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الرؤية، املهمة، والقيم
الرؤية

تصبح  ان  الى  تطمح  للصناعات  أسيكو 
عن  عالميا  بها  معترفًا  تجارية  عالمة 
تنويع  خالل  من  و  الشركة  قيم  طريق 
وتحقيق  الذات،  على  واالعتماد  األنشطة 
التأثير  ودون  راسخة  لخطة  وفقا  وعودنا 

على الجودة.

المهمة
من  المتكاملة  والتنمية  النمو  تحقيق 
تنا  منتجا ة  د جو على  ظ  لحفا ا ل  خال
وبناء  المحدد  الوقت  في  وتسليمها 

شراكات ثابتة ومتينة مدى الحياة.

القيم
المستمر،  والتطوير  التنوع  الموظفون:   •
والنزاهة. الجماعي  والعمل  والشفافية، 

• األداء: توصيل منتجات من أفضل جودة 
في وقت قياسي و منتظم.

تحقيق  المستقبلية:  وطموحاتنا  الروح   •
العائد  ورفع  الطويل  المدى  على  النمو 

على حقوق المساهمين.
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المساهمين الكرام
يطيب لي أن التقي بكم من جديد ألعرض على حضراتكم التقرير المالي 
للصناعات،  اسيكو  لشركة   2014 31 ديسمبر  في  المنتهية  المالية  للسنة 
في  آت  هو  بما  والتفاؤل  األمل  عناصر  من  الكثير  طياته  بين  يحمل  والذي 

االعوام القادمة بإذن اهلل.

وذلك   2014 العام  نهاية  مع  جيدة  مالية  أرباح  بتحقيق  علينا  اهلل  من  لقد 
بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس االدارة مدعومًا بالجهاز التنفيذي 
عن  أسفر  الذي  االمر  االخرى،  الجهة  من  الكرام  وبالمساهمين  جهة،  من 
كافة  على  دقيق  بشكل  لها  مخططًا  كان  التي  األهداف  كافة  تحقيق 

القطاعات والمحاور المختلفة.

السنة  عن  للشركة  المالية  البيانات  لمعطيات  السريعة  القراءة  خالل  ومن 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 فإنه يمكن القول أن »أسيكو« نجحت 
في زيادة إيراداتها التشغيلية السنوية إلى 69.192 مليون دينار  كويتي لعام 
2014 مقارنة بـ  53.762 مليون كويتي في عام 2013، االمر الذي نجم عنه 
تحقيق أرباح مجزية بواقع 8.335 مليون دينار كويتي، وبربحية سهم بلغت 

32.04 فلس كويتي.

أن إجمالي قيمة اصول  القول  الشركة فإنه يمكن  بأصول  أما فيما يتعلق 
العام  نهاية  مع  كويتي  دينار  مليون   297.873 إلى  ارتفعت  قد  الشركة 

2014 مقارنة بـ  250.378 مليون دينار كويتي في العام 2013.

ودعم  ساهم  لكل  الجزيل  بالشكر  اتقدم  ان  إال  يسعني  ال  الختام  وفي 
تحقيق هذا النجاح بدءًا من أعضاء مجلس اإلدارة والجهاز التنفيذي وجميع 
زالوا  وما  كانوا  الذين  الكرام  المساهمين  إلى  وصواًل  بالشركة،  العاملين 

يعتبرون بمثابة حجر األساس في تحقيق النجاح تلو النجاح...

عبدالعزيز احمد االيوب
رئيس مجلس االدارة

كلمة رئيس
جملس االدارة 
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كلمة نائب رئيس 
جملس اإلدارة

السادة / المساهمون الكرام           المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

مع نهاية سنة مالية مضت وبداية سنة مالية جديدة إسمحوا لي أن أحييكم وأن 
أعرض على سيادتكم أهم إنجازات شركة أسيكو للصناعات والتي استطاعت 
خالل السنة المالية الماضية أن تحقق ما سبق ووعدناكم به من إنجازات وأرباح 
مجزية، بل وأنني ألجزم أن أرباح السنة الماضية كانت أرباحًا إستثنائية نتمنى أن 

تحوز على قبولكم واستحسانكم وتتوائم مع نطًلعاتكم .

لقد إستطاعت »أسيكو« خالل السنة الماضية تحقيق إستراتيجيتها الموضوعة 
الشركة  نجحت  حيث  اإلستثنائية،  األرباح  هذه  تحقيق  إلى  أدت  والتي  مسبقًا 
التوسع  من  ومساندتكم  دعمكم  بفضل  ثم  أواًل  وجل  عز  اهلل  من  بفضل 
داخليًا وخارجيًا من خالل شراء أصول هامة وحيوية من شأنها أن تعزز من قيمة 
الشركة وموجوداتها من جهة، وأن تساعدها على تحقيق المزيد من التقدم 

والنجاح من الجهة األخرى. 

في  التنوع  خالل  من  المخاطر  توزيع  أساس  على  مبنية  اإلستراتيجية  هذه  إن 
وضع  في  يساهم  مما  الشركة  ألصول  الجغرافي  والتنوع  الدخل  مصادر 

مخاطر اإلستثمار ضمن الحدود المقبولة. 

أصوال  تمتلك  اليوم  أسيكو  فإن  الدخل  مصادر  في  التوزع  صعيد  على 
في  الحيوية  القطاعات  من  يعتبر  الذي  اإلنشاءات  قطاع  تخدم  تشغيلية 
األسواق التي تتواجد فيها أصولنا ومن تلك األصول صناعة األسمنت بكافة 
أنواعه وصناعة الخرسانة الخلوية بكافة أنواعها المسلحة وغير المسلحة 
وصناعة  األسمنتي  والطابوق  )المتداخل(  اإلنترلوك  طابوق  وصناعة 
هنالك  أن  كما  الجهد،  مسبقة  الخرسانة  وصناعة  الجاهزة  الخرسانة 
توًجه لدراسة الدخول في صناعات أخرى في مجال تشكيل الحديد والتي 

سيكون لها أثر إيجابي في إيرادات الشركة لعام 2015.

في  أخرى  أنشطة  الشركة  تمارس  الصناعية،  األنشطة  إلى  فباإلضافة 
القطاعات العقارية وكذلك هناك أنشطة عقارية أخرى ذات عوائد تأجيرية 
والفجيرة  دبي  في  والفندقية  العقارية  أصولنا  خالل  من  تشغيلية  وأخرى 
قطاع  في  نشيطة  الشركة  أن  كما  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في 

المقاوالت أيضًا.

عدة  في  موجودة  الشركة  أصول  فإن  الجغرافي،  التوزع  صعيد  وعلى 
إستراتيجية  تحقيق  في  يساهم  مما  جيدة  عوائد  وذات  مستقرة  أسواق 

الشركة وتطلعات المساهمين.

الشركة نجحت فيما  أن  القول  المالية نستطيع  البيانات  ومن خالل قراءة 
يلي :

90.707 مليون دينار كويتي لعام  - زيادة حقوق ملكية المساهمين إلى 
2014 مقارنة ب 84.200 مليون دينار كويتي لعام 2013 أي بنسبة %7.73.

- زيادة أصول الشركة إلى 297.873 مليون دينار كويتي لعام 2014 مقارنة 
وزيادة   %18.97 بنسية  أي   2013 لعام  كويتي  دينار  مليون   250.378 ب 
العائد على تلك األصول إلى 2.80% مقارنة ب 2.60% لعام 2013 أي بنسبة 

.%0.20
- زيادة اإليرادات التشغيلية للشركة إلى 69.192 مليون دينار كويتي لعام 
2014 مقارنة ب 53.762 مليون دينار كويتي لعام 2013 أي بنسبة %28.70 .

 2014 لعام  كويتي  دينار  مليون   8.335 إلى  الشركة  أرباح  صافي  زيادة   -
مما   %29.95 بنسبة  أي   2013 لعام  كويتي  دينار  مليون   6.414 ب  مقارنة 
أدى إلى زيادة ربحية السهم إلى 32.04 فلس لعام 2014 مقارنة ب 24.66 

فلس لعام 2013.
مساهمينا األعزاء ،،،

يتمثل التحدي الذي يكمن أمام أنظار مجلس اإلدارة في المرحلة القادمة 
والعوائد  األرباح  من  المزيد  تحقيق  في  مسيرتنا  على  الحفاظ  كيفية  في 
وتحويلها  جديدة  حقيقية  إستثمارية  فرص  إيجاد  إلى  باإلضافة  الجيدة، 
ألصول هامة ترضي تطلعاتكم، لذا فإننا لن نألوا جهدًا في سبيل تحقيق 
تحقيقه  على  تساعدنا  التي  والوسائل  السبل  كافة  واستثمار  كله،  ذلك 

لنكون عند حسن ًظًنكم...واهلل ولي التوفيق.

غسان الخالد
نائب رئيس مجلس االدارة
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التعريف عن أسيكو
الضرورات  منتجاتها  تلبي  النمو،  سريعة  كويتية  شركة  هي  أسيكو 
خرجت  ولقد  البناء.  مواد  من  العصرية  الحياة  متطلبات  و  األساسية 
أنشطة الشركة إلى أبعد من حدود الكويت لتصل إلى غيرها من دول 
مصانعها  خالل  من  حاليًا  الشركة  وتعمل  الخليجي.  التعاون  مجلس 
المملكة  العربية،  اإلمارات  دولة  الكويت،  دولة  من  كل  في  المتواجدة 
العربية السعودية، و دولة قطر على تصنيع وحدات البناء من الخرسانة 
سبيل  على  منها  خاصة  بمواصفات  المسلحة  وغير  المسلحة  الخلوية 
المثال ال الحصر خفة الوزن والعزل الحراري و مقاومتها للحريق و األمان 

البيئي.

 وتستخدم الشركة لتصنيع منتجاتها الخامات األساسية األكثر تقدمًا 
الشركة  طموح  يقف  وال   . والجير  واألسمنت  المطحون   الرمل  مثل 
من  ألكثر  التوسعية  خططها  تمتد  بل  فقط،  الدول  هذه  في  للتواجد 
ذلك للتواجد في دول الشرق األوسط و شمال إفريقيا وفقًا إلستراتيجية 

توسعية مدروسة بدقة لتعظيم عوائدها و أرباحها المستقبلية.

كما تنتج شركة أسيكو للصناعات مادة اإلسمنت بنوعية البورتالندي 
والمؤسسة  العامة  األشغال  وزارة  إعتمدت  وقد  والمقاوم،  العادي 
أسيكو  ومنتجات  مصنع  أساسي  بشكل  السكنية  للرعاية  العامة 
لإلسمنت باإلضافة إلى غيرها من منتجات أسيكو لإلسمنت باإلضافة 
أسيكو  شركة  قامت  كما  الحكومية.  الجهات  من  غيرها  إلى 
مصنع  خالل  من  الجاهزة  الخرسانة  سوق  إلى  بالدخول  للصناعات 
الكويتي.  السوق  في  عليها  المتزايد  الطلب  لتلبي  بإنتاجها   مختص 
ويحسب لشركة أسيكو للصناعات توفر العمالة المؤهلة بما في ذلك 
المستشارين والمهندسين والفنيين المهرة تحت قيادة اإلدارة العليا 
البناء  مواد  صناعة  مجال  في  الواسعة  بالخبرة  تمتاز  والتي  التنفيذية 
وخارجها  الكويت  داخل  الشركة  مصانع  جميع  تمتاز  و  واإلنشاءات. 
الفحوصات  إلجراء  الالزمة  والمعدات  األجهزة  بأحدث  مجهزة  بأنها 

واالختبارات وفقًا للمعايير والمواصفات المحلية والدولية.

المقاوالت  عالم  إلى  الدخول  للصناعات  أسيكو  شركة  إستطاعت 
بخطى ثابتة عبر »أسيكو لإلنشاءات« والتي إعتمدت تصنيف A من قبل 
هذه  إستطاعت  حيث  الكويت،  دولة  في  المركزية  المناقصات  لجنة 
ظهر  حيث  اإلنشاءات  عالم  في  التقليدية  النظم  تكسر  أن  الشركة 
نظامها  إلى  باإلضافة  وإقليمًا  محليًا  مشاريعها  خالل  من  جليًا  ذلك 

اإلنشائي الخاص والذي أصبح يعرف بنظام أسيكو للبناء.

التطوير  قطاع  في  نشاطها  للصناعات  أسيكو  شركة  عززت  كما 
العقاري  للتطوير  المساكن  شركة  مع  التعاون  طريق  عن  السكني 
الوحدات  بناء  في  وتعمل  لها،  العقاري  التطوير  ذراع  تعتبر  التي 
من  التعامل  هذا  ولعل  المتقدمة.  الدولية  المعايير  وفق  السكنية 
خبرة  وتحقيق  الشركة  لسمعة  المطلق  التكامل  يكفل  أن  شأنه 

راسخة وملموسة لها بين شركات العقارات. 

سوق  إلى  الدخول  في  للصناعات  أسيكو  شركة  ذلك  ساعد  وقد 
العقارات بقوة من خالل المشروعات العقارية والفندقية التالية: 

حيث  زايد  الشيخ  شارع  في  يقع  والذي  دبي  رويال  راديسون  فندق 
يتألف من 60 طابقًا و 471 غرفة وجناحًا يعتبر مثااًل يحتذى به وذلك 

من خالل جمالية التصميم وإبداع التنفيذ.

كما أن برج نسيمة للشقق الفندقية قد صمم خصيصًا ليكون وجهًة 
على  أو  السكني  الصعيد  على  سواًء  والرقي  التميز  عن  باحٍث  لكل 
الصعيد التجاري وذلك من خالل موقعه المتميز في شارع الشيخ زايد 
باإلضافة إلى مجموعة الخدمات التي يقدمها والتي تجعل اإلقامة 

فيه متعة ال حدود لها.

أما منتجع راديسون بلو الفجيرة فإنه يمتد ألكثر من نصف كيلومتر 
على طول الشاطئ حيث يمكنك اإلستمتاع بجمال الطبيعة الخالب 

والذي يمنحك اإلحساس المطلق بالراحة واإلستجمام.

العديد  إلى  باإلضافة  وجناح  غرفة   257 على  الفجيرة  منتجع  يحتوي 
من الخدمات والمميزات التي تجعل اإلقامة فيه متعة ال تنسى.

هذا باإلضافة إلى مشروع أسيكو بيزنس بارك.

حجم  و  السوقية  قيمتها  بضخامة  للصناعات  أسيكو  شركة  إن 
إستثماراتها المتنامية في السوقين الصناعي و العقاري ومشاريعها 
على مستوى المنطقة، وبما إستحدثته من تغيير في حجم و نوعية 
لفكر  إمتداد  هي  إنما  العقارية،  الساحة  على  المطروحة  المشاريع 
إتحدوا  الذين  مجاالتهم  في  الخبرة  ذوي  المؤسسين  من  مجموعة 
لتكون بحق  »أسيكو«  بوتقة  رؤيتهم في  ليوحدوا  معًا في فكرهم 
و  اإلنشاءات  و  المتطورة  البناء  مواد  صناعة  عالم  في  رائدة  شركة 

التطوير العقاري. 
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إدارة اخملاطر2014... عام اإلجنازات

أسيكو والعنصر البشري

المستويين  على  اإلنجازات  من  العديد   2014 عام  في  أسيكو  حققت 
اإلدارة  إلستراتيجية  دقيق  تنفيذ  خالل  من  وذلك  واإلقليمي  المحلي 
أولى  ضمن  المساهمين  مصلحة  لوضع  تزال  وما  سعت  التي  التنفيذية 
شركة  وهي  ألسيكو  التابعة  الشركات  إحدى  إستطاعت  حيث  أولوياتها 
الجاهزة  للمباني  الصناعية  الشركة  على  تستحوذ  أن  لإلنشاءات  أسيكو 
باإلضافة  الصب  مسبقة  الخرسانة  انتاج  في  المتخصصة  واإلنشاءات 
الجاهزة والمشاريع اإلنشائية حيث تغير اإلسم لتصبح شركة  للخرسانة 

أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة واإلنشاءات. 

شركة أسيكو الصناعية للمباني الجاهزة واالنشاءات مصنفة درجة أولى 
من قبل لجنة المناقصات المركزية في دولة الكويت وقد نفذت العديد 

من المشاريع الضخمة في دولة الكويت. 

