإلنهاء  عن  معقولة 
السماح  مع   2019 يناير   1 من  اعتبارًا  وتسري  رجعي  بأثر 

المبكر. بالتطبيق 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )28(: 
الزميلة  الشركات  في  األجل  طويلة  االستثمارات 

وشركات المحاصة )المشروعات المشتركة(

الــدولــي  المعيار  تطبق  المنشأة  أن  الــتــعــديــالت  تــوضــح 
األجل  طويلة  االستثمارات  على   )9( رقم  المالية  للتقارير 
تنطبق  ال  التي  المحاصة  شركات  أو  الزميلة  الشركة  في 
جوهرها  في  التي  ولكن  الملكية،  حقوق  طريقة  عليها 
الزميلة  الشركة  في  االستثمار  صافي  من  جــزء  تشكل 
ويعتبر  ــل(.  األجـ طويلة  )اســتــثــمــارات  المحاصة  شركة  أو 
الخسائر  نموذج  أن  ضمنًا  يعني  ألنه  مناسبًا  التصنيف  هذا 
المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  في  المتوقعة  االئتمانية 
األجل.كما  طويلة  االستثمارات  تلك  على  ينطبق   )9( رقم 
للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  عند  أنه  التعديالت  أوضحت 
المجموعة في االعتبار أي خسائر  تأخذ  المالية رقم )9( ال 
انخفاض  خسائر  أو  المحاصة،  شركة  أو  الزميلة  للشركة 
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كتسويات  والمحققة  االستثمار  صافي  على  القيمة  في 
المحاصة  أو شركة  الزميلة  الشركة  لصافي االستثمار في 
االستثمارات   :28 الدولي  المحاسبة  معيار  تطبيق  نتيجة 
تطبيق  المحاصة.يجب  وشــركــات  الزميلة  الشركات  فــي 
مع   2019 يناير   1 من  اعتبارًا  وتسري  رجعي  بأثر  التعديالت 

المبكر.  بالتطبيق  السماح 

 2015-2017 السنوية  التحسينات  دورة 
)الصادرة في ديسمبر 2017(

المالية رقم )3( – دمج  للتقارير  الدولي  المعيار 
األعمال

السيطرة  اكتساب  عند  منشأة  أي  أن  التعديالت  توضح 
دمــج  متطلبات  تطبق  فــإنــهــا  مــشــتــركــة،  عمليات  عــلــى 
المملوكة  االستثمارات  قياس  منها  مراحل  على  األعمال 
المشتركة  العمليات  ومطلوبات  موجودات  في  قبل  من 
بقياس  المشتري  يقوم  بذلك،  وللقيام  العادلة.  بالقيمة 
المشتركة. العمليات  في  سابقًا  المملوكة  ملكيته  حصص 

دمــج  مــعــامــالت  عــلــى  الــتــعــديــالت  تــلــك  الــمــنــشــأة  تطبق 
الفترة  بعد  أو  في  لها  الحيازة  تاريخ  يكون  التي  األعمال 
مع   2019 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  المالية 

المبكر. بالتطبيق  السماح 

 –  )11( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
الترتيبات المشتركة

يملك  ال  ولكنه  مشتركة  عملية  في  يشارك  طرف  أي  إن 
مشتركة  سيطرة  على  يحصل  قــد  مشتركة،  سيطرة 
العمليات  نــشــاط  تشكل  والــتــي  المشتركة  للعمليات 
الدولي  المعيار  تعريف  ضمن  أعمال  فيها  المشتركة 
قياس  عدم  التعديالت  وتوضح   .)3( رقم  المالية  للتقارير 

المشتركة. العمليات  في  سابقًا  المملوكة  الحصص 

التي  المعامالت  على  التعديالت  تلك  المنشأة  تطبق 
الفترة  بعد  أو  في  مشتركة  سيطرة  على  فيها  تحصل 
مع   2019 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  المالية 

المبكر. بالتطبيق  السماح 

تكاليف   –  )23( الدولي  المحاسبة  معيار 
االقتراض 

تمت  قــروض  أي  تعامل  المجموعة  أن  التعديالت  توضح 
الــقــروض  مــن  كــجــزء  مــؤهــل  ــل  أص لتطوير  ــاس  األسـ فــي 
األصل  لتجهيز  الضرورية  األنشطة  كل  تكون  عندما  العامة 

كاملة. له  المزمع  البيع  أو  لالستخدام 

االقتراض  تكاليف  على  التعديالت  تلك  المنشأة  تطبق 
التي  السنوية  المالية  الــفــتــرة  بعد  أو  فــي  المتكبدة 
تطبق  األولى.  للمرة  التعديالت  تلك  المنشأة  فيها  تطبق 
تحصل  التي  المعامالت  على  التعديالت  تلك  المنشأة 
المالية  الفترة  أو  بعد  أو  في  مشتركة  سيطرة  على  فيها 
السماح  مع   2019 يناير   1 بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية 
الحالية  المجموعة  سياسة  أن  وحيث  المبكر.  بالتطبيق 
أن  التعديالت، فإن المجموعة ال تتوقع  تتماشي مع هذه 
المجمعة. المالية  البيانات  على  تأثير  التعديالت  لتلك  يكون 

أن  المذكورة أعالة غير متوقع  المعايير  التعديالت على  إن 
المجمعة. المالية  البيانات  على  مادي  تأثير  أي  لها  يكون 

ب - أسس التجميع:  
للشركة  المالية  البيانات  المجمعة  المالية  البيانات  تتضمن 
بالمجموعة(: إليها  )المشار  التالية  التابعة  األم والشركات 
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الملكية نسبة 

 2017 2018 التأسيس بلد  التابعة الشركة  اسم 

% 94.33 % 94.33 الكويت دولة  ذ.م.م.   - والمقاوالت  العامة  للتجارة  العربية  أسيكو  شركة 

% 75 - الكويت دولة  شركة أسيكو لالنشاءات - ش.م.ك. )مقفلة( )إيضاحات 8 ، 23(

% 99 % 99 الكويت شركة أسيكو كويت - ذ.م.م. )أ( دولة 

% 99 % 99 الكويت )أ( دولة  ذ.م.م.   - العقارية  الخليجية  أسيكو  شركة 

% 99 % 99 الكويت )أ( دولة  ذ.م.م.   - البضائع  لنقل  لوجستكس  اسيليرا  شركة 

% 85.92 % 85.92 الكويت )مقفلة(  دولة  ش.م.ك.   - العقارية  المتحدة  المساكن  شركة 

% 100 % 100 قطر دولة  ذ.م.م.  - القطرية  الخلويـة  الخرسانـة  صناعـات  شركـة 

% 100 % 100 دولة االمارات ذ.م.م األعمال  رجال  لخدمات  العالمية  ستار  سكاى  شركة 

% 100 % 100
العربية  المملكة 

السعودية ذ.م.م.  - السعودية  الخلوية  الخرسانة  صناعات  شركة 

% 100 % 100 الكويت دولة  شركة مريم الصباح وشركاؤها للتجارة العامة والمقاوالت                     ذ.م.م.

بإسم  مسجلة   1% البالغة  االستثماراألخرى  نسبة  ) أ ( إن 
المجموعة. لصالح  منه  تنازل  كتاب  ويوجد  صلة  ذو  طرف 

عليها  تسيطر  التي  الشركات  هي  التابعة  الشركات  إن 
الشركة األم. وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم :

 	. فيها  المستثمر  الشركة  على  سلطة  ذات 

عوائد 	  عن  حقوق  لديها  أو   ، للخسارة  للتعرض  قابلة 
. فيها  المستثمر  الشركة  مع  مشاركتها  من  متغيرة 

التأثير على 	  القدرة على إستخدام سلطتها في  لديها 
. فيها  المستثمر  الشركة  عوائد 

على  سيطرتها  مدى  تقييم  بإعادة  األم  الشركة  تقوم 
والظروف  الحقائق  أشــارت  إذا  فيها  المستثمر  الشركة 
السيطرة  عناصر  من  أكثر  أو  واحد  على  تغييرات  هناك  بأنه 

. أعاله  المبينة  الثالثة 

حقوق  أغلبية  مــن  أقــل  لنسبة  المجموعة  تملك  عــنــد 

لديها  يكون  فإنه   ، فيها  المستثمر  بالشركة  التصويت 
تكون  عندما  فيها  المستثمر  الشركة  على  السلطة 
على  العملية  القدرة  العطائها  كافية  لها  التصويت  حقوق 
فيـها  المسـتثمر  للشركة  الصلة  ذات  األنشطة  توجيه 
والظروف  الحقائق  جميع  األم  الشركة  تأخذ  جانبها.  من 
حقوق  كفاية  مدى  تقييم  في  االعتبار  بعين  الصلة  ذات 
السلطة  إلعطاء  فيها  المستثمر  الشركة  في  التصويت 

: ، بما في ذلك  عليها 

توزيع 	  ــدى  م ــى  ال نسبة  المجموعة  تصويت  حــقــوق 
. باآلخرين  الخاصة  التصويت  حقوق 

 	 ، الشركة  بها  تحتفظ  التي  المحتملة  التصويت  حقوق 
وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى .

 	. أخرى  تعاقدية  ترتيبات  عن  الناشئة  الحقوق 

القدرة 	  مدى  إلـى  تشير  إضافية  وظــروف  حـقائق  أية 
الصلة  ذات  األنشطة  توجيه  على  للشركة  المالية 
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في  التصويت  أنماط  ذلك  في  بما   ، القرارات  إتخاذ  عند 
. للمساهمين  السابقـة  االجتماعــات 

المالية  الــبــيــانــات  المجمعة  الــمــالــيــة  الــبــيــانــات  تتضمن 
الفعلية  الــســيــطــرة  بـــدء  ــخ  ــاري ت ــن  م الــتــابــعــة  لــلــشــركــات 
ادراج  يتم  وتحديدًا،  الفعلية.   السيطرة  زوال  تاريخ  وحتى 
شراءها  تم  التي  التابعة  للشركة  والمصاريف  ــرادات  اإلي
الخسائر  أو  ــاح  األرب بيان  ضمن  السنة  خالل  استبعادها  أو 
الشركة  حصول  تاريخ  من  المجمع  اآلخر  الشامل  والدخل 
االم على السيطرة وحتى تاريخ زوال سيطرة الشركة األم 
جميع  استبعاد  يتم  التجميع،  عند  التابعة.  الشركة  على 
بما  بالكامل،  الشركات  بين  المتبادلة  والمعامالت  األرصدة 
المحققة.   غير  ــاح  واألرب والخسائر  المتبادلة  ــاح  األرب فيها 
سياسات  باستخدام  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  يتم 
األخرى  ولألحداث  المتماثلة  للمعامالت  موحدة  محاسبية 

متشابهة. ظروف  في  تتم  التي 

موجودات  صافي  من  المسيطرة  غير  الحصص  إظهار  يتم 
حقوق  من  مستقل  بند  في  المجمعة  التابعة  الشركات 
بنود  من  بند  وكــل  الخسائر  أو  ــاح  األرب المجموعة.  ملكية 
األم  الشركة  بمساهمي  المتعلقة  اآلخر  الشامل  الدخل 
والحصص غير المسيطرة حتى إن نتج عن ذلك قيد عجز في 

المسيطرة. غير  الحصص  رصيد 

لشركة  الملكية  حصة  فــي  التغير  عــن  المحاسبة  يتم 
ضمن  كمعاملة   ، السيطرة  في  التغير  عدم  مع   ، تابعة 
تعديل  يتم  آخـــر«.  »احتياطي  بند  تحت  الملكية  حــقــوق 
والحصص  المجموعة  ملكية  لحصص  الدفترية  المبالغ 
بها  المتعلقة  للحصص  التغيرات  لتعكس  المسيطرة  غير 
المعدل  الرصيد  بين  فروقات  أية  إن   . التابعة  الشركات  في 
المدفوع  للمبلغ  العادلة  والقيمة  المسيطرة  غير  للحصص 
المـلكية  حقوق  في  مباشرة  بها  اإلعتراف  يتم  المحصل  أو 
على  الخسائر  قيد  يتم  األم.  الــشــركــة  بــمــالك  الــخــاصــة 
عجز  القيد  ذلك  عن  نتج  وإن  حتى  الـمسيطرة  غــير  الحصص 
المجموعة  فقدت  إذا  المسيطرة.  غير  الحصص  رصيد  في 

باآلتي: تقوم  فإنها   ، تابعة  شركة  على  السيطرة 

ــودات )بــمــا فـــي ذلـــك الــشــهــرة( 	  ــوجـ ــمـ ــعــاد الـ ــب إســت
. التابعة  للشركة  والمطلوبات 

 	. المسيطرة  غير  للحصص  الدفترية  القيمة  إستبعاد 

المتراكمة 	  األجنبية  العمالت  تحويل  فــروق  إستبعاد 
. الملكية  حقوق  في  المسجلة 

 	. المستلم  للمقابل  العادلة  القيمة  إدراج 

 	. به  محتفظ  استثمار  ألي  العادلة  القيمة  إدراج 

 	. إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر 

المسجلة 	  البنود  من  األم  الشركة  حصة  تصنيف  إعادة 
الخسائر  أو  األرباح  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  في  سابقا 

البنود. لهذه  يلزم  لما  طبقا  المرحلة  أواألرباح 

ج -  األدوات المالية:
“كموجودات  المالية  أدواتها  بتصنيف  المجموعة  تقوم 
المالية  الموجودات  إدراج  يتم  مالية«.  و”مطلوبات  مالية” 
في  طرفا  المجموعة  تكون  عندما  المالية  والمطلوبات 

األدوات. لتلك  التعاقدية  األحكام 

ملكية  حقوق  أو  كمطلوبات  المالية  األدوات  تصنيف  يتم 
الفوائد والتوزيعات  إن  التعاقدية.  االتفاقية  طبقا لمضمون 
المصنفة  المالية  بــاألداة  تتعلق  التي  والخسائر  ــاح  واألرب
على  التوزيعات  إن  إيــراد.  أو  كمصروف  تــدرج  كمطلوبات 
ملكية  كحقوق  المصنفة  المالية  األدوات  هــذه  حاملي 
إظهار  يتم  الملكية.  حقوق  على  مباشرة  قيدها  يتم 
حق  للمجموعة  يكون  عندما  بالصافي  المالية  األدوات 
بالصافي  والمطلوبات  الموجودات  لتسديد  ملزم  قانوني 
وسداد  الموجودات  ببيع  أو  بالصافي  إما  السداد  وتنوي 

واحد. آن  في  المطلوبات 

بيان  في  المدرجة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تتضمن 
والمدينين،  المعادل  والنقد  النقد  المجمع  المالي  المركز 
الدخل  خــالل  مــن  الــعــادلــة  بالقيمة  المالية  الــمــوجــودات 
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صلة،  ذات  أطـــراف  )إلـــى(  مــن  المستحق  اآلخـــر،  الشامل 
والدائنين.  الدائنة  المرابحة  ألجل،  القروض  للبنوك،  المستحق 

أ ( الموجودات المالية

 1 من  اعتبارًا  تسري  التي  المحاسبية  السياسة 
يناير 2018

رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  المجموعة  طبقت 
تطبيق  مع   2014 يوليو  في  الصادر  المالية  األدوات   –  )9(
الدولي  المعيار  متطلبات  تمثل   .2018 يناير   1 في  مبدئي 
للتقارير المالية رقم )9( تغير جوهري عن معيار المحاسبة 
والــقــيــاس«.  التحقق  الــمــالــيــة:  “األدوات   )39( ــدولــي  ال
محاسبة  في  جوهرية  تغيرات  إلى  الجديد  المعيار  يؤدي 
المطلوبات  محاسبة  جوانب  ولبعض  المالية  الموجودات 

المالية.

1 ( تصنيف الموجودات المالية   

يتطلب  المالية،  الموجودات  وقياس  تصنيف  فئة  لتحديد 
الموجودات  كافة  تقييم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
استنادًا  والمشتقات،  الملكية  أدوات  باستثناء  المالية، 
موجودات  بـــإدارة  بالشركة  الخاص  األعــمــال  نموذج  إلــى 
التعاقدية  النقدية  التدفقات  خصائص  كذلك  و  المجموعة 

مجتمعين. األدوات  لتلك 

تقييم نموذج األعمال

يعكس  مستوى  وفق  أعمالها  نموذج  المجموعة  تحدد 
المالية  لموجوداتها  المجموعة  إلدارة  وسيلة  أفضل 
التعاقدية.  النقدية  التدفقات  وتحقيق  أهدافها،  لتحقيق 
تحصيل  هو  الوحيد  المجموعة  هــدف  كــان  ســواء  وهــذا 
تحصيل  أو  الموجودات  من  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
النقدية  التدفقات  وكذلك  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
هاتين  من  أي  تنطبق  لم  وإذا  معا.  الموجودات  بيع  من 

ألغراض  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  يتم  )كأن  الحالتين 
نموذج  من  كجزء  تصنف  المالية  الموجودات  فإن  المتاجرة(، 
أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  وتقاس  البيع  أعمال 
أداة  لكل  المجموعة  أعمال  نموذج  تقييم  يتم  ال  الخسائر. 
ككل. المحفظة  من  أعلى  مستوى  على  ولكن  حدة،  على 

االعتراف المبدئي

في  المالية  الموجودات  ومبيعات  بمشتريات  االعتراف  يتم 
األصل  تسليم  فيه  يتم  الذي  وهوالتاريخ  المتاجرة  تاريخ 
االعتراف  يتم  المجموعة.  قبل  من  شــراؤه  أو  للمجموعة 
إليها  مضاف  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  المالية  بالموجودات 
المالية غير المدرجة  تكاليف المعامالت لكافة الموجودات 

الخسائر.  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية )كليا أو جزئيا( عندما 
النقدية  التدفقات  استالم  في  التعاقدية  الحقوق  تنتهي 
حقها  المجموعة  تحول  عندما  أو  المالية،  الموجودات  من 
المالية،  الموجودات  من  النقدية  التدفقات  استالم  في 
جميع  تحويل  تم  إذا  )أ(  التاليين:  الحالتين  أحدى  في  وذلك 
من  المالية  الموجودات  بملكية  الخاصة  والعوائد  المخاطر 
قبل المجموعة ، أو )ب( عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر 
تم  ولكن  بها،  االحتفاظ  أو  المالية  للموجودات  والعوائد 
تحتفظ   عندما  المالية.  الموجودات  على  السيطرة  تحويل 
إدراج  في  االستمرار  عليها  فيجب  بالسيطرة،  المجموعة 

فيها. مشاركتها  نسبة  بحدود  المالية  الموجودات 

فئات قياس الموجودات المالية

لمعيار  وفقًا  المالية  الموجودات  قياس  فئات  استبدال  تم 
خالل  من  العادلة  )بالقيمة   )39( رقم  الدولي  المحاسبة 
حتى  بها  المحتفظ  للبيع،  المتاحة  الخسائر،  أو  األربـــاح 

يلي: بما  والمدينين(  القروض  االستحقاق، 
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المطفأة.	  بالتكلفة  الدين  أدوات 

اآلخر، 	  الشامل  الدخل  من  العادلة  بالقيمة  الدين  أدوات 
اإلعتراف  إلغاء  عند  الخسائر  أو  األرباح  تصنيف  إعادة  مع 

المجمع. الخسائر  أو  األرباح  بيان  إلى 

الشامل 	  الدخل  من  العادلة  بالقيمة  الملكية  أدوات 
عند  الخسائر  أو  ــاح  األرب تصنيف  إعــادة  عدم  مع  اآلخــر، 

المجمع. الخسائر  أو  األرباح  بيان  إلى  اإلعتراف  إلغاء 

أو 	  األربــاح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 
الخسائر.

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة

كانت  إذا  المطفأة  بالتكلفة  المالية  الموجودات  تقاس 
التاليين: الشرطين  مع  تتوافق 

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى 	 
و تعاقدية،  نقدية  تدفقات  على  للحصول  األصل  تملك 

تظهر 	  الــمــالــيــة  ــودات  ــوج ــم ــل ل الــتــعــاقــديــة  الـــشـــروط 
تتضمن  والــتــي  الــنــقــديــة  للتدفقات  مــحــددة  ــخ  ــواري ت
والفوائد  األصلي  المبلغ  مدفوعات  أساسي  بشكل 

المتبقي. المبلغ  على  المستحقة 

تقاس  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  تم  التي  الدين  أدوات 
الفعلي  العائد  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الحقًا 
االعتراف  يتم  وجدت.  إن  القيمة،  انخفاض  بخسائر  المعدلة 
عند  المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  والخسائر  باألرباح 

قيمته. انخفاض  أو  تعديله  أو  باألصل  االعتراف  إلغاء 

والمدينون  التجارييون  والمدينون  المعادل  والنقد  النقد  إن 
كــأدوات  تصنف  صلة  ذات  أطــراف  من  والمستحق  اآلخــرون 

المطفأة. بالتكلفة  دين 

) i (  النقد والنقد المعادل

يتمثل النقد والنقد المعادل في النقد في الصندوق ولدى 
واالستثمارات  البنوك  لدى  الطلب  تحت  والــودائــع  البنوك 
فترة  خالل  تستحق  والتي  السيولة  عالية  األجــل  قصيرة 
إلى  للتحويل  والقابلة  اإليــداع  تاريخ  من  أقل  أو  شهور   3
مادية  غير  لمخاطر  تتعرض  والتي  النقد  من  محددة  مبالغ 

القيمة.  في  التغيرات  حيث  من 

)ii( مدينون تجاريون 

عن  الــعــمــالء  مــن  المستحقة  المبالغ  الــمــديــنــون  يمثل 
النشاط  ضمن  منجزة  خدمات  أو  وحــدات  تأجير   ، بضائع  بيع 
بالقيمة  بالمدينين  مبدئيا  االعــتــراف  ويتم  االعــتــيــادي، 
باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  بعد  فيما  وتقاس  العادلة 
االنخفاض  مخصص  ناقصا  الفعلي  الفائدة  معدل  طريقة 

القيمة.  في 

الشامل  الدخل  من  العادلة  بالقيمة  الدين  أدوات 
اآلخر

العادلة  بالقيمة  الدين  أدوات  بقياس  المجموعة  تقوم 
الشرطين  مع  التوافق  عند  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من 

التاليين:

االحتفاظ بأداة الدين ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق 	 
نقدية تعاقدية  الحصول على تدفقات  هدفه عن طريق 

المالية. الموجودات  وبيع 

معايير 	  اختبار  المالي  لألصل  التعاقدية  الشروط  اجتياز 
وفوائده. األصلي  المبلغ  سداد 

الخسائر  أو  األربــاح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الدين  أدوات 
ــاح  ــاألرب ب االعــتــراف  مــع  الــعــادلــة  بالقيمة  الحــقــًا  تــقــاس 
الدخل  في  العادلة  القيمة  في  التغيرات  نتيجة  والخسائر 
الفوائد وأرباح وخسائر  بإيرادات  اآلخر. يتم االعتراف  الشامل 
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الخسائر  أو  األربـــاح  بــيــان  فــي  األجنبية  الــعــمــالت  تحويل 
التي  الخسائر  أو  األرباح  فإن  االعتراف،  إلغاء  عند  المجمع. 
تبويبها  يعاد  اآلخر  الشامل  الدخل  في  بها  االعتراف  سبق 
من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  الملكية  أدوات 
الشامل اآلخر

تصنيف  تقرر  أن  للمجموعة  يجوز  المبدئي،  التحقق  عند 
بالقيمة  ذلك  في  الرجوع  دون  الملكية  أدوات  من  بعض 
مع  تتوافق  عندما  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة 
الدولي  المحاسبة  معيار  بموجب  الملكية  حقوق  تعريف 
بها  يحتفظ  وال  الــعــرض«،  المالية:  »األدوات   )32( رقــم 

حدة. على  أداة  لكل  التصنيف  ذلك  يتحدد  المتاجرة.  لغرض 

يعاد  ال  الملكية  أدوات  من  الناتجة  والخسائر  األربـــاح  إن 
تصنيفها إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع. يتم االعتراف 
المجمع  الخسائر  أو  ــاح  األربـ بــيــان  فــي  ــاح  األربـ بتوزيعات 
تستفيد  عندما  إال  التوزيعات،  تلك  في  الحق  ثبوت  عند 
تكلفة  من  جزء  كاسترداد  المحصالت  تلك  من  المجموعة 
الدخل  في  ــاح  األرب تلك  تسجل  الحالة  هــذه  وفــي  األداة، 
بالقيمة العادلة من  الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات الملكية 
وعند  القيمة.  انخفاض  لتقييم  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل 
التغيرات  من  الخسائر  أو  ــاح  األرب تبويب  يعاد  استبعادها، 
في  المرحلة  األربــاح  إلى  العادلة  القيمة  في  المتراكمة 

الملكية. حقوق  في  التغيرات  بيان 

ضمن  المسعرة  غير  الملكية  أدوات  المجموعة  تصنف 
الدخل  خــالل  مــن  الــعــادلــة  بالقيمة  المالية  الــمــوجــودات 

المجمع.  المالي  المركز  بيان  في  اآلخر  الشامل 

خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات 
األرباح أو الخسائر

بها  كمحتفظ  المالية  الــمــوجــودات  المجموعة  تصنف 

بصورة  إصدارها  أو  شراؤها  تم  قد  كان  إذا  المتاجرة  لغرض 
المتاجرة  أنشطة  خالل  من  األجل  قصير  ربح  لتحقيق  رئيسية 
ويوجد  معًا،  تدار  مالية  أدوات  محفظة  من  جزء  تشكل  أو 
األجــل.  قصيرة  ــاح  أرب تحقيق  من  حديث  نموذج  على  دليل 
وتقاس  المتاجرة  لغرض  بها  المحتفظ  الموجودات  تسجل 
إلى  إضــافــة  الــعــادلــة.  بالقيمة  المالي  المركز  بيان  فــي 
تصنف  أن  المبدئي  االعــتــراف  عند  للمجموعة  يجوز  ذلــك، 
من  العادلة  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  مالية  موجودات 
أو يحد بشكل  إذا كان ذلك يلغي  الدخل الشامل اآلخر  خالل 

ينشأ. قد  الذي  المحاسبي  التطابق  عدم  من  كبير 

البيع  خسائر  أو  أرباح  العادلة،  القيمة  في  التغيرات  تسجل 
األرباح  وتوزيعات  الفوائد  إيرادات   ، االستبعاد  من  الناتجة  و 
في بيان األرباح أو الخسائر المجمع وفقًا لشروط العقد أو 

األرباح. مبلغ  استالم  في  الحق  يثبت  عندما 

2( انخفاض قيمة الموجودات المالية

إلى   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  أدى 
إنخفاض  لخسائر  المجموعة  محاسبة  في  جذرية  تغيرات 
طريقة  تبديل  طــريــق  عــن  المالية  لــلــمــوجــودات  القيمة 
رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  المحققة  الخسائر 

المتوقعة. المستقبلية  االئتمانية  الخسائر  بطريقة   )39(

من   )9( رقــم  المالية  للتقارير  الــدولــي  المعيار  يتطلب 
المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  مخصص  تسجيل  المجموعة 
من  العادلة  بالقيمة  بها  المحتفظ  غير  الدين  أدوات  لكافة 

الخسائر. أو  األرباح  خالل 

بين  الــفــرق  ــى  إل المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تستند 
للعقد  وفقًا  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
المجموعة  تــتــوقــع   الــتــي  الــنــقــديــة  الــتــدفــقــات  وكــافــة 
معدل  إلى  تقريبية  بنسبة  العجز  يخصم  ثم  استالمها، 

األصل. ذلك  على  األصلي  الفعلي  الفائدة 

ومدينو  اآلخرين  والمدينيين  التجاريين  للمدينين  بالنسبة 

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

31 ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(



أسيكو |  التقـــريـــر السنـــوي 2018

84

أطراف ذات صلة التي ليس لها عنصر تمويل جوهري، قامت 
بإحتساب  وقامت  المبسط  األسلوب  بتطبيق  المجموعة 
الخسائر  ــى  إل اســتــنــادًا  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر 
المالية.  الموجودات  أعمار  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية 
مخاطر  في  التغيرات  بتتبع  المجموعة  تقوم  ال  وعليه، 
أساس  على  القيمة  إنخفاض  بتقييم  وتقوم  االئتمان 
تستند  مخصصات  مصفوفة  المجموعة  أنشأت  مجمع. 
بالعوامل  ومعدلة  االئتمان،  لخسائر  السابق  السجل  إلى 
يتم  االقتصادية.  والبيئة  للمدينين  المحددة  المستقبلية 
الخصائص  أســاس  على  للمخاطر  االنكشافات  تقسيم 
الجغرافية،  المنطقة  االئتمان،  مخاطر  درجة  مثل  االئتمانية 

العالقة. وعمر  التعسر  حالة  األعمال،  قطاع 

التي لها عنصر  األخرى  الصلة  األطراف ذات  بالنسبة ألرصدة 
العام  النهج  بتطبيق  المجموعة  قامت  جوهري،  تمويل 
بخسائر  االعــتــراف  يعد  لــم  حيث  المستقبلي  لألسلوب 
لحدث  البداية  في  المجموعة  تحديد  على  مرتبطًا  االئتمان 
خسائر االئتمان. وبداًل من ذلك، تأخذ المجموعة في االعتبار 
االئتمان  مخاطر  تقييم  عند  المعلومات  من  أكبر  نطاق 
وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحداث 
والممكن  المعقولة  التوقعات  الحالية،  الظروف  الماضية، 
تحصيل  على  المتوقعة  القدرة  على  تؤثر  والتي  إثباتها 

الدين. ألداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات 

تقييم  المجموعة  تطبق  المستقبلي،  األسلوب  لتطبيق 
كما  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  لقياس  مراحل  ثالث  من 

يلي:

تتراجع 	  لم  التي  المالية  األدوات   – ــي  األول المرحلة 
منذ  االئتمانية  لجودتها  بالنسبة  كبيرة  بصورة  قيمتها 
ائتمانية  مخاطر  ذات  المصنفة  أو  المبدئي  االعــتــراف 

. منخفضة

المرحلة الثانية )عدم انخفاض قيمة االئتمان( – األدوات 	 
حيث  من  كبيرة  بصورة  قيمتها  تراجعت  التي  المالية 
ومخاطرها  المبدئي  االعتراف  منذ  االئتمانية  جودتها 

منخفضة. غير  االئتمانية 

الموجودات 	   – االئتمان(  قيمة  )انخفاض  الثالثة  المرحلة 
انخفاض  عــلــى  مــوضــوعــي  دلــيــل  لــهــا  الــتــي  الــمــالــيــة 
قيمتها  أن  والمحدد  المالية  البيانات  تاريخ  في  القيمة 
على  سلبي  أثر  أكثر  أو  لحدث  يكون  عندما  انخفضت  قد 

المقدرة. المستقبلية  النقدية  التدفقات 

 12 لفترة  المتوقعة  االئتمانية  »الخسائر  بـ  االعتراف  يتم 
االئتمانية  بـ »الخسائر  االعتراف  األولي مع  للمرحلة  شهرًا« 
المالية«  للموجودات  االئتمان  أعمار  مدى  على  المتوقعة 

الثانية. للمرحلة 

أطراف  من  المستحقة  المبالغ  بتقييم  المجموعة  تقوم 
أولي  كمرحلة  جوهري  تمويل  عنصر  لها  التي  صة  ذات 
المتوقعة  الخسائراالئتمانية  وقــيــاس  ثانية  ومــرحــلــة 
إلحتمالية  والتعرض  السداد  التأخرعن  إحتمالية  من  كناتج 
السداد.  التأخرعن  من  الناتجة  والخسارة  السداد  التأخرعن 
طريق  عــن  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  يتحدد 
مــدى  عــلــى  االئــتــمــان  لخسائر  الــمــرجــح  االحــتــمــال  تــقــديــر 
االئتمان  خسائر  خصم  يتم  المالية.  لألداة  المتوقع  العمر 
من  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  تم  والتي  المتوقعة 
في  بها  واالعتراف  للموجودات،  الدفترية  القيمة  إجمالي 

المجمع.  الخسائر  أو  األرباح  بيان 

للتقارير  الدولي  المعيار  ا  لتطبيق  االنتقال  تأثير  عرض  تم 
المالية رقم )9( في إيضاح رقم )3(.

تاريخ  حتي  المطبقة  المحاسبية  السياسات 
البيانات المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2017

عليه  وبناء  المقارنة،  أرقام  تعديل  عدم  المجموعة  قررت 
المحاسبية  السياسات  المعروضة  المقارنة  أرقام  تمثل 

السابقة. السنوات  في  المجموعة  قبل  من  المستخدمة 
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التصنيف

بتصنيف  المجموعة  قامت   ،  2017 ديسمبر   31 تاريخ  حتى 
التالية: الفئات  حسب  المالية  الموجودات 

كما  المحاسبية  السياسة  إن   – مدينة  وذمم  أ (  قروض 
بالتكلفة  الــديــن  أدوات  بند  فــي  ــالة  أع مــذكــورة  هــي 

المطفأة.

الموجودات  إن   - للبيع  المتاحة  المالية  ب(  الموجودات 
الموجودات  مشتقات  من  ليست  للبيع  المتاحة  المالية 
أو  الفئة  هذه  في  تصنيفها  تم  قد  إما  وهي  المالية 

األخرى. التصنيفات  من  أي  في  متضمنة  غير  أنها 

هذه  شــراء  من  الغرض  على  تعتمد  التصنيفات  هــذه  إن 
المبدئي  االعتراف  عند  اإلدارة  قبل  من  وتحدد  االستثمارات 

لها.

القياس الالحق

والمدينين  القروض  إدراج  يتم  المبدئي،  لإلعتراف  الحقا 
الفعلية.  الفائدة  طريقة  بإستخدام  المطفأة  بالتكلفة 
والموجودات  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  إدراج  يتم 
الحقا  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية 

العادلة. بالقيمة 

في  التغيرات  من  الناتجة  الخسائر  أو  باألرباح  االعتراف  يتم 
يلي: كما  العادلة  القيمة 

أوراق  للبيع والمتمثلة في  المتاحة  المالية  أ (  للموجودات 
 – السيولة  عالية  األجل  قصيرة   – أجنبية  بعمالت  مالية 
بالتغير  والمتعلقة  األجنبية  العمالت  تحويل  فروق  فإن 
االعتراف  يتم  المالية  لــألوراق  المطفأة  التكلفة  في 
المجمع، ويتم االعتراف  الخسائر  أو  األرباح  بيان  بها في 
الدخل  بيان  في  الدفترية  القيمة  في  األخرى  بالتغيرات 

اآلخر.  الشامل 

والمصنفة  المالية  وغــيــر  المالية  لـــألوراق  ب(  بالنسبة 
اآلخر. الشامل  الدخل  بيان  في   – للبيع  كمتاحة 

التغيرات  فإن  للبيع،  المتاحة  المالية  الموجودات  بيع  عند 
في  سابقا  بها  المعترف  العادلة  القيمة  في  التراكمية 
األرباح  بيان  إلى  تصنيفها  إعادة  يتم  اآلخر  الشامل  الدخل 

المجمع. الخسائر  أو 

العادلة  القيمة  قياس  تفاصيل   )31( رقم  اإليضاح  يتضمن 
المالية. للموجودات 

اإلنخفاض في القيمة

ما  بتقييم  مالية  فترة  كل  نهاية  في  المجموعة  تقوم 
في  انخفاض  وجــود  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا 
الموجودات  أو مجموعة من  المالية  الموجودات  أحد  قيمة 
للبيع،  كمتاحة  والمصنفة  الملكية  أدوات  حالة  في  المالية. 
العادلة  القيمة  في  مطول  أو  جوهري  انخفاض  أي  فإن 
يؤخذ  األصلية  تكلفته  من  أقل  يصبح  بحيث  المالية  لــألداة 
انخفاض  هناك  كان  إذا  ما  تحديد  كمؤشرعند  االعتبار  في 
مقابل  الــجــوهــري  االنــخــفــاض  تقييم  يتم  القيمة.  فــي 
االنخفاض  تحديد  ويتم   ، المالية  لــألداة  األصلية  التكلفة 
القيمة  فيها  انخفضت  التي  الفترة  أساس  على  المطول 
التكلفة األصلية. في حالة وجود أي دليل على  العادلة عن 
المتاحة  المالية  الموجودات  قيمة  في  انخفاض  حــدوث 
تكلفة  بين  الفرق   – التراكمية  الخسارة  إجمالي  فإن  للبيع 
أي  منها  مخصوما  الحاليـة  العادلة  والقيمة  االقتناء 
المالية  الموجودات  لهذه  القيمة  في  االنخفاض  خسائر 
الخسائر  أو  األربـــاح  بيان  فــي  بها  االعــتــراف  سبق  والــتــي 
األرباح  بيان  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  من  تحول   – المجمع 
القيمة  فــي  االنــخــفــاض  خسائر  إن  المجمع.  الخسائر  أو 
ألدوات  المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  بها  المعترف 
يتم  ال  للبيع  متاحة  مالية  كموجودات  والمصنفة  الملكية 

المجمع. الخسائر  أو  األرباح  بيان  خالل  من  عكسها 

في  انخفاض  وجــود  دليل  يتضمن  الدين،  ألوراق  بالنسبة 
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المقابل،  الــطــرف  أو  لــلــمــصــّدر  مــالــيــة  صــعــوبــات  القيمة 
ســداد  فــي  التقصير  أو  كالتأخير  العقد  ــروط  ش مخالفة 
تعرض  المحتمل  من  أصبح   ، وعليه  األصلي.  والمبلغ  الفوائد 
وجود  عدم  أو  مالي  تنظيم  إعادة  أو  لإلفالس  المقترض 
الفرق  هو  المخصص  مبلغ  إن  المالي.  لألصل  نشط  سوق 
للتدفقات  الحالية  والقيمة  لألصل  الدفترية  القيمة  بين 
الفائدة  بمعدل  مخصومة  المقدرة،  المستقبلية  النقدية 
في  االنخفاض  خسائر  عكس  يتم  بينما  األصلي.  الفعلي 
مالية  كموجودات  المصنفة  الدين  أدوات  الستثمار  القيمة 
عند  المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  خالل  من  للبيع  متاحة 
القيمة  في  الزيادة  أسباب  أن  على  موضوعية  أدلة  وجود 
الحقة  بــأحــداث  ترتبط  المالية  الــمــوجــودات  لتلك  العادلة 
بها  المعترف  القيمة  فــي  االنخفاض  خسائر  الحتساب 

. مسبقا

ب( المطلوبات المالية

تظل طريقة المحاسبة عن المطلوبات المالية هي نفسها 
الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا  كانت  كما  كبير  حد  إلى 
الناتجة  الخسائر  أو  ــاح  األرب معالجة  باستثناء   ،)39( رقــم 
بالمطلوبات  والمتعلقة  للمجموعة  اإلئتمان  مخاطر  عن 
الخسائر.  أو  األربــاح  خــالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة 
إعادة  دون  اآلخر  الشامل  الدخل  في  التغيرات  تلك  تعرض 

المجمع. الخسائر  أو  األرباح  لبيان  الحق  تصنيف 

i - الدائنون

والدائنين  التجاريين  الدائنين  فــي  الــدائــنــون  رصيد  يتمثل 
قيمة  لسداد  اإللتزام  التجاريون  الدائنون  بند  يمثل  اآلخرين. 
االعتيادي  النشاط  ضمن  شراؤها  تم  خدمات  أو  بضائع 
العادلة  بالقيمة  مبدئيا  التجاريين  الدائنين  إدراج  يتم   .
معدل  طريقة  بإستخدام  المطفأة  بالتكلفة  الحقا  وتقاس 
متداولة  كمطلوبات  الدائنون  تصنيف  يتم   . الفعلي  الفائدة 
الدورة  )أو ضمن  أو أقل  إذا كان السداد يستحق خالل سنة 
ذلك،  وبخالف  أطول(،  أيهما  للنشاط  الطبيعية  التشغيلية 

متداولة.  غير  كمطلوبات  تصنيفها  يتم 

ii(  اإلقتراض

يتم إدراج القروض مبدئيا بصافي القيمة العادلة بعد خصم 
بالتكلفة  القروض  إدراج  يتم  .والحقًا  المتكبدة  التكاليف 
المحصل  المبلغ  بين  الفروقات  إحتساب  ويتم   ، المطفأة 
المستردة  والقيمة  العملية(  تكلفة  خصم  بعد  )بالصافي 
اإلقتراض  فترة  خالل  المجمع  الخسائر  أو  األربــاح  بيان  في 

الفعلي.  الفائدة  معدل  طريقة  بإستخدام 

عمليات  تكاليف  ضمن  القروض  منح  تكلفة  إحتساب  يتم 
أو  كل  سحب  أساسه  على  يحتمل  الذي  الحد  إلى  القروض 
هذه  تأجيل  يتم   ، الحالة  هذه  في  التسهيالت  هذه  بعض 
المصاريف حتى يتم سحب القروض. عندما ال يوجد أي دليل 
هذه  فإن   ، سحبها  سيتم  القروض  كل  أو  بعض  أن  على 
لخدمات  مقدمة  كمدفوعات  رسملتها  يتم  المصاريف 
بها.  المتعلقة  القروض  فترة  على  إطفائها  ويتم  السيولة 

iii( مرابحات دائنة

بعد   ، الدائن  المبلغ  باجمالي  الدائنة  المرابحات  رصيد  يدرج 
المستقبلية.  بالفترات  المتعلقة  التمويل  تكاليف  خصم 
استحقاها  عند  المستقبلية  التمويل  تكاليف  إطفاء  يتم 
الفائدة  طريقة  باستخدام  زمني  نسبي  ــاس  أس على 

. لفعلية ا

إلغاء  يتم  عندما  المالية  بالمطلوبات  اإلعتراف  إلغاء  يتم 
استبدال  يتم  عندما  المطلوبات.  مقابل  اإللتزام  انتهاء  أو 
المقرض  نفس  مــن  بــأخــرى  الحالية  المالية  المطلوبات 
المطلوبات  ــروط  ش تعديل  أو  جوهريا  مختلفة  بــشــروط 
أو  التبديل  معاملة  يتم  جوهري.  بشكل  الحالية  المالية 
جديد،  التزام  وادراج  االلتزام  ألصل  اعتراف  كإلغاء  التغيير 
بيان  في  الصلة  ذات  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  ادراج  ويتم 

المجمع. الخسائر  أو  األرباح 
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 جـ(   مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

ادراج  ويتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  يتم 
إذا  فقط  المجمع  المالي  المركز  بيان  في  المبلغ  صافي 
المبالغ  لمقاصة  حاليا  النفاذ  واجب  قانوني  حق  هناك  كان 
نية للتسوية على أساس الصافي او  المعترف بها وهناك 

واحد. وقت  في  المطلوبات  وتسوية  الموجودات  لتحقيق 

د(    موجودات / مطلوبات العقود

المقاوالت  أعمال  عن  العمالء  ــى(  )إل من  المستحق  إن 
األربـــاح  إليها  مضافا  الفعلية  التكاليف  صــافــي  يمثل 
المرحلية  والمطالبات  المحققة  الخسائر  ناقصا  المحققة 
واألجــور  المواد  التكلفة  وتشمل  التنفيذ.  تحت  للعقود 
وعند  المباشرة.  غير  التكاليف  من  مناسبة  وحصة  المباشرة 
المحققة  واألرباح  التكاليف  عن  المرحلية  المطالبات  زيادة 
ضمن  الزيادة  هذه  إدراج  يتم  المحققة(،  الخسائر  )ناقصا 
تنفيذ  قبل  المستلمة  المبالغ  إدراج  يتم  المطلوبات. 
كمطلوبات  مقدما  مستلمة  كمبالغ  الصلة  ذات  األعمال 
الصادر  المبالغ  إدراج  المجمع. يتم  المالي  المركز  بيان  ضمن 
من  بعد  استالمها  يتم  ولم  المنجزة  لألعمال  فواتير  بها 
المالي  المركز  بيان  في  التجاريين  المدينين  ضمن  العميل 

المجمع.

أعمال  عن  العمالء  من  المستحقة  المبالغ  تقییم  یتم 
األسلوب  بإستخدام  وذلك  القیمة  انخفاض  لتحدید  العقود 
 :  9 رقم  المالیة  للتقاریر  الدولي  للمعیار  وفقًا  المبسط 

األدوات المالیة.

