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أعضاء مجلس اإلدارة





إخواني وأخواتي المساهمين الكرام  ،،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

فــي البدايــة أتقــدم إليكــم بأطيــب التحيــات، وأرحــب بحضوركــم الكريــم، ويشــرفني أن ألتقــي معكــم فــي اجتماعنــا الســنوي 
لنســتعرض أهــم المحطــات التــي مــرت بهــا شــركتكم فــي عــام 2016.

بالنســبة ألدائنــا المالــي خــالل العــام 2016، ال أخفيكــم بــأن شــركتكم تأثــرت بصــورة رئيســية بالتقلبــات الحاصلة فــي المنطقة 
إاّل إنهــا اســتمرت بتحقيــق نتائــج إيجابيــة، حيــث حققــت شــركتكم صافــي ربــح متعلــق بمســاهمي الشــركة األم قــدره 7.238 
مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بمــا حققنــاه العــام الماضــي 2015 والــذي بلــغ فيــه 8.380 مليــون دينــار كويتــي، ونحــن نعمــل 
ــار المســتجدات  ــن االعتب ــن بعي ــه، ال ســيما آخذي ــة، إن شــاء الل ــوام المقبل ــة تقــدم مســيرة شــركتكم فــي األع ــى مواصل عل
والتطــورات الحاصلــة فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة والتــي نســعى إلــى زيــادة حصــة الشــركة الســوقية فيهــا بمــا ينعكــس 

علــى نتائــج أعمالنــا. 

كمــا حققــت الشــركة ارتفاعــًا بإجمالــي إيراداتهــا لتصــل إلــى 98.626 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة مــع 97.575 مليــون دينــار 
ــى المســاهمين بواقــع 15 فلســًا للســهم  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــس إدارة الشــركة بتوزي ــام 2015. وقــد أوصــى مجل ــي لع كويت
الواحــد وتوزيــع أســهم منحــة بواقــع 5 فلــوس للســهم الواحــد، كمــا أوصــى باعتمــاد توزيــع مكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــات تخضــع لموافقــة  ــع هــذه التوصي ــة، وجمي ــي نتيجــة لجهودهــم المبذول ــار كويت ــف دين ــى 45 أل ــة تصــل إل بقيمــة إجمالي

ــة للشــركة. ــة العمومي الجمعي

كمــا حرصــت شــركة أســيكو للصناعــات ببنــاء قاعــدة أساســية ثابتــه ترتكــز عليهــا أعمــال الشــركة وهــي مــن خــالل »سياســة 
الحوكمــة« المعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة، وتتمثـــــل الحوكمــة بمجموعـــــة السياســات واإلجــراءات والممارســـــات 
الرشــيدة التــي يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا توجيــه وضبـــــط ومراقبـــــة األعمــال واألنشــطة ضمــن الشــركة فضــال عــن مجموعــة مــن 
التقاريــر التــي تســاعد فــي اتخــاذ القـــــرارات المناســـــبة، وذلــك لضمــان ترســيخ مبــادئ الشــفافية والعدالــة ولتحقيــق أهــداف 

الشــركة وأصحــاب المصالــح. وقــد عملــت شــركة أســيكو للصناعــات علــى مواكبــة آخــر تطــورات ومســتجدات الحوكمــة.

وفــي ختــام هــذه الكلمــة، أتقــدم بإســمي وباســم كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن بالشــركة لمســاهمينا الكــرام بوافــر 
االحتــرام والتقديــر علــى دعمكــم لمســيرة الشــركة، ومســاندتكم لمجلــس اإلدارة، وعلــى الثقــة الغاليــة التــي أوليتمونــا إياهــا، 
والتــي لوالهــا لمــا تمكنــا مــن الوصــول إلــى مــا نحــن عليــه. ولنعدكــم بأننــا، إن شــاء اللــه، ســنلتزم بعهودنــا معكــم لتعظيــم 

حقوقكــم خــالل األعــوام القادمــة.

وبالنيابــة عــن مســاهمينا الكــرام، نــود أن نعــرب عــن بالــغ تقديرنــا لــإدارة التنفيذيــة للشــركة علــى جهودهــم المبذولــة لرســم 
اســتراتيجية ترتقــي بــأداء الشــركة فــي المســتقبل، ولجميــع موظفــي مجموعــة شــركات أســيكو علــى النتائــج التــي تــم تحقيقهــا 

خــالل العــام 2016، ولنحثهــم علــى مواصلــة عملهــم الــدؤوب، متمنيــن لهــم المزيــد مــن النجــاح فــي المســتقبل القريــب.

عبد العزيز أحمد عبد الله األيوب
رئيس مجلس اإلدارة
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حضرات المساهمين الكرام ،،،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

أتوجــه لكــم فــي البدايــة بالشــكر الجزيــل، وذلــك باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة لشــركة أســيكو للصناعــات، كمــا يســعدني أن نســتعرض أداء شــركتكم وبياناتهــا الماليــة للســنة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر 2016.

إنجازات الشركة: 
ــن رئيســيين، أولهمــا االســتثمار فــي العنصــر  تنوعــت إنجــازات مجموعــة أســيكو هــذا العــام لتنصــب ضمــن محوري

البشــري وثانيهمــا التوســع فــي بعــض األنشــطة التشــغيلية للمجموعــة.