خالل  من  المنتجات  في  التكاملية  تعزيز  على  أيضًا  أسيكو  عملت  كما   
الشركة  قامت  حيث  حيوية  إنشائية  لمواد  جديدة  إنتاج  خطوط  إضافة 
السوق  طلبات  لتلبية  وذلك  االبيض   األسمنت  وهو  جديد  منتج  بإضافة 

المحلي المتزايدة على هذا المنتج. 

يمكن أن يستخدم األسمنت االبيض في العديد من المجاالت كالديكور 
المرور على الطرقات،  الفني، أرصفة وحواجز الطرق، عالمات  والتشطيب 

تعبئة الفراغات والربط بين الحجارة للصق وتثبيت الرخام ...الخ

إضافة  خالل  من  المتداخل  البالط  عالم  إلى  أيضًا  الشركة  دخلت  كما     
البالط  إنتاج  يتم  حيث  الصناعة  هذه  في  اإلنتاج  خطوط  أحدث  من  واحد 
ويمتاز  والعالمية  المحلية  والمواصفات  المعايير  أعلى  وفق  المتداخل 
عملية  في  المستخدمة  اآلالت  أن  منها  أسباب  لعدة  العالية  بالجودة 
هذا  في  التكنولوجيا  له  ماتوصلت  وأحدث  أفضل  من  تعتبر  التصنيع 
للمواصفات  ومطابقة  الجودة  عالية  أولية  مواد  إستخدام  المجال، 
المجال،  هذا  في  كبيرة  بخبرة  يتمتع  فني  طاقم  والعالمية،  المحلية 
التنوع الكبير في أشكال وألوان البالط المتداخل، التأكد من جودة المنتج 

وفقًا ألحدث المعايير العالمية باالضافة لخدمة ما بعد البيع.   

سعت وما تزال إدارة أسيكو التنفيذية على الحد من مخاطر اإلستثمارات 
المتنوعة ألسيكو حرصًا وحفاظًا على حقوق المساهمين ومن هنا كان 
في  وحيوي  إستراتيجي  دور  أسيكو  لمجموعة  المخاطر  إدارة  لتأسيس 
التوصيات  ووضع  لتقييمها  واإلستثمارات  والشراكات  األصول  دراسة 

الخاصة لكل منها وذلك لتحقيق األهداف والتوقعات المرجوة. 

اإلستثمار  مخاطر  تخفيض  في  هامًا  دورًا  المخاطر  إدارة  لعبت  لقد 
التي  الدراسات والبحوث اإلستقصائية  األدنى وذلك من خالل  الحد  إلى 
تقدمها عن المشاريع واألسواق المستهدفة محليًا وعالميًا مما ساعد 
الشركة  بمصالح  المتعلقة  الحيوية  القرارت  إتخاذ  سرعة  على  الشركة 

المختلفة.

التي  اإلنجازات  صناعة  في  الرئيسي  العامل  أسيكو  موظفو  يعتبر 
فنية  خبرات  من  يمتلكون  بما  به  تمر  الذي  والتطور  الشركة  تحققها 

عالية وقدرات إبداعية على إستمرار العمل وتطويره. 

أدركت أسيكو األهمية الكبيرة للعنصر البشري فيها وعملت على توثيق 
العالقة به وتهئية مقومات إستقراره وتعزيز والئه وإنتمائه وتطوير مناخ 

العمل الفعال وإحاطته بالعناصر المحفزة التي تنمي قدراته اإلبداعية.
بعملهم  لإلرتقاء  موظفيها  وتدريب  تطوير  على  دائما  أسيكو  تعمل 

وتحسين إنتاجيتهم بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية السريعة.   
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
السادة المساهمين المحترمين

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

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقـة لشركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( )الشركة األم( وشركاتها التابعة )المجموعة( والتي تتضمن 
بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2014 وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية 

المجمعة للسنة المالية المنتهية آنذاك وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إعداد وعرض البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية من مسؤولية اإلدارة . وتقوم اإلدارة بتحديد 

نظام الرقابة الداخلي الذي تراه ضروريا العداد البيانات المالية المجمعة بحيث ال تتضمن أخطاء مادية سواء كانت ناتجة عن االحتيال أو الخطأ . 

مسؤولية مراقبي الحسابات
التي  الدولية  التدقيق  بالتدقيق وفقا لمعايير  . لقد قمنا  به  الذي قمنا  التدقيق  بناء على  المجمعة  المالية  البيانات  الرأي حول  إبداء  إن مسئوليتنا هي 
تتطلب اإللتزام بأخالق المهنة وتخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة ال تتضمن أخطاء مادية . 
تشتمل إجراءات التدقيق الحصول على األدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة . يتم اختيار اإلجراءات استنادا إلى تقدير 
مراقبي الحسابات ، وتشتمل على تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجـة عن االحتيال أو الخطأ. ولتقييم تلك 
المجمعة بصورة عادلة بغرض تصميم إجراءات  المالية  البيانات  الداخلي إلعداد وعرض  الرقابة  االعتبار نظام  الحسابات في  ، يأخذ مراقبي  المخاطر 
التدقيق المالئمة للظروف وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلي . ويتضمن التدقيق تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية 

المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم شامل لعرض البيانات المالية المجمعة . 

بإعتقادنا أن األدلة المؤيدة التي تم الحصول عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا يمكننا من إبداء رأينا . 

الرأي
. )عامة(  المالي لشركة أسيكـو للصناعات - ش.م.ك  – المركز  المادية  النواحي  – من جميع  المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة  البيانات  ، إن  برأينا 

وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر 2014 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية آنذاك وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية . 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
التأسيس  وعقد  التنفيذية  والئحته  وتعديالته   2012 لسنة   25 رقم  الشركات  قانون  عليه  نص  ما  تتضمن  المجمعة  المالية  البيانات  أن   ، كذلك  برأينا 
والنظام األساسي للشركة األم ، وأننا قد حصلنا على المعلومات التي رأيناها ضرورية ألداء مهمتنا . وأن الشركة األم تمسك حسابات منتظمة ، وأن 
الجرد أجري وفقا لألصول المرعية ، وأن المعلومات المحاسبية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة األم . وفي 
25 لسنة  2014 مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم  31 ديسمبر  حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل السنة المالية المنتهية في 
نتائج  أو  للمجموعة  المالي  المركز  يؤثر ماديا في  ، على وجه  األم  للشركة  والنظام األساسي  التأسيس  أو لعقد  التنفيذية  2012 وتعديالته والئحته 

أعمالها .

د. شعيب عبداهلل شعيب
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 33

RSM البزيع وشركاهم

علي عويد رخيص
مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم 72

عضو في المجموعة الدولية للمحاسبة

احملتويات
21 تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

22  بيان المركز المالي المجمع

23  بيان األرباح أو الخسائر المجمع 

24  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع

25  بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع 

26  بيان التدفقات النقدية المجمع

28  إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

دولــة الكويـت
11 فبراير 2015
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 2,187,566
 13,942,989
 1,304,877
 9,779,176

 10,076,088
 6,544,956
 1,257,791

 12,913,876
 50,000

 173,146,618
 12,408,995
 49,282,141
 4,977,781

 297,872,854

 7,139,457
 23,146,161
 1,096,898
 2,302,097

 758,900
 112,066,999
 52,939,403

 2,118,534
 201,568,449

 26,122,770
 24,426,446
 10,478,829

(432,774)
 2,589,875

 214,946
 69,869

 27,237,026
 90,706,987
 5,597,418

 96,304,405
 297,872,854

 59,781,781
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 9,409,978
 23,253,024
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(516,979)
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 339,474

-
-
-

(233,267)
 358,837

(7,457,304)
(482,662)

 23,881      
 358,705

 9,407,260
(45,522)

(209,666)
(53,630)
(45,000)

 9,053,442

 8,334,536
 718,906

 9,053,442

فلس
32.04

20142014

 1,721,146
 8,723,307
 1,309,898
 5,163,918
 4,997,022

-
 1,620,256

 12,639,662
 50,000

 172,441,618
 416,451

 41,294,988
-

 250,378,266

 2,991,659
 11,173,862

 932,338
 677,188
 997,011

 90,154,272
 53,006,099
 1,756,577

 161,689,006

 24,878,829
 24,426,446
 9,609,994
(432,774)

 2,589,875
 32,707

(397,553)
 23,492,349
 84,199,873
 4,489,387

 88,689,260
 250,378,266

 44,381,404
(32,749,047)

 9,380,446
 21,012,803
(4,900,662)

(621,393)
(190,018)

 15,300,730
 357,397
 286,082
 349,728

(500,000)
 681,989

-
(7,014,665)
(2,063,767)

(32,202)
 99,122

 7,464,414
(26,597)

(214,581)
(55,005)

-
 7,168,231

 6,413,542
 754,689

 7,168,231

فلس
24.66

20132013
الموجــودات

نقد في الصندوق ولدى البنوك
مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

إجمالي المستحق من عمالء عن أعمال مقاوالت
مستحق من أطراف ذات صلة

مخزون 
عقارات قيد التطوير 

استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركات زميلة 

استثمار في شركة تابعة غير مجمعة
عقارات استثمارية

حق إنتفاع أراضي مستأجرة
ممتلكات وعقارات ومعدات

شهرة
      مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :

بنوك دائنـة
دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

توزيعات مستحقة للمساهمين
إجمالي المستحق إلى عمالء عن أعمال مقاوالت

مستحق إلى أطراف ذات صلة
قروض ألجل
دائنو مرابحة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
      مجموع المطلوبات

حقوق الملكية :
رأس المال

عالوة إصدار
إحتياطي إجباري

أسهم خزانة
إحتياطي أسهم خزانة

أثر التغير في الدخل الشامل اآلخر لشركات زميلة
تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

أرباح مرحلة
      مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطرة
      مجموع حقوق الملكية

      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إيرادات العمليات
تكاليف العمليات

صافي إيرادات عقارات
مجمل أرباح العمليات

مصروفات عمومية وإدارية 
مصروفات بيعية

إستهالكات 
أرباح العمليات

حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
فائض إعادة تقييم لحصة في شركة زميلة سابقًا

األرباح الناتجة عن شراء شركة تابعة
خسائر إنخفاض في قيمة شهرة

صافي )خسائر( أرباح استثمارات
أرباح ناتجة عن تصفية شركة تابعة 

أعباء تمويلية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

أرباح )خسائر( فروقات تقييم عمالت أجنبية
إيرادات أخرى

أرباح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقـدم العلمـــي 
 وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة

 أعضاء مجلس اإلدارة 
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ضريبة دعم العمالة الوطنية
حصة الزكاة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
صافي أرباح السنة 

المتعلق بـ :
مساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطرة
صافي أرباح السنة 

ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعةإن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( 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 ديسمبر 2014
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صافي أرباح السنة

الدخل الشامل اآلخر :
بنود يمكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر :

فروقات ترجمة عملة من العمالت األجنبية
حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر لشركات زميلة

الدخل الشامل اآلخر )الخسائر الشاملة األخرى( للسنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

المتعلق بـ :
مساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطرة
مجموع الدخل الشامل للسنة
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إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة
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9,407,260 

2,745,613 
(705,000)
(339,474)

-
-
-

184,144
-

(358,834)
7,457,304

482,662
 472,802

-
 158,367

 19,504,844

(2,963,770)
5,021

(4,239,020)
(4,479,166)
 1,410,258
 1,624,909
(238,111)

 10,624,965
(105,488)

 10,519,477

(6,544,956)
 247,499

  4,866
(9,311,565)

 1,634
(1,942,138)

-
(17,544,660)

4,147,798
13,180,328

(66,696)
(7,457,304)
(2,312,523)
 7,491,603

 466,420
 1,721,146

-
 2,187,566

2014
2014

 7,464,414

 2,160,684
(194,108)
(357,397)
(286,082)
(349,728)
 500,000
 184,144

 4,564
-

 7,014,665
 2,063,767

 606,612
(20,192)

(393,243)
 18,398,100

(2,062,987)
(1,003,566)

 569,944
 725,693
 559,164
 246,890

(3,768,182)
 13,665,056

(153,504)
 13,511,552

(394,960)
 349,982
 77,532

(4,207,837)
 84,752

(572,996)
(50,000)

(4,713,527)

(272,510)
 5,328,670

(4,621,881)
(7,014,665)
(2,435,788)
(9,016,174)

(218,149)
 1,935,310

 3,985
 1,721,146

2013
2013

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :
أرباح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعـم 

 العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تسويــات :

   إستهالكات 
   التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

   حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة
   فائض إعادة تقيم لحصة في شركة زميلة سابقًا

   األرباح الناتجة عن شراء شركة تابعة
   خسائر انخفاض في قيمة الشهرة

   خسائر انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
   خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

   أرباح ناتجة عن تصفية شركة تابعة
   أعباء تمويلية

   مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها
   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

   أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
   تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
   مدينون وأرصدة مدينة أخرى

   إجمالي المستحق من عمالء عن أعمال مقاوالت
   مستحق من أطراف ذات صلة

   مخزون
   دائنون وأرصدة دائنة أخرى

   إجمالي المستحق إلى عمالء عن أعمال مقاوالت
   مستحق إلى أطراف ذات صلة

   صافي النقد الناتج من العمليات
   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :
   المدفوع لشراء عقارات قيد التطوير

   توزيعات أرباح نقدية مستلمة من الشركة الزميلة
   المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

   المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات
   المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
   صافي النقد المدفوع عن إقتناء شركة تابعة

   المدفوع إلقتناء استثمار في شركة تابعة غير مجمعة
   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :
   صافي الحركة على بنوك دائنة

   صافي الحركة على القروض ألجل
   صافي الحركة على دائنو مرابحة

   أعباء تمويلية مدفوعة
   المدفوع كتوزيعات نقدية للمساهمين

   صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التمويلية
صافي الزيادة )النقص( في نقد في الصندوق ولدى البنوك

نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة
أثر تجميع شركة تابعة

نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة 

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعةإن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة
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شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

1 - التأسيس والنشاط
 23 16540 بتاريخ  تأسست شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك. )عامة( بموجب عقد تأسيس موثق لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل تحت رقم 

يونيو 1990 ، وقد تم التأشير على ذلك بالسجل التجاري تحت رقم 41903 بتاريخ 17 يوليو 1991 .

بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 370 بتاريخ 16 يونيو 2014 بناء على قرار الجمعية العموميــة غير العادية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2014 
، تمت الموافقة على ما يلي :

أ) زيادة رأس مال الشركة من 24,878,829 دينار كويتي إلى 26,122,770 دينار كويتي أي بزيادة 1,243,941 دينار كويتي وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية 
سهم تخصص للمساهمين الحاليين في سجالت الشركة األم بتاريخ إنعقاد   100 5 أسهم لكل  %من رأس المال أي بواقع   5 12,439,414 سهم بنسبة  بعدد 

الجمعية .
ب) تعديل المادة رقم )5( من النظام األساسي والمادة رقم )6( من عقد التأسيس للشركة األم ليصبح نصها كاآلتي : »حدد رأس مال الشركة بمبلغ 26,122,770 

دينار كويتي موزعا على 261,227,699 سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع األسهم نقدية« )إيضاح 19( .

وقد تم التأشير على ذلك بالسجل التجاري تحت رقم 41903 بتاريخ 16 يونيو 2014 .

إن أسهم الشركة األم مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية .

إن األغراض التي أسست من أجلها الشركة األم هي القيام بما يلي :
1- إنشاء مصنع إلنتاج الخرسانة الخلوية المسلحة وغير المسلحة بجميع أنواعها وأحجامها وكافة لوازم تشييدها وإستيراد وتصدير كافة مواد ولوازم وتركيبات 

البناء وتعتبر الشركـة الوكيل الوحيد في منطقة الشرق األوسط لتصنيع منتجات هيبل العالمية.
2 - تملك وبيع وشراء العقارات واألراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل وخارج الكويت ، وكذلك إدارة أمالك الغير وكل ذلك بما ال يخالف األحكام المنصوص 

عليها في القوانين القائمة وما حظرته من االتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين .
3 - التعامل في أسهم وسندات الشركات الصناعية المتعلقة بالنشاط األساسي لحساب الشركة فقط داخل وخارج الكويت .

4 - إعداد وتقديم الدراسات واإلستشارات وكذلك تنظيم المعارض الصناعية الخاصة بمشاريع الشركة واقامة المزادات الخاصة بها وفقا للقرارات واالنظمة لهذا 
الغرض .

5 - المقاوالت العامة وإدارة الصناديق العقارية .

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي 
الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها .

- 490 موظف( . بلغ عدد موظفي الشركة األم 465 موظف كما في 31 ديسمبر 2014 )2013

إن عنـوان المركز الرئيـسي للشركة هو : الشـرق - شارع أحمد الجابـر – مـركــز رائـد – الــدور الخـامـس ص . ب : 24079 الصفاة - 13101 - دولة الكويت .

تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة مـن قبـل مجلـس اإلدارة بتاريـخ 11 فبراير 2015 . إن البيانات المالية المرفقة خاضعة للمصادقة عليها من قبل 
المجمعة بعد  المالية  البيانات  تلك  األم لها صالحية تعديل  الشركة  العادية لمساهمي  العامة  الجمعية  إن   . األم  الشركة  العادية لمساهمي  العامة  الجمعية 

اصدارها .

وعقد  األساسي  األم  الشركة  نظام  مواد  بعض  تعديل  على   2014 مايو   15 بتاريخ  انعقدت  التي  األم  الشركة  لمساهمي  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت 
التجاري  السجل  التأشير على ذلك في  . وقد تم  التنفيذية  2012 وتعديالته والئحته  25 لسنة  الشركات رقم  أوضاعها وفقا لمتطلبات قانون  لتوفيق  تأسيسها 

للشركة األم بموجب المذكرة الصادرة من إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بالكويت رقم 370 بتاريخ 16 يونيو 2014 .

2 - السياسات المحاسبية الهامة
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ووفقا لمتطلبات القرار الوزاري رقم 

18 لعام 1990 ذات الصلة ، وتتلخص السياسات المحاسبية الهامة فيما يلي : 

أ  - أسس اإلعداد :
يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة األم ، ويتم إعدادها على أساس مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات 
المتاحة للبيع والعقارات االستثمارية والتي تدرج بقيمتها العادلة.  تستند التكلفة التاريخية عموما على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع في مقابل السلع والخدمات . 

إن القيمة العادلة هي المبلغ الممكن استالمه عن بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد اإللتزام في معاملة عادية بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس .
السياسات  تطبيق  عملية  في  واالفتراضات  والتقديرات  اآلراء  بعض  إجراء  اإلدارة  من  يتطلب  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقا  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  إن 

المحاسبية للمجموعة.  لقد تم اإلفصاح عن اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة في إيضاح رقم )2 – خ( .

المعايير والتفسيرات الصادرة جارية التأثير
إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة مماثلة لتلك المطبقة في السنة السابقة باستثناء التغيرات الناتجة عن تطبيق بعض التعديالت للمعايير الدولية 

للتقارير المالية كمـا في 1 يناير 2014 :

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32( – تقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية
إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32( يوضح تعريف »الحق القانوني الملزم للتقايل في الوقت الحالي« و»تزامن التحقق والتسوية«. 

التعديالت على المعيار  الدولي للتقارير المالية رقم )10( والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )27( – المنشآت االستثمارية
يتطلب   .  )10( رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  بموجب  االستثمارية  المنشأة  تعريف  تستوفي  التي  للمنشآت  التجميع  لمتطلبات  استثناءا  التعديالت  هذه  تقدم 

اإلستثناء من شرط التجميع من المنشآت االستثمارية المحاسبة عن الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر . 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )36( – إفصاحات المبلغ الممكن استرداده للموجودات غير المالية 
قامت تلك التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )36( باستبعاد متطلبات االفصاح عن المبلغ الممكن إسترداده من وحدة توليد النقد التي تم توزيع الشهرة 
أو الموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية غير المحدودة عليها، وذلك عند عدم وجود إنخفاض في القيمة أو عكس إنخفاض في القيمة لوحدة توليد النقد 
ذات الصلة . إضافة إلى ذلك ، فقد تطلبت تلك التعديالت إفصاحات إضافية عند قياس القيمة الممكن إستردادها لألصل أو وحدة توليد النقد بالقيمة العادلة ناقصا 
مع  يتماشى  بما  المستخدمة  التقييم  وأسس  األساسية  واالفتراضات  العادلة  القيمة  مستويات  عن  االفصاح  الجديدة  االفصاحات  متطلبات  تتضمن   . البيع  تكاليف 

االفصاحات المطلوبة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13( – قياس القيمة العادلة . 

لم يكن لتطبيق تلك التعديالت أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة

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

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية
يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 ، ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39 - األدوات المالية: التحقق والقياس. إن 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( يحدد الكيفية التي يجب على المنشأة أن تصنف وتقيس أدواتها المالية أن تتضمن نموذج الخسارة المتوقع الجديد إلحتساب 
انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات نموذج محاسبة التغطية الجديد ، كما يوضح المباديء في االعتراف واإللغاء لألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي 

رقم )39( . إن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة .
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( – االيرادات الناتجة من العقود مع العمالء
يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017 ، والذي يحدد إطار شامل لكيفية وتوقيت وأحقية االعتراف باإليرادات. سوف يحل هذا 

المعيار محل المعايير والتفسيرات الجارية التالية عند تطبيقه :
• معيار المحاسبة الدولي رقم )18( – اإليرادات .

• معيار المحاسبة الدولي رقم )11( – عقود اإلنشاء .
• 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 .
إن هذا المعيار ال يتوقع أن يكون له أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة .

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38( – توضيح الطرق المقبولة لالهالك واإلطفاء 
2016 توضح األساس الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم ) 16( ومعيار المحاسبة  إن تلك التعديالت جارية التأثير للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
الدولي رقم )38( ، والذي يبين أن االيرادات تعكس نمط المنافع االقتصادية الناتجة من األعمال التجارية )التي تشمل األصل كجزء منها( ، وليست المنافع االقتصادية 
، ولكن  الممتلكات والعقارات والمعدات  االيرادات ال يمكن إستخدامها إلهالك  إلى نمط  المستندة  الطرق  ، فان  . ونتيجة لذلك  الناتجة عن إستخدام األصل ذاته 
يمكن إستخدامها فقط في حاالت محدودة للغاية إلطفاء الموجودات غير الملموسة . إن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير مادي على البيانات المالية 

المجمعة .

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( – معامالت بيع موجودات أو المساهمة بموجودات بين 
المستثمر وشركته الزميلة أو المحاصة

تناولت تلك التعديالت االختالفات بين متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )28( – »االستثمار في شركات زميلة وشركات محاصة« و المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم )10( – »البيانات المالية المجمعة« ، حيث وضحت أن االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجين عن معامالت بيع موجودات أوالمساهمة بموجودات مع شركة زميلة 
أو شركة محاصة يعتمد على ما إذا كانت تلك الموجودات تمثل أعماال تجارية من عدمه . تسري تلك التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 

2016 ، مع السماح بالتطبيق المبكر . إن تلك التعديالت ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة .

ب - أسس التجميع : 
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لشركة أسيكو للصناعات– ش.م.ك. )عامة( والشركات التابعة التالية )المشار إليها بالمجموعة( :

بلد التأسيس

دولة الكويت
دولة الكويت
دولة الكويت
دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

2014
 

60
75
99
100

                                                                                                                 

2013
75
60
75
99

100 

نسبة الملكية  
اسم الشركات التابعة

شركة غسان أحمد سعود الخالد وشركاه - ذ.م.م. - وشركتها التابعة )أ(
شركة أسيكو العربية للتجارة العامة والمقاوالت - ذ.م.م.

شركة أسيكو لالنشاءات - ش.م.ك. )مقفلة( – )ب(
شركة أسيكو كويت - ذ.م.م.

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

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

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 .

تقوم الشركة األم بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إذا أشارت الحقائق والظروف بأنه هناك تغييرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة 
الثالثة المبينة أعاله .

حقوق  تكون  عندما  فيها  المستثمر  الشركة  على  السلطة  لديها  يكون  فانه   ، فيها  المستثمر  بالشركة  التصويت  حقوق  أغلبية  من  أقل  لنسبة  الشركة  تملك  عند 
التصويت لها كافية إلعطائها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانبها . تأخذ الشركة األم جميع الحقائق والظروف ذات 

الصلة بعين االعتبار في تقييم مدى كفاية حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها إلعطاء السلطة عليها ، بما في ذلك :
- حقوق تصويت الشركة 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 .

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

تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ بدء السيطرة الفعلية وحتى تاريخ زوال السيطرة الفعلية.  عند التجميع ، يتم إستبعاد جميع 
األرصدة والمعامالت المتبادلة بين الشركات بالكامل ، بما فيها األرباح المتبادلة والخسائر واألرباح غير المحققة.  يتم إعداد البيانات المالية المجمعة بإستخدام سياسات 

محاسبية موحدة للمعامالت المتماثلة ولألحداث األخرى التي تتم في ظروف متشابهة .

المسيطرة  الحصص غير  إن   . المجموعة  بند مستقل من حقوق ملكية  المجمعة في  التابعة  الشركات  المسيطرة من صافي موجودات  الحصص غير  يتم إظهار 
تتكون من مبلغ تلك الحصص في تاريخ بدء دمج األعمال ونصيب الحصص غير المسيطرة من التغير في حقوق الملكية منذ تاريخ الدمج .

تقاس الحصص غير المسطيرة إما بالقيمة العادلة ، أو بحصتها النسبية من الموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المشتراة ، وذلك على أساس كل عملية على 
حده .

يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة مع عدم التغير في السيطرة بطريقة حقوق الملكية . يتم تعديل المبالغ الدفترية لحصص ملكية المجموعة 
والحصص غير المسيطرة لتعكس التغيرات للحصص المتعلقة بها في الشركات التابعة . إن أية فروقات بين الرصيد المعدل للحصص غير المسيطرة والقيمة العادلة 
للمبلغ المدفوع أو المحصل يتم اإلعتراف بها مباشرة في حقوق المـلكية الخاصة بمالك الشركة األم . يتم قيد الخسائر على الحصص غــير الـمسيطرة حتى وإن نتج 

عن ذلك القيد عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة . إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ، فإنها تقوم باآلتي :

- 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 .

- إعادة تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح أو الخسائر أواألرباح المرحلة طبقا لما يلزم لهذه البنود .

(%)
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)1( تصفية شركة تابعة خالل السنة:
قامت الشركة األم خالل السنة الحالية بتصفية شركة غسان أحمد سعود الخالد وشركاه ذ.م.م وشركتها التابعة وقد نتج عن عملية التصفية ربح قدره 358,837 

دينار كويتي . 

)2( اقتناء شركة تابعة خالل السنة:
بتاريخ 1 مايو 2014 ، قامت شركة تابعة – شركة أسيكو لالنشاءات - ش.م.ك. )مقفلة( بإقتناء نسبة 100 % من الشركة الدولية الصناعية للمباني واالنشاءات – 

ش.م.ك. مقفلة . إن القيم العادلة لصافي الموجودات والمطلوبات المحددة والربح الناتج عن شراء الشركة التابعة كما في تاريخ االقتناء يتمثل فيما يلي :

نقد ونقد معادل
مدينون وأرصدة مدينة أخرى

مستحق من أطراف ذات صلة 
مخزون

حق انتفاع أراضي مستأجرة
ممتلكات وعقارات ومعدات 

دائنون وأرصدة دائنة أخرى
قروض وبنوك دائنة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

نسبة الملكية

القيمة الحالية لمقابل االقتناء
الشهرة الناتجة 

تتمثل القيمة الحالية لمقابل االقتناء فيما يلي:
النقد المدفوع عند االقتناء

القيمة الحالية للدفعات التعاقدية المستقبلية عن عملية االقتناء – )إيضاح 15(
اجمالي مقابل االقتناء

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االقتناء:
النقد المدفوع لالقتناء

ناقصا: أرصدة النقد والنقد المعادل للشركة التابعة المقتناة
صافي النقد المستخدم في االقتناء

 57,862
 2,737,571

 65,574
 599,900

 12,050,000 
 720,986  

(6,073,167)
(8,732,399)

(269,052)
 1,157,275

 %100  
 1,157,275
 6,135,056
 4,977,781

2014

 191,644
 2,853,598

 381,905
 13,415,426

 6,223,765
 6,816,443

 22,574
 284,847

2014
 3,910,505

(3,511,118)
(350,655)

(15,199)
 56,669

(349,001)

 2,000,000
 4,135,056
 6,135,056

2,000,000
57,862

1,942,138

القيمة العادلة

المجموع

المجموع
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)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

تتضمن البيانات المالية المجمعة المرفقة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2014 البيانات المالية المتعلقة بالشركة الدولية الصناعية للمباني واالنشاءات – ش.م.ك. 
مقفلة وشركاتها التابعة ، في حين ال تتضمن أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مثل تلك المعلومات وبيانها كالتالي :

بيان المركز المالي المجمع 
الموجودات:

   نقد ونقد معادل
   مدينون وأرصدة مدينة أخرى

   مخزون
   موجودات ثابتة

المطلوبات:
   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

   قروض وبنوك دائنة
   مستحق إلى أطراف ذات صلة 

   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

بيان األرباح أو الخسائر المجمع 
   إيرادات العمليات

   تكاليف العمليات
   مصروفات عمومية وإدارية

   إستهالكات وإطفاءات
   إيرادات أخرى
   أعباء تمويلية

جـ - األدوات المالية :
يتم إدراج الموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تكون المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لتلك األدوات .

تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في المركز المالي المجمع النقد في الصندوق ولدى البنوك والمدينين واالستثمارات المتاحة للبيع والمستحق من 
وإلى أطراف ذات صلة والبنوك الدائنة والقروض ألجل ودائنو مرابحة والدائنين . 

المالية  باألداة  تتعلق  التي  والخسائر  واألرباح  والتوزيعات  الفوائد  إن   . التعاقدية  االتفاقية  لمضمون  طبقًا  ملكية  حقوق  أو  كمطلوبات  المالية  األدوات  تصنيف  يتم 
المصنفة كمطلوبات تدرج كمصروف أو إيراد . إن التوزيعات على حاملي هذه األدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية يتم قيدها مباشرة على حقوق الملكية . يتم 
إظهار األدوات المالية بالصافي عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم لتسديد الموجودات والمطلوبات بالصافي وتنوي السداد إما بالصافي أو ببيع الموجودات 

وسداد المطلوبات في آن واحد .
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1 - المدينون :
يمثل المدينون المبالغ المستحقة من العمالء عن بيع بضائع أو خدمات منجزة ضمن النشاط اإلعتيادي ، ويتم اإلعتراف مبدئيا بالمدينين بالقيمة العادلة وتقاس 
فيما بعد بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص اإلنخفاض في القيمة . يتم إحتساب مخصص اإلنخفاض في قيمة المدينين 
التجاريين عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة غير قادرة على تحصيل ديونها خالل المدة األصلية للمدينين . تكمن الصعوبات المالية الجوهرية 
للمدينين في إحتمال تعرض المدين لإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية أو عدم االنتظام في السداد أو عدم السداد ، وتدل تلك المؤشرات على أن أرصدة المدينين 
التجاريين قد إنخفضت قيمتها بصفة دائمة . إن قيمة المخصص هي الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
مخصومة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي . يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ، ويتم اإلعتراف بمبلغ الخسارة في 
بيان األرباح أو الخسائر المجمع . في حال عدم تحصيل أرصدة المدينين التجاريين ، يتم شطب هذه األرصدة مقابل حساب المخصص المتعلق بالمدينين التجاريين ، 

إن السداد الالحق للمبلغ السابق شطبه يدرج من خالل بيان األرباح أوالخسائر المجمع .

2 - االستثمارات :
تقوم المجموعة بتصنيف استثماراتها كإستثمارات متاحة للبيع . إن هذه التصنيفات تعتمد على الغرض الذي تم شراء االستثمارات من أجله ويحدد من قبل اإلدارة 

عند التحقق المبدئي لها .

استثمارات متاحة للبيع
إن االستثمارات المتاحة للبيع ليست من مشتقات الموجودات المالية وهي إما قد تم تصنيفها في هذه الفئة أو أنها غير متضمنة في أي من التصنيفات األخرى 

يتم تصنيف هذه االستثمارات كموجودات غير متداولة ما لم يكن لدى اإلدارة نية إستبعاد االستثمار خالل 12 شهرًا من نهاية الفترة المالية.

يتم قيد عمليات شراء وبيـع االستثمارات في تاريخ المتاجرة –  وهو التاريخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات . يتم قيد االستثمارات مبدئيا بالقيمة 
العادلة مضافا إليها تكاليف العمليات لجميع الموجودات المالية التي ال تدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

القياس الالحق 
بعد التحقق المبدئي، يتم إدراج االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. إن القيم العادلة لالستثمارات المسعرة مبنية على أسعار آخر أمر شراء. يتم إحتساب 
القيمة العادلة لالستثمارات التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط )أو األوراق المالية غير المدرجة( من قبل المجموعة عن طريق إستخدام أسس التقييم. تتضمن 
أسس التقييم إستخدام عمليات تجارية بحتة حديثة، والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة، واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومة، وإستخدام نماذج 

تسعير الخيارات التي تعكس ظروف المصدر المحددة.

يتم إدراج األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في التغيرات التراكمية فـي القيمة العادلة ضمن بيان 
الدخل الشامل اآلخر المجمع .

في حالة عدم توافر طريقة موثوق بها لقياس االستثمارات المتاحة للبيع، يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت.
في حالة إستبعاد أو إنخفاض قيمة استثمار متاح للبيع، فإنه يتم تحويل أية تغييرات سابقة في القيمة العادلة والتي سبق تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر إلى 

بيان األرباح أو الخسائر المجمع .
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إلغاء االعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف باالستثمار )كليا أو جزئيا( في أحدى هاتين الحالتين:

أ - عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في إستالم التدفقات النقدية من هذا االستثمار، أو،
ب - عندما تحول المجموعة حقها في إستالم التدفقات النقدية من االستثمار، وذلك في الحاالت التالية :

1 -  إذا تم تحويل جميع المخاطر والعوائد الخاصة بملكية االستثمار من قبل المجموعة.
2 - عندما ال يتم تحويل جميع المخاطر والعوائد لالستثمار أو االحتفاظ بها، ولكن تم تحويل السيطرة على االستثمار. عندما تحتفظ المجموعة بالسيطرة، فيجب 

عليها إدراج االستثمار بحدود نسبة مشاركتها فيه.

اإلنخفاض في القيمة
في نهاية كل فترة مالية ، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود إنخفاض في قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات 
، فإن أي إنخفاض جوهري أو مطول في القيمة العادلة لالستثمار بحيث يصبح اقل من تكلفة  المالية.  في حالة األوراق المالية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع 
االستثمار يؤخذ في اإلعتبار عند تحديد ما إذا كان هناك إنخفاض في القيمة.  يتم تقييم اإلنخفاض الجوهري مقابل التكلفة األصلية لالستثمار، ويتم تحديد اإلنخفاض 
المطول على أساس الفترة التي إنخفضت فيها القيمة العادلة عن التكلفة األصلية . في حالة وجود أي دليل على حدوث إنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة 
للبيع فإن إجمالي الخسارة التراكمية – الفرق بين تكلفة اإلقتناء والقيمة العادلة الحاليـة مخصوما منها أي خسائر إنخفاض في القيمة لهذه االستثمارات والتي سبق 
اإلعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع - تحول من الدخل الشامل اآلخر إلى بيان األرباح أو الخسائر المجمع . إن خسائر اإلنخفاض في القيمة المعترف بها في 

بيان األرباح أو الخسائر المجمع لالستثمارات المتاحة للبيع ال يتم عكسها من خالل بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

3 - الدائنون :
يتمثل رصيد الدائنون في الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرين . يمثل بند الدائنون التجاريون اإللتزام لسداد قيمة بضائع أو خدمات التي تم شراؤها ضمن النشاط االعتيادي 
الدائنون كمطلوبات  . يتم تصنيف  الفعلي  الفائدة  المطفأة بإستخدام طريقة معدل  بالتكلفة  العادلة وتقاس الحقا  بالقيمة  التجاريين مبدئيا  الدائنين  إدراج  . يتم 

متداولة إذا كان السداد يستحق خالل سنة أو أقل )أو ضمن الدورة التشغيلية الطبيعية للنشاط أيهما أطول(، وبخالف ذلك، يتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة. 

4 - اإلقتراض :
يتم إدراج القروض مبدئيا بصافي القيمة العادلة بعد خصم التكاليف المتكبدة . والحقًا يتم إدراج القروض بالتكلفة المطفأة ، ويتم إحتساب الفروقات بين المبلغ 
المحصل )بالصافي بعد خصم تكلفة العملية( والقيمة المستردة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع خالل فترة اإلقتراض بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

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

لخدمات السيولة ويتم إطفائها على فترة القروض المتعلقة بها. 

5 - المرابحات :
تتمثل المرابحات في المبلغ المستحق على أساس الدفع المؤجل لبنود تم شراؤها وفقا التفاقيات عقود المرابحات . يدرج رصيد المرابحات باجمالي المبلغ الدائن ، بعد 
خصم تكاليف التمويل المتعلقة بالفترات المستقبلية. يتم  إطفاء تكاليف التمويل المستقبلية عند استحقاها على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة الفائدة 

الفعلية.
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د -  إجمالي المبلغ المستحق من )إلى( العمالء عن أعمال المقاوالت :
إن إجمالي المبلغ المستحق من )إلى( العمالء عن أعمال المقاوالت يمثل صافي التكاليف الفعلية مضافا إليها األرباح المحققة ناقصا الخسائر المحققة والمطالبات 
المرحلية للعقود تحت التنفيذ.  وتشمل التكلفة المواد واألجور المباشرة وحصة مناسبة من التكاليف غير المباشرة. وعند زيادة المطالبات المرحلية عن التكاليف 

واألرباح المحققة )ناقصا الخسائر المحققة(، يتم إدراج هذه الزيادة ضمن المطلوبات.

هـ - المخـزون:
، بعد تكوين مخصص ألية بنود متقادمة أو بطيئة الحركة.  يقيم المخزون على أساس متوسط التكلفة أو صافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها أيهما أقل 
الحالية. تحدد  المخزون في موقعه وحالته  المتكبدة لجعل  المباشرة  المصاريف غير  المباشرة وكذلك  العمالة  المباشرة وأجور  المواد  المخزون  تتضمن تكلفة 

التكلفة على أساس المتوسط المرجح.

في حالة المخزون الصناعي واألعمال تحت التنفيذ ، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من نفقات اإلنتاج العامة على أساس الطاقة اإلنتاجية العادية.

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

و  - الشركات الزميلة :
إن الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها ، والتي تتمثل في قدرتها على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية للشركة 
الزميلة. وفقا لطريقة حقوق الملكية، فان االستثمارات في الشركات الزميلة تدرج في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة المعدلة بأثر أية تغيرات الحقة لتاريخ 
اإلقتناء لحصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة من تاريخ بداية التأثير الجوهري فعليا حتى الزوال الفعلي لهذا التأثير الجوهري، فيما عدا االستثمارات 
5 »الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها  المصنفة كاستثمارات محتفظ بها لغرض البيع، حيث يتم المحاسبة عنها وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لغرض البيع والعمليات غير المستمرة«.

تقوم المجموعة بإدراج حصتها في نتائج أعمال الشركة الزميلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع، كما تقوم بإدراج حصتها في التغيرات في الدخل الشامل اآلخر 
للشركة الزميلة ضمن الدخل الشامل اآلخر لها.

 تتوقف المجموعة عن تسجيل الخسائر إذا تجاوزت خسائر الشركة الزميلة حصة المجموعة بها)متضمنة أية حصص طويلة األجل والتي تمثل جزءًا من صافي 
استثمار المجموعة في الشركة الزميلة ( فيما عدا إذا كان على المجموعة إلتزام تجاه الشركة الزميلة أو قامت بأية مدفوعات نيابة عنها.

يتم إستبعاد األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة مقابل االستثمار في الشركة الزميلة في حدود حصة المجموعة من الشركة الزميلة.

للشركة  بها  المعترف  المحتملة  واإللتزامات  المحددة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  صافي  من  المجموعة  حصة  عن  اإلقتناء  تكلفة  في  زيادة  أي  إن 
الزميلة كما في تاريخ عملية اإلقتناء يتم اإلعتراف بها كشهرة.  وتظهر الشهرة كجزء من القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة حيث يتم تقييمها كجزء 
. إذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل من حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة  من االستثمار لتحديد أي إنخفاض في قيمتها 

واإللتزامات المحتملة ، يتم إدراج الفرق مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع .
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عند فقــدان التأثير الجوهري على الشركة الزميلة ، تقوم المجموعة بقياس وقيد أية استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. إن أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة 
الزميلة عند فقدان التأثير الجوهري والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به باإلضافة إلى المحصل من البيع يتم اإلعتراف به في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

. تحدد  الزميلة  ، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسائر إنخفاض في قيمة استثمار المجموعة في شركاتها  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية 
، تقوم  الدليل  . فإذا ما وجد ذلك  الزميلة قد إنخفضت قيمته  أن االستثمار في الشركة  إذا كان هناك أي دليل موضوعي على  بتاريخ كل فترة مالية ما  المجموعة 
المجموعة بإحتساب مبلغ اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ويتم إدراج هذا المبلغ في بيان األرباح أو 

الخسائر المجمع .

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

في الفترة التي حدث بها التغير.

يمكن تصنيف الحصص فـي العقـارات المحتفظ بهـا بموجـب عقـد إيجار تشغيلي كعقارات استثمارية فقط إذا توافقت تلك العقارات مع تعريف العقارات االستثمارية 
وكان المستأجر يستخدم طريقة القيمة العادلة .

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

يتم التحويل إلى العقار االستثماري فقط عند حدوث تغير في إستخدام العقار يدل على نهاية شغل المالك له، أو بداية تأجيره تشغيليا لطرف آخر، أو إتمام البناء أو 
التطوير. ويتم التحويل من عقار استثماري فقط عند حدوث تغير في اإلستخدام يدل عليه بداية شغل المالك له، أو بداية تطويره بغرض بيعه.

ح - عقارات قيد التطوير:
يتم تصنيف العقارات المملوكة أو المشيدة أو التي في طور البناء بهدف البيع كعقارات قيد التطوير تسجل العقارات غير المباعة بالتكلفة ، كما تسجل العقارات 
المباعة وهي تحت التطوير بالتكلفة مضافًا إليها الربح / الخسائر ناقصا المطالبات المرحلية . تشمل تكلفة العقارات تحت التطوير  تكلفة األراضي وغيرها من النفقات 
التي يتم رسملتها عن األعمال الضرورية كجعل العقار جاهزا للبيع. تتمثل صافي القيمة البيعية في سعر البيع التقديري ناقصًا التكاليف المتكبدة في عملية بيع 

العقار .

يعتبر العقار منجزا عند إكتمال جميع األعمال المتعلقة به بما في ذلك البنية التحتية ومرافق المشروع بالكامل ، حيث يتم في تلك المرحلة إستبعاد مجموع قيمة 
الموجودات من بند العقارات قيد التطوير.

طـ - حق اإلنتفاع :
يمثل حق االنتفاع حق المجموعة في استغالل أراضي مستأجرة من حكومة دولة الكويت . يتم قيد حق االنتفاع مبدئيا بالتكلفة . يتم الحقا اطفاء بعض حقوق 

االنتفاع على مدى المدة المتوقع االنتفاع بها والمقدرة 20 سنة . 
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ي – ممتلكات وعقارات ومعدات : 
تتضمن التكلفة المبدئية للممتلكات والعقارات والمعدات سعر الشراء وأي تكاليف مباشرة مرتبطة بإيصال تلك الموجودات إلى موقع التشغيل وجعلها جاهزة 
للتشغيل. يتم عادة إدراج المصاريـف المتكبدة بعـد تشغيل الممتلكات والعقارات والمعدات ، مثل التصليحات والصيانة والفحص في بيان األرباح أو الخسائر المجمع 
في الفترة التي يتم تكبد هذه المصاريف فيها. في الحاالت التي يظهر فيها بوضوح أن المصاريف قد أدت إلى زيادة في المنافع االقتصادية المستقبلية المتوقع 
، فإنه يتم رسملة هـذه المصاريـف كتكلفة  الحصول عليها من استخدام إحدى الممتلكات والعقارات والمعدات إلى حد أعلى من معيار األداء المحدد أساسًا 

إضافية على الممتلكات والعقارات والمعدات. 

الموجودات، يتم إستبعاد  إنهاء خدمة  أو  بيـع  القيمة. عند  المتراكم وخسائر اإلنخفاض في  بالتكلفة ناقصا االستهالك  الممتلكات والعقارات والمعدات  تظهر 
تكلفتها واستهالكها المتراكم من الحسابات ويدرج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إستبعادها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

 يتم إدراج العقارات تحت اإلنشاء ألغراض أعمال االنتاج أو االستخدام االداري بالتكلفة ناقصًا أي خسائر معترف بها لالنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة األتعاب 
المهنية و كذلك تكاليف االقتراض التي يتم رسملتها على الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكاليف االقتراض حسب السياسة المحاسبية للمجموعة. يتم 
الموجودات  إنجازها وإعتبارها جاهزة لالستخدام. يبدأ إستهالك هذه  المتلكات والعقارات والمعدات عند  بنود  المالئمة من  الفئات  العقارات ضمن  تصنيف هذه 

عندما تكون جاهزة لالستخدام للغرض المخصص له كما هو الحال بالنسبة لبنود المتلكات والعقارات والمعدات األخرى.

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

مباني
مركبات

عدد وأدوات
أثاث وتركيبات
برامج كمبيوتر

يتم إستهالك آالت ومعدات المصانع باستخدام طريقة عدد الوحدات.

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة اإلستهالك دوريا للتأكد من أن الطريقة وفترة اإلستهالك متفقتين مع نمط المنافع االقتصادية المتوقعة من بنود الممتلكات 
والعقارات والمعدات.

يتم إلغاء االعتراف ببنود  الممتلكات والعقارات والمعدات عند استبعادها أو عند إنتفاء وجود منفعة إقتصادية متوقعة من االستعمال المستمر لتلك الموجودات.
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ك - الشهرة :
تمثل الشهرة الزيادة في المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة كما في 

تاريخ عملية اإلقتناء. تظهر الشهرة مبدئيا كأصل بالتكلفة والحقا يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر اإلنخفاض المتراكمة في القيمة. 

إذا كان هناك زيادة في صافي القيمة العادلة لحصة المجموعة من الموجودات والمطلوبات واإللتزامات عن التكلفة ، فإن المجموعة مطالبة بإعادة تقييم القياس 
والتحديد لصافي الموجودات ومراجعة قياس تكلفة اإلقتناء، ومن ثم إدراج قيمة الزيادة المتبقية بعد إعادة التقييم مباشرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.

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

بالشهرة في الفترات الالحقة. 

عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد ويتم إستبعاد جزء من العمليات بداخل هذه الوحدة ، فإن الشهرة المــرتبطة بـالعمليات المستبعدة تمثل جزءًا من 
القيمة الدفترية لهذه العمليات ، وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد هذه العمليات . يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس 

القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.

ل - إنخفاض قيمة الموجودات  :
في نهاية الفترة المالية ، تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك دليل على إنخفاض في قيمة 
تلك الموجودات.  إذا كان يوجد دليـل على اإلنخفاض، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات إلحتساب خسائر اإلنخفاض في القيمة، )إن وجدت( . إذا لم يكن 

من الممكن تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل منفرد، يجب على المجموعة تقدير القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل. 

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

الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل.

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

تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة خسارة إنخفاض قيمة األصل كإنخفاض إعادة تقييم.

عند عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة الحقا، تزداد القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة التقديرية المعدلة القابلة لالسترداد. يجب أن ال يزيد 
المبلغ الدفتري بسبب عكس خسارة إنخفاض القيمة عن المبلغ الدفتري الذي كان سيحدد لو أنه لم يتم اإلعتراف بأية خسارة من إنخفاض قيمة األصل )أو وحدة 
توليد النقد( خالل السنوات السابقة. يجب اإلعتراف بعكس خسارة اإلنخفاض في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع إال إذا كانت القيمة الدفترية لألصل 

معاد تقييمها وفي هذه الحالة يجب معالجة عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.

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

يقارب القيمة الحالية لهذا اإللتزام النهائي.
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ن - رأس المال :
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. إن التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة بإصدار أسهم جديدة يتم عرضها ضمن حقوق الملكية مخصومة من المبالغ 

المحصلة.

س - أسهم خزانة :
تتمثل أسهم الخزانة في أسهم الشركة األم الخاصة التي تم إصدارها ثم إعادة شراؤها الحقا من قبل المجموعة ولم يتم إعادة إصـدارها أو إلغائها بعد. وتتم 
المحاسبة عن أسهم الخزانة بإستخدام طريقة التكلفة. وفقا لطريقة التكلفة، يتم إدراج متوسط تكلفة األسهم المعاد شراؤها كحساب معاكس ضمن حقوق 
الملكية. عند إعادة إصدار هذه األسهم يتم إدراج األرباح في حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق المساهمين« احتياطي أسهم الخزانة«، ويتم تحميل أي 
خسائر محققة على الحساب نفسه في حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب، ويتم تحميل الخسائر اإلضافية على األرباح المرحلة ثم االحتياطيات ثم عالوة اإلصدار 

على التوالي.

تستخدم األرباح المحققة الحقا عن بيع أسهم الخزانة لمقابلة الخسائر المسجلة سابقا في عالوة اإلصدار ثم االحتياطيات ثم األرباح المرحلة ثم احتياطي أسهم 
الخزانة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات نقدية عن أسهم الخزانة. إن إصدار أسهم المنحة يؤدي إلى زيادة عدد أسهم الخزانة بشكل نسبي وتخفيض متوسط 

تكلفة السهم دون أن يؤثر على إجمالي تكلفة أسهم الخزانة.

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

األسهم الحقا، يتم إضافة أي مبلغ مستلم بالصافي بعد خصم التكاليف اإلضافية المباشرة للعملية  في حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم.

ع - تحقق اإليراد :
يتضمن اإليراد القيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المدينة عن بيع بضائع أو تقديم خدمات ضمن النشاط االعتيادي للمجموعة . يتم إظهار اإليرادات بالصافي بعد 

خصم المرتجعات ، والخصومات والتنزيالت وكذلك بعد استبعاد المبيعات المتبادلة بين شركات المجموعة.

تقوم المجموعة بالتحقق من اإليرادات عندما يكون من الممكن قياسها بصورة موثوق بها ، وأنه من المرجح أن المنافع المستقبلية اإلقتصادية سوف تتدفق 
للمجموعة ، وأن بعض الخصائص قد تم التأكد منها لكل من عمليات المجموعة كما هو مذكور أدناه . إن مبالغ اإليرادات ال تعتبر موثوق بها إلى أن يتم حل جميع 
اإللتزامات المرتبطة بعملية البيع . تستند المجموعة في التقديرات على النتائج التاريخية ، بعد األخذ بعين اإلعتبار نوعية العمالء ونوعية العمليات ومتطلبات كل 

عقد على حده .

المبيعات 
تمثل المبيعات مجموع قيمة الفواتير الصادرة للبضاعة المباعة خالل السنة. يتم تحقق إيراد بيع البضائع عند تحويل المخاطر ومنافع الملكية الهامة إلى المشتري.  

ال تمارس المجموعة أي نشاط لبرامج والء العمالء .

تقديم الخدمات
يتم تحقق إيرادات عقود الخدمات عند تقديم الخدمة للعمالء.
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عقود المقاوالت
يتم تحقق إيرادات عقود المقاوالت على أساس نسبة اإلنجاز، ويتم إحتساب نسبة اإلنجاز بناء على نسبة تكاليف األعمال المنجزة على العقد حتى تاريخه إلجمالي 
التكاليف المقدرة للعقد ، ويتم التحقق من األرباح فقط عندما يصل العقد إلى تلك المرحلة التي يمكن عندها تقدير األرباح النهائية بدرجة معقولة. وتؤخذ المطالبات، 
األوامر التغيرية ودفعات الحوافز للعقد في اإلعتبار لغرض إحتساب أرباح العقد عند اعتماد صاحب العقد لها، كما يتم اإلعتراف بالخسائر المتوقعة للعقود بالكامل 
فور تبين حدوثها.عندما ال يكون من الممكن تقدير العائد من عقود المقاوالت بصورة معقولة ، فإنه يتم التحقق من اإليراد إلى المدى الذي تم تحمله من تكاليف 

العقد والتي من المرجح أن تكون قابلة لالسترداد. إن تكاليف العقود يتم اإلعتراف بها كمصروف في الفترة التي تم تكبدها فيها.

إيرادات الفوائد
المجموعة  تقوم   ، المدينين  قيمة  في  إنخفاض  هناك  يكون  عندما   . الفعلية  الفائدة  أسلوب  بإستخدام  وذلك  زمني  نسبي  أساس  على   ، الفوائد  إيرادات  تحتسب 
الفائدة  المتوقعة والمخصومة بإستخدام معدل  النقدية المستقبلية  بالتدفقات  القابلة لالسترداد والتي تقدر  المبالغ إلى قيمتها  الدفترية لتلك  القيمة  بتخفيض 
الفعلي المتعلق باألداة المالية ، ويتم اإلستمرار في إطفاء الخصم كإيراد فوائد . إن إيرادات الفوائد للمدينون التي يوجد إنخفاض دائم في قيمتها يتم اإلعتراف بها 

إما في حالة تحصيلها أو على أساس التكلفة المستردة طبقا لمقتضيات الظروف .

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

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

 أرباح بيع االستثمارات 
تقاس أرباح بيع االستثمارات بالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية لالستثمار في تاريخ البيع ، ويتم إدراجها في تاريخ البيع .

بيع عقارات تحت التطوير
عندمــا يكون التعاقد ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 11 – »عقود اإلنشاءات« ويمكن تقدير العائد المتوقع له بشكل موثوق تقوم المجموعة باإلعتراف 

باإليراد بناء على المراحل المنجزة من العقد وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )11( – »عقود اإلنشاءات«.

المخاطر  نقل  يتم  عندما  وذلك   ، االنجاز  اكتمال  عند  باإليراد  المجموعة  تعترف   ، »اإليرادات«   –  )18( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  ضمن  التعاقد  يكون  عندما 
والعوائد الرئيسية وملكية العقار من المجموعة في آن واحد. 

إذا تم نقل المخاطر والعوائد الرئيسية والملكية أثناء االنجاز )قبل اكتمال البناء( ، تعترف المجموعة باإليرادات إستنادًا إلى طريقة نسب االنجاز.

إذا كان هناك تخوف من المجموعة حول المنافع اإلقتصادية المستقبلية للمشروع ، تقوم المجموعة باإلعتراف باإليراد على أساس طريقة األقساط. 

اإليرادات والمصروفات األخرى
يتم تحقق اإليرادات والمصروفات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق .
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ص  - المخصصات :
يتم اإلعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على المجموعة اإللتزام قانوني حالي أو محتمل، نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه أن يتطلب ذلك تدفقا 
اإللتزام.  ويتم مراجعة المخصصات في نهاية كل فترة تقرير في نهاية كل  اإللتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثـوق لمبلغ  صادرا للموارد اإلقتصادية لتسوية 
سنة مالية وتعديلها إلظهار أفضل تقدير حالي . وعندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ماديا، فيجب أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص هو القيمة الحالية 

للمصاريف المتوقعة لتسوية اإللتزام. ال يتم إدراج المخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية.

ق - تكاليف اإلقتراض :
إن تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بتملك أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المستوفاة لشروط رسملة تكاليف االقتراض، وهي الموجودات التي تتطلب وقتا زمنيا 
إيرادات االستثمارات  . إن  البيع  أو  ، يتم إضافتها لتكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة بشكل جوهري لإلستخدام  البيع  أو  طويال لتصبح جاهزة لإلستخدام 
المحصلة من االستثمار المؤقت لقروض محددة والمستثمرة خالل فترة عدم إستغاللها للصرف يتم خصمها من تكاليف التمويل القابلة لإلسترداد . يتم إدراج 
كافة تكاليف اإلقتراض األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع في الفترة التي يتم تكبدها فيها. إن تكاليف االقتراض تشمل الفوائد والتكاليف األخرى التي تم 

تكبدها من الشركة فيما يتعلق بإقتراض األموال.

ر - عقود اإليجار :
تصنف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية إذا احتفظ المؤجر بجزء جوهري من المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية. جميع عقود اإليجار األخرى تصنف 

كعقود إيجار تمويلية .
إن تحديد ما إذا كان ترتيب معين هو ترتيب تأجيري أو ترتيب يتضمن إيجار يستند إلى مضمون هذا الترتيب ، ويتطلب تقييم ما إذا كان تنفيذ هذا الترتيب يعتمد على 

إستخدام أصل معين أو موجودات محددة ، أو أن الترتيب ينقل أو يمنح الحق في إستخدام األصل.

عقد اإليجار التمويلي  :
المجموعة كمستأجر

إن الموجودات المحتفظ بها تحت عقد إيجار تمويلي يتم االعتراف بها كموجودات خاصة بالمجموعة وذلك بالقيمة العادلة في تاريخ بدء عقد اإليجار، أو بمقدار 
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات عقد اإليجار، أيهما أقل. إن االلتزامات المرتبطة بالعقد لصالح المؤجر تظهر في المركز المالي المجمع كالتزامات مقابل عقد 
إيجار تمويلي. يتم توزيع دفعات اإليجار بين األعباء التمويلية وتخفيض االلتزام الناشئ عن عقد اإليجار بحيث يكون هناك سعر فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من 
االلتزام. تدرج األعباء التمويلية ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع إال إذا كانت مرتبطة مباشرة بموجودات مؤهلة للرسملــة ، وفي هذه الحالة يتم رسملتها طبقا 

للسياسة العامة التي تتبعها المجموعة لتكاليف اإلقتراض.

عقد اإليجار التشغيلي :
المجموعة كمؤجر

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

عقد اإليجار  .

المجموعة كمستأجر
إن دفعات اإليجار المستحقة تحت عقد إيجار تشغيلي يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. إن 

العوائد المستلمة والمستحقة كحافز للدخول في عقد اإليجار التشغيلي يتم توزيعها على أساس القسط الثابت على مدى مدة فترة اإليجار .
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ش -  العمالت األجنبية :
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالدينار الكويتي وفقا ألسعارالصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت.  ويتم إعادة تحويل الموجـودات والمطلوبات النقدية 
بالعمالت األجنبية بتاريخ نهاية الفترة المالية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. أما البنود غيرالنقدية بالعمالت األجنبية المدرجة بالقيمة 
البنود غير النقدية بالعمالت األجنبية المدرجة على أساس التكلفة  . إن  العادلة فيتم إعادة تحويلها وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة 

التاريخية ال يعاد تحويلها .

تدرج فروق التحويل الناتجة من تسويات البنود النقدية ومن إعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للفترة . إن فروق التحويل الناتجة من البنود 
غير النقدية كاالستثمارات في األدوات المالية والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع فتدرج ضمن »التغيرات التراكمية في القيمة العادلة« ضمن الدخل الشامل اآلخر.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ نهاية الفترة المالية . يتم تحويل نتائج األعمال 
لتلك الشركات إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار صرف مساوية تقريبا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ هذه المعامالت، ويتم إدراج فروق التقييم الناتجة من التحويل 

مباشرة ضمن الدخل الشامل اآلخر . ويتم إدراج هذه الفروق في بيان األرباح أو الخسائر المجمع خالل الفترة التي تم إستبعاد العمليات األجنبية فيها.

إن الشهرة والتغير في القيمة العادلة الناتجة عن عمليات شراء شركات أجنبية يتم التعامل معها كموجودات ومطلوبات الشركات األجنبية ويتم تحويلها بأسعار 
الصرف السائدة بتاريخ اإلقفال.

ت - األحداث المحتملة :
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات المالية اال عندما يكون إستخدام موارد إقتصادية لسداد إلتزام قانوني حالي أومتوقع نتيجة أحداث سابقة مرجحا 
مع إمكانية تقدير المبلغ المتوقع سداده بصورة كبيرة. وبخالف ذلك،  يتم اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة ما لم يكن احتمال تحقيق خسائر إقتصاديـة مستبعـدًا.

ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع إقتصادية نتيجة أحداث سابقة مرجحًا.  

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

اإلستراتيجية حول القطاعات التشغيلية.

خ - توزيعات األرباح :
تقوم المجموعة باالعتراف بتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية لمساهمي الشركة األم كمطلوبات عند إقرار تلك التوزيعات نهائيا، وعندما ال يعود قرار تلك التوزيعات 
خاضعا الرادة المجموعة. يتم إقرار تلك التوزيعات عند الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم، حيث يتم االعتراف بقيمة تلك 

التوزيعات بحقوق الملكية.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج نتيجة إعادة القياس بالقيمة العادلة مباشرة ضمن حقوق الملكية. عند 

القيام بتلك التوزيعات غير النقدية، فان الفرق بين القيمة الدفترية لذلك االلتزام والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر.

يتم االفصاح عن توزيعات االرباح التي تم إقرارها بعد تاريخ البيانات المالية كأحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي المجمع.
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ذ - اآلراء والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة :
إن المجموعة تقوم ببعض اآلراء والتقديرات واالفتراضات تتعلق بأسباب مستقبلية. إن إعداد البيانات المالية المجمعة  وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب 
بتاريخ  المحتملة  والمطلوبات  الموجودات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات  للموجودات  المدرجة  المبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  بتقديرات  والقيام  الرأي  إبداء  اإلدارة  من 

البيانات المالية المجمعة والمبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل السنة. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات   .

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

البيانات المالية المجمعة.

1 - تحقق اإليرادات :
يتم تحقق اإليرادات عندما يكون هناك منافع اقتصادية محتملة للمجموعة، ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق بها. إن تحديد خصائص تحقق اإليرادات كما 

هو مذكور في معيار المحاسبة الدولي رقم 18 يتطلب آراء هامة .

2 - تحديد تكلفة العقود :
إن تحديد التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد معين أو الخاصة بأنشطة العقد بشكل عام يتطلب آراء هامة. إن تحديد تكاليف العقود لها تأثير هام علـى تحقـق 

اإليرادات المتعلقة بالعقود طويلة األجل. تتبع المجموعة إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم 11 لتحديد تكاليف العقود وتحقق اإليرادات.

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

عقارات قيد التطوير
 عندما يكون غرض المجموعة في تطوير األراضي بهدف بيعها في المستقبل ، فإن كال من األراضي وتكاليف اإلنشاءات يتم تصنيفها كعقارات قيد التطوير .

أعمال تحت التنفيذ
عندما يكون غرض المجموعة تطوير األراضي بهدف تأجيرها أو إستخدامها في المستقبل ، فإن كال من األراضي وتكاليف اإلنشاءات يتم تصنيفها كأعمال تحت 

التنفيذ.

عقارات استثمارية
تصنيفها  يتم  األراضي  فإن   ، بعد  تحديده  يتم  لم  الهدف  أن  أو   ، الرأسمالية  قيمتها  زيادة  بهدف  بها  االحتفاظ  أو  األراضي  تأجير  المجموعة  غــرض  يكون  عندما 

كعقارات استثمارية .

4 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون:
إن تحديد قابلية االسترداد للمبلغ المستحق من العمالء و رواج المخزون والعوامل المحددة الحتساب االنخفاض في قيمة المدينين والمخزون تتضمن آراء هامة .
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5 - تصنيف االستثمارات: 
عند اقتناء االستثمار، تقرر المجموعة ما إذا كان سيتم تصنيفه »بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« أو »متاح للبيع« أو »محتفظ به حتى االستحقاق«. تتبع المجموعة 

إرشادات معيار المحاسبة الدولي رقم  39  لتصنيف استثماراتها .

تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر« إذا ما تم اقتناؤها في األصل بهدف تحقيق الربح القصير األجل أو إذا ما تم تصنيفها 
بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح أو الخسائر عند اإلقتناء ، شريطة إمكانية تقدير قيمتها العادلة بصورة موثوق بها . تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات المحتفظ 
بها حتى اإلستحقاق ، عندما يكون لدى المجموعة نية إيجابية ومقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق . يتم تصنيف جميع االستثمارات األخرى كاستثمارات 

»متاحة للبيع«.

6 - إنخفاض قيمة االستثمارات
المجموعة  اآلراء، تقوم  آراء هامة. ولتقديم هذه  ، والذي يتطلب  للبيع  المتاح  إنخفاض االستثمار  لتحديد   39 الدولي رقم  المحاسبة  إرشادات معيار  المجموعة  تتبع 
بتقييم ما إذا كان اإلنخفاض جوهري أو مطول في القيمة العادلة ما دون تكلفتها والمالءة المالية وذلك ضمن عوامل أخرى ، إضافة إلى النظرة المستقبلية للمنشأة 
المستثمر فيها على المدى القصير متضمنة عدة عوامل مثل أداء القطاع والصناعة والتغيرات التكنولوجية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. إن تحديد ما إذا 

كان اإلنخفاض »جوهري« أو »مطول« يتطلب آراء هامة.

7 - تطبيق تفسيرات معيار التقارير المالية رقم 15 – »عقود بناء العقارات« :
إن تحديد إذا ما كانت هذه العقود تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 11 – »عقود البناء«، أو معيار المحاسبة الدولي رقم 18 – »االيرادات« يتطلب آراء هامة .

ب-  التقديرات واالفتراضات:
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في نهاية فترة التقرير والتي لها مخاطر جوهرية في حدوث 

تعديالت مادية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة هي على الشكل التالي:

1 - القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة:
تقوم المجموعة بإحتساب القيمة العادلة لالستثمارات التي ال تمارس نشاطها في سوق نشط )أو األوراق المالية غير المدرجة( عن طريق استخدام أسس التقييم . 
تتضمن أسس التقييم استخدام عمليات تجارية بحتة حديثة ، والرجوع ألدوات مالية أخرى مشابهة ، واالعتماد على تحليل للتدفقات النقدية المخصومـة ، وإستخدام 
نماذج تسعير الخيارات التي تعكس ظروف المصدر المحددة .إن هذا التقييم يتطلب من المجموعة عمل تقديرات عن التدفقات النقدية المستقبلية والمخصومة 

والتي هي عرضة ألن تكون غير مؤكدة .

2 - إنخفاض قيمة الشهرة :
تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك إنخفاض في قيمة الشهرة بشكل سنوي على األقل. ويتطلب ذلك تقدير »القيمة المستخدمة« لألصل أو لوحدة توليد 
النقد التي يتم توزيع الشهرة عليها. إن تقدير القيمة المستخدمة يتطلب من المجموعة عمل تقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو من 

وحدة توليد النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية .
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3 - العقود طويلة األجل:
المنجزة على  بناء على نسبة تكاليف األعمال  ، ويتم إحتساب نسبة اإلنجاز  المحاسبية  العقود طويلة األجل وفقا لطريقة نسبة اإلنجاز  إيرادات  التحقق من  يتم 
األعمال  مع  يتوافق  أن  ينبغي  أعاله  المذكورة  الخصائص  أساس  على  اإليرادات  تحقق  إن   . حده  على  عقد  لكل  المقدرة  التكاليف  إلجمالي  تاريخه  حتى  العقد 
الفعلية المنجزة. إن تحديد التكاليف المقدرة إلكمال العقد وتطبيق طريقة نسبة اإلنجاز تتضمن تقديرات. إن التكاليف واإليرادات المقدرة يجب أن تأخذ في اإلعتبار 

المطالبات والتغيرات المتعلقة بالعقد.

4 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ومخصص مخزون:
إن عملية تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص المخزون تتطلب تقديرات. إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم إثباته عندما 
التكلفة  إن  تحديدها.  يتم  عندما  المعدومة  الديون  شطب  يتم  ديونها.  تحصيل  على  قادرة  غير  تكون  سوف  المجموعة  أن  على  موضوعي  دليل  هناك  يكون 
الدفترية للمخزون يتم تخفيضها وإدراجها بصافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها عندما تتلف أو تصبح متقادمة بصورة كلية أو جزئية، أو عندما تنخفض أسعار 
البيع. إن معايير تحديد مبلغ المخصص أو المبلغ المراد شطبه يتضمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد المخصصات وتخفيض الذمم المدينة 

والمخزون يخضع لمـوافقة اإلدارة .

5 -  تقييم العقارات االستثمارية :
تقوم المجموعة بقيد عقاراتها االستثمارية بالقيمة العادلة حيث يتم اإلعتراف بالتغيرات فـى القيمة العادلة فى بيان األرباح أوالخسائر، حيث يتم إستخدام طريقتين 

أساسيتين لتحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية:

أ - طريقة التدفقات النقدية المخصومة، والتي يتم فيها استخدام المبالغ المتوالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل إستنادا إلى العقود
و الشروط االيجارية القائمة وخصمها للقيمة الحالية باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بهذا األصل.

ب - تحاليل المقارنة، والتي تعتمد على تقديرات تتم من قبل مقيم عقاري مستقل عن طريق الرجوع إلى صفقات فعلية حديثة تمت بين أطراف أخرى لعقارات 
مشابهة من حيث الموقع والحالة مع االستناد إلى معارف وخبرات ذلك المقيم العقاري المستقل.

6 - إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية: 
إن اإلنخفاض في القيمة يحدث عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( القيمة القابلة لإلسترداد . والذي يمثل القيمة العادلة ناقصًا تكاليف 
البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. إن حساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع يتم بناء على البيانات المتاحة من معامالت البيع فى معامالت تجارية بحتة 
التدفقات  بناء على نموذج خصم  القيمة المستخدمة  . يتم تقدير  الالزمة إلستبعاد األصل  التكاليف اإلضافية  المتاحة ناقصًا  أو أسعار السوق  من أصول مماثلة 
أو   ، بعد  بها  الشركة  تلتزم  لم  التي  الهيكلة  إعادة  أنشطة  تتضمن  ال  والتي   ، المقبلة  سنوات  للخمس  المالية  الموازنة  من  النقدية  التدفقات  تلك  تنشأ   . النقدية 
. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر العوامل حساسية لمعدل  أي استثمارات جوهرية والتي من شأنها تعزيز أداء األصل )أو وحدة توليد النقد( في المستقبل 

الخـصم المستخدم مـن خـالل عملية خصم التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء . 
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3 - مدينون وأرصدة مدينة أخرى
مدينون تجاريون )أ(

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )ب(

شيكات تحت التحصيل 
دفعات مقدمة )ج(

مصاريف مدفوعة مقدما
محجوز ضمان

تأمينات مستردة 
أخرى

أ( مدينون تجاريون
كما في 31 ديسمبر 2014، بلغت أرصدة المدينين التجاريين التي إنخفضت قيمتها وتم تكوين مخصص لها مبلغ 8,746,962 دينار كويتي )2013 – 2,556,838 دينار 
كويتي(. إن مبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المتبقي والبالغ »ال شيء« )2013 – 291,003 دينار كويتي( تم تكوينه مقابل بعض األرصدة التي استحقت 

، والتي تتوقع إدارة المجموعة إستعادة جزء من هذه األرصدة.

إن تحليل أعمار أرصدة المدينين التجاريين كما يلي :

ب ( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : 
إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي :

الرصيد في بداية السنة
اثر تجميع شركة تابعة
أثر تصفية شركة تابعة

مخصص السنة
مخصص مستخدم خالل السنة

تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

 14,853,415
(8,746,962)
 6,106,453

 880,188
 3,894,703

 549,595
 1,670,282

 126,946
 714,822

 13,942,989

 2,847,841
 5,423,064

(3,467)
 482,662

(4,141)
 1,003

 8,746,962

2014

2014

 8,324,362
(2,847,841)
 5,476,521

 836,489
 1,147,659

 610,291
-

 149,835
 502,512

 8,723,307

 914,782
-
-

 2,063,767
(130,810)

 102
 2,847,841

2013

2013

6 – 1
 

4,212,245

4,309,355

12 – 6

1,894,208

1,458,169

8,746,962

2,556,838

14,853,415

8,324,362

2014

2013

منخفضة القيمة

المجموعأكثر من سنة أشهرأشهر
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 7,333,947
(8,331,167)

(997,220)

 1,304,877
(2,302,097)

(997,220)

 7,268,434
 1,969,839
 1,274,922

 10,513,195
(437,107)

 10,076,088

(202,000)
(235,107)
(437,107)

 1,257,791
 1,257,791

 1,190,250
 67,541

 1,257,791

 1,620,256
(173,455)

(4,866)
(184,144)

 1,257,791

-
 6,544,956
 6,544,956

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

 5,857,378
(5,224,668)

 632,710

 1,309,898
(677,188)
 632,710

 1,603,234
 1,256,881
 2,338,907
 5,199,022
(202,000)

 4,997,022

(202,000)
-

(202,000)

 1,620,256
 1,620,256

 1,523,705
 96,551

 1,620,256

 1,886,496
-

(82,096)
(184,144)

 1,620,256

-
-
-

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

جـ (  تتضمن الدفعات المقدمة كما في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 1,657,875 دينار كويتي والذي يمثل دفعة مقدمة لشراء حصص اضافية في شركة 
المجموعة في طور استكمال  ، والتي ستصبح شركة تابعة نتيجة لهذا االقتناء. إن  الخلويـة القطرية - ذ.م.م.  الخرسانـة  زميلة - شركـة صناعـات 
اإلجراءات القانونية لتحويل الملكية لصالحها ، حيث سيتم تجميع البيانات المالية لتلك الشركة عند إتمام تلك االجراءات وتحقق سيطرة الشركة 

األم عليها . 

د ( ال تتضمن الفئات األخرى من المدينين واألرصدة المدينة األخرى أي موجودات يوجد إنخفاض دائم في قيمتها. إن الحد األقصى للتعرض لخطـر 
االئتمــان كما  فــي تاريخ البيانات المالية هو القيمة العادلة لكل فئة من فئات أرصدة المدينين المشار إليها أعاله ، كما ال تحتفظ المجموعة بأي رهن 

كضمان ألرصدة المدينين واألرصدة المدينة األخرى .

4 - إجمالي المستحق من )إلى( عمالء عن أعمال مقاوالت

تكاليف العقود المتكبدة حتى تاريخه زائدا األرباح المحققة 
المطالبات المرحلية

والتي تتمثل في :
إجمالي المستحق من عمالء عن أعمال مقاوالت
إجمالي المستحق إلى عمالء عن أعمال مقاوالت

5 - اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة
قامت المجموعة بالدخول في معامالت متنوعة مع أطراف ذات صلة ضمن النشاط االعتيادي كالمساهمين وأفراد اإلدارة العليا والشركات الزميلة وبعض األطراف 
ذات الصلة األخرى. إن األسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت تم الموافقة عليها من قبل إدارة المجموعة. ان األرصدة والمعامالت الهامة التي تمت مع 

أطراف ذات صلة كما يلي : 

األرصدة المتضمنة في بيان المركز
  المالي المجمع

مستحق من أطراف ذات صلة

مستحق إلى أطراف ذات صلة
المعامالت المتضمنة في بيان

  األرباح أو الخسائر المجمع
تكاليف العمليات

مزايا أفراد اإلدارة العليا
مزايا قصيرة األجل 
مزايا نهاية الخدمة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

307,274 2,466,527
 37,424

 
7,005,375
 721,476

259,507

2014
9,779,176
758,900 

259,507

2014
296,400
24,536
45,000

2013
5,163,918 

997,011 

186,577 

2013
296,400 
24,536 

مساهمون 
رئيسيون

شركات تحت 
سيطرة مشتركة شركات زميلة
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6 - مخزون
مـواد أوليـة

بضاعة جاهزة
قطـع غيـار

مخصص مخزون بطيء الحركة 

إن الحركة على مخصص مخزون بطيء الحركة هي كما يلي:
الرصيد في بداية السنة
أثر تجميع شركة تابعة

الرصيد في نهاية السنة

7 – عقارات قيد التطوير
الرصيد في بداية السنة
اضافات خالل السنة )أ(

الرصيد في نهاية السنة

)1( خـالل الـسنة الـمنتهية فـي 31 ديسمبر 2014 ، قامت المجموعة بسداد مبلغ 6,544,956 دينار كويتي وذلك لشراء عقارات  تحت اإلنشاء في إمارة دبى - دولة 
اإلمارات العربية المتحدة.

8 – استثمارات متاحة للبيع
استثمار في أسهم غير مسعرة

إن الحركة خالل السنة هي كما يلي :
الرصيد في بداية السنة
أثر تصفية شركة تابعة

إستبعادات 
خسائر اإلنخفاض في القيمة 

الرصيد في نهاية السنة

إن االستثمارات المتاحة للبيع مقومة بالعمالت التالية :
دينار كويتي
دينار بحريني

لم يكن من الممكن قياس القيمة العادلة الستثمارات غير مسعرة بمبلغ 1,257,791 دينار كويتي )2013 – 1,620,256 دينار كويتي( نظرا لعدم توفر طريقة موثوق 
بها لتقدير القيمة العادلة لهذه االستثمارات ، وبالتالي تم إدراجها بالتكلفة ناقصا خسائر اإلنخفاض في القيمة.
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9 - استثمار في شركات زميلة
يمثل االستثمار في شركات زميلة ما يلي :

شركـة صناعـات الخرسانـة الخلويـة 
القطرية  ذ.م.م.

شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى 
ش.م.ك.)عامة(

شركة المساكن المتحدة العقارية 
ش.م.ك.)مقفلة(

شركة أسيكو الكويتية السورية ذ.م.م. 

إن الحركة خالل السنة كانت كما يلى :
الرصيد في بداية السنة

محولة إلى شركة تابعة 
حصة المجموعة من نتائـج أعمـال شركات زميلة

حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر لشركات زميلة 
توزيعات أرباح نقدية مستلمة من الشركة الزميلة

تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

إن اإلستثمار في شركة المساكن المتحدة العقارية - ش.م.ك.)مقفلة( معترف به كإستثمار في شركة زميلة على الرغم من أن نسبة الملكية للمجموعة %11.81 
، وذلك حيث أنه يوجد للمجموعة تأثير جوهري على السياسات المالية والتشغيلية من خالل التمثيل في مجلس اإلدارة.

لم تقم المجموعة بإحتساب حصتها من نتائج األعمال في شركة اسيكو الكويتية السورية - ذ.م.م. ، حيث أن الشركة الزميلة لم تمارس نشاطها حتى تاريخ 
البيانات المالية المجمعة.

إن ملخص البيانات المالية للشركات الزميلة الجوهرية كما يلي :
شركـة صناعـات الخرسانـة الخلويـة القطرية - ذ.م.م.

ملخص بيان المركز المالي 
الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة
صافي الموجودات

نسبة ملكية المجموعة 

تسويات أخرى
القيمة الدفترية لشركـة صناعـات الخرسانـة الخلويـة

القطرية - ذ.م.م.

بلد التأسيس

دولة قطر

دولة الكويت

دولة الكويت
الجمهورية 

العربية السورية

األنشطة الرئيسية

صناعات

عقارات

عقارات
صناعات

2014
49 

35

11.81
50

2014
1,077,887 

9,355,093 

 
2,462,633

18,263 

12,913,876 

2014
12,639,662 

-
339,474 
182,239 

(247,499)
-

12,913,876 

2014
964,590 

(792,040)
(838,220)

12,947
(652,723)

2014
12,019,155 
26,658,127 

(10,334,306)
(2,657,636)
25,685,340 

%35
365,224 

9,355,093 

2014
7,048,389 

(6,391,858)
(606,216)

1,430,963 
1,481,278 

-

2014
7,924,993 

16,463,146 
(1,074,493)

(7,551)
23,306,095 

%11.81
(289,817)

2,462,633 

2014
653,218 

10,083,100 
(4,519,588)
(3,895,929)

2,320,801
 %49

59,305 

1,077,887 

2013
49

35

11.81
50

2013
1,397,721 

 
8,707,980

 
2,515,698

18,263 

12,639,662 

2013
12,529,808 

(60,097)
357,397 
157,751 

(349,982)
4,785 

12,639,662 

2013
994,362 

(1,049,171)
(584,599)

47,357
(592,051)

2013
18,654,789
15,702,38 

(5,637,441)
(3,683,350)
25,036,384

%35
(54,755)

8,707,980 

2013
4,006,206 

(3,933,380)
(613,224)

1,958,322 
1,417,924 

349,982 

2013
8,912,579 
15,355,498
(2,899,559)

(67,097)
21,301,421

%11.81

2,515,698 

2013
532,084 

9,672,949 
(1,355,240)
(5,997,302)

2,852,491
%49

-

1,397,721 

نسبة الملكية % 
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ملخص بيان األرباح أو الخسائر 
إيرادات العمليات

تكاليف العمليات
مصاريف أخرى

إيرادات أخرى
صافي الخسائر 

شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى - ش.م.ك.)عامة(
ملخص بيان المركز المالي 

الموجودات المتداولة 
الموجودات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة 
المطلوبات غير المتداولة

صافي الموجودات
نسبة ملكية المجموعة

تسويات أخرى

القيمة الدفترية لشركة المساكن الدولية للتطوير
 العقاري - ش.م.ك.)عامة(

ملخص بيان األرباح أو الخسائر 
إيرادات العمليات

تكاليف العمليات
مصاريف أخرى

إيرادات أخرى
صافي األرباح 

توزيعات مستلمة 

شركة المساكن المتحدة العقارية - ش.م.ك.)مقفلة(
ملخص بيان المركز المالي 

الموجودات المتداولة 
الموجودات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة 
المطلوبات غير المتداولة

صافي الموجودات
نسبة ملكية المجموعة

تسويات أخرى
القيمة الدفترية لشركة المساكن المتحدة 

العقارية - ش.م.ك.)مقفلة(
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ملخص بيان األرباح أو الخسائر 
إيرادات العمليات

تكاليف العمليات
مصاريف أخرى

إيرادات أخرى
صافي األرباح 

توزيعات مستلمة 

بلغت حصة المجموعة من اإللتزامات المحتملة للشركات الزميلة »ال شيء« كما فى 31 ديسمبر 2014 )2013 –  164,666 دينار كويتي (.
10 - استثمار في شركة تابعة غير مجمعة

لم تقم المجموعة بإحتساب حصتها من نتائج األعمال لهذه الشركة التابعة حيث أنها لم تمارس نشاطها حتى تاريخه.
11- عقارات استثمارية

الرصيد في بداية السنة

إضافات 

التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

الرصيد في نهاية السنة

يوجد عقارات إستثمارية بقيمة عادلة 154,131,912 دينار كويتي )2013 – 153,426,912 دينار كويتي( مرهونة للبنوك المحلية مقابل قـرض ألجل ودائنو مرابحة. 

تم التوصل إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة في 31 ديسمبر 2014 بناء على التقييم األقل في ذلك التاريخ من قبل مقيمين مستقلين.

قامت إدارة المجموعة بتطبيق قرار هيئة أسواق المال بتاريخ 23 يوليو 2012 بشأن ضوابط تقييم العقارات االستثمارية.

12- حق انتفاع أراضي مستأجرة
يتضمن هذا البند حق إنتفاع خاص باحدى الشركات التابعة للمجموعة بمبلغ 12,050,000 دينار كويتي، والذي نتج عن قيام شركة تابعة – شركة أسيكو لالنشاءات 

ش.م.ك مقفلة باقتناء الشركة الدولية الصناعية للمباني واالنشاءات ش.م.ك مقفلة خالل عام 2014 )إيضاح 2(.

 

2014
2,115,597 

(1,744,305)
(356,089)

1,177,523 
1,192,726 

-

2014
172,441,618 

-
705,000 

173,146,618 

2013
3,659,844 

(2,004,932)
(382,681)

8,275 
1,280,506 

-

2013
171,852,550 

394,960 
194,108 

172,441,618 

الشركة التابعة

شركة اسيكو فود كونسبتس إلدارة المطاعم - ذ.م.م

بلد التأسيس

الكويت

األنشطة الرئيسية

إدارة المطاعم

2014
50,000

2013
50,000

 التكلفـــة :
  كما في 31 ديسمبر 2013

  أثر تجميع شركة تابعة
  إضافات

  إستبعادات
  محول من أعمال رأسمالية   

   تحت التنفيذ 
  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

  كما في 31 ديسمبر 2014

 االستهالك المتراكم :
  كما في 31 ديسمبر 2013

  أثر تجميع شركة تابعة
  المحمل على السنة

  المتعلق باإلستبعادات
  تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

  كما في 31 ديسمبر 2014

 صافي القيمة الدفترية :
  كما في 31 ديسمبر 2014

  كما في 31 ديسمبر 2013

16,344,003 
1,058,895 

28,322 
-

1,857,862 
181,645 

19,470,727 

4,935,581 
517,125 
963,491 

-
45,212 

6,461,409 

13,009,318 
11,408,422 

35,737,499 
549,177 

1,329,511 
(1,634)

1,425,756 
633,886 

39,674,195 

10,438,329 
544,151 
739,346 

-
75,621 

11,797,447 

27,876,748 
25,299,170 

4,979,571 
1,952,409 
3,634,657 

(18,900)

-
7,574 

10,555,311

2,830,145 
1,895,847 

728,929 
(18,900)

7,388 
5,443,409 

5,111,902 
2,149,426 

253,690 
124,757 
44,596 

-

165,290
-

588,333 

231,551 
10,184 
39,992 

-
-

281,727 

306,606 
22,139 

 796,695
 3,443

 801,053
-

-
 3,000

 1,604,191

 651,915
 388

 162,926
-

 2,626
817,855

786,336
 144,780

 626,900

 50,473
-

-
 2,190

679,563 

424,813

 110,929
-

 2,144
 537,886

 141,677
 202,087

 2,068,964

 3,422,953
-

(3,448,908)
 6,545

2,049,554 

-
-
-
-
-

 2,049,554
 2,068,964

60,807,322
 3,688,681
 9,311,565

(20,534)

-
 834,840

74,621,874 

 19,512,334
 2,967,695
 2,745,613

(18,900)
 132,991

 25,339,733

 49,282,141
 41,294,988

مبانـــي
آالت 

عدد وأدواتومعدات
أثـــاث

وتركيبــات
برامج 

كمبيوتر مركبـــات
أعمال رأسمالية 

المجموعتحت التنفيذ

13 – ممتلكات وعقارات ومعدات

إن مباني مصنع الشركة مقامة على أرض مستأجرة من الدولة لمدة 25 سنة تنتهي في 30 يونيو 2017 وقابلة للتجديد.

تتضمن تكلفة المبيعات مبلغ 2,536,226 دينار كويتي )2013 – 1,970,666 دينار كويتي( من إستهالك الممتلكات والعقارات والمعدات عن السنة.

توجد عقارات بصافي قيمة دفترية 9,356,256 دينار كويتي ) 2013 – 9,752,295 دينار كويتي ( مرهونة من المرتبة األولى للبنوك المحلية مقابل قرض ألجل.
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14 - بنوك دائنة
% إلى 2.5%( فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت  % )2013 - من 2.25 % إلى 2.5 تتحمل تسهيالت السحب على المكشوف فائدة تتراوح من 2.25

المركزي وتستحق عند الطلب. 

إن أرصدة البنوك الدائنة مضمونة مقابل عقار استثماري وممتلكات وعقارات ومعدات .

15 - دائنون وأرصدة دائنة أخرى
دائنون تجاريون

دائنو شراء شركة تابعة – )ايضاح 2(
دفعات مقدمة من العمالء وتأمينات للغير

شيكات مؤجلة الدفع
محجوز ضمان ودائنو مقاولي الباطن

اجازات مستحقة للموظفين
المستحق إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة
المستحق إلى الزكاة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
مخصصات قضايا ومشاريع وأعمال صيانة

مصاريف مستحقة وأخرى

يتمثل بند الدائنين واألرصدة الدائنة األخرى فيما يلي :
الجزء المتداول 

الجزء غير المتداول

16 - قروض ألجل
يتمثل هذا البند فيما يلي :

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

%( سنويا فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي  % )2013 - من 1.5% إلى 3 تتحمل القروض ألجل معدل فائدة يتراوح من 1.25% إلى 2.75
كما في 31 ديسمبر 2014.

2014
8,682,823 
4,135,056 

890,271 
1,296,097 
2,540,283 

594,639 
423,166 
695,171 
294,024 
72,000 

943,604 
2,579,027 

23,146,161 

2014 
19,728,808 
3,417,353 

23,146,161 

2014
15,346,016 
96,720,983 

112,066,999 

2013
6,526,233 

-
801,956 
84,439 

226,038 
422,525 
370,103 
621,502 
371,238 

42,000 
389,999 

1,317,829 
11,173,862 

2013
11,173,862 

-
11,173,862 

2013
10,894,982 
79,259,290 
90,154,272 

2014
109,310,425 

9,356,256 
118,666,681 

2014
1,756,577 

269,052 
(279,081)
472,802 

(105,488)
4,672 

2,118,534 

2014
53,550,814

(611,411)
52,939,403

2014
973,401

51,966,002
52,939,403

2013
109,310,425 

9,752,295 
119,062,720 

2013
1,266,666 

36,946 
- 

606,612 
(153,504)

(143)
1,756,577 

2013
53,938,604 

(932,505)
53,006,099 

2013
1,048,065

51,958,034
53,006,099

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 31 ديسمبر 2014

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

إن القروض مضمونة ببعض الموجودات المدرجة بالقيمة الدفترية التالية :

رهن من المرتبة األولى لعقارات استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة
رهن من المرتبة األولى لممتلكات وعقارات ومعدات

17 - دائنو مرابحة
دائنو مرابحة

يطرح : تكاليف تمويل مستقبلية غير مطفأة
القيمة الحالية لدائني المرابحة

 والتي تتمثل في :
الجزء المتداول 

الجزء غير المتداول 
القيمة الحالية لدائني المرابحة

يتحمل دائنو المرابحة أعباء تمويلية بنسبة تتراوح من 4 % إلى 5 % سنويا )2013 – من 3 % إلى %5(.
إن مديونية المرابحة مضمونة مقابل رهن عقـار استثماري مدرج بقيمة عـادلة 44,821,487 دينار كويتي )2013 – 44,116,487  دينـار كويتي( ، إضافة إلى كفاالت تضامنية .

18 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة
الرصيد في بداية السنة
أثر تجميع شركة تابعة
أثر تصفية شركة تابعة

المحمل على السنة
المدفوع خالل السنة

تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة

19 - رأس المال
حدد رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 26,122,770 دينار كويتي )31 ديسمبر 2013 – 24,878,829 دينار كويتي( موزعا على

261,227,699 سهم )31 ديسمبر 2013 – 248,788,285 سهم( بقيمة إسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد وجميع األسهم نقدية )ايضاح 1(.

20 - عالوة إصدار
تمثل عالوة اإلصدار في زيادة قيمة النقد المحصل عن القيمة االسمية لألسهم المصدرة . إن عالوة اإلصدار غير قابلة للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون.
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)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

21 - إحتياطي إجباري
حصة  إحتساب  قبل  األم  الشركة  بمساهمي  الخاص  السنة  ربح  صافي  من   %10 تحويل  يتم  األم  للشركة  األساسي  والنظام  الشركات  قانون  لمتطلبات  وفقا 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى اإلحتياطي اإلجباري ، ويجوز للشركة األم إيقاف 
هذا التحويل عندما يصل اإلحتياطي إلى 50 %من رأس المال. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون والنظام األساسي للشركة 

األم.

22 - أسهم خزانة
عدد األسهم

نسبة األسهم المصدرة
القيمة السوقية )بالدينار الكويتي(

التكلفة )بالدينار الكويتي(

بناء على قرار هيئة أسواق المال بتاريخ 30 ديسمبر 2013 ، قامت إدارة الشركة  بتجميد جزء من األرباح المرحلة بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ البيانات 
المالية. إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة إحتفاظ الشركة بأسهم الخزانة.

23 - إحتياطي إختياري
العلمي  للتقدم  الكويت  األم قبل حصة مؤسسة  الشركة  الخاص بمساهمي  السنة  ربح  يتم تحويل 10% من  األم،  للشركة  النظام األساسي  لمتطلبات  وفقا 
وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االختياري، ويجوز إيقاف هذا التحويل بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين 

بناء على اقتراح مجلس اإلدارة. بناء على قرار الشركة ، لم يتم التحويل لحساب االحتياطي االختياري.

2014
1,133,846 

0.43 
340,154 
432,774 

2013
1,079,853 

0.43 
302,359 
432,774 

24 - المعلومات حسب القطاعات
فيما يلي البيانات التحليلية لقطاعات النشاط الرئيسية بالمجموعة :

إيرادات العمليات
تكاليف العمليات

صافي إيرادات عقارات
صافي أرباح السنة

أعباء تمويلية
إستهالكات وإطفاءات

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

إيرادات العمليات
تكاليف العمليات

صافي إيرادات عقارات
صافي أرباح السنة

أعباء تمويلية
إستهالكات وإطفاءات

مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

78,592,785 
63,866,131 

-
7,049,981 
1,459,568 

163,205 
108,459,819 
47,879,668 

63,321,127 
51,415,619 

-
3,603,206 

934,009 
60,900 

62,495,578 
11,325,975 

-
-

9,409,978 
2,456,238 
5,985,508 

 -
194,856,499
147,429,833

-
-

9,380,446 
3,202,077 
6,028,991 

-
186,077,056
137,790,512

9,979,579 
8,904,231 

-
(452,777)

12,228 
94,091 

5,935,082 
5,815,951 

8,853,223 
7,730,666 

-
362,948 
51,665 

129,118 
7,756,790 
8,991,116 

88,572,364 
72,770,362 

9,409,978 
9,053,442 
7,457,304 

257,296 
309,251,400 
201,125,452 

72,174,350 
59,146,285 

9,380,446 
7,168,231 
7,014,665 

190,018 
256,329,424 
158,107,603 

(28,790,583)
(26,831,627)

-
(718,906)

-
-

(11,378,546)
442,997 

(27,792,946)
(26,397,238)

-
(754,689)

-
-

(5,951,158)
3,581,403 

 59,781,781 
 45,938,735 
 9,409,978 
 8,334,536 
 7,457,304 

 257,296 
 297,872,854 
 201,568,449 

44,381,404 
32,749,047 

9,380,446 
6,413,542 
7,014,665 

190,018 
250,378,266 
161,689,006 

الصناعة

الصناعة

العقارات

العقارات

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

اإلجمالي

قيود
إستبعاد المعامالت
المتبادلة / الحصص

غير المسيطرة

قيود
إستبعاد المعامالت
المتبادلة / الحصص

غير المسيطرة

المقاوالت

المقاوالت

31 ديسمبر 2014

31 ديسمبر 2013
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25 - صافي إيرادات عقارات
التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

صافي إيرادات إيجارات 

26 - مصروفات عمومية وإدارية
تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية تكاليف موظفين بمبلغ 3,508,639 دينار كويتي )2013 – 3,178,936  دينار كويتي(.

27 - صافي )خسائر( أرباح استثمارات
)خسائر( إيرادات معامالت تورق

خسائر إنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
خسائر محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

28 - حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم إحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع 1 %من ربح الشركة األم بعد خصم حصتها من أرباح شركات مساهمة تابعة وزميلة والمحول إلى 

اإلحتياطي اإلجباري.

29 - ضريبة دعم العمالة الوطنية
%من ربح الشركة المجمع بعد خصم حصتها من أرباح الشركات الزميلة والتابعة غير المجمعة المدرجة   2.5 يتم إحتساب ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع 
األرباح  وتوزيعات  القانون  لنفس  الخاضعة  المدرجة  التابعة  الشركات  من  المدفوعة  الوطنية  العمالة  دعم  ضريبة  في  حصتها  وكذلك  القانون  لنفس  الخاضعة 
التنفيذية  والقواعد   2006 لسنة   24 رقم  الوزاري  والقرار   2000 لسنة   19 رقم  للقانون  طبقا  القانون  لنفس  الخاضعة  المدرجة  الشركات  من  المستلمة  النقدية 

المنفذة له.

30 - حصة الزكاة
يتم إحتساب حصة الزكاة بواقع 1 %من ربح الشركة المجمع بعد خصم حصتها في أرباح الشركات المساهمة الكويتية الزميلة والتابعة الغير مجمعة الخاضعة 
لنفس القانون وكذلك حصة الزكاة المدفوعة من الشركات المساهمة الكويتية التابعة الخاضعة لنفس القانون وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركات 

المساهمة الكويتية الخاضعة لنفس القانون طبقا للقانون رقم 46 لسنة 2006 والقرار الوزاري رقم 58 لسنة 2007 والقواعد التنفيذية المنفذة له.

31 - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أوصى مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2015 بمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 45,000 دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 . إن 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

2014
705,000 

8,704,978 
9,409,978 

2014
(49,123)

(184,144)
-

(233,267)

2013
194,108 

9,186,338 
9,380,446 

2013
870,697 

(184,144)
(4,564)

681,989 

2014
8,334,536 

أسهـــم
248,788,285 

12,439,414 
(1,133,846)

260,093,853 
فلــس
32.04

2013
6,413,542 

أسهـــم
248,788,285 
12,439,414 
(1,133,846)

260,093,853 
فلــس
24.66
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32 - ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم
ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها ، إن المعلومات الضرورية إلحتساب ربحية السهم األساسية بناء على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

السنة هي كما يلي :

صافي أرباح السنة المتعلقة بمساهمي الشركة األم

عدد األسهم القائمة :
عدد األسهم المصدرة في بداية السنة

 أسهم منحة 
المتوسط المرجح ألسهم الخزانة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في نهاية السنة

ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم

33 -  الجمعية العامة وتوزيعات األرباح
توزيعات نقدية

أوصى مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2015  بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلس للسهم. إن هذه التوصية خاضعة للموافقة عليها من قبل الجمعية 
العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة.

أسهم منحة
التوصية خاضعة للموافقة عليها من قبل  100 سهم. إن هذه  5 أسهم لكل  بتوزيع أسهم منحة   2015 11 فبراير  بتاريخ  المنعقدة  اإلدارة بجلسته  أوصى مجلس 

الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة.

وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين التي انعقدت في 15 مايو 2014 على توزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلس لكل سهم وأسهم منحة بواقع 5 أسهم 
لكل 100 سهم محتفظ به للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ، كما وافقت على تخصيص مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 15,000 دينار كويتي عن 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

34 - الشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة

اسم الشركة التابعة

شركة أسيكو العربية للتجارة
العامة والمقاوالت - ذ.م.م.

شركة اسيكو لإلنشاءات
  ش.م.ك. )مقفلة(

بلد التأسيس

الكويت

الكويت

األنشطة الرئيسية

التجارة العامة 
والمقاوالت

االنشاءات الخرسانية 
والمقاوالت

نسبة الملكية للحصص غير المسيطرة نسبة ملكية المجموعة

2014
 

%60 
 

%75 

2014
 

%40  

%25 

2013

%60 

% 75 

2013

% 40 

%25 
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2014
566,927 

(452,558)
114,369 

9,576,921 
(2,277,441)
7,299,480 
7,413,849 
4,448,309 
2,965,540 

2014
20,032,821 

(24,272,759)
(4,239,938)
34,675,775 

(19,908,323)
14,767,452 
10,527,514 
7,895,636 
2,631,878 

2014
43,662,098 
3,407,662 
3,407,662 
2,555,747 

851,915 

2014
(332,525)
(332,525)
(199,515)
(133,010)

2013
255,556 

(466,454)
(210,898)

9,202,332 
(1,522,845)
7,679,487 
7,468,589 
4,481,153 
2,987,436 

2013
15,792,788 

(13,081,668)
2,711,120 

11,200,323 
(4,939,124)
6,261,199 
8,972,319 
6,729,239 
2,243,080 

2013
28,392,455 
3,501,563 
3,501,563 
2,626,172 

875,391 

2013
(323,540)
(323,540)
(194,124)
(129,416)

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

شركة أسيكو العربية للتجارة العامة والمقاوالت - ذ.م.م.

ملخص بيان المركز المالي:
الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة

  صافي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

  صافي الموجودات غير المتداولة
صافي الموجودات

صافي الموجودات الخاصة بالمجموعة
صافي الموجودات الخاصة بالحصص غير المسيطرة

ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:
صافي خسائر السنة

مجموع الخسائر الشاملة للسنة
مجموع الخسائر الشاملة الخاصة بالمجموعة

مجموع الخسائر الشاملة الخاصة بالحصص غير المسيطرة

شركة اسيكو لإلنشاءات - ش.م.ك. )مقفلة(
ملخص بيان المركز المالي:

الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة

  صافي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

  صافي الموجودات غير المتداولة
صافي الموجودات

صافي الموجودات الخاصة بالمجموعة
صافي الموجودات الخاصة بالحصص غير المسيطرة

 ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:
اإليرادات

صافي أرباح السنة
مجموع الدخل الشامل للسنة

مجموع الدخل الشامل الخاص بالمجموعة
مجموع الدخل الشامل الخاص بالحصص غير المسيطرة
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35 - مطالبات قضائية
توجد لدى المجموعة مطالبات قضائية تتمثل في قضايا مرفوعة من المجموعة ضد الغير ومن الغير ضــد المجموعة ، والذي ليس باالمكان تقدير النتائج التي سوف 
تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضاء. وترى ادارة المجموعة أنه لن يكون لهذه المطالبات تأثير سلبي مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ، 

وعليه، لم تقم المجموعة بقيد مخصصات إضافية عن هذه القضايا نظرا لوجود مخصصات كافية عنها كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة المرفقة. )ايضاح 15(

36 - إدارة المخاطر المالية
تستخدم المجموعة ضمن نشاطها االعتيادي بعض األدوات المالية األولية مثل النقد في الصندوق و لدى البنوك والمدينين  واإلستثمارات والمستحق من وإلى أطراف 
ذات صلة والبنوك الدائنة وقروض ألجل ودائنو مرابحة والدائنين ، ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المشار إليها أدناه . ال تستخدم المجموعة حاليا مشتقات األدوات 

المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها.

أ -  مخاطر سعر الفائدة
إن األدوات المالية تتعرض لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر الفائدة . إن أسعار الفائدة الفعلية والفترات التي يتم خاللها إعادة تسعير أو 

استحقاق الموجودات والمطلوبـات الماليـة يشار إليها فـي اإليضاحات المتعلقة بها.

يبين الجدول التالي أثر حساسية التغير المعقول المحتمل في أسعار الفائدة، مع ثبات المتغيرات األخرى، على ربح المجموعة من خالل أثر تغيير معدل فائدة اإلقتراض.

السنة

2014
بنوك دائنة

قروض ألجل 
دائنو مرابحة

2013
بنوك دائنة

قروض ألجل
دائنو مرابحة

النقص( الزيادة/ )
في معدل الفائدة

50 نقطة أساس
50 نقطة أساس
50 نقطة أساس

50 نقطة أساس
50 نقطة أساس
50 نقطة أساس

الرصيد كما في
31  ديسمبر

األثر على بيان األرباح أو 
الخسائر المجمع

7,139,457 
112,066,999 
52,939,403 

2,991,659 
90,154,272 
53,006,099 

35,697
560,335
264,697

14,958
450,771
265,030

+-+-
+-+-
+-+-

+-+-
+-+-
+-+-
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ب - مخاطر اإلئتمان
إن خطر االئتمان هو خطر احتمال عدم قدرة أحـد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسببا خسارة مالية للطرف اآلخر.  إن الموجودات المالية التي قد تعرض 
المجموعة لمخاطر االئتمان تتمثل أساسا في النقد لدى البنوك والمدينين والمستحق من أطراف ذات صلة . إن النقد لدى البنوك للمجموعة مودع لدى مؤسسات 
يتعلق  االئتمان فيما  إن خطر  المشكوك في تحصيلها.   الديون  بالصافي بعد خصم مخصص  المدينين  إثبات رصيد  يتم  ائتمانية جيدة.  كما  مالية ذات سمعة 

بالمدينين محدود نتيجة للعدد الكبير للعمالء وتوزعهم على صناعات مختلفة.

إن الحد األعلى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناتج عن عدم سداد الطرف المقابل هو القيمة اإلسمية للنقد لدى البنوك والمدينين والمستحق من أطراف 
ذات صلة.

جـ - مخاطر العملة األجنبية
لتقلبات  للمجموعة تخفيض خطر تعرضها  الكويتي. ويمكن  الدينار  تتم بعمـالت غير  التي  المعامالت  والناتجة عن  األجنبية  العملة  المجموعة لمخاطر  تتعرض 
أسعار صرف العمالت األجنبية من خـالل استخدامها لمشتقات األدوات المالية. وتحرص المجموعة على إبقاء صافي التعرض لمخاطر العملة األجنبية في مستوى 

معقول ، وذلك من خالل التعامل بعمالت ال تتقلب بشكل جوهري مقابل الدينار الكويتي.

يظهر البيان التالي حساسية التغير المحتمل المعقول في سعر صرف العملة بين العمالت األجنبية التالية والدينار الكويتي.

د -  مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة تنتج عن عـدم مقدرة المجموعة على توفير األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقـة باألدوات المالية . وإلدارة هذه المخاطر تقوم المجموعة 

بتقييم المقدرة المالية لعمالئها بشكل دوري ، وتستثمر في االستثمارات القابلة للتسييل السريع .

السنة

2014
درهم اماراتي
ريال سعودي

السنة

2013
درهم اماراتي
ريال سعودي

زيادة/ )النقص(
مقابل الدينار الكويتي

زيادة/ )النقص(
مقابل الدينار الكويتي

األثر على بيان األرباح 
أو الخسائر المجمع

األثر على بيان األرباح أو 
الخسائر المجمع

األثر على الدخل
 الشامل اآلخر المجمع

األثر على الدخل
 الشامل اآلخر المجمع

16,626

16,177
7,537

% 5.00
% 5.00

% 5.00
% 5.00

370,692
74,069

373,429
74,511

+-

+-

+- +-

+-+-
+-+-

+-

+-

+-
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جدول االستحقاق الخاص بالمطلوبات المالية: 

المطلوبات المالية
بنوك دائنة 

قروض ألجل
دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

دائنو مرابحة
مستحق إلى أطراف ذات صلة

توزيعات مستحقة للمساهمين
المجموع

المطلوبات المالية
بنوك دائنة 

قروض ألجل
دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

دائنو مرابحة
مستحق إلى أطراف ذات صلة

توزيعات مستحقة للمساهمين
المجموع

هـ - مخاطر أسعار أدوات الملكية
إن مخاطر أسعار أدوات الملكية هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة ألدوات الملكية كنتيجة لتغيرات مستوى مؤشرات أدوات الملكية وقيمة األسهم بشكل منفرد. 

إن التعرض لمخاطر سعر أدوات الملكية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ينشأ من المحفظة االستثمارية للمجموعة.

و- قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية كاالستثمارات المتاحة للبيع ، بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية.

تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن استالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد اإللتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف السوق كما في تاريخ القياس . 
يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد اإللتزام بإحدى الطرق التالية:

- من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.
- من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو اإللتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية من خالل مستوى قياس متسلسل إستنادا إلى أقل 
مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي:

- المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المماثلة.
- المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

- المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم والتي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.

من 1 الى
 3 شهور

من 1 الى
 3 شهور

من 3 الى
 12 شهر

من 3 الى
 12 شهر

أكثر من سنة

أكثر من سنة

المجموع

المجموع

-
-

1,484,361 
-
-

1,096,898 
2,581,259 

-
-

512,664
-
-

932,338
1,445,002

 7,139,457 
15,346,016
18,526,744

973,401 
-
-

40,985,618

2,991,659
10,894,982
10,661,198

1,048,065
-
-

25,595,904

-
96,720,983 

3,135,056 
51,966,002 

758,900 
-

153,580,941 

-
79,259,290

-
51,958,034

997,011
-

132,214,335

7,139,457 
112,066,999 
23,146,161 
52,939,403

758,900 
1,096,898 

197,147,818 

2,991,659
90,154,272
11,173,862
53,006,099

997,011
932,338

159,255,241

2014

2013
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كما في 31 ديسمبر، فان القيمة العادلة لألدوات المالية تقارب قيمتها الدفترية ، بإستثناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع والمسجلة بالتكلفة كما هو مبين 
في إيضاح رقم )8( لقد قدرت إدارة المجموعة أن القيمة العادلة ألدواتها المالية تقارب قيمتها الدفترية بشكل كبير نظرا لقصر فترة إستحقاق هذه األدوات المالية.

لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول والثاني والثالث خالل السنة.

بين  لهم  تمت  قد  تحويالت  هناك  كانت  إذا  ما  المجموعة  تحدد  دوري،  أساس  على  المالية  البيانات  في  بها  اإلعتراف  يتم  التي  والمطلوبات  للموجودات  بالنسبة 
مستويات القياس المتسلسل وذلك عن طريق إعادة تقدير أساس التصنيف )إستنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل(  في 

نهاية كل فترة مالية.

37 - إدارة مخاطر الموارد المالية
إن هدف المجموعة عند إدارة مواردها المالية هو المحافظة على قدرتها على اإلستمرار، وذلك لتوفير عوائد لحاملي األسهم ومنافـع للمستخدمين الخارجيين، 

وكذلك للمحافظة على هيكل مثالي للموارد المالية لتخفيض إعباء خدمة الموارد المالية.  

وللمحافظة أو لتعديل الهيكل المثالي للموارد المالية ، يمكن للمجموعة تنظيم مبالغ التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، تخفيض رأس المال المدفوع ، 
إصدار أسهم جديدة ، بيع بعض الموجودات لتخفيض الديون ، سداد قروض أو الحصول علـى قروض جديدة. 

بالمقارنة بالشركات األخرى في نفس المجال ، تقوم المجموعة بمراقبة الموارد المالية بإستخدام نسبة الدين إلى الموارد المالية ، الذي يمثل صافي الديون مقسوما 
على الموارد المالية . يتم إحتساب صافي الديون كإجمالي اإلقتراض ناقصا النقد في الصندوق ولدى البنوك. يتم إحتساب إجمالي الموارد المالية كحقوق الملكية 

والتي تظهر في بيـان المركـز المالـي المجمع مضافا اليها صافي الديون.

لغرض إدارة مخاطر الموارد المالية ، يتكون إجمالي الموارد المالية مما يلي :

بنوك دائنة
قروض ودائنو مرابحة

يخصم : نقد في الصندوق ولدى البنوك
صافي الديون

مجموع حقوق الملكية
إجمالى الموارد المالية

نسبة الدين إلى الموارد المالية

38 - اإللتزامات المحتملة و االرتباطات الرأسمالية
تتمثل اإللتزامات المحتملة للمجموعة كما في تاريخ البيانات المالية فيما يلي :

خطابات ضمان 
إعتمادات مستندية

2014
7,139,457 

165,006,402 
(2,187,566)

169,958,293 
96,304,405 

266,262,698 
% 63.83 

2014
10,882,433

4,625,696
15,508,129

2013
2,991,659 

143,160,371 
(1,721,146)

144,430,884 
88,689,260 

233,120,144 
% 61.96 

2013
3,407,978 
1,163,233 

4,571,211 