هـ(  المخـزون

صافي  أو  التكلفة  متوسط  أساس  على  المخزون  يقيم 
تكوين  بعد   ، أقل  أيهما  تحقيقها  الممكن  البيعية  القيمة 
تتضمن  الحركة.  بطيئة  أو  متقادمة  بنود  أليــة  مخصص 
المباشرة  العمالة  وأجور  المباشرة  المواد  المخزون  تكلفة 

المخزون  لجعل  المتكبدة  المباشرة  غير  المصاريف  وكذلك 
أساس  على  التكلفة  تحدد  الحالية.  وحالته  موقعه  في 

المرجح. المتوسط 

التنفيذ،  تحت  ــال  ــم واألع الصناعي  الــمــخــزون  حــالــة  فــي 
العامة  اإلنتاج  نفقات  من  مناسبة  حصة  التكلفة  تتضمن 

العادية. اإلنتاجية  الطاقة  أساس  على 

السعر  هو  تحقيقها  الممكن  البيعية  القيمة  صافي  إن 
منه  مخصوما  لألعمال  االعتيادي  النشاط  ضمن  للبيع  المقدر 
المخزون  بنود  شطب  يتم  البيعية.  والمصاريف  االنجاز  تكاليف 
المستقبلي  االستخدام  على  بناء  الحركة  وبطيئة  المتقادمة 

تحقيقها. الممكن  البيعية  القيمة  وصافي  المتوقع 

 و(  عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

أو تطويرها لغرض  إقتناؤها  التي تم  العقارات  يتم تصنيف 
تأجيرها  لغرض  وليس  االعتيادي  النشاط  خالل  من  البيع 
المتاجرة،  لغرض  بها  محتفظ  كعقارات  قيمتها  إرتفاع  أو 
الممكن  البيعية  القيمة  صافي  أو  بالتكلفة  قياسها  ويتم 

أقل. أيهما  تحقيقها 

األراضي  حقوق  الحر،  الملك  أراضي  حقوق  التكلفة  تتضمن 
تكاليف  البناء،  لمقاولي  المدفوعة  المبالغ  المستأجرة، 
إعداد  تكاليف  والتصميم،  التخطيط  تكاليف  االقــتــراض، 
القانونية،  والخدمات  المهنية  االتعاب  تكاليف  الموقع 
المباشرة  غير  البناء  وتكاليف  الملكية،  تحويل  وضــرائــب 

الصلة. ذات  األخرى  والتكاليف 

البيع  سعر  تحقيقها  الممكن  البيعية  القيمة  صافي  تمثل 
األسعار  على  بناء  االعتيادي  النشاط  خــالل  من  المقدر 
والمخصومة  المالية  البيانات  تاريخ  في  كما  السوقية 
منها  مخصوما  مادية،  كانت  حال  في  الزمنية  الفترات  بتأثير 
غير  العموالت  قيد  يتم  البيعية.  والمصاريف  االنجاز  تكاليف 
عند  والمبيعات  التسويق  لوكالء  والمدفوعة  المستردة 

دفعها. عند  كمصاريف  العقارية  الوحدات  بيع 
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المحتفظ  العقارات  تكلفة  تحديد  يتم  اإلستبعاد،  عند 
أو  األرباح  بيان  في  إدراجها  يتم  التي  المتاجرة  لغرض  بها 
على  المتكبدة  المباشرة  التكاليف  تشمل  والتي  الخسائر 
التكبدة  المباشرة  غير  التكاليف  من  ونسبة  المباع  العقار 
تخفيض  عند  العقار.  لذلك  النسبي  الحجم  إلــى  إستنادا 
قيمة العقارات المحتفظ بها لغرض المتاجر، يتم إدراج ذلك 

األخرى. التشغيلية  التكاليف  ضمن  التخفيض 

ز (   الشركات الزميلة

يكون  الــتــي  الــشــركــات  تــلــك  هــي  الــزمــيــلــة  الــشــركــات  إن 
للمجموعة تأثير جوهري عليها ، والتي تتمثل في قدرتها 
للشركة  والتشغيلية  المالية  القرارات  في  المشاركة  على 
االستثمارات  فان  الملكية،  حقوق  لطريقة  وفقا  الزميلة. 
المالي  الــمــركــز  بــيــان  فــي  تـــدرج  الزميلة  الــشــركــات  فــي 
لتاريخ  الحقة  تغيرات  أية  بأثر  المعدلة  بالتكلفة  المجمع 
الشركة  موجودات  صافي  في  المجموعة  لحصة  اإلقتناء 
الزوال  حتى  فعليا  الجوهري  التأثير  بداية  تاريخ  من  الزميلة 
االستثمارات  عــدا  فيما  الجوهري،  التأثير  لهذا  الفعلي 
يتم  حيث  البيع،  لغرض  بها  محتفظ  كاستثمارات  المصنفة 
المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقا  عنها  المحاسبة 
لغرض  بها  المحتفظ  المتداولة  غير  »الموجودات   5 رقم 

المستمرة«. غير  والعمليات  البيع 

الشركة  أعمال  نتائج  في  حصتها  بإدراج  المجموعة  تقوم 
تقوم  كما  المجمع،  الخسائر  أو  األربــاح  بيان  في  الزميلة 
اآلخــر  الشامل  الــدخــل  فــي  التغيرات  فــي  حصتها  ــإدراج  بـ

لها. اآلخر  الشامل  الدخل  ضمن  الزميلة  للشركة 

خسائر  تجاوزت  إذا  الخسائر  تسجيل  عن  المجموعة  تتوقف 
أيــة  (متضمنة  بــهــا  المجموعة  حــصــة  الــزمــيــلــة  الــشــركــة 
استثمار  صافي  من  جزءًا  تمثل  والتي  األجل  طويلة  حصص 
على  كان  إذا  عدا  فيما   ( الزميلة  الشركة  في  المجموعة 
بأية  قامت  أو  الزميلة  الشركة  تجاه  إلــتــزام  المجموعة 

عنها. نيابة  مدفوعات 

مع  المعامالت  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  إستبعاد  يتم 
الزميلة  الشركة  في  االستثمار  مقابل  الزميلة  الشركات 

الزميلة. الشركة  من  المجموعة  حصة  حدود  في 

من  المجموعة  حصة  عن  اإلقتناء  تكلفة  في  زيادة  أي  إن 
المحددة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  صافي 
كما  الزميلة  للشركة  بها  المعترف  المحتملة  واإللتزامات 
كشهرة.   بها  اإلعــتــراف  يتم  اإلقتناء  عملية  تــاريــخ  فــي 
في  لالستثمار  الدفترية  القيمة  من  كجزء  الشهرة  وتظهر 
االستثمار  من  كجزء  تقييمها  يتم  حيث  الزميلة  الشركات 
اإلقتناء  تكلفة  كانت  إذا   . قيمتها  في  إنخفاض  أي  لتحديد 
العادلة  القيمة  صــافــي  مــن  المجموعة  حصة  مــن  ــل  أق
المحتملة،  واإللتزامات  المحددة  والمطلوبات  للموجودات 
الخسائر  أو  األربـــاح  بيان  ضمن  مباشرة  الــفــرق  إدراج  يتم 

المجمع.

تحدد المجموعة بتاريخ كل فترة مالية ما إذا كان هناك أي 
الزميلة  الشركة  في  االستثمار  أن  على  موضوعي  دليل 
قد انخفضت قيمته وتحديد إذا ما كان ضروريًا االعتراف بأي 
الدليل،  ذلك  وجد  ما  فإذا  االستثمار.  قيمة  في  انخفاض 
الدفترية  القيمة  لكامل  القيمة  في  االنخفاض  اختبار  فيتم 
المجموعة  ــوم  ــق وت الــشــهــرة(  )متضمنة  لــالســتــثــمــار 
القيمة  بين  بالفرق  القيمة  في  االنخفاض  مبلغ  باحتساب 
الدفترية  وقيمتها  الزميلة  للشركة  استردادها  الممكن 
أو الخسائر المجمع.  بيان األرباح  المبلغ في  إدراج هذا  ويتم 
يتم إدراج أى عكس لإلنخفاض في القيمة إلى الحد الذي 

اإلستثمار. من  لالسترداد  القابلة  القيمة  الحقا  فيه  تزيد 

، تقوم  الزميلة  الشركة  الجوهري على  التأثير  عند فقــدان 
بها  محتفظ  استثمارات  أيــة  وقيد  بقياس  المجموعة 
للشركة  الدفترية  القيمة  بين  فرق  أي  إن  العادلة.  بالقيمة 
العادلة  والقيمة  الجوهري  التأثير  فقدان  عند  الزميلة 
البيع  من  المحصل  إلى  باإلضافة  به  المحتفظ  لالستثمار 

المجمع. الخسائر  أو  األرباح  بيان  به في  اإلعتراف  يتم 
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ح(    العقارات االستثمارية

والعقارات  القائمة  العقارات  االستثمارية  العقارات  تتضمن 
لغرض  بها  والمحتفظ  التطوير  إعـــادة  أو  اإلنــشــاء  قيد 
كالهما.  أو  السوقية  القيمة  إرتفاع  أو  اإليجارات  إكتساب 
تشمل  والتي  بالتكلفة  مبدئيا  االستثمارية  العقارات  تدرج 
الحقا  بها.  المرتبطة  العمليات  وتكاليف  الــشــراء  سعر 
االستثمارية  الــعــقــارات  إدراج  يتم   ، المبدئي  للتسجيل 
يتم  المالية.  الفترة  نهاية  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة 
القيمة  في  التغيرات  من  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  تسجيل 
الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  االستثمارية  للعقارات  العادلة 

التغير. بها  حدث  التي  الفترة  في  المجمع 

يتم رسملة المصاريف الالحقة إلى القيمة الدفترية لألصل 
االقتصادية  المنافع  تدفق  المتوقع  من  يكون  عندما  فقط 
وأن  المجموعة.  إلى  المصاريف  من  الناتجة  المستقبلية 
تسجيل  يتم  موثوقة.  بصورة  قياسها  يمكن  التكلفة 
عند  كمصاريف  األخرى  والصيانة  اإلصالحات  تكاليف  جميع 
يتم  االستثماري،  العقار  من  جزء  استبدال  عند  تكبدها. 

المستبدل. للجزء  الدفتریة  بالقیمة  االعتراف  إلغاء 

يتم إلغاء اإلعتراف بالعقارات االستثمارية عند إستبعادها أو 
إقتصادية  منافع  أية  يوجد  وال  اإلستخدام  من  نهائيا  سحبها 
األرباح  إحتساب  ويتم  اإلستبعاد.  من  متوقعة  مستقبلية 
العقار  خدمـة  إنهـاء  أو  إستبعاد  عـن  الناتجة  الخسائر  أو 

. المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  االستثماري 

تغير  حدوث  عند  فقط  االستثماري  العقار  إلى  التحويل  يتم 
أو  له،  المالك  شغل  نهاية  على  يدل  العقار  إستخدام  في 
التطوير.  أو  البناء  إتمام  أو  آخر،  لطرف  تشغيليا  تأجيره  بداية 
التحويل من عقار استثماري فقط عند حدوث تغير في  ويتم 
تطويره  بداية  أو  له،  المالك  شغل  بداية  عليه  يدل  اإلستخدام 
المالك  قبل  من  مستخدم  عقار  تحول  حال  في  بيعه.  بغرض 
عن  بالمحاسبة  المجموعة  تقوم  إستثماري،  عقار  إلــى 
للممتلكات  المتبعة  المحاسبية  للسياسة  طبقا  العقار  ذلك 

االستخدام. تغيير  و  تحول  تاريخ  حتى  والمعدات  والعقارات 

ط(    حقوق اإلنتفاع 

أراضي  إستغالل  في  المجموعة  حق  االنتفاع  حق  يمثل 
بالتكلفة،  مبدئيا  االنتفاع  حق  قيد  يتم  الكويت.  دولة  في 
في  االنخفاض  خسائر  ناقصا  بالتكلفة  الحقًا  قياسه  ويتم 

القيمة.

ي(    ممتلكات وعقارات ومعدات

والمعدات  والعقارات  للممتلكات  المبدئية  التكلفة  تتضمن 
بإيصال  مــرتــبــطــة  مــبــاشــرة  تــكــالــيــف  وأي  ــراء  ــش ال ســعــر 
جاهزة  وجعلها  التشغيل  موقع  إلــى  الــمــوجــودات  تلك 
بعـد  المتكبدة  المصاريـف  إدراج  عــادة  يتم  للتشغيل. 
التصليحات  مثل   ، والمعدات  والعقارات  الممتلكات  تشغيل 
المجمع  الخسائر  أو  ــاح  األرب بيان  في  والفحص  والصيانة 
في  فيها.  المصاريف  هــذه  تكبد  يتم  التي  الفترة  في 
أدت  قد  المصاريف  أن  بوضوح  فيها  يظهر  التي  الحاالت 
المتوقع  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  في  زيادة  إلى 
والعقارات  الممتلكات  إحدى  استخدام  من  عليها  الحصول 
 ، أساسًا  المحدد  األداء  معيار  من  أعلى  حد  إلى  والمعدات 
على  إضافية  كتكلفة  المصاريـف  هـذه  رسملة  يتم  فإنه 

والمعدات.  والعقارات  الممتلكات 

ناقصا  بالتكلفة  والمعدات  والعقارات  الممتلكات  تظهر 
عند  القيمة.  في  االنخفاض  وخسائر  المتراكم  االستهالك 
تكلفتها  استبعاد  يتم  الموجودات،  خدمة  إنهاء  أو  بيـع 
أو  ربح  أي  ويــدرج  الحسابات  من  المتراكم  واستهالكها 
الخسائر  أو  األربــاح  بيان  في  استبعادها  عن  ناتجة  خسارة 

المجمع.

والــعــقــارات  للممتلكات  الدفترية  القيمة  مراجعة  يتم 
تشير  عندما  القيمة  في  االنخفاض  لتحديد  والمعدات 
قد  الدفترية  القيمة  أن  إلى  الظروف  تغيرات  أو  األحــداث 
هذه  مثل  وجـــود  حــالــة  فــي  لــالســتــرداد.  قابلة  تــكــون  ال 
القيمة  عــن  الدفترية  القيمة  تزيد  وعندما  الــمــؤشــرات 
إلى  الموجودات  تخفيض  يتم  المقدرة،  لالسترداد  القابلة 
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العادلة  القيمة  تمثل  والتي  لالسترداد  القابلة  قيمتها 
أعلى. أيهما  المستخدمة،  القيمة  أو  البيع  تكاليف  ناقصا 

أو  االنتاج  أعمال  ألغراض  اإلنشاء  تحت  العقارات  إدراج  يتم   
بها  معترف  خسائر  أي  ناقصًا  بالتكلفة  االداري  االستخدام 
المهنية  األتعاب  التكلفة  تتضمن  القيمة.  في  لالنخفاض 
على  رسملتها  يــتــم  الــتــي  االقــتــراض  تكاليف  وكــذلــك 
االقتراض  تكاليف  رسملة  لشروط  المستوفاة  الموجودات 
تصنيف  يتم  للمجموعة.  المحاسبية  السياسة  حسب 
المتلكات  بنود  من  المالئمة  الفئات  ضمن  العقارات  هذه 
ــارات والــمــعــدات عــنــد إنــجــازهــا وإعــتــبــارهــا جــاهــزة  ــق ــع وال
تكون  عندما  الموجودات  هذه  إستهالك  يبدأ  لالستخدام. 
الحال  هو  كما  له  المخصص  للغرض  لالستخدام  جاهزة 

األخرى. والمعدات  والعقارات  المتلكات  لبنود  بالنسبة 

على  الثابت  القسط  بطريقة  اإلستهالك  إحتساب  يتم 
الممتلكات  لبنود  المتوقعة  اإلنــتــاجــيــة  ــار  ــم األع ــدى  م

يلي:   كما  والمعدات  والعقارات 

ت ا سنــو الموجودات فئة 
20 ني مبا

10 - 3 مركبات

5 - 3 أدوات

5 - 3 وتركيبات أثاث 

5 - 3 ومعدات كمبيوتر  أجهزة 

وبعض  والمعدات  اآلالت  استهالك  طريقة  إحتساب  يتم 
اإلنتاج. ساعات  عدد  طريقة  بإستخدام  المركبات 

بعد  بالتكلفة،  التنفيذ  تحت  رأسمالية  أعمال  إدراج  يتم 
الفئة  إلى  التنفيذ  الرأسمالية تحت  االكتمال تحول األعمال 

والمعدات. والعقارات  الممتلكات  من  المناسبة 

دوريا  اإلستهالك  وطريقة  اإلنتاجي  العمر  مراجعة  يتم 
مع  متفقتين  اإلستهالك  وفترة  الطريقة  أن  من  للتأكد 

الممتلكات  بنود  من  المتوقعة  االقتصادية  المنافع  نمط 
والمعدات. والعقارات 

والمعدات  والعقارات  الممتلكات  ببنود   االعتراف  إلغاء  يتم 
إقتصادية  منفعة  وجــود  إنتفاء  عند  أو  استبعادها  عند 

الموجودات. لتلك  المستمر  االستعمال  من  متوقعة 

ك(    الشهرة

والمبلغ  المحول  المقابل  فــي  ــادة  ــزي ال الشهرة  تمثل 
العادلة  القيمة  عن  المسيطرة  غير  للحصص  به  المعترف 
كما  المحتملة  ــزامــات  ــت واإلل والمطلوبات  لــلــمــوجــودات 
كأصل  مبدئيا  الشهرة  تظهر  اإلقتناء.  عملية  تاريخ  في 
ناقصا  بالتكلفة  الشهرة  قياس  يتم  والحــقــا  بالتكلفة 

القيمة. في  المتراكمة  اإلنخفاض  خسائر 

لحصة  العادلة  القيمة  صافي  في  ــادة  زي هناك  كــان  إذا 
عن  واإللتزامات  والمطلوبات  الموجودات  من  المجموعة 
القياس  تقييم  بإعادة  مطالبة  المجموعة  فإن   ، التكلفة 
تكلفة  قياس  ومراجعة  الــمــوجــودات  لصافي  والتحديد 
إعادة  بعد  المتبقية  الزيادة  قيمة  إدراج  ثم  ومن  اإلقتناء، 

المجمع. الخسائر  أو  األرباح  بيان  ضمن  مباشرة  التقييم 

فإنه   ، الشهرة  قيمة  في  إنخفاض  وجود  من  التأكد  لغرض 
للمجموعة  النقد  يتم توزيع الشهرة على كل وحدات توليد 
مراجعة  تتم  الــدمــج.  عملية  من  اإلنتفاع  لها  والمتوقع 
سنويا  عليها  الشهرة  توزيع  تم  التي  النقد  توليد  وحدات 
قيمة  إنخفاض  على  دليل  وجــود  عند  تكرارا  أكثر  بصورة  أو 
الوحدة. إذا كانت القيمة االستردادية لوحدة توليد النقد أقل 
من القيمة الدفترية لتلك الوحدة ، فإنه يتم تخفيض القيمة 
بقيمة  الــوحــدة  على  توزيعها  تــم  شهرة  ألي  الدفترية 
الموجودات  باقي  تخفيض  يتم  ثم  ومن   ، القيمة  إنخفاض 
الدفترية  للقيمة  طبقا  نسبي  بشكل  الوحدة  نفس  في 
الوحدة، وال يتم عكس خسائر اإلنخفاض في  لكل أصل في 

الالحقة. الفترات  في  بالشهرة  المتعلقة  القيمة 
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ويتم  النقد  توليد  وحدة  من  جزءا  الشهرة  تشكل  عندما 
فإن   ، الــوحــدة  ــذه  ه بــداخــل  العمليات  مــن  ــزء  ج إستبعاد 
جــزءًا  تمثل  المستبعدة  بـالعمليات  المــرتبطة  الشهرة 
تحديد  عند  وذلــك   ، العمليات  لهذه  الدفترية  القيمة  من 
يتم   . العمليات  هذه  إستبعاد  عن  الناتجة  الخسارة  أو  الربح 
أساس  على  الحالة  هذه  في  المستبعدة  الشهرة  قياس 
به  المحتفظ  والجزء  المستبعدة  للعمليات  النسبية  القيمة 

النقد. توليد  وحدة  من 

ل(    إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية

بمراجعة  المجموعة  تقوم  المالية،  الفترة  نهاية  في 
هناك  كان  إذا  فيما  لتحديد  للموجودات  الدفترية  القيم 
كان  إذا  الموجودات.  تلك  قيمة  في  إنخفاض  على  دليل 
القابلة  القيمة  تقدير  يتم  اإلنخفاض،  على  دليـل  يوجد 
في  اإلنخفاض  خسائر  إلحتساب  للموجودات  لالسترداد 
القيمة  الممكن تقدير  إذا لم يكن من   . )إن وجدت(  القيمة، 
المجموعة تقدير  القابلة لالسترداد ألصل منفرد، يجب على 
ينتمي  التي  النقد  توليد  لوحدة  لالسترداد  القابلة  القيمة 

األصل.  إليها 

ناقصا  العادلة  القيمة  هي  لالسترداد  القابلة  القيمة  إن 
أعلى.  أيهما  المستخدمة،  القيمة  أو  البيع  تكاليف 
خصم  خــالل  من  لألصل  المستخدمة  القيمة  تقدير  يتم 
القيمة  مقابل  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات 
أن يعكس  يجب  المناسب.  الخصم  بتطبيق سعر  لها  الحالية 
الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقديرات  الخصم  سعر 

باألصل. المتعلقة  والمخاطر  للنقود 

إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لألصل )أو وحدة 
يجب  فإنه  لألصل،  الدفترية  القيمة  من  أقل  النقد(  توليد 
النقد( إلى  تخفيض القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد 
اإلنخفاض  بخسارة  اإلعتراف  يجب  لالسترداد.  القابلة  القيمة 
المجمع،  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  مباشرة  القيمة  في 
وفي  تقييمها  معاد  لألصل  الدفترية  القيمة  كانت  إذا  إال 

األصل  قيمة  إنخفاض  خسارة  معالجة  يجب  الحالة  هــذه 
تقييم. إعادة  كإنخفاض 

تــزداد  الحقا،  القيمة  في  اإلنخفاض  خسارة  عكس  عند 
القيمة  إلى  النقد(  توليد  وحدة  )أو  لألصل  الدفترية  القيمة 
المبلغ  يزيد  أن ال  يجب  القابلة لالسترداد.  المعدلة  التقديرية 
المبلغ  عن  القيمة  إنخفاض  خسارة  عكس  بسبب  الدفتري 
بأية  اإلعتراف  يتم  لم  أنه  لو  سيحدد  كان  الذي  الدفتري 
النقد(  توليد  وحــدة  )أو  األصــل  قيمة  إنخفاض  من  خسارة 
خسارة  بعكس  اإلعــتــراف  يجب  السابقة.  السنوات  خــالل 
الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  مباشرة  القيمة  في  اإلنخفاض 
المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل معاد تقييمها 
اإلنخفاض  خسائر  عكس  معالجة  يجب  الحالة  هذه  وفي 

التقييم. إعادة  في  كزيادة  القيمة  في 

م(     العمليات غير المستمرة

المجموعة،  أعمال  من  جزءا  المستمرة  غير  العمليات  تمثل 
النقدية  وتدفقاتها  أعمالها  نتائج  فصل  يمكن  والتي 

أيضا: والتي  المجموعة،  باقي  من  واضح  بشكل 

منفصل.	  جغرافي  قطاع  أو  جوهري  نشاط  تمثل 

جوهري 	  نشاط  الستبعاد  منسقة  خطة  من  جزءا  تمثل 
منفصل. جغرافي  قطاع  أو 

البيع 	  لغرض  أساسا  المقتناة  التابعة  الشركات  تشمل 
الحقا.

البيع  يتم تصنيف تلك العمليات كعمليات غير مستمرة عند 
مستمرة،  غير  كعمليات  التصنيف  شــروط  تحقق  عند  أو 

أوال. يحدث  أيهما 

بالعمليات  المتعلقة  والمصروفات  ــرادات  االيـ إدراج  يتم 
والمصروفات  االيرادات  عن  منفصل  بشكل  المستمرة  غير 
الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  المستمرة  بالعمليات  المتعلقة 
المنتهية  للفترة  الربحية  مستوى  حتى  وذلــك  المجمع 
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حتى  المقارنة،  الفترات  وكذلك  المالية  البيانات  تاريخ  في 
الشركة  في  مسيطرة  غير  بحصة  المجموعة  احتفظت  وإن 
كبند  الخسارة  أو  الربح  إدراج  يتم  حيث  البيع،  بعد  التابعة 

المجمع. الخسائر  أو  األرباح  بيان  ضمن  مستقل 

ن( المخصصات 

ــون على  ــك ي بــالــمــخــصــص فــقــط عــنــدمــا  ــراف  ــتـ يــتــم اإلعـ
لحدث  نتيجة  محتمل،  أو  حالي  قانوني  إلتزام  المجموعة 
صادرا  تدفقا  ذلك  يتطلب  أن  معه  المرجح  من  يكون  سابق 
إجراء  إمكانية  مع  اإللتزام،  لتسوية  اإلقتصادية  للموارد 
المخصصات  مراجعة  ويتم  اإللتزام.  لمبلغ  موثـوق  تقدير 
مالية  سنة  كــل  نهاية  فــي  تقرير  فــتــرة  كــل  نهاية  فــي 
تأثير  يكون  وعندما  حالي.  تقدير  أفضل  إلظهار  وتعديلها 
المبلغ  يــكــون  أن  فيجب  مــاديــا،  للنقود  الزمنية  القيمة 
للمصاريف  الحالية  القيمة  هــو  كمخصص  بــه  المعترف 
المخصصات  إدراج  يتم  ال  ــزام.  ــت اإلل لتسوية  المتوقعة 

المستقبلية. التشغيلية  للخسائر 

س(   مخصص مكافأة نهاية الخدمة

للموظفين  الخدمة  نهاية  لمكافأة  مخصص  إحتساب  يتم 
وعقود  األهلي  القطاع  في  الكويتي  العمل  لقانون  طبقا 
التي  الدول  في  بها  المعمول  العمل  وقوانين  الموظفين 
غير  اإللتزام  هذا  إن  بها.   نشاطها  التابعة  الشركات  تزاول 
لو  فيما  موظف،  لكـل  المستحق  المبلغ  يمثل  الممول 
يقارب  والذي  المالية،  الفترة  نهاية  في  خدماته  إنهاء  تم 

النهائي. اإللتزام  لهذا  الحالية  القيمة 

ع( توزيعات األرباح لمساهمين الشركة األم

وغير  النقدية  األرباح  بتوزيعات  باالعتراف  المجموعة  تقوم 
إقرار  عند  كمطلوبات  األم  الشركة  لمساهمي  النقدية 
التوزيعات  تلك  قرار  يعود  ال  وعندما  نهائيا،  التوزيعات  تلك 
عند  التوزيعات  تلك  إقــرار  يتم  المجموعة.  الرادة  خاضعا 

السنوية  العمومية  الجمعية  قبل  من  عليها  الموافقة 
تلك  بقيمة  االعتراف  يتم  حيث  األم،  الشركة  لمساهمي 

الملكية. بحقوق  التوزيعات 

العادلة  بالقيمة  النقدية  غير  الــتــوزيــعــات  قــيــاس  يتم 
إعادة  نتيجة  إدراج  مع  توزيعها  سيتم  التي  للموجودات 
القياس بالقيمة العادلة مباشرة ضمن حقوق الملكية. عند 
القيمة  بين  الفرق  فان  النقدية،  غير  التوزيعات  بتلك  القيام 
للموجودات  الدفترية  والقيمة  االلــتــزام  لذلك  الدفترية 

الخسائر. أو  األرباح  بيان  إدراجها في  يتم  الموزعة 

يتم االفصاح عن توزيعات األرباح التي تم إقرارها بعد تاريخ 
المالي  المركز  بيان  لتاريخ  الحقة  كأحداث  المالية  البيانات 

المجمع.

ف(   رأس المال 

التكاليف  إن  ملكية.  كحقوق  العادية  األســهــم  تصنف 
يتم  جديدة  أسهم  بإصدار  مباشرة  المرتبطة  اإلضافية 
المبالغ  مــن  مخصومة  الملكية  حــقــوق  ضــمــن  عــرضــهــا 

. لمحصلة ا

ص(  عالوة اإلصدار 

عند  المحصل  النقد  قيمة  زيــادة  في  االصــدار  عالوة  تمثل 
المصدرة.  لألسهم  االسمية  القيمة  عن  األسهم  اصدار 
التي  الحاالت  في  إال  للتوزيع  قابلة  غير  اإلصــدار  عالوة  إن 

القانون.  عليها  نص 

ق(    أسهم خزانة 

الخاصة  األم  الشركة  أسهم  في  الخزانة  أسهم  تتمثل 
ــا الحــقــا مــن قبل  ــراؤه الــتــي تــم إصــدارهــا ثــم إعـــادة ش
وتتم  بعد.  إلغائها  أو  إصـدارها  إعادة  يتم  ولم  المجموعة 
التكلفة.  طريقة  بإستخدام  الخزانة  أسهم  عن  المحاسبة 
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وفقا لطريقة التكلفة، يتم إدراج متوسط تكلفة األسهم 
الملكية.  حقوق  ضمن  معاكس  كحساب  شراؤها  المعاد 
في  ــاح  األربـ إدراج  يتم  األســهــم  هــذه  إصـــدار  إعـــادة  عند 
الملكية«  حقوق  ضمن  للتوزيع  قابل  غير  منفصل  حساب 
محققة  خسائر  أي  تحميل  ويتم  خزانة«،  أسهم  احتياطي 
لذلك  ــن  ــدائ ال الــرصــيــد  حـــدود  فــي  نفسه  الــحــســاب  عــلــى 
ــاح  األرب على  اإلضافية  الخسائر  تحميل  ويتم  الحساب، 
التوالي. على  اإلصدار  عالوة  ثم  االحتياطيات  ثم  المرحلة 

الخزانة  أسهم  بيع  عن  الحقا  المحققة  األربــاح  تستخدم 
ــدار  اإلص ــالوة  ع فــي  سابقا  المسجلة  الخسائر  لمقابلة 
أسهم  احتياطي  ثم  المرحلة  األرباح  ثم  االحتياطيات  ثم 
عن  نقدية  توزيعات  أي  دفع  يتم  ال  التوالي.  على  الخزانة 
زيادة  إلى  يؤدي  المنحة  أسهم  إصدار  إن  الخزانة.  أسهم 
متوسط  وتخفيض  نسبي  بشكل  الخزانة  أسهم  عــدد 
أسهم  تكلفة  إجمالي  على  يؤثر  أن  دون  السهم  تكلفة 

الخزانة.

ملكية  في  حصة  المجموعة  في  شركة  أي  شــراء  عند 
المبلغ  الخزانة(، يتم خصم  رأس مال الشركة األم )أسهم 
مباشرة  المتعلقة  اإلضافية  التكاليف  متضمنا  المدفوع 
بمساهمي  الخاصة  الملكية  حقوق  من  الخزانة  بأسهم 
الشركة األم إلى أن يتم إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها. 
مبلغ  أي  إضافة  يتم  الحقا،  األسهم  إصدار  إعادة  حال  في 
المباشرة  اإلضافية  التكاليف  خصم  بعد  بالصافي  مستلم 
بمساهمي  الــخــاصــة  الــمــلــكــيــة  حــقــوق  ــي  ف للعملية  
يتم  الحقا،  األسهم  إصدار  إعادة  حال  في   . األم  الشركة 
التكاليف  خصم  بعد  بالصافي  مستلم  مبلغ  أي  إضافة 
الخاصة  الملكية  حقوق  في  للعملية   المباشرة  اإلضافية 

األم. الشركة  بمساهمي 

ر(    احتياطي آخر

في  التغير  أثر  لتسجيل  اآلخــر  اإلحتياطي  استخدام  يتم 
السيطرة. فقدان  دون  تابعة  شركات  ملكية  حقوق  حصص 

ش(   تحقق اإليراد
اإليــراد   )15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يعرف 
االعتيادية«  المنشأة  أنشطة  من  الناتج  »الدخل  أنه  على 
عن  للمحاسبة  خــطــوات  خمس  مــن  نــمــوذج  إنــشــاء  ويتم 
ويتطلب  الــعــمــالء،  مــع  الــعــقــود  مــن  الــنــاشــئــة  ــرادات  ــ اإليـ
المقابل  يعكس  الــذي  المبلغ  تسجيل  بــاإليــراد  االعــتــراف 
أو  بضاعة  بيع  مقابل  استحقاقه  المجموعة  تتوقع  الذي 

للعمالء. خدمات  تأدية 

: الخمس  النموذج  خطوات  يلي  فيما 

ُيعّرف 	   - العميل  مع  العقد  تحديد   : ــي  األول الخطوة 
حقوقًا  ينشئ  أكثر  أو  طرفين  بين  اتفاق  بأنه  العقد 
بكل  الخاصة  المعايير  ويحدد  النفاذ  واجبة  والتزامات 

به. الوفاء  يجب  عقد 

 	 - العقد  في  األداء  التزامات  تحديد   : الثانية  الخطوة 
لبيع  العميل  مــع  العقد  فــي  وعــد  هــو  األداء  الــتــزام 

العميل. إلى  الخدمات  تأدية  أو  البضائع 

الخطوة الثالثة : تحديد سعر المعاملة - سعر المعاملة 	 
لبيع  إستحقاقه  المجموعة  تتوقع  الذي  المقابل  هو 
 ، عليها  المتفق  العميل  إلى  الخدمات  تأدية  أو  البضائع 
التعاقد. نيابة عن أطراف خارج  المبالغ المحصلة  باستثناء 

التزامات 	  على  المعاملة  سعر  توزيع  الرابعة:  الخطوة 
على  يحتوي  الذي  للعقد  بالنسبة   – العقد  في  األداء 
أكثر من التزام أداء، ستقوم المجموعة بتخصيص سعر 
يمثل  الذي  المبلغ  حدود  في  أداء  التزام  لكل  المعاملة 
نظير  استحقاقه  المجموعة  تتوقع  الذي  المقابل  مبلغ 

باألداء. االلتزام  ذلك  تلبية 

كما( 	  )أو  عندما  باإليراد  االعتراف   : الخامسة  الخطوة 
األداء. بالتزام  المجموعة  تفي 

من   )15( رقــم  المالية  للتقارير  الــدولــي  المعيار  يتطلب 
كافة  اإلعــتــبــار  فــي  األخــذ  مــع   ، اآلراء  مــراعــاة  الــشــركــات 
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من  خطوة  كل  تطبيق  عند  الصلة  ذات  والظروف  الحقائق 
يحدد  كما  عمالئها.  مع  العقود  على  النموذج  خطوات 
للحصول  اإلضافية  التكاليف  عن  المحاسبة  طريقة  المعيار 
العقد.  بتنفيذ  مباشرة  المرتبطة  والتكاليف  العقد  على 

شاملة. إفصاحات  المعيار  يتطلب  كما 

 ،)15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  قبل 
للمقابل  العادلة  بالقيمة  باإليراد  تعترف  المجموعة  كانت 
تــأديــة  أو  الــبــضــاعــة  بــيــع  عــنــد  المستحق  أو  المستلم 
بالصافي  للمجموعة  االعتيادي  النشاط  ضمن  الخدمات 
تقوم  كما  والتنزيالت.  الخصومات  المرتجعات،  خصم  بعد 
الممكن  من  يكون  عندما  باإليرادات  باالعتراف  المجموعة 
المنافع  أن  المرجح  من  وأنه  بها،  موثوق  بصورة  قياسها 
إن  للمجموعة.  تتدفق  ســوف  االقتصادية  المستقبلية 
جميع  حل  يتم  أن  إلى  بها  موثوق  تعتبر  ال  اإليرادات  مبالغ 

البيع.  بعملية  المرتبطة  االلتزامات 

يتم   ،  )15( رقــم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقًا 
مدى  على  أو  محدد  وقــت  فــي  إمــا  ــرادات  ــاإلي ب االعــتــراف 
بتلبية  المجموعة  تقوم  كلما(  )أو  عندما  الوقت،  من  فترة 
الخدمات  تأديه  أو  البضاعة  بيع  طريق  عن  األداء  التزامات 
بنقل  الــمــجــمــوعــة  ــوم  ــق وت لــعــمــالئــهــا.  عليها  المتفق 
من  فترة  مدى  على  الخدمات  أو  البضاعة  على  السيطرة 
أي  استيفاء  عند  وذلك  محدد(  وقت  في  )وليس  الوقت 

التالية: المعايير  من 

أداء 	  تــقــدمــھــا  ــي  ــت ال الــمــنــافــع  الــعــمــيــل  يــتــلــقــى  أن 
حالما  نفسه  الــوقــت  فــي  ويستھلكھا  المجموعة 

أو   ، باألداء  المجموعة  قامت 

سبيل 	  )على  األصــل  يحسن  أو  ينشئ  المجموعة  أداء 
عليه  يسيطر  الـــذي  التنفيذ(  قيد  األعــمــال  الــمــثــال، 

أو تحسينه،  أو  األصل  تشييد  عند  العميل 

بديل 	  استخدام  له  أصل  أي  ينشئ  ال  المجموعة  أداء 
الدفعات  النفاذ في  للمجموعة، وللمجموعة حق واجب 

تاريخه. حتى  المكتمل  األداء  مقابل 

من  أي  تتحقق  لم  إذا  محدد  وقــت  في  السيطرة  تنقل 
فترة  مدى  على  الخدمة  أو  البضاعة  لنقل  الالزمة  المعايير 
االعتبار  في  التالية  العوامل  المجموعة  تأخذ  الوقت.  من 

يتم: السيطرة أم لم  سواء تم تحويل 

مقابل 	  الدفعات  في  حالي  حق  للمجموعة  يكون  أن 
األصل.

األصل.	  للعميل حق قانوني في  أن يكون 

 	. لألصل  المادية  الحيازة  بتحويل  المجموعة  تقوم  أن 

لملكية 	  المھمة  والمنافع  المخاطر  العميل  يمتلك  أن 
األصل .

األصل.	  العميل  يقبل  أن 

المستلم  للمقابل  العقود  بمطلوبات  المجموعة  تعترف 
وتدرج  تلبيتها،  يتم  لم  التي  األداء  بالتزامات  والمتعلقة 
المركز  بيان  فــي  األخــرى  المطلوبات  مثل  المبالغ  هــذه 
بتلبية  المجموعة  قامت  إذا  وبالمثل،  المجمع.  المالي 
إما  تعترف  فإنها  المقابل،  استالم  قبل  األداء  التزامات 
المالي  المركز  بيان  فــي  مدينين  أو  العقد  بــمــوجــودات 
الوقت  مرور  غير  معايير  هناك  كانت  إذا  لما  وفقًا  المجمع 

المقابل. استحقاق  قبل 

مع  العقد  على  للحصول  اإلضافية  التكاليف  رسملة  يتم 
هذه  استرداد  المجموعة  تتوقع  حيث  تكبدها  عند  العميل 
الحصول  يتم  لم  إذا  التكاليف  تلك  تكبد  يتم  وال  التكاليف، 
المتكبدة  المبيعات  عموالت  تسجيل  يتم  العقد.  على 
تلك  إطفاء  فترة  كانت  إذا  كمصروف  المجموعة  قبل  من 

سنة. من  أقل  التكاليف 

التالية: األنشطة  من  ينتج  المجموعة  إيرادات  مصادر  إن 

1( مبيعات البضاعة

للبضاعة  الــصــادرة  الفواتير  قيمة  مجموع  المبيعات  تمثل 
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تحويل  عند  البضائع  بيع  إيراد  تحقق  يتم  السنة.  خالل  المباعة 
المستقلة  للمبيعات  بالنسبة  للعميل.  البضاعة  على  السيطرة 
لخدمات  تخضع  ال  أو  المجموعة  قبل  من  معدلة  ليست  التي 
الــذي  الــوقــت  فــي  السيطرة  تحويل  يتم  كبيرة،  متكاملة 
عندما  التسليم  ويتم  نزاع.  دون  البضاعة  العميل  فيه  يتسلم 
شراؤها  تم  والتي  محدد،  موقع  إلــى  البضاعة  شحن  يتم 
التقادم  مخاطر  تحويل  يتم  كما  العميل،  قبل  من  سابقا 
لعقد  وفقًا  العميل  يقبلها  أن  وإما  العميل،  إلي  والخسارة 
المجموعة  أن يكون لدى  أو  القبول  أو يتم تجاوز شروط  البيع 

القبول. شروط  كافية  تلبية  على  موضوعي  دليل 

متكاملة  خــدمــات  مــع  بيعها  أو  البنود  تلك  تعديل  عند 
وحيد  أداء  التزام  تمثل  والخدمات  البضاعة  فإن  جوهرية، 
ومجمع وعليه يجب تحويل السيطره عليه على مدى فترة 
نوعه  من  فريد  المجمع  المنتج  أن  بسبب  وذلك  الوقت.  من 
حق  المجموعة  ولــدى  بديل(  استخدام  يوجد  )ال  للعميل 
التي  األعمال  مقابل  الدفعات  على  للحصول  النفاذ  واجب 
تمت حتى تاريخه. يتم االعتراف بالتزامات األداء على مدى 

التكامل. أو  التعديل  أعمال  أداء  الوقت مع  فترة من 

تركيب  وخــدمــات  بضاعة  توريد  تشمل  العقود  كانت  إذا 
مدى  على  ــراد  ــاإلي ب ــراف  االعــت يتم  ثابتة،  أتــعــاب  مقابل 
بسبب  وحيد  أداء  كالتزام  تسجيله  ويتم  الوقت،  من  فترة 
تشمل  عندما  الــعــقــد.  عناصر  بين  المتداخلة  الــعــالقــات 
سعر  إجمالي  توزيع  يتم  البيع،  بعد  ما  خدمات  العقود 
المحددة  األداء  التزامات  من  التزام  كل  على  المعاملة 
لم  إذا  بند.  لكل  البيع  أسعار  أســاس  على  العقد  بموجب 
أساس  على  تقديرات  تعتبر  فإنها  مباشر،  بشكل  ذلك  يذكر 

ربح. هامش  إليها  مضاف  المتوقعة  التكلفة 

2( تقديم الخدمات

عند  معين  وقت  في  الخدمات  عقود  ــرادات  إي تحقق  يتم 
للعمالء. الخدمة  تقديم 

3(  عقود المقاوالت

بطريقة  الوقت  مدى  على  المقاوالت  عقود  إيرادات  تتحقق 
تكاليف  نسبة  أي  المدخالت(،  )أسلوب  التكلفة  إلى  التكلفة 
إجمالي  إلى  تاريخه  حتى  المنجزة  لألعمال  المتكبدة  العقد 
يصل  عندما  فقط  ــاح  األرب تتحقق  المقدرة.  العقد  تكاليف 
األربــاح  تقدير  عندها  يمكن  التي  المرحلة  تلك  إلى  العقد 
التغيرية  األوامر  المطالبات،  وتؤخذ  معقولة.  بدرجة  النهائية 
أرباح  احتساب  لغرض  االعتبار  في  للعقد  الحوافز  ودفعات 
االعتراف  يتم  كما  لها،  العقد  مالك  موافقة  عند  العقد 

حدوثها. تبين  فور  بالكامل  للعقود  المتوقعة  بالخسائر 

عقود  مــن  ــراد  ــ االي تــقــديــر  الممكن  مــن  يــكــون  ال  عــنــدمــا 
اإليراد  من  التحقق  يتم  فإنه  معقولة،  بصورة  المقاوالت 
من  والتي  العقد  تكاليف  من  تحمله  تم  الذي  المدى  إلى 
يتم  العقود  تكاليف  إن  لالسترداد.  قابلة  تكون  أن  المرجح 
التي تم تكبدها فيها. الفترة  االعتراف بها كمصروف في 

4( إيرادات ومصاريف الفوائد

تــحــتــســب إيــــــرادات ومــصــاريــف الـــفـــوائـــد، عــلــى أســـاس 
الفعلية.  الفائدة  أسلوب  باستخدام  وذلــك  زمني  نسبي 
تقوم  المدينين،  قيمة  في  انخفاض  هناك  يكون  عندما 
إلى  المبالغ  لتلك  الدفترية  القيمة  بتخفيض  المجموعة 
النقدية  بالتدفقات  تقدر  والتي  لالسترداد  القابلة  قيمتها 
معدل  باستخدام  والمخصومة  المتوقعة  المستقبلية 
االستمرار  ويتم  المالية،  باألداة  المتعلق  الفعلي  الفائدة 
في إطفاء الخصم كإيراد فوائد. إن إيرادات الفوائد للمدينين 
بها  االعتراف  يتم  قيمتها  في  دائم  انخفاض  يوجد  التي 
المستردة  التكلفة  أساس  على  أو  تحصيلها  حالة  في  إما 

الظروف. لمقتضيات  طبقا 

5( توزيعات األرباح

حق  يثبت  عــنــدمــا  ــاح  ــ األرب تــوزيــعــات  إيــــرادات  تحقق  يــتــم 
الدفعات. تلك  إستالم  في  المجموعة 
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6(    اإليجارات

أساس  على  اكتسابها،  عند  اإليجارات،  إيرادات  تحقق  يتم 
زمني. نسبي 

7(  أرباح بيع االستثمارات 

من  المتحصل  بين  بالفرق  االستثمارات  بيع  ــاح  أرب تقاس 
ويتم  البيع،  تاريخ  في  للموجودات  الدفترية  والقيمة  البيع 

البيع. تاريخ  في  بها  اإلعتراف 

8(  إيرادات بيع عقارات

مبدأ  أســاس  على  العقارات  بيع  ــإيــرادات  ب االعــتــراف  يتم 
الشروط  جميع  تتوفر  عندما  وذلــك  الكامل،  االستحقاق 

التالية:

العقود.	  وتوقيع  البيع  عملية  اكتمال  عند 

كافيا 	  البيع(  )قيمة  المشترى  استثمار  يكون  عندما 
البيانات  تاريخ  في  كما  العقار  قيمة  بدفع  التزامه  لبيان 

المالية.

البيع 	  عن  للمجموعة  المدينة  الذمم  مرتبة  تنخفض  أال 
. مستقبال

الــســيــطــرة 	  بــنــقــل  ــت  ــام الــمــجــمــوعــة قـــد ق ــون  ــك ت أن 
. ي للمشتر

العقار يمكن قياسها 	  الالزمة إلكمال  إذا كانت األعمال 
أو  سهلة،  بصورة  االستحقاق  أســاس  على  وقيدها 
للقيمة  بالنسبة  جوهرية  غير  األعــمــال  تلك  كانت  إذا 

للعقد.  اإلجمالية 

9(  اإليرادات و المصاريف األخرى

مبدأ  أساس  على  األخرى  والمصاريف  اإليرادات  تحقق  يتم 
. االستحقاق 

المرحلة االنتقالية

المالية  للتقارير  الــدولــي  المعيار  متطلبات  تطبيق  عند 
على  جوهري  أثر  ينتج  لم  أنه  المجموعة  حددت   ،)15( رقم 

المجمعة. المالية  بياناتها 

ت(    تكاليف اإلقتراض

إنشاء  أو  بتملك  مباشرة  المتعلقة  االقتراض  تكاليف  إن 
تكاليف  رسملة  لشروط  المستوفاة  الموجودات  إنتاج  أو 
زمنيا  وقــتــا  تتطلب  الــتــي  الــمــوجــودات  وهــي  ــراض،  ــت االق
إضافتها  يتم  البيع،  أو  لالستخدام  جاهزة  لتصبح  طويال 
جوهري  بشكل  جاهزة  تصبح  حتى  الموجودات  تلك  لتكلفة 
من  المحصلة  االستثمارات  إيرادات  إن  البيع.  أو  لالستخدام 
خالل  والمستثمرة  محددة  لقروض  المؤقت  االستثمار 
تكاليف  من  خصمها  يتم  للصرف  استغاللها  عدم  فترة 
تكاليف  كــافــة  إدراج  يتم  لــالســتــرداد.  القابلة  التمويل 
المجمع  الخسائر  أو  األربـــاح  بيان  فــي  األخـــرى  االقــتــراض 
االقتراض  تكاليف  إن  فيها.  تكبدها  يتم  التي  الفترة  في 
من  تكبدها  تم  التي  األخــرى  والتكاليف  الفوائد  تشمل 

األموال. باقتراض  يتعلق  فيما  الشركة 

ث(   العمالت األجنبية 

بالدينار  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تقيد 
الــكــويــتــي وفــقــا ألســعــارالــصــرف الــســائــدة بــتــاريــخ هــذه 
والمطلوبات  الموجـودات  تحويل  إعادة  ويتم  المعامالت. 
المالية  الفترة  نهاية  بتاريخ  األجنبية  بالعمالت  النقدية 
بذلك  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقا  الكويتي  الدينار  إلى 
المدرجة  األجنبية  بالعمالت  غيرالنقدية  البنود  أما  التاريخ. 
الصرف  إعادة تحويلها وفقا ألسعار  العادلة فيتم  بالقيمة 
غير  البنود  إن   . العادلة  قيمتها  تحديد  تاريخ  في  السائدة 
التكلفة  أساس  على  المدرجة  األجنبية  بالعمالت  النقدية 

. تحويلها  يعاد  ال  التاريخية 
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النقدية  البنود  تسويات  من  الناتجة  التحويل  فــروق  تــدرج 
ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر 
غير  البنود  من  الناتجة  التحويل  فروق  إن   . للفترة  المجمع 
والمصنفة  المالية  األدوات  في  كاالستثمارات  النقدية 
التراكمية  »التغيرات  ضمن  فتدرج  للبيع  متاحة  كاستثمارات 

اآلخر. الشامل  الدخل  ضمن  العادلة«  القيمة  في 

التابعة  للشركات  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم 
السائدة  الصرف  ألسعار  وفقا  الكويتي  الدينار  إلى  األجنبية 
لتلك  األعمال  نتائج  تحويل  يتم  المالية.  الفترة  نهاية  بتاريخ 
الشركات إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار صرف مساوية 
المعامالت،  هذه  تاريخ  في  السائدة  الصرف  ألسعار  تقريبا 
مباشرة  التحويل  من  الناتجة  التقييم  فــروق  إدراج  ويتم 
في  الفروق  هذه  إدراج  ويتم  اآلخر.  الشامل  الدخل  ضمن 
تم  التي  الفترة  خــالل  المجمع  الخسائر  أو  ــاح  األربـ بيان 

فيها. األجنبية  العمليات  إستبعاد 

إن الشهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات 
كموجودات  معها  التعامل  يتم  أجنبية  شــركــات  ــراء  ش
الصرف  بأسعار  األجنبية ويتم تحويلها  الشركات  ومطلوبات 

اإلقفال. بتاريخ  السائدة 

خ(    عقود اإليجار

تشغيلية  إيــجــار  عــقــود  أنــهــا  على  ــجــار  اإلي عــقــود  تصنف 
والعوائد  المخاطر  من  جوهري  بجزء  المؤجر  إحتفظ  إذا 
األخــرى  اإليجار  عقود  جميع  تصنف  بالملكية.  المتعلقة 
كعقود إيجار تمويلية. إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو 
مضمون  إلى  يستند  إيجار  يتضمن  ترتيب  أو  تأجيري  ترتيب 
الترتيب  هذا  تنفيذ  كان  إذا  ما  تقييم  ويتطلب  الترتيب،  هذا 
أو  محددة،  موجودات  أو  معين  أصل  إستخدام  على  يعتمد 

الحق في إستخدام األصل. يمنح  أو  ينقل  الترتيب  أن 

عقد اإليجار التمويلي

1( المجموعة كمؤجر

اإليجار  عقد  تحت  المستأجرين  من  المستحقة  المبالغ  إن 
استثمار  صافي  بقيمة  كمدينين  إدراجها  يتم  التمويلي 
عقود  من  اإليراد  توزيع  يتم  اإليجار.  عقد  في  المجموعة 
نسبة  تعكس  بحيث  مالية  فترات  على  التمويلية  اإليجار 
القائم  المجموعة  استثمار  صافي  على  ثابت  دوري  عائد 

اإليجار. بعقود  يتعلق  فيما 

2( المجموعة كمستأجر

يتم  تمويلي  إيجار  عقد  تحت  بها  المحتفظ  الموجودات  إن 
بالقيمة  وذلك  بالمجموعة  خاصة  كموجودات  بها  االعتراف 
العادلة في تاريخ بدء عقد اإليجار، أو بمقدار القيمة الحالية 
االلتزامات  إن  أقل.  أيهما  اإليجار،  عقد  لدفعات  األدنى  للحد 
المركز  بيان  في  تظهر  المؤجر  لصالح  بالعقد  المرتبطة 

تمويلي.  إيجار  عقد  مقابل  كالتزامات  المجمع  المالي 

وتخفيض  التمويلية  األعباء  بين  اإليجار  دفعات  توزيع  يتم 
سعر  هناك  يكون  بحيث  اإليجار  عقد  عن  الناشئ  االلتزام 
األعباء  تدرج  االلتزام.  من  المتبقي  الرصيد  على  ثابت  فائدة 
إذا كانت  إال  المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  التمويلية ضمن 
هذه  وفي  للرسملــة،  مؤهلة  بموجودات  مباشرة  مرتبطة 
تتبعها  التي  العامة  للسياسة  طبقا  رسملتها  يتم  الحالة 

االقتراض. لتكاليف  المجموعة 

عقد اإليجار التشغيلي 

1( المجموعة كمؤجر

التشغيلي  اإليجار  عقد  من  اإليجارات  بإيرادات  اإلعتراف  يتم 
اإليجار.  عقد  مدة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على 
التفاوض  عند  المتكبدة  األولية  المباشرة  التكاليف  إن 
إضافتها  يتم  التشغيلي  اإليجار  لعقد  الترتيبات  ــراء  وإج
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بها  اإلعتراف  ويتم  المؤجر  لألصل  الدفترية  القيمة  على 
اإليجار عقد  فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على 

2( المجموعة كمستأجر

يتم  إيجار تشغيلي  المستحقة تحت عقد  اإليجار  إن دفعات 
أساس  على  المجمع  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في  إدراجها 
العوائد  إن  اإليجار.  عقد  فترة  مدى  على  الثابت  القسط 
اإليجار  عقد  في  للدخول  كحافز  والمستحقة  المستلمة 
على  الثابت  القسط  أساس  على  توزيعها  يتم  التشغيلي 

اإليجار مدى مدة فترة 

ذ(     حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة  احتساب  يتم 
مؤسسة  حصة  قبل  األم  الــشــركــة  ــح  رب مــن   1% بــواقــع 
الوطنية  العمالة  دعم  وضريبة  العلمي  للتقدم  الكويت 
وبعد  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  ومــكــافــأة  ــاة  ــزك ال وحــصــة 
الشركات  ــاح  أرب من  وحصتها  المتراكمة  الخسائر  خصم 
إلى  والمحول  والزميلة  التابعة  الكويتية  المساهمة 
حــســاب االحــتــيــاطــي االجـــبـــاري. لــم يــتــم احــتــســاب حصة 
في  المنتهية  للسنة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 
حصة  الحتساب  يخضع  ربح  وجود  لعدم   2018 ديسمبر   31

أساسه.  على  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

ض(  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 2.5% بواقع  الوطنية  العمالة  دعم  ضريبة  احتساب  يتم 
حصة  خصم  قبل  األم  الشركة  بمساهمي  الخاص  الربح  من 
العمالة  دعم  وضريبة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 
الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس االدارة وبعد 
الزميلة  الشركات  أربــاح  في  األم  الشركة  حصة  إستبعاد 
ضريبة  في  حصتها  وكذلك  الكويت  بورصة  في  المدرجة 
التابعة  الشركات  من  المدفوعة  الوطنية  العمالة  دعم 
النقدية  األربـــاح  وتوزيعات  الكويت  بورصة  في  المدرجة 

الكويت،  بورصة  في  المدرجة  الشركات  من  المستلمة 
الوزاري  والقرار   2000 لسنة   19 رقم  للقانون  طبقا  وذلك 

له. المنفذة  التنفيذية  والقواعد   2006 لسنة   24 رقم 

ظ(    حصة الزكاة

الخاص  الــربــح  مــن   1% بــواقــع  الــزكــاة  حصة  احتساب  يتم 
مؤسسة  حصة  خصم  قبل  األم  الــشــركــة  بمساهمي 
الوطنية  العمالة  دعم  وضريبة  العلمي  للتقدم  الكويت 
وبعد  االدارة  مجلس  أعــضــاء  ومــكــافــأة  ــاة  ــزك ال وحــصــة 
المساهمة  الشركات  أربــاح  في  الشركة  حصة  إستبعاد 
المدفوعة  الزكاة  حصة  وكذلك  والتابعة  الزميلة  الكويتية 
وتوزيعات  التابعة  الكويتية  المساهمة  الشركات  من 
المساهمة  الــشــركــات  مــن  المستلمة  النقدية  ــاح  األربـ
 2006 لسنة   46 رقــم  للقانون  طبقا  ــك  وذل الكويتية، 
التنفيذية  والقواعد   2007 لسنة   58 رقم  الوزاري  والقرار 
المنتهية  للسنة  الزكاة  حصة  إحتساب  يتم  لم  له.  المنفذة 
تحتسب  مالي  ربــح  وجــود  لعدم   2018 ديسمبر   31 في 

أساسه. على  الزكاة  حصة 

ع(    األحداث المحتملة 

المالية  البيانات  ضمن  المحتملة  المطلوبات  إدراج  يتم  ال 
إقتصادية  مـــوارد  إســتــخــدام  يكون  عندما  إال  المجمعة 
سابقة  أحداث  نتيجة  أومتوقع  حالي  قانوني  إلتزام  لسداد 
بصورة  سداده  المتوقع  المبلغ  تقدير  إمكانية  مع  مرجحا 
المحتملة  المطلوبات  عن  اإلفصاح  يتم  ذلك،  وبخالف  كبيرة. 

مستبعـدًا.  إقتصاديـة  خسائر  تحقيق  احتمال  يكن  لم  ما 

المالية  البيانات  ضمن  المحتملة  الموجودات  إدراج  يتم  ال 
المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع 

مرجحًا.   سابقة  أحداث  نتيجة  إقتصادية 
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أ أ ( معلومات القطاع 

في  يعمل  المجموعة  مـن  منفصل  جــزء  هـو  القطاع  إن 
تكبد  أو  إيرادات  اكتساب  عنها  ينتج  التي  األعمال  أنشطة 
علي  التشغيلية  القطاعات  عن  اإلفــصــاح  يتم  مصاريف. 
أساس التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها من قبل متخذ 
عن  المسؤول  الشخص  وهو  الرئيسي  التشغيلي  القرار 
اإلستراتيجية  القرارات  واتخاذ  األداء  وتقييم  الموارد  توزيع 

التشغيلية. القطاعات  حول 

المحاسبية  واالفتراضات  والتقديرات  أب(  اآلراء 
الهامة : 

واالفتراضات  والتقديرات  اآلراء  ببعض  تقوم  المجموعة  إن 
المالية  البيانات  إعـــداد  إن  مستقبلية.  بــأســبــاب  تتعلق 
المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من 
تؤثرعلى  وافتراضات  بتقديرات  والقيام  الرأي  إبداء  اإلدارة 
عن  واإلفصاح  والمطلوبات  للموجودات  المدرجة  المبالغ 
المالية  البيانات  بتاريخ  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات 
خالل  والمصاريف  لإليرادات  المدرجة  والمبالغ  المجمعة 

. التقديرات    تلك  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  قد  السنة. 

أ -   اآلراء

للمجموعة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  خالل  من 
اآلراء  بإبداء  اإلدارة  قامت   ،)2( رقم  إيضاح  في  والمبينة 
ضمن  المدرجة  المبالغ  على  جوهري  أثر  لها  التي  التالية 

المجمعة. المالية  البيانات 

1(   تحقق اإليرادات 

اقتصادية  منافع  هناك  يكون  عندما  اإليــرادات  تحقق  يتم 
بصورة  اإليــــرادات  قــيــاس  ويمكن  للمجموعة،  محتملة 
االعتراف  معايير  تلبية  كان  إذا  ما  تحديد  إن  بها.  موثوق 
 )15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقًا  باإليراد 

ش(   -  2( رقم  إيضاح  في  المبينة  اإليراد  تحقق  وسياسة 
هامة. أراء  يتطلب 

2(   تحديد تكلفة العقود 

أو  معين  بعقد  مباشرة  المتعلقة  التكاليف  تحديد  إن 
إن  هامة.  أراء  يتطلب  عام  بشكل  العقد  بأنشطة  الخاصة 
اإليرادات  تأثير هام على تحقق  العقود لها  تحديد تكاليف 
إرشادات  المجموعة  تتبع   األجل.  طويلة  بالعقود  المتعلقة 
تكاليف  لتحديد   )15( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 

اإليرادات. وتحقق  العقود 

3(   تصنيف األراضي 

إحدى  إلى  األراضي  المجموعة  ، تصنف  األراضي  إقتناء  عند 
إستخدام  في  اإلدارة  أغراض  على  بناء  التالية  التصنيفات 

األراضي. هذه 

- عقارات قيد التطوير

عندما يكون غرض المجموعة تطوير األراضي بهدف بيعها 
اإلنشاءات  وتكاليف  األراضي  من  كال  فإن  المستقبل،  في 

التطوير. قيد  كعقارات  تصنيفها  يتم 

- أعمال تحت التنفيذ 

بهدف  ــي  األراضـ تطوير  المجموعة  ــرض  غ يــكــون  عندما 
من  كــال  فــإن  المستقبل،  فــي  إستخدامها  أو  تأجيرها 
تحت  كأعمال  تصنيفها  يتم  اإلنشاءات  وتكاليف  األراضي 

. لتنفيذ ا

- عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 

النشاط  خالل  األراضي  بيع  المجموعة  غرض  يكون  عندما 
تصنيفها  يــتــم  ــي  ــ األراض فـــإن  للمجموعة،  ــادي  ــي ــت االع

المتاجرة. لغرض  بها  محتفظ  كعقارات 
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- عقارات استثمارية 

اإلحتفاظ  أو  األراضي  تأجير  المجموعة  غرض  يكون  عندما 
لم  الهدف  أن  أو  الرأسمالية،  قيمتها  زيــادة  بهدف  بها 
كعقارات  تصنيفها  يتم  ــي  األراض فــإن  بعد،  تحديده  يتم 

. استثمارية 

4(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون 

العمالء  من  المستحق  للمبلغ  االسترداد  قابلية  تحديد  إن 
االنخفاض  إلحتساب  المحددة  والعوامل  المخزون  ورواج 

هامة. آراء  تتضمن  والمخزون  المدينين  قيمة  في 

5(   تصنيف الموجودات المالية 

كان  إذا  مــا  المجموعة  تقرر  المالي،  ــل  األص اقتناء  عند 
العادلة  أو«بالقيمة  المطفأة«  بالتكلفة   « تصنيفه  سيتم 
خالل  من  العادلة  “بالقيمة  أو  الخسائر«  أو  األرباح  خالل  من 
للتقارير  الــدولــي  المعيار  يتطلب  اآلخــر«.  الشامل  الدخل 
المالية رقم )9( تقييم كافة الموجودات المالية، باستثناء 
أعمال  نموذج  إلى  استنادًا  والمشتقات،  الملكية  أدوات 
التدفقات  خصائص  ذات  الــمــوجــودات  إلدارة  المجموعة 
الدولي  المعيار  إرشادات  المجموعة  تتبع  لألداة.  النقدية 
المالية  موجوداتها  تصنيف  حول   )9( رقم  المالية  للتقارير 

كما هو مبين في إيضاح رقم )2 - ب(.

6(  الضرائب

متعددة  مناطق  فــي  الــدخــل  لضرائب  المجموعة  تخضع 
هامة،  آراء  يتطلب  الدخل  ضرائب  مخصصات  تحديد  إن  أخرى. 
الحسابية  والعمليات  المعامالت  من  العديد  توجد  حيث 
خالل  من  مؤكد  غير  النهائية  الضريبة  تحديد  تجعل  التي 

للمجموعة. االعتيادي  النشاط 

7(  تحقق السيطرة

الشركة  على  السيطرة  وجــود  تحديد  عند  االدارة  تراعي 
على  واقعية  سيطرة  لديها  كان  إذا  ما  فيها  المستثمر 
 50% مــن  أقــل  تملك  كانت  مــا  إذا  ــك  وذل الشركة،  تلك 
المعنية  االنشطة  تحديد  إن  بها.  التصويت  حقوق  مــن 
قيام  إمكانية  ومدى  فيها  المستثمر  بالشركة  الخاصة 
العوائد  على  للتأثير  سلطتها  باستغالل  المجموعة 

هامة. آراء  يتطلب  فيها  المستثمر  للشركة  المتغيرة 

8(  الحصص غير المسيطرة بنسب مادية  

بنسبة  مسيطرة  غير  حصص  أي  أن  المجموعة  إدارة  تعتبر 
الصلة  ذات  التابعة  الشركة  ملكية  حقوق  من  أكثر  أو   5%
بتلك  المتعلقة  االفــصــاحــات  ــرض  ع تــم  ــة.  ــادي م كحصص 

.)26( رقم  االيضاح  في  المسيطرة  غير  الحصص 

9(   تقييم التأثير الجوهري

بها،  المستثمر  الشركة  على  الجوهري  التأثير  تحديد  عند 
القدرة  للمجموعة  كــان  إذا  ما  االعتبار  في  اإلدارة  تأخذ 
للشركة  والتشغيلية  المالية  القرارات  في  المشاركة  على 
من  أقل  نسبة  تملك  المجموعة  كانت  إذا  بها  المستثمر 
بها.  المستثمر  الشركة  في  التصويت  حقوق  من   %  20
تمثيل  في  النظر  في  تتمثل  هامة  آراء  التقییم  یتطلب 
بها  المستثمر  الشركة  إدارة  مجلس  فــي  المجموعة 
والمعامالت  السياسة  صنع  عمليات  في  والمشاركة 

الشركات. بين  الجوهرية 

ب-  التقديرات واالفتراضات:

مستقبلية  بأسباب  تتعلق  التي  الرئيسية  االفتراضات  إن 
في  المؤكدة  غير  للتقديرات  األخرى  الرئيسية  والمصادر 
حدوث  في  جوهرية  مخاطر  لها  والتي  التقرير  فترة  نهاية 
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والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  للقيمة  مادية  تعديالت 
التالي: الشكل  على  هي  الالحقة  المالية  السنة  خالل 

1(   القيمة العادلة للموجودات المالية غير المسعرة

للموجودات  العادلة  القيمة  بإحتساب  المجموعة  تقوم 
)أو  نشط  ســوق  في  نشاطها  تمارس  ال  التي  المالية 
أسس  استخدام  طريق  عن  المدرجة(  غير  المالية  األوراق 
عمليات  اســتــخــدام  التقييم  ــس  أس تتضمن   . التقييم 
مشابهة،  أخرى  مالية  ألدوات  والرجوع  حديثة،  بحتة  تجارية 
المخصومـة،  النقدية  للتدفقات  تحليل  على  واالعتماد 
ظروف  تعكس  التي  الخيارات  تسعير  نماذج  وإستخدام 
المجموعة  من  يتطلب  التقييم  هذا  .إن  المحددة  المصدر 
المستقبلية  الــنــقــديــة  الــتــدفــقــات  ــن  ع ــرات  ــدي ــق ت عــمــل 

. والمخصومة والتي هي عرضة ألن تكون غير مؤكدة 

2(   األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك

للموجودات  اإلنتاجية  لألعمار  تقديراتها  المجموعة  تراجع 
إلى  بيانات مالية استنادًا  تاريخ كل  القابلة لالستهالك في 
من  التأكد  عدم  يتعلق  للموجودات.  المتوقع  االستخدام 
في  والتغيرات  بالتقادم  أساسية  بصورة  التقديرات  هذه 

العمليات.

3(   إنخفاض قيمة الشهرة 

إنخفاض  هناك  كــان  إذا  فيما  بتحديد  المجموعة  تقوم 
ويتطلب  األقــل.  على  سنوي  بشكل  الشهرة  قيمة  في 
لوحدة  أو  لــألصــل  المستخدمة«  »القيمة  تقدير  ــك  ذل
تقدير  إن  عليها.  الشهرة  توزيع  يتم  التي  النقد  توليد 
تقديرات  عمل  المجموعة  من  يتطلب  المستخدمة  القيمة 
من  أو  األصل  من  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
المناسب  الخصم  معدل  اختيار  وكذلك  النقد  توليد  وحدة 

. النقدية  التدفقات  لتلك  الحالية  القيمة  الحتساب 

4(   العقود طويلة األجل

العقود طويلة األجل وفقا لطريقة  إيرادات  التحقق من  يتم 
احتساب  ويتم  المدخالت(،  )أسلوب  التكلفة  إلى  التكلفة 
المنجزة  األعــمــال  تكاليف  نسبة  على  بناء  اإلنــجــاز  نسبة 
لكل  المقدرة  التكاليف  إلجمالي  تاريخه  حتى  العقد  على 
الخصائص  أساس  على  اإليرادات  تحقق  إن  حده.  على  عقد 
الفعلية  األعمال  مع  يتوافق  أن  ينبغي  أعــاله  المذكورة 
العقد  إلكــمــال  الــمــقــدرة  التكاليف  تحديد  إن  الــمــنــجــزة. 
التكاليف  إن  تقديرات.  تتضمن  اإلنجاز  نسبة  طريقة  وتطبيق 
المطالبات  االعتبار  في  تأخذ  أن  يجب  المقدرة  ــرادات  واإلي

بالعقد. المتعلقة  والتغيرات 

5(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون

تحصيلها  في  المشكوك  الديون  مخصص  تحديد  عملية  إن 
الديون  مخصص  إن  تقديرات.  تتطلب  المخزون  ومخصص 
الخسائر  أسلوب  إلــى  يستند  تحصيلها  في  المشكوك 
إيضاح  في  مبين  هو  كما  مستقباًل  المقدرة  االئتمانية 
يتم  عندما  المعدومة  الديون  شطب  يتم   .))2( -ج   2( رقم 
تخفيضها  يتم  للمخزون  الدفترية  التكلفة  إن  تحديدها. 
عندما  تحقيقها  الممكن  البيعية  القيمة  بصافي  وإدراجها 
عندما  أو  جزئية،  أو  كلية  بصورة  متقادمة  تصبح  أو  تتلف 
أو  المخصص  مبلغ  تحديد  معايير  إن  البيع.  أسعار  تنخفض 
وتقييمات  تقادم  تحاليل  يتضمن  شطبه  المراد  المبلغ 
الذمم  وتخفيض  المخصصات  قيد  إن  الحقة.  وأحداث  فنية 

اإلدارة. لمـوافقة  يخضع  والمخزون  المدينة 

6(   تقييم العقارات االستثمارية 

بالقيمة  االستثمارية  عقاراتها  بقيد  المجموعة  تقوم 
العادلة  القيمة  فـى  بالتغيرات  اإلعتراف  يتم  حيث  العادلة 
العادلة  القیمة  تحدید  یتم  أوالخسائر.  األربــاح  بيان  فى 
لالستثمارات العقاریة من قبل خبراء في التقییم العقاري 
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المعیار  ومبادئ  بھا  المعترف  التقییم  أسالیب  بإستخدام 
القيمة  تقدير  ألغراض   .)13( رقم  المالیة  للتقاریر  الدولي 
القيمة  إستخدام  تــم  االستثمارية،  للعقارات  العادلة 
تقديرات  على  تعتمد  والتي  المقارنة،  تحاليل  أو  السوقية 
الرجوع  طريق  عن  مستقل  عقاري  مقيم  قبل  من  تتم 
لعقارات  أخرى  أطراف  بين  تمت  حديثة  فعلية  صفقات  إلى 
إلى  االستناد  مــع  والحالة  الموقع  حيث  مــن  مشابهة 

المستقل. العقاري  المقيم  ذلك  وخبرات  معارف 

7(   إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية: 

الـقيمة  تتـجاوز  عندما  يحدث  القيمة  فـي  اإلنخفاض  إن 
القابلة  القيمة  النقد(  توليد  وحــدة  )أو  لألصل  الدفـترية 
تكاليف  ناقصًا  العادلة  القيمة  تمثل  والتي  لإلسترداد، 
حساب  إن  أعلى.  أيهما  المستخدمة،  القيمة  أو  البيع 
البيانات  على  بناء  يتم  البيع  تكاليف  ناقصًا  العادلة  القيمة 
من  بحتة  تجارية  معامالت  فى  البيع  معامالت  من  المتاحة 
التكاليف  ناقصًا  المتاحة  السوق  أسعار  أو  مماثلة  أصول 
القيمة  تقدير  يتم  األصــل.  إلستبعاد  الــالزمــة  اإلضافية 
النقدية.  التدفقات  خصم  نموذج  على  بناء  المستخدمة 
للخمس  المالية  الموازنة  من  النقدية  التدفقات  تلك  تنشأ 
الهيكلة  إعادة  أنشطة  تتضمن  ال  والتي  المقبلة،  سنوات 
استثمارات  أي  أو  بعد،  بها  المجموعة  تلتزم  لم  التي 
جوهرية والتي من شأنها تعزيز أداء األصل )أو وحدة توليد 
هي  لالسترداد  القابلة  القيمة  المستقبل.إن  في  النقد( 
مـن  المستخدم  الخـصم  لمعدل  حساسية  العوامل  أكثر 
التدفقات  وكذلك  النقدية  التدفقات  خصم  عملية  خـالل 
ألغراض  المستخدم  النمو  ومعدل  المستقبلية  النقدية 

االستقراء.

8(   الضرائب

المتوقعة  الضرائب  عن  التزامات  بقيد  المجموعة  تقوم 
مدى  وتقدير  أنشطتها  فيها  تمارس  التي  بالمناطق 
الضريبة  تختلف  وعندما  إضافية.  ضرائب  استحقاق  احتمالية 
الفروقات  تلك  فان  فعليا،  المسجلة  المبالغ  عن  النهائية 
في  المؤجلة  والــضــرائــب  الــدخــل  ضريبة  على  ستنعكس 
في  تغييرات  أية  إن  االختالف.  هذا  فيها  يتبين  التي  الفترة 
الدفترية  القيمة  التقديرات واالفتراضات قد تؤثر على  هذه 

المؤجلة. للضرائب 

3 -   تأثير االنتقال لتطبيق المعيار الدولي رقم )9(  

الناتجة  المحاسبية  السياسات  في  التغييرات  تطبيق  تم 
كما   )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  عن 

أدناه: هو موضح 

في  الفروق  تسجيل  تم  المقارنة.  أرقام  تعديل  يتم  أ (  لم 
الناتجة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيم 
 )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  عن 
 .2018 يناير   1 المرحلة واالحتياطيات كما في  في األرباح 
المالية  للسنة  المدرجة  المعلومات  فإن  ذلك،  على  وبناًء 
بشكل  تعكس  ال   2017 ديسمبر   31 فــي  المنتهية 
 )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  متطلبات  عام 
المنتهية  المالية  للسنة  مقارنة  ليست  فهي  وبالتالي 

.2018 31 ديسمبر  في 

الحقائق  أســاس  على  التالية  التقييمات  ــراء  إجـ ب(  تــم 
التطبيق  تــاريــخ  فــي  مــوجــودة  كــانــت  الــتــي  ــظــروف  وال

األولي.

االحتفاظ 	  بموجبه  يتم  الــذي  العمل  نــمــوذج  تحديد 
المالية. بالموجودات 
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أدوات 	  إلى  للبيع  المتاحة  الملكية  أدوات  بعض  تصنيف 
اآلخر. الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ملكية 

إن أثر هذا التغيير في السياسة المحاسبية كما في 1 يناير 

2018 هو نقص احتياطي القيمة العادلة بمبلغ 100,360 
دينار   5,425,383 بمبلغ  المرحلة  واألربـــاح  كويتي  دينار 
دينار   1,300,343 بمبلغ  المسيطرة  غير  والحصص  كويتي 

التالي: النحو  على  كويتي 

طي  حتيا إ
لقيمة  ا
العادلة

أرباح

حلة مر
غير  الحصص 
ة لمسيطر ا

 )39( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  تحت  االقفال  رصيد 
2017 31 ديسمبر  29,420,5829,574,749-كما في 

القياس: وإعادة  التصنيف  إعادة  تأثير 

مالية  موجودات  إلى  للبيع  متاحة  من  الملكية  أدوات 
اآلخر الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  --)100,360(بالقيمة 

المتوقعة: بالخسائراألئتمانية  تأثيراإلعتراف 

الدولي  المعيار  بموجب  المتوقعة  االئتمان  خسائر 
بالتكلفة  المالية  للموجودات   )9( رقم  المالية  للتقارير 

)1,300,343()5,425,383(-المطفأة

ــي  ــدول الــرصــيــد االفــتــتــاحــي بــمــوجــب الــمــعــيــار ال
التطبيق  تــاريــخ  فــي   )9( رقــم  المالية  للتقارير 

2018 )معدل( 1 يناير   8,274,406 23,995,199)100,360(األولي في 
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تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار 
الدولي للتقارير المالية )9(

األولية  القياس  فئات  بين  التسوية  التالي  الجدول  يوضح 
رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  الدفترية  والقيم 
للمعيارالدولي  وفــقــًا  الــجــديــدة  الــقــيــاس  وفــئــات   )39(

المالية  والمطلوبات  للموجودات   )9( رقم  المالية  للتقارير 
:2018 يناير   1 في  كما  للمجموعة 

األصلي  التصنيف 
لمعيار  وفقا 

الدولي  المحاسبة 
رقم )39(

الجديد  التصنيف 
للمعيار  وفقا 

للتقارير  الدولي 
)9( رقم  المالية 

الدفترية  القيم 
وفقا  األصلية 

المحاسبة  لمعيار 
الدولي رقم )39(

الدفترية  القيم 
وفقا  الجديدة 

الدولي  للمعيار 
المالية  للتقارير 

رقم )9(
المالية الموجودات 

المعادل ونقد  ومدينوننقد  المطفأةقروض  4,928,9024,928,902التكلفة 
أخرى مدينة  وأرصدة  ومدينونمدينون  المطفأةقروض  31,838,74828,830,240التكلفة 

أطراف ذات صلة المطفأةمستحق من  المطفأةالتكلفة  8,899,8605,182,642التكلفة 

)أ(  للبيع  - متاحة  أدوات ملكية 
مالية   موجودات 

للبيع متاحة 

بالقيمة  مالية  موجودات 
الدخل  خالل  من  العادلة 

اآلخر 779,158678,798الشامل 
المالية الموجودات  46,446,66839,620,582مجموع 

المالية المطلوبات 
للبنوك المطفأةمستحق  المطفأةالتكلفة  12,359,69812,359,698التكلفة 

دائنة أخرى المطفأةدائنون وأرصدة  المطفأةالتكلفة  28,593,12928,593,129التكلفة 
أطراف ذات صلة إلى  المطفأةمستحق  المطفأةالتكلفة  1,044,0181,044,018التكلفة 

المطفأةقروض ألجل المطفأةالتكلفة  180,044,710180,044,710التكلفة 
دائنة المطفأةمرابحة  المطفأةالتكلفة  61,351,57061,351,570التكلفة 

المالية المطلوبات  283,393,125283,393,125مجموع 

تنوي  التي  االستثمارات  هــذه  الملكية  أدوات  أ (  تمثل 
ألغراض  الطويل  المدى  على  بها  االحتفاظ  المجموعة 
المعيار  فــي  بــه  السماح  تــم  لما  وفــًقــا  استراتيجية. 
المجموعة  قامت   ،)9( رقــم  المالية  للتقارير  الدولي 
المبدئي  التطبيق  بتاريخ  االستثمارات  هــذه  بتصنيف 
الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  تم  أنها  على 

رقم  الــدولــي  المحاسبة  معيار  بخالف  ــر.  اآلخ الشامل 
المتعلق  المتراكم  العادلة  القيمة  احتياطي  فإن   ،)39(
األربـــاح  ــى  إل تصنيفه  يــتــم  ــوف  س االســتــثــمــارات  بتلك 
أو  األرباح  ضمن  ذلك  بعد  تصنيفه  إعادة  يتم  ولن  المرحلة 

المجمع. الخسائر 
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تسويات األرصدة الدفترية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )39( باألرصدة الدفترية وفقًا للمعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم )9( وذلك عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(:

الدفترية  األرصدة  بين  التسويات  يوضح  التالي  الجدول  إن 
واألرصـــدة   )39( رقــم  الــدولــي  المحاسبة  لمعيار  وفــقــًا 
 )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  وفقًا  الدفترية 

 )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  عند  وذلك 
:2018 يناير   1 كما في تاريخ 

الدفتري  الرصيد 
لمعيار  وفقًا 

الدولي  المحاسبة 
 رقم )39( كما في
2017 31 ديسمبر   

إعادة 
لتصنيف القياسا إعادة 

الدفتري  الرصيد   
الدولي  للمعيار  وفقًا 
رقم  المالية  للتقارير 

 )9( كما في
2018 1 يناير   

أخرى مدينة  وأرصدة  مدينون 
اإلفتتاحي  ---31,838,748الرصيد 

القيمة في  االنخفاض  -)3,008,508(--خسائر 
الختامي  28,830,240)3,008,508(-31,838,748الرصيد 

صلة  ذات  أطراف  من  المستحق 
اإلفتتاحي ---8,899,860الرصيد 

القيمة في  االنخفاض  -)3,717,218(--خسائر 
الختامي  5,182,642)3,717,218(-8,899,860الرصيد 

للبيع  متاحة  مالية  موجودات 
اإلفتتاحي ---779,158الرصيد 

بالقيمة  مالية  موجودات  إلى  محول 
اآلخر الشامل  الدخل  --)779,158(-العادلة من خالل 

الختامي  --)779,158(779,158الرصيد 

العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 
اآلخر الشامل  الدخل  خالل  من 

اإلفتتاحي ----الرصيد 
للبيع متاحة  مالية  موجودات  من  -)100,360(779,158-محول 

الختامي  678,798 )100,360(779,158-الرصيد 
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4 -   نقد ونقد معادل
 2017 2018

البنوك 2,739,453 4,223,768 ولدى  الصندوق  في  نقد 

705,134 - األجل قصيرة  ودائع 

4,928,902 2,739,453 

تلك  وتستحق  سنويًا   %  1.75 نسبة  األجل  قصيرة  الودائع  على  الفعلي  الفائدة  معدل  بلغ  ديسمبر2017،   31 في  كما 
أشهــر.  ثالثــة  خالل  الودائع 

5 -   مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 2017 2018

25,863,597 )أ( 4,212,981 تجاريون  مدينون 

2,059,629 - )أ( ضمان  محجوز  مدينو 

2,851,158 )أ( 221,041 التحصيل  تحت  شيكات 

30,774,384 4,434,022 

)5,414,751( )2,039,019( )ب( تحصيلها  في  مشكوك  ديون  مخصص 

25,359,633 2,395,003 

للموردين  798,707 3,818,085 مقدمة  دفعات 

مقدمًا 1,049,819 1,248,333 مدفوعة  مصاريف 

مستردة  140,916 202,699 تأمينات 

مستندية 348,750 430,362 إعتمادات 

آخرون 821,548 779,636 مدينون 

31,838,748 5,554,743 
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أ(  مدينون تجاريون ومدينو محجوز ضمان وشيكات تحت التحصيل

فائدة.  تحمل  ال  التحصيل  تحت  وشيكات  ضمان  محجوز  ومدينو  التجاريون  المدينون  أرصدة  إن 

يلي: كما  هو  المدينة  األرصدة  تلك  أعمار  تحليل  إن 

2018
غير 

مستحقة
180 – 1 

يوم
360 – 181 

يوم
540 – 361 

يوم
من   أكثر 
ع541 يوم لمجمو ا

تجاريون  مدينون 
األخرى المدينة  569,527473,1111,675,1074,434,022 1,499,751 216,526واألرصدة 

مشكوك  ديون  مخصص 
تحصيلها )2,039,019()1,675,107()325,014()21,315()17,515()68(في 

216,458 482,236, 548,212 148,097 -2,395,003 

2017
غير 

مستحقة
180 – 1 

يوم
360 – 181 

يوم
540 – 361 

يوم
من  أكثر 
ع541 يوم لمجمو ا

واألرصدة  تجاريون  مدينون 
األخرى 18,066,3523,202,1412,361,7066,492,58230,774,384 651,603المدينة 

مشكوك  ديون  مخصص 
تحصيلها )5,414,751()5,414,751(----في 

651,603 18,066,3523,202,1412,361,7061,077,831 25,359,633 

المدينون  أرصـــدة  بلغت   ،2018 ديسمبر   31 فــي  كــمــا 
التحصيل  تحت  والشيكات  ضمان  محجوز  ومدينو  التجاريون 
مخصص  تكوين  وتــم  االئتمانية  قيمتها  إنخفضت  التي 

 :2017( كــويــتــي  ــار  ــن دي  2,039,019 مــبــلــغ  لــهــا  كــامــل 
جزء  إستعادة  المجموعة  تتوقع  كويتي(.  دينار   5,414,751

من هذه األرصدة.

ب( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:

المتعلقة  اإلفــصــاحــات  ب(   –  30( رقــم  اإليــضــاح  يتضمن 
االئتمان  خسائر  مخصص  وتحليل  االئتمان  لمخاطر  بالتعرض 
اإلنخفاض  لمخصص  المقارنة  تشيرأرقام  حيث  المتوقعة، 

المتبعة  القياس  ألســس  وفقًا  المحتسب  القيمة  في 
يطبق  والذي   )39( رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا 
مخصص  إحتساب  تــم  بينما  المتكبدة،  الخسائر  نــمــوذج 
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الدولي  للمعيار  وفــقــًا  الحالية  السنة  خــالل  اإلنــخــفــاض 
المالية رقم )9( والذي تم إحتسابه وفقًا لنموذج  للتقارير 

المتوقعة.   االئتمان  خسائر 

تحصيلها  في  المشكوك  الديون  مخصص  على  الحركة  إن 
يلي: كما  هي 

 20182017

)39( رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  السنة  بداية  في  9,658,694 5,414,751الرصيد 

االئتمان  خسائر   –  )9( رقــم  المالية  للتقارير  الــدولــي  المعيار  تطبيق  أثــر 
)3 رقم  )إيضاح  المرحلة  لألرباح  اإلفتتاحي  الرصيد  على  - 3,008,508المتوقعة 

2018 )معدل( يناير   1 9,658,694 8,423,259الرصيد كما في 

السنة  خالل  232,350 558,743المحمل 

السنة خالل  )4,465,575()310,000(المستخدم 

له ضرورة -)741,662(مخصص لم يعد 

المستمرة غير  بالعمليات  -)5,898,793(المتعلق 

أجنبية عمالت  ترجمة  )10,718( 7,472تعديالت 

السنة نهاية  في  5,414,751 2,039,019الرصيد 

6 - مخزون
2017 2018

أوليـة 1,290,610 19,314,696 مـواد 

جاهزة 2,168,043 3,674,825 بضاعة 

غيـار 1,496,545 3,825,740 قطـع 

26,815,261 4,955,198 
)437,469( )70,529( )أ( الحركة  بطيء  مخزون  مخصص  ناقصًا: 

26,377,792 4,884,669 
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الحركة هي كما يلي: الحركة على مخصص مخزون بطيء  إن   ) أ   (

20182017

السنة بداية  في   437,624 437,469الرصيد 

السنة خالل   -)109,244(المستخدم 

المستمرة غير  بالعمليات  -)257,757(المتعلق 

أجنبية عمالت  ترجمة  )155(61تعديالت 

السنة نهاية  في   437,469 70,529الرصيد 

7 - عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
: يلي  السنة كانت كما  الحركة خالل  إن 

2017 2018

السنة 11,987,381 12,148,718 بداية  في  الرصيد 

إضافات  9,177 706,465

)586,489( )149,545( إستبعادات 

- )1,653,822( المتاجرة  لغرض  بها  محتفظ  عقارات  قيمة  في  إنخفاض 

)281,313( أجنبية 56,509 عمالت  ترجمة  تعديالت 

السنة 10,249,700 11,987,381 نهاية  في  الرصيد 

المحتفظ  للعقارات  البيعية  القيمة  صافي  إلى  التوصل  تم 
مقيم  قبل  من  تم  تقييم  على  بناًء  المتاجرة  لغرض  بها 
للعقارات  البيعية  القيمة  صافي  تقدير  ألغراض  مستقل. 
طريقة  إســتــخــدام  تــم  الــمــتــاجــرة،  لــغــرض  بها  المحتفظ 

وإستخدام  طبيعة  االعتبار  في  األخذ  مع  المبيعات.  مقارنة 
المتاجرة. لغرض  بها  محتفظ  العقارات  تلك 

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

31 ديسمبر 2018
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(



أسيكو |  التقـــريـــر السنـــوي 2018

110

8 - استثمار في شركات زميلة
الملكية  نسبة 

2017 2018
األنــشــطــة 

ئيسية لر ا 2017 2018
بلد 

سيس لتأ ا التابعة الشركة  إسم 

صناعات 18,263 18,263 50% % 50
ية  الجمهور

السورية العربية 
شـــركـــة أســيــكــو الــكــويــتــيــة 

السورية – ذ.م.م. 

)18,263( )18,263( القيمة انخفاض  مخصص 

- -

3,196,097 2,790,121 عقارات 35% % 35 الكويت دولة 

ــيــة  ــة الــمــســاكــن الــدول ــرك ش
لـــلـــتـــطـــويـــر الـــــعـــــقـــــارى - 

)المساكن( ش.م.ك.)عامة( 

- 38,765,327 إنشاءات - % 47.45 الكويت دولة 

 - لــإلنــشــاءات  أسيكو  شــركــة 
)“أسيكو  )مقفلة(  ش.م.ك. 

)”i“( لإلنشاءات”( 

3,196,097 41,555,448

: أ ( إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي   (

2017 2018

السنة 3,196,097 3,404,545 بداية  في  الرصيد 

- 37,008,005 )i( زميلة  إلى شركة  تابعة  أثر تحول شركة 

)298,783( زميلة 1,393,215 شركات  أعمـال  نتائـج  من  المجموعة  حصة 

90,335 )41,869( اآلخر الشامل  الدخل  األخرى(  الشاملة  )الخسارة  من  المجموعة  حصة 

السنة 41,555,448 3,196,097 نهاية  في  الرصيد 

لإلنشاءات  أسيكو  لشركة  الجزئي  البيع  لعملية  )i(  نتيجة 
في  المجموعة  ملكية  حصة  إنخفضت   ،)23 )إيــضــاح 
وعليه،   .47.45% ــى  إل لــإلنــشــاءات  أسيكو  شــركــة 
كشركة  لإلنشاءات  أسيكو  شركة  تصنيف  إعادة  تم 
المجموعة  فقدان  تاريخ  من  وذلك  للمجموعة  زميلة 
عنها  المحاسبة  تــم  حيث  الشركة،  على  السيطرة 

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )28( » االستثمار 
المحاصة«. وشركات  الزميلة  الشركات  في 

المحتفظ  استثمارها  قياس  بإعادة  المجموعة  قامت 
بمبلغ  بربح  واالعتراف  لإلنشاءات  أسيكو  شركة  في  به 
الخسائر  أو  ــاح  األرب بيان  في  كويتي  دينار   27,975,155
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القيمة  زيــادة  في  يتمثل  به  المعترف  الربح  إن  المجمع، 
البيع(  سعر  على  ــنــاًء  )ب الدفترية  القيمة  عــن  الــعــادلــة 

الــعــادلــة  الــقــيــمــة  بلغت  كــمــا  بــهــا.  المحتفظ  للحصص 
كويتي. دينار   37,008,005 مبلغ  به  لالستثمارالمحتفظ 

يلي:  كما  للمجموعة  منفرد  بشكل  هامة  تكون  والتي  الزميلة  للشركات  المالية  المعلومات  ملخص  )ب(  إن 

كن  لمسا ا
سيكو  أ

20182017لإلنشاءات 
المالي: المركز  بيان 

متداولة  10,460,134 47,274,451 44,404,053 2,870,398موجودات 

متداولة غير   12,103,308 82,114,230 65,015,969 17,098,261موجودات 

متداولة )6,682,998()60,390,813()49,609,593( 10,781,220(مطلوبات 

متداولة غير  )5,561,417()36,955,501()36,912,939()42,562(مطلوبات 

الموجودات  10,319,027 32,042,367 22,897,490 9,144,877صافي 

الخسائر: أو  األرباح  بيان 

 167,775 82,963,075 82,429,851 533,224اإليرادات

يف  )901,439()74,433,746()72,860,221()1,573,525(المصار

السنة ربح  )خسارة(  )733,664( 8,529,329 9,569,630)1,040,301(صافي 

رأسمالية وإرتباطات  محتملة  - 4,249,806 4,249,806-إلتزامات 

البيانات  في  المدرجة  الزميلة  الشركات  في  لإلستثمارات  الدفترية  القيم  مع  أعاله  المالية  المعلومات  ملخص  ج(  تسويات 
المجمعة. المالية 

كن 2018 لمسا لإلنشاءات ا أسيكو 
الزميلة الشركة  موجودات   22,897,490 9,144,877صافي 

المجموعة ملكية  47.45%35%حصة 
3,200,707 10,864,859 

األم الشركة  مع  المعاملة  من  الناتجة  األرباح  على  -)365,665(تسويات 
أخرى  )74,687()44,921(تعديالت 

سابقًا تابعة  شركة  في  به  المحتفظ  االستثمار  قياس   27,975,155-إعادة 
الزميلة الشركة  في  المجموعة  الستثمار  الدفترية   38,765,327 2,790,121القيمة 
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لإلنشاءات المساكن 2017 أسيكو 
الزميلة الشركة  موجودات  - 10,319,027صافي 

المجموعة ملكية  -35%حصة 
3,611,659 -

األم الشركة  مع  المعاملة  من  الناتجة  األرباح  على  -)365,665(تسويات 
أخرى  -)49,897(تعديالت 

الزميلة الشركة  في  المجموعة  الستثمار  الدفترية  - 3,196,097القيمة 

31 ديسمبر2018، بلغت القيمة العادلة لحصة  د(    كما في 
للتطوير  الــدولــيــة  المساكن  شركة  فــي  المجموعة 

دينار   2,205,000 مبلغ  ش.م.ك.)عــامــة(   - العقارى 
دينار كويتي(.  2,212,000 كويتي )2017: 

9 -   عقارات استثمارية
يلي: السنة كانت كما  الحركة خالل  إن 

20182017

السنة بداية  في   196,730,683 201,066,942الرصيد 
 7,577,739 17,190إضافات

)أ( ومعدات  وعقارات  ممتلكات  من  - 3,168,860المحول 
)353,374(-استبعادات

استثمارية  لعقارات  العادلة  القيمة  في  )136,590()36,292,910(التغير 
أجنبية عمالت  ترجمة  )2,751,516( 933,745تعديالت 

السنة نهاية  في   201,066,942 168,893,827الرصيد 

قامت   ،  2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  ) أ (  خالل 
تبلغ  دفترية  بقيمة  مبنى  تصنيف  بــإعــادة  المجموعة 
وعــقــارات  “ممتلكات  بند  مــن  كويتي  ديــنــار   3,104,121
تأجيرهذا  تم  حيث  استثمارية”  “عقارات  بند  إلى  ومعدات” 
في  فائض  عنه  نتج  التصنيف  إعــادة  إن  لآلخرين.  المبنى 

كويتي. دينار   64,739 بمبلغ  تقييم  إعادة 

االستثمارية  للعقارات  الــعــادلــة  القيمة  إلــى  التوصل  تــم 
قبل  من  تم  تقييم  على  بناًء   2018 ديسمبر   31 في  كما 
للعقارات  العادلة  القيمة  تقدير  ألغراض  مستقلين.  مقيمين 
مع  المبيعات،  مقارنة  طريقة  إستخدام  تم  االستثمارية، 
االستثمارية.  العقارات  وإستخدام  طبيعة  اإلعتبار  في  األخذ 

تصنيفه  تم  االستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  قياس  إن 
مدخالت  على  بناًء  وذلــك  العادلة  للقيمة  ثاني  كمستوى 

إستخدامها. تم  التي  التقييم  أسس 

86,639,250 دينار  إن عقارات استثمارية بقيمة دفترية تبلغ 
محلية  لبنوك  مرهونة  كويتي  دينار   40,565,024 و  كويتي 
 )14 )إيضاح  دائنة  ومرابحة   )13 )إيضاح  ألجــل  قـروض  مقابل 
دينار   52,032,560 و  كويتي  دينار   110,873,803  :  2017(

التوالي(.  على  كويتي 

لهيئة  التنفيذية  بالالئحة  بااللتزام  المجموعة  إدارة  قامت 
أسواق المال بشأن إرشادات تقييم العقارات االستثمارية.
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:      تم توزيع االستهالك المحمل خالل السنة كما يلي 

20182017

العمليات  3,281,2985,520,500تكاليف 

المجمع الخسائر  أو  األرباح  255,154549,698بيان 

3,536,4526,070,198

بمبلغ  القيمة  فــي  اإلنخفاض  بخسائر  اإلعــتــراف  أ (  تــم 
لالنخفاض  نظرًا  السنة  خالل  كويتي  دينار   1,730,378
اإلنــتــاج  مــصــانــع  أداء  ــي  ف الــمــتــوقــع  غــيــر  الــجــوهــري 
القيمة  لتحديد  المستخدمة  القيمة  على  بناًء  وذلك 
يكون  أن  المتوقع  مــن  أنــه  حيث  لــالســتــرداد،  القابلة 
السوق  ألوضـــاع  نــظــرًا  ــك  وذل مطوال  اإلنــخــفــاض  هــذا 

الحالية. االقتصادية 

الكويت  دولة  في  الواقعة  المجموعة  مصانع  مباني  ب(  إن 

العامة  الهيئة  مــن  مــســتــأجــرة  أراضـــي  عــلــى  مــقــامــة 
الكويت. دولة   – للصناعة 

بصافي  والــمــعــدات  والــعــقــارات  الممتلكات  بعض  ج (   إن 
 :2017( كويتي  دينار   5,111,070 تبلغ  دفترية  قيمة 
محلية  بنوك  لصالح  مرهونة   ) كويتي  دينار   4,951,884

.)13 )إيضاح  مقابل قروض ألجل 

بتوسعات  التنفيذ  تحت  الرأسمالية  األعــمــال  *  تتمثل 
جديدة. إنتاج  خطوط  عن  عبارة  وهي  المجموعة  لمصانع 

11 -  مستحق للبنوك
فائدة  تحمل  المكشوف  على  سحب  تسهيالت  في  تتمثل 
 )%  2 إلى   %  1.5  :2017(  %  2.5 إلى   %  1.5 من  تتراوح 

الكويت  بنك  قبل  مــن  المعلن  الخصم  سعر  ــوق  ف ســنــويــًا 
الطلب.  عند  وتستحق  المركزي 

12 -  دائنون وأرصدة دائنة أخرى
2017 2018

14,250,959 3,080,442 تجاريون دائنون 

2,418,667 - تابعة  شركة  شراء  من  المستحق 

4,172,403 1,441,285 العمالء من  مستلمة  دفعات 

221,464 - الدفع مؤجلة  شيكات 

3,282,626 1,598,121 الباطن مقاولي  ودائنو  ضمان  محجوز 

1,297,303 739,408 للموظفين مستحقة  اجازات 

223,603 43,190 المستحقة الوطنية  العمالة  دعم  ضريبة 
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2017 2018

247,508 247,508 الزكاة إلى  المستحق 

95,500 122,500 المستحقة اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة 

1,216,663 441,662 صيانة وأعمال  ومشاريع  قضايا  مخصصات 

1,166,433 1,229,497 آخرون ودائنون  مستحقة  مصاريف 

28,593,129 8,943,613

يلي: كما  األستحقاق  لتاريخ  وفقًا  األخرى  الدائنة  واألرصدة  الدائنون  تصنيف  تم 

20182017

المتداول  6,903,83021,675,173الجزء 

المتداول غير  2,039,7836,917,956الجزء 

8,943,61328,593,129

13 -  قروض ألجل
2017 2018

19,497,409 19,610,000 المتداول الجزء 

160,547,301 113,109,363 المتداول غير  الجزء 

180,044,710 132,719,363

إلى   % 1.25  :2017( % 2.50 1.25 % إلى  يتراوح من  القروض ألجل تحمل معدل فائدة  إن   ،2018 31 ديسمبر  كما في 
المركزي. الكويت  بنك  المعلن من قبل  الخصم  2.50 %( سنويًا فوق سعر 

كالتالي: األولى  المرتبة  من  بضمانات  مضمونة  ألجل  القروض  إن 

.)9 )إيضاح  ( رهن عقارات استثمارية   1

.)10 )إيضاح  2( رهن ممتلكات وعقارات و معدات 
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14 -  مرابحة دائنة
2017 2018

دائنة 57,632,757 61,977,283 مرابحة 

)625,713( )841,017( مطفأة غير  مستقبلية  تمويل  تكاليف   : ناقصا 

الدائنة 56,791,740 61,351,570 للمرابحة  الحالية  القيمة 

: في  تتمثل  والتي 

20182017

المتداول   9,624,050 9,610,469الجزء 

المتداول  غير   51,727,520 47,181,271الجزء 

الدائنة للمرابحة  الحالية   61,351,570 56,791,740القيمة 

4.75 %( سنويًا. 4 % إلى  4.75 % )2017: من  4.25 % إلى  الدائنة أعباء تمويلية بنسبة تتراوح من  تحمل المرابحة 

.)9 )إيضاح  استثمارية  عقـارات  رهن  مقابل  مضمونة  الدائنة  المرابحة  إن 

15 -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
2017 2018

3,189,629 3,872,621 السنة بداية  في  الرصيد 

السنة 569,999 918,158 خالل  المحمل 

)228,189( )426,671( السنة خالل  المدفوع 

- )2,153,991( )23 )إيضاح  المستمرة  غير  بالعمليات  المتعلق 

)6,977( أجنبية 3,006 عمالت  ترجمة  تعديالت 

السنة 1,864,964 3,872,621 نهاية  في  الرصيد 

16 -  رأس المال
سهم(   302,403,714  :2017( سهم   317,523,900 من  بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  المال  رأس  يتكون 

نقدية. األسهم  وجميع  للسهم،  فلس   100 إسمية  بقيمة 
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17 -  عالوة إصدار
عن  المحصل  النقد  قيمة  زيــادة  في  اإلصــدار  عــالوة  تمثل 
. إن عالوة اإلصدار غير  القيمة اإلسمية لألسهم المصدرة 

القانون. عليها  نص  التي  الحاالت  في  إال  للتوزيع  قابلة 

18 -  إحتياطي إجباري
األســاســي  والــنــظــام  الــشــركــات  قــانــون  لمتطلبات  وفــقــًا 
الخاص  السنة  ربــح  مــن   %  10 تحويل  يتم  األم،  للشركة 
الكويت  مؤسسة  حصة  قبل  األم  الشركة  بمساهمي 
للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة 
االحتياطي  حساب  إلــى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافأة 

السنوي  التحويل  هذا  إيقاف  األم  للشركة  ويجوز  اإلجباري، 
المال  رأس  من   %  50 عن  االحتياطي  رصيد  يتجاوز  عندما 
الحاالت  بعض  في  إال  للتوزيع  قابل  غير  االحتياطي  هذا  إن   ،
للشركة  االساسي  والـنظام  القـانون  في  عليها  المنصوص 

األم.

19 -  إحتياطي اختياري
يتم   ، األم  للشركة  األساسي  النظام  لمتطلبات  وفقا 
الشركة  بمساهمي  الخاص  السنة  ربح  من   %  10 تحويل 
وضريبة  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  حصة  قبل  األم 
أعضاء  ومكافأة  الــزكــاة  وحصة  الوطنية  العمالة  دعــم 
ويجوز   ، االختياري  االحتياطي  حساب  إلى  اإلدارة  مجلس 

السنوية  العمومية  الجمعية  من  بقرار  التحويل  هذا  إيقاف 
اقترح مجلس  إقتراح مجلس االدارة.  بناًء على  للمساهمين 
اإلدارة عدم تحويل أي مبلغ لحساب االحتياطي االختياري 
القرار  هــذا  إن   .2018 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 

للمساهمين. السنوية  العامة  الجمعية  لموافقة  خاضع 

20 -  أسهم خزانة
2017 2018

1,312,988 الخزانة 1,658,838 أسهم  عدد 

0.41% الملكية 0.52 % نسبة 

295,422 الكويتي( 277,026 )بالدينار  السوقية  القيمة 

432,774 الكويتي( 479,861 )بالدينار  التكلفة 

بما  المرحلة  ــاح  األرب من  جــزء  بتجميد  األم  الشركة  قامت 
 .2018 ديسمبر   31 في  كما  الخزانة  أسهم  رصيد  يساوي 

إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة احتفاظ الشركة 
مرهونة. غير  الخزانة  أسهم  إن  الخزانة.  بأسهم 
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21 -  صافي إيرادات عقارات
2017 2018

49,077 - استثمارية عقارات  بيع  من  أرباح 

6,170,595 إيجارات  5,085,357 إيرادات  صافي 

6,219,672 5,085,357 

22 -  تكاليف الموظفين
: يلي  كما  موزعة  الموظفين  تكاليف  إن 

2017 2018
10,068,393 7,290,943 العمليات تكاليف 

6,802,879 5,208,408 وإدارية عمومية  مصاريف 

16,871,272 12,499,351

23 - العمليات غير المستمرة
إجتماعه  في  األم  الشركة  إدارة  مجلس  قــرار  على  بناًء 
بتاريخ  الشركة األم  2018، قامت  24 مايو  بتاريخ  المنعقد 
من   %  32.89 نسبة  لبيع  عقد  بتوقيع   2018 يوليو   8
أسيكو  شركة   – التابعة  شركتها  أسهم  في  ملكيتها 
لإلنشاءات«(،  )»أسيكو  ش.م.ك.)مقفلة(   - لإلنشاءات 
مقابل  سهم   30,225,000 عدد  بيع  في  تتمثل  والتي 
فقد  لــذلــك،  ونتيجة  كــويــتــي.  ديــنــار   18,135,000 مبلغ 
أسيكو  شركة  فــي  المجموعة  ملكية  نسبة  إنخفضت 
عنه  نتج  والذي   ،%  47.45 إلى   %  70.7 من  لإلنشاءات 
وذلك  التابعة  الشركة  على  السيطرة  المجموعة  فقدان 
في  والتمثيل  التصويت  حقوق  أغلبية  فقدان  خــالل  من 
المجموعة  ــزال  الت ولكن  التابعة،  الشركة  إدارة  مجلس 
لإلنشاءات.  أسيكو  شركة  على  جوهري  تأثير  تمارس 
شركة  تصنيف  إعادة  تم  السيطرة  لفقدان  نتيجة  وعليه،  

تم  حيث  للمجموعة،  زميلة  كشركة  لإلنشاءات  أسيكو 
الدولي رقم )28(  المحاسبة عنها وفقًا لمعيار المحاسبة 
المحاصة“  وشــركــات  الزميلة  الشركات  في  “االستثمار 

.)8 )إيضاح 

ــيــة رقـــم )5(  ــمــال ــرال ــقــاري ــت ال ــي  ــدولـ الـ لــلــمــعــيــار  وفـــقـــًا 
البيع  لغرض  بها  المحتفظ  المتداولة  غير  »الــمــوجــودات 
شركة  إستبعاد  تصنيف  تم  غيرالمستمرة«،  والعمليات 
عرض  تم  المستمرة.  غير  كعمليات  لإلنشاءات  أسيكو 
إلى   2018 يناير   1 من  للفترة  المستمرة  غير  العمليات  نتائج 
إعادة  تم  أدنــاه.  السيطرة(  فقدان  )تاريخ   2018 يوليو   8
تم  التي  العمليات  تلك  لتتضمن  المقارنة  أرقــام  تبويب 
أرقام  مع  لتتماشى  مستمرة  غير  عمليات  إلى  تصنيفها 

الحالية. السنة 
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ديسمبر   31
2017

يناير   1 من  للفترة 
2018 إلى 8 
2018 يوليو 

العمليات 43,989,080   79,696,317 إيرادات 

)62,731,415( )35,018,470( العمليات تكاليف 

)4,280,194( وبيعية  )1,725,487( وإدارية  عمومية  مصاريف 

)2,994,945( تمويلية )1,438,339( مصاريف 

إيرادات أخرى  161,453 298,449

)186,138( أخرى )102,428( مصاريف 

المستمرة 5,865,809   9,802,074 غير  العمليات  من  السنة  دخل  صافي 

- )أ(  11,776,902   المستمرة  غير  العمليات  إستبعاد  من  الناتج  الربح 

المستمرة 17,642,711   9,802,074 غير  العمليات  من  السنة  ربح 

بـ: الخاص 

األم 16,176,259   7,351,555 الشركة  مساهمي 

المسيطرة 1,466,452 2,450,519 غير  الحصص 

المستمرة 17,642,711   9,802,074 غير  العمليات  من  السنة  ربح 

غير  العمليات  من  الناتج  »الربح  بند  تحت  والمصنف  لإلنشاءات  أسيكو  شركة  إستبعاد  من  الناتج  الربح  إحتساب  ) أ (  تم 
يلي: كما  المستمرة« 

لمبلغ ا
االستبعاد مقابل  المستلم  4,000,000النقد 

)ب( المؤجلة  البيع  لمتحصالت  الحالية  12,239,431القيمة 

االستبعاد مقابل  16,239,431إجمالي 

المستبعدة والشهرة  الموجودات  صافي  )4,462,529(ناقصًا: 

المستمرة غير  العمليات  إستبعاد  من  الناتج  11,776,902 الربح 

تتمثل  المؤجلة،  البيع  لمتحصالت  الحالية  القيمة  )ب(  إن 
بقيمة  المتبقي  المدين  للمبلغ  الحالية  القيمة  في 
بيع  ــن  م والــمــســتــحــق  كــويــتــي  ــار  ــن دي  14,135,000
سداده  يتم  سوف  والذي  لإلنشاءات  أسيكو  شركة 

إلى  الملكية  تحويل  تاريخ  من  سنوات  خمس  خــالل 
بنسبة  المدين يحمل معدل فائدة  الرصيد  إن  المشتري. 

7 % سنويًا.
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 8 بتاريخ  عليها  السيطرة  فقدان  تم  التي  لإلنشاءات  أسيكو  بشركة  المتعلقة  المستبعدة  والمطلوبات  الموجودات  بيان 
يلي: 2018 هي كما  يوليو 

الموجودات:
البنوك ولدى  الصندوق  في   3,171,215 نقد 

أخرى  مدينة  وأرصدة   23,477,574 مدينون 
عقود  128,320 موجودات 

أطراف ذات صلة  3,492,259 مستحق من 
 18,251,812 مخزون 

مستأجرة أراضي  إنتفاع   12,428,329 حقوق 
ومعدات وعقارات   46,076,022 ممتلكات 

 4,977,781 شهرة
الموجودات  112,003,312 مجموع 

المطلوبات:
للبنوك  9,042,351 مستحق 

أخرى  دائنة   14,862,608 دائنون وأرصدة 
عقود  3,099,327 مطالبات 

أطراف ذات صلة إلى   9,390,306 مستحق 
 54,261,060 قروض ألجل

الخدمة نهاية  مكافأة   2,153,991 مخصص 
المطلوبات   92,809,643 مجموع 

لإلستبعاد الخاضعة  باألنشطة  المتعلقة  الموجودات  صافي      19,193,669 

يلي: كما  هي  المستمرة  غير  بالعمليات  المتعلقة  النقدية  التدفقات  صافي  إن 

ديسمبر   31
2017

يناير   1 من  للفترة 
2018 إلى 8 
2018 يوليو 

التشغيلية 9,004,873 15,998,134 األنشطة  من  الناتجة  النقدية  التدفقات  صافي 
)8,208,455( )4,272,358( االستثمارية األنشطة  في  المستخدمة  النقدية  التدفقات  صافي 

)7,842,189( )5,219,389( التمويلية األنشطة  في  المستخدمة  النقدية  التدفقات  صافي 
)52,510( )486,874( المستمرة غير  بالعمليات  المتعلقة  النقدية  التدفقات  صافي 
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24 -  الجمعية العامة وتوزيعات األرباح وأسهم المنحة ومكافأة 
أعضاء مجلس اإلدارة 

يناير   20 بتاريخ  المنعقد  إجتماعه  في  اإلدارة  مجلس  إقترح 
بمبلغ  سهم  لكل  فلس   5 بواقع  نقدية  ــاح  أرب بتوزيع   2019
لكل  أسهم   5 بواقع  منحة  وأسهم  كويتي  دينار   1,579,325
ألعضاء  ومكافأة  كويتي  دينار   1,587,619 بمبلغ  سهم   100
المالية  السنة  عن  كويتي  دينار   45,000 بمبلغ  اإلدارة  مجلس 
تخضع  اإلقتراحات  تلك  إن  ديسمبر2018.   31 في  المنتهية 

للمساهمين.  السنوية  العامة  الجمعية  لموافقة 

إنعقدت  التي  للمساهمين  السنوية  العامة  الجمعية  وافقت 
بتوزيع  اإلدارة  مجلس  إقتراحات  على   ،2018 مارس   8 بتاريخ 

 3,010,888 بمبلغ  سهم  لكل  فلس   10 بواقع  نقدية  أربــاح 
 100 لكل  أســهــم   5 بــواقــع  منحة  وأســهــم  كــويــتــي،  ديــنــار 
عينية  ــاح  أرب وتــوزيــع  كويتي،  دينار   1,512,019 بمبلغ  سهم 
المجموعة  قبل  مــن  المملوكة  األســهــم  مــن   5% بنسبة 
 - لالنشاءات  أسيكو  »شركة  السابقة،  التابعة  شركتها  في 
عن  )وذلك  األم  الشركة  مساهمي  على  )مقفلة(«  ش.م.ك. 
سهم   62 لكل  التابعة  الشركة  في  سهم   1 توزيع  طريق 
أعضاء  مكافأة  توزيع  على  وافقت  كما  األم(،  الشركة  في 
المالية  السنة  عن  كويتي  دينار   45,000 بمبلغ  اإلدارة  مجلس 

ديسمبر2017.  31 في  المنتهية 

25 -  ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 
يتم  إصدارها.  متوقع  مخففة  عادية  أسهم  هناك  ليس 
ربح  بقسمة  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية  إحتساب 

المتوسط  على  األم  الشركة  بمساهمي  الخاص  السنة 
السنة: خالل  القائمة  األسهم  لعدد  المرجح 

2017 2018
)2,220,773( )13,908,002( المستمرة العمليات  من  األم  الشركة  بمساهمي  الخاصة  السنة  خسارة 

المستمرة 16,176,259 7,351,555 غير  العمليات  من  األم  الشركة  بمساهمي  الخاص  السنة  ربح 
األم 2,268,257 5,130,782 الشركة  بمساهمي  الخاص  السنة  ربح 

سهـــم أ سهـــم أ
السنة 302,403,714 302,403,714 بداية  في  المصدرة  األسهم  عدد 

منحة  15,120,186 15,120,186 أسهم   : مضافًا 
)1,378,637( )1,384,967( الخزانة  ألسهم  المرجح  المتوسط   : ناقصًا 

القائمة  316,138,933 316,145,263 األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط 
فلــس فلــس 

16.23 7.17 األم الشركة  بمساهمي  الخاصة  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية 

)7.02( )43.99(
األم  الشركة  بمساهمي  الخاصة  والمخففة  األساسية  السهم  خسارة 

المستمرة العمليات  من 

23.25 51.17
من  األم  الشركة  بمساهمي  الخاصة  والمخففة  األساسية  السهم  ربحية 

المستمرة غير  العمليات 
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كما في 31 ديسمبر 2017، بلغت ربحية السهم األساسية 
17.04 فلس  الشركة األم  الخاصة بمساهمي  والمخففة 

المنحة. أسهم  إصدار  بتأثير  احتسابها  إعادة  قبل 

نظرًا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم 
األم  الشركة  بمساهمي  الخاصة  والمخففة  األساسية 

. بقة متطا

26 -  الشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة

 بلد
سيس لتأ ا

 األنشطة
ئيسية لر ا

المجموعة ملكية  نسبة 
للحصص  الملكية  نسبة 

المسيطرة  غير 
التابعة الشركة  2018201720182017إسم 

شـــــركـــــة الـــمـــســـاكـــن 
ــة -  ــاري ــق ــع ــدة ال ــح ــت ــم ال

)أ( ش.م.ك.)مقفلة( 
 دولة 

الكويت
العقارات 

14.08 %14.08 %85.92 %85.92 %واالستثمارات
 - لإلنشاءات  اسيكو  شركة 

ش.م.ك. )مقفلة( ))إيضاحات 
8، 23( )ب((

 دولة 
الكويت

االنشاءات 
الخرسانية 

25 % -75 %-والمقاوالت

أ (  شركة المساكن المتحدة العقارية - ش.م.ك.)مقفلة( 

 2018 ديسمبر   31 في  كما  المسيطرة  غير  الحصص  إجمالي  إن 
3,086,454 دينار كويتي( 2,954,867 دينار كويتي )2017:  هو 

المساكن  لشركة  المالية  البيانات  ملخص  يلي  فيما 
غير  الحصص  ذات  ش.م.ك.)مقفلة(   - العقارية  المتحدة 

للمجموعة: مادية  بنسب  المسيطرة 

المجمع: المالي  المركز  بيان  ملخص 

20182017
المتداولة  6,225,593 5,975,048الموجودات 
المتداولة )876,301()1,068,215(المطلوبات 

المتداولة الموجودات  صافي    4,906,833 5,349,292 

المتداولة غير   16,928,858 16,138,936الموجودات 
المتداولة غير  )357,315()59,501(المطلوبات 

المتداولة الموجودات غير   16,571,543 16,079,435  صافي 
الموجودات  21,920,835 20,986,268صافي 

األم بالشركة  الخاصة  الموجودات   18,834,381 18,031,401صافي 
المسيطرة غير  بالحصص  الخاصة  الموجودات   3,086,454 2,954,867صافي 
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المجمع: اآلخر  الشامل  والدخل  الخسائر  أو  األرباح  بيان  ملخص 

20182017
 68,943 156,310اإليرادات

السنة خسارة  )163,533()865,166(صافي 

أخرى  43,964 765,010تعديالت 

للسنة األخرى(  الشاملة  )الخسارة  اآلخر  الشامل  )302,940(31,981  الدخل 

للسنة الشاملة  الخسارة  )422,509()68,175(مجموع 

األم بالشركة  الخاصة  الشاملة  الخسارة  )363,020()58,576(مجموع 

المسيطرة غير  بالحصص  الخاصة  الشاملة  الخسارة  )59,489()9,599(مجموع 

ب( شركة أسيكو لإلنشاءات - ش.م.ك.)مقفلة( 

ديسمبر   31 في  كما  المسيطرة  غير  الحصص  إجمالي  إن 
6,445,354 دينار كويتي.  2017 هو 

ديسمبر   31 في  كما  المالية  البيانات  ملخص  يلي  فيما 
ذات  ش.م.ك.)مقفلة(   - لإلنشاءات  أسيكو  لشركة   2017

للمجموعة: مادية  بنسب  المسيطرة  غير  الحصص 

المجمع: المالي  المركز  بيان  ملخص 

2017
المتداولة  53,875,386الموجودات 

المتداولة )42,564,735(المطلوبات 

المتداولة الموجودات  صافي    11,310,651 

المتداولة غير   63,854,229الموجودات 

المتداولة غير  )49,383,468(المطلوبات 

المتداولة الموجودات غير   14,470,761  صافي 

الموجودات  25,781,412صافي 

األم بالشركة  الخاصة  الموجودات   19,336,058صافي 

المسيطرة غير  بالحصص  الخاصة  الموجودات   6,445,354صافي 
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المجمع: اآلخر  الشامل  والدخل  الخسائر  أو  األرباح  بيان  ملخص 

2017
 79,696,317اإليرادات

السنة ربح   9,802,074صافي 

للسنة الشامل  الدخل   9,802,074مجموع 

األم بالشركة  الخاص  الشامل  الدخل   7,351,555مجموع 

المسيطرة غير  بالحصص  الخاص  الشامل  الدخل   2,450,519مجموع 

27 -  اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة
متنوعة  معامــالت  فــي  بــالــدخــول  المجموعـة  قــامــت 
أعضاء  الرئيسيين،  كالمساهمين  صلة  ذات  ــراف  أط مع 
الزميلة  والشركات  العليا  اإلدارة  ــراد  أف اإلدارة،  مجلس 
الدفع  وشروط  األسعار  إن  أخرى.  صلة  ذات  األطراف  وبعض 

قبل  من  عليها  الموافقة  يتم  المعامالت  بهذه  المتعلقة 
التي  الهامة  والمعامالت  األرصــدة  إن  المجموعة.  إدارة 

تمت مع طرف ذي صلة هي كما يلي:

2017 2018
أطراف ذات 

أخرى صلة 
كة  شر
ميلة ز

ن  همو مسا
ن ئيسيو ر

بيان   في  المتضمنة  األرصـــدة 
المجمع: المالي  المركز 

8,899,860 أطراف ذات صلة 580,343 6,926,350 5,273,764 12,780,457 مستحق من 

- )1,382,784( )776,134( )368,507( )238,143(
في  مشكوك  ديــون  مخصص 

تحصيلها

8,899,860 11,397,673 4,497,630 6,557,843 342,200 

1,044,018 642,601 642,601 - - أطراف ذات صلة إلى  مستحق 
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 31 المنتهية في  السنة  المستحق من أطراف ذات صلة خالل  المشكوك في تحصيلها عن  الديون  الحركة على مخصص  إن 
يلي: كما  كانت   2018 ديسمبر 

2018
السنة بداية  في  -الرصيد 

الرصيد  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر   –  )9( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  أثر 
)3 رقم  )إيضاح  المرحلة  لألرباح   3,717,218اإلفتتاحي 

2018 )معدل( يناير   1  3,717,218الرصيد كما في 
المستمرة غير  بالعمليات  )2,267,708(المتعلق 

السنة  خالل   238,652المحمل 
له ضرورة )307,586(مخصص لم يعد 

أجنبية عمالت  ترجمة   2,208تعديالت 
السنة  نهاية  في   1,382,784الرصيد 

أنه التوجد تواريخ محددة للسداد. أية فوائد كما  )إلى( أطراف ذات صلة ال تحمل  إن المستحق من 

2017 2018 العليا اإلدارة  أفراد  مزايا 

أخرى قصيرة األجل 277,405 543,582 رواتب ومزايا 

الخدمة 18,509 34,822 نهاية  مكافأة  مزايا 

اإلدارة  45,000 45,000 مجلس  أعضاء  مكافأة 

28 -  إرتباطات رأسمالية وإلتزامات محتملة
يلي: كما  محتملة  التزامات  المجموعة  على  يوجد 

20182017
ضمان  10,556,124 1,107,873خطابات 

مستندية  14,537,421-إعتمادات 

1,107,873 25,093,545 
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30 -  إدارة المخاطر المالية
بعض  االعــتــيــادي  نشاطها  ضمن  المجموعة  تستخدم 
الــمــعــادل  والــنــقــد  الــنــقــد  مــثــل  ــة  ــي األول الــمــالــيــة  األدوات 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والموجودات  والمدينين 
ذات  أطــراف  )إلــى(  من  والمستحق  اآلخــر  الشامل  الدخل 
الدائنة  والمرابحة  ألجل  والقروض  للبنوك  والمستحق  صلة 
المشار  للمخاطر  تتعرض  فإنها  لذلك  ونتيجة  والدائنين، 
إليها أدناه .ال تستخدم المجموعة حاليا مشتقات األدوات 

لها. تتعرض  التي  المخاطر  هذه  إلدارة  المالية 

أ -  مخاطر سعر الفائدة

القيمة  في  التغيرات  لمخاطر  تتعرض  المالية  األدوات  إن 
أسعار  .إن  الــفــائــدة  سعر  مــعــدالت  فــي  التغيرات  نتيجة 
تسعير  إعادة  خاللها  يتم  التي  والفترات  الفعلية  الفائدة 
إليها  يشار  الماليـة  والمطلوبـات  الموجودات  استحقاق  أو 

بها. المتعلقة  اإليضاحات  فـي 

ربح  على  األخــرى،  المتغيرات  ثبات  مع  الفائدة،  أسعار  في  المحتمل  المعقول  التغير  حساسية  أثر  التالي  الجدول  يبين 
اإلقتراض(. فائدة  معدل  تغيير  أثر  خالل  )من  المجموعة 

على  األثر 
بيان األرباح أو 

المجمع الخسائر 

 الرصيد 
في  كما 

ديسمبر   31
)النقص(  /  الزيادة 
الفائدة معدل  في  لسنة ا

2018
  + 23,158 4,631,561 % 0.5 + للبنوك مستحق 

  + 663,597 132,719,363 % 0.5 + ألجل  قروض 
  + 283,959 56,791,740 % 0.5 + دائنة  مرابحة 

2017

  + 61,798  12,359,698 % 0.5 + للبنوك مستحق 

  + 900,224 180,044,710 % 0.5 + قروض ألجل

  + 306,758 61,351,570 % 0.5 + دائنة مرابحة 

ب - مخاطر االئتمان

أطراف  أحـد  قدرة  عدم  احتمال  خطر  هو  االئتمان  خطر  إن 
خسارة  مسببا  بالتزاماته  الــوفــاء  على  المالية  األداة 
قد  الــتــي  المالية  الــمــوجــودات  إن  اآلخـــر.   للطرف  مالية 
في  أساسا  تتمثل  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تعرض 

أطراف  من  والمستحق  والمدينين  المعادل  والنقد  النقد 
خصم  بعد  بالصافي  المدينين  رصيد  إثبات  يتم  صلة.  ذات 
االئتمان  خطر  إن  تحصيلها.  في  المشكوك  الديون  مخصص 
للعمالء  الكبير  للعدد  نتيجة  محدود  بالمدينين  يتعلق  فيما 

مختلفة. صناعات  على  وتوزعهم 
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عقود وموجودات  تجاريون  مدينون 

االئتمان  خسائر  لقيد  المبسط  النموذج  المجموعة  تطبق 
الدولي  للمعيار  وفقًا  االئتمان  عمر  مدى  على  المتوقعة 
التجاريين  المدينين  لكافة   )9( ــم  رق المالية  للتقارير 
عنصر  لها  ليس  البنود  هذه  أن  حيث  العقود،  وموجودات 
فقد  المتوقعة،  االئتمان  خسائر  ولقياس  جوهري.  تمويل 
على  العقود  وموجودات  التجاريين  المدينين  تقييم  تم 
إلى  اســتــنــادًا  وتجميعها  التوالي  على  مجمع  ــاس  أس

التأخير. أيام  وعدد  المشتركة  االئتمان  مخاطر  سمات 

الدفع  نموذج  إلــى  المتوقعة  الخسائر  معدالت  تستند 
تقادم  أو  الماضية  شهر   48 الـــ  مــدى  على  للمبيعات 
 31 قبل  الماضية  سنوات   5 إلى   3 الـ  مدى  على  العمالء 
والخسائر  التوالي  على   2018 يناير  و1   2018 ديسمبر 
تعديل  يتم  الفترة.  لتلك  المقابلة  التاريخية  االئتماانية 

الكلية  االقتصادية  العوامل  لتعكس  التاريخية  المعدالت 
على  العميل  قدرة  على  تؤثر  التي  والمستقبلية  الحالية 
التعرض  فترة  لقصر  نظرًا  ولكن  المستحق.  المبلغ  ســداد 
هذه  الكلية  االقتصادية  العوامل  أثر  فإن  االئتمان،  لمخاطر 

المالية. البيانات  فترة  خالل  جوهريًا  يعتبر  ال 

استردادها.  يتوقع  ال  عندما  التجاريين  المدينين  شطب  يتم 
الفاتورة  تاريخ  من  يومًا   540 خالل  السداد  عدم  أن  كما 
يعتبر  بديلة  ســداد  ترتيبات  في  المجموعة  دخــول  وعــدم 
ثم  ومن  المبالغ،  تلك  استرداد  توقع  عدم  على  مؤشر 

قيمته.  انخفضت  ائتمان  تعتبر  فإنها 

المتوقعة  االئــتــمــان  خسائر  ــإن  ف ــاس،  األسـ ــذا  ه وعــلــى 
 31 فــي  كما  الــعــقــود  ومــوجــودات  الــتــجــارييــن  للمدينين 

يلي: 2018 تم تحديدها كما  يناير  2018 و1  ديسمبر 

2018 31 ديسمبر  كما في 

غير 
مستحقة

 180 - 1 
مًا يو

 360 - 181 
مًا يو

 540 - 361 
مًا يو

من  أكثر 
يومًا اإلجمالي540 

االئتمان  خسائر  معدل 
قعة لمتو - 100 % 68.697 % 3.743 % 1.168 % 0.031 %ا

الدفترية القيمة   4,434,022 1,675,107 473,111 569,527 1,499,751 216,526إجمالي 
االئتمان  خسائر 

مدى  على  المتوقعة 
االئتمان )2,039,019()1,675,107()325,014()21,315()17,515()68(عمر 

:2018 يناير   1 كما في 

غير 
مستحقة

 180 - 1 
مًا يو

 360 - 181
مًا يو

 540 - 361
مًا يو

من  أكثر 
يومًا اإلجمالي540 

ــدل خــســائــر االئــتــمــان  ــع م
قعة لمتو -100 %63.91 %4.57 %1.52 %0.064 %ا

الدفترية القيمة   30,774,384 6,492,582 2,361,706 3,202,141 18,066,352 651,603إجمالي 
المتوقعة  االئتمان  خسائر 

االئتمان عمر  مدى  )8,423,259()6,492,582()1,509,455()145,867()274,938()417(على 
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البنوك  لدى  النقد 

يقاس  ــذي  والـ بالمجموعة  الــخــاص  الــبــنــوك  ــدى  ل النقد  إن 
مخصص  ويحتسب  المخاطر،  منخفض  يعتبر  المطفأة  بالتكلفة 
شهرًا.   12 لفترة  المتوقعة  الخسائر  أســاس  على  الخسائر 
ذات  مالية  مؤسسات  ــدى  ل مــودعــة  للمجموعة  النقد  إن 
إلى  واستنادًا  للتعسر.  سابق  تاريخ  دون  جيدة  ائتمانية  سمعة 
تلك  نتيجة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  أثر  فإن  اإلدارة،  تقييم 
مخاطر  أن  حيث  للمجموعة  جوهري  غير  المالية  الموجودات 
التعسر لم تزداد بشكل كبير منذ التحقق أو االعتراف المبدئي.

صلة ذات  أطراف  من  المستحق 

أطراف  من  المستحقة  المبالغ  بتقييم  المجموعة  تقوم 
أولي  كمرحلة  جوهري  تمويل  عنصر  لها  التي  صة  ذات 
المتوقعة  الخسائراالئتمانية  وقــيــاس  ثانية  ومــرحــلــة 
إلحتمالية  والتعرض  السداد  التأخرعن  إحتمالية  من  كناتج 
السداد.  التأخرعن  من  الناتجة  والخسارة  السداد  التأخرعن 
طريق  عــن  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  يتحدد 
مــدى  عــلــى  االئــتــمــان  لخسائر  الــمــرجــح  االحــتــمــال  تــقــديــر 
االئتمان  خسائر  خصم  يتم  المالية.  لألداة  المتوقع  العمر 

من  المطفأة  بالتكلفة  قياسها  تم  والتي  المتوقعة 
في  بها  واالعتراف  للموجودات،  الدفترية  القيمة  إجمالي 

المجمع.  الخسائر  أو  األرباح  بيان 

الناتج  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  لتعرض  األعلى  الحد  إن 
للنقد  القيمة االسمية  المقابل هو  الطرف  عن عدم سداد 

صلة. ذات  أطراف  من  والمستحق  والمدينون  البنوك  لدى 

جـ - مخاطر العملة األجنبية

إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير القيمة العادلة 
نتيجة  المالية  لألدوات  المستقبلية  النقدية  التدفقات  أو 
المجموعة  تتعرض  األجنبية.  العمالت  صرف  أسعار  لتقلبات 
تتم  التي  المعامالت  عن  والناتجة  األجنبية  العملة  لمخاطر 
تخفيض  للمجموعة  ويمكن  الكويتي.   الدينار  غير  بعمـالت 
من  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  لتقلبات  تعرضها  خطر 
وتحرص  المالية.   األدوات  لمشتقات  استخدامها  خـالل 
العملة  لمخاطر  التعرض  صافي  إبقاء  على  المجموعة 
التعامل  خالل  من  وذلك  معقول،  مستوى  في  األجنبية 

الكويتي. الدينار  مقابل  جوهري  بشكل  تتقلب  ال  بعمالت 

الكويتي. والدينار  التالية  األجنبية  العمالت  بين  العملة  صرف  سعر  في  المعقول  المحتمل  التغير  حساسية  التالي  البيان  يظهر 

الدخل على   األثر 
اآلخر  الشامل 

لمجمع ا

بيان  على  األثر 
الخسائر  أو  األرباح 

لمجمع ا

)النقص(  /  الزيادة 
بل  مقا

الكويتي الدينار  لعملة ا
2018

  + 826,798   + 1,771,893 اماراتي + 5 %  درهم 
  + 66,458   + 9,768 سعودي + 5 %  ريال 

  + 200,268   + 11,721 قطري + 5 %  ريال 

2017
  + 954,988   + 277,225 اماراتي + 5 %  درهم 

  + 21,585   + 2,663 سعودي + 5%  ريال 
  + 219,105   + 51,055 قطري + 5%  ريال 
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د -  مخاطر السيولة

على  المجموعة  مقدرة  عـدم  عن  السيولة  مخاطر  تنتج 
المتعلقـة  إلتزاماتها  لــســداد  الــالزمــة  األمـــوال  توفير 
المجموعة  تقوم  المخاطر  هذه  وإلدارة  المالية.   باألدوات 
المالية لعمالئها بشكل دوري، وتستثمر  المقدرة  بتقييم 

السريع.  للتسييل  القابلة  االستثمارات  في 

السيولة  مخاطر  إدارة  عملية 

هي  كما  المجموعة،  ــدى  ل السيولة  إدارة  عملية  إن 
 : على  تشتمل  المجموعة  في  مطبقة 

التدفقات 	  مراقبة  طريق  عن  ويــدار  اليومي،  التمويل 

مواجهة  على  القدرة  من  للتأكد  المستقبلية  النقدية 
المتطلبات؛

تجاه 	  المالي  المركز  بيان  في  السيولة  نسب  مراقبة 
والتنظيمية.  الداخلية  المتطلبات 

الديون.	  استحقاق  ونمط  تركز  إدارة 

ومطلوبات  موجودات  استحقاق  يلخص  التالي  الجدول  إن 
الــمــجــمــوعــة. تــم تــحــديــد اســتــحــقــاقــات الـــمـــوجـــودات و 
او تسويتها. يستند  بناًء على توقع استردادها  المطلوبات 
والعقارات  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  استحقاق 
اإلدارة  تقدير  على  بناًء  العقاري  والمخزون  االستثمارية 

الموجودات. هذه  لسيولة 

كالتالي:  ديسمبر   31 في  كما  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  الخاص  االستحقاق  جدول  إن 

ع1 - 5 سنوات3 – 12 شهر1 - 3  أشهر 2018  لمجمو ا
الموجودات  

معادل ونقد  2,793,453--2,793,453نقد 
أخرى  مدينة  وأرصدة  216,5264,865,105473,1125,554,743مدينون 
أطراف ذات صلة 11,397,673-11,397,673-مستحق من 

4,884,669-976,9343,907,735مخزون 
المتاجرة  لغرض  بها  محتفظ  10,249,700-10,249,700-عقارات 

تابعة شركة  في  استثمار  بيع  من  3,671,8298,567,60212,239,431-مدينو 
خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات 

اآلخر الشامل  الدخل 
--656,485656,485

زميلة  شركات  في  41,555,44841,555,448--استثمار 
استثمارية 168,893,827168,893,827--عقارات 

ومعدات وعقارات  51,265,82651,265,826--ممتلكات 
875,551875,551--شهرة

3,986,91334,092,042272,287,851310,366,806
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ع1 - 5 سنوات3 – 12 شهر1 - 3  أشهر 2018  لمجمو ا
المطلوبات   

للبنوك 4,631,561-4,631,561-مستحق 

أخرى  دائنة  154,0226,749,8082,039,7838,943,613دائنون وأرصدة 

للمساهمين مستحقة  أرباح  2,035,786-2,035,786-توزيعات 

أطراف ذات صلة إلى  642,601-642,601-مستحق 

19,610,000113,109,363132,719,363-قروض ألجل

دائنة 9,610,46947,181,27156,791,740-مرابحة 

الخدمة نهاية  مكافأة  1,864,9641,864,964--مخصص 

154,02243,280,225164,195,381207,629,628

ع1 - 5  سنوات3 – 12  شهر1 - 3  أشهر 2017 لمجمو ا
الموجودات

معادل ونقد  4,928,902--4,928,902نقد 

أخرى  مدينة  وأرصدة  31,838,748-31,838,748-مدينون 

عقود 77,826-77,826-موجودات 

أطراف ذات صلة 8,899,860-8,899,860-مستحق من 

26,377,792-26,377,792-مخزون 

المتاجرة  لغرض  بها  محتفظ  11,987,381-11,987,381-عقارات 

للبيع متاحة  مالية  779,158779,158--موجودات 

زميلة  شركات  في  3,196,0973,196,097--استثمار 

استثمارية 201,066,942201,066,942--عقارات 

مستأجرة أراضي  إنتفاع  12,428,32912,428,329--حقوق 

ومعدات وعقارات  100,273,761100,273,761--ممتلكات 

5,853,3325,853,332--شهرة

4,928,90279,181,607323,597,619407,708,128
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المطلوبات   

للبنوك 12,359,698-12,359,698-مستحق 

أخرى  دائنة  641,68221,033,4916,917,95628,593,129دائنون وأرصدة 

للمساهمين مستحقة  أرباح  1,922,371--1,922,371توزيعات 

عقود 3,029,786-3,029,786-مطلوبات 

أطراف ذات صلة إلى  1,044,0181,044,018--مستحق 

19,497,409160,547,301180,044,710-قروض ألجل

دائنة 9,624,05051,727,52061,351,570-مرابحة 

الخدمة نهاية  مكافأة  3,872,6213,872,621--مخصص 

2,564,05365,544,434224,109,416292,217,903

المطلوبات  تــجــاوزت   ،2018 ديــســمــبــر   31 ــي  ف كــمــا 
بمبلغ  المتداولة  موجوداتها  عن  للمجموعة  المتداولة 
المالية  البيانات  إعداد  تم  لقد  كويتي،  دينار   4,155,292
المجموعة  إستمرارية  افتراض  أساس  على  المجمعة 
على  المجموعة  ــدرة  ق يفترض  والــذي  أعمالها.  فــي 
خــالل  ــن  م الــتــزامــاتــهــا  ــداد  ــ وس مــوجــوداتــهــا  تحقيق 
تعتمد  المجموعة  إستمرارية  إن  االعتيادي.  نشاطها 
تدفقاتها  وتــعــزيــز  الــربــح  تحسين  على  قــدرتــهــا  على 

المستقبل. في  النقدية 

ستواصل  المالية  المؤسسات  أن  المجموعة  إدارة  تــرى 
أصول  جودة  بسبب  االئتمانية  التسهيالت  وتجديد  تقديم 
باإلضافة  مالية  سنة  لكل  المحققة  واألربـــاح  المجموعة 

على  سنوية  نقدية  أرباح  توزيع  على  المجموعة  قدرة  إلى 
المساهمين.

هـ - مخاطر أسعار أدوات الملكية

انخفاض  مخاطر  هــي  الملكية  أدوات  أســعــار  مخاطر  إن 
مستوى  لتغيرات  كنتيجة  الملكية  ألدوات  العادلة  القيمة 
منفرد.  بشكل  األسهم  وقيمة  الملكية  أدوات  مؤشرات 
بشكل  المجموعة  تتعرض  ال   ،2018 ديسمبر   31 في  كما 
المالية  موجوداتها  أن  حيث  المخاطر  هذا  لمثل  جوهري 
في  تتمثل  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
أسهم حقوق ملكیة غیر مسعرة تم تقييمها بإستخدام 

تقییم.  أساليب 

31 -  قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية كالموجودات 
اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية 
بالقيمة  االستثمارية  كالعقارات  المالية  غير  والموجودات 

المالية. السنة  نهاية  تاريخ  في  العادلة 

أو  األصل  بيع  من  المستلم  المبلغ  العادلة  القيمة  تمثل 
بحتة  تجارية  عملية  خــالل  من  اإللــتــزام  لسداد  المدفوع 
قياس  يعتمد  القياس.  تاريخ  في  كما  السوق  أطراف  بين 
أو  األصل  بيع  عملية  إتمام  فرضية  على  العادلة  القيمة 

التالية: الطرق  بإحدى  االلتزام  سداد 
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اإللتزام.	  أو  الرئيسي لألصل  السوق  من خالل 

من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال 	 
رئيسي. عدم وجود سوق 

يتم  التي  والمطلوبات  الــمــوجــودات  جميع  تصنيف  يتم 
البيانات  في  العادلة  بالقيمة  عنها  اإلفصاح  أو  قياسها 
إلى  إستنادا  متسلسل  قياس  مستوى  خالل  من  المالية 
القيمة  قياس  إلى  نسبة  جوهري  مدخالت  مستوى  أقل 

يلي: كما  ككل  العادلة 

المعلنة  النشط  السوق  أسعار  ويشمل  األول:  المستوى 
المماثلة. والمطلوبات  للموجودات  المعدلة(  )غير 

المتضمنة  المسعرة  غير  المدخالت  الثانى:  المستوى 
للموجودات  معاينتها  تم  والتي  االول  المستوي  في 
بصورة  او  )كاالسعار(  مباشرة   بصورة  سواء  والمطلوبات  

. االسعار(  من  )مشتقة  مباشرة  غير 

والمطلوبات  للموجودات  المدخالت  الثالث:  المستوى 
الــســوق  خـــالل  ــن  م معاينتها  عــلــي  تعتمد  ــم  ل ــي  ــت وال

معاينة(. غير  )مدخالت 

المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  فإن  ديسمبر،   31 في  كما 
أن  المجموعة  إدارة  قــدرت  لقد  الدفترية.  قيمتها  تقارب 
الدفترية  قيمتها  تقارب  المالية  ألدواتها  العادلة  القيمة 
بشكل كبير نظرا لقصر فترة إستحقاق هذه األدوات المالية.

المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  قياس  تصنيف  تم 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أساس 
المستخدمة. التقييم  أساليب  على  بناًء  الثالث  المستوى 

والثاني  األول  المستويات  بين  ما  تحويالت  أي  تتم  لم 
السنة. خالل  والثالث 

بها  اإلعتراف  يتم  التي  والمطلوبات  للموجودات  بالنسبة 
المجموعة  تحدد  دوري،  أساس  على  المالية  البيانات  في 
مستويات  بين  لهم  تمت  قد  تحويالت  هناك  كانت  إذا  ما 
أساس  تقدير  إعادة  طريق  عن  وذلك  المتسلسل  القياس 
جوهري  مدخالت  مستوى  أقــل  إلــى  )إستنادا  التصنيف 
كل  نهاية  في  ككل(  العادلة  القيمة  قياس  إلى  نسبة 

مالية. فترة 

للعقارات االستثمارية في  العادلة  القيمة  تم اإلفصاح عن 
.9 إيضاح رقم 

32 -  إدارة مخاطر الموارد المالية
هو  المالية  ــا  ــوارده م إدارة  عند  المجموعة  ــدف  ه إن 
لتوفير  وذلــك  اإلستمرار،  على  قدرتها  على  المحافظة 
الخارجيين،  للمستخدمين  ومنافـع  األسهم  لحاملي  عوائد 
المالية  للموارد  مثالي  هيكل  على  للمحافظة  وكذلك 

المالية.   الموارد  خدمة  إعباء  لتخفيض 

للموارد  المثالي  الهيكل  لتعديل  أو  على  وللمحافظة 
النقدية  التوزيعات  تنظيم  للمجموعة  يمكن  المالية، 
المدفوع،  المـال  رأس  تخفيض  للمساهمين،  المدفوعة 
لتخفيض  الــمــوجــودات  بعض  بيع  جــديــدة،  أسـهم  إصـــدار 

على  الحصـول  أو  التمويلية  االلــتــزامــات  ــداد  س الــديــون، 
جديد.  مصرفي  تمويل 

تقوم  المجال،  نفس  في  ــرى  األخ بالشركات  بالمقارنة 
نسبة  بإستخدام  المالية  الــمــوارد  بمراقبة  المجموعة 
الديون  صافي  يمثل  والــذي   ، المالية  الموارد  إلى  الدين 
صافي  إحتساب  يتم   . المالية  الــمــوارد  على  مقسوما 
الصندوق  في  النقد  ناقصا  اإلقــتــراض  كإجمالي  الــديــون 
المالية  ــوارد  ــم ال إجمالي  إحتساب  يتم  الــبــنــوك.  ولــدى 
المالـي  المركـز  بيـان  في  تظهر  والتي  الملكية  كحقوق 

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
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الديون. صافي  اليها  مضافا  المجمع 

: يلي  مما  المالية  الموارد  إجمالي  يتكون  المالية،  الموارد  مخاطر  إدارة  لغرض 

20182017
للبنوك  12,359,698 4,631,561مستحق 

 180,044,710 132,719,363قروض ألجل

دائنة  61,351,570 56,791,740مرابحة 

معادل ونقد  نقد   : )4,928,902()2,793,453(يخصم 

الديون  248,827,076 191,349,211صافي 

الملكية حقوق   115,490,225 102,737,178مجموع 

المالية الموارد   364,317,301 294,086,389إجمالى 

المالية الموارد  إلى  الدين  68.29 %65.07 %نسبة 
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