أواًل، االستثمار في العنصر البشري:
يعتبــر العنصــر البشــري أحــد أهــم االســتثمارات التــي نســعى إلــى تعزيزهــا والحفــاظ عليهــا ضمــن أعلــى المســتويات، 
حيــث تمكنــت المجموعــة خــالل العــام 2016 مــن هيكلــة واســتحداث مجموعــة مــن اإلدارات فــي ظــل ســعيها 
ــة النمــو الحاصــل  ــة مــن الشــفافية، ولمواكب ــى درجــة عالي ــة، والحفــاظ عل ــة شــركات المجموع ــاءة وفاعلي لرفــع كف
علــى مســتوى المجموعــة، ولضمــان مســاهمة كافــة القطاعــات بتحقيــق قيمــة مضافــة. حيــث تــم إرســاء أفضــل 

ــج. ــة مــن أجــل الحصــول علــى أفضــل النتائ الممارســات اإلداري

ثانيًا، التوسع في األنشطة التشغيلية:
وفقــا لتقديرنــا فــإن الطلــب علــى منتجــات مــواد البنــاء والتشــييد ســتزداد خــالل الفتــرة المقبلــة وذلــك كنتيجــة رئيســية 
لمشــاريع البنــى التحتيــة المطروحــة مــن الدولــة وللمشــروعات االســتراتيجية المســتهدف إنجازهــا خــالل فتــرة الخطــة 
اإلنمائيــة الثانيــة )2015/2016 – 2019/2020( والصــادرة عــن األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيــط ضمــن 
»رؤيــة الكويــت 2035«، ومــن أهــم مشــروعاتها المعلنــة توســعة وتطويــر مطــار الكويــت الدولــي )مبنــى الــركاب 2(، 
ومشــروع جســر الشــيخ جابــر األحمــد، ومشــروع الوقــود البيئــي. وايضــًا لمشــاريع المــدن اإلســكانية التــي تهــدف 
المؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية علــى إنجازهــا مــن خــالل خطتهــا الخمســية والتــي مــن أهــم مشــروعاتها مدينــة 
ــم وتوســعته،  ــرة القائ ــات، ومشــروع الوف ــرب الصليبيخ ــر األحمــد، ومشــروع شــمال غ ــة جاب ــاح األحمــد، ومدين صب
ومشــروع غــرب عبــد اللــه المبــارك، ومشــروع جنــوب المطــالع، ومشــروع مدينــة الخيــران، ومشــروع جنــوب مدينــة 

ســعد العبــد اللــه، ومشــروع جنــوب مدينــة صبــاح األحمــد، ومشــروع نــواف األحمــد ومدينــة الصابريــة.

وعليــه، قامــت المجموعــة بالشــروع فــي توســعة خــط إنتــاج اإلســمنت لمواكبــة هــذه المشــاريع الجديــدة وذلــك فــي 
ظــل ســعيها لزيــادة حصتهــا الســوقية واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق، وجــاء ذلــك القــرار بعــد أن لمســنا 

نمــو مبيعاتنــا فــي قطــاع اإلســمنت ووصــول إنتاجيــة المصنــع الــى طاقتــه القصــوى.

وكذلــك تمكنــا مــن زيــادة أســطول ســياراتنا مــن الخالطــات )Trans-mixers( لنقــل الخرســانة الجاهــزة، وجــاء ذلــك 
تلبيــة للنمــو المتزايــد علــى مبيعاتنــا مــن جــراء البــدء بتنفيــذ المشــاريع الجديــدة التــي تــم طرحهــا ســابقا، وال يــزال هــذا 
ــدء بتنفيذهــا خــالل  ــي ســيتم الب القطــاع واعــد فــي ضــوء مجموعــة المشــاريع االســتراتيجية والمــدن اإلســكانية الت

العاميــن القادميــن. 

كلمة الرئيس التنفيذي
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وعليــه، خــالل العــام 2016 قامــت أســيكو باالســتثمار فــي توســعة أنشــطة الشــركة الرئيســية لمواكبــة النمــو المتوقــع فــي المشــاريع المطروحــة في 
الكويــت، وكذلــك مــا صاحبــه مــن نمــو فــي األصــول التشــغيلية لدعــم التوســعات الصناعيــة التــي تمــت خــالل الســنة. حيــث ارتفــع مجمــوع األصــول 

المجمعــة بنســبة %8 ليصــل إلــى 400.499 مليــون دينــار كويتــي بنهايــة العــام 2016 بالمقارنــة مــع 371.106 مليــون دينــار كويتــي.

تمكنــت شــركة أســيكو للصناعــات وخــالل العقــد الماضــي مــن تحقيــق أرباحــًا متواصلــة العــام تلــو اآلخــر، حيــث حققــت فــي عــام 2016 صافــي 
ربــح متعلــق بمســاهمي الشــركة األم بقيمــة 7.238 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بمــا حققتــه العــام الماضــي والــذي بلــغ فيــه 8.380 مليــون دينــار 
كويتــي، ولــن نكبــح جماحنــا لمواصلــة مســيرتنا محققيــن المزيــد مــن النمــو فــي أرباحنــا مســتقباًل. كمــا ســجلت إجمالــي إيــرادات الشــركة مــا قيمتــه 

98.626 مليــون دينــار كويتــي بالمقارنــة مــع 97.575 مليــون دينــار كويتــي كمــا فــي عــام 2015. 

حوكمة الشركات:
حرصــت شــركة أســيكو للصناعــات علــى بنــاء قاعــدة أساســية ثابتــه ترتكــز عليهــا أعمــال الشــركة وهــي مــن خــالل »سياســة الحوكمــة« المعتمــدة 
مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة، وتتمثـــــل الحوكمــة بمجموعـــــة السياســات واإلجــراءات والممارســـــات الرشــيدة التــي يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا توجيــه 
ــبة وذلــك  ــرارات المناســـ ــر التــي تســاعد فــي اتخــاذ القـــ ــة األعمــال واألنشــطة ضمــن الشــركة فضــال عــن مجموعــة مــن التقاري ــط ومراقبـــ وضبـــ

لضمــان ترســيخ مبــادئ الشــفافية والعدالــة ولتحقيــق أهــداف الشــركة وأصحــاب المصالــح.

ــر فــي مجــال  ــى زرع ثقافــة الحوكمــة علــى كافــة المســتويات وممارســات موظفيهــا، وتفعيــل وتطبيــق أفضــل المعايي وتهــدف الشــركة أيضــًا إل
الحوكمــة وااللتــزام بتعليماتهــا وإرشــاداتها الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال مــن خــالل قيــام إدارة الُمطابقــة وااللتــزام بعقــد ورش عمــل ودورات 
تدريبيــة وتعاميــم إداريــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة إدارات الشــركة وذلــك لثقتهــا بــأن قواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق 

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

اإلدارة لتحســين الــدور الرقابــي والحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح الُمحتملــة.

التطلعات المستقبلية: 
أمــا عــن اســتراتيجية الشــركة المســتقبلية، فبعــد أن تمكنــت الشــركة مــن تنميــة أصولهــا والوقــوف علــى قاعــدة متينــة مــن األصــول التشــغيلية 
والبشــرية، والتــي ســتمكنها مــن تحقيــق عوائــد مســتدامة، ال ســيما االســتفادة مــن الفــرص والمشــاريع واألحــداث العالميــة التــي تــم التخطيــط 
إلنجازهــا مثــل مشــاريع التنميــة المدرجــة ضمــن الخطــة االســتراتيجية للكويــت »رؤيــة الكويــت 2035« مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة ومشــاريع القطــاع 
النفطــي وغيرهــا فــي الكويــت، وكذلــك األحــداث اإلقليميــة والمشــاريع المصاحبــة لهــا والمطروحــة فــي كل مــن دبــي وقطــر، فــإن الشــركة خــالل 
ــز مركزهــا  ــة للشــركة وتعزي ــز الكفــاءة التشــغيلية ألصــول الشــركة وتعظيــم أدائهــا وتحســين التدفقــات النقدي ــرة القادمــة ســتعمل علــى تعزي الفت

المالــي فــي ظــل تحقيــق أعلــى قيمــة مضافــة للمســاهمين.

غسان أحمد سعود الخالد
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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أداء الشركة المالي
خــالل العقــد الماضــي مــن الزمــن تمكنــت مجموعــة أســيكو مــن تحــدي الصعــاب والمشــاكل التــي فرضتهــا عليهــا الظــروف الجيوسياســية المحيطــة 
بالمنطقــة والعبــور بمســاهميها إلــى بــر األمــان، بعــد أن تأثــرت كافــة الشــركات بــل والــدول بصــورة واضحــة باألزمــة الماليــة العالميــة التــي ألقــت 

بظاللهــا منــذ أواخــر العــام 2008 والتــي ال زالــت آثارهــا مســتمرة إلــى وقتنــا الحاضــر، ملقيــة بثقلهــا علــى قطاعــات ونشــاطات مختلفــة.

تمكنــت أســيكو بدعــم مــن مســاهميها مــن النهــوض بالشــركة خــالل العقــد الماضــي ورســمت بخطــًى واضحــة اســتراتيجيتها التــي تعنــي بشــكل 
أساســي إلــى النمــو والتوســع واالنتشــار، حيــث تمكنــت مــن تحقيــق نمــو فــي إجمالــي حجــم الموجــودات مــا يقــارب %267 لتتجــاوز بنهايــة عــام 

2016 مــا قيمتــه 400 مليــون دينــار كويتــي بعــد أن كانــت 109 مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2006.

وفيما يلي رسم توضيحي يبين نمو إجمالي موجودات الشركة من عام 2006 إلى عام 2016:
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كمــا تمكنــت أســيكو مــن مضاعفــة حجــم إجمالــي حقــوق المســاهمين لتبلــغ بنهايــة عــام 2016 مــا قيمتــه 117 مليــون دينــار كويتــي بعــد أن كانــت 
55 مليــون دينــار كويتــي فقــط بنهايــة عــام 2006، ال ســيمّا أن النمــو فــي حقــوق المســاهمين قــد تأثــرت باألربــاح النقديــة التــي تــم توزيعهــا علــى 

مســاهمي الشــركة والتــي لــو تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار لحققــت الشــركة نمــو أكبــر فــي حقــوق مســاهميها.

تقرير مجلس اإلدارة 
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وفيما يلي رسم توضيحي يبين نمو إجمالي حقوق مساهمي الشركة من عام 2006 إلى عام 2016:

اجمالي حقوق المساهمين
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عملــت الشــركة علــى توزيــع األربــاح علــى المســاهمين بمــا يتناســب مــع حجــم األربــاح المحققــة لــكل ســنة، حيــث بلغــت إجمالــي األربــاح الموزعــة 
خــالل العقــد الماضــي مــا قيمتــه تقريبــًا 55 مليــون دينــار كويتــي )شــاماًل توزيعــات األربــاح المقترحــة لعــام 2016(، حيــث انقســمت توزيعــات األربــاح 

مــا بيــن توزيعــات نقديــة بلــغ إجماليهــا 43 مليــون دينــار كويتــي وأســهم منحــة والتــي بلــغ إجماليهــا 12 مليــون دينــار كويتــي تقريبــًا. 

وفيما يلي رسم توضيحي يبين إجمالي توزيعات أرباح شركة أسيكو لألعوام الخمسة الماضية من عام 2012 إلى عام 2016:
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التوزيعات النقدية توزيعات أسهم المنحة
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أّمــا فيمــا يخــص المطلوبــات، فقــد ســعت شــركة أســيكو علــى الحفــاظ علــى ســمعتها وطيــب العالقــة مــع المؤسســات الماليــة والبنــوك، والذيــن 
لهــم جزيــل الشــكر لثقتهــم بنــا ومســاهمتهم الفعالــة فــي تمويــل اســتراتيجية الشــركة فــي النمــو والتوســع، وإنمــا هــذا يؤكــد علــى متانــة األســس 
الماليــة للشــركة وثقــة المؤسســات الماليــة بنمــوذج أعمــال أســيكو، ال ســيّما لــوال ثقتهــم بــإدارة الشــركة وبتاريخهــا وبأصولهــا التشــغيلية وقدرتهــا 
ــر بالذكــر أن الشــركة عملــت علــى توظيــف هــذه األمــوال بشــكل  ــا. والجدي ــز أواصــر التعــاون بينن علــى الوفــاء بالتزاماتهــا لمــا ســاهموا فــي تعزي

أساســي لتعزيــز قاعــدة أصولهــا التشــغيلية.  

ولنشرع اآلن بمناقشة البيانات المالية للشركة للعام 2016 ومقارنتها بالعام 2015 والوقوف على أهم ما جاء فيها:

األصول:
ــة ب 371.106  ــار كويتــي مقارن ــون دين ــه 400.449 ملي ــة عــام 2016 مــا قيمت ــغ بنهاي ــي أصــول الشــركة بنســبة %8 لتبل ارتفعــت قيمــة إجمال
مليــون دينــار كويتــي للعــام 2015، وكان مــن أهــم األســباب الرئيســية لهــذه الزيــادة االســتثمار فــي توســعة أنشــطة الشــركة الرئيســية فــي ظــل 
النمــو المتوقــع فــي العقــود والمشــاريع التــي ســيتم البــدء بتنفيذهــا فــي الكويــت، حيــث ارتفعــت ممتلــكات وعقــارات ومعــدات المجموعــة بنســبة 
%18 خــالل العــام لتبلــغ بنهايــة عــام 2016 مــا قيمتــه 96.217 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب 81.332 مليــون دينــار كويتــي فــي العــام الســابق، 

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

وجاءت أصول الشركة موزعة كالتالي:

42%

56%

2%

توزيع أصول الشركة 2016

قطاع الصناعة قطاع العقارات قطاع المقاوالت
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المطلوبات:
أّمــا فيمــا يخــص مطلوبــات الشــركة، بلغــت قيمــة مطلوبــات الشــركة 283.531 مليــون دينــار كويتــي محافظــة علــى نفــس مســتويات المديونيــة 
نســبة إلــى إجمالــي األصــول عنــد مســتوى %70 بمقارنتهــا بالعــام الماضــي، حيــث تــم توظيــف هــذه األمــوال بشــكل أساســي لتعزيــز قاعــدة أصــول 
الشــركة التشــغيلية وتمويــل اســتراتيجيتها التوســعية. إن ارتفــاع نســبة مديونيــة الشــركة إنمــا يؤكــد علــى ثقــة المؤسســات الماليــة بنمــوذج أعمــال 
أســيكو، بينمــا حافظــت الشــركة علــى مســتوى نســبة تغطيــة الفوائــد ضمــن مســتويات أعلــى مــن مرتيــن، مؤكديــن علــى متانــة أسســها الماليــة 

وقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المســتقبلية. 
ــا  ــم أدائه ــا وتعظي ــز الكفــاءة التشــغيلية ألصوله ــى تعزي ــى مــدى األعــوام القادمــة عل ــا االســتراتيجية عل كمــا ستســعى الشــركة مــن خــالل خطته

ــى قيمــة مضافــة للمســاهمين. ــق أعل ــي فــي ظــل تحقي ــز مركزهــا المال ــة للشــركة وتعزي وتحســين التدفقــات النقدي

حقوق المساهمين:
ارتفعــت إجمالــي حقــوق المســاهمين بنســبة %6 لتبلــغ 116.917 مليــون دينــار كويتــي بنهايــة عــام 2016 مقارنــة ب 110.750 د.ك للعــام 2015، 
كمــا بلغــت القيمــة الدفتريــة لســهم الشــركة 406 فلــس كويتــي. كمــا لــم يطــرأ تغييــر كبيــر علــى معظــم بنــود حقــوق المســاهمين بــل كان أبــرز 

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

عمليــة نمــو وتوســع أنشــطة الشــركة.

اإليرادات واألرباح:
ــة ب 97.575  ــار كويتــي مقارن ــون دين ــغ 98.626 ملي ــي إيراداتهــا التشــغيلية خــالل العــام 2016 لتبل حافظــت شــركة أســيكو علــى مســتوى إجمال
مليــون دينــار كويتــي للعــام 2015، ومــن المتوقــع أن تتحســن إيــرادات الشــركة التشــغيلية مســتقباًل فــي ضــوء نجــاح الدولــة فــي المضــي قدمــًا فــي 
تنفيــذ خطــة التنميــة التــي تــم رســمها ضمــن رؤيــة ســمو األميــر، ونجــاح كل مــن الهيئــة العامــة للرعايــة الســكنية ووزارة األشــغال فــي تنفيــذ وإنجــاز 

العديــد مــن المشــاريع التــي تــم اإلفصــاح عنهــا. 
اســتمرت أســيكو بتحقيــق نتائــج إيجابيــة خــالل العــام 2016 حيــث بلــغ صافــي ربــح الشــركة 9.328 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة ب 9.741 مليــون 
دينــار كويتــي، وبلــغ صافــي ربــح الســنة المتعلــق بمســاهمي الشــركة األم 7.238 مليــون دينــار كويتــي خــالل العــام 2016 مقارنــة ب 8.380 مليــون 
دينــار كويتــي للعــام الماضــي، وإننــا لــن نكبــح جماحنــا لمواصلــة مســيرتنا التــي بدأناهــا منــذ أكثــر مــن 25 عــام محققيــن المزيــد مــن النمــو فــي 

أرباحنــا مســتقباًل.
وعليــه، بلغــت ربحيــة الســهم المتعلقــة بمســاهمي الشــركة األم 25.24 فلــس كويتــي للعــام 2016. كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
علــى المســاهمين عــن نتائــج العــام 2016 بواقــع 15 فلســًا للســهم الواحــد وتوزيــع أســهم منحــة بواقــع 5 فلــوس للســهم الواحــد، والتــي تعــد نفــس 

التوزيعــات التــي تــم الموافقــة عليهــا العــام الماضــي.
كمــا إننــا نتعهــد لكــم بأنــه قــد تــم اعــداد البيانــات الماليــة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وأنهــا تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي 
الجوهريــة، عــن المركــز المالــي للشـــركة كمــا فــي 31/12/2016 وعــن نتائــج أعمالهــا للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا لمعايير المحاســبة الدولية.
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التعريف بأسيكو
تأسســت شــركة أســيكو للصناعــات ش.م.ك )عامــة( عــام 1990 كشــركة مســاهمة كويتيــة عامــة، متبلــورة مــن رؤيــة مؤسســيها فــي وضــع بصمــة 
واضحــة فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي المجتمــع الكويتــي، ولعــب دورًا وطنيــًا بــارزًا فــي المشــاركة فــي بنــاء الوطــن، وتدعيــم اقتصــاده، وأن يكــون 

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

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

وصــواًل إلــى تحقيــق الريــادة علــى مســتوى القطــاع، بانفرادهــا فــي تطبيــق نظــام مبتكــر فــي البنــاء بــات يعــرف باســم »نظــام أســيكو للبنــاء«.

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

أسيكو والعنصر البشري
يعتبــر العنصــر البشــري أحــد أهــم االســتثمارات التــي نســعى إلــى تعزيزهــا والحفــاظ عليهــا ضمــن أعلــى المســتويات، حيــث تمكنــت المجموعــة خــالل 
العــام 2016 مــن هيكلــة وتعزيــز واســتحداث مجموعــة مــن اإلدارات فــي ظــل ســعيها للحفــاظ علــى كفــاءة وفاعليــة شــركات المجموعــة والحفــاظ 
علــى درجــة عاليــة مــن الشــفافية ولمواكبــة النمــو الحاصــل علــى مســتوى المجموعــة ولضمــان مســاهمة كافــة القطاعــات بتحقيــق قيمــة مضافــة، 

ومــن أهــم هــذه اإلدارات: 

)Risk Management Department( إدارة المخاطر
تــم تعزيــز هــذه اإلدارة بهــدف مســاعدة مجلــس اإلدارة ألداء دوره فــي تحديــد وقيــاس مســتوى المخاطــر المحتملــة بالشــركة والتــي قــد تواجههــا 
ــة المناســبة.  ــد درجــة المخاطــر واحتماليــة حدوثهــا وتصنيفهــا بشــكل فعــال لتســهيل عمليــة المتابعــة واتخــاذ اإلجــراءات االحترازي مــن خــالل تحدي
وعليــه، تقــوم إدارة المخاطــر بتطويــر خطــة الشــركة لمواجهــة هــذه المخاطــر ومناقشــتها مــع مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة حتــى يتــم تقييــم 
ووضــع الســبل فــي كيفيــة التعامــل مــع تلــك األخطــار، وأيضــًا يعتبــر تطويــر مجريــات العمــل وزيــادة كفــاءة اإلدارة وموظفيهــا مــن أهــم أهــداف إدارة 

المخاطــر.



شركة أسيكو للصناعات  ش.م.ك. )عامة(
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)Compliance & Corporate Governance Department( إدارة المطابقة وااللتزام وحوكمة الشركات
كمــا تــم تعزيــز إدارة المطابقــة وااللتــزام للنهــوض بدورهــا الفعــال، حيــث تســعى إدارة المطابقــة وااللتــزام إلــى مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي أداء 
دوره اإلشــرافي فيمــا يخــص االلتــزام بكافــة التعليمــات الرقابيــة والقوانيــن التــي تخضــع لهــا الشــركة، ومتابعــة التغيــرات فــي البيئــة التشــريعية. 
كمــا تقــوم اإلدارة بتطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات والتــي تتمثـــــل بمجموعـــــة السياســات واإلجــراءات والممارســـــات الرشــيدة التــي يمكـــــن مـــــن 
خاللهـــــا توجيــه وضبـــــط ومراقبـــــة األعمــال واألنشــطة ضمــن الشــركة فضــال عــن مجموعــة التقاريــر التــي تســاعد فــي اتخــاذ القـــــرارات المناســـــبة.

)Internal Audit Department( إدارة التدقيق الداخلي
إدارة التدقيــق الداخلــي هــي إدارة مســتقلة تتبــع لجنــة التدقيــق المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة، ودورهــا مســاعدة اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس االدارة 
فــي حمايــة أصــول الشــركة. ولهــذا الســبب تــم تعزيــز إدارة التدقيــق الداخلــي بهــدف مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي القيــام بمســئولياته المتعلقــة 
بإجــراءات الحوكمــة والرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر. كمــا تقــوم ادارة التدقيــق الداخلــي بتقديــم تأكيــدات وخدمــات استشــارية بهــدف اضافــة قيمــة 

للشــركة وتحســين عملياتهــا مــن خــالل تقييــم كفــاءة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وإجــراءات الحوكمــة وإدارة المخاطــر.

)Business Process Department( إدارة تنظيم األعمال
ــن  ــام 2015 بهــدف تمكي ــم األعمــال ع ــرة اســتحداث إدارة تنظي ــى المســتوى التشــغيلي؛ نشــأت فك ــز عل ــج التمي ــا نه ــت اإلدارة العلي ــذ أن تبن من
مجموعــة أســيكو مــن مواءمــة مهــام العمليــات الداخليــة مــع احتياجــات العمــالء، ومســاعدة اإلدارة التنفيذيــة فــي تحديــد كيفيــة توجيــه ومراقبــة 
وقيــاس مــوارد الشــركة. حيــث أنــه وبتنفيــذ مهــام اإلدارة علــى الوجــه الصحيــح مــن قبــل الفنييــن المؤهليــن، فــإن إدارة تنظيــم األعمــال ســيكون 
لديهــا القــدرة علــى حمايــة وتحســين مــوارد الشــركة عــن طريــق تخفيــض التكاليــف، وتعزيــز الكفــاءة واإلنتاجيــة، وتقليــل األخطــاء والمخاطــر، وتجنــب 

الهــدر.

بعض أهم مؤشرات إدارة تنظيم األعمال:
· ــات 	 ــة وتســريع العملي ــات التجاري ــررة مــن العملي ــة والمك ــى األعمــال اليدوي ــق القضــاء عل ــن طري ــاءة ع ــادة الكف تحســين دورة العمــل وزي

التشــغيلية واإلداريــة.

· دمــج جميــع العمليــات والمعلومــات فــي مــكان واحــد لتمكيــن الوصــول لهــا مــن قبــل كافــة اإلدارات واألقســام علــى مســتوى المجموعــة 	
”AX Dynamics 2012“ مــن خــالل برنامــج

· ضمــان تنفيــذ والتــزام كافــة دورات العمــل والعمليــات مــن قبــل اإلدارات علــى النحــو األمثل وضمــان االمتثال للمعايير الجديــدة ومتطلبات 	
الجودة.

)Mergers & Acquisitions Department( إدارة االندماج واالستحواذ
تــم اســتحداث إدارة االندمــاج واالســتحواذ فــي ظــل نمــو أصــول المجموعــة وتنــوع القطاعــات المنتجــة، ونشــأت الحاجــة لهــذه اإلدارة بهــدف تحقيــق 
أعلــى قيمــة مضافــة لحقــوق المســاهمين، وتنــدرج أهــم مهامهــا فــي وضــع وتنفيــذ الخطــط العمليــة إلعــادة هيكلــة أصــول والتزامــات المجموعــة 

بمــا يحقــق الرؤيــة االســتراتيجية لمجلــس اإلدارة وتحقيــق االســتغالل األمثــل ألصــول المجموعــة وإعــادة توزيعهــا.
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 )Marketing & Sales Department( إدارة التسويق والمبيعات
عملــت إدارة التســويق والمبيعــات علــى تعزيــز دورهــا فــي الســوق والمشــاركة الفعالــة فــي أهــم المعــارض والمؤتمــرات المقامــة بهــدف إثبــات 
مكانــة وإمكانيــات مجموعتنــا، وينصــب تركيــز هــذه اإلدارة بشــكل أساســي علــى زيــادة حصتنــا الســوقية فــي كافــة قطاعــات األعمــال والتحســين مــن 
مســتوى الخدمــات المقدمــة. فعلــى الرغــم مــن المنافســة، بقيــت أســيكو هــي الرائــدة فــي ســوقها وواصلــت النمــو فــي مواجهــة منافســيها، وهــو 
مــا بــدا جليــًا مــن خــالل نجاحــات أســيكو المتواصلــة ومــن خــالل كافــة شــركاتها التابعــة التــي اســتمرت فــي وضــع لمســتها علــى نمــو حجــم مبيعاتنــا. 
ففــي عــام 2016، ارتفعــت مبيعــات أســيكو بنســبة 3٪ لتتجــاوز 91 مليــون د.ك مقارنــة مــع عــام 2015. وهــذا يعــد مؤشــرا علــى النمــو الكبيــر علــى 

مســتوى منتجاتنــا وحصتنــا الســوقية والتوســع فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي

)HSE Department( إدارة الصحة والسالمة والبيئة
معاييــر أســيكو للصحــة والســالمة فــي كافــة شــركاتنا تعتبــر جــزء بالــغ األهميــة مــن أعمالنــا، بــل هــو انعــكاس اللتزامنــا بســالمة موظفينــا وعمالئنــا 
ومجتمعنــا. كمــا تلتــزم أســيكو التزامــا تامــا بالشــروط التــي وضعتهــا الســلطات المختصــة فــي كل بلــد مــن البلــدان التــي تعمــل فيهــا، بــل وقــد قمنــا 

بوضــع معاييــر إضافيــة خاصــة بنــا والتــي يتــم االلتــزام فيهــا بدقــة متناهيــة مــن قبــل موظفينــا والمتعاقديــن معنــا.

ونحــن حريصــون كل الحــرص علــى توفيــر الــدورات التدريبيــة المتعلقــة بمعاييــر الســالمة وجــودة األعمــال لجميــع موظفينــا. كمــا نتبــع كافــة 
التعليمــات ونقــوم بإجــراء جميــع عمليــات التدقيــق الالزمــة للحفــاظ علــى بيئــة آمنــة.

ــة لمهندســي الســالمة )ASSE( التابعــة  ــة األمريكي ــز مــن الجمعي ــا فــي الصحــة والســالمة، فقــد تلقــت أســيكو عــددا مــن الجوائ ونظــرا اللتزامن
.»IOSH« ــة ــة المهني ــم مــن مؤسســة الســالمة والصح ــة، بدع ــة الكويتي ــرول الوطني ــزة ترعاهــا شــركة البت ــة، جائ ــة المهندســين الكويتي لجمعي

جائزة )GCC - ASSE( المبادرة في الصحة والسالمة 2016 – منحت مع الدرع الفضي. 1

جائزة )GCC - ASSE( إدارة قيادة السالمة 2016 – منحت مع الدرع الفضي. 2

جائزة )GCC - ASSE( التميز في الصحة والسالمة لفئة التصنيع 2016 – منحت مع الدرع البرونزي. 3

جائزة )GCC - ASSE( تميز البيئة 2016 – منحت مع درع الجدارة. 4
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مسؤوليتنا االجتماعية
تــدرك مجموعــة أســيكو تمامــا بأهميــة مســؤوليتها االجتماعيــة وبأهميــة توفيــر تأثيــر إيجابــي علــى المجتمــع، ونحــن نــدرك قيمــة دورنــا كشــركة رائــدة 
فــي الســوق ونشــارك فــي المبــادرات التــي تهــم مجتمعاتنــا، موظفينــا ومســاهمينا والبيئــة. ونحــن علــى درايــة بأنــه كلمــا كبــر الــدور الــذي تلعبــه 
الشــركة فــي الســوق ازدادت مســؤوليتها االجتماعيــة اتجــاه المجتمــع. وإنمــا نحــرص دائمــًا علــى ابتــكار مبــادرات مختلفــة تهــم مجتمعنــا وكذلــك دعــم 
القضايــا المجتمعيــة المختلفــة. كمــا تمتــد مســؤوليتنا االجتماعيــة داخليــا للمســاهمين؛ حيــث نعمــل علــى الحفــاظ علــى سياســة صارمــة لتقييــم 

المخاطــر، والتواصــل مــع مختلــف المســاهمين والمجتمــع االســتثماري وتعزيــز عالقــات الموظفيــن.

دعم الشباب الكويتي المهني
كجــزء مــن التزامنــا بالمســؤولية االجتماعيــة، قامــت أســيكو بدعــم برامــج مختلفــة والتــي تعنــى بانخــراط الشــباب الكويتــي. حيــث تعمــل مبادراتنــا 
علــى الســماح للشــباب الكويتــي المهنــي بالعمــل / التــدرب فــي بيئــة العمــل وإكســابه الخبــرة المناســبة. كمــا نشــجع مشــاركة قــادة شــركاتنا فــي 

مختلــف المناســبات فــي المجتمــع، وإعطائهــم الفرصــة لنقــل بعضــًا مــن خبراتهــم لألجيــال الشــابة، وللقــاء المواهــب الشــابة ورواد األعمــال.

أسيكو وقطاعات العمل
علــى مــر الســنوات الســابقة عملــت مجموعــة أســيكو علــى التركيــز علــى القطــاع الصناعــي بشــكل عــام بصفتهــا شــركة صناعيــة بالدرجــة األولــى، 
ومــن ثــم بــدأت التوجــه لتدعيــم مركزهــا المالــي وحصتهــا الســوقية عــن طريــق تأســيس واالســتثمار فــي قطاعــات مختلفــة مثــل القطــاع العقــاري 
وقطــاع اإلنشــاءات وقطــاع الفنــادق بهــدف خلــق ســوق مالئــم لمصانعهــا واالســتفادة مــن الفــرص الســوقية المتاحــة وتنويــع وتوزيــع المخاطــر 
ــق قيمــة مضافــة  ــا وتحقي ــر فــي دعــم نمــو إيراداته ــب األث ــوع فــي محفظــة أصــول الشــركة أطي ــذا التوجــه والتن ــر مــن قطــاع، وكان له ــى أكث عل

للمســاهمين. وفيمــا يلــي ملخــص ألهــم القطاعــات التشــغيلية التــي تعمــل بهــا مجموعــة أســيكو.   
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تمتلــك مجموعــة أســيكو خبــرات واســعة فــي قطــاع الصناعــة تمتــد علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي معتمــدة علــى احتياجــات الســوق المتجــددة 
والمنتجــات ذات المواصفــات والمعاييــر العالميــة. كمــا تمتلــك أســيكو مجموعــة مــن المصانــع التشــغيلية التــي تعنــي بإنتــاج مجموعــة كبيــرة مــن 

المنتجــات المتكاملــة والمختصــة بمــواد البنــاء والتشــييد وأهمهــا:

· الخرســانة الخلويــة: بــدأت مجموعــة أســيكو بإنتــاج الخرســانة الخلويــة منــذ عــام 1990، وتميــزت بانفرادهــا فــي تطبيــق نظــام مبتكــر فــي 	
ــر  ــر مجموعــة أســيكو مــن أكب ــة. كمــا تعتب ــاء«، وأمســت مــن رواد صناعــة الخرســانة الخلوي ــات يعــرف باســم »نظــام أســيكو للبن ــاء ب البن
مصانــع الخرســانة الخلويــة علــى مســتوى الشــرق األوســط، وتنتشــر مصانعهــا فــي كل مــن دولــة الكويــت ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر.

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

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

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

أيضــا بكونــه منتــج صديــق للبيئــة.

أواًل، قطاع الصناعات
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· اإلســمنت: ويعتبــر مصنــع اإلســمنت أحــد المصانــع القليلــة المختصــة بتصنيــع وإنتــاج اإلســمنت محليــًا، حيــث أعطــى المجموعــة 	
ــذ  ــى أنشــطة المجموعــة ككل، حيــث ســاهم هــذا القســم ومن ــة الكويــت وأضفــى قيمــة مضافــة عل ــزة تنافســية علــى مســتوى دول مي
بــدء اإلنتــاج فيــه عــام 2007 فــي النهضــة العمرانيــة والصناعيــة فــي المنطقــة. ويتــم إنتــاج أنــواع مختلفــة مــن اإلســمنت األســود 
Sulfate Resis-( لألمــالح  المقــاوم  واإلســمنت   Ordinary Portland Cement OPC العــادي  البورتلنــدي  اإلســمنت  )مثــل، 
tant Cement SRC( بأنواعــه المختلفــة لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي، وكذلــك يقــوم المصنــع بإنتــاج اإلســمنت األبيــض و

.)Ground Granulated Blast-furnace Slag GGBS( 

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

نمــو حجــم العقــود وكذلــك إيــرادات القســم خــالل األعــوام الماضيــة.

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

إنتــاج الخرســانة الجاهــزة ابتــداًء مــن المــواد األوليــة ولغايــة إنتــاج المنتــج النهائــي.

· البــالط المتداخــل: تلبيــًة لخدمــة العمــالء وتطلعاتهــم بتقديــم منتجــات متنوعــة، وتحقيقــا لطموحــات مجلس اإلدارة االســتراتيجية بالتوســع 	
وإضافــة منتجــات جديــدة ومتكاملــة مــع مــا تقدمــه المجموعــة مــن منتجــات حاليــة، فقــد قامــت المجموعــة مــن خالل أحــد أذرعهــا الصناعية 
بتأســيس قســم البــالط المتداخــل منــذ بدايــة العــام 2015، لتضيــف مجموعــة متنوعــة مــن البــالط المتداخــل بأشــكاله وألوانــه المختلفــة 
والــذي يســتخدم فــي عــدة مجــاالت منهــا رصــف مداخــل المنــازل والحدائــق والطرقــات الجانبيــة. كمــا يتــم تصنيــع البــالط المتداخــل وفقــًا 

للمواصفــات والمقاييــس الكويتيــة والعالميــة.

ــة،  ــالط المتداخــل ذات جــودة عالي ــر مــن 24 شــكل مختلــف مــن الب ــاج أكث ــث يقــوم بإنت ــي حدي ــاج آل ــب خــط إنت قامــت المجموعــة بتركي
ــت. ــة الكوي ــى مســتوى دول ــر هــذه القســم األحــدث مــن نوعــه عل ــل، ويعتب ــة العمي ــوان وبمواصفــات مختلفــة حســب رغب وبأل

· الخرســانة مســبقة الصــب: تســعى المجموعــة دائمــا إلــى توفيــر منتجــات متنوعــة ومتكاملــة للســوق عامــة والمقدمــة إلــى عمالئهــا خاصة، 	
وبشــكل خــاص الخرســانة مســبقة الصــب ومســبقة اإلجهــاد )Precast & Pre-Stressed Concrete( بمختلــف أشــكالها ومنتجاتهــا 
لتتكامــل مــع ســلة المنتجــات األخــرى التــي تقدمهــا المجموعــة، حