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رؤيتنا:
شــركة رائــدة دولّيــًا، ذات عالمــة تجاريــة موثــوق بهــا فــي كل قطــاع نعمــل بــه. نســعى إلــى االســتمرار فــي تحقيــق نمــٍو مســتداٍم ضمــن بيئــة 

تحــّث علــى حــب العمــل واإلبــداع والــروح اإليجابيــة. 

مهمتنا:
نمنح تجارب إستثنائية لجيلنا ولألجيال القادمة.

قيمنا 

النزاهة
نؤمــن بــأن الوفــاء بوعودنــا هــو جوهــر النزاهــة. نعــزز االحتــرام ، نعمــل مــن أجــل المســاواة وإتاحــة الفــرص للجميــع، ونتحمــل دائمــًا مســؤولّية 

أعمالنا.

الوالء واإلخالص
دؤوبين في عملنا، نعتمد االستدامة ونهج الفريق الواحد المترابط إليجاد الحلول، نهتّم باحتياجات الكل لتوفير بيئة أفضل لنا جميعا.

الشفافية
نؤمن بالمصداقية والوضوح في صنع قراراتنا وإدارة أعمالنا ونحرص على التعاون لتطوير ذاتنا. 

التفوق
ــع دائمــًا إلــى  نســعى جاهديــن إلــى تحقيــق نتائــج متمّيــزة عبــر تقديــم حلــول وخدمــات عاليــة الجــودة وتوفيــر بيئــة معيشــية مســتدامة. نتطلَّ

أبعــد مــدى لتقديــم األفضــل.
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أسيكو في سطور 

 
تأسســت شــركة أســيكو للصناعــات فــي 1990 فمنــذ تأسيســها وهــي مــن أوائــل الشــركات المصنعــة للخرســانة ســابقة التجهيــز والخلويــة 

إلــى أن أصبحــت المــزود األكثــر قــدرة والموثــوق بهــا فــي صناعــة وتوريــد أفضــل مــواد البنــاء والتشــييد وخدمــات التطويــر العقــاري - ظلــت 

لســمعة شــركة أســيكو رونــق منفــرد كونهــا واحــدة مــن الشــركات األكثــر رســوخا بالمنطقــة حاملــة فــي اســتراتيجياتها رؤيــا طويلــة األجــل ال 

تقــدر بثمــن، وعلــى الرغــم مــن أن رقعــة عملنــا اليــوم متســعة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، إال أن جذورنــا ترســخ وجودنــا فــي المجتمعــات التــي 

نعمــل ونعيــش بها. 

اســيكو مبنيــة علــى اســاس ثابــت ، ثقافــة تبنتهــا الشــركة وتبناهــا كافــة العامليــن بهــا لنقــدم مــا يتوقعــه كافــة اصحــاب المصالــح مــن جــودة 

فــي المنتــج والخدمــة المقدمــة واســتقطاب الكفــاءات وذوي الخبــرة لتبقــى اســيكو رائــدة فــي كافــة مجاالتهــا. 
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مجموعة شركات أسيكو

مجموعــة شــركات أســيكو تعمــل فــي مجــال الصناعــة فــي الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة و المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر، حيــث 

تتركــز نشــاطها علــى تصنيــع مــواد البنــاء والهندســة وتخطيــط وتنفيــد المشــاريع باالضافــة الــى تطويــر وإدارة العقــارات.

حائــزون علــى تصنيــف درجــة أولــى للبنــاء والمقــاوالت فــي الكويــت، نعمــل دائمــًا علــى تقديــم حلــول مبتكــرة وعمليــة ومســتدامة للقطاعــات 

الصناعيــة والتجاريــة والمؤسســية والســكنية. تعــد مصانعنــا مــن أكبــر المصانــع المنتجــة لمــواد البنــاء ذات جــودة عاليــة، منهــا منتجــات 

الخرســانة الخلويــة الصديقــة للبيئــة، ومنتجــات اإلســمنت والخرســانة بأنواعهــا والخرســانة مســبقة الصــب وكذلــك البــالط المتداخــل.
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إخواني وأخواتي المساهمين الكرام  ،،،
بداية أرحب بحضوركم الكريم، ويشرفني أن ألتقي معكم في إجتماعنا السنوي لنستعرض أهم المحطات التي مرت بها 

شركتكم في عام 2017.

نقــدم بيــن يديكــم التقريــر الســنوي لعــام 2017 ويشــرفني ان أســتعرض معكــم مــن خاللــه أهــم وأبــرز التطــورات 
واإلنجــازات التــي شــهدتها الشــركة خــالل هــذا العــام .

ــرات ال ســيما األوضــاع الجيوسياســية  ــات ومؤث ــدة تحدي ــام 2017، قــد واجــة ع ــي للشــركة  خــالل الع إن األداء المال
ــع فــي مصــادر الدخــل  ــة مــن خــالل التنوي ــز قدرتهــا ومالئمتهــا المالي فــي المنطقــة إاّل أن الشــركة عملــت علــى تعزي
واألســتمرار فــي الحفــاظ علــى جــودة منتجاتهــا وخدماتهــا وهــذا أدى بــدوره الــى  تحقيــق  نتائــج إيجابيــة، حيــث حققــت 
شــركتكم صافــي ربــح متعلــق بمســاهمي الشــركة األم قــدره 5.130 مليــون دينــار كويتــي للعــام 2017 مقارنــة بمــا  
تــم تحقيقــُه فــي العــام الماضــي 2016 والــذي بلــغ فيــه 7.238 مليــون دينــار كويتــي، كمــا نعمــل علــى مواصلــة تقــدم 
ــار المســتجدات والتطــورات الحاصلــة فــي  مســيرة شــركتكم فــي األعــوام المقبلــة إن شــاء اللــه، آخذيــن بعيــن األعتب

األســواق المحليــة واإلقليميــة.
كمــا حققــت الشــركة ارتفاعــًا بإجمالــي إيراداتهــا لتصــل إلــى 107.699مليــون دينــار كويتــي خــالل العــا 2017 مقارنــة 
98.626 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام 2016، وقــد أوصى مجلس إدارة الشــركة بتوزيع أرباح نقدية على المســاهمين 
بواقــع 10 فلســًا للســهم الواحــد وتوزيــع أســهم منحــة بواقــع 5 فلــوس للســهم الواحــد، كمــا أوصــى باعتمــاد توزيــع 
مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى 45 ألــف دينــار كويتــي نتيجــة لجهودهــم المبذولــة، وجميــع 
هــذه التوصيــات تخضــع لموافقــة الجمعيــة العموميــة للشــركة.كما قــرر مجلــس اإلدارة ايضــا توزيــع نســبة %5 مــن 
األســهم المملوكــة مــن قبــل الشــركة األم  فــي شــركتها التابعــة »شــركة أســيكو لالنشــاءات – ش.م.ك. )مقفلــة( علــى 

مســاهمي الشــركة األم 
كمــا حرصــت شــركة أســيكو للصناعــات ببنــاء قاعــدة أساســية ثابتــه ترتكــز عليهــا أعمــال الشــركة وهــي مــن خــالل 
»سياســة الحوكمــة« المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة، وتتمثـــــل الحوكمــة بمجموعـــــة السياســات واإلجراءات 
والممارســـــات الرشيدة التي يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا توجيه وضبـــــط ومراقبـــــة األعمال واألنشطة ضمن الشركة فضال 
ــرارات المناســـــبة، وذلــك لضمــان ترســيخ مبــادئ الشــفافية  عــن مجموعــة مــن التقاريــر التــي تســاعد فــي إتخــاذ القـــ
ــة آخــر  ــح. وقــد عملــت شــركة أســيكو للصناعــات علــى مواكب ــة ولتحقيــق أهــداف الشــركة وأصحــاب المصال والعدال

تطــورات ومســتجدات الحوكمــة.
وفــي ختــام هــذه الكلمــة، أتقــدم بإســمي وباســم كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن بالشــركة لمســاهمينا الكــرام 
ــي  ــة الت ــة الغالي ــى الثق ــس اإلدارة، وعل ــى دعمكــم لمســيرة الشــركة، ومســاندتكم لمجل ــر عل ــرام والتقدي ــر األحت بواف
أوليتمونــا إياهــا، والتــي لوالهــا لمــا تمكنــا مــن الوصــول إلــى مــا نحــن عليــه. ولنعدكــم بأننــا، إن شــاء اللــه، ســنلتزم 

بعهودنــا معكــم لتعظيــم حقوقكــم خــالل األعــوام القادمــة.
وبالنيابــة عــن مســاهمينا الكــرام، نــود أن نعــرب عــن بالــغ تقديرنــا لــإدارة التنفيذيــة للشــركة علــى جهودهــم المبذولــة 
ــأداء الشــركة فــي المســتقبل، ولجميــع موظفــي مجموعــة شــركات أســيكو علــى النتائــج  لرســم اســتراتيجية ترتقــي ب
التــي تــم تحقيقهــا خــالل العــام 2017، ولنحثهــم علــى مواصلــة عملهــم الــدؤوب، متمنيــن لهــم المزيــد مــن النجــاح 

فــي المســتقبل القريــب.

كلمــة رئيــــس مجلس اإلدارة

عبد العزيز أحمد عبد الله األيوب
رئيس مجلس اإلدارة
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السيد/ عبد العزيز أحمد عبد الله األيوب
رئيس مجلس اإلدارة

المتحــدة  الواليــات  مكســيكو،  نيــو  جامعــة   - الكهربائيــة  الهندســة  فــي  بكالوريــوس 

1967 األمريكيــة 

احتــّل الســيد/ عبــد العزيــز األيــوب مركــزًا بــارزًا فــي مجــال االتصــاالت منــذ العــام 1968، 

إذ أســهم فــي تحســين هــذا القطــاع وتطويــره فــي الكويــت بعــد أن شــغل منصــب رئيــس 

مجلــس اإلدارة والمديــر العــام لشــركة االتصــاالت المتنقلــة  MTC)المعروفــة حاليــًا 

باســم شــركة زيــن Zain ( مــع مــا يناهــز الـــ30 ســنة مــن الخبــرة.

شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة أســيكو منــذ العــام 1999 وأســهم فــي 

تحديــد مهــام الشــركة وأهدافهــا،

فضاًل عن تأدية دوره كوكيل وزارة االتصاالت )سابقًا(.

السيد / غسان أحمد سعود الخالد
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

 

ماجستير في الهندسة المدنية - جامعة فرجينيا الغربية، الواليات المتحدة األمريكية

بــدأ الســيد/ غســان الخالــد حياتــه المهنيــة فــي العــام 1975 وهــو رجــل أعمــال ذائــع الصيت 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي كمــا يحظــى باحتــرام كبيــر. وقــد أّســس الســيد غســان 

الخالــد شــركة صناعــات الخرســانة الخلويــة ويعمــل علــى إدارتهــا.

كمــا يشــغل الســيد غســان الخالــد حالّيــًا منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الكويــت 

الوطنــي.

أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد / أحمد فيصل السيد عبد الوهاب الرفاعي
عضو مجلس اإلدارة

ــوس فــي إدارة األعمــال، االقتصــاد الكمــي - تخصــص فرعــي فــي إدارة  بكالوري
المتحــدة  الواليــات  هيلــز،  دومينغيــز   - كاليفورنيــا  واليــة  جامعــة   - األعمــال 

األمريكيــة
 

ــرة تفــوق الـــ25 ســنة فــي المجــال الصناعــي  ــع الســيد/ أحمــد الرفاعــي بخب يتمت
ــًا منصــب  ــة. ويشــغل حالّي ــال الخدمــات المصرفي ــاري واالســتثماري ومج والعق
مديــر االســتثمارات فــي شــركة صناعيــة رائــدة فــي الكويــت والرئيــس التنفيــذي 

ــة. لشــركة عقــارات محلي

السيدة / فاتن فاروق النقيب
عضو مجلس اإلدارة

ماجستير في القانون الدولي - جامعة كامبريدج 2010
بكالوريوس في القانون - جامعة الكويت 1986

تعمــل الســيدة/ فاتــن النقيــب كمحاميــة ومستشــارة قانونيــة فــي مجــال تجــارة 
األعمــال المتعــددة وقوانيــن الشــركات الشــرق أوســطية والدوليــة، مــع تخصــص 
فــي التقاضــي واألعمــال المتعلقــة بالمعامــالت، كمــا ترّكــز علــى تقديــم الحلــول 

والنتائــج مــن خــالل حمايــة المصالــح القانونيــة.
تحمــل الســيدة فاتــن النقيــب ترخيصــًا بمزاولــة مهنتهــا كمحــاٍم ممــارس أمــام 

محكمــة االســتئناف العليــا والنقــض والمحاكــم الدســتورية فــي الكويــت.

السيد / أحمد غسان أحمد سعود الخالد
عضو مجلس اإلدارة

  
ماجستير في إدارة األعمال - جامعة ثوندربيرد، أريزونا

وهندســة  والماليــة  االقتصــاد   - الهندســية  اإلدارة  العلــوم،  فــي  ماجســتير 
العاصمــة واشــنطن  واشــنطن،  جــورج  جامعــة   - التكاليــف 

بكالوريــوس فــي العلــوم، الهندســة المدنيــة - جامعــة جــورج واشــنطن، واشــنطن 
العاصمة

ــة،  ــة قوي ــة متنّوعــة وبمهــارات إداري ــرة مهني ــد بخب ــدس/ أحمــد الخال ــاز المهن يمت
فضــاًل عــن خلفيــة تعليميــة فــي إدارة األعمــال والهندســة. وقــد حصــد علــى مــدار 
14 ســنة مــن العمــل فــي شــركات بنــاء محليــة مرموقــة خبــرة مهنيــة خلقــت لديــه 

قــدرات ممتــازة.

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

 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  التخصــص  مــع  األعمــال  إدارة  فــي  بكالوريــوس 

العاصمــة واشــنطن  األمريكيــة،  الجامعــة   - التجاريــة 

اكتســب الســيد/ باســل النفيســي خبــرة واســعة ومســيرة مهنيــة ناجحــة فــي 
القطــاع المصرفــي ومجــال العقــارات، محلّيــًا ودولّيــًا، علــى مــدار مــا يناهــز العقــد، 
إضافــة إلــى حصولــه علــى العديــد مــن شــهادات اإلتمــام فــي المهــارات القياديــة 

واإلداريــة.
وقــد عّيــن الســيد باســل أيضــًا عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة عقاريــة معروفــة 

ومدرجــة لمــدة ســنتين حيــث أســهم فــي تحديــد مهــام الشــركة وأهدافهــا.

15



16



حضرات المساهمين الكرام ،،،

بدايــة اتوجــه للحضــور الكريــم بالشــكر الجزيــل باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ولدوركــم 
الفعــال كمســاهمين وأصحــاب مصالــح كمــا يســعدني أن اســتعرض وإياكــم أداء شــركتكم عــن الســنة المنتهيــة فــي 

31 ديســمبر 2017 

اوال ، الزيادة في كفائة وتوسيع األنشطة التشغيلية:

ــادة  ــدة وذلــك فــي ظــل ســعيها لزي ــة المشــاريع الجدي ــاج اإلســمنت لمواكب لقــد أنجــزت المجموعــة توســعة خــط إنت
ــا  حصتهــا الســوقية واإلســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق، وجــاء ذلــك القــرار بعــد أن لمســنا نمــو مبيعاتن
فــي قطــاع اإلســمنت ووصــول إنتاجيــة المصنــع الــى طاقتــه القصــوى وكذلــك خــالل هــذا العــام قــد تــم إعتمــاد مــواد 
أســمنت اســيكو مــن المــواد المدعومــة مــن الدولــة والُمقدمــة للمواطنيــن لبنــاء الســكن الخــاص ممــا يشــكل اضافــة 

جديــدة لمنتجاتنــا وذلــك مــن خــالل الثقــة بتلــك المنتجــات وأيضــا زيــادة الحصــة الســوقية.

إن رؤيــة الشــركة متزامنــة مــع الخطــة اإلنمائيــة الثانيــة )2019/2020( والصــادرة عــن األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى 
ــن لهــذه  ــل الموردي ــة الكويــت 2035«، والمشــاريع المقــرره لهــا، ونســعى أن نكــون مــن أوائ للتخطيــط ضمــن »رؤي
ــة  ــوق – الخرســانة الخلوي ــال ال الحصــر الطاب ــى ســبيل المث ــاء وهــي عل المشــاريع مــن المــواد االنشــائية ومــواد البن
–الخرســانة الجاهــزة – الخرســانة مســبقة الصــب – البــالط المتداخــل – الحديــد المســلح وكذلــك مــواد االســمنت ، 
والتــي قــد تــم اعتمادهــا فــي هــذا العــام كمــواد المدعومــة المقدمــة للمواطنيــن الســكن الخــاص ممــا أدى إلــى زيــادة 

اإلنتــاج بســبب زيــادة الطلــب. 

ــركاب 2(، ومشــروع جســر الشــيخ  ــى ال ــي )مبن ــت الدول ــر مطــار الكوي ــة توســعة وتطوي ومــن أهــم المشــاريع المعلن
جابــر األحمــد، ومشــروع الوقــود البيئــي. وايضــًا لمشــاريع المــدن اإلســكانية التــي تهــدف المؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية علــى إنجازهــا مــن خــالل خطتهــا الخمســية والتــي مــن أهــم مشــروعاتها مدينــة صبــاح األحمــد، ومدينــة جابــر 
األحمــد، ومشــروع شــمال غــرب الصليبيخــات، ومشــروع الوفــرة القائــم وتوســعته، ومشــروع غــرب عبــد اللــه المبــارك، 
ومشــروع جنــوب المطــالع، ومشــروع مدينــة الخيــران، ومشــروع جنــوب مدينــة ســعد العبــد اللــه، ومشــروع جنــوب 

مدينــة صبــاح األحمــد، ومشــروع نــواف األحمــد ومدينــة الصابريــة 

 إن كل هــذه المعطيــات أدت الــى أن تعمــل المجموعــة علــى أســاس التكامــل فــي تقديــم المــواد اإلنشــائية والتركيــز 
ــر بمــا يخــص أســطول ســياراتنا مــن الخالطــات )mixers-Trans( لنقــل الخرســانة  ــة أعلــى المعايي أيضــا علــى مواكب
الجاهــزة، وجــاء ذلــك تلبيــة للنمــو المتزايــد علــى مبيعاتنــا مــن جــراء البــدء بتنفيــذ المشــاريع الجديــدة التــي تــم طرحهــا 
ســابقًا، وال يــزال هــذا القطــاع واعــد فــي ضــوء مجموعــة المشــاريع األســتراتيجية والمــدن اإلســكانية التــي ســيتم البــدء 

بتنفيذهــا خــالل العاميــن القادميــن. 

تمكنــت شــركة أســيكو للصناعــات وخــالل العقــد الماضــي مــن تحقيــق أرباحــًا متواصلــة العــام تلــو اآلخــر، حيــث 
حققــت فــي عــام 2017 صافــي ربــح متعلــق بمســاهمي الشــركة األم بقيمــة 5.130 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بمــا 

حققتــه العــام الماضــي 2016 والــذي بلــغ فيــه 7.238 مليــون دينــار كويتــي

كلمــة الرئيس التنفيذي
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حوكمة الشركات:

إن ثقافــة الحوكمــة هــي ثقافــة متجزئــة مــن ثقافــة الشــركة علــى كافــة المســتويات وممارســات موظفيهــا لتفعيــل وتطبيــق أفضــل المعاييــر فــي 
مجــال الحوكمــة واأللتــزام بتعليماتهــا وإرشــاداتها الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال مــن خــالل متابعــة التطــورات فيمــا يخــص الحوكمــة وكذلــك 
القــرارات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال وخاصــًة أن هــذا العــام شــهد عــدة تعديــالت علــى مــواد الالئحــة التنفيذيــة وكذلــك التقســيم الجديــد 
لســوق األوراق الماليــة ) البورصــة ( وكذلــك التعليمــات الجديــدة ممــا يخــص اإلدارج ممــا شــكل تحديــًا جديــد ورغبــة الشــركة فــي المتابعــة وااللتــزام. 

ــة األعمــال  ــط ومراقبـــ ــه وضبـــ ــا توجي ــن خاللهـــ ــن مـــ ــي يمكـــ ــات الرشــيدة الت ــة السياســات واإلجــراءات والممارســـ ــل الحوكمــة بمجموعـــ تتمثـــ
واألنشــطة ضمــن الشــركة فضــال عــن مجموعــة مــن التقاريــر التــي تســاعد فــي إتخــاذ القـــــرارات المناســـــبة وذلــك لضمــان ترســيخ مبــادئ الشــفافية 

والعدالــة ولتحقيــق أهــداف الشــركة وأصحــاب المصالــح ممــا ينعكــس إيجابــا علــى اعمــال الشــركة 

وضعــت شــركة أســيكو للصناعــات معاييــر ومقومــات لتفعيــل قنــوات التواصــل واإلفصــاح مــع المســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح 
ليكونــوا علــى تواصــل مســتمر مــع مســتجدات الشــركة بــكل حياديــة وشــفافية وبصــورة عادلــة، كمــا وضعــت الشــركة آليــات فعالــة لضمــان حمايــة 
حقــوق أصحــاب المصالــح )المســاهمين، العمــالء، الموظفــون، الــخ.( وضمــان الحياديــة والنزاهــة فــي اتخــاذ القــرار وتوزيــع المهــام داخــل مجلــس 

اإلدارة لتحســين الــدور الرقابــي والحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح الُمحتملــة.
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الخظة المستقبلية: 

بعــد أن تمكنــت الشــركة مــن تنميــة أصولهــا والوقــوف علــى قاعــدة متينــة مــن األصــول التشــغيلية والبشــرية، ال ســيما اإلســتفادة مــن الفــرص 
والمشــاريع واألحــداث العالميــة التــي تــم التخطيــط إلنجازهــا مثــل مشــاريع التنميــة المدرجــة ضمــن الخطــة اإلســتراتيجية للكويــت »رؤيــة الكويــت 
ــا  ــة له ــة والمشــاريع المصاحب ــك األحــداث اإلقليمي ــت، وكذل ــة ومشــاريع القطــاع النفطــي وغيرهــا فــي الكوي ــة التحتي 2035« مــن مشــاريع البني

والمطروحــة فــي كل مــن دبــي وقطــر.

ثانيا ، اإلستثمار في العنصر البشري والمساواة في الفرص بين الجنسين:

يعتبــر العنصــر البشــري أحــد أهــم اإلســتثمارات التــي نســعى إلــى تعزيزهــا والحفــاظ عليهــا ضمــن أعلــى المســتويات، حيــث تمكنــت المجموعــة خــالل 
العــام 2017 مــن هيكلــة وإســتحداث مجموعــة مــن اإلدارات فــي ظــل ســعيها لرفــع كفــاءة وفاعليــة شــركات المجموعــة، والحفــاظ علــى درجــة عاليــة 
مــن الشــفافية، ولمواكبــة النمــو الحاصــل علــى مســتوى المجموعــة، ولضمــان مســاهمة كافــة القطاعــات بتحقيــق قيمــة مضافــة، حيــث تــم إرســاء 

أفضــل الممارســات اإلداريــة مــن أجــل الحصــول علــى أفضــل النتائــج.

غسان أحمد سعود الخالد

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

19



اإلدارة التنفيذية

السيد / غسان أحمد سعود الخالد
الرئيس التنفيذي 

المهندسة / غصون غسان أحمد الخالد
نائب الرئيس التنفيذي 

 

السيد / حسام سالم أبو لغد 
الرئيس التنفيذي لإدارة المالية

السيد / حازم الشريف 
الرئيس التنفيذي للعمليات - المصانع
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أداء الشركة المالي
تمكنــت مجموعــة أســيكو خــالل عــام 2017 مــن تحــدي الصعــاب والمشــاكل التــي فرضتهــا عليهــا الظــروف الجيوسياســية المحيطــة بالمنطقــة 
والحفــاظ علــى مصالــح المســاهمين وتطلعاتهــم تجــاه الشــركة، وذلــك فــي ظــل األوضــاع السياســية واإلقتصاديــة فــي المنطقــة ككل والتــي ال 

زالــت آثارهــا مســتمرة إلــى وقتنــا الحاضــر، ملقيــة بثقلهــا علــى قطاعــات ونشــاطات مختلفــة.

تمكنــت أســيكو بدعــم مــن مســاهميها مــن النهــوض بالشــركة خــالل العقــد الماضــي ورســمت بُخطــًى واضحــة إســتراتيجيتها التــي تهــدف بشــكل 
أساســي إلــى النمــو والتوســع واألنتشــار، حيــث تمكنــت مــن تحقيــق نمــو فــي إجمالــي حجــم الموجــودات بمــا يقــارب %69 لتتجــاوز بنهايــة عــام 

2017 مــا قيمتــه 408 مليــون دينــار كويتــي بعــد أن كانــت 242 مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2011.

وفيما يلي رسم توضيحي يبين نمو إجمالي موجودات الشركة من عام 2011 إلى عام 2017:
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كمــا تمكنــت أســيكو مــن تعظيــم إجمالــي حقــوق المســاهمين لتبلــغ بنهايــة عــام 2017 مــا قيمتــه 115 مليــون دينــار كويتــي بعــد أن كانــت 82 
مليــون دينــار كويتــي فقــط بنهايــة عــام 2011.

تقرير مجلس اإلدارة 



شركة أسيكو للصناعات  ش.م.ك. )عامة(

23

وفيما يلي رسم توضيحي يبين نمو إجمالي حقوق مساهمي الشركة من عام 2011 إلى عام 2017:
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عملــت الشــركة علــى توزيــع األربــاح علــى المســاهمين بمــا يتناســب مــع حجــم األربــاح الُمحققــة لــكل ســنة، حيــث بلغــت إجمالــي األربــاح الموزعــة 
خــالل العقــد الماضــي مــا قيمتــه تقريبــًا 65 مليــون دينــار كويتــي )شــاماًل توزيعــات األربــاح المقترحــة لعــام 2017(، حيــث إنقســمت توزيعــات األربــاح 

مــا بيــن توزيعــات نقديــة بلــغ إجماليهــا 46 مليــون دينــار كويتــي وأســهم منحــة والتــي بلــغ إجمالــي قيمتهــا 19 مليــون دينــار كويتــي تقريبــًا.

أّمــا فيمــا يخــص المطلوبــات، فقــد ســعت شــركة أســيكو للحفــاظ علــى ســمعتها وطيــب العالقــة مــع المؤسســات الماليــة والبنــوك، والذيــن نوجــه 
لهــم جزيــل الشــكر لثقتهــم بنــا ومســاهمتهم الفعالــة فــي تمويــل إســتراتيجية الشــركة فــي النمــو والتوســع، وهــذا مــا يؤكــد علــى متانــة األســس 
الماليــة للشــركة وثقــة المؤسســات الماليــة بنمــوذج أعمــال أســيكو، ال ســيّما ثقتهــم بــإدارة الشــركة وبتاريخهــا وبأصولهــا التشــغيلية وقدرتهــا علــى 
الوفــاء بإلتزاماتهــا ممــا ســاهم فــي تعزيــز أواصــر التعــاون بيننــا، والجديــر بالذكــر أن الشــركة عملــت علــى توظيــف هــذه األمــوال بشــكل أساســي 

لتعزيــز قاعــدة أصولهــا التشــغيلية. 

ولنشرع اآلن بمناقشة البيانات المالية للشركة للعام 2017 ومقارنتها بالعام 2016 والوقوف على أهم ما جاء فيها:

األصول
إرتفعــت قيمــة إجمالــي أصــول الشــركة بنســبة %1.8 لتبلــغ بنهايــة عــام 2017 مــا قيمتــه 407.7 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب 400.4 مليــون 
ــادة اإلســتثمار فــي توســعة أنشــطة الشــركة الرئيســية فــي ظــل النمــو  ــار كويتــي للعــام 2016، وكان مــن أهــم األســباب الرئيســية لهــذه الزي دين
المتوقــع للعقــود والمشــاريع التــي ســيتم البــدء بتنفيذهــا فــي الكويــت، حيــث إرتفعــت ممتلــكات وعقــارات ومعــدات المجموعــة بنســبة 4.1% 
خــالل العــام لتبلــغ بنهايــة عــام 2017 مــا قيمتــه.100.3 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب 96.2 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام الســابق، وكذلــك مــا 

صاحــب هــذه التوســعة مــن نمــو فــي األصــول التشــغيلية لدعــم التوســعات الصناعيــة التــي تمــت خــالل الســنة.



الـــتــقـــريـــر الســـنــــوي 2017

24

المطلوبات
أّمــا فيمــا يخــص مطلوبــات الشــركة، بلغــت قيمــة مطلوبــات الشــركة 292.2 مليــون دينــار كويتــي محافظــة علــى نفــس مســتويات المديونيــة 
نســبة إلــى إجمالــي األصــول عنــد مســتوى %72 بمقارنتهــا بالعــام الماضــي، حيــث تــم توظيــف هــذه األمــوال بشــكل أساســي لتعزيــز قاعــدة 
أصــول الشــركة التشــغيلية وتمويــل إســتراتيجيتها التوســعية، وإن إرتفــاع نســبة مديونيــة الشــركة يؤكــد علــى ثقــة المؤسســات الماليــة بنمــوذج 
أعمــال أســيكو، بينمــا حافظــت الشــركة علــى مســتوى نســبة تغطيــة الفوائــد ضمــن مســتويات أعلــى مــن مرتيــن، مؤكديــن علــى متانــة ُأسســها 

الماليــة وقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المســتقبلية. 
كمــا تأمــل الشــركة مــن خــالل خطتهــا اإلســتراتيجية علــى مــدى األعــوام القادمــة علــى تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية ألصولهــا وتعظيــم أدائهــا وتحســين 

التدفقــات النقديــة للشــركة وتعزيــز مركزهــا المالــي فــي ظــل تحقيــق أعلــى قيمــة مضافــة للمســاهمين.

حقوق المساهمين
إنخفضــت إجمالــي حقــوق المســاهمين بنســبة %1.2 لتبلــغ 115.5 مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2017 مقارنــة ب 116.9 د.ك للعــام 2016، 
كمــا بلغــت القيمــة الدفتريــة لســهم الشــركة 350 فلــس كويتــي، كمــا لــم يطــرأ تغييــر كبيــر علــى معظــم بنــود حقــوق المســاهمين بــل كان أبــرز 

التغيــرات فــي بنــد رأس المــال نتيجــة أســهم المنحــة التــي تــم توزيعهــا عــن العــام الســابق والتغيــر فــي بعــض اإلحتياطيــات. 
كمــا عملــت الشــركة علــى تعظيــم حقــوق مســاهميها خــالل الســنوات الماضيــة بأقــل التكاليــف المترتبــة عليهــم، حيــث تــم تمويــل الشــركة بزيــادة 
رأس مالهــا عــن طريــق المســاهمين فــي عــام 2007، وتعتمــد الشــركة علــى األربــاح الُمحتَفــظ بهــا والتمويــل الخارجــي فــي تمويــل عمليــة نمــو 

وتوســعة أنشــطة الشــركة.

اإليرادات واألرباح
حافظــت شــركة أســيكو علــى مســتوى إجمالــي إيراداتهــا التشــغيلية خــالل العــام 2017 لتبلــغ 107.6 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب 98.5 مليــون 
دينــار كويتــي للعــام 2016، ومــن المتوقــع أن تتحســن إيــرادات الشــركة التشــغيلية مســتقباًل فــي ضــوء نجــاح الدولــة فــي الُمضــي قدمــًا فــي تنفيــذ 
خطــة التنميــة التــي تــم رســمها ضمــن رؤيــة ســمو أميــر البــالد المفــدى، ونجــاح كل مــن الهيئــة العامــة للرعايــة الســكنية ووزارة األشــغال فــي تنفيــذ 

وإنجــاز العديــد مــن المشــاريع التــي تــم اإلفصــاح عنهــا. 
إســتمرت أســيكو بتحقيــق نتائــج إيجابيــة خــالل العــام 2017 حيــث بلــغ صافــي ربــح الشــركة 7.6 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب 9.3 مليــون دينــار 
كويتــي للعــام الماضــي وبلــغ صافــي ربــح الســنة المتعلــق بمســاهمي الشــركة األم 5.1 مليــون دينــار كويتــي خــالل العــام 2017 مقارنــة ب 7.2 
مليــون دينــار كويتــي للعــام الماضــي، وإننــا لــن نكبــح جماحنــا لمواصلــة مســيرتنا التــي بدأناهــا منــذ أكثــر مــن 25 عــام محققيــن المزيــد مــن النمــو 

فــي أرباحنــا مســتقباًل.
وعليــه بلغــت ربحيــة الســهم لمســاهمي الشــركة األم 17.04 فلــس كويتــي للعــام 2017، كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى 
المســاهمين عــن نتائــج العــام 2017 بواقــع 10 فلســًا للســهم الواحــد وتوزيــع أســهم منحــة بواقــع 5 فلــوس للســهم الواحــد، وتوزيــع بنســبة 5 % 
مــن األســهم المملوكــة مــن قبــل الشــركة األم فــي شــركتها التابعــة شــركة أســيكو لإنشــاءات ش.م.ك ) مقفلــة( علــى مســاهمي الشــركة األم،
كمــا إننــا نتعهــد لكــم بأنــه قــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وأنهــا تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي 
ــر المحاســبة  ــركة كمــا فــي 31/12/2017 وعــن نتائــج أعمالهــا للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا لمعايي ــة، عــن المركــز المالــي للشـ الجوهري

الدوليــة.
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التعريف بأسيكو
تأسســت شــركة أســيكو للصناعــات ش.م.ك )عامــة( عــام 1990 كشــركة مســاهمة كويتيــة عامــة، متبلــورة مــن رؤيــة مؤسســيها فــي وضــع بصمــة 
واضحــة فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي المجتمــع الكويتــي، ولعــب دورًا وطنيــًا بــارزًا فــي المشــاركة فــي بنــاء الوطــن، وتدعيــم إقتصــاده، وأن يكــون 

للشــركة نصيبــًا وافــرًا مــن النهضــة العمرانيــة التــي تشــهدها الكويــت، كمــا تــم إدراج شــركة أســيكو للصناعــات فــي بورصــة الكويــت عــام 1997.

تطــورت أعمــال أســيكو كشــركة كويتيــة تمتلــك بــاع طويــل فــي مجــال اإلنشــاءات والهندســة والمقــاوالت وصناعــة اإلســمنت ومــواد البنــاء، وذلــك 
مــن خــالل الشــركة وشــركاتها التابعــة وإســتطاعت فــي عقدهــا الثالــث مــن العمــر أن تراكــم خبــرة طويلــة مــن خــالل مشــروعات عديــدة متميــزة قامــت 
بتنفيذهــا فــي دولــة الكويــت وفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وغيرهــا مــن الــدول المجــاورة، وأن تمتلــك ميــزة تنافســية وقــدرة علــى اإلبــداع وعلــى 
االبتــكار وتطويــر األعمــال، يســاندها فــي ذلــك مــا تمتلكــه مــن بنيــة تحتيــة وتقنيــات حديثــة متطــورة تمنحهــا التفــوق علــى غيرهــا مــن الشــركات، 
وتمكنهــا مــن تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات المبتكــرة وذات الجــودة العاليــة والصديقــة للبيئــة لتتفــوق علــى مثيالتهــا مــن المنتجــات فــي 
ظــل ســوق يتأثــر بالمنافســة، وصــواًل إلــى تحقيــق الريــادة علــى مســتوى القطــاع، بإنفرادهــا فــي تطبيــق نظــام ُمبتكــر فــي البنــاء بــات ُيعــرف بإســم 

» نظــام أســيكو للبنــاء «.

امتــدت أنشــطة مجموعــة أســيكو مــن دولــة الكويــت لتشــمل كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة قطــر، 
وكذلــك تنوعــت القطاعــات التــي تعمــل بهــا مجموعــة أســيكو لتشــمل كل مــن قطــاع الصناعــة واإلســمنت واإلنشــاءات والعقــارات والفنــادق

أسيكو والعنصر البشري

يعتبــر العنصــر البشــري أحــد أهــم اإلســتثمارات التــي نســعى إلــى تعزيزهــا والحفــاظ عليهــا ضمــن أعلــى المســتويات، حيــث تمكنــت الشــركة خــالل 
العــام 2017 مــن هيكلــة وتعزيــز وإســتحداث مجموعــة مــن اإلدارات فــي ظــل ســعيها للحفــاظ علــى كفــاءة وفاعليــة الشــركات والحفــاظ علــى درجــة 
عاليــة مــن الشــفافية ولمواكبــة النمــو الحاصــل علــى مســتوى الشــركات ولضمــان مســاهمة كافــة القطاعــات بتحقيــق قيمــة مضافــة، ومــن أهــم 

هــذه اإلدارات: 

 )Human Resources Department( إدارة الموارد البشرية

وضعــت أســيكو رؤيــة لتطويــر نظــام العمــل داخــل الشــركة مــع توفيــر خدمــات متميــزة لموظفيهــا، فتــم إســتحداث أقســام جديــدة مــن شــأنها رفــع 
مســتوى أداء الشــركة، فتــم إســتحداث أنشــطة تابعــة للمــوارد البشــرية وهــم: قســم الخدمــات المشــتركة، قســم التأميــن، وقســم التواصــل الداخلــي
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الخدمات المشتركة

تمحــورت إنجــازات الخدمــات المشــتركة المعنيــة بجميــع شــؤون الموظفيــن اإلداريــة حــول 3 مشــاريع هامــة، وهــم إعــادة هيكلــة الخدمــات المشــتركة 
وتطبيقهــا علــى مســتوى الشــركة أســيكو، وهــذا بدمــج الشــؤون والعمليــات اإلداريــة فــي جميــع عمليــات الشــركة.

ــى  ــف باإلضافــة إل ــى ترشــيد التكالي ــي ســاهمت بدورهــا عل ــى مســتوى الشــركة، والت ــن عل ــة خدمــات شــؤون الموظفي ــة مركزي كمــا تمــت عملي
ــة. ــة عالي ــة بكفائ ــم خدمــات داخلي مســاهمتها فــي تقدي

ــة  ــة ممــا يتماشــى مــع اإلســتراتيجية التمويلي ــة وضــع الميزاني ــات التابعــة لشــؤون الموظفيــن فقــد تمــت مراجعــة آلي ومــن جانــب رســم الميزاني
للمجموعــة، كمــا أتاحــت اآلليــة الجديــدة توزيــع التكاليــف علــى مســتوى الشــركة، وهــذا يــؤدي إلــى تحســين أداة التحليــل والقيــاس باإلضافــة إلــى 

إمكانيــة وضــع تقديــر لإحتمــاالت المســتقبلية.

التأمين الصحي والتأمين على الحياة 

تــم إنشــاء هــذا القســم إلهتمــام أســيكو بصحــة وحيــاة موظفيهــا مــن خــالل توفيــر التأميــن لهــم وتوعيتهــم علــى أســاليب العمــل المهنيــة الصحيــة 
واآلمنــة والتــي تضمــن إســتمرارية العمــل بشــكل آمــن.

فحرصت أسيكو على تطبيق قوانين العمل المعنية بالتأمين الصحي والحياة في القطاعات األهلية في كل من الدول التي تعمل بها.

تمنــح أســيكو موظفيهــا تأميــن إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة فــي جميــع الــدول التــي تعمــل بهــا وفقــًا لقوانيــن العمــل الخاصــة بــكل دولــة علــى 
حدا.

تــم إضافــة التغطيــة التأمينيــة بالنســبة لوثيقــة الحيــاة لموظفــي المجموعــة العامليــن فــي الكويــت، فــي 2017 فــي حالــة الوفــاة بحــادث أو مــرض، 
ويغطــي هــذا التأميــن موظفــي الشــركة فــي الكويــت، وبالنســبة للتأميــن الصحــي، تــم تجديــده مــع أفضــل شــركة تأميــن بالكويــت والتــي منحــت 

لموظفــي الشــركة فــي الكويــت أعلــى التغطيــات والمزايــا المتوفــرة فــي ســوق التأميــن الكويتــي.

تســتمر أســيكو بمنــح موظفيهــا فــي دولــة اإلمــارات وقطــر التأميــن الصحــي الشــامل بتغطيــة بجميــع المستشــفيات الخاصــة كجــزء مــن اإلمتيــازات 
الوظيفيــة، وهــذا وفقــًا لقوانيــن العمــل التابعــة لــكل دولــة علــى حــدا. 

وكذلك في السعودية، تستمر بمنح موظفيها تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة وفقًا لقانون العمل والشريعة اإلسالمية.

التدريب:-

ــن  ــة الموظفي ــن ومهندســين، كمــا شــملت البرامــج التدريبي ــن إداريي ــن موظفي ــب عــدد مــن موظفيهــا خــالل الســنة، مــا بي قامــت الشــركة بتدري
اإلدارييــن والمــدراء واإلدارة العليــا.

وكان مجمــوع عــدد أيــام التدريــب 310 يــوم، منهــم 189 يــوم تدريبــي للموظفيــن مــن الدرجــة 11 ومــا فــوق، باإلضافــة إلــى 120 يــوم تدريبــي لمــن 
هــم مــن الدرجــة 10 وأقــل.

كمــا تــم التعــاون مــع عــدة جهــات تدريبيــة منهــا مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وأكاديميــة الكويــت لشــؤون الموظفيــن باإلضافــة إلــى إتحــاد 
الصناعــات الكويتيــة.
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التواصل الداخلي:-

لرفــع كفــاءة عمليــة التواصــل والعمــل المشــترك علــى مســتوى الشــركة، تــم تشــكيل قســم معنــي بتعزيــز التواصــل والتخاطــب والعمــل المشــترك 
بيــن اإلدارات والموظفيــن لرفــع كفــاءة العمليــات المشــتركة فــي الشــركة، وهــذا عــن طريــق وضــع آليــات وسياســات العمــل المشــترك وورش 
العمــل لتعزيــز التخاطــب والتعــاون بيــن اإلدارات وبيــن الموظفيــن والتــي مــن شــأنها رفــع مســتوى العمــل علــى مســتوى المجموعــة، وأتــت سياســة 

اإلتصــال الداخلــي بنــاًء علــى قيــم عمــل تبنتهــا المجموعــة فــي عــام 2017 وهــم النزاهــة والــوالء واإلخــالص والشــفافية والتفــوق.

    
)HSE Department( إدارة الصحة والسالمة والبيئة

فــي إطــار حــرص الشــركة الدائــم علــى ســالمة الموظفيــن والعمــالء و المجتمــع، فقــد قامــت الشــركة بطــرح عــدة مبــادرات تهــدف الــى تحســين 
عملياتهــا فيمــا يتعلــق بالســالمة والصحــة المهنيــة والبيئــة وذلــك للوصــول إلــى هــدف ال »صفــر حــوادث« الــذي نســعى دائمــا لتحقيقــه، و فيمــا 

يلــي نبــذة مختصــرة عــن تلــك المبــادرات:

ــآداء الســالمة والصحــة  ــع العامليــن فيمــا يتعلــق ب ــة و األمــن والتــي تهــدف الــى مشــاركة جمي ــة والبيئ نشــرة الســالمة والصحــة المهني  - 1  
المهنيــة والبيئــة للشــركة وكذلــك تعزيــز ثقافــة الســالمة عــن طريــق التعلــم مــن الحــوادث وتطبيــق إجــراءات الســالمة الموجــودة.

تطبيــق عمليــة التعلــم الفعالــة لمنــع الحــوادث )الجديــدة أو المكــررة( فقــد أطلقــت الشــركة مبــادرة التعلــم مــن الحــوادث عــن طريــق جمــع   - 2  
معلومــات عــن األخطــاء التــي تمــت و تحــدي ممارســات العمــل واإلجــراءات الموجــودة فــي مــكان العمــل، بــدون توجيــه اللــوم علــى األخطــاء 

الفرديــة لألفــراد.

تطبيــق نظــام  تصريــح العمــل و الــذي يهــدف الــى التأكــد مــن أن جميــع اإلجــراءات الضروريــة قــد تــم إتخاذهــا قبــل وأثنــاء و بعــد اإلنتهــاء مــن   - 3  
األعمــال ذات الخطــورة العاليــة، كمــا تــم تطبيــق نظــام العــزل اآلمــن الــذي يهــدف الــى حمايــة العامليــن مــن الطاقــة الخطــرة أو التشــغيل 
المفاجــئ للمعــدات واألدوات، و يجــري العمــل حاليــًا علــى تطبيــق أجــراءات ســالمة أخــرى تتعلــق بتحليــل الســالمة والبيئــة العمــل وســالمة 

الرافعــات الشــوكية.

تدريــب الموظفيــن فيمــا يخــص موضوعــات الســالمة والصحــة المهنيــة والبيئــة حيــث حصــل 25 مــن المديريــن والمهندســين وموظفــي   - 4  
قســم الســالمة والصحــة المهنيــة والبيئــة واألمــن علــى شــهادة معهــد الســالمة والصحــة المهنيــة IOSH، وكذلــك تــم تدريــب 39 

العامليــن علــى أنظمــة تصريــح العمــل والعــزل أآلمــن.

ــادة اآلمنــة وســالمة الطريــق مــن خــالل مراقبــة آداء الســائقين بشــكل دوري و إتخــاذ اإلجــراءات  ــز ثقافــة القي وتعمــل الشــركة علــى تعزي  - 5  
الضروريــة عنــد الحاجــة كمــا تعمــل الشــركة علــى تقديــم نظــام المكافئــات للســائقين الملتزميــن بتعليمــات الســالمة و ذلــك لتشــجيعهم 
علــى مواصلــة األداء اآلمــن وقامــت الشــركة بتطبيــق نظــام الفحــص مــا قبــل الرحلــة للســيارات مــن أجــل التأكــد مــن صالحيتهــا للعمــل 

ــر علــى ســالمة الرحلــة. وذلــك بشــكل يومــي حيــث يتــم إخطــار الورشــة بــأي أعطــال أو مالحظــات قــد تؤث

أجــرت الشــركة دراســة مفصلــة للوضــع الحالــي إلجــراءات األمــن ونتــج عــن ذلــك خطــة مفصلــة حــددت أجهــزة المراقبــة المطلوبــة وإقتضت   - 6  
االســتعانة بفريــق أمنــي ُمســتقل مهمتــه ضبــط حركــة المــواد والمعــدات واألشــخاص عبــر بوابــات منشــآت الشــركة.

تعمــل الشــركة حاليــًا علــى تطويــر موقــع األمــن والســالمة والصحــة المهنيــة والبيئــة اإللكترونــي مــن خــالل تزويــده بمزايــا جديــدة تعــزز الحصــول علــى 
المعلومــات وتبادلهــا وتســهيل ربطهــا بقســم شــؤون الموظفيــن والمخــازن وغيرهــا من األقســام.

هذا التحديث سيمكن مستخدمي الموقع وزواره من الحصول على البيانات بسهولة ويسر
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أسيكو وقطاعات العمل
علــى مــر الســنوات الســابقة عملــت أســيكو علــى التركيــز علــى القطــاع الصناعــي بشــكل عــام بصفتهــا شــركة صناعيــة بالدرجــة األولــى، ومــن ثــم 
بــدأت التوجــه لتدعيــم مركزهــا المالــي وحصتهــا الســوقية عــن طريــق تأســيس واإلســتثمار فــي قطاعــات مختلفــة مثــل القطــاع العقــاري وقطــاع 
اإلنشــاءات وقطــاع الفنــادق بهــدف خلــق ســوق مالئــم لمصانعهــا واإلســتفادة مــن الفــرص الســوقية المتاحــة وتنويــع وتوزيــع المخاطــر علــى أكثــر 
مــن قطــاع، وكان لهــذا التوجــه والتنــوع فــي محفظــة أصــول الشــركة أثــر جيــد فــي دعــم نمــو إيراداتهــا وتحقيــق قيمــة مضافــة للمســاهمين، وفيمــا 

يلــي ملخــص ألهــم القطاعــات التشــغيلية التــي تعمــل بهــا أســيكو:

أواًل، قطاع الصناعات
تمتلــك أســيكو خبــرات واســعة فــي قطــاع الصناعــة تمتــد علــى المســتوى المحلــي واإلقليمي معتمدة علــى إحتياجات الســوق المتجــددة والمنتجات 
ذات المواصفــات والمعاييــر العالميــة، كمــا تمتلــك أســيكو مجموعــة مــن المصانــع التشــغيلية التــي تقــوم بإنتــاج مجموعــة كبيــرة مــن المنتجــات 

المتكاملــة والمختصــة بمــواد البنــاء والتشــييد وأهمهــا:

· الخرســانة الخلويــة: بــدأت أســيكو بإنتــاج الخرســانة الخلويــة منــذ عــام 1990، وتميــزت بإنفرادهــا فــي تطبيــق نظــام مبتكــر فــي البنــاء بــات 	
يعــرف بإســم » نظــام أســيكو للبنــاء « وأمســت مــن رواد صناعــة الخرســانة الخلويــة، كمــا تعتبــر أســيكو مــن أكبــر مصانــع الخرســانة الخلويــة 
علــى مســتوى الشــرق األوســط، وتنتشــر مصانعهــا فــي كل مــن دولــة الكويــت ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 

الســعودية ودولــة قطــر.

ــادق،  ــل، والفن ــز الشــرطة، والفل ــاء، مــن مــدارس، ومستشــفيات، ومراك ــواع البن ــف أن ــاح فــي مختل ــاء بنج ــذ نظــام أســيكو للبن ــم تنفي ت
والمنتجعــات، والمبانــي الســكنية والصناعيــة، كمــا تــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الحكوميــة والخاصــة فــي الكويــت، باإلضافــة إلــى 

ــة الســعودية، وســلطنة عمــان. ــي، المملكــة العربي بعــض المشــاريع المرموقــة فــي قطــر، دب

· الطابــوق: بــدأت أســيكو بتصنيــع الطابــوق مــن الخرســانة الخلويــة والــذي بــات يعــرف إقليميــًا تحــت إســم »طابــوق أســيكو« حيــث أن إنتاجــه 	
مــن الخرســانة الخلويــة أضفــى علــى طابــوق أســيكو مجموعــة مــن الميــزات التنافســية مقارنــة مــع الطابــوق التقليــدي والتــي مــن أهمهــا 
خفــة الــوزن، وتقليــل األحمــال علــى الهيــكل االنشــائي، وعــزل الصــوت والعــزل الحــراري ومقاومتــه للحريــق وســهولة تشــكيله ويمتــاز أيضــا 

بكونــه منتــج صديــق للبيئــة.

· اإلســمنت: يعتبــر مصنــع اإلســمنت أحــد المصانــع القليلــة المختصــة بتصنيــع وإنتــاج اإلســمنت محليــًا، حيــث أعطــى أســيكو ميــزة 	
تنافســية علــى مســتوى دولــة الكويــت وأضفــى قيمــة مضافــة علــى أنشــطة أســيكو ككل، حيــث ســاهم هــذا القســم ومنــذ بــدء اإلنتــاج 
فيــه عــام 2007 فــي النهضــة العمرانيــة والصناعيــة فــي المنطقــة، ويتــم إنتــاج أنــواع مختلفــة مــن اإلســمنت األســود مثــل، اإلســمنت 
 )”Sulfate Resistant Cement ”SRC( واإلســمنت المقــاوم لألمــالح ،)”Ordinary Portland Cement ”OPC( البورتلنــدي العــادي
GGBS )Ground Granulat-  بأنواعــه المختلفــة لتلبيــة إحتياجــات الســوق المحلــي، وكذلــك يقــوم المصنــع بإنتــاج اإلســمنت األبيــض و

.)ed Blast-furnace Slag

إن جميــع أنــواع اإلســمنت التــي يتــم إنتاجهــا مطابقــة للمواصفــات والمقاييــس الكويتيــة واألمريكيــة والبريطانيــة، كمــا إن قســم 
الخرســانة الجاهــزة مــزود بأحــدث المختبــرات التكنولوجيــة إلجــراء الفحوصــات الكيميائيــة والفيزيائيــة، ويعمــل علــى هــذه المختبــرات فنييــن 
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متخصصيــن يقومــون بمهمــة مراقبــة والحفــاظ علــى جــودة اإلســمنت مــن خــالل إجــراء اختبــارات وفحوصــات مســتمرة علــى كافــة مراحــل 
إنتــاج الخرســانة الجاهــزة ابتــداًء مــن المــواد األوليــة ولغايــة إنتــاج المنتــج النهائــي.

· الخرســانة الجاهــزة: تعتبــر أســيكو مــوّرد رئيســي للخرســانة الجاهــزة علــى مســتوى دولــة الكويــت، حيــث تمتلــك أســيكو عــن طريــق أحــد 	
ــات  ــز هــذا القســم بأحــدث التقني ــر أســطول ســيارات )خالطــات( لنقــل الخرســانة الجاهــزة، كمــا تــم تصميــم وتجهي ــة أكب أذرعهــا الصناعي
ويشــرف عليــه مهندســين ذوي خبــرة عاليــة، وتتــم إدارتــه مــن خــالل فريــق إداري محتــرف بهــدف الحفــاظ علــى جــودة الخرســانة الجاهــزة 
ــاء  ــا المختلفــة والوف ــة المشــاريع بمواصفاته ــة كاف ــى تلبي ــه عل ــت هــذا القســم قدرت ــة، كمــا أثب ــة والدولي ــر المحلي ــى المعايي ــًا ألعل وفق
بمواعيــد التســليم وتقديــم الخدمــات الفنيــة المناســبة فضــاًل عــن تلبيــة توقعــات العمــالء وإرضائهــم، وهــذا مــا بــدا جليــًا مــن خــالل نمــو 

حجــم العقــود وكذلــك إيــرادات القســم خــالل األعــوام الماضيــة.

· البــالط المتداخــل: تلبيــًة لخدمــة العمــالء وتطلعاتهــم بتقديــم منتجــات متنوعــة، وتحقيقــًا لطموحــات مجلس اإلدارة اإلســتراتيجية بالتوســع 	
ــة  ــًا، فقــد قامــت أســيكو مــن خــالل أحــد أذرعهــا الصناعي ــة مــع مــا تقدمــه أســيكو مــن منتجــات حالي ــدة ومتكامل وإضافــة منتجــات جدي
بتأســيس قســم البــالط المتداخــل منــذ بدايــة العــام 2015، لتضيــف مجموعــة متنوعــة مــن البــالط المتداخــل بأشــكاله وألوانــه المختلفــة 
والــذي ُيســتخدم فــي عــدة مجــاالت منهــا رصــف مداخــل المنــازل والحدائــق والطرقــات الجانبيــة، كمــا يتــم تصنيــع البــالط المتداخــل وفقــًا 

للمواصفــات والمقاييــس الكويتيــة والعالميــة.

قامــت أســيكو بتركيــب خــط إنتــاج آلــي حديــث يقــوم بإنتــاج أكثــر مــن 24 شــكل مختلــف مــن البــالط المتداخــل ذات جــودة عاليــة، وبألــوان 
وبمواصفــات مختلفــة حســب رغبــة العميــل، ويعتبــر هــذه القســم األحــدث مــن نوعــه علــى مســتوى دولــة الكويــت.
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· الخرســانة مســبقة الصــب: تســعى أســيكو دائمــًا إلــى توفيــر منتجــات متنوعــة ومتكاملــة للســوق عامــة والمقدمــة إلــى عمالئهــا خاصــة، 	
وبشــكل خــاص الخرســانة مســبقة الصــب ومســبقة اإلجهــاد )Precast & Pre-Stressed Concrete( بمختلــف أشــكالها ومنتجاتهــا 
لتتكامــل مــع ســلة المنتجــات األخــرى التــي تقدمهــا المجموعــة، حيــث بــدأت المجموعــة بتزويــد الســوق بهــذا المنتــج منــذ منتصــف عــام 

.2014

· الحديــد المســلح: تأســس هــذا القســم خــالل عــام 2015، ويحتــوي علــى قســمين رئيســيين وهمــا قســم قــص وثنــي الحديــد المســلح 	
ــد الملحــوم، وســنتحدث عــن كل قســم منهــم بصــورة مختصــرة:  وقســم شــبك الحدي

قسم قص وثني الحديد المسلح:

بــدأ هــذا القســم اإلنتــاج بصــورة مبدئيــة خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2015، ويتميــز هــذا القســم بأنــه يعمــل بصــورة آليــة بالكامــل حيــث 
ــد  ــة وإنتاجيتهــا العاليــة، ويقــوم هــذا القســم بصــورة رئيســية بتشــكيل الحدي ــاز بدقتهــا المتناهي ــة تمت يحتــوي علــى معــدات وآالت حديث

المســلح وثنيــه بأشــكال مختلفــة حســب الطلــب.

قسم شبك الحديد الملحوم:

بــدأ هــذا القســم اإلنتــاج بصــورة مبدئيــة خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2015، ويقــوم هــذا القســم بصــورة رئيســية بتقطيــع ولحــام شــبك 
الحديــد والــذي يتــم إســتخدامه فــي مجــاالت البنــاء المختلفــة مــن أرضيــات وحوائــط وأســقف وغيرهــا، كمــا يقــوم هــذا القســم بتقطيــع 
وتشــكيل شــبك الحديــد الملحــوم وفقــًا للمواصفــات والمقاييــس الدوليــة وخاصــة مواصفــات )BS 4483( والمســتخدمة فــي األرضيــات 

والحوائــط والســاللم وغيرهــا.

32
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منتجات أسيكو واعتماداتها من قبل الجهات الرسمية :
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ثانيًا، القطاع العقاري

34

تمكنــت أســيكو مــن تحقيــق رؤيتهــا اإلســتراتيجية لتطويــر القطــاع العقــاري علــى المســتويين المحلــي واإلقليمــي مــن خــالل أذرعهــا اإلســتثمارية العقاريــة. 
وعملــت أســيكو علــى تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع العقاريــة فــي مختلــف الــدول مثــل دولــة الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.
أهم المشاريع العقارية:

· مشــاريع عقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: أهمهــا » مشــروع األصــداف » وهــو مشــروع عقــاري فــي الخبــر – المملكــة العربيــة الســعودية، 	
ــة  ــاء مدينــة ســكنية متكامل ــر وبن ــًا وذلــك بغيــة تطوي ــر مربــع تقريب ــة بشــراء أرض بمســاحة 444 ألــف مت حيــث قامــت إحــدى أذرع الشــركة العقاري
ــي  ــز تســوق ومســاجد وغيرهــا مــن مبان ــدارس ومراك ــة مــن م ــة المدين ــة لخدم ــا مــن مرافــق عام ــا يصاحبه ــال وم ــارب 1,000 في ــا يق ــون مم تتك

الخدمــات والمرافــق العامــة.

· مشــاريع عقاريــة فــي الكويــت: تمكنــت المجموعــة مــن خــالل إحــدى أذرعهــا العقاريــة مــن تنفيــذ عــدة مشــاريع متنوعــة مــن فلــل وشــاليهات وأبــراج 	
ســكنية فــي مختلــف مناطــق الكويــت، أهمهــا مجمــع الواحــة الســكني فــي الفنطــاس ومجمــع الجابريــة الســكني فــي منطقــة الجابريــة، ومجموعــة 
ــة والمنقــف وأشــبيلية  ــل العقيل ــل فــي مناطــق مختلفــة مث ــاء فل ــذ عــدة مشــاريع لبن ــى تنفي ــران، باإلضافــة إل مــن الشــاليهات فــي منطقــة الخي

وغيرهــا.

· مشــاريع عقاريــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة: أهمهــا » مشــروع ذا فيــال « فــي دبــي النــد والــذي يحتــوي علــى 10 قطــع حيــث قامــت أســيكو 	
بتطويــر هــذه القطــع وبنــاء عليهــا فلــل بطابــع عصــري وبيعــه خــالل العقــد الماضــي، وكذلــك قامــت المجموعــة ببنــاء » بــرج أســيكو بــارك لألعمــال 
« وهــو بــرج تجــاري فــي منطقــة بــور ســعيد فــي إمــارة دبــي – دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تــم اإلنتهــاء مــن بنــاؤه ودخــل حيــز التشــغيل 
عــام 2008 علــى قســيمة مســاحتها 60,000 قــدم مربــع وهــو مكــون مــن 9 طوابــق تجاريــة، وال زالــت الشــركة تحتفــظ بهــذا البــرج وتقــوم بتحقيــق 

عوائــد ســنوية مجزيــة مــن تأجيــره.
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ثالثًا، قطاع الفنادق
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ــاء  ــاح الشــركة المســتقبلية، شــرعت أســيكو ببن ــي أرب ــق النمــو المســتدام ف ــع محفظــة أصــول الشــركة وتحقي ــًا ألهــداف الشــركة بالتوســع وتنوي تحقيق
مجموعــة مــن الفنــادق بمواصفــات عالميــة فــي كل مــن إمارتــي دبــي والفجيــرة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك فــي ســعيها لتحقيــق قيمــة 

ــة للشــركة والمســاهمين. مضاف

أبــراج نســيمة - دبــي: ويقــع البرجــان علــى شــارع الشــيخ زايــد مقابــل مركــز دبــي التجــاري العالمــي فــي إمــارة دبــي، ويحتــوي البــرج األول منهمــا علــى . 1
فنــدق والبــرج الثانــي علــى شــقق فندقيــة:

فنــدق نســيمة رويــال: وهــو فنــدق مــن طــراز 5 نجــوم، حيــث بــدأ التشــغيل عــام 2010 ويتكــون مــن 51 دور ويحتــوي علــى 471 غرفــة وجنــاح كمــا . 2
يحتــوي الفنــدق علــى عــدد مــن المرافــق مــن مطاعــم ونــادي صحــي ومحــالت تجاريــة.

نســيمة رويــال للشــقق الفندقيــة: وهــو مــن طــراز 5 نجــوم، حيــث بــدأ التشــغيل عــام 2011 ويتكــون مــن 45 دور ويحتــوي علــى 21 شــقة مفروشــة، . 3
كمــا يحتــوي بــرج الشــقق الفندقيــة علــى 24 دور تجــاري مؤجــر بالكامــل، وعملــت أســيكو علــى توفيــر الشــقق الفندقيــة ســعيًا منهــا لتلبيــة إحتياجــات 
ورغبــات عمالئهــا مــن العائــالت الخليجيــة والعربيــة فــي الحصــول علــى مســاحة أكبــر لخصوصياتهــم ال ســّيما مــع الحفــاظ علــى مســتوى الخدمــات 

الممتــازة لفنــادق 5 نجــوم.

منتجــع راديســون بلــو – الفجيــرة: ويقــع المنتجــع علــى الشــريط الســاحلي إلمــارة الفجيــرة، وهــو فنــدق مــن طــراز 4 نجــوم، حيــث بــدأ التشــغيل عــام . 4
2007 علــى قســيمة مســاحتها 320,000 قــدم مربــع، ويحتــوي علــى 257 غرفــة وجنــاح كمــا يحتــوي الفنــدق علــى عــدد مــن المرافــق مــن مطاعــم 

ونــادي صحــي ومحــالت تجاريــة.
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رابعًا، قطاع االنشاءات

تمتلــك أســيكو عــدة شــركات ُمصنفــة لــدى عــدة جهــات وهيئــات ُمختلفــة منهــا مــا هــو ُمصنــف مــن قبــل الهيئــة العامــة للرعايــة الســكنية، ومنهــا 
مــا هــو ُمصنــف مــن قبــل لجنــة المناقصــات المركزيــة فــي دولــة الكويــت كشــركة إنشــاءات مــن الفئــة األولــى، وتوفــر هــذه الشــركات خدمــات إدارة 

المشــاريع وخدمــات متكاملــة أخــرى، لتشــمل الجوانــب الرئيســية التاليــة:

· إدارة المشاريع	

· اإلنشاءات بنوعيها، أنظمة البناء التقليدي وأنظمة البناء بالحوائط الحاملة )نظام أسيكو للبناء(	

· 	)»HVAC“ أعمال الصيانة، منها األعمال المدنية واألعمال اإللكتروميكانيكية، )كهرباء وصحية وتكييف

كمــا تمكنــت هــذه األذرع خــالل الســنوات الماضيــة مــن تنفيــذ مشــاريع عديــدة مــع هيئــات وجهــات حكوميــة وأيضــا مــع القطــاع الخــاص، وتنوعــت 
ــي(  ــة -دب ــال للشــقق الفندقي ــي ونســيمة روي ــال – دب ــدق نســيمة روي ــت وفن ــل – الكوي ــدق النخي ــادق )أهمهــا فن المشــاريع المنفــذة لتشــمل الفن
والجامعــات )أهمهــا الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي - دبــي( وأبــراج إســتثمارية ســكنية وتجاريــة )أهمهــا بــرج الجابريــة – الكويــت وبــرج أســيكو بــارك 

لألعمــال - دبــي(، وكذلــك مــدارس وفلــل ومنــازل وشــاليهات ومســاجد وغيرهــا.
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 تواجدنا اإلقليمي : 

 الكويت

1 - مصنع الخرسانة الخلوية
     منطقة الشعيبة الصناعية، قطعة 5، شارع 100 ، جادة 64

2 - مصنع أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة 
واإلنشاءات

     الصليبية الدائري الخامس مقابل المقبرة 

3 - مصنع  شركة أسيكو لإلنشاءات مصنع 
البالط المتداخل – مصنع اإلسمنت – 

الخرسانة الخلوية 
      منطقة الشعيبة الصناعية – قطعة 4 - شارع 100 

المملكة العربية السعودية 

مصنع أسيكو المتحدة 
منطقة جبيل الصناعية  -   المنطقة الشرقية 

قطر 

مصنع الخرسانة الخلوية
منطقة أم مسيعيد  الصناعية، شارع 702

دولة األمارات العربية المتحدة 

مصنع أسيكو العربية 
جبل علي - المنطقة الحرة
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مسؤوليتنا االجتماعية

39
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بإعتبارنــا شــركة صناعيــة رائــدة، نؤمــن بدورنــا فــي خدمــة مجتمعنــا، ســواء عبــر تعزيــز الحفــاظ علــى البيئــة حيــث نعمــل، أو عبــر تمكيــن األجيــال 
الشــابة بالمعرفــة والخبــرة اللتــان تتيــح لهمــا مواصلــة بنــاء مســتقبلهم باإلعتمــاد علــى مــا نحققــه مــن إنجــازات اليــوم

تعمــل »شــركة أســيكو للصناعــات« علــى المســاهمة فــي مبــادرات المســؤولية اإلجتماعيــة تنفيــذا ألهدافهــا اإلســتراتيجية، كمــا تســاهم فــي 
برامــج وأنشــطة وفعاليــات إجتماعيــة بشــكل دائــم، ومســتمر وقــد تنامــى أهتمــام »أســيكو« بالمســؤولية اإلجتماعيــة فــي األعــوام الماضيــة، 
حتــى أصبحــت أحــد معاييــر األداء األساســية خصوصــًا وأن الشــركة تــرى أن المســؤولية اإلجتماعيــة لــم تعــد مســألة تطــوع لمســاعدة المجتمــع، 

بــل أصبحــت أمــرا أساســيًا للنجــاح علــى المــدى الطويــل مــن خــالل ُمختلــف األنشــطة الخيريــة.

وقــد نجحــت »أســيكو« فــي الجمــع بيــن التنميــة اإلقتصاديــة، والمســؤولية اإلجتماعيــة حيــث تحــرص دائمــًا علــى تلبيــة اإلحتياجــات، والمتطلبــات 
المتناميــة للعمــالء مــن جهــة وللمجتمــع مــن جهــة أخــرى، وذلــك فــي محاولــة منهــا لدفــع عجلــة التنميــة الوطنيــة. 

ومــن ضمــن المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركة تجــاه موظفيهــا وإيمانــا منهــا  بــأن كوادرهــا يمثلــون العنصــر األهــم فــي تحقيــق نجاحاتهــا وريادتهــا 
فــي الســوق فإنهــا تســعى بإســتمرار لتطويــر إمكانيــات موظفيهــا والعمــل علــى تحســين أدائهــم وتدريبهــم وتوفيــر بيئــة العمــل المريحــة والمميــزة 
ــن فــي  ــن العاملي ــدد الكويتيي ــادة ع ــى زي ــت عل ــن وعمل ــن المتميزي ــى الموظفي ــت مــن الحفــاظ عل ــث تمكن ــى الهــدف المنشــود حي للوصــول إل

الشــركة بتوفيــر فــرص عمــل مناســبة ليتحقــق التطويــر واإلرتقــاء فــي العمــل عبــر المتابعــة وإقامــة الــدورات التدريبيــة بشــكل مســتمر.

وبخصــوص مســؤوليتها تجــاه المجتمــع وإيمانــاً منهــا بــأن العلــم والطاقــات الشــابة وجهــان لعملــة واحــدة، فحرصــت «أســيكو« علــى دعــم ورعايــة 
حفــل لتخريــج المتفوقيــن فــي كليــة الهندســة والبتــرول، كمــا شــاركت المهندســة غصــون الخالــد نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أســيكو بإلقــاء 

كلمــة علــى الخريجيــن.

كمــا كان لهــا دور كبيــرًا فــي تبنــي ورعايــة المبــادرات التــي تشــغل حيــزًا كبيــرًا مــن إهتماماتهــا، وتخصيــص جــزء كبيــر مــن برنامجهــا الرائد للمســؤولية 
اإلجتماعيــة، لتقديــم الرعايــة اإلســتراتيجية للعديــد مــن المؤسســات، والبرامــج الصحيــة إلــى جانــب تركيزهــا علــى رفــع مســتوى الوعــي الصحــي 

تجــاه القضايــا الصحيــة الرئيســية.

ــي  ــدوة الت ــة الن ــو 2017 برعاي ــث قامــت الشــركة  فــي 24 ماي حي
خاللهــا  تــم  والتــي  الكويــت،   – التوحــد  شــراكة  مركــز  نظمهــا 
إســتعراض ُأســس العــالج الفعــال لألطفــال الصغــار ممــن لديهــم 
إضطــراب طيــف التوحــد وأهميــة التشــخيص المبكــر، كمــا تــم 
منــح اآلبــاء واألمهــات ممــن لديهــم أطفــال مصابــون بالتوحــد 
فرصــة إجــراء أستشــارة مجانيــة مــع الدكتــور رونالــد ليــف وهــو 

المديــر و المؤســس لمركــز شــراكة التوحــد.
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مـــن منطلـــق واجبنـــا اإلنســـاني واإلجتماعـــي تجـــاه 
المجتمـــع الكويتـــي، تمـــت رعايـــة مهرجـــان »إمشـــو ويانـــا 
للتوعيـــة عـــن التوحـــد« علـــي مـــدار يوميـــن مـــن 9-10 
ــر  ــد واألسـ ــة التوحـ ــو 2017، وذلـــك لدعـــم قضيـ يونيـ
التـــي لديهـــا أطفـــال مصابـــون بالتوحـــد ولتحســـين 
والمعرفـــة  العـــام  الوعـــي  نشـــر  ولزيـــادة  حياتهـــم، 
بأهميـــة التشـــخيص الُمبكـــر وُســـبل التأهيـــل والعـــالج، 
شـــراكة  مركـــز  مـــن  بتنظيـــم  الفعاليـــة  تمـــت  كمـــا 
التوحـــد – بالكويـــت وشـــملت نشـــاط المشـــي قبـــل 
ـــة  ـــة باإلضاف ـــن لنشـــر التوعي اإلفطـــار ووجـــود أخصائيي

ــال. ــطة لألطفـ ــى أنشـ إلـ

ــن  ــرة عـ ــة محاضـ ــت رعايـ ــر 2017، تمـ ــي 24 أكتوبـ وفـ
قضيـــة التوحد ومـــدي تأثيرهـــا إلـــى جانـــب التركيـــز علـــي 
أهميـــة التشـــخيص المبكـــر للمســـاعدة علـــي التأهيـــل 
والعـــالج المبكـــر ألطفـــال التوحـــد، وألقـــت المهندســـة 
ــة  ــذي لمجموعـ ــب الرئيـــس التنفيـ ــد نائـ ــون الخالـ غصـ
أســـيكو كلمـــة الراعـــي الرســـمي للفعاليـــة، وأســـتفاد 
مـــن المحاضـــرة آبـــاء وأمهـــات األطفـــال الذيـــن يعانـــون 
لـــذوي  المـــدارس  وأســـاتذة  ومـــدراء  التوحـــد،  مـــن 
اإلحتياجـــات الخاصـــة، وأطبـــاء األطفـــال، واألطبـــاء 
واألخصائييـــن النفســـيين واألجتماعييـــن، باإلضافـــة 
إلـــي األفـــراد المهتميـــن بمرضـــي التوحـــد. كمـــا تـــم 
منـــح اآلبـــاء واألمهـــات ممـــن لديهـــم أطفـــال مصابـــون 
ـــع الدكتـــور  بالتوحـــد فرصـــة إجـــراء استشـــارة مجانيـــة م

رونالـــد ليـــف. 
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المقدمة:

ـــه  ـــًا من ـــك وإيمان ـــة بذل ـــد الحوكمـــة ودورهـــا الجوهـــري والممارســـات الُمتعلق ـــزام بقواع ـــة اإللت ـــى مـــدى أهمي ـــس إدارة الشـــركة  عل إدراكًا مـــن  مجل
بوجـــود نظـــام حوكمـــة مالئـــم وفعـــال للشـــركة أمـــر بالـــغ األهميـــة، حيـــث يعـــزز ثقـــة المســـاهمين والمســـتثمرين وكافـــة أصحـــاب المصالـــح مـــن 
خـــالل متابعـــة أداء اللجـــان التابعـــة لمجلـــس اإلدارة وحزمـــة التقاريـــر وإتبـــاع اللوائـــح والنظـــم الخاصـــة بقواعـــد حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن 
هيئة أســـواق المال، وتحـــــرص شـــــركة أســـيكو للصناعات دومـــــًا علـــــى التأكـــــد مـــــن إلتزامهـــــا بكافـــــة القوانيـــــن والنظـــــم ذات الصلـــــة، ال ســـيما كل 
ـــة  ـــات الرقابي ـــت وغيرهـــا مـــن الجه ـــك بورصـــة الكوي ـــارة وكذل ـــة أســـواق المـــال ووزارة التج ـــن والتعليمـــات الصـــادرة مـــن هيئ ـــا يصـــُدر مـــن القواني م
ـــا يتماشـــى مـــع التطـــورات التشـــريعية والتنظيميـــة ومطالـــب  ـــة بمــ ـــح الداخليــ ـــم واللوائــ ـــث النظــ ـــى تحديــ ـــركة علــ ـــا تحـــرص الشــ والتنظيميـــة، كمــ

الســـوق والـــذي يحقـــق مصالـــح الشـــركة والمســـاهمين.

ـــنة 2017 قامـــت شـــركة أســـيكو للصناعـــات بتعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية والنزاهـــة مـــن خـــالل التواصـــل اإليجابـــي والبنـــاء مـــع كافـــة موظفـــي  خـــــالل ســ
وإدارات الشـــركة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى أعلـــى درجـــات الوعـــي واإلدراك لمتطلبـــات الحوكمـــة وجعـــل إطـــار الحوكمـــة ضمـــن ثقافـــة الشـــركة، كمـــا 
كان لمجلـــس اإلدارة الـــدور الفعـــال فـــي تطبيقـــات إطـــار عمـــل الحوكمـــة مـــن خـــالل متابعـــة كافـــة اإلدارات والقـــرارات الصـــادرة عنهـــا وتأكيـــد الوعـــي 
ـــًا مـــن مجلـــس اإلدارة بضـــرورة  ـــة إيمان ـــًا لتعليمـــات الهيئ ـــال ال الحصـــر، اإلفصـــاح طبق ـــى ســـبيل المث ـــح ومنهـــا عل الكافـــي لكافـــة أصحـــاب المصال

ـــر ايجابـــي علـــى الشـــركة.  التواصـــل مـــع أصحـــاب المصالـــح لمـــا لهـــا مـــن أث

تـــم تقييـــم أداء مجلـــــس اإلدارة وأعضائـــــها عـــن طريـــق مؤشـــرات األداء طبقـــًا إلطـــار الحوكمـــة، كمـــا كان للجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت دور فعـــال 
ـــة لهـــم. ـــم أفضـــل البرامـــج التدريبي ـــة مهـــارات أعضـــاء مجلـــس اإلدارة لتقدي فـــي تنمي

ـــذا  ـــذ أعمـــال الشـــركة، ل ـــز األساســـية لتنفي ـــد الركائ ـــد أح ـــات يع ـــة داخـــل شـــركة أســـيكو للصناع ـــم األخالقي ـــي والقي ـــة الســـلوك المهن ـــز ثقاف إن تعزي
فـــإن الشـــركة تولـــي إهتمـــام بضـــرورة التحقـــق مـــن إلتـــزام كافـــة العامليـــن بالشـــركة ســـواء أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، أو اإلدارة التنفيذيـــة، أو العامليـــن 
بهـــا بالسياســـات واللوائـــح الداخليـــة للشـــركة والمتطلبـــات القانونيـــة والرقابيـــة مـــن خـــالل تطبيـــق وإتبـــاع ميثـــاق العمـــل واألخـــالق باإلضافـــة إلـــى 
آليـــات الحـــد مـــن تعـــارض المصالـــح، واإللتـــزام بهـــذا الميثـــاق يكفـــل الحمايـــة واإلعتـــراف بحقـــوق أصحـــاب المصالـــح وتشـــجيعهم علـــي متابعـــة 

أنشـــطة الشـــركة المختلفـــة. 
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الُمساهمون
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القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

تشكيل مجلس اإلدارة 

ــر  ــس اإلدارة مــن األعضــاء غي ــة أعضــاء مجل ــون غالبي ــاة أن يك ــة ونشــاط الشــركة، مــع مراع ــكل يتناســب مــع طبيع ــس بهي إتســم تشــكيل المجل
التنفيذييــن، كمــا يضــم المجلــس العــدد الكافــي مــن األعضــاء ليتالئــم مــع عــدد اللجــان المنبثقــة منــه، وتتألــف لجــان مجلــس اإلدارة مــن لجنــة 
الترشــيحات والمكافــت، ولجنــة التدقيــق، ولجنــة إدارة المخاطــر، ولــكل لجنــة مــن هــذه اللجــان مواثيــق ولوائــح ُتحــدد مجــال عملهــا وصالحياتهــا 
ومســؤولياتها وواجباتهــا، ويتكــون المجلــس مــن ســتة أعضــاء تــم إنتخابهــم فــي الجمعيــة العامــة للشــركة لمــدة ثــالث ســنوات، ويتســم هيــكل 
المجلــس وبصــورة جماعيــة، بالتنــوع فــي الخبــرات والمؤهــالت والمعرفــة فــي القطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة، متضمنــًا ذلــك اإللمــام بالجوانــب 

ــط اإلســتراتيجي.  ــة، والتخطي ــة واالقتصادي ــة وإدارة المخاطــر واإلدارة المالي ــة الداخلي ــة والحوكمــة والرقاب القانوني

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

االسم
تصنيف العضو 

)تنفيذي/ غير تنفيذي/ 
مستقل(، أمين سر

المؤهل العلمي والخبرة العملية
تاريخ االنتخاب/ تعيين 

أمين السر

رئيس مجلس  اإلدارةالسيد/ عبد العزيز أحمد االيوب

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

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب سابقًا  . 2
لشركة MTC  ) زين حاليًا (

وكيل وزارة اإلتصاالت سابقًا . 3

29/5/2016

السيد/ غسان أحمد الخالد
نائب الرئيس والرئيس 

التنفيذي

ماجستير الهندسة المدنية في جامعة ويست . 1
فيرجينيا  - الواليات المتحدة األميركية.

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الكويتي. 2
29/5/2016

المهندس/ أحمد غسان الخالد
عضو مجلس  اإلدارة 

- غير تنفيذي

ماجستير في اإلدارة الهندسية جامعة جورج . 1
واشنطن.

ماجستير إدارة األعمال  -  جامعة ثندربيرد. 2
بكالوريس الهندسة المدنية من جامعة جورج . 3

واشنطن  - الواليات المتحدة األمريكية
خبرة في مجال اإلنشاءات أكثر من 13 عام.. 4

29/5/2016
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السيد/ أحمد فيصل سيد الرفاعي
عضو مجلس اإلدارة - 

غير تنفيذي

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

األمريكية.
27 عام خبرة في المجال الصناعي، والعقاري، . 2

واإلستثمار، والقطاع المصرفي.

29/5/2016

االستاذة/ فاتن فاروق النقيب
عضو مجلس  اإلدارة 

- غير تنفيذي

ماجيستر في القانون الدولي من جامعة كمبردج. 1
ليسانس حقوق جامعة الكويت. 2

مستشار قانوني في  األعمال التجارية الدولية.. 3
29/5/2016

السيد/ باسل عبد الله النفيسي
عضو مجلس  اإلدارة 

- ُمستقل

بكالوريوس في إدارة األعمال الجامعة األميركية . 1
في واشنطن. 

عضو مجلس إدارة لشركة عقارية ُمدرجة بالبورصة.. 2
29/5/2016

السيد/ معتز طاهر الجزار
أمين سر  مجلس  

اإلدارة

حاصل على ليسانس حقوق – جامعة الجزائر.. 1
 حاصل على شهادة مسؤول حوكمة الشركات . 2

CCGO
1/6/2016
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إجتماعات مجلس إدارة الشركة خالل 
رقم اإلجتماعالعام 2017

رقم 

1

رقم

 2

رقم

 3

رقم

 4

رقم 

5

رقم 

6

رقم

 7

رقم

لي8 
ما

إج

تاريخ اإلجتماعاسم عضو مجلس اإلدارة وصفته

اير
 ين

9

اير
 ين

10

اير
فبر

 1
6

يو
ما

 2

يو
ول

2 ي
5

يو
ول

2 ي
6

مبر
وف

6 ن

مبر
وف

1 ن
3

)8
(

xx√√5√√√√السيد/ عبد العزيز أحمد االيوب )رئيس مجلس اإلدارة(

7√√√√√√√√السيد/ غسان أحمد الخالد )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

x√√√√√6√√السيد/ باسل مشاري النفيسي )عضو مستقل(

7√√√√√√√√المهندس/ أحمد غسان أحمد الخالد )عضو غير تنفيذي (

x√√√√√6√√االستاذة/ فاتن فاروق نجم الدين النقيب ) عضو غير تنفيذي (

7√√√√√√√√السيد/ أحمد فيصل سيد الرفاعي ) عضو غير تنفيذي (

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

ــق وصــف  ــس اإلدارة عــن طري ــات مجل ــه مهمــة حفــظ وتنســيق محاضــر إجتماع ــت ل ــد أوكل ــه فــي 1/6/2016 وق ــم تعيين ــس ت ــن ســر المجل أمي
وظيفــي ُمعتمــد مــن ٍقبــل مجلــس اإلدارة حيــث قــام أميــن ســر مجلــس اإلدارة بإنشــاء ســجل خــاص تــدون فيــه محاضــر إجتماعــات مجلــس اإلدارة 
بأرقــام متتابعــة للســنة المنعقــد فيهــا اإلجتمــاع ومبينــًا بــه مــكان اإلجتمــاع وتاريخــه وســاعة بدايتــه ونهايتــه وذلــك باإلضافــة إلــى أنــُه قــام بإعــداد 

محاضــر بالمناقشــات والمــداوالت بمــا فيهــا عمليــات التصويــت، كمــا يتــم حفــظ الملفــات إلكترونيــًا لســهولة الرجــوع إليهــا. 



شركة أسيكو للصناعات  ش.م.ك. )عامة(

51

القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

مهــام، ومســؤوليات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك الســلطات والصالحيات التــي يتم تفويضها 
لــإدارة التنفيذية.

إن لــدى شــركة أســيكو للصناعــات فصــل واضــح فـــي اإلختصاصــات فيمــا بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وذلــك بمــا يضمــن اإلســتقاللية 
الكاملــة، حتــى يتســنى لمجلــس اإلدارة القيــام بمســؤولياته كاملــة ، وذلــك طبقــًا لمــا ورد فــي تعليمــات هيئــة أســواق المــال وقانــون الشــركات 

 .1/2016

حيــث قامــت الشــركة بتحديــد مهــام ومســؤوليات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل واضــح فــي السياســات واللوائــح 
واألوصــاف الوظيفيــة الُمعتمــدة بمــا يعكــس التــوازن فــي الصالحيــات والفصــل فــي الُســلطات بيــن كًل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2017:

· اواًل الزيادة في كفائة وتوسيع األنشطة التشغيلية:	

üü لقــد أنجــزت المجموعــة توســعة خــط إنتــاج اإلســمنت لمواكبــة المشــاريع الجديــدة وذلــك فــي ظل ســعيها لزيــادة حصتها الســوقية
واإلســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق، وجــاء ذلــك القــرار بعــد أن لمســنا نمــو مبيعاتنــا فــي قطــاع اإلســمنت ووصــول 
إنتاجيــة المصنــع الــى طاقتــه القصــوى وكذلــك خــالل هــذا العــام قــد تــم إعتمــاد مــواد أســمنت أســيكو مــن المــوااد المدعومــة 
مــن الدولــة والمقدمــة للمواطنيــن لبنــاء الســكن الخــاص ممــا يشــكل إضافــة جديــدة لمنتجاتنــا وذلــك مــن خــالل الثقــة بتلــك 

المنتجــات وأيضــًا زيــادة الحصــة الســوقية .

üü تمكنــت شــركة أســيكو للصناعــات وخــالل العقــد الماضــي مــن تحقيــق أرباحــًا متواصلــة العــام تلــو اآلخــر، حيــث حققــت فــي عــام
2017 صافــي ربــح متعلــق بمســاهمي الشــركة األم بقيمــة 5.130 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بمــا حققتــه العــام الماضــي 2016 

والــذي بلــغ فيــه 7.238 مليــون دينــار كويتــي

· ثانيًا حوكمة الشركات:	

üü إن ثقافــة الحوكمــة هــي ثقافــة متجزئــة مــن ثقافــة الشــركة علــى كافــة المســتويات وممارســات موظفيهــا، وتفعيــل وتطبيــق
ــة  ــة أســواق المــال مــن خــالل متابع ــا وإرشــاداتها الصــادرة مــن هيئ ــزام بتعليماته ــال الحوكمــة واإللت ــر فــي مج أفضــل المعايي
التطــورات فيمــا يخــص الحوكمــة وكذلــك القــرارات الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال وخاصــًة أن هــذا العــام شــهد عــدة تعديــالت 
ــا  ــدة مم ــك التعليمــات الجدي ــة )البورصــة( وكذل ــد لســوق األوراق المالي ــك التقســيم الجدي ــة وكذل ــة التنفيذي ــى مــواد الالئح عل

يخــص اإلدارج ممــا شــكل تحديــًا جديــد ورغبــة الشــركة فــي المتابعــة واإللتــزام. 

üü تتمثـــــل الحوكمة بمجموعـــــة السياسات واإلجراءات والممارســـــات الرشيدة التي يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا توجيه وضبـــــط ومراقبـــة
األعمــال واألنشــطة ضمــن الشــركة فضــاًل عــن مجموعــة مــن التقاريــر التــي تســاعد فــي إتخاذ القـــــرارات المناســـــبة وذلــك لضمان 

ترســيخ مبــادئ الشــفافية والعدالــة ولتحقيــق أهــداف الشــركة وأصحــاب المصالــح ممــا إنعكــس إيجابيــًا علــى أعمــال الشــركة .
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üü ــوات التواصــل واإلفصــاح مــع المســاهمين والمســتثمرين ــل قن ــر ومقومــات لتفعي ــات معايي وضعــت شــركة أســيكو للصناع
وأصحــاب المصالــح ليكونــوا علــى تواصــل مســتمر مــع مســتجدات الشــركة بــكل حياديــة وشــفافية وبصــورة عادلــة. كمــا وضعــت 
الشــركة آليــات فعالــة لضمــان حمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح )المســاهمين، العمــالء، الموظفــون، الــخ.( وضمــان الحياديــة 
والنزاهــة فــي اتخــاذ القــرار وتوزيــع المهــام داخــل مجلــس اإلدارة لتحســين الــدور الرقابــي والحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح 

الُمحتملــة.

· ثالثًا الخطة المستقبلية: 	

üü بعــد أن تمكنــت الشــركة مــن تنميــة أصولهــا والوقــوف علــى قاعــدة متينــة مــن األصــول التشــغيلية والبشــرية، ال ســيما
ــة المدرجــة ضمــن  ــل مشــاريع التنمي ــط إلنجازهــا مث ــم التخطي ــي ت ــة الت االســتفادة مــن الفــرص والمشــاريع واألحــداث العالمي
الخطــة االســتراتيجية للكويــت »رؤيــة الكويــت 2035« مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة ومشــاريع القطــاع النفطــي وغيرها فــي الكويت، 

ــة لهــا والمطروحــة فــي كل مــن دبــي وقطــر. ــة والمشــاريع المصاحب وكذلــك األحــداث اإلقليمي

· رابعًا االستثمار في العنصر البشري والمساواة في الفرص بين الجنسين:	

üü يعتبــر العنصــر البشــري أحــد أهــم اإلســتثمارات التــي نســعى إلــى تعزيزهــا والحفــاظ عليهــا ضمــن أعلــى المســتويات، حيــث تمكنــت
المجموعــة خــالل العــام 2017 مــن هيكلــة وإســتحداث مجموعــة مــن اإلدارات فــي ظــل ســعيها لرفــع كفــاءة وفاعليــة شــركات 
المجموعــة، والحفــاظ علــى درجــة عاليــة مــن الشــفافية، ولمواكبــة النمــو الحاصــل علــى مســتوى المجموعــة، ولضمــان مســاهمة 

كافــة القطاعــات بتحقيــق قيمــة مضافــة، حيــث تــم إرســاء أفضــل الممارســات اإلداريــة مــن أجــل الحصــول علــى أفضــل النتائــج.
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تشكيل لجان مجلس اإلدارة :

لجنة التدقيق: 

إلتزامــًا مــن مجلــس اإلدارة باإلشــراف علــى جــودة وســالمة الممارســات المحاســبية والتدقيــق والرقابــة الداخليــة تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق بتاريــخ 
30/6/2016 ولمــدة 3 ســنوات والتــي تتكــون مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة أســيكو للصناعــات وفقــًا ألحــكام الكتــاب الخامــس عشــر مــن الالئحــة 
التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق المــال 7/2010 بغــرض مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي أداء التزاماتــه فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى جــودة وســالمة 
الممارســات المحاســبية والتدقيــق والرقابــة الداخليــة وإطــار عمــل إدارة التدقيــق الداخلــي والتقاريــر الماليــة واإلطــار العــام للحوكمــة الخــاص 

بالشــركة، باإلضافــة إلــى متابعــة أعمــال مراقبيــن الحســابات الخارجييــن. 

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافأت

أعضاء اللجنة : 
السيد / عبدالعزيز أحمد عبدالله األيوب 	 

)رئيس اللجنة( 
السيد / غسان أحمد سعود الخالد	 
الُمهندس/ أحمد غسان أحمد الخالد	 
السيد/ باسل عبدالله مشاري النفيسي	 

أعضاء اللجنة:          
المُهندس/ أحمد غسان أحمد الخالد 	 

)رئيس اللجنة(
السيد / أحمد فيصل سيد الوهاب 	 

الرفاعي 
السيد / باسل مشاري عبدالله النفيسي 	 

أعضاء اللجنة:     
المُهندس/ أحمد غسان أحمد الخالد	 

)رئيس اللجنة(
السيد/ غسان أحمد سعود الخالد                        	 
السيد / أحمد فيصل سيد الوهاب 	 

الرفاعي 

لجنة التدقيق لجنة إدارة المخاطر
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عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2017

تاريخ االجتماعرقم االجتماع

)1/2017(10-1-2017

)2/2017(1-2-2017

)3/2017(6-2-2017

)4/2017(26-3-2017

)5/2017(2-5-2017

)6/2017(3-7-2017

)7/2017(25-7-2017

)8/2017(12-10-2017

)9/2017(13-11-2017

)10/2017(28-12-2017

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام 2017

ُمراجعة خطة عمل إدارة التدقيق الداخلي.. 1

إجتماعات دورية مع مدير إدارة التدقيق لمناقشة تقارير التدقيق الداخلي.. 2

تكليف مكتب ُمستقل إلعداد تقرير يتضمن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبق داخل الشركة . 3

ُمراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية والتوصية لمجلس اإلدارة باعتمادها. . 4

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

تم إعداد تقرير عما تقوم به اللجنة وما توصلت إليه من نتائج وقرارات وتم رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 6

تم عمل تقييم ذاتي لعمل لجنة التدقيق وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة. . 7

تقييم أداء مدير ادارة التدقيق الداخلي وادارة التدقيق الداخلي.. 8
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لجنة إدارة المخاطر: 

تــم تشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر فــي 30/6/2016، كمــا أن فتــرة عملهــا تمتــد لمــدة 3 ســنوات، وللجنــة المخاطــر دور فعــال فــي مناقشــة تقاريــر إدارة 
المخاطــر الدوريــة ومتابعتهــا، وتتولــى اللجنــة مراجعــة ســجل المخاطــر الخــاص بالشــركة وكافــة التقاريــر وتقاريــر الحــوادث، كمــا تقــوم لجنــة المخاطــر 

بمراجعــة السياســات حــول جميــع األمــور المتعلقــة بالمخاطــر و متابعــة اإلطــار العــام للمخاطــر فــي الشــركة واإلشــراف عليهــا .

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2017

تاريخ االجتماعرقم االجتماع

)1/2017(14/3/2017

)2/2017(3/5/2017

)3/2017(5/6/2017

)4/2017(22/10/2017

)1/2018(10/1/2018

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام 2017:

قدمــت لجنــة إدارة المخاطــر العديــد مــن التوصيــات الفعالــة خــالل عــام 2017 عــام أجــل تدعيــم إرســاء إطــار حوكمــة الشــركات فعلــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر مــا يلــي:.

التوصية بإعتماد إسترايجية إدارة المخاطر. . 1

التوصية بإعتماد التحديث الخاص إطار عمل إدارة المخاطر. . 2

مناقشة تقرير إدارة المخاطر الخاص بشركة أسيكو للصناعات. . 3

4 ..)VAT( مناقشة تقرير إدارة المخاطر عن القيمة المضافة

مناقشة تقرير إدارة المخاطر لبعض الشركات التابعة.. 5

تقييم أداء مدير إدارة المخاطر. . 6

مراجعة مدى كفاية موظفي إدارة المخاطر ومدى كفاءة الموارد البشرية في إدارة المخاطر.. 7

تقييم ذاتي ألداء لجنة المخاطر وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة.. 8

اعداد تقرير لما توصلت إليه من نتائج وقرارات وتم رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 9
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لجنة الترشيحات والمكافآت:

إن توافــر الخبــرات المهنيــة والقــدرات الفنيــة فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة للشــركة يعــد أحــد األركان الرئيســية للســالمة الماليــة 
للشــركة وعنصــرًا هامــًا لــدرء المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا، حيــث حرصــت اللجنــة علــى توفيــر البرامــج التدريبيــة الالزمــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 

لتعزيــز الخبــرات والقــدرات .
كمــا تعمــل اللجنــة علــى تقديــم توصيــات بتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وإعــادة اإلنتخــاب فــي الجمعيــة العامــة، هــذا باإلضافــة إلــى تقييــم  األعضــاء 

تحقيقــًا إلســتراتيجية الشــركة طويلــة األجل.  
تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــات مــن أربعــة أعضــاء أحدهــم مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الُمســتقلين، ورئيســها مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر 

التنفيذييــن.
ــن  ــن الســر بتدوي ــك كلمــا دعــت الحاجــة، يقــوم أمي ــى األقــل مــرة خــالل الســنة، وكذل ــة، عل ــة الترشــيحات والمكافــات إجتماعــات دوري تعقــد لجن

محاضــر إجتماعاتهــا.

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2017

تاريخ االجتماعرقم االجتماع

)1/2017(15/1/2017

)2/2017(15/6/2017

)1/2018(10/1/2018

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام 2017 

قدمــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت العديــد مــن التوصيــات الفعالــة خــالل عــام 2017 مــن أجــل تدعيــم إرســاء إطــار حوكمــة الشــركات فعلــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

التوصية باعتماد البرامج التدريبية ألعضاء مجلس اإلدارة. . 1

تم ُمراجعة شرائح المكافآت الخاصة باإلدارة التنفيذية بالشركة وتمت التوصية بإعتمادها من ِقبل مجلس اإلدارة. . 2

تم تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء المجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت. . 3

تم عمل تقييم ذاتي ألداء لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة.. 4

تم إعداد تقرير عما تقوم به اللجنة وما توصلت إليه من نتائج وقرارات وتم رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 5

تــم مراجعــة التقريــر الســنوي للحوكمــة الخاصــة بالشــركة وتــم إعتمــاده مــن قبــل اللجنــة، للتأكــد مــن اإلفصــاح عــن كافــة المكافــأة والمزايــا . 6
الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
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اآلليات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

تولــي شــركة أســيكو للصناعــات اهتمامــًا كبيــرًا فــي ضمــان توفيــر كافــة المعلومــات والبيانــات الالزمــة لقيــام مجلــس اإلدارة بــأداء مهامــه علــى 
أكمــل وجــه، حيــث قامــت الشــركة بتطويــر لنظــام أمــن المعلومــات وخاصــة فيمــا يتعلــق بنظــام حفــظ المســتندات، كمــا أن لــكل مــن أميــن الســر 
والرئيــس التنفيــذي صالحيــة الدخــول إلــى نظــام أمــن المعلومــات حيــث أن توافــر المعلومــات فـــي الوقــت المناســب وبشــكل دقيــق يعتبــر عنصــر 

رئيســي لمســاعدة مجلــس اإلدارة فـــي اتخــاذ القــرارات الالزمــة.

كمــا أن الرئيــس التنفيــذي هــو حلقــة الوصــل بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة الموظفيــن لضمــان توفيــر المعلومــات والبيانــات بشــكل 
كامــل ودقيق. 

القاعدة الثالثة
 إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. 

باإلضافــة إلــى مــا تــم إضاحــه فــي القاعــدة الثانيــة بخصــوص لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، فــإن اللجنــة متماشــيه مــع متطلبــات الجهــات الرقابيــة 
ــة يســاعد فــي تحقيــق أهــداف الشــركة  ــة والقــدرات الفني ــرات المهني مــن حيــث التدريــب المســتمر ألعضــاء مجلــس اإلدارة، حيــث إن توافــر الخب
بشــكل أفضــل. كمــا تعمــل اللجنــة علــى تقديــم توصيــات إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة أو إعــادة اإلنتخــاب فــي الجمعيــة العامــة، هــذا باإلضافــة 
ــم مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة  ــة مســؤولية تقيي ــى اللجن ــي الســنوي ألداء أعضــاء مجلــس اإلدارة، كمــا تتول ــم الذات ــى عمــل التقيي إل

التنفيذيــة وفقــًا لألهــداف االســتراتيجية طويلــة األجــل الخاصــة بالشــركة. 

تحــدد الالئحــة الخاصــة بلجنــة الترشــيحات والمكافــآت جميــع شــروط ومتطلبــات تشــكيل اللجنــة وفقــًا لقواعــد الحوكمــة الخاصــة بهيئــة أســواق 
المــال مــن حيــث شــروط العضويــة ومــدة العضويــة وكافــة المتطلبــات األخــرى. 

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

أوال: نظام المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تتبــع الشــركة إطــار محكــم إلحتســاب المكافــآت والحوافــز ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، حيــث يتســم إطــار المكافــآت بمبــدأ تكافــؤ 
الفــرص والشــفافية معتمــدًا بذلــك علــى ربــط المكافــآت والحوافــز بمســتويات تقييــم األداء علــى مســتوى الشــركة ككل وكذلــك علــى مســتوى أداء 

األفــراد. كمــا تحــرص شــركة أســيكو للصناعــات علــى تبنــي الممارســات الرائــدة فــي ربــط المكافــآت بمســتويات األداء الوظيفــي.
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ثانيا: تفصيل المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت.

المكافآت الُمقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

اجمالي المكافآت والمزايا السنوية
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت المتغيرة
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

45 --- 45

ثالثا: قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة، مضافا إليهم المدير المالي.

اجمالي المكافآت والمزايا السنوية
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت المتغيرة
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

318.415 80 238.415

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

· أحد أعضاء مجلس اإلدارة رئيس تنفيذي ألحدى الشركات التابعة	

اجمالي المكافآت والمزايا السنوية
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت المتغيرة
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

39.660 - 39.660

خامسا: أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
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القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية

التعُهدات الكتابية من ٍقبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية.
إلتزامــًا مــن مجلــس إدارة الشــركة بضمــان نزاهــة التقاريــر الماليــة تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بالتعُهــد لمجلــس اإلدارة كتابيــًا بــأن التقاريــر الماليــة يتــم 
عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة وأنهــا تســتعرض كافــة الجوانــب الماليــة للشــركة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة الُمعتمــدة مــن ٍقبــل الهيئــة، 
كمــا أن مجلــس اإلدارة يتعهــد بســالمة ونزاهــة البيانــات الماليــة مــن خــالل التقريــر الســنوي المرفــوع للمســاهمين وذلــك تعزيــزًا لعمليــة المســاءلة 

ســواء مســاءلة اإلدارة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، أو ُمســاءلة مجلــس اإلدارة مــن قبــل المســاهمين.

تشكيل لجنة التدقيق. 
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجنــة التدقيــق وهــي لجنــة تتكــون مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة، تتولــى مســؤولية ُمســاعدة مجلــس اإلدارة 
ــر الماليــة واإلطــار  فــي أداء إلتزاماتــه فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى جــودة وســالمة الممارســات الُمحاســبية والتدقيــق والرقابــة الداخليــة والتقاري
العــام للحوكمــة الخــاص بالشــركة، باإلضافــة إلــى عالقــة الشــركة مــع المدققيــن الخارجييــن. وذلــك التزامــًا منهــا بــكل مــا يصــُدر عــن هيئــة أســواق 

المــال والجهــات الرقابيــة. 

ُتحــدد الالئحــة الخاصــة بلجنــة التدقيــق جميــع شــروط ومتطلبــات تشــكيل اللجنــة وفقــًا لقواعــد الحوكمــة الخاصــة بهيئــة أســواق المــال باإلضافــة 
إلــى مســؤولياتها. 

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

ــات واإلجــراءات الخاصــة الواجــب إتباعهــا فــي حــال وجــود تعــارض بيــن  ــر الشــفافية قــام مجلــس إدارة الشــركة بوضــع اآللي تطبيقــًا ألعلــى معايي
توصيــات لجنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس اإلدارة، حيــث أنــه تــم اإلشــارة إلــى توصيــات اللجنــة وكذلــك األســباب المؤديــة لعــدم أخــذ مجلــس اإلدارة 

بهــذه التوصيــات. كمــا يتــم تضميــن بيــان ُيفصــل وُيوضــح التوصيــات والســبب أو األســباب مــن وراء قــرار مجلــس اإلدارة بعــدم التقيــد بهــا.
كما يجدر اإلشارة أنه حتى اآلن، ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة. 

استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.

لقــد أولــى مجلــس اإلدارة إهتمامــًا كبيــرًا للحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح وذلــك مــن خــالل تفويــض لجنــة التدقيــق بالتأكــد مــن إســتقاللية 
وحياديــة مراقــب الحســابات الخارجــي، وعليــه قامــت اللجنــة بوضــع المعاييــر واألســس لتقييــم إســتقاللية مراقــب الحســابات الخارجــي، وذلــك حتــى 

يتســنى للجنــة التدقيــق تقديــم التوصيــة بتعييــن وإعــادة تعييــن مراقــب الحســابات أو تغييرهــم.
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القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية

تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر. 

يتوفــر لــدى شــركة أســيكو للصناعــات إدارة ُمســتقلة إلدارة المخاطــر وفقــًا للهيــكل التنظيمــي المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، وتســعى دائمــا إدارة 
المخاطــر فــي شــركة أســيكو للصناعــات لتنفيــذ إســتراتيجية وسياســة إدارة المخاطــر بشــكل أساســي باإلضافــة إلــى متابعــة كافــة أنــواع المخاطــر 

التــي تواجــه الشــركة وفــق مــا يلــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
· وضــع األنظمــة واإلجــراءات الفعالــة إلدارة المخاطــر،  وذلــك كــي تكــون المجموعــة قــادرة علــى أداء مهامهــا الرئيســية والمتمثلــة 	

فــي قيــاس ومتابعــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي تتعــرض لهــا، علــى أن تتــم هــذه العمليــة بشــكل مســتمر وتتــم مراجعتهــا بشــكل 
دوري وتعديــل األنظمــة واإلجــراءات عنــد الحاجــة. 

· تطوير نظم التقارير الدورية، حيث أنها تعد أحد األدوات الهامة فـي عملية متابعة المخاطر، والحد من حصولها. 	

هــذا ويتمتــع القائمــون علــى إدارة المخاطــر باإلســتقاللية عــن طريــق تبعيتهــم المباشــرة إلــى مجلــس اإلدارة، فضــاًل عــن تمتعهــم بقــدر كبيــر مــن 
الصالحيــات وذلــك مــن أجــل القيــام بمهامهــم علــى أكمــل وجــه والخبــرات التــي تؤهلهــم ألداء الــدور المنــوط بهــم.

تشكيل لجنة إدارة المخاطر. 

تــم تشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر فــي 30/6/2016، وتمتــد لمــدة 3 ســنوات، كمــا أن للجنــة المخاطــر دور فعــال فــي مناقشــة تقاريــر إدارة المخاطــر 
الدوريــة ومتابعتهــا، كمــا تتولــى أيضــًا المهــام والمســؤوليات ذات الصلــة بمتابعــة اإلطــار العــام للمخاطــر فــي الشــركة، ويوضــح الجــدول الخــاص 

باللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة والــوارد فــي القاعــدة الثانيــة ســابقًا أهــم إنجــازات اللجنــة فــي عــام 2017. 

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

إن الرقابــة الداخليــة تعتبــر نظامــًا شــاماًل يحتــوى علــى كل مــن الرقابــة اإلداريــة والرقابــة المحاســبية والضبــط الداخلــي، وهــي مجموعــة مــن الوســائل 
وإجــراءات العمــل التــي ُتتبــع داخــل الشــركة لتحقيــق أهــداف محــددة تتمثــل فــي زيــادة اإلنتاجيــة والتأكيــد علــى إتبــاع السياســات اإلداريــة المعتمــدة. 

وتعمــل الرقابــة الداخليــة علــى تحســين نزاهــة ودقــة البيانــات الماليــة باإلضافــة إلــى حمايــة أصــول الشــركة وحقــوق أصحــاب المصالــح، و تســاهم 
المعلومــات الدقيقــة المســتمدة مــن الرقابــة الداخليــة فــي إتخــاذ قــرارات إداريــة أفضــل، ويعمــل المجلــس علــى اإلشــراف والتأكــد مــن التطبيــق 

الســليم لنظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وذلــك مــن خــالل لجنــة التدقيــق.
 كمــا يجــب أن يتأكــد المجلــس أيًضــا، مــن خــالل اللجــان المعنيــة، أن إدارة التدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر تعمــالن بشــكل مناســب ومســتقل 
ــا للمتطلبــات الرقابيــة ذات الصلــة. وتتولــى لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة مســؤولية مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف علــى  وفًق
جــودة ونزاهــة العمليــات المحاســبية والتدقيــق والرقابــة الداخليــة والممارســات المتعلقــة بإعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة باإلضافــة إلــى عالقــة 

الشــركة بالمدققيــن الخارجييــن. 
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وتقــوم لجنــة التدقيــق باإلشــراف علــى إعــداد تقريــر الرقابــة الداخليــة )ICR( الــذي يتــم إعــداده مــن قبــل جهــة مســتقلة وتقييــم مــدى كفايــة أنظمــة 
الرقابــة الداخليــة المطبقــة داخــل الشــركة وإعــداد تقريــر يتضمــن رأي وتوصيــات اللجنــة فــي هــذا الشــأن، بمــا فــي ذلــك حمايــة المعلومــات وأدوات 

الرقابــة المحاســبية والماليــة ونظــام مراقبــة إدارة مخاطــر .

تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:
التزامــًا مــن شــركة أســيكو للصناعــات بــكل مــا يصــُدر عــن هيئــة أســواق المــال والجهــات الرقابيــة األخــرى قامــت الشــركة بتشــكيل إدارة التدقيــق 
الداخلــي التــي تتمتــع باإلســتقاللية الفنيــة التامــة للجنــة التدقيــق وبالتبعيــة لمجلــس اإلدارة، كمــا أن مجلــس اإلدارة قــام بتحديــد مهام ومســؤوليات 

إدارة التدقيــق الداخلــي.

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

ميثاق سلوكيات العمل.

تهــدف مبــادئ وأخالقيــات العمــل المدرجــة فــي ميثــاق ســلوكيات العمــل إلــى توجيــه مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة إلتخــاذ القــرارات الصحيحــة، 
كمــا يعتبــر اإللتــزام بميثــاق ســلوكيات العمــل مــن مســؤوليات كل موظــف فــي الشــركة، ومــن خــالل هــذه القيــم والمبــادئ يكــون للشــركة تأثيــرا 
إيجابيــا فــي القطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة، وفــي المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا، كمــا أن هــذا األمــر سيســاعد فــي بنــاء مؤسســة تكــون مصــدر 

فخــر لجميــع األطــراف.

الحد من حاالت تعارض المصالح. 

تلتــزم الشــركة بالحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح الُمحتملــة، كمــا تضمــن السياســات الحاليــة وجــود إجــراءات وتدابيــر مالئمــة وفّعالــه مــن أجــل 
تحديــد  ورصــد أي مــن حــاالت تعــارض فــي المصالــح.

كمــا تتضمــن هــذه السياســات أيضــًا تعامــل المجلــس بشــكل مالئــم مــع تعــارض المصالــح الفعلــي أو المحتمــل، وأنــه يتــم إتخــاذ جميــع القــرارات 
بمــا يخــدم تحقيــق مصالــح الشــركة. 

يقــوم المجلــس بإتخــاذ كافــة اإلجــراءات المعقولــة لتحديــد أو منــع أو إدارة تضــارب المصالــح التــي قــد تضــر بالشــركة، كمــا يحــرص أعضــاء مجلــس 
اإلدارة علــى التصــرف دائمــًا لمصلحــة الشــركة وليــس لمصلحــة مجموعــة أو جهــة معينــة.

ــة التدقيــق و/ أو رئيــس مجلــس اإلدارة عــن أي موقــف ينطــوي، أو مــن  ــى رئيــس لجن كمــا يحــرص كل عضــو مجلــس اإلدارة أن يكشــف فــورًا إل
ــح. ــة أن ينطــوي علــى تضــارب المصال المتوقــع بصــورة معقول

كمــا تتوقــع الشــركة مــن موظفيهــا تجنــب أي أنشــطة شــخصية وأي مصالــح ماليــة أو غيــر ماليــة قــد تتعــارض مــع إلتزامهــم بــأداء وظائفهــم بفعالية، 
ــة بصــورة  ــل هــذه األنشــطة التجاري ــه الكشــف عــن تفاصي ــن علي ــه فــي الشــركة يتعي إذ أن كل موظــف يشــارك بنشــاط تجــاري خــارج نطــاق عمل

مكتوبــة.
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القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف.

تتبــع الشــركة سياســات وإجــراءات اإلفصــاح والشــفافية، حيــث تتبنــى مصفوفــة إفصــاح تغطــى كافــة البيانــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا الــى هيئــة 
ــن بالشــركة  ــي منفــذًا واضحــًا وســهاًل لكافــة المتعاملي ــح بالشــركة. ويوفــر الموقــع اإللكترون أســواق المــال واألطــراف األخــرى أصحــاب المصال

وكذلــك المســاهمين والعمــوم للحصــول علــى المعلومــات الكاملــة والدقيقــة والمفصــح عنهــا أيضــًا ، وتتضمــن فئــات اإلفصــاح مــا يلــي: 

· اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية	
· اإلفصاح عن كبار المالك – 5 % فأكثر	
· اإلفصاح عن المصالح	
· اإلفصاح عن قائمة األشخاص المطلعين وتحديثاتها	

سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

ــواردة فــي اإلفصاحــات التــي إســتلمتها ومنهــا إفصاحــات أعضــاء  ــع المعلومــات ال قامــت شــركة أســيكو للصناعــات بإعــداد ســجل يتضمــن جمي
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، كمــا يتــم تعديــل هــذا الســجل حســب اإلفصاحــات التــي تــرد إليهــا، ويجــوز ألي شــخص مــن مســاهمي الشــركة 
اإلطــالع علــى هــذا الســجل أثنــاء ســاعات العمــل الرســمية دون أي رســم أو مقابــل، كمــا يتــم تحديــث بيانــات الســجل بشــكل دوري بمــا يعكــس 
حقيقــة أوضــاع األطــراف ذات العالقــة، كمــا يحتــوي موقــع الشــركة الرســمي علــى ســجل جميــع إفصاحــات الشــركة للســوق والتــي تعــود ألخــر 

خمــس ســنوات ســابقة. 

وحدة تنظيم شؤون الُمستثمرين.

يعــد اإلتصــال المســتمر مــع المســاهمين ذات أولويــة إســتراتيجية للشــركة، تقــدم إدارة الشــركة الدعــم المســتمر للمســاهمين مــن خــالل توفيــر 
ــرد علــى اإلستفســارات فيمــا يتعلــق بتطــور أعمــال الشــركة و حســابات وســجالت المســاهمين  ــكادر المؤهــل إلدارة عالقــات المســاهمين وال ال
مــن خــالل الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي أو الزيــارات الميدانيــة، كمــا قامــت الشــركة تطويــر موقعهــا اإللكترونــي واإلعتمــاد عليهــا بشــكل كبيــر فــي 

عمليــات اإلفصــاح بكافــة أشــكالها. 

وتســعى الشــركة دائمــا إلــى تحســين فاعليــة اإلتصــال بالمســاهمين وأصحــاب المصالــح والمجتمــع بصفــة عامــة ونشــر المعلومــات الصحيحــة 
ــى الفهــم  ــذي مــن شــأنه أن ينعكــس عل ــق والمنتظــم ال ــة اإلفصــاح الدقي ــًا مــن إدارة الشــركة بأهمي ــا إيمان المتعلقــة بالشــركة وبتطــور عملياته

ــم العــادل للشــركة. والتقيي

تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات.

شــهد عــام 2017 تطــورات فيمــا يتعلــق بتحديــث الموقــع االلكترونــي للشــركة، حيــث يعــرض اآلن كافــة المعلومــات والبيانــات الحديثــة التــي ُتســاعد 
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الُمســاهمين والُمســتثمرين الحالييــن والُمحتمليــن علــى ُممارســة حقوِقهــم وتقييــم أداء الشــركة باإلضافــة إلــى تحديــث وتطويــر ســجل اإلفصاحــات 
الخــاص بالشــركة علــى الموقــع االلكترونــي بشــكل مســتمر  وذلــك حرصــًا مــن الشــركة علــى التواصــل مــع أكبــر عــدد مــن المســاهمين والمســتثمرين 

وأصحــاب المصالح. 

القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين

تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين

يعــد ضمــان حقــوق المســاهمين مــن أهــم المتطلبــات التــي نصــت عليهــا قواعــد حوكمــة الشــركات وكذلــك قانــون الشــركات، وتلتــزم الشــركة 
ــر  ــى معايي ــر أعل ــزام بتوفي ــًا،  وســعيًا مــن الشــركة  لإلت ــح المســاهمين والشــركة مع ــق مصال ــة حقــوق مســاهميها بطريقــة تضمــن تحقي بحماي
الشــفافية والمســاواة فــي جميــع المعامــالت الحاليــة أو المحتملــة للمســاهمين، حيــث تــم إعــداد السياســة فــي عــام 2016 لتحديــد وحمايــة حقــوق 
ــط  ــراءات والضواب ــث أن النظــام األساســي للشــركة يتضمــن وبشــكل واضــح اإلج المســاهمين بمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة حي
الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم بمــا يحقــق العدالــة والمســاواة، وبمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا 

والقــرارات والتعليمــات الصــادرة فـــي هــذا الشــأن. 

تســعى الشــركة إلــى المتابعــة المســتمرة لــكل مــا يتعلــق ببيانــات المســاهمين، فعليــه قامــت بإنشــاء ســجل خــاص ُيحفــظ لــدى المقاصــة، تقيــد 
ــات  ــى البيان ــرات تطــرأ عل ــأي تغي ــه ب ــم التأشــير علي ــكل منهــم، ويت ــه أســماء المســاهمين وجناســيهم ومواطنهــم وعــدد األســهم المملوكــة ل في
المســجلة فيــه وفقــًا لمــا تتلقــاه الشــركة أو وكالــة المقاصــة مــن بيانــات ويحــق لــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكالــة المقاصــة تزويــده 

ببيانــات مــن هــذا الســجل. 

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.

تحــرص الشــركة علــى توجيــه الدعــوة لكافــة المســاهمين لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة والمســاهمة فــي إتخــاذ القــرارات، وذلــك مــن خــالل 
كافــة قنــوات اإلعــالن، التــي تشــمل الموقــع اإللكترونــي لشــركة بورصــة الكويــت والموقــع اإللكترونــي للشــركة والصحــف اليوميــة. وذلــك إلتزامــًا 
مــن الشــركة بضمــان قيــام جميــع المســاهمين بممارســة حقوقهــم بشــكل عــادل دون أي إنتهــاك لتلــك الحقــوق، كمــا ينــص النظــام األساســي أن 
لــكل مســاهم أيــًا كان عــدد أســهمه حــق الحضــور والتصويــت فــي الجمعيــة العامــة ، ويكــون لــه عــدد األصــوات المقــررة لــذات الفئــة مــن األســهم. 

يوجــد لــدى شــركة أســيكو للصناعــات سياســات وإجــراءات معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ومتماشــية مــع جميــع المتطلبــات الرقابيــة والتــي تتضمــن 
علــي وجــه التفصيــل آليــة المشــاركة فـــي إجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين وإجــراءات انعقــاد الجمعيــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بآليــات التصويــت، فــان شــركة أســيكو للصناعــات قــد وضعــت آليــات معتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ومتماشــية مــع جميــع 
المتطلبــات الرقابيــة لضمــان إتاحــة الفرصــة لكافــة المســاهمين أن يمارســوا حــق التصويــت دون وضــع أيــة عوائــق تــؤدي إلــى حظــر التصويــت، 

ــأي طريقــة.  ــل للمســاهم وال يمكــن إلغــاؤه ب ــت يعــد حــق أصي ــث أن التصوي حي
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القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح

النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:

إلتزامــًا مــن الشــركة باإلعتــراف وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح قامــت الشــركة بإعــداد سياســة حمايــة أصحــاب المصالــح، وتــم تصميــم هــذه 
السياســة بهــدف ضمــان احتــرام وحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح وفقــًا للقوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة. 

إن الهــدف مــن سياســة حقــوق أصحــاب المصالــح هــو ضمــان إحتــرام حقــوق أصحــاب المصالــح كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القوانيــن واللوائــح 
ذات الصلــة وحمايتهــا مــن قبــل الشــركة، كمــا قامــت الشــركة بحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح وتوفيــر اإلســتقرار واإلســتدامة الوظيفيــة مــن 
خــالل أدائهــا المالــي الجيــد، كمــا تــم تحديــد األطــراف الذيــن تــم إعتبارهــم أصحــاب مصالــح فــي الشــركة مــن خــالل السياســة وتــم وضــع المبــادئ 

التوجيهيــة حــول كيفيــة حمايــة هــذه الحقــوق.

· آليات تعويض أصحاب المصالح فـي حالة إنتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.	
· آليات تسوية الشكاوي أو الخالفات التي قد تنشأ بين أصحاب المصالح 	
· إعتماد سياسات فعالة وُمتابعة تطبيقها داخل الشركة. 	
· اإللتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات. 	

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في ُمتابعة أنشطة الشركة الُمختلفة:

تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح عن طريق ضمان ما يلي: 

· التعامــل مــع كافــة أصحــاب المصالــح بصــورة عادلــة والتأكــد مــن أن أعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف ذات العالقــة وأصحــاب 	
المصالــح يتــم التعامــل معهــم بشــكل منصــف ودون أي تمييــز. 

· الســماح ألصحــاب المصالــح بالوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بأنشــطتهم حتــى يتمكنــوا مــن الحصــول علــى تلــك 	
المعلومــات والرجــوع إليهــا بشــكل ســريع ومنتظــم. 

· قامــت الشــركة بتحديــث سياســة اإلبــالغ، والتــي تحــدد اإلجــراءات والمبــادئ اإلرشــادية إلخطــار الجهــات المختصــة بــأي ســلوك 	
غيــر الئــق أو مخالــف يتــم داخــل الشــركة حتــى يتــم إتخــاذ اإلجــراء التصحيحــي الــالزم فــي الوقــت المناســب، وتعكــس هــذه 
السياســة إلتــزام الشــركة بمعاييــر الســلوك المهنــي واألخالقــي مــن خــالل المســاعدة علــى خلــق بيئــة ُتمّكــن موظفــي الشــركة 
ــغ.  ــة الشــخص الُمبل ــر الئــق مــع ضمــان حماي ــر عــن أي مخــاوف أو ســلوك غي ــة ومجلــس اإلدارة مــن التعبي وأعضــاء اإلدارة التنفيذي

· تؤكــد الشــركة بإســتمرار علــى إســتخدام موقعهــا اإللكترونــي للتواصــل مــع أصحــاب المصالــح )المســاهمين والمســتثمرين 	
والعمــالء والجهــات الرقابيــة وغيرهــا( المعلومــات الواجــب نشــرها والخاصــة بالشــركة، تشــمل المعلومــات المتوفــرة علــى 
الموقــع التقريــر الســنوي والتقاريــر الربــع ســنوية، وإفصاحــات الســوق الخاصــة بآخــر خمــس ســنوات وغيرهــا مــن المعلومــات.



شركة أسيكو للصناعات  ش.م.ك. )عامة(

65

القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء

اآلليات التي ُتتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل ُمستمر.
خــالل عــام 2017، قامــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتقديــم التدريــب المســتمر والبرامــج التعريفيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ، حيــث أتــم الســادة 

أعضــاء مجلــس اإلدارة حضــور ورش العمــل التاليــة : 
· نظرة عامة عن إدارة المخاطر 	
· الممارسات الرائدة في الحوكمة الرشيدة 	
· تعديالت الهيئة ونظام التداول في بورصة الكويت 	
·  تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	

يعكــس التقييــم الســنوي ألعضــاء مجلــس اإلدارة إلتــزام الشــركة بالســعي الدائــم إلــى تحســين أداء المجلــس ودوره اإلشــرافي، كمــا أن تقييــم أداء 
مجلــس اإلدارة ُيمّكــن مــن تقييــم كفــاءة وفعاليــة المجلــس فــي القيــام بمســؤولياته وتحــت إشــراف رئيــس مجلــس اإلدارة. 

ومــن خــالل لجنــة الترشــيحات والمكافــات يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بتحديــد نتائــج تقييــم األداء مــن خــالل تحديــد نقــاط القــوة والضعــف ومراجعــة 
إحتياجــات األعضــاء مــن التدريــب والتطوير. 

جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة.

ــزام  ــة اإللت ــى اإلدارة التنفيذي ــد عل ــن فــي الشــركة مــن خــالل التأكي ــدى العاملي ــم المؤسســية ل ــق القي ــرة فــي خل ــذل مجلــس اإلدارة جهــودًا كبي يب
المتواصــل بتحفيــز الموظفيــن عبــر ربــط المكافــآت والترقيــات التــي يحصلــون عليهــا بأدائهــم الــذي يتــم تقييمــه مــن خــالل معاييــر واضحــة كــي يبذلوا 
قصــارى جهودهــم فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة، كمــا تحــرص الشــركة علــى تطويــر أداء الموظفيــن مــن خــالل ترتيــب دورات تدريبيــة 

لهــم لتشــجيعهم للحصــول علــى المزيــد مــن الشــهادات المهنيــة المتخصصــة لــكل حســب مجــال عملــه. 
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القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية

سياســة المســؤلية اإلجتماعيــة وأهــم البرامــج واآلليــات الُمســتخدمة والتــي تســاعد علــى إبــراز ُجهــود الشــركة المبذولــة فــي 
مجــال العمــل اإلجتماعــي.

ــذًا ألهدافهــا اإلســتراتيجية، كمــا تســاهم فــي  ــة تنفي ــادرات المســؤولية اإلجتماعي ــى المســاهمة فــي مب تعمــل » شــركة أســيكو للصناعــات« عل
برامــج وأنشــطة وفعاليــات إجتماعيــة بشــكل دائــم، ومســتمر وقــد تنامــى إهتمــام »أســيكو« بالمســؤولية االجتماعيــة فــي األعــوام الماضيــة، حتــى 
ــل  ــم تعــد مســألة تطــوع لمســاعدة المجتمــع، ب ــة ل ــرى أن المســؤولية اإلجتماعي ــر األداء األساســية خصوصــًا وأن الشــركة ت أصبحــت أحــد معايي

أصبحــت أمــرًا أساســيًا للنجــاح علــى المــدى الطويــل مــن خــالل مختلــف األنشــطة الخيريــة.

وقــد نجحــت »أســيكو« فــي الجمــع بيــن التنميــة اإلقتصاديــة، والمســؤولية اإلجتماعيــة حيــث تحــرص دائمــا علــى تلبيــة اإلحتياجــات، والمتطلبــات 
المتناميــة للعمــالء مــن جهــة وللمجتمــع مــن جهــة أخــرى، وذلــك فــي محاولــة منهــا لدفــع عجلــة التنميــة الوطنيــة . 

ومــن ضمــن المســؤولية اإلجتماعيــة للشــركة تجــاه موظفيهــا وإيمانــًا منهــا بــأن كوادرهــا يمثلــون العنصــر األهــم فــي تحقيــق نجاحاتهــا وريادتهــا 
فــي الســوق فإنهــا تســعى بأســتمرار لتطويــر إمكانيــات موظفيهــا والعمــل علــى تحســين أدائهــم وتدريبهــم وتوفيــر بيئــة العمــل المريحــة والمميــزة 
للوصــول إلــى الهــدف المنشــود حيــث تمكنــت مــن الحفــاظ علــى الموظفيــن المتميزيــن وعملــت علــى زيــادة عــدد الكويتييــن العامليــن فــي الشــركة 

بتوفيــر فــرص عمــل مناســبة ليتحقــق التطويــر واألرتقــاء فــي العمــل عبــر المتابعــة وإقامــة الــدورات التدريبيــة بشــكل مســتمر.

وإيمانــًا بــأن العلــم والطاقــات الشــابة وجهــان لعملــة واحــدة، فحرصــت »أســيكو«على دعــم ورعايــة حفــل لتخريــج المتفوقيــن فــي كليــة الهندســة 
والبتــرول، كمــا شــاركت المهندســة/ غصــون الخالــد نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أســيكو بإلقــاء كلمــة علــى الخريجيــن.

كمــا تبنــت ورعــت المبــادرات التــي تشــغل حيــزًا مــن أهتماماتهــا، وتخصيــص جــزء كبيــر مــن برنامجهــا الرائــد للمســؤولية اإلجتماعيــة لتقديــم الرعايــة 
اإلســتراتيجية للعديــد مــن المؤسســات، والبرامــج الصحيــة الــى جانــب تركيزهــا علــى رفــع مســتوى الوعــي الصحــي تجــاه القضايــا الصحيــة الرئيســية.

 حيــث قامــت الشــركة  فــي 24 مايــو 2017 برعايــة النــدوة التــي نظمهــا مركــز شــراكة التوحــد – الكويــت، والتــي تــم خاللهــا إســتعراض ُأســس العــالج 
الفعــال لألطفــال الصغــار ممــن لديهــم إضطــراب طيــف التوحــد وأهميــة التشــخيص المبكــر، كمــا تــم منــح اآلبــاء واألمهــات ممــن لديهــم أطفــال 

مصابــون بالتوحــد فرصــة إجــراء إستشــارة مجانيــة مــع الدكتــور رونالــد ليــف وهــو المديــر و المؤســس مشــارك لمركــز شــراكة التوحــد.

ومــن منطلــق مســؤوليتنا االجتماعيــة تجــاه المجتمــع الكويتــي، تمــت رعايــة مهرجــان »إمشــو ويانــا للتوعيــة عــن التوحــد« علــي مــدار يوميــن مــن 
ــادة نشــر الوعــي العــام  ــون بالتوحــد ولتحســين حياتهــم، ولزي ــي لديهــا أطفــال مصاب ــة التوحــد واألســر الت ــك لدعــم قضي ــو 2017، وذل 10-9 يوني
والمعرفــة بأهميــة التشــخيص المبكــر وســبل التأهيــل والعــالج، كمــا تمــت الفعاليــة بتنظيــم مــن مركــز شــراكة التوحــد – بالكويــت وشــملت نشــاط 

المشــي قبــل اإلفطــار ووجــود أخصائييــن لنشــر التوعيــة باإلضافــة إلــى أنشــطة لألطفــال.

 وفــي 24 أكتوبــر 2017، تمــت رعايــة محاضــرة عــن قضيــة التوحــد ومــدي تأثيرهــا إلــى جانــب التركيــز علــي أهميــة التشــخيص المبكــر للمســاعدة 
علــي التأهيــل والعــالج المبكــر ألطفــال التوحــد، وألقــت المهندســة غصــون الخالــد نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة أســيكو كلمــة الراعــي الرســمي 
ــذوي اإلحتياجــات الخاصــة،  ــون مــن التوحــد، ومــدراء وأســاتذة المــدارس ل ــن يعان ــاء وأمهــات األطفــال الذي ــة، وأســتفاد مــن المحاضــرة آب للفعالي
وأطبــاء األطفــال، واألطبــاء واألخصائييــن النفســيين واإلجتماعييــن، باإلضافــة إلــى األفــراد المهتميــن بمرضــى التوحــد. كمــا تــم منــح اآلبــاء 

واألمهــات ممــن لديهــم أطفــال مصابــون بالتوحــد فرصــة إجــراء استشــارة مجانيــة مــع الدكتــور رونالــد ليــف.
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تقرير لجنة التدقيق – للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

مقدمة 

لجنــة التدقيــق هــي لجنــة تقــوم بضمــان ترســيخ ثقافــة االلتــزام داخــل الشــركة وذلــك مــن خــالل ضمــان ســالمة ونزاهــة التقاريــر الماليــة للشــركة 
فضــاًل عــن التأكــد مــن كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة الُمطبقــة داخــل الشــركة.

تتألف لجنة التدقيق من السادة:

رئيس لجنة التدقيق 1. المهندس/ أحمد غسان الخالد    

عضو لجنة التدقيق 2. السيد / أحمد فيصل الرفاعي    

عضو لجنة التدقيق 3. السيد/ باسل عبدالله النفيسي    

إجتماعات اللجنة  وانجازاتها :

قامت اللجنة خالل عام 2017 بعقد عدد 10 إجتماعات، وقد إشتملت أهم إنجازات اللجنة على األمور التالية : 

- مناقشة البيانات المالية مع المدقق الخارجي قبل رفع الحسابات السنوية لمجلس اإلدارة ووضع التوصيات.

- التوصية بتعيين مراقب الحسابات الخارجي.

- مناقشة وترشيح مكتب تدقيق خارجي مستقل للقيام بتقييم نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية.

- مناقشة خطة عمل التدقيق الداخلي.

- إجتماعات دورية مع مدير إدارة التدقيق الداخلي لمناقشة تقارير إدارة التدقيق.

رأي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة 

مــن خــالل قيــام اللجنــة بــأداء عملهــا خــالل عــام 2017 ، تعتقــد اللجنــة بــأن الشــركة تتوافــر لديهــا بيئــة رقابيــة كافيــة وفعالــة، حيــث لــم ُيســتدل خــالل 
العــام علــى أيــة فجــوات جوهريــة ، كمــا لــم يســتدل علــى أي اخفاقــات تذكــر فــي تطبيقــات نظــم الرقابــة الداخليــة.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

السادة / المساهمين المحترمين 
شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك. )عامة(

دولـة الكويـت
 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة أســيكو للصناعــات - ش.م.ك. )عامــة( “الشــركة األم” وشــركاتها التابعــة )المجموعــة(، والتــي تتضمــن بيــان 
المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، والبيانــات المجمعــة لألربــاح أو الخســائر واألربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر والتغيــرات فــي 
ــة المجمعــة، بمــا فــي ذلــك ملخــص  ــات المالي ــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات حــول البيان ــة للســنة المالي ــة والتدفقــات النقدي حقــوق الملكي

السياســات المحاســبية الهامــة.
برأينــا، إن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة كمــا فــي 31 
ديســمبر2017، ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. 

أساس ابداء الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤوليتنا وفقــا لتلــك المعاييــر قــد تــم شــرحها ضمــن بنــد مســؤوليات مراقبــي الحســابات 
حــول تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة الــوارد فــي تقريرنــا. كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لمتطلبــات ميثــاق األخــالق للمحاســبين المهنييــن 
الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر أخالقيــة المحاســبين، باإلضافــة إلــى المتطلبــات األخالقيــة والمتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة، كمــا 
ــة  ــا، كافي ــا عليه ــي حصلن ــق الت ــة التدقي ــأن أدل ــد ب ــا نعتق ــاق. أنن ــات والميث ــك المتطلب ــا يتوافــق مــع تل ــرى بم ــة األخ ــزام بمســؤوليتنا األخالقي ــا بااللت قمن

ومالئمــة لتكــون أساســا فــي ابــداء رأينــا.

أمور التدقيق الهامة
إن أمــور التدقيــق الهامــة، حســب تقديراتنــا المهنيــة، هــي تلــك األمــور التــي كان لهــا األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة للســنة الحاليــة. 
ولقــد تــم اســتعراض تلــك األمــور ضمــن تقريرنــا حــول تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة ككل، وفــي التوصــل إلــى رأينــا المهنــي حولهــا، وأننــا ال نبــدي رأيــا 

منفصــال حــول تلــك األمــور. لقــد تــم التعــرف علــي األمــر التالــي والــذي يعتبــر مــن أمــور التدقيــق الهامــة التــي وجــب علينــا عرضهــا فــي تقريرنــا.

تقييم العقارات االستثمارية
إن العقــارات االســتثمارية بمبلــغ 201,066,942 دينــار كويتــي تشــكل جــزءًا كبيــرًا مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة. إن تحديــد القيمــة العادلــة لتلــك العقارات 
يتطلــب مجهــود ذاتــي يعتمــد إعتمــادا كبيــرًا علــى تقديــرات وإفتراضــات. وفقــا لذلــك، إن تقييــم العقــارات االســتثمارية تــم اعتبــاره مــن أمــور التدقيــق الهامــة. 
تقــوم المجموعــة بعمــل تقييــم ســنوي مــن خــالل مقيميــن معتمديــن لتحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية. إن تلــك التقييمــات تعتمــد علــى بعــض 
ــر، أســعار الخصــم ومعــدالت اإلشــغال، ومعرفــة افتراضــات الســوق ومخاطــر المطوريــن والمعامــالت  ــرادات التأجي ــر إي االفتراضــات األساســية مثــل تقدي
ــة المبيعــات،  ــة المخصومــة ومقارن ــة للعقــارات االســتثمارية، قــام المقيمــون باســتخدام طريقــة التدفقــات النقدي ــر القيمــة العادل التاريخيــة. لغــرض تقدي
تقنيــات تقييــم أخــذًا باالعتبــار طبيعــة واســتخدام العقــارات االســتثمارية. لقــد قمنــا بمراجعــة تقاريــر التقييــم التــي تمــت مــن قبــل المقيميــن المعتمديــن 

وتقييــم طريقــة العــرض واإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة، كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم )10(.
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معلومات أخرى
ــر  ــة المجمعــة وتقري ــات المالي ــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2017، بخــالف البيان ــواردة فــي التقري تتكــون فقــرة “المعلومــات األخــرى” مــن المعلومــات ال
مراقبــي الحســابات حولهــا. إن المعلــوات األخــرى مــن مســؤولية اإلدارة. إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة المجمعــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى المرتبطــة 
بهــا، كمــا أننــا ال نعبــر ولــن نعبــر عــن أيــة تأكيــدات حولهــا. فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة، فــأن مســؤوليتنا هــي قــراءة تلــك المعلومــات 
األخــرى، وللقيــام بذلــك، فأننــا نأخــذ فــي االعتبــار فيمــا أذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متناســقة بشــكل مــادي مــع البيانــات الماليــة أو المعلومــات التــي 
حصلنــا عليهــا مــن خــالل التدقيــق، أو بطريقــة أخــرى ، اذا مــا كانــت تتضمــن أخطــاء ماديــة. هــذا واذا مــا تبيــن مــن خــالل عملنــا أن هنــاك أخطــاء ماديــة فــي 

تلــك المعلومــات األخــرى ، فإننــا مطالبــون بإظهــار ذلــك ضمــن تقريرنــا. 

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة حول البيانات المالية المجمعة 
إن اإلدارة هــي الجهــة المســؤولة عــن إعــداد وعــرض تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بشــكل عــادل وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، وعــن نظــام الرقابــة 

الداخلــي الــذي تــراه مناســبا لتمكينهــا مــن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة، بحيــث ال تتضمــن أيــة أخطــاء ماديــة ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ.
وإلعــداد تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة، تكــون إدارة الشــركة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق االســتمرارية واالفصــاح عنــد الحاجــة عــن 
األمــور المتعلقــة بتحقيــق تلــك االســتمرارية وتطبيــق مبــدأ االســتمرارية المحاســبي، مــا لــم يكــن بنيــة اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف أنشــطتها أو عــدم 

توفــر أيــة بدائــل أخــرى واقعيــة لتحقيــق ذلــك.
إن المسؤولين عن الحوكمة هم الجهة المسؤولة عن مراقبة عملية التقرير المالي للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات الماليــة المجمعــة ككل، خاليــة مــن أخطــاء ماديــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، 
وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يحتــوي علــى رأينــا. إن التأكيــدات المعقولــة هــي تأكيــدات عاليــة المســتوى، ولكنهــا ال تضمــن بــأن مهمــة التدقيــق المنفــذة 
وفــق متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتدقيــق، ســوف تقــوم دائمــا بكشــف األخطــاء الماديــة فــي حالــة وجودهــا. إن األخطــاء وســواء كانــت منفــردة أو مجتمعــة 
والتــي يمكــن أن تنشــأ مــن االحتيــال أو الخطــأ تعتبــر ماديــة عندمــا يكــون مــن المتوقــع أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدم والمتخــذة بنــاء علــى 

مــا ورد فــي تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة.

وكجــزء مــن مهــام التدقيــق وفــق المعاييــر الدوليــة للتدقيــق، نقــوم بممارســة التقديــرات المهنيــة واالحتفــاظ بمســتوى مــن الشــك المهنــي طيلــة أعمــال 
التدقيــق، كمــا أننــا نقــوم بالتالــي:

• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق 
المالئمــة التــي تتجــاوب مــع تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة التدقيــق الكافيــة والمالئمــة لتوفــر لنــا أساســا إلبــداء رأينــا. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف 
األخطــاء الماديــة الناتجــة عــن االحتيــال تعتبــر أعلــى مــن تلــك المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث أن االحتيــال قــد يشــمل تواطــؤ، أو تزويــر، أو حذوفــات 

مقصــودة، أو عــرض خاطــئ أو تجــاوز إلجــراءات الرقابــة الداخليــة.

• اســتيعاب إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي لهــا عالقــة بالتدقيــق لغــرض تصميــم إجــراءات التدقيــق المالئمــة حســب الظــروف، ولكــن ليــس لغــرض ابــداء 
الــرأي حــول فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

• تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة واإليضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل إدارة المجموعة.

ــا عليهــا، ســوف  ــق التــي حصلن ــة التدقي ــى أدل ــاء عل ــدأ االســتمرارية، وبن • االســتنتاج حــول مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســس المحاســبية فــي تحقيــق مب
ــة حــول قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق  نقــرر فيمــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري ومرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تشــير إلــى وجــود شــكوك جوهري
ــى اإليضاحــات  ــي الحســابات إل ــر مراقب ــك ضمــن تقري ــاه لذل ــا أن نلفــت االنتب ــإن علين ــد جوهــري، ف ــدم تأك ــى وجــود ع ــا إل ــا توصلن االســتمرارية، وإذا م
المتعلقــة بهــا ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة، أو فــي حالــة مــا إذا كانــت تلــك اإليضاحــات غيــر مالئمــة، لتعديــل رأينــا. إن اســتنتاجاتنا ســوف تعتمــد 
علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق، ومــع ذلــك، فإنــه قــد يكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف مســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم 

قــدرة الشــركة علــى تحقيــق االســتمرارية.
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• تقييــم اإلطــار العــام للبيانــات الماليــة المجمعــة مــن ناحيــة العــرض والتنظيــم والفحــوى، بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات، وفيمــا إذا كانــت تلــك البيانــات الماليــة 
المجمعــة تعكــس المعامــالت واألحــداث المتعلقــة بهــا بشــكل يحقــق العــرض الشــامل بشــكل عــادل.

• الحصــول علــى دليــل تدقيــق كافــي ومالئــم فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للمجموعــة أو أنشــطة األعمــال مــن خــالل المجموعــة بغــرض إبــداء الــرأي 
حــول البيانــات الماليــة المجمعــة. أننــا مســؤولون عــن التوجيــه، اإلشــراف واألداء علــى تدقيــق حســابات المجموعــة. كمــا أننــا مســؤولون بشــكل منفــرد 

فيمــا يتعلــق برأينــا حــول التدقيــق.

إننــا نتواصــل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق المخطــط ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الهامــة بمــا فــي ذلــك 
أيــة أوجــه قصــور جوهريــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي لفتــت انتباهنــا أثنــاء عمليــة التدقيــق.

كمــا قمنــا بتزويــد المســؤولين عــن الحوكمــة بمــا يفيــد التزامنــا بمتطلبــات أخالقيــة المهنــة المتعلقــة باالســتقاللية، وتزويدهــم بكافــة ارتباطاتنــا واألمــور 
األخــرى التــي قــد تشــير إلــى وجــود شــكوك فــي اســتقالليتنا، أو حيثمــا وجــدت، والحمايــة منهــا.

ومــن بيــن األمــور التــي تــم التواصــل بهــا مــع المســؤولين عــن الحوكمــة، تلــك األمــور التــي تــم تحديدهــا مــن قبلنــا علــى أن لهــا األهميــة الكبــرى فــي تدقيــق 
البيانــات الماليــة المجمعــة للفتــرة الحاليــة وتــم اعتبارهــا بذلــك، مــن أمــور التدقيــق الهامــة، ولقــد قمنــا باإلفصــاح عــن تلــك األمــور ضمــن تقريــر التدقيــق 
مــا لــم تكــن القوانيــن أو التشــريعات المحليــة تحــد مــن اإلفصــاح عــن أمــر معيــن، أو فــي حــاالت نــادرة جــدا، قررنــا عــدم اإلفصــاح عنهــا ضمــن تقريرنــا تجنبــا 

لنتائــج عكســية قــد تحــدث نتيجــة اإلفصــاح عنهــا والتــي قــد تطغــي علــى المصلحــة العامــة.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات األخرى
باإلضافــة إلــى ذلــك، برأينــا أن الشــركة األم تمســك حســابات منتظمــة، وأن البيانــات الماليــة المجمعــة مــع تقريــر مجلــس اإلدارة للشــركة األم فيمــا يتعلــق 
بالبيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي دفاتــر الشــركة األم. وأننــا قــد حصلنــا علــى المعلومــات والتفســيرات التــي رأيناهــا ضروريــة ألداء 
مهــام التدقيــق، أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن مــا نــص عليــة قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة والتعديــالت الالحقــة عليهمــا 
وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــالت الالحقــة عليهمــا، وأن الجــرد أجــري وفقــا لألصــول المرعيــة، وفــي حــدود المعلومــات التــي 
توافــرت لدينــا لــم تقــع خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2017 مخالفــات ألحــكام قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 والئحتــه التنفيذيــة 
والتعديــالت الالحقــة عليهمــا أو لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة األم والتعديــالت الالحقــة عليهمــا علــى وجــه يؤثــر ماديــا فــي المركــز المالــي 

للشــركة األم أو نتائــج أعمالهــا.

د . شعيب عبدالله شعيبد. علي عويد رخيص

مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33مراقب حسابات -  72 أ
عضو في نكسيا الدولية – )انجلترا(
مكتب الواحة لتدقيق الحسابات

RSM البزيع وشركاهم

دولــة الكويت
10 يناير 2017
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شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20172016إيضاحالموجــودات

5,487,825 4,928,902 3نقد و نقد معادل

 21,437,863 431,838,748مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

2,026,169 577,826إجمالي المبلغ المستحق من عمالء عن أعمال عقود

11,993,409 68,899,860مستحق من أطراف ذات صلة

31,856,921 726,377,792مخزون 

12,148,718 811,987,381عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 

 779,158863,303موجودات مالية متاحة للبيع

 3,404,545 93,196,097استثمار في شركات زميلة 

196,730,683 10201,066,942عقارات استثمارية

 12,428,329 1112,428,329حقوق إنتفاع أراضي مستأجرة

96,217,480 12100,273,761ممتلكات وعقارات ومعدات

5,853,332       5,853,332     شهرة

400,448,577   407,708,128        مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات :

11,627,612 1312,359,698    مستحق للبنوك

 1428,593,12928,900,853    دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

1,468,936 1,922,371    توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

2,681,500 53,029,786    إجمالي المبلغ المستحق إلى عمالء عن أعمال عقود

44,646 61,044,018    مستحق إلى أطراف ذات صلة

181,955,328 15180,044,710    قروض ألجل

53,662,842 1661,351,570    مرابحة دائنة

3,189,629        3,872,621     17    مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 283,531,346   292,217,903        مجموع المطلوبات
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20172016إيضاحالموجــودات

حقوق الملكية :

28,800,354 1830,240,371    رأس المال

24,426,446 1924,426,446    عالوة إصدار

12,104,676 2012,627,673    إحتياطي إجباري

)432,774()432,774(22    أسهم خزانة

2,589,875 2,589,875    إحتياطي أسهم خزانة

)292,969()202,634(    أثر التغير في الخسائر الشاملة األخرى لشركات زميلة

1,600,000 1,600,000    احتياطي آخر

9,502,111 5,645,937    تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

30,554,108     29,420,582        أرباح مرحلة

108,851,827 105,915,476    حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

8,065,404       9,574,749          الحصص غير المسيطرة

116,917,231   115,490,225        مجموع حقوق الملكية

400,448,577  407,708,128         مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

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

عبدالعزيز األيوب
 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 ديسمبر2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20172016إيضاح

91,047,340 101,615,884إيرادات العمليات

 )70,042,359()77,203,317(تكاليف العمليات

7,578,903      6,083,082     23صافي إيرادات عقارات

28,583,884 30,495,649مجمل أرباح العمليات

)8,303,544()9,992,689(24مصروفات عمومية وإدارية 

)1,150,743()1,591,234(مصاريف بيعية

)592,589(       )549,698(     12إستهالكات

 18,362,02818,537,008أرباح العمليات

)678,593()298,783(9حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة

)148,410()84,145(خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 

)18,263(-خسائر االنخفاض في قيمة استثمار في شركات زميلة

 21,82873,310أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

)8,363,579()10,751,842(أعباء تمويلية

)246,000()232,350(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 447,227     640,735       إيرادات أخرى

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقــدم العلمــي 
و ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة 

أعضاء مجلس اإلدارة
7,657,4719,602,700 
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20172016إيضاح

)5,049(-حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)202,715()54,193(ضريبة دعم العمالة الوطنية

)21,666(-حصة الزكاة

)45,000(         )45,000(     26مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 9,328,270     7,558,278    ربح السنة 

الخاص بـ :

 5,130,7827,238,331مساهمي الشركة األم

 2,089,939    2,427,496   الحصص غير المسيطرة

 9,328,270    7,558,278    ربح السنة 

فلسفلس      

17.0424.04   25ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم
 

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.
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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 ديسمبر2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

20172016إيضاح

 9,328,270   7,558,278   ربح السنة

)الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر :

بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر

)309,732(990,335الدخل الشامل اآلخر )الخسائر الشاملة األخرى( من شركات زميلة

 1,812,194  )3,899,325( فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية

 1,502,462  )3,808,990( )الخسارة الشاملة األخرى( الدخل الشامل اآلخر للسنة

 3,749,28810,830,732    مجموع الدخل الشامل للسنة

الخاص بـ :

 1,364,9438,731,361مساهمي الشركة األم

 2,099,371  2,384,345   الحصص غير المسيطرة

 3,749,28810,830,732     مجموع الدخل الشامل للسنة

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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

عالوة إصداررأس المـال
إحتياطي 
أسهم خزانة إجباري 

إحتياطى
أسهم خزانة

أثر التغير في 
الخسائر الشاملة 
اآلخرى لشركات 

احتياطي آخرزميلة

تعديالت 
ترجمة عمالت 

المجموع الجزئيأرباح مرحلةأجنبية
الحصص غير 

المجموع المسيطرة

 110,749,773 104,158,7406,591,033 29,534,977 1,600,0007,699,349 )41,441( 2,589,875)432,774(11,353,400 27,428,90824,426,446 الرصيد كما  في 31 ديسمبر 2015

---)1,371,446(------- 1,371,446أسهم منحة 

)4,096,478(-)4,096,478()4,096,478(--------توزيعات نقدية 

توزيعات إلى الحصص غير 

)625,000()625,000(----------المسيطرة

حصة من حركة حقوقو ملكية أخرى 

 58,204- 58,204--- 58,204-----لشركة زميـلة )إيضاح 9(

مجموع )الخسارة الشاملة( الدخل 

 10,830,732 2,099,371 8,731,361 7,238,331 1,802,762-)309,732(-----الشامل للسنة

---)751,276(-----      751,276       - -        المحول إلى اإلحتياطي اإلجباري

 28,800,354الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

    

 24,426,44612,104,676)432,774(2,589,875)292,969(1,600,0009,502,111 30,554,108 108,851,827 8,065,404 116,917,231 

---)1,440,017(------- 1,440,017أسهم منحة )إيضاح 26(

)4,301,294(-)4,301,294()4,301,294(--------توزيعات نقدية )إيضاح 26(

توزيعات إلى الحصص غير 

)875,000()875,000(----------المسيطرة

مجموع الدخل الشامل )الخسارة 

 3,749,288 2,384,345 1,364,943 5,130,782)3,856,174(- 90,335-----الشاملة( للسنة

---)522,997(-----522,997--المحول إلى اإلحتياطي اإلجباري

 115,490,225 9,574,749 105,915,476 29,420,582 1,600,0005,645,937)202,634(2,589,875)432,774(24,426,44612,627,673 30,240,371الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017

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



82

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2016 2017

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :

9,602,700 7,657,471 
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعـم 

 العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

التسويــات :

)303,830( التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 136,590

)107,125( )49,077( أرباح بيع عقارات إستثمارية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة  918,158 726,838

استهالكات 6,070,198 5,157,925

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة 298,783 678,593

خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 84,145 148,410

18,263 - خسائر االنخفاض في قيمة استثمار في شركات زميلة

)73,310( )21,828( أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

أعباء تمويلية 10,751,842 8,363,579

مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 232,350       246,000      

24,458,043 26,078,632 
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

)3,849,820( )10,622,516( مدينون وأرصدة مدينة أخرى

189,718 1,948,343 إجمالي المبلغ المستحق من عمالء عن أعمال عقود

)919,917( مستحق من أطراف ذات صلة 1,466,959

)10,441,533( مخزون 5,479,284

)328,589( )119,976( صافي الحركة على عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة

)2,769,159( دائنون وأرصدة دائنة أخرى 1,760,144

17,035 348,286 إجمالي المبلغ المستحق إلى عمالء عن أعمال عقود

   )5,895,621( مستحق إلى أطراف ذات صلة 999,372      

460,157 27,338,528 النقد الناتج من العمليات

)725( )490,471( حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المدفوعة

)212,761( )430,652( ضريبة دعم العماالة الوطنية المدفوعة
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2016 2017

)47,051( )237,038( الزكاة المدفوعة

)45,000( )36,500( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

     )335,292(      )228,189( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

     )180,672(   25,915,678 صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :

)989,539( )5,951,149( المدفوع لشراء عقارات استثمارية

1,386,649 402,451 المحصل من بيع عقارات استثمارية

)17,022,529( )11,009,682( المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات

      815,787        309,223 المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

)15,809,632( )16,249,157( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :

4,559,627 732,086 مستحق للبنوك

22,596,535 )1,910,618( قروض ألجل

4,121,092 7,688,728 مرابحة دائنة

)7,261,059( )11,724,243( أعباء تمويلية مدفوعة

)3,899,819( )3,847,859( توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األم

    )625,000(     )875,000( توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة

19,491,376  )9,936,906( صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية

3,501,072 )270,385( صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل

9,176 - نقد متعلق بشركة تابعة جديدة 

)233,747( )288,538( تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

  2,211,324    5,487,825 نقد و نقد معادل في بداية السنة

  5,487,825     4,928,902 نقد و نقد معادل في نهاية السنة 

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.
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شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
اإليضاحات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 

1 - التأسيس واالنشطة الرئيسية
ــو  ــخ 23 يوني ــة عامــة تأسســت بموجــب عقــد التأســيس رقــم 16540 بتاري ــات )الشــركة األم( هــي شــركة مســاهمة كويتي إن شــركة أســيكو للصناع
1990 وآخرتعديالتــه بتاريــخ 2 مايــو2017 وهــي مدرجــة فــي بورصــة الكويــت. وقــد تــم قيــد الشــركة األم بالســجل التجــاري تحــت رقــم 41903 بتاريــخ 

17 يوليــو1991.

إن األغراض التي أسست من أجلها الشركة األم هي القيام بما يلي:
1 - إنشــاء مصنــع إلنتــاج الخرســانة الخلويــة المســلحة وغيــر المســلحة بجميــع أنواعهــا وأحجامهــا وكافــة لــوازم تشــييدها وإســتيراد وتصديــر كافــة مــواد 

ولــوازم وتركيبــات البنــاء وتعتبــر الشركـــة الوكيــل الوحيــد فــي منطقــة الشــرق األوســط لتصنيــع منتجــات هيبــل العالميــة.  
2 - تملــك وبيــع وشــراء العقــارات واألراضــي وتطويرهــا لحســاب الشــركة داخــل وخــارج الكويــت، وكذلــك إدارة أمــالك الغيــر وكل ذلــك بمــا ال يخالــف 
األحــكام المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن القائمــة ومــا حظرتــه مــن االتجــار فــي قســائم الســكن الخــاص علــى النحــو الــذي نصــت عليــه هــذه 

القوانيــن.
3 - التعامل في أسهم وسندات الشركات الصناعية المتعلقة بالنشاط األساسي لحساب الشركة فقط داخل وخارج الكويت.

4 - إعــداد وتقديــم الدراســات واإلستشــارات وكذلــك تنظيــم المعــارض الصناعيــة الخاصــة بمشــاريع الشــركة واقامــة المــزادات الخاصــة بهــا وفقــا 
للقــرارات واالنظمــة لهــذا الغــرض.  

5 - المقاوالت العامة وإدارة الصناديق العقارية.
 

ويجــوز للشــركة األم أن تكــون لهــا مصلحــة أو تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــاال شــبيهة بأعمالهــا أو التــي قــد تعاونهــا علــى تحقيــق 
أغراضهــا فــي الكويــت وفــي الخــارج ولهــا ان تشــتري هــذه الهيئــات أو ان تلحقهــا بهــا.

بلغ عدد موظفي الشركة األم 346 موظف كما في 31 ديسمبر2017 )2016 - 475 موظف( .

إن العنــوان المســجل للشــركة األم هــو بــرج الحمــرا التجــاري –منطقــة الشــرق – الــدور 34 – وعنوانهــا المســجل هــو صنــدوق بريــد رقــم 24079 الصفــاة 
، 13101 - دولــة الكويــت . 

 
تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 11 ينايــر 2018.  إن الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين 

لديهــا صالحيــة تعديــل هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بعــد إصدارهــا .

2 - السياسات المحاسبية الهامة
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، وتتلخــص 

السياســات المحاســبية الهامــة فيمــا يلــي : 

أ  - أسس اإلعداد : 
ــدأ التكلفــة  ــى أســاس مب ــم إعدادهــا عل ــة الرئيســية للشــركة األم ، ويت ــل العمل ــذي يمث ــي ال ــار الكويت ــة المجمعــة بالدين ــات المالي ــم عــرض البيان يت
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ــة.  ــا العادل ــدرج بقيمته ــي ت ــة فيمــا عــدا العقــارات االســتثمارية والت التاريخي

تســتند التكلفــة التاريخيــة عمومــا علــى القيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع فــي مقابــل الســلع والخدمــات . إن القيمــة العادلــة هــي المبلــغ المســتلم 
عــن بيــع األصــل أو المدفــوع لســداد اإللتــزام فــي معاملــة عاديــة بيــن أطــراف الســوق كمــا فــي تاريــخ القيــاس .

إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة إجــراء بعــض اآلراء والتقديــرات واالفتراضــات فــي 
عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة.  لقــد تــم اإلفصــاح عــن اآلراء والتقديــرات واالفتراضــات المحاســبية الهامــة فــي إيضــاح رقــم )2 

– أأ( .

المعايير الصادرة وجارية التأثير
إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة مماثلــة لتلــك المطبقــة فــي الســنة الســابقة باســتثناء التغيــرات الناتجــة 

عــن تطبيــق بعــض المعاييــر الجديــدة والمعدلــة للمعـــايير الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمـــا فــي 1 ينايــر 2017 المتعلقــة بالمجموعــة وبيانهــا كالتالــي:

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )7( – مبادرة االفصاحات
إن التعديــالت علــى هــذا المعيــار والتــي تســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر2017، تتطلــب مــن المنشــأة تقديــم إفصاحــات 
تتيــح لمســتخدمي البيانــات الماليــة تقييــم التغيــرات فــي المطلوبــات الناشــئة مــن أنشــطة التمويــل، بمــا فــي ذلــك التغيــرات الناشــئة عــن التدفقــات 

النقديــة والتغيــرات الغيــر نقديــة، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( – اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى
يبيــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )12( أن المنشــأة ال تحتــاج إلــى تزويــد ملخــص معلومــات ماليــة للحصــص فــي الشــركات التابعــة، 
الشــركات الزميلــة أو شــركات المحاصــة والمصنفــة )أو متضمنــة فــي مجموعــة مســتبعدة والمصنفــة( بغــرض البيــع. إن التعديــالت توضــح أن ذلــك 
هــو االمتيــاز الوحيــد مــن متطلبــات اإلفصــاح للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )12( عــن الحصــص. إن التعديــالت ســارية المفعــول مــن 1 ينايــر 

2017 ويجــب تطبيقهــا بأثــر رجعــي.

إن التعديالت المذكورة أعاله ليس لها أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة.

المعايير و التفسيرات الصادرة وغير جارية التأثير
إن المعايير الجديدة والمعدلة التالية قد تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية ، ولم يتم تطبيقها بعد من قبل المجموعة :

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية
يســري المعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، ويحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 - األدوات 
الماليــة: التحقــق والقيــاس. إن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( يحــدد الكيفيــة التــي يجــب علــى المنشــأة أن تصنــف وتقيــس أدواتهــا 
الماليــة وأن تتضمــن نمــوذج الخســارة المتوقــع الجديــد إلحتســاب انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة ومتطلبــات نمــوذج محاســبة التغطيــة 

الجديــد، كمــا يوضــح المبــادىء فــي التحقــق ولمــدة التحقــق لــألدوات الماليــة مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39(. 

ــر الماليــة رقــم )9(، كافــة الموجــودات الماليــة المدرجــة، أن يتــم قياســها الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة أو -  ــار الدولــي للتقاري يتطلــب المعي
القيمــة العادلــة )مــن خــالل األربــاح أو الخســائر أو مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر( وذلــك بنــاًء علــى االحتفــاظ باألصــل المالــي ضمــن 

نمــوذج أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــالل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.
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 بالنســبة للمطلوبــات الماليــة، فــإن أهــم أثــر للمعيــار الدولــي التقاريــر الماليــة رقــم )9( يتعلــق بالحــاالت التــي يتــم فيهــا أخــذ خيــار القيمــة - 
ــاح أو الخســائر  ــة مــن خــالل األرب ــة المصنفــة بالقيمــة العادل ــات المالي ــة للمطلوب ــر فــي القيمــة العادل ــم إدراج التغي ــث يت ــة: حي العادل
الخاصــة بالتغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان لتلــك االلتزامــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر )وليــس فــي الربــح أو الخســارة( إال إذا أدى ذلــك 

إلــى عــدم تطابــق محاســبي.

ــة -  ــة رقــم )9( نمــوذج »الخســائر االئتماني ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــة، يقــدم المعي ــق باالنخفــاض قيمــة الموجــودات المالي فيمــا يتعل
المتوقعــة«  وذلــك بنــاًء علــى مفهــوم إثبــات مخصــص للخســائر المتوقعــة عنــد بــدء العقــد. حيــث أنــه ال ينبغــي االنتظــار ليكــون هنــاك 

دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة وذلــك لالعتــراف بخســائر االئتمــان.

ــة لتعکــس -  ــات المالی ــة تســمح بالبيان ــالت جوهري ــة رقــم )9( تعدی ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول  بالنســبة لمحاســبة التحــوط، یقــدم المعي
ــة. ــر المالی ــة وغی ــة المخاطــر المالی ــد تغطی ــذ أنشــطة إدارة المخاطــر عن ــة تنفی بشــکل أفضــل کیفی

إن اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف بالمخصصات لم يتم تغييره عن معيار المحاسبة الدولي رقم )39(.- 

تتوقــع اإلدارة أن يتــم تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( فــي البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة عندمــا يصبــح إلزاميــا ولــن يقــوم 
بإعــادة إدراج معلومــات المقارنــة. إن اإلدارة تقــوم حاليــًا بتقييــم األثــر الكامــل للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى البيانــات الماليــة المجمعــة 
للمجموعــة وذلــك اســتنادا إلــى تحليــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 علــى أســاس الحقائــق والظــروف 
القائمــة فــي ذلــك التاريــخ . وبشــكل عــام، ال تتوقــع المجموعــة أن يكــون هنــاك أي تأثيــر جوهــري علــى بيــان المركــز المالــي المجمــع وحقــوق الملكيــة، 

باســتثناء تأثيــر تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( والمتعلــق باإلنخفــاض فــي القيمــة.

فیمــا یتعلــق باإلنخفــاض، تتوقــع اإلدارة تطبیــق النمــوذج المبســط لالعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للموجــودات المالیــة المدرجــة بالتكلفــة 
المطفــأة. علــى الرغــم مــن أن اإلدارة تقــوم حاليــا بتقييــم مــدى هــذا التأثيــر، فإنهــا تتوقــع أن تطبيــق نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( ســيؤدي إلــى اإلعتــراف المبكــر بخســائر ائتمــان. غيــر أنــه ليــس مــن العملــي تقديــم تقديــر معقــول لهــذا األثــر إلــى أن 

يتــم االنتهــاء مــن المراجعــة التفصيليــة لهــذا األثــر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( – االيرادات الناتجة من العقود مع العمالء
ــراف  ــة االعت ــة وتوقيــت وأحقي ــذي يحــدد إطــار شــامل لكيفي ــر 2018، وال ــدأ فــي أو بعــد 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــى الفت ــار عل يســري هــذا المعي

ــد تطبيقــه: ــة عن ــة التالي ــر والتفســيرات الجاري ــار محــل المعايي ــرادات. ســوف يحــل هــذا المعي باإلي
· معيار المحاسبة الدولي رقم )18( – اإليرادات	

· معيار المحاسبة الدولي رقم )11( – عقود األنشاء	

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

· تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )15( – إتفاقيات بناء العقارات.	

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

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

تتوقــع إدارة المجموعــة أن يتــم تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( فــي البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة عندمــا يصبــح إلزاميــا، حيــث 
أن نيــة إدارة المجموعــة تطبيــق المعيــار بأثــر جعــي، حيــث ســتقوم المجموعــة باالعتــراف باألثــر التراكمــي لتطبيــق هــذا المعيــار وذلــك مــن خــالل تعديــل 

الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المرحلــة دون إعــادة إدراج أرقــام المقارنــة.
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ومــع ذلــك، التــزال اإلدارة بصــدد تقييــم األثــر الكامــل للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15( علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة، غيــر أنــه 
ليــس مــن العملــي تقديــم تقديــر معقــول، إلــى أن يتــم االنتهــاء مــن المراجعــة التفصيليــة لهــذا األثــر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( – التأجير
ــر.  ــي رقــم 17 - التأجي ــار المحاســبة الدول ــر 2019، وســوف يحــل محــل معي ــدأ فــي أو بعــد 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــى الفت ــار عل يســري هــذا المعي
ــان  ــات معظــم اإليجــارات فــي بي ــار مــن المســتأجرين إثب ــن ويتطلــب هــذا المعي ــر للمؤجري ــر بشــكل جوهــري المحاســبة للتأجي ــد ال يغي ــار الجدي إن المعي
المركــز المالــي بطريقــة مشــابهة لإيجــار التمويلــي الــوارد فــي المعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 مــع اســتثناءات محــدودة علــى األصــول ذات القيمــة 
المنخفضــة واإليجــارات علــى المــدى القصيــر. كمــا فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، ســيعترف المســتأجر علــى إلتــزام بســداد دفعــات اإليجــار وأصــل يمثــل 
ــر  ــار الدولــي للتقاري ــد )المعي ــرادات الجدي ــار اإلي ــرة اإليجــار. يســمح بالتطبيــق المبكــر شــريطة تطبيــق معي الحــق فــي اســتخدام األصــل نفســه خــالل فت
الماليــة رقــم 15( فــي نفــس التاريــخ. يجــب علــى المســتأجر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 باســتخدام امــا طريقــة األثــر الرجعــي الكامــل 

أو طريقــة األثــر الرجعــي المعــدل. 

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )22( – معامالت العمالت األجنية والدفعة المقدمة
تســري هــذه التفســيرات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، وتوضــح انــه عنــد تحديــد ســعر الصــرف الســتخدامه عنــد االعتــراف 
ــة  ــر النقدي ــات غي ــة أو المطلوب ــر النقدي ــراف بالموجــودات غي ــد إلغــاء االعت ــرادات )أو جــزء منهــا( المتعلقــة عن ــي للموجــودات، المصاريــف أو اإلي المبدئ
المتعلقــة بالدفعــة المقدمــة، إن تاريــخ المعاملــة هــو التاريــخ الــذي تعتــرف فيــه المنشــأة مبدئيــا بالموجــودات غيــر النقديــة أو المطلوبــات غيــر النقديــة 
الناتجــة مــن الدفعــة المقدمــة. إذا كان هنــاك دفعــات أو تحصيــالت مقدمــا متعــددة، فإنــه يجــب علــى المنشــأة تحديــد تاريــخ المعامــالت لــكل دفعــة أو 

تحصيــل دفعــة مقدمــة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )28( – استثمار في شركات زميلة وشركات المحاصة
توضح التعديالت ما يلي:

يجــوز للمنشــأة التــي هــي منظمــة مشــاركة رأس المــال، أو أي منشــأة أخــرى مؤهلــة، ان تقــوم عنــد االعتــراف المبدئــي لــكل اســتثمار وذلــك أ- 
لقيــاس اســتثماراتها فــي الشــركات الزميلــة وشــركات المحاصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.

إذا كان للمنشــأة والتــي ليســت بذاتهــا منشــأة اســتثمارية حصــة فــي شــركة زميلــة أو شــركة محاصــة والتــي هــي منشــأة اســتثمارية، يجــوز ب- 
للمنشــأة عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، أن تختــار االحتفــاظ بقيــاس القيمــة العادلــة المطبــق مــن قبــل الشــركة الزميلــة االســتثمارية 
أو شــركة المحاصــة إلــى حصــة الشــركة الزميلــة أو حصــة شــركة المحاصــة فــي الشــركات التابعــة. يتــم إجــراء هــذا االختيــار بشــكل منفصــل 

لــكل شــركة زميلــة اســتثمارية أو شــركة محاصــة، وذلــك فــي وقــت الحــق مــن تاريــخ:

االعتراف المبدئي بالشركة الزميلة أو شركة المحاصة.. 1

تصبح الشركة الزميلة أو شركة المحاصة منشأة استثمارية. . 2

تصبح الشركة الزميلة أو شركة المحاصة أوال شركة أم.. 3

إن التعديالت يجب تطبيقها بأثر رجعي وسارية من 1 يناير 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( – تحويل العقار االستثماري
تســري التعديــالت علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، وتوضــح متــى يجــب علــى المنشــأة تحويــل العقــار، بمــا فــي ذلــك عقــارات 
قيــد االنشــاء أو التطويــر إلــى أو مــن العقــار االســتثماري. تبيــن التعديــالت ان حــدوث تغييــر فــي االســتخدام عندمــا يقابــل او يتوقــف عــن مقابلــة تعريــف 
العقــار االســتثماري مــع وجــود أدلــة علــى تغييــر االســتخدام. مجــرد تغييــر فــي نيــة اإلدارة فــي اســتخدام العقــار ال تقــدم دليــل علــى تغييــر فــي االســتخدام.

إن التعديالت على المعايير األخرى اليتوقع أن يكون لها أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة.



88

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

نسبة الملكية

2016 2017 بلد التأسيس اسم الشركات التابعة

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

%75 %75 شركة أسيكو لالنشاءات - ش.م.ك. )مقفلة(  دولة الكويت

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

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

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

%85.84 %85.84 شركة المساكن المتحدة العقارية - ش.م.ك. )مقفلة(  دولة الكويت

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

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

%100 %100

المملكة 
العربية 

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

%100 %100 دولة الكويت
شركة مريم الصباح وشركاؤها للتجارة العامة 

والمقاوالت                    ذ.م.م.

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

إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم. وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم :
· ذات سلطة على الشركة المستثمر فيها .	
· قابلة للتعرض للخسارة ، أو لديها حقوق عن عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها .	
· لديها القدرة على إستخدام سلطتها في التأثير على عوائد الشركة المستثمر فيها .	

تقــوم الشــركة األم بإعــادة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا أشــارت الحقائــق والظــروف بأنــه هنــاك تغييــرات علــى واحــد أو 
أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة المبينــة أعــاله .

عنــد تملــك المجموعــة لنســبة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت بالشــركة المســتثمر فيهــا ، فإنــه يكــون لديهــا الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا 
عندمــا تكــون حقــوق التصويــت لهــا كافيــة العطائهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســـتثمر فيـــها مــن جانبهــا. تأخــذ 
الشــركة األم جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة بعيــن االعتبــار فــي تقييــم مــدى كفايــة حقــوق التصويــت فــي الشــركة المســتثمر فيهــا إلعطــاء 

الســلطة عليهــا ، بمــا فــي ذلــك :
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· حقوق تصويت المجموعة نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين .	
· حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة ، وأصحاب األصوات األخرى أو األطراف األخرى .	
· الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى .	
· أيــة حـــقائق وظــروف إضافيــة تشــير إلـــى مــدى القــدرة الماليــة للشــركة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة عنــد إتخــاذ القــرارات ، بمــا فــي ذلــك 	

أنمــاط التصويــت فــي االجتماعــــات السابقـــة للمســاهمين .

تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة مــن تاريــخ بــدء الســيطرة الفعليــة وحتــى تاريــخ زوال الســيطرة الفعليــة.  
عنــد التجميــع ، يتــم إســتبعاد جميــع األرصــدة والمعامــالت المتبادلــة بيــن الشــركات بالكامــل ، بمــا فيهــا األربــاح المتبادلــة والخســائر واألربــاح غيــر 
المحققــة.  يتــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة بإســتخدام سياســات محاســبية موحــدة للمعامــالت المتماثلــة ولألحــداث األخــرى التــي تتــم فــي 

ظــروف متشــابهة .

يتــم إظهــار الحصــص غيــر المســيطرة مــن صافــي موجــودات الشــركات التابعــة المجمعــة فــي بنــد مســتقل مــن حقــوق ملكيــة المجموعــة. األربــاح أو 
الخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر المتعلقــة بمســاهمي الشــركة األم والحصــص غيــر المســيطرة حتــى إن نتــج عــن ذلــك قيــد عجــز 

فــي رصيــد الحصــص غيــر المســيطرة. 

يتــم المحاســبة عــن التغيــر فــي حصــة الملكيــة لشــركة تابعــة ، مــع عــدم التغيــر فــي الســيطرة ، كمعاملــة ضمــن حقــوق الملكيــة تحــت بنــد »احتياطــي 
آخــر« . يتــم تعديــل المبالــغ الدفتريــة لحصــص ملكيــة المجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة لتعكــس التغيــرات للحصــص المتعلقــة بهــا فــي الشــركات 
التابعــة . إن أيــة فروقــات بيــن الرصيــد المعــدل للحصــص غيــر المســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع أو المحصــل يتــم اإلعتــراف بهــا مباشــرة 
فــي حقــوق المـــلكية الخاصــة بمــالك الشــركة األم . يتــم قيــد الخســائر علــى الحصــص غــــير الـــمسيطرة حتــى وإن نتــج عــن ذلــك القيــد عجــز فــي رصيــد 

الحصــص غيــر المســيطرة . إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ، فإنهــا تقــوم باآلتــي :

· إستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة .	
· إستبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة .	
· إستبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية .	
· إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم .	
· إدراج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به .	
· إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر .	
· إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود المســجلة ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى األربــاح أو الخســائر أواألربــاح المرحلــة طبقــا لمــا 	

يلــزم لهــذه البنــود .

جـ - األدوات المالية : 
تقــوم المجموعــة بتصنيــف أدواتهــا الماليــة »كموجــودات ماليــة« و«مطلوبــات ماليــة«. يتــم إدراج الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة عندمــا 

تكــون المجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لتلــك األدوات .

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة كمطلوبــات أو حقــوق ملكيــة طبقــا لمضمــون االتفاقيــة التعاقديــة . إن الفوائــد والتوزيعــات واألربــاح والخســائر التــي 
تتعلــق بــاألداة الماليــة المصنفــة كمطلوبــات تــدرج كمصــروف أو إيــراد. إن التوزيعــات علــى حاملــي هــذه األدوات الماليــة المصنفــة كحقــوق ملكيــة 
يتــم قيدهــا مباشــرة علــى حقــوق الملكيــة . يتــم إظهــار األدوات الماليــة بالصافــي عندمــا يكــون للمجموعــة حــق قانونــي ملــزم لتســديد الموجــودات 

والمطلوبــات بالصافــي وتنــوي الســداد إمــا بالصافــي أو ببيــع الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي آن واحــد .
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تتضمــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي المركــز المالــي المجمــع النقــد والنقــد المعــادل والمدينيــن والموجــودات الماليــة المتاحــة 
للبيــع والمســتحق مــن )إلــى( أطــراف ذات صلــة والمســتحق للبنــوك والقــروض ألجــل والمرابحــة الدائنــة والدائنيــن . 

الموجودات المالية

النقد والنقد المعادل( 1

يتمثــل النقــد والنقــد المعــادل فــي النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك والودائــع تحــت الطلــب لــدى البنــوك واالســتثمارات قصيــرة األجــل 
عاليــة الســيولة والتــي تســتحق خــالل فتــرة 3 شــهور أو أقــل مــن تاريــخ اإليــداع والقابلــة للتحويــل إلــى مبالــغ محــددة مــن النقــد والتــي تتعــرض 

لمخاطــر غيــر ماديــة مــن حيــث التغيــرات فــي القيمــة. 

المدينون :( 2

يمثــل المدينــون المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء عــن بيــع بضائــع أو خدمــات منجــزة ضمــن النشــاط اإلعتيــادي ، ويتــم اإلعتــراف مبدئيــا 
بالمدينيــن بالقيمــة العادلــة وتقــاس فيمــا بعــد بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ناقصــا مخصــص اإلنخفــاض 
فــي القيمــة . يتــم إحتســاب مخصــص اإلنخفــاض فــي قيمــة المدينيــن التجارييــن عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن المجموعــة 
ــن فــي إحتمــال تعــرض  ــة للمديني ــة الجوهري ــات المالي ــن . تكمــن الصعوب ــة للمديني ــل ديونهــا خــالل المــدة األصلي ــى تحصي ــر قــادرة عل غي
المديــن لإفــالس أو إعــادة الهيكلــة الماليــة أو عــدم االنتظــام فــي الســداد أو عــدم الســداد ، وتــدل تلــك المؤشــرات علــى أن أرصــدة المدينيــن 
التجارييــن قــد إنخفضــت قيمتهــا بصفــة دائمــة. إن قيمــة المخصــص هــي الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مخصومــة بإســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي . يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــالل 
إســتخدام حســاب مخصــص ، ويتــم اإلعتــراف بمبلــغ الخســارة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع . فــي حــال عــدم تحصيــل أرصــدة 
ــغ  ــن، إن الســداد الالحــق للمبل ــن التجاريي ــق بالمديني ــل حســاب المخصــص المتعل ــم شــطب هــذه األرصــدة مقاب ــن، يت ــن التجاريي المديني

الســابق شــطبه يــدرج مــن خــالل بيــان األربــاح أوالخســائر المجمــع.  

االستثمارات المالية( 3

التحقق المبدئي والقياس 

تقــوم المجموعــة بتصنيــف اســتثماراتها الماليــة التــي تخضــع لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع. إن هــذا 
التصنيــف يعتمــد علــى الغــرض مــن شــراء هــذه االســتثمارات ويحــدد مــن قبــل اإلدارة عنــد التحقــق المبدئــي لهــا .

الموجودات المالية المتاحة للبيع:

إن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ليســت مــن مشــتقات الموجــودات الماليــة وهــي إمــا قــد تــم تصنيفهــا فــي هــذه الفئــة أو أنهــا غيــر 
متضمنــة فــي أي مــن التصنيفــات األخــرى.

يتــم قيــد عمليــات شــراء وبيـــع هــذه الموجــودات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة – وهــو التاريــخ الــذي التزمــت فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع 
ــًا بالقيمــة العادلــة مضافــًا إليهــا تكاليــف. الموجــودات. يتــم قيــد الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع مبدئي
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القياس الالحق 

بعــد التحقــق المبدئــي، يتــم إدراج الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والموجــودات الماليــة المتاحــة 
للبيــع بالقيمــة العادلــة. إن القيــم العادلــة للموجــودات الماليــة المســعرة مبنيــة علــى أســعار آخــر أمــر شــراء. يتــم إحتســاب القيمــة العادلــة 
للموجــودات الماليــة التــي ال تمــارس نشــاطها فــي ســوق نشــط )أو األوراق الماليــة غيــر المدرجــة( مــن قبــل المجموعــة عــن طريــق إســتخدام 
أســس التقييــم. تتضمــن أســس التقييــم إســتخدام عمليــات تجاريــة بحتــة حديثــة، والرجــوع ألدوات ماليــة أخــرى مشــابهة، واالعتمــاد علــى 

تحليــل للتدفقــات النقديــة المخصومــة، وإســتخدام نمــاذج تســعير الخيــارات التــي تعكــس ظــروف المصــدر المحــددة.

ــرات  ــع فــي التغي ــة المتاحــة للبي ــة للموجــودات المالي ــرات فــي القيمــة العادل ــر المحققــة الناتجــة عــن التغي ــاح والخســائر غي يتــم إدراج األرب
ــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. التراكميــة فـ

فــي حالــة عــدم توافــر طريقــة موثــوق بهــا لقيــاس الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع، يتــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقصــا خســائر اإلنخفــاض فــي 
القيمــة، إن وجــدت.

فــي حالــة إســتبعاد أو إنخفــاض قيمــة أصــل مالــي متــاح للبيــع، فإنــه يتــم تحويــل أيــة تغييــرات ســابقة فــي القيمــة العادلــة والتــي ســبق 
تســجيلها فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .

إلغاء اإلعتراف

يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )كليًا أو جزئيًا( في أحدى هاتين الحالتين:

أ - عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من هذا األصل المالي، أو،

ب - عندما تحول المجموعة حقها في إستالم التدفقات النقدية من األصل المالي ، وذلك في الحاالت التالية :

1 – إذا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية األصل المالي من قبل المجموعة.

2 - عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد لألصل المالي أو االحتفاظ بها، ولكن تم تحويل السيطرة على األصل. 

عندما تحتفظ المجموعة بالسيطرة، فيجب عليها إدراج األصل المالي بحدود نسبة مشاركتها فيه.

اإلنخفاض في القيمة

فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة ، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود إنخفــاض فــي قيمــة أحــد الموجــودات 
الماليــة أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة. فــي حالــة الموجــودات الماليــة المصنفــة كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع ، فــإن أي إنخفــاض 
جوهــري أو مطــول فــي القيمــة العادلــة لألصــل المالــي بحيــث يصبــح اقــل مــن تكلفــة األصــل المالــي يؤخــذ فــي اإلعتبــار عنــد تحديــد مــا 
إذا كان هنــاك إنخفــاض فــي القيمــة. يتــم تقييــم االنخفــاض الجوهــري مقابــل التكلفــة األصليــة لألصــل المالــي ، ويتــم تحديــد االنخفــاض 
المطــول علــى أســاس الفتــرة التــي إنخفضــت فيهــا القيمــة العادلــة عــن التكلفــة األصليــة . فــي حالــة وجــود أي دليــل علــى حــدوث إنخفــاض 
ــة  ــة الحاليـ ــاء والقيمــة العادل ــن تكلفــة اإلقتن ــة – الفــرق بي ــي الخســارة التراكمي ــع فــإن إجمال ــة المتاحــة للبي فــي قيمــة الموجــودات المالي
مخصومــًا منهــا أي خســائر إنخفــاض فــي القيمــة لهــذه الموجــودات الماليــة والتــي ســبق اإلعتــراف بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر 

المجمــع– تحــول مــن الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .  

ــة  ــة والمصنفــة كموجــودات مالي ــاح أو الخســائر المجمــع ألدوات الملكي ــان األرب ــرف بهــا فــي بي إن خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة المعت
ــاح أو الخســائر المجمــع. ــان األرب متاحــة للبيــع ال يتــم عكســها مــن خــالل بي
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المطلوبات المالية

الدائنون : ( 1

يتمثــل رصيــد الدائنــون فــي الدائنيــن التجارييــن والدائنيــن اآلخريــن . يمثــل بنــد الدائنــون التجاريــون اإللتــزام لســداد قيمــة بضائــع أو خدمــات 
تــم شــراؤها ضمــن النشــاط االعتيــادي . يتــم إدراج الدائنيــن التجارييــن مبدئيــا بالقيمــة العادلــة وتقــاس الحقــا بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام 
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي . يتــم تصنيــف الدائنــون كمطلوبــات متداولــة إذا كان الســداد يســتحق خــالل ســنة أو أقــل )أو ضمــن الــدورة 

التشــغيلية الطبيعيــة للنشــاط أيهمــا أطــول(، وبخــالف ذلــك، يتــم تصنيفهــا كمطلوبــات غيــر متداولــة. 

اإلقتراض :( 2

يتــم إدراج القــروض مبدئيــا بصافــي القيمــة العادلــة بعــد خصــم التكاليــف المتكبــدة . والحقــًا يتــم إدراج القــروض بالتكلفــة المطفــأة ، ويتــم 
إحتســاب الفروقــات بيــن المبلــغ المحصــل )بالصافــي بعــد خصــم تكلفــة العمليــة( والقيمــة المســتردة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع 

خــالل فتــرة اإلقتــراض بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 

يتــم إحتســاب تكلفــة منــح القــروض ضمــن تكاليــف عمليــات القــروض إلــى الحــد الــذي يحتمــل علــى أساســه ســحب كل أو بعــض هــذه 
ــة ، يتــم تأجيــل هــذه المصاريــف حتــى يتــم ســحب القــروض. عندمــا ال يوجــد أي دليــل علــى أن بعــض أو كل  التســهيالت فــي هــذه الحال
القــروض ســيتم ســحبها ، فــإن هــذه المصاريــف يتــم رســملتها كمدفوعــات مقدمــة لخدمــات الســيولة ويتــم إطفائهــا علــى فتــرة القــروض 

المتعلقــة بهــا. 

مرابحة دائنة :( 3

يــدرج رصيــد المرابحــة الدائنــة باجمالــي المبلــغ الدائــن ، بعــد خصــم تكاليــف التمويــل المتعلقــة بالفتــرات المســتقبلية. يتــم  إطفــاء تكاليــف 
التمويــل المســتقبلية عنــد اســتحقاها علــى أســاس نســبي زمنــي باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

يتــم إلغــاء اإلعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم إلغــاء أو انتهــاء اإللتــزام مقابــل المطلوبــات. عندمــا يتــم اســتبدال المطلوبــات الماليــة 
الحاليــة بأخــرى مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة جوهريــا أو تعديــل شــروط المطلوبــات الماليــة الحاليــة بشــكل جوهــري. يتــم معاملــة 
التبديــل أو التغييــر كإلغــاء اعتــراف ألصــل االلتــزام وادراج التــزام جديــد، ويتــم ادراج الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان األربــاح 

أو الخســائر المجمــع.

      مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية: 
يتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم ادراج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع فقــط إذا كان هنــاك حــق قانونــي واجــب 
النفــاذ حاليــا لمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا وهنــاك نيــة للتســوية علــى أســاس الصافــي او لتحقيــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي وقــت 

واحــد.

د -  إجمالي المبلغ المستحق من )إلى( العمالء عن أعمال المقاوالت : 
إن إجمالــي المبلــغ المســتحق مــن )إلــى( العمــالء عــن أعمــال المقــاوالت يمثــل صافــي التكاليــف الفعليــة مضافــا إليهــا األربــاح المحققــة ناقصــا 
الخســائر المحققــة والمطالبــات المرحليــة للعقــود تحــت التنفيــذ.  وتشــمل التكلفــة المــواد واألجــور المباشــرة وحصــة مناســبة مــن التكاليــف غيــر 
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المباشــرة. وعنــد زيــادة المطالبــات المرحليــة عــن التكاليــف واألربــاح المحققــة )ناقصــا الخســائر المحققــة(، يتــم إدراج هــذه الزيــادة ضمــن المطلوبــات. 
يتــم إدراج المبالــغ المســتلمة قبــل تنفيــذ األعمــال ذات الصلــة كمبالــغ مســتلمة مقدمــا كمطلوبــات ضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع. يتــم إدراج 

المبالــغ الصــادر بهــا فواتيــر لألعمــال المنجــزة ولــم يتــم اســتالمها بعــد مــن العميــل ضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمدينــون تجاريــون.

هـ - المخـزون: 
يقيــم المخــزون علــى أســاس متوســط التكلفــة أو صافــي القيمــة البيعيــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل ، بعــد تكويــن مخصــص أليــة بنــود متقادمــة 
أو بطيئــة الحركــة. تتضمــن تكلفــة المخــزون المــواد المباشــرة وأجــور العمالــة المباشــرة وكذلــك المصاريــف غيــر المباشــرة المتكبــدة لجعــل المخــزون 

فــي موقعــه وحالتــه الحاليــة. تحــدد التكلفــة علــى أســاس المتوســط المرجــح.

فــي حالــة المخــزون الصناعــي واألعمــال تحــت التنفيــذ ، تتضمــن التكلفــة حصــة مناســبة مــن نفقــات اإلنتــاج العامــة علــى أســاس الطاقــة اإلنتاجيــة 
العاديــة.

إن صافــي القيمــة البيعيــة الممكــن تحقيقهــا هــو الســعر المقــدر للبيــع ضمــن النشــاط االعتيــادي لألعمــال مخصوما منــه تكاليف االنجــاز والمصاريف 
ــن  ــة الممك ــي القيمــة البيعي ــع وصاف ــى االســتخدام المســتقبلي المتوق ــاء عل ــة بن ــة الحرك ــة وبطيئ ــزون المتقادم ــود المخ ــم شــطب بن ــة. يت البيعي

تحقيقهــا.

و - عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة: 
يتــم تصنيــف العقــارات التــي تــم إقتناؤهــا أو تطويرهــا لغــرض البيــع مــن خــالل النشــاط االعتيــادي وليــس لغــرض تأجيرهــا أو إرتفــاع قيمتهــا كعقــارات 

محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة، ويتــم قياســها بالتكلفــة أو صافــي القيمــة البيعيــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل.

تتضمــن التكلفــة حقــوق أراضــي الملــك الحــر، حقــوق األراضــي المســتأجرة، المبالــغ المدفوعــة لمقاولــي البنــاء، تكاليــف االقتــراض، تكاليــف 
التخطيــط والتصميــم، تكاليــف إعــداد الموقــع تكاليــف االتعــاب المهنيــة والخدمــات القانونيــة، وضرائــب تحويــل الملكيــة، وتكاليــف البنــاء غيــر 

المباشــرة والتكاليــف األخــرى ذات الصلــة.

تمثــل صافــي القيمــة البيعيــة الممكــن تحقيقهــا ســعر البيــع المقــدر مــن خــالل النشــاط االعتيــادي بنــاء علــى األســعار الســوقية كمــا فــي تاريــخ البيانات 
الماليــة والمخصومــة بتأثيــر الفتــرات الزمنيــة فــي حــال كانــت ماديــة، مخصومــا منهــا تكاليــف االنجــاز والمصاريــف البيعيــة. يتــم قيــد العمــوالت غيــر 

المســتردة والمدفوعــة لــوكالء التســويق والمبيعــات عنــد بيــع الوحــدات العقاريــة كمصاريــف عنــد دفعهــا.

عنــد اإلســتبعاد، يتــم تحديــد تكلفــة العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة التــي يتــم إدراجهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والتــي تشــمل التكاليــف 
المباشــرة المتكبــدة علــى العقــار المبــاع ونســبة مــن التكاليــف غيــر المباشــرة التكبــدة إســتنادا إلــى الحجــم النســبي لذلــك العقــار. عنــد تخفيــض قيمــة 

العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــر، يتــم إدراج ذلــك التخفيــض ضمــن التكاليــف التشــغيلية األخــرى.

ز  - الشركات الزميلة :
إن الشــركات الزميلــة هــي تلــك الشــركات التــي يكــون للمجموعــة تأثيــر جوهــري عليهــا ، والتــي تتمثــل فــي قدرتهــا علــى المشــاركة فــي القــرارات 
ــي  ــز المال ــان المرك ــدرج فــي بي ــة ت ــان االســتثمارات فــي الشــركات الزميل ــة، ف ــا لطريقــة حقــوق الملكي ــة. وفق ــة والتشــغيلية للشــركة الزميل المالي
المجمــع بالتكلفــة المعدلــة بأثــر أيــة تغيــرات الحقــة لتاريــخ اإلقتنــاء لحصــة المجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة مــن تاريــخ بدايــة التأثيــر 
الجوهــري فعليــا حتــى الــزوال الفعلــي لهــذا التأثيــر الجوهــري، فيمــا عــدا االســتثمارات المصنفــة كاســتثمارات محتفــظ بهــا لغــرض البيــع، حيــث يتــم 
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المحاســبة عنهــا وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 5 »الموجــودات غيــر المتداولــة المحتفــظ بهــا لغــرض البيــع والعمليــات غيــر المســتمرة«.

تقــوم المجموعــة بــإدراج حصتهــا فــي نتائــج أعمــال الشــركة الزميلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع، كمــا تقــوم بــإدراج حصتهــا فــي التغيــرات 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة الزميلــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر لهــا.

تتوقــف المجموعــة عــن تســجيل الخســائر إذا تجــاوزت خســائر الشــركة الزميلــة حصــة المجموعــة بهــا (متضمنــة أيــة حصــص طويلــة األجــل والتــي تمثــل 
جــزءًا مــن صافــي اســتثمار المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة ) فيمــا عــدا إذا كان علــى المجموعــة إلتــزام تجــاه الشــركة الزميلــة أو قامــت بأيــة مدفوعــات 

ــة عنها. نياب

يتــم إســتبعاد األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن المعامــالت مــع الشــركات الزميلــة مقابــل االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة فــي حــدود حصــة المجموعــة 
مــن الشــركة الزميلــة.

ــة  ــات المحــددة واإللتزامــات المحتمل ــة للموجــودات والمطلوب ــة مــن صافــي القيمــة العادل ــاء عــن حصــة المجموع ــة اإلقتن ــادة فــي تكلف إن أي زي
المعتــرف بهــا للشــركة الزميلــة كمــا فــي تاريــخ عمليــة اإلقتنــاء يتــم اإلعتــراف بهــا كشــهرة.  وتظهــر الشــهرة كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي 
الشــركات الزميلــة حيــث يتــم تقييمهــا كجــزء مــن االســتثمار لتحديــد أي إنخفــاض فــي قيمتهــا . إذا كانــت تكلفــة اإلقتنــاء أقــل مــن حصــة المجموعــة 
مــن صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المحــددة واإللتزامــات المحتملــة ، يتــم إدراج الفــرق مباشــرة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر 

المجمــع .

ــة ، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تســجيل خســائر إنخفــاض فــي قيمــة اســتثمار المجموعــة فــي  بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكي
شــركاتها الزميلــة . تحــدد المجموعــة بتاريــخ كل فتــرة ماليــة مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد 
إنخفضــت قيمتــه . فــإذا مــا وجــد ذلــك الدليــل ، تقــوم المجموعــة بإحتســاب مبلــغ اإلنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الممكــن اســتردادها 
للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة ويتــم إدراج هــذا المبلــغ فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع يتــم ادراج أي عكــس النخفــاض فــي القيمــة إلــى 

الحــد الــذي تزيــد فيــه الحقــا القيمــة القابلــة لالســترداد لالســتثمار.

عنــد فقــــدان التأثيــر الجوهــري علــى الشــركة الزميلــة ، تقــوم المجموعــة بقيــاس وقيــد أيــة اســتثمارات محتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة. إن أي فــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــدان التأثيــر الجوهــري والقيمــة العادلــة لالســتثمار المحتفــظ بــه باإلضافــة إلــى المحصــل مــن البيــع يتــم 

اإلعتــراف بــه فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

ح -  العقارات االستثمارية : 
تتضمــن العقــارات االســتثمارية العقــارات القائمــة والعقــارات قيــد اإلنشــاء أو إعــادة التطويــر والمحتفــظ بهــا لغــرض إكتســاب اإليجــارات أو إرتفــاع 
القيمــة الســوقية أو كالهمــا. تــدرج العقــارات االســتثمارية مبدئيــا بالتكلفــة والتــي تشــمل ســعر الشــراء وتكاليــف العمليــات المرتبطــة بهــا. الحقــا 
للتســجيل المبدئــي ، يتــم إدراج العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ نهايــة الفتــرة الماليــة . يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع فــي الفتــرة التــي حــدث بهــا التغيــر.

يتــم إلغــاء اإلعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عنــد إســتبعادها أو ســحبها نهائيــا مــن اإلســتخدام وال يوجــد أيــة منافــع إقتصاديــة مســتقبلية متوقعــة 
مــن اإلســتبعاد. ويتــم إحتســاب األربــاح أو الخســائر الناتجــة عـــن إســتبعاد أو إنهـــاء خدمـــة العقــار االســتثماري فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .
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يتــم التحويــل إلــى العقــار االســتثماري فقــط عنــد حــدوث تغيــر فــي إســتخدام العقــار يــدل علــى نهايــة شــغل المالــك لــه، أو بدايــة تأجيــره تشــغيليا لطرف 
آخــر، أو إتمــام البنــاء أو التطويــر. ويتــم التحويــل مــن عقــار اســتثماري فقــط عنــد حــدوث تغيــر فــي اإلســتخدام يــدل عليــه بدايــة شــغل المالــك لــه، أو 

بدايــة تطويــره بغــرض بيعــه.

فــي حــال تحــول عقــار مســتخدم مــن قبــل المالــك إلــى عقــار إســتثماري، تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن ذلــك العقــار طبقــا للسياســة المحاســبية 
المتبعــة للممتلــكات والعقــارات والمعــدات حتــى تاريــخ تحــول و تغييــر االســتخدام.

ط - حقوق اإلنتفاع :
يمثــل حــق االنتفــاع حــق المجموعــة فــي اســتغالل أراضــي مســتأجرة مــن الهيئــة العامــة للصناعــة - دولــة الكويــت. يتــم قيــد حــق االنتفــاع مبدئيــا 

بالتكلفــة، ويتــم قياســه الحقــًا بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة.

ي - ممتلكات وعقارات ومعدات :  
ــة للممتلــكات والعقــارات والمعــدات ســعر الشــراء وأي تكاليــف مباشــرة مرتبطــة بإيصــال تلــك الموجــودات إلــى موقــع  تتضمــن التكلفــة المبدئي
ــات  ــل التصليح ــدات ، مث ــارات والمع ــكات والعق ــد تشــغيل الممتل ــدة بعـ ــف المتكب ــادة إدراج المصاريـ ــم ع ــا جاهــزة للتشــغيل. يت التشــغيل وجعله
والصيانــة والفحــص فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع فــي الفتــرة التــي يتــم تكبــد هــذه المصاريــف فيهــا. فــي الحــاالت التــي يظهــر فيهــا بوضــوح 
ــكات والعقــارات  ــة المســتقبلية المتوقــع الحصــول عليهــا مــن اســتخدام إحــدى الممتل ــادة فــي المنافــع االقتصادي ــى زي أن المصاريــف قــد أدت إل
ــكات والعقــارات  ــى الممتل ــة عل ــف كتكلفــة إضافي ــذه المصاريـ ــم رســملة هـ ــه يت ــار األداء المحــدد أساســًا ، فإن ــى مــن معي ــى حــد أعل والمعــدات إل

والمعــدات. 

تظهــر الممتلــكات والعقــارات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر اإلنخفــاض في القيمة. عند بيـــع أو إنهاء خدمــة الموجودات، 
يتــم إســتبعاد تكلفتهــا واســتهالكها المتراكــم مــن الحســابات ويــدرج أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن إســتبعادها فــي بيــان األرباح أو الخســائر المجمع.

يتــم إدراج العقــارات تحــت اإلنشــاء ألغــراض أعمــال االنتــاج أو االســتخدام االداري بالتكلفــة ناقصــًا أي خســائر معتــرف بهــا لالنخفــاض فــي القيمــة. 
تتضمــن التكلفــة األتعــاب المهنيــة و كذلــك تكاليــف االقتــراض التــي يتــم رســملتها علــى الموجــودات المســتوفاة لشــروط رســملة تكاليــف االقتراض 
حســب السياســة المحاســبية للمجموعــة. يتــم تصنيــف هــذه العقــارات ضمــن الفئــات المالئمــة مــن بنــود المتلــكات والعقــارات والمعــدات عنــد 
إنجازهــا وإعتبارهــا جاهــزة لالســتخدام. يبــدأ إســتهالك هــذه الموجــودات عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام للغــرض المخصــص لــه كمــا هــو الحــال 

بالنســبة لبنــود المتلــكات والعقــارات والمعــدات األخــرى.

يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لبنود الممتلكات والعقارات والمعدات كما يلي  :

سنــوات
20 مباني

10 - 3 مركبات

5 - 3 أدوات

5 - 3 أثاث وتركيبات

5 - 3 كمبيوتر ومعدات
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يتم احتساب طريقة استهالك اآلالت و المعدات باستخدام طريقة عدد ساعات اإلنتاج.

يتــم إدراج أعمــال رأســمالية تحــت التنفيــذ بالتكلفــة، بعــد االكتمــال تحــول األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ إلــى الفئــة المناســبة مــن الممتلــكات 
والعقــارات والمعــدات.

يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي وطريقــة اإلســتهالك دوريــا للتأكــد مــن أن الطريقــة وفتــرة اإلســتهالك متفقتيــن مــع نمــط المنافــع االقتصاديــة 
المتوقعــة مــن بنــود الممتلــكات والعقــارات والمعــدات.

ــد إنتفــاء وجــود منفعــة إقتصاديــة متوقعــة مــن االســتعمال  يتــم إلغــاء االعتــراف ببنــود  الممتلــكات والعقــارات والمعــدات عنــد اســتبعادها أو عن
المســتمر لتلــك الموجــودات.

الشهرةت( 

تمثــل الشــهرة الزيــادة فــي المقابــل المحــول والمبلــغ المعتــرف بــه للحصــص غيــر المســيطرة عــن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات 
واإللتزامــات المحتملــة كمــا فــي تاريــخ عمليــة اإلقتنــاء. تظهــر الشــهرة مبدئيــا كأصــل بالتكلفــة والحقــا يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــا 

خســائر اإلنخفــاض المتراكمــة فــي القيمــة. 

إذا كان هنــاك زيــادة فــي صافــي القيمــة العادلــة لحصــة المجموعــة مــن الموجــودات والمطلوبــات واإللتزامــات عن التكلفة ، فــإن المجموعة 
مطالبــة بإعــادة تقييــم القيــاس والتحديــد لصافــي الموجــودات ومراجعــة قيــاس تكلفــة اإلقتنــاء، ومــن ثــم إدراج قيمــة الزيــادة المتبقيــة بعــد 

إعــادة التقييــم مباشــرة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

ــد النقــد للمجموعــة والمتوقــع  ــى كل وحــدات تولي ــع الشــهرة عل ــم توزي ــه يت لغــرض التأكــد مــن وجــود إنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة ، فإن
لهــا اإلنتفــاع مــن عمليــة الدمــج. تتــم مراجعــة وحــدات توليــد النقــد التــي تــم توزيــع الشــهرة عليهــا ســنويا أو بصــورة أكثــر تكــرارا عنــد وجــود 
دليــل علــى إنخفــاض قيمــة الوحــدة. إذا كانــت القيمــة االســتردادية لوحــدة توليــد النقــد أقــل مــن القيمــة الدفتريــة لتلــك الوحــدة ، فإنــه يتــم 
تخفيــض القيمــة الدفتريــة ألي شــهرة تــم توزيعهــا علــى الوحــدة بقيمــة إنخفــاض القيمــة ، ومــن ثــم يتــم تخفيــض باقــي الموجــودات فــي 
ــة لــكل أصــل فــي الوحــدة، وال يتــم عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة  نفــس الوحــدة بشــكل نســبي طبقــا للقيمــة الدفتري

بالشــهرة فــي الفتــرات الالحقــة.

ــرتبطة  ــإن الشــهرة المــ ــدة ، ف ــات بداخــل هــذه الوح ــزء مــن العملي ــم إســتبعاد ج ــد ويت ــد النق ــدة تولي ــزءا مــن وح ــا تشــكل الشــهرة ج عندم
بـــالعمليات المســتبعدة تمثــل جــزءًا مــن القيمــة الدفتريــة لهــذه العمليــات ، وذلــك عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن إســتبعاد هــذه 
العمليــات . يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الحالــة علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــات المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن 

وحــدة توليــد النقــد.

ــاء شــركة زميلــة قــد تــم عرضهــا فــي سياســة االســتثمار فــي الشــركات  إن سياســة المجموعــة الخاصــة بالشــهرة الناتجــة عــن عمليــة إقتن
ــة إيضــاح رقــم )2 – ز( . الزميل

ل - إنخفاض قيمة الموجودات  : 
فــي نهايــة الفتــرة الماليــة ، تقــوم المجموعــة بمراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات الملموســة وغيــر الملموســة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك دليــل 
ــل علــى اإلنخفــاض، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للموجــودات إلحتســاب  علــى إنخفــاض فــي قيمــة تلــك الموجــودات. إذا كان يوجــد دليـ
خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة، )إن وجــدت( . إذا لــم يكــن مــن الممكــن تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل منفــرد، يجــب علــى المجموعــة تقديــر 

القيمــة القابلــة لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. 
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إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أو القيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. يتــم تقديــر القيمــة المســتخدمة لألصــل 
مــن خــالل خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مقابــل القيمــة الحاليــة لهــا بتطبيــق ســعر الخصــم المناســب. يجــب أن يعكــس ســعر 

الخصــم تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المتعلقــة باألصــل.

إذا كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( أقــل مــن القيمــة الدفتريــة لألصــل، فإنــه يجــب تخفيــض القيمــة الدفتريــة 
لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد. يجــب اإلعتــراف بخســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر 
المجمــع، إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي هــذه الحالــة يجــب معالجــة خســارة إنخفــاض قيمــة األصــل كإنخفــاض إعــادة 

. تقييم

عنــد عكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة الحقــا، تــزداد القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( إلــى القيمــة التقديريــة المعدلــة القابلــة 
لالســترداد. يجــب أن ال يزيــد المبلــغ الدفتــري بســبب عكــس خســارة إنخفــاض القيمــة عــن المبلــغ الدفتــري الــذي كان ســيحدد لــو أنــه لــم يتــم اإلعتــراف 
بأيــة خســارة مــن إنخفــاض قيمــة األصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( خــالل الســنوات الســابقة. يجــب اإلعتــراف بعكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة 
مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع إال إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل معــاد تقييمهــا وفــي هــذه الحالــة يجــب معالجــة عكــس خســائر 

اإلنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي إعــادة التقييــم.

م  - المخصصات : 
يتــم اإلعتــراف بالمخصــص فقــط عندمــا يكــون علــى المجموعــة إلتــزام قانونــي حالــي أو محتمــل، نتيجــة لحــدث ســابق يكــون مــن المرجــح معــه أن 
يتطلــب ذلــك تدفقــا صــادرا للمــوارد اإلقتصاديــة لتســوية اإللتــزام، مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثـــوق لمبلــغ اإللتــزام. ويتــم مراجعــة المخصصــات فــي 
نهايــة كل فتــرة تقريــر فــي نهايــة كل ســنة ماليــة وتعديلهــا إلظهــار أفضــل تقديــر حالــي . وعندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود ماديــا، فيجــب أن 
يكــون المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو القيمــة الحاليــة للمصاريــف المتوقعــة لتســوية اإللتــزام. ال يتــم إدراج المخصصــات للخســائر التشــغيلية 

المستقبلية.

ن -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة : 
يتــم إحتســاب مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن طبقــا لقانــون العمــل الكويتــي فــي القطــاع األهلــي وعقــود الموظفيــن وقوانيــن العمــل 
المعمــول بهــا فــي الــدول التــي تــزاول الشــركات التابعــة نشــاطها بهــا.  إن هــذا اإللتــزام غيــر الممــول يمثــل المبلــغ المســتحق لكـــل موظــف، فيمــا لــو 

تــم إنهــاء خدماتــه فــي نهايــة الفتــرة الماليــة ، والــذي يقــارب القيمــة الحاليــة لهــذا اإللتــزام النهائــي.

س -  توزيعات األرباح للمساهمين 
تقــوم المجموعــة باالعتــراف بتوزيعــات األربــاح النقديــة وغيــر النقديــة لمســاهمي الشــركة األم كمطلوبــات عنــد إقــرار تلــك التوزيعــات نهائيــا، وعندمــا 
ال يعــود قــرار تلــك التوزيعــات خاضعــا الرادة المجموعــة. يتــم إقــرار تلــك التوزيعــات عنــد الموافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة الســنوية 

لمســاهمي الشــركة األم، حيــث يتــم االعتــراف بقيمــة تلــك التوزيعــات بحقــوق الملكيــة.

يتــم قيــاس التوزيعــات غيــر النقديــة بالقيمــة العادلــة للموجــودات التــي ســيتم توزيعهــا مــع إدراج نتيجــة إعــادة القيــاس بالقيمــة العادلــة مباشــرة ضمــن 
حقــوق الملكيــة. عنــد القيــام بتلــك التوزيعــات غيــر النقديــة، فــان الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لذلــك االلتــزام والقيمــة الدفتريــة للموجــودات الموزعــة 

يتــم إدراجهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

يتم االفصاح عن توزيعات االرباح التي تم إقرارها بعد تاريخ البيانات المالية كأحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي المجمع.
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ع - رأس المال :
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. 

 

ف - عالوة اإلصدار : 
تمثــل عــالوة االصــدار فــي زيــادة قيمــة النقــد المحصــل عنــد اصــدار األســهم عــن القيمــة االســمية لألســهم المصــدرة. إن عــالوة اإلصــدار غيــر قابلــة 

للتوزيــع إال فــي الحــاالت التي نص عليها القانون. 

ص - أسهم خزانة : 
تتمثــل أســهم الخزانــة فــي أســهم الشــركة األم الخاصــة التــي تــم إصدارهــا ثــم إعــادة شــراؤها الحقــا مــن قبــل المجموعــة ولــم يتــم إعــادة إصـــدارها 
أو إلغائهــا بعــد. وتتــم المحاســبة عــن أســهم الخزانــة بإســتخدام طريقــة التكلفــة. وفقــا لطريقــة التكلفــة، يتــم إدراج متوســط تكلفــة األســهم المعــاد 
شــراؤها كحســاب معاكــس ضمــن حقــوق الملكيــة. عنــد إعــادة إصــدار هــذه األســهم يتــم إدراج األربــاح فــي حســاب منفصــل غيــر قابــل للتوزيــع ضمــن 
حقــوق الملكيــة« احتياطــي أســهم خزانــة«، ويتــم تحميــل أي خســائر محققــة علــى الحســاب نفســه فــي حــدود الرصيــد الدائــن لذلــك الحســاب، ويتــم 

تحميــل الخســائر اإلضافيــة علــى األربــاح المرحلــة ثــم االحتياطيــات ثــم عــالوة اإلصــدار علــى التوالــي.

تســتخدم األربــاح المحققــة الحقــا عــن بيــع أســهم الخزانــة لمقابلــة الخســائر المســجلة ســابقا فــي عــالوة اإلصــدار ثــم االحتياطيــات ثــم األربــاح المرحلــة 
ثــم احتياطــي أســهم الخزانــة علــى التوالــي. ال يتــم دفــع أي توزيعــات نقديــة عــن أســهم الخزانــة. إن إصــدار أســهم المنحــة يــؤدي إلــى زيــادة عــدد أســهم 

الخزانــة بشــكل نســبي وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم دون أن يؤثــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزانــة.

عنــد شــراء أي شــركة فــي المجموعــة حصــة فــي ملكيــة رأس مــال الشــركة األم )أســهم الخزانــة(، يتــم خصــم المبلــغ المدفــوع متضمنــا التكاليــف 
اإلضافيــة المتعلقــة مباشــرة بأســهم الخزانــة مــن حقــوق الملكيــة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم إلــى أن يتــم إلغــاء األســهم أو إعــادة إصدارهــا. فــي 
حــال إعــادة إصــدار األســهم الحقــا، يتــم إضافــة أي مبلــغ مســتلم بالصافــي بعــد خصــم التكاليــف اإلضافيــة المباشــرة للعمليــة  فــي حقــوق الملكيــة 
الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم . فــي حــال إعــادة إصــدار األســهم الحقــا، يتــم إضافــة أي مبلــغ مســتلم بالصافــي بعــد خصــم التكاليــف اإلضافيــة 

المباشــرة للعمليــة  فــي حقــوق الملكيــة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم.

ق - احتياطي آخر : 
يتم استخدام اإلحتياطي اآلخر لتسجيل أثر التغير في حصص حقوق ملكية شركات تابعة دون فقدان السيطرة.

ر -  تحقق اإليراد : 
يتضمــن اإليــراد القيمــة العادلــة للمبالــغ المســتلمة أو المدينــة عــن بيــع بضائــع أو تقديــم خدمــات ضمــن النشــاط االعتيــادي للمجموعــة . يتــم إظهــار 

اإليــرادات بالصافــي بعــد خصــم المرتجعــات ، والخصومــات والتنزيــالت وكذلــك بعــد اســتبعاد المبيعــات المتبادلــة بيــن شــركات المجموعــة.

ــه مــن المرجــح أن المنافــع المســتقبلية  ــا ، وأن ــوق به ــرادات عندمــا يكــون مــن الممكــن قياســها بصــورة موث ــة بالتحقــق مــن اإلي تقــوم المجموع
اإلقتصاديــة ســوف تتدفــق للمجموعــة ، وأن بعــض الخصائــص قــد تــم التأكــد منهــا لــكل مــن عمليــات المجموعــة كمــا هــو مذكــور أدنــاه . إن مبالــغ 
اإليــرادات ال تعتبــر موثــوق بهــا إلــى أن يتــم حــل جميــع اإللتزامــات المرتبطــة بعمليــة البيــع . تســتند المجموعــة فــي التقديــرات علــى النتائــج التاريخيــة 

، بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار نوعيــة العمــالء ونوعيــة العمليــات ومتطلبــات كل عقــد علــى حــده .
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مبيعات البضاعة( 1

تمثــل المبيعــات مجمــوع قيمــة الفواتيــر الصــادرة للبضاعــة المباعــة خــالل الســنة. يتــم تحقــق إيــراد بيــع البضائــع عنــد تحويــل المخاطــر ومنافــع 
الملكيــة الهامــة إلــى المشــتري.  

تقديم الخدمات( 2

يتم تحقق إيرادات عقود الخدمات عند تقديم الخدمة للعمالء.

عقود المقاوالت( 3

يتــم تحقــق إيــرادات عقــود المقــاوالت علــى أســاس نســبة اإلنجــاز، ويتــم إحتســاب نســبة اإلنجــاز بنــاء علــى نســبة تكاليــف األعمــال المنجــزة علــى 
العقــد حتــى تاريخــه إلجمالــي التكاليــف المقــدرة للعقــد ، ويتــم التحقــق مــن األربــاح فقــط عندمــا يصــل العقــد إلــى تلــك المرحلــة التــي يمكــن 
عندهــا تقديــر األربــاح النهائيــة بدرجــة معقولــة. وتؤخــذ المطالبــات، األوامــر التغيريــة ودفعــات الحوافــز للعقــد فــي اإلعتبــار لغــرض إحتســاب أربــاح 
العقــد عنــد اعتمــاد صاحــب العقــد لهــا، كمــا يتــم اإلعتــراف بالخســائر المتوقعــة للعقــود بالكامــل فــور تبيــن حدوثها.عندمــا ال يكــون مــن الممكــن 
تقديــر العائــد مــن عقــود المقــاوالت بصــورة معقولــة ، فإنــه يتــم التحقــق مــن اإليــراد إلــى المــدى الــذي تــم تحملــه مــن تكاليــف العقــد والتــي 

مــن المرجــح أن تكــون قابلــة لالســترداد. إن تكاليــف العقــود يتــم اإلعتــراف بهــا كمصــروف فــي الفتــرة التــي تــم تكبدهــا فيهــا.

إيرادات الفوائد( 4

تحتسب إيرادات الفوائد ، على أساس نسبي زمني وذلك بإستخدام أسلوب الفائدة الفعلية . 

توزيعات األرباح( 5

يتم تحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق المجموعة في استالم تلك الدفعات.

اإليجارات( 6

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

أرباح بيع االستثمارات ( 7

تقــاس أربــاح بيــع الموجــودات الماليــة بالفــرق بيــن المتحصــل مــن البيــع والقيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي تاريــخ البيــع ، ويتــم إدراجهــا فــي تاريــخ 
البيــع .

اإليرادات و المصاريف األخرى( 8

يتم تحقق اإليرادات و المصاريف األخرى على أساس مبدأ االستحقاق .
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ش -  تكاليف اإلقتراض : 
إن تكاليــف اإلقتــراض المتعلقــة مباشــرة بتملــك أو إنشــاء أو إنتــاج الموجــودات المســتوفاة لشــروط رســملة تكاليــف االقتــراض، وهــي الموجــودات 
التــي تتطلــب وقتــا زمنيــا طويــال لتصبــح جاهــزة لإســتخدام أو البيــع ، يتــم إضافتهــا لتكلفــة تلــك الموجــودات حتــى تصبــح جاهــزة بشــكل جوهــري 
لإســتخدام أو البيــع . إن إيــرادات االســتثمارات المحصلــة مــن االســتثمار المؤقــت لقــروض محــددة والمســتثمرة خــالل فتــرة عــدم إســتغاللها للصرف 
يتــم خصمهــا مــن تكاليــف التمويــل القابلــة لإســترداد . يتــم إدراج كافــة تكاليــف اإلقتــراض األخــرى فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع فــي الفتــرة 

التــي يتــم تكبدهــا فيهــا. إن تكاليــف االقتــراض تشــمل الفوائــد والتكاليــف األخــرى التــي تــم تكبدهــا مــن الشــركة فيمــا يتعلــق بإقتــراض األمــوال.

ت - العمالت األجنبية : 
تقيــد المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة بالدينــار الكويتــي وفقــا ألســعارالصرف الســائدة بتاريــخ هــذه المعامــالت. ويتــم إعــادة تحويــل 
ــك  ــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بذل ــار الكويت ــى الدين ــة إل ــرة المالي ــة الفت ــخ نهاي ــة بتاري ــة بالعمــالت األجنبي ــات النقدي ــودات والمطلوب الموجـ
التاريــخ. أمــا البنــود غيرالنقديــة بالعمــالت األجنبيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة فيتــم إعــادة تحويلهــا وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد 

ــة ال يعــاد تحويلهــا . ــى أســاس التكلفــة التاريخي ــة المدرجــة عل ــة بالعمــالت األجنبي ــر النقدي ــود غي ــة . إن البن قيمتهــا العادل

ــرة . إن  ــاح أو الخســائر المجمــع للفت ــان األرب ــة فــي بي ــل البنــود النقدي ــة ومــن إعــادة تحوي ــل الناتجــة مــن تســويات البنــود النقدي ــدرج فــروق التحوي ت
فــروق التحويــل الناتجــة مــن البنــود غيــر النقديــة كاالســتثمارات فــي األدوات الماليــة والمصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع فتــدرج ضمــن »التغيــرات 

التراكميــة فــي القيمــة العادلــة« ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات للشــركات التابعــة األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ نهايــة الفتــرة الماليــة. 
يتــم تحويــل نتائــج األعمــال لتلــك الشــركات إلــى الدينــار الكويتــي وفقــا ألســعار صــرف مســاوية تقريبــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ هــذه 
المعامــالت، ويتــم إدراج فــروق التقييــم الناتجــة مــن التحويــل مباشــرة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. ويتــم إدراج هــذه الفــروق فــي بيــان األربــاح أو 

الخســائر المجمــع خــالل الفتــرة التــي تــم إســتبعاد العمليــات األجنبيــة فيهــا.

إن الشــهرة والتغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتجــة عــن عمليــات شــراء شــركات أجنبيــة يتــم التعامــل معهــا كموجــودات ومطلوبــات الشــركات األجنبيــة 
ويتــم تحويلهــا بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ اإلقفــال.

ث - عقود اإليجار : 
تصنــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية إذا إحتفــظ المؤجــر بجــزء جوهــري مــن المخاطــر والعوائــد المتعلقــة بالملكيــة. تصنــف جميــع 
عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود إيجــار تمويليــة. إن تحديــد مــا إذا كان ترتيــب معيــن هــو ترتيــب تأجيــري أو ترتيــب يتضمــن إيجــار يســتند إلــى مضمــون 
هــذا الترتيــب، ويتطلــب تقييــم مــا إذا كان تنفيــذ هــذا الترتيــب يعتمــد علــى إســتخدام أصــل معيــن أو موجــودات محــددة، أو أن الترتيــب ينقــل أو يمنــح 

الحــق فــي إســتخدام األصــل.

عقد اإليجار التشغيلي :

المجموعة كمؤجر( 1

يتــم اإلعتــراف بإيــرادات اإليجــارات مــن عقــد اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار. إن التكاليــف 
ــة لألصــل  ــى القيمــة الدفتري ــم إضافتهــا عل ــات لعقــد اإليجــار التشــغيلي يت ــد التفــاوض وإجــراء الترتيب ــدة عن ــة المتكب المباشــرة األولي

المؤجــر ويتــم اإلعتــراف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار  .
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المجموعة كمستأجر( 2

إن دفعــات اإليجــار المســتحقة تحــت عقــد إيجــار تشــغيلي يتــم إدراجهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع علــى أســاس القســط الثابــت 
علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار. إن العوائــد المســتلمة والمســتحقة كحافــز للدخــول فــي عقــد اإليجــار التشــغيلي يتــم توزيعهــا علــى أســاس 

القســط الثابــت علــى مــدى مــدة فتــرة اإليجــار.

ذ -    حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : 
يتــم احتســاب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بواقــع %1 مــن ربــح الشــركة األم قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة 
دعــم العمالــة الوطنيــة وحصــة الــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وبعــد خصــم الخســائر المتراكمــة وحصتهــا مــن أربــاح الشــركات المســاهمة 

الكويتيــة التابعــة والزميلــة والمحــول إلــى حســاب االحتياطــي االجبــاري . 

ض - ضريبة دعم العمالة الوطنية :
ــة الوطنيــة بواقــع %2.5 مــن ربــح الشــركة األم قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم  يتــم إحتســاب ضريبــة دعــم العمال
العمالــة الوطنيــة وحصــة الــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وبعــد خصــم حصتهــا فــي أربــاح الشــركات الزميلــة والتابعــة غيــر المجمعــة المدرجــة 
فــي بورصــة الكويــت وكذلــك حصتهــا فــي ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة المدفوعــة مــن الشــركات التابعــة المدرجــة فــي بورصــة الكويــت وتوزيعــات 
األربــاح النقديــة المســتلمة مــن الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي بورصــة الكويــت وذلــك طبقــا للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 والقــرار الــوزاري 

رقــم 24 لســنة 2006 والقواعــد التنفيذيــة المنفــذة لهمــا.

ظ -   حصة الزكاة :
يتــم إحتســاب حصــة الــزكاة بواقــع %1 مــن ربــح الشــركة األم قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وحصــة 
الــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة وبعــد خصــم حصتهــا فــي أربــاح الشــركات المســاهمة الكويتيــة الزميلــة والتابعــة غيــر المجمعــة وكذلــك حصــة 
الــزكاة المدفوعــة مــن الشــركات المســاهمة الكويتيــة التابعــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة المســتلمة مــن الشــركات المســاهمة الكويتيــة وذلــك طبقــا 

للقانــون رقــم 46 لســنة 2006 ولمرســوم وزارة الماليــة رقــم 58 لســنة 2007 والقواعــد التنفيذيــة المنفــذة لهمــا.

ط - األحداث المحتملة : 
ــي  ــي حال ــزام قانون ــة لســداد إلت ــا يكــون إســتخدام مــوارد إقتصادي ــة اال عندم ــة المجمع ــات المالي ــة ضمــن البيان ــات المحتمل ــم إدراج المطلوب ال يت
أومتوقــع نتيجــة أحــداث ســابقة مرجحــا مــع إمكانيــة تقديــر المبلــغ المتوقــع ســداده بصــورة كبيــرة. وبخــالف ذلــك،  يتــم اإلفصــاح عــن المطلوبــات 

المحتملــة مــا لــم يكــن احتمــال تحقيــق خســائر إقتصاديـــة مستبعـــدًا.

ال يتــم إدراج الموجــودات المحتملــة ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون تحقيــق منافــع إقتصاديــة نتيجــة أحــداث 
ســابقة مرجحــًا.  

غ -  معلومات القطاع : 
إن القطــاع هـــو جــزء منفصــل مـــن المجموعــة يعمــل فــي أنشــطة األعمــال التــي ينتــج عنهــا اكتســاب إيــرادات أو تكبــد مصاريــف . يتــم اإلفصــاح عــن 
القطاعــات التشــغيلية علــي أســاس التقاريــر الداخليــة التــى يتــم مراجعتهــا مــن قبــل متخــذ القــرار التشــغيلي الرئيســي وهــو الشــخص المســؤول عــن 

توزيــع المــوارد وتقييــم األداء واتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية حــول القطاعــات التشــغيلية.

أأ -  اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة : 
إن المجموعــة تقــوم ببعــض اآلراء والتقديــرات واالفتراضــات تتعلــق بأســباب مســتقبلية. إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة 
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للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة إبــداء الــرأي والقيــام بتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عــن 
الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة والمبالــغ المدرجــة لإيــرادات والمصاريــف خــالل الســنة. قــد تختلــف النتائــج 

الفعليــة عــن تلــك التقديــرات   .

أ -   اآلراء:
مــن خــالل عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والمبينــة فــي إيضــاح 2 ، قامــت اإلدارة بإبــداء اآلراء التاليــة التــي لهــا أثــر جوهــري 

علــى المبالــغ المدرجــة ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة.

1  - تحقق اإليرادات :
يتــم تحقــق اإليــرادات عندمــا يكــون هنــاك منافــع اقتصاديــة محتملــة للمجموعــة، ويمكــن قيــاس اإليــرادات بصــورة موثــوق بهــا. إن تحديــد 

خصائــص تحقــق اإليــرادات كمــا هــو مذكــور فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 18 يتطلــب آراء هامــة .

2  - تحديد تكلفة العقود :
إن تحديــد التكاليــف المتعلقــة مباشــرة بعقــد معيــن أو الخاصــة بأنشــطة العقــد بشــكل عــام يتطلــب آراء هامــة. إن تحديــد تكاليــف العقــود 
لهــا تأثيــر هــام علـــى تحقـــق اإليــرادات المتعلقــة بالعقــود طويلــة األجــل. تتبــع المجموعــة إرشــادات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 11 لتحديــد 

تكاليــف العقــود وتحقــق اإليــرادات.

3  - تصنيف األراضي :
عند إقتناء األراضي ، تصنف المجموعة األراضي إلى إحدى التصنيفات التالية بناء على أغراض اإلدارة في إستخدام هذه األراضي.

عقارات قيد التطوير:( 1)

عندمــا يكــون غــرض المجموعــة فــي تطويــر األراضــي بهــدف بيعهــا فــي المســتقبل، فــإن كاًل مــن األراضــي وتكاليــف اإلنشــاءات 
يتــم تصنيفهــا كعقــارات قيــد التطويــر.

أعمال تحت التنفيذ :( 2)

عندمــا يكــون غــرض المجموعــة تطويــر األراضــي بهــدف تأجيرهــا أو إســتخدامها فــي المســتقبل ، فــإن كال مــن األراضــي 
وتكاليــف اإلنشــاءات يتــم تصنيفهــا كأعمــال تحــت التنفيــذ.

عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة :( 3)

ــادي للمجموعــة، فــإن األراضــي يتــم تصنيفهــا كعقــارات  ــع األراضــي خــالل النشــاط االعتي عندمــا يكــون غــرض المجموعــة بي
محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة.
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عقارات استثمارية :( 4)

عندمــا يكــون غــرض المجموعــة تأجيــر األراضــي أو اإلحتفــاظ بهــا بهــدف زيــادة قيمتهــا الرأســمالية، أو أن الهــدف لــم يتــم تحديــده 
بعــد، فــإن األراضــي يتــم تصنيفهــا كعقــارات اســتثمارية .

4  - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون :
إن تحديــد قابليــة االســترداد للمبلــغ المســتحق مــن العمــالء ورواج المخــزون والعوامــل المحــددة الحتســاب االنخفــاض فــي قيمــة المدينيــن 

والمخــزون تتضمــن آراء هامــة .

5  - تصنيف الموجودات المالية : 
عنــد إقتنــاء األصــل المالــي، تقــرر المجموعــة مــا إذا كان ســيتم تصنيفــه »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أوالخســائر« أو«متــاح للبيــع«. 

تتبــع المجموعــة إرشــادات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39 لتصنيــف موجوداتهــا الماليــة. 

تقــوم المجموعــة بتصنيــف الموجــودات الماليــة »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر« إذا مــا تــم اقتناؤهــا فــي األصــل بهــدف 
تحقيــق الربــح القصيــر األجــل أو إذا مــا تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أوالخســائر عنــد اإلقتنــاء ، شــريطة إمكانيــة تقديــر 

قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق بهــا . يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات الماليــة األخــرى كاســتثمارات »متاحــة للبيــع«.

6  - إنخفاض قيمة الموجودات المالية :
ــة المتاحــة للبيــع، والــذي يتطلــب آراء هامــة.  ــد إنخفــاض أدوات الملكي ــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 لتحدي ــع المجموعــة إرشــادات معي تتب
والتخــاذ هــذه اآلراء، تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان اإلنخفــاض جوهــري أومطــول فــي القيمــة العادلــة مــا دون تكلفتهــا والمــالءة الماليــة 
وذلــك ضمــن عوامــل أخــرى ، إضافــة إلــى النظــرة المســتقبلية للمنشــأة المســتثمر فيهــا علــى المــدى القصيــر متضمنــة عــدة عوامــل مثــل 
أداء القطــاع والصناعــة والتغيــرات التكنولوجيــة والتدفقــات النقديــة التشــغيلية والتمويليــة. إن تحديــد مــا إذا كان اإلنخفــاض »جوهــري« أو 

»مطــول« يتطلــب آراء هامــة.

7  - تطبيق تفسيرات معيار التقارير المالية رقم 15 – »عقود بناء العقارات« :
إن تحديــد إذا مــا كانــت هــذه العقــود تقــع ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 11 – »عقــود البنــاء«، أو معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 

18 – »االيــرادات« يتطلــب آراء هامــة .

8 - الحصص غير المسيطرة بنسب مادية  :
تعتبــر إدارة المجموعــة أن أي حصــص غيــر مســيطرة بنســبة %5 أو أكثــر مــن حقــوق ملكيــة الشــركة التابعــة ذات الصلــة كحصــص ماديــة. تــم 

عــرض االفصاحــات المتعلقــة بتلــك الحصــص غيــر المســيطرة فــي االيضــاح رقــم )27(. 

ب-  التقديرات واالفتراضات:
إن االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق بأســباب مســتقبلية والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة فــي نهايــة فتــرة التقريــر والتــي لهــا 

مخاطــر جوهريــة فــي حــدوث تعديــالت ماديــة للقيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة الالحقــة هــي علــى الشــكل التالي:

1  - القيمة العادلة للموجودات المالية غير المسعرة:
تقــوم المجموعــة بإحتســاب القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة التــي ال تمــارس نشــاطها فــي ســوق نشــط )أو األوراق الماليــة غيــر المدرجــة( 
عــن طريــق اســتخدام أســس التقييــم . تتضمــن أســس التقييــم اســتخدام عمليــات تجاريــة بحتــة حديثــة ، والرجــوع ألدوات ماليــة أخــرى مشــابهة 
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، واالعتمــاد علــى تحليــل للتدفقــات النقديــة المخصومـــة ، وإســتخدام نمــاذج تســعير الخيــارات التــي تعكــس ظــروف المصــدر المحــددة .إن 
هــذا التقييــم يتطلــب مــن المجموعــة عمــل تقديــرات عــن التدفقــات النقديــة المســتقبلية والمخصومــة والتــي هــي عرضــة ألن تكــون غيــر 

مؤكــدة .

2  - إنخفاض قيمة الشهرة :
ــر »القيمــة  ــك تقدي ــب ذل ــى األقــل. ويتطل ــاك إنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة بشــكل ســنوي عل ــد فيمــا إذا كان هن ــة بتحدي تقــوم المجموع
المســتخدمة« لألصــل أو لوحــدة توليــد النقــد التــي يتــم توزيــع الشــهرة عليهــا. إن تقديــر القيمــة المســتخدمة يتطلــب مــن المجموعــة 
عمــل تقديــرات للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل أو مــن وحــدة توليــد النقــد وكذلــك اختيــار معــدل الخصــم المناســب 

ــة . ــات النقدي ــك التدفق ــة لتل الحتســاب القيمــة الحالي

3  - العقود طويلة األجل:
يتــم التحقــق مــن إيــرادات العقــود طويلــة األجــل وفقــا لطريقــة نســبة اإلنجــاز المحاســبية ، ويتــم إحتســاب نســبة اإلنجــاز بنــاء علــى نســبة 
ــرادات علــى أســاس  تكاليــف األعمــال المنجــزة علــى العقــد حتــى تاريخــه إلجمالــي التكاليــف المقــدرة لــكل عقــد علــى حــده . إن تحقــق اإلي

ــة المنجــزة.  الخصائــص المذكــورة أعــاله ينبغــي أن يتوافــق مــع األعمــال الفعلي

إن تحديــد التكاليــف المقــدرة إلكمــال العقــد وتطبيــق طريقــة نســبة اإلنجــاز تتضمــن تقديــرات. إن التكاليــف واإليــرادات المقــدرة يجــب أن تأخــذ 
فــي اإلعتبــار المطالبــات والتغيــرات المتعلقــة بالعقد.

4  - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون:
إن عمليــة تحديــد مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا ومخصــص المخــزون تتطلــب تقديــرات. إن مخصــص الديــون المشــكوك فــي 
تحصيلهــا يتــم إثباتــه عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن المجموعــة ســوف تكــون غيــر قــادرة علــى تحصيــل ديونهــا. يتــم شــطب 
الديــون المعدومــة عندمــا يتــم تحديدهــا. إن التكلفــة الدفتريــة للمخــزون يتــم تخفيضهــا وإدراجهــا بصافــي القيمــة البيعيــة الممكــن تحقيقهــا 
ــغ  ــغ المخصــص أو المبل ــد مبل ــر تحدي ــع. إن معايي ــة، أو عندمــا تنخفــض أســعار البي ــة أو جزئي ــح متقادمــة بصــورة كلي ــف أو تصب عندمــا تتل
المــراد شــطبه يتضمــن تحاليــل تقــادم وتقييمــات فنيــة وأحــداث الحقــة. إن قيــد المخصصــات وتخفيــض الذمــم المدينــة والمخــزون يخضــع 

لمـــوافقة اإلدارة .

5  - تقييم العقارات االستثمارية :
تقــوم المجموعــة بقيــد عقاراتهــا االســتثمارية بالقيمــة العادلــة حيــث يتــم اإلعتــراف بالتغيــرات فـــى القيمة العادلة فــى بيان األرباح أوالخســائر، 

حيــث يتــم إســتخدام طريقتيــن أساســيتين لتحديــد القيمــة العادلة للعقارات االســتثمارية:

طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة، والتــي يتــم فيهــا اســتخدام المبالــغ المتواليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعة لألصل  أ -  
إســتنادا إلــى العقــود والشــروط االيجاريــة القائمــة وخصمهــا للقيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم يعكــس المخاطــر المتعلقــة بهــذا 

األصــل.

ــى  ــق الرجــوع إل ــاري مســتقل عــن طري ــم عق ــل مقي ــم مــن قب ــرات تت ــى تقدي ــي تعتمــد عل ــة، والت ــل المقارن القيمــة الســوقية أو تحالي ب - 
صفقــات فعليــة حديثــة تمــت بيــن أطــراف أخــرى لعقــارات مشــابهة مــن حيــث الموقــع والحالــة مــع االســتناد إلــى معــارف وخبــرات ذلــك 

المقيــم العقــاري المســتقل.
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6  - إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية: 
إن اإلنخفــاض فــي القيمــة يحــدث عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( القيمــة القابلــة لإســترداد ، والتــي تمثــل 
القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع أو القيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. إن حســاب القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع يتــم بنــاء علــى 
البيانــات المتاحــة مــن معامــالت البيــع فــى معامــالت تجاريــة بحتــة مــن أصــول مماثلــة أو أســعار الســوق المتاحــة ناقصــًا التكاليــف اإلضافيــة 
الالزمــة إلســتبعاد األصــل . يتــم تقديــر القيمــة المســتخدمة بنــاء علــى نمــوذج خصــم التدفقــات النقديــة . تنشــأ تلــك التدفقــات النقديــة مــن 
الموازنــة الماليــة للخمــس ســنوات المقبلــة ، والتــي ال تتضمــن أنشــطة إعــادة الهيكلــة التــي لــم تلتــزم الشــركة بهــا بعــد ، أو أي اســتثمارات 
ــر العوامــل  ــة لالســترداد هــي أكث ــد النقــد( فــي المســتقبل . إن القيمــة القابل ــز أداء األصــل )أو وحــدة تولي ــي مــن شــأنها تعزي ــة والت جوهري
حساســية لمعــدل الخـــصم المســتخدم مـــن خـــالل عمليــة خصــم التدفقــات النقديــة وكذلــك التدفقــات النقديــة المســتقبلية ومعــدل النمــو 

المســتخدم ألغــراض االســتقراء . 

3 -   نقد ونقد معادل

2016 2017

نقد في الصندوق ولدى البنوك 4,223,768 4,377,825

ودائع قصيرة األجل 705,134       1,110,000    

    5,487,825    4,928,902 

إن معــدل الفائــدة الفعلــي علــى الودائــع قصيــرة األجــل تبلــغ %1.75 ســنويًا وتســتحق تلــك الودائــع خــالل ثالثــــة أشهــــر )2016:  يتــراوح مــن 0.75% 
إلــى %1.5 ســنويًا(.

4 -   مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 2016  2017

23,538,784 25,863,597 مدينون تجاريون )أ(

)9,658,694( )5,414,751( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )ب(

13,880,090 20,448,846 

دفعات مقدمة للموردين  3,818,085 2,576,174

شيكات تحت التحصيل  2,851,158 1,405,599

مصاريف مدفوعة مقدمًا 1,248,333 1,138,902

مدينو محجوز ضمان 2,059,629 1,499,964

تأمينات مستردة  202,699 171,014

إعتمادات مستندية 430,362 289,691

مدينون آخرون 779,636         476,429      

 21,437,863   31,838,748 



106

أ(  مدينون تجاريون
كمــا فــي 31 ديســمبر2017 ، بلغــت أرصــدة المدينيــن التجارييــن التــي تأخــر ســدادها ولــم تنخفــض قيمتهــا 20,448,846 دينــار كويتــي )2016 : 

13,880,090 دينــار كويتــي( إن تلــك األرصــدة متعلقــة بعــدد مـــن العمــالء المســتقلين الذيــن ليــس لهــم ســابقة فــي عــدم الســداد. 

إن تحليل أعمار أرصدة المدينين التجاريين هي كما يلي :

تأخر سدادها ولم تنخفض قيمتها

 180 – 91
يوم

365 – 181
المجموعإنخفضت قيمتهايوم

201713,331,6977,117,1495,414,75125,863,597

20167,402,6836,477,4079,658,69423,538,784

كمــا فــي 31 ديســمبر2017، بلغــت أرصــدة المدينيــن التجارييــن التــي إنخفضــت قيمتهــا بالكامــل مبلــغ 5,414,751 دينــار كويتــي )2016 : 
9,658,694 دينــار كويتــي(.  إن األرصــدة المدينــة الفرديــة التــي إنخفضــت قيمتهـــا تتعلــق أساســا بأرصـــدة مدينـــة غيــر محصلــة لفتــرة طويلــة مــن 

العمــالء . 

ب( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي :

 20172016

9,402,198 9,658,694الرصيد في بداية السنة

246,000 232,350المحمل خالل السنة 

)959()4,465,575(مستخدم خالل السنة

11,455         )10,718(       تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

9,658,694    5,414,751    الرصيد في نهاية السنة
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5 – إجمالي المبلغ المستحق من )إلى( عمالء عن أعمال عقود

20172016

تكاليــف العقــود المتكبــدة حتــى تاريخــه زائــدا األربــاح المحققــة )ناقصــًا 
18,996,936 27,065,562الخســائر المحققــة(

)19,652,267(   )30,017,522(  المطالبات المرحلية

    )2,951,960(        )655,331(

والتي تتمثل في :

2,026,169 77,826إجمالي المبلغ المستحق من عمالء عن أعمال عقود

)2,681,500(     )3,029,786(   إجمالي المبلغ المستحق إلى عمالء عن أعمال عقود

   )2,951,960(        )655,331(

6 - اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة
ــا  ــة كالمســاهمين الرئيســيين، أعضــاء مجلــس اإلدارة، أفــراد اإلدارة العلي ــالت متنوعــة مــع أطــراف ذات صل ــة بالدخــول فــي معامــ قامــت المجموعـ
والشــركات الزميلــة وبعــض األطــراف ذات صلــة أخــرى. إن األســعار وشــروط الدفــع المتعلقــة بهــذه المعامــالت يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل إدارة 

المجموعــة. إن األرصــدة والمعامــالت الهامــة التــي تمــت مــع أطــراف ذات صلــة هــي كمــا يلــي:

2016 2017
أطراف ذات 
صلة أخرى شركة زميلة

مساهمون 
رئيسيون

 
األرصدة المتضمنة في بيان  ( 1)

المركز المالي المجمع

11,993,409 8,899,860 7,669,339 671,945 558,576 مستحق من أطراف ذات صلة

44,646 1,044,018 1,044,018 - - مستحق إلى أطراف ذات صلة

إن المستحق من )إلى( أطراف ذات صلة ال تحمل أية فوائد كما أنه التوجد تواريخ محددة للسداد.
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 2016  2017 مزايا أفراد اإلدارة العليا( 2)

 266,641 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 543,582

 6,303 مزايا مكافأة نهاية الخدمة 34,822

45,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  45,000

7 - مخزون

 2016  2017

مـواد أوليـة 19,314,696 23,116,669

 5,901,405 بضاعة جاهزة 3,674,825

    3,276,471 قطـع غيـار 3,825,740   

32,294,545 26,815,261 

    )437,624(      )437,469( مخصص مخزون بطيء الحركة )أ(

 31,856,921 26,377,792

إن الحركة على مخصص مخزون بطيء الحركة هي كما يلي:)أ( 

20172016

437,539 437,624الرصيد في بداية السنة

85             )155(           تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

437,624     437,469     الرصيد في نهاية السنة

8 – عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
إن الحركة خالل السنة هي كما يلي :

 2016  2017

11,715,773 الرصيد في بداية السنة 12,148,718

328,589 إضافات خالل السنة  706,465

- )586,489( إستبعادات خالل السنة 

      104,356       )281,313( تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

  12,148,718 الرصيد في نهاية السنة 11,987,381  
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9 - استثمار في شركات زميلة

نسبة الملكية 

2016 2017
األنشطة 
الرئيسية 2016 2017

بلد 
التأسيس الشركة التابعة

صناعات 18,263 18,263 50% %50

الجمهورية 
العربية 
السورية

شركة أسيكو الكويتية 
السورية – ذ.م.م. 

)18,263( )18,263( مخصص انخفاض القيمة

- -

    3,404,545 3,196,097 عقارات 35% %35
دولة 
الكويت

شركة المساكن الدولية 
للتطوير العقارى - 

ش.م.ك.)عامة(

  3,404,545 3,196,097

إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي :

 2016  2017

الرصيد في بداية السنة 3,404,545 7,852,929

)678,593( )298,783( حصة المجموعة من نتائـج أعمـال شركات زميلة

)309,732( حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة األخرى(   90,335

 58,204 - حصة المجموعة من حركة حقوق ملكية شركة زميلة 

)18,263( - خسائر انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة

    )3,500,000( تخفيض راس المال من استثمار في شركة زميلة           -          

الرصيد في نهاية السنة 3,196,097     3,404,545    
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أ - إن ملخــص المعلومــات الماليــة لشــركة المســاكن الدوليــة للتطويــر العقــارى - ش.م.ك.)عامــة( والتــي تكــون هامــة بشــكل منفــرد للمجموعــة كمــا 
يلــي : 

20172016ملخص بيان المركز المالي 

 12,514,807 10,460,134الموجودات المتداولة 

 12,302,936 12,103,308الموجودات غير المتداولة

)8,701,831()6,682,998(المطلوبات المتداولة 

)5,321,320(    )5,561,417(   المطلوبات غير المتداولة

 10,794,592   10,319,027   صافي الموجودات

ملخص بيان األرباح أو الخسائر

 2,447,031 167,775إيرادات

)5,104,521(   )901,439(      مصاريف 

)2,657,490(   )733,664(      صافي خسارة السنة

ب -  تسويات ملخص المعلومات المالية أعاله مع القيمة الدفترية لالستثمار في الشركة الزميلة المدرجة في البيانات المالية المجمعة :

20172016

 10,319,02710,794,592صافي موجودات الشركة الزميلة

%35%35حصة ملكية المجموعة

3,611,659 3,778,107 

)323,666()365,665(استبعاد األرباح الناتجة عن معامالت مع الشركة األم

)49,897(      )49,897(       تعديالت أخرى 

 3,404,545   3,196,097   القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في الشركة الزميلة

ج -   كمــا فــي 31 ديســمبر2017، بلغــت القيمــة العادلــة لحصــة المجموعــة فــي شــركة المســاكن الدوليــة للتطويــر العقــارى - ش.م.ك.)عامــة( مبلــغ 
2,212,000 دينــار كويتــي )2016: 2,345,000 دينــار كويتــي(.
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10 - عقارات استثمارية
إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي:

20172016

 195,077,637 196,730,683الرصيد في بداية السنة

 989,539 7,577,739إضافات

)1,279,524()353,374(استبعادات

 303,830)136,590(التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية )إيضاح 23(

 1,639,201       )2,751,516(     تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

 196,730,683   201,066,942   الرصيد في نهاية السنة

ــن مســتقلين.  ــاًء علــى أقــل تقييميــن تمــا مــن قبــل مقيَمْي ــة للعقــارات االســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 بن ــم التوصــل إلــى القيمــة العادل ت
ألغــراض تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية، تــم إســتخدام طريقــة التدفقــات النقديــة المخصمومــة وطريقــة مقارنــة المبيعــات، مــع األخــذ 
فــي اإلعتبــار طبيعــة وإســتخدام العقــارات االســتثمارية. إن قيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية تــم تصنيفــه كمســتوى ثالــث للقيمــة العادلــة 

وذلــك بنــاًء علــى مدخــالت أســس التقييــم التــي تــم إســتخدامها.

إن عقــارات اســتثمارية بقيمــة دفتريــة 110,873,803 دينــار كويتــي و 52,032,560 دينــار كويتــي مرهونــة لبنــوك محليــة مقابــل قـــروض ألجــل )إيضــاح 
15( ومرابحــة دائنــة )إيضــاح 16( علــى التوالــي )2016 : 115,710,210 دينــار كويتــي و 46,250,690 دينــار كويتــي علــى التوالــي(.  

قامت إدارة المجموعة بااللتزام بالالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن إرشادات تقييم العقارات االستثمارية.

11 - حقوق انتفاع أراضي مستأجرة

ــة لحقــوق االنتفــاع هــي خمــس  ــت. إن المــدة التعاقدي ــة الكوي ــة العامــة للصناعــة – دول ــل فــي أراضــي مســتأجرة مــن الهيئ إن حقــوق االنتفــاع تتمث
ــد.  ــة للتجدي ســنوات قابل
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12 – ممتلكات وعقارات ومعدات

 

المجمــوع

أعمال رأسمالية 

تحت التنفيذ *

أجهزة كمبيوتر 

ومعدات

أثـــاث

وتركيبــات

 

أدوات

 

مركبـــات آالت ومعدات مبانـــي

 التكلفـــة :

126,319,726 25,983,396 841,260 1,737,979 1,710,964 22,088,655 49,268,513 24,688,959   كما في 31 ديسمبر 2016

11,009,682 4,452,728 96,526 83,535 98,970 3,690,770 1,826,633 760,520   إضافات

)360,544( - - - - )71,304( )289,240( -   إستبعادات

- )15,965,918( - -          21,987 - 12,676,871 3,267,060   التحويالت 

)697,095( )93,700( )3,001( )7,029( )4,199( )8,124( )353,060( )227,982(   تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

136,271,769 14,376,506 934,785 1,814,485 1,827,722 25,699,997 63,129,717 28,488,557   كما في 31 ديسمبر 2017

 االستهالك المتراكم :

30,102,246 - 760,180 981,250 625,351 8,304,725 12,996,005 6,434,735   كما في 31 ديسمبر 2016

6,070,198 - 53,000 295,118 194,066 2,642,589 1,676,165 1,209,260   المحمل خالل السنة

)73,149( - - - - )65,762( )7,387( -   المتعلق باإلستبعادات

)101,287( - )2,747( )6,151( )2,606( )6,829( )36,138( )46,816(   تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

35,998,008 - 810,433 1,270,217 816,811 10,874,723 14,628,645 7,597,179   كما في 31 ديسمبر 2017

 صافي القيمة الدفترية :

100,273,761 14,376,506 124,352 544,268 1,010,911 14,825,274 48,501,072 20,891,378   كما في 31 ديسمبر 2017

96,217,480 25,983,396 81,080 756,729 1,085,613 13,783,930 36,272,508 18,254,224   كما في 31 ديسمبر 2016

 
     تم توزيع االستهالك المحمل خالل السنة كما يلي :

20172016

5,520,5004,565,336تكاليف العمليات 

592,589       549,698       بيان األرباح أو الخسائر المجمع

    6,070,198    5,157,925

إن مباني مصانع المجموعة الواقعة في دولة الكويت مقامة على أراضي مستأجرة من الهيئة العامة للصناعة – دولة الكويت.
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 إن بعض الممتلكات والعقارات والمعدات بصافي قيمة دفترية 4,951,884 دينار كويتي ) 2016: 9,116,221 دينار كويتي ( مرهونة لصالح بنوك 
محلية مقابل قروض ألجل )إيضاح 15(.

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

13 -  مستحق للبنوك

تتمثــل فــي تســهيالت ســحب علــى المكشــوف تحمــل فائــدة تتــراوح مــن %1.5 إلــى %2 )2016: %1.5 إلــى %2( ســنويًا فــوق ســعر الخصــم المعلــن 
مــن قبــل بنــك الكويــت المركــزي وتســتحق عنــد الطلــب. 

14 -  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

2016  2017

12,746,070 14,250,959 دائنون تجاريون

3,048,188 2,418,667 المستحق من شراء شركة تابعة 

1,933,774 4,172,403 دفعات مستلمة من العمالء

407,983 221,464 شيكات مؤجلة الدفع

5,511,165 3,282,626 محجوز ضمان ودائنو مقاولي الباطن

1,006,363 1,297,303 اجازات مستحقة للموظفين

559,293 157,660 المستحق إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

600,062 223,603 ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة

484,545 322,579 المستحق إلى الزكاة

87,000 95,500 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

741,626 1,216,663 مخصصات قضايا ومشاريع وأعمال صيانة

     1,774,784        933,702 مصاريف مستحقة ودائنون آخرون

   28,900,853    28,593,129
 

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

20172016

21,675,17322,829,356الجزء المتداول 

6,071,497      6,917,956     الجزء غير المتداول

   28,593,129   28,900,853



114

15 -  قروض ألجل

2016  2017

29,763,354 19,497,409 الجزء المتداول

    152,191,974    160,547,301 الجزء غير المتداول

    181,955,328   180,044,710

إن القــروض ألجــل تحمــل معــدل فائــدة يتــراوح مــن %1.25 إلــى %2.5 )2016: %1.25 إلــى %2.5( ســنويًا فــوق ســعر الخصــم المعلــن مــن قبــل 
بنــك الكويــت المركــزي كمــا فــي 31 ديســمبر2017.

إن القروض ألجل مضمونة بضمانات من المرتبة األولى كالتالي:
رهن عقارات استثمارية )إيضاح 10(.( 1)

رهن ممتلكات وعقارات و معدات )إيضاح 12(.( 2)

16 -  مرابحة دائنة

2016  2017

مرابحة دائنة 61,977,283 55,493,140

      )1,830,298(        )625,713( ناقصا : تكاليف تمويل مستقبلية غير مطفأة

القيمة الحالية للمرابحة الدائنة 61,351,570    53,662,842    

والتي تتمثل في :

20172016

 9,160,000 9,624,050الجزء المتداول 

 44,502,842     51,727,520     الجزء غير المتداول 

 53,662,842    61,351,570     القيمة الحالية للمرابحة الدائنة

تحمل المرابحة الدائنة أعباء تمويلية بنسبة تتراوح من %4 إلى %4.75 )2016 : 3.75 % إلى %4.25( سنويًا.

إن المرابحة الدائنة مضمونة مقابل رهن عقـارات استثمارية )إيضاح 10(.
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17 -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

2016  2017

الرصيد في بداية السنة 3,189,629 2,794,650

المحمل خالل السنة 918,158 726,838

)335,292( )228,189( المدفوع خالل السنة

           3,433         )6,977( تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

الرصيد في نهاية السنة 3,872,62     3,189,629   

18 -  رأس المال

يتكــون رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن 302,403,714 ســهم )2016 : 288,003,537 ســهم( بقيمــة إســمية 100 فلــس 
للســهم ، وجميــع األســهم نقديــة .

19 -  عالوة إصدار

تمثــل عــالوة اإلصــدار فــي زيــادة قيمــة النقــد المحصــل عــن القيمــة اإلســمية لألســهم المصــدرة . إن عــالوة اإلصــدار غيــر قابلــة للتوزيــع إال فــي الحــاالت 
التــي نــص عليهــا القانــون.

20 -  إحتياطي إجباري

وفقــًا لمتطلبــات قانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم، يتــم تحويــل %10 مــن ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة األم قبــل حصــة 
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وحصــة الــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى حســاب االحتياطــي اإلجبــاري ، 
ويجــوز للشــركة األم إيقــاف هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يتجــاوز رصيــد االحتياطــي %50 مــن رأس المــال ، إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال 

فــي بعــض الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي القـــانون والـــنظام االساســي للشــركة األم.

21 -  إحتياطي اختياري

وفقــا لمتطلبــات النظــام األساســي للشــركة األم ، يتــم تحويــل %10 مــن ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة األم قبــل حصــة مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وحصــة الــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى حســاب االحتياطــي االختيــاري ، ويجــوز إيقــاف هــذا 
التحويــل بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين بنــاًء علــى إقتــراح مجلــس االدارة. اقتــرح مجلــس اإلدارة عــدم تحويــل أي مبلــغ لحســاب 

االحتياطــي االختيــاري للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017. إن هــذا القــرار خاضــع لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين.
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22 -  أسهم خزانة

 2016  2017

1,250,465 1,312,988 عدد أسهم الخزانة

%0.43 0.43% نسبة الملكية

325,121 295,422 القيمة السوقية )بالدينار الكويتي(

432,774 432,774 التكلفة )بالدينار الكويتي(

قامــت الشــركة األم بتجميــد جــزء مــن األربــاح المرحلــة بمــا يســاوي رصيــد أســهم الخزانــة كمــا فــي 31 ديســمبر2017. إن هــذا الرصيــد غيــر قابــل للتوزيــع 
طــوال فتــرة احتفــاظ الشــركة بأســهم الخزانــة. إن أســهم الخزانــة غيــر مرهونــة.

23 -  صافي إيرادات عقارات

 2016  2017

 303,830 )136,590( التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية )إيضاح 10( 

107,125 49,077 أرباح بيع عقارات استثمارية

   7,167,948    6,170,595 صافي إيرادات إيجارات 

   7,578,903     6,083,082
 

24 -  تكاليف الموظفين

إن تكاليف الموظفين موزعة كما يلي :

2016 2017

9,838,724 10,068,393 تكاليف العمليات

    5,762,926     6,802,879 مصاريف عمومية وإدارية

 15,601,650   16,871,272
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25 -  ربحية السهم 

ليــس هنــاك أســهم عاديــة مخففــة متوقــع إصدارهــا. يتــم إحتســاب ربحيــة الســهم بقســمة ربــح الســنة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط 
المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خالل الســنة:

2016  2017

7,238,331 5,130,782 ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم

أسهـــم أسهـــم

288,003,538 288,003,538 عدد األسهم المصدرة في بداية السنة

14,400,177 14,400,177 مضافًا : أسهم منحة 

)1,312,988( )1,312,988( ناقصًا : المتوسط المرجح ألسهم الخزانة 

301,090,727 301,090,727 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

فلــس فلــس

24.04 17.04 ربحية السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم

بلغت ربحية السهم األساسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 25.24 فلس قبل إعادة احتسابها بتأثير إصدار أسهم المنحة.

26 - الجمعية العمومية وتوزيعات االرباح وأسهم المنحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

إقتــرح مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 11 ينايــر 2018 بتوزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 10 فلــس لــكل ســهم بمبلــغ 3,010,907 دينــار 
كويتــي وأســهم منحــة بواقــع 5 أســهم لــكل 100 ســهم ومكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 45,000 دينــار كويتــي عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر2017. إن تلــك اإلقتراحــات تخضــع لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين. كمــا قــرر مجلــس اإلدارة أيضــًا توزيــع أربــاح عينيــة 
ــة(« علــى مســاهمي  بنســبة %5 مــن األســهم المملوكــة مــن قبــل المجموعــة فــي شــركتها التابعــة، »شــركة أســيكو لالنشــاءات - ش.م.ك. )مقفل

الشــركة األم،

وافقــت الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين التــي إنعقــدت بتاريــخ 6 أبريــل 2017 علــى توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 15 فلــس لــكل ســهم بمبلــغ 
4,301,294 دينــار كويتــي، وأســهم منحــة بواقــع 5 أســهم لــكل 100ســهم ، ومكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 45,000 دينــار كويتــي عــن الســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016.
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27 -  الشركة التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة

نسبة ملكية المجموعةاألنشطةبلد
نسبة الملكية للحصص 

غير المسيطرة 

2017201620172016الرئيسيةالتأسيسإسم الشركة التابعة

شركة اسيكو 
لإنشاءات - 

  ش.م.ك. )مقفلة(
 دولة 
الكويت

االنشاءات 
الخرسانية 
%25%25%75%75والمقاوالت

إن إجمالــي الحصــص غيــر المســيطرة الخاصــة بالشــركة التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 هــو 6,445,354 دينــار كويتــي )2016: 4,869,834 دينــار 
كويتــي(

فيما يلي ملخص البيانات المالية للشركات التابعة الرئيسية ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة:

ملخص بيان المركز المالي المجمع:

20172016

 49,291,539  53,875,386الموجودات المتداولة

 )46,444,366()42,564,735(المطلوبات المتداولة

2,847,173  11,310,651  صافي الموجودات المتداولة

 59,432,171  63,854,229الموجودات غير المتداولة

 )42,800,005()49,383,468(المطلوبات غير المتداولة

16,632,166  14,470,761  صافي الموجودات غير المتداولة

 19,479,339  25,781,412صافي الموجودات

 14,609,505  19,336,058صافي الموجودات الخاصة بالمساهمين

 4,869,834  6,445,354صافي الموجودات الخاصة بالحصص غير المسيطرة
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  ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع:

20172016

 67,816,569  79,696,317اإليرادات

 8,342,147  9,802,074صافي ربح السنة

 8,342,147 9,802,074مجموع الدخل الشامل للسنة

 6,256,610  7,351,555مجموع الدخل الشامل الخاص بالشركة األم

 2,085,537  2,450,518مجموع الدخل الشامل الخاص بالحصص غير المسيطرة

28 -  إرتباطات رأسمالية وإلتزامات محتملة

يوجد على المجموعة التزامات محتملة كما يلي:

20172016

10,556,12414,627,057خطابات ضمان

4,813,572    14,537,421   إعتمادات مستندية

  25,093,545  19,440,629
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29 –  معلومات التوزيع القطاعي

فيما يلي البيانات التحليلية لقطاعات النشاط الرئيسية بالمجموعة : 

31 ديسمبر 2017

اإلجمالـــي

قيود
إستبعاد المعامالت

المتبادلة / الحصص 
غيرالمسيطرة اإلجمالـــي المقــاوالت العقارات  الصناعة

101,615,884 )15,779,893( إيرادات العمليات 102,450,441 586,489 14,358,847 117,395,777

)77,203,317( 14,829,368 )92,032,685( )12,381,265( )586,489( )79,064,931( تكاليف العمليات

6,083,082 - 6,083,082 - 6,083,082 -
صافي إيرادات 

عقارات

)549,698( - )549,698( )35,866( )4,092( )509,740( إستهالكات

)10,751,842( - )10,751,842( - )5,319,852( )5,431,990( أعباء تمويلية

5,130,782 )2,427,496( ربح السنة 6,160,342 209,462 1,188,474 7,558,278

407,708,128 )49,587,153( مجموع الموجودات 227,256,183 221,924,574 8,114,524 457,295,281

292,217,903 - مجموع المطلوبات 97,714,434 188,121,573 6,381,896 292,217,903
 

31 ديسمبر 2016

اإلجمالـــي

قيود
إستبعاد المعامالت

المتبادلة / الحصص 
غيرالمسيطرة اإلجمالـــي المقــاوالت العقارات  الصناعة

91,047,340 )21,880,522( 112,927,862 12,174,210 - إيرادات العمليات 100,753,652

70,042,359 )20,714,480( 90,756,839 10,206,980 - تكاليف العمليات 80,549,859

7,578,903 - 7,578,903 - 7,578,903 - صافي إيرادات عقارات

)592,589( - )592,589( )54,408( )4,593( )533,588( إستهالكات

)8,363,579( - )8,363,579( - )4,648,570( )3,715,009( أعباء تمويلية

7,238,331 )2,089,939( ربح السنة 6,759,216 1,788,834 780,220 9,328,270

400,448,577 )49,851,050( مجموع الموجودات 217,832,281 225,803,127 6,664,219 450,299,627

283,531,346 - مجموع المطلوبات 80,641,562 197,058,535 5,831,249 283,531,346
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30 -  إدارة المخاطر المالية

تســتخدم المجموعــة ضمــن نشــاطها االعتيــادي بعــض األدوات الماليــة األوليــة مثــل النقــد والنقــد المعــادل والمدينيــن والموجــودات الماليــة المتاحــة 
ــن ، ونتيجــة لذلــك فإنهــا تتعــرض  ــة والدائني ــة والمســتحق للبنــوك والقــروض ألجــل والمرابحــة الدائن ــى( أطــراف ذات صل ــع والمســتحق مــن )إل للبي

للمخاطــر المشــار إليهــا أدنــاه . ال تســتخدم المجموعــة حاليــا مشــتقات األدوات الماليــة إلدارة هــذه المخاطــر التــي تتعــرض لهــا.

أ -  مخاطر سعر الفائدة
إن األدوات الماليــة تتعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة نتيجــة التغيــرات فــي معــدالت ســعر الفائــدة . إن أســعار الفائــدة الفعليــة والفتــرات التــي 

يتــم خاللهــا إعــادة تســعير أو اســتحقاق الموجــودات والمطلوبـــات الماليـــة يشــار إليهــا فـــي اإليضاحــات المتعلقــة بهــا.

يبيــن الجــدول التالــي أثــر حساســية التغيــر المعقــول المحتمــل فــي أســعار الفائــدة، مــع ثبــات المتغيــرات األخــرى، علــى ربــح المجموعــة )مــن خــالل 
أثــر تغييــر معــدل فائــدة اإلقتــراض(.

األثر على بيان 
األرباح أو الخسائر 

المجمع

الرصيد 
كما في

31  ديسمبر
الزيادة ) / النقص(
في معدل الفائدة السنة

2017

  + 61,798 12,359,698 0.5% + مستحق للبنوك

  + 900,223 180,044,710 0.5% + قروض ألجل 

  + 306,758 61,351,570 0.5% + مرابحة دائنة 

2016

  + 58,138  11,627,612 0.5% + مستحق للبنوك

+ 909,777  181,955,328 0.5% + قروض ألجل

+ 268,314  53,662,842 0.5% + مرابحة دائنة
 

ب - مخاطر االئتمان
إن خطــر االئتمــان هــو خطــر احتمــال عــدم قــدرة أحـــد أطــراف األداة الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه مســببا خســارة مالية للطــرف اآلخــر.  إن الموجودات 
الماليــة التــي قــد تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان تتمثــل أساســا فــي النقــد والنقــد المعــادل والمدينيــن والمســتحق مــن أطــراف ذات صلــة. 
إن النقــد والنقــد المعــادل للمجموعــة مــودع لــدى مؤسســات ماليــة ذات ســمعة ائتمانيــة جيــدة.  كمــا يتــم إثبــات رصيــد المدينيــن بالصافــي بعــد 
خصــم مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.  إن خطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالمدينيــن محــدود نتيجــة للعــدد الكبيــر للعمــالء وتوزعهــم علــى 

صناعــات مختلفــة.

إن الحــد األعلــى لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان الناتــج عــن عــدم ســداد الطــرف المقابــل هــو القيمــة اإلســمية للنقــد والنقــد المعــادل 
والمدينيــن والمســتحق مــن أطــراف ذات صلــة.
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جـ - مخاطر العملة األجنبية
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العملــة األجنبيــة والناتجــة عــن المعامــالت التــي تتــم بعمـــالت غيــر الدينــار الكويتــي. ويمكــن للمجموعــة تخفيــض خطــر 
ــالل اســتخدامها لمشــتقات األدوات الماليــة. وتحــرص المجموعــة علــى إبقــاء صافــي  تعرضهــا لتقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة مــن خـ
التعــرض لمخاطــر العملــة األجنبيــة فــي مســتوى معقــول ، وذلــك مــن خــالل التعامــل بعمــالت ال تتقلــب بشــكل جوهــري مقابــل الدينــار الكويتــي.

يظهر البيان التالي حساسية التغير المحتمل المعقول في سعر صرف العملة بين العمالت األجنبية التالية والدينار الكويتي.

األثر على الدخل
 الشامل اآلخر 

المجمع

األثر على بيان 
األرباح أو الخسائر 

المجمع

الزيادة
)/ النقص(

مقابل
الدينار الكويتي العملة

2017

 + 954,988  + 277,225 درهم اماراتي + 5% 

 + 21,585  + 2,663 ريال سعودي + 5% 

 + 219,105  + 51,055 ريال قطري + 5% 

2016

± 891,276 ± 406,844 درهم اماراتي + 5% 

± 80,688 ± 2,607 ريال سعودي + 5% 

± 129,682 ± 8,355 ريال قطري + 5% 

د -  مخاطر السيولة
ــة.  وإلدارة هــذه  ــاألدوات المالي ــة ب ــا المتعلقـ ــر األمــوال الالزمــة لســداد إلتزاماته ــى توفي ــدم مقــدرة المجموعــة عل ــج مخاطــر الســيولة عــن عـ تنت

المخاطــر تقــوم المجموعــة بتقييــم المقــدرة الماليــة لعمالئهــا بشــكل دوري، وتســتثمر فــي االســتثمارات القابلــة للتســييل الســريع. 

عملية إدارة مخاطر السيولة 
إن عملية إدارة السيولة لدى المجموعة ، كما هي مطبقة في المجموعة تشتمل على : 

التمويل اليومي، ويدار عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من القدرة على مواجهة المتطلبات؛- 
مراقبة نسب السيولة في بيان المركز المالي تجاه المتطلبات الداخلية والتنظيمية. - 
إدارة تركز ونمط استحقاق الديون.- 

إن الجــدول التالــي يلخــص اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات المجموعــة. تــم تحديــد اســتحقاقات الموجــودات و المطلوبــات بنــاًء علــى توقــع 
اســتردادها او تســويتها. يســتند اســتحقاق الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع والعقــارات االســتثمارية والمخــزون العقــاري بنــاًء علــى تقديــر اإلدارة 

لســيولة هــذه الموجــودات.
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إن جدول االستحقاق الخاص بالموجودات و المطلوبات المالية كما في 31 ديسمبر كالتالي: 

 الموجودات
 3 - 1
أشهر 

 12 – 3
شهر

 5 - 1
المجموعسنوات

4,928,902--4,928,902نقد ونقد معادل

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

إجمالي المبلغ المستحق من عمالء عن 
77,826-77,826-أعمال عقود

8,899,860-8,899,860-مستحق من أطراف ذات صلة

26,377,792-26,377,792-مخزون 

11,987,381-11,987,381-عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 

779,158779,158--موجودات مالية متاحة للبيع

3,196,0973,196,097--استثمار في شركات زميلة 

201,066,942201,066,942--عقارات استثمارية

12,428,32912,428,329--حقوق إنتفاع أراضي مستأجرة

100,273,761100,273,761--ممتلكات وعقارات ومعدات

5,853,3325,853,332--شهرة

4,928,90279,181,607323,597,619407,708,128

 المطلوبات 

12,359,698-12,359,698-مستحق للبنوك

641,68221,033,4916,917,95628,593,129دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

1,922,371--1,922,371توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

إجمالي المبلغ المستحق إلى عمالء عن 
3,029,786-3,029,786-أعمال عقود

1,044,0181,044,018--مستحق إلى أطراف ذات صلة

19,497,409160,547,301180,044,710-قروض ألجل

9,624,05051,727,52061,351,570-مرابحة دائنة

3,872,6213,872,621--مخصص مكافأة نهاية الخدمة

2,564,05365,544,434224,109,416292,217,903
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الموجودات
 3 - 1
أشهر

 12 – 3
شهر

 5 – 1
المجموعسنوات

5,487,825 --5,487,825نقد ونقد معادل

 21,437,863 -21,437,863-مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

إجمالي المبلغ المستحق من عمالء عن 
2,026,169 -2,026,169-أعمال عقود

11,993,409 -2,987,3439,006,066مستحق من أطراف ذات صلة

31,856,921 -4,127,21827,729,703مخزون 

12,148,718 -12,148,718-عقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة 

863,303 863,303--موجودات مالية متاحة للبيع

 3,404,545 3,404,545--استثمار في شركات زميلة 

196,730,683 196,730,683--عقارات استثمارية

12,428,32912,428,329--حقوق إنتفاع أراضي مستأجرة

96,217,480 96,217,480--ممتلكات وعقارات ومعدات

5,853,332 5,853,332--شهرة

12,602,38672,348,519 315,497,672400,448,577

  المطلوبات 

11,627,612-11,627,612-مستحق للبنوك

1,731,17021,098,1866,071,49728,900,853دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

1,468,936--1,468,936توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

إجمالي المبلغ المستحق إلى عمالء عن 
2,681,500--2,681,500أعمال عقود

44,64644,646--مستحق إلى أطراف ذات صلة

29,763,354152,191,974181,955,328-قروض ألجل

9,160,00044,502,84253,662,842-مرابحة دائنة

3,189,6293,189,629--مخصص مكافأة نهاية الخدمة

5,881,60671,649,152206,000,588283,531,346
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هـ - مخاطر أسعار أدوات الملكية
إن مخاطــر أســعار أدوات الملكيــة هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة ألدوات الملكيــة كنتيجــة لتغيــرات مســتوى مؤشــرات أدوات الملكيــة وقيمــة 
األســهم بشــكل منفــرد. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، ليــس لــدى المجموعــة تعــرض لتلــك المخاطــر حيــث أن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع 

مدرجــة بالتكلفــة.

31 -  قياس القيمة العادلة 

تقوم المجموعة بقياس الموجودات غير المالية كالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية.

تمثــل القيمــة العادلــة المبلــغ المســتلم مــن بيــع األصــل أو المدفــوع لســداد اإللتــزام مــن خــالل عمليــة تجاريــة بحتــة بيــن أطــراف الســوق كمــا فــي تاريــخ 
القيــاس. يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى فرضيــة إتمــام عمليــة بيــع األصــل أو ســداد االلتــزام بإحــدى الطــرق التاليــة:

· من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.	

· من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.	

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها أو اإلفصــاح عنهــا بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة مــن خــالل مســتوى قيــاس 
متسلســل إســتنادا إلــى أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري نســبة إلــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل كمــا يلــي:

المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المماثلة.
المســتوى الثانــى: المدخــالت غيــر المســعرة المتضمنــة فــي المســتوي االول والتــي تــم معاينتهــا للموجــودات والمطلوبــات  ســواء بصــورة مباشــرة  

)كاالســعار( او بصــورة غيــر مباشــرة )مشــتقة مــن االســعار( .
المستوى الثالث: المدخالت للموجودات والمطلوبات والتي لم تعتمد علي معاينتها من خالل السوق )مدخالت غير معاينة(.

كمــا فــي 31 ديســمبر، فــإن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة ، بإســتثناء بعــض الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع والمســجلة 
بالتكلفــة. لقــد قــدرت إدارة المجموعــة أن القيمــة العادلــة ألدواتهــا الماليــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة بشــكل كبيــر نظــرا لقصــر فتــرة إســتحقاق هــذه 

األدوات الماليــة.

لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول والثاني والثالث خالل السنة.

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم اإلعتــراف بهــا فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس دوري، تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت هنــاك تحويــالت 
قــد تمــت لهــم بيــن مســتويات القيــاس المتسلســل وذلــك عــن طريــق إعــادة تقديــر أســاس التصنيــف )إســتنادا إلــى أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري 

نســبة إلــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.
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32 -  إدارة مخاطر الموارد المالية

إن هــدف المجموعــة عنــد إدارة مواردهــا الماليــة هــو المحافظــة علــى قدرتهــا علــى اإلســتمرار، وذلــك لتوفيــر عوائــد لحاملــي األســهم ومنافـــع 
للمســتخدمين الخارجييــن، وكذلــك للمحافظــة علــى هيــكل مثالــي للمــوارد الماليــة لتخفيــض إعبــاء خدمــة المــوارد الماليــة.  

وللمحافظــة أو لتعديــل الهيــكل المثالــي للمــوارد الماليــة ، يمكــن للمجموعــة تنظيــم مبالــغ التوزيعــات النقديــة المدفوعــة للمســاهمين، تخفيــض رأس 
المــال المدفــوع ، إصــدار أســهم جديــدة ، بيــع بعــض الموجــودات لتخفيــض الديــون ، ســداد قــروض أو الحصــول علـــى قــروض جديــدة. 

بالمقارنــة بالشــركات األخــرى فــي نفــس المجــال ، تقــوم المجموعــة بمراقبــة المــوارد الماليــة بإســتخدام نســبة الديــن إلــى المــوارد الماليــة ، والــذي 
يمثــل صافــي الديــون مقســوما علــى المــوارد الماليــة . يتــم إحتســاب صافــي الديــون كإجمالــي اإلقتــراض ناقصــا النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك. 

يتــم إحتســاب إجمالــي المــوارد الماليــة كحقــوق الملكيــة والتــي تظهــر فــي بيـــان المركـــز المالـــي المجمــع مضافــا اليهــا صافــي الديــون.

لغرض إدارة مخاطر الموارد المالية ، يتكون إجمالي الموارد المالية مما يلي :

20172016

11,627,612  12,359,698مستحق للبنوك

 181,955,328 180,044,710قروض ألجل

 53,662,842 61,351,570مرابحة دائنة

)5,487,825(    )4,928,902(    يخصم : نقد ونقد معادل

241,757,957  248,827,076صافي الديون

116,917,231  115,490,225مجموع حقوق الملكية

358,675,188    364,317,301  إجمالى الموارد المالية

%67.40          %68.29          نسبة الدين إلى الموارد المالية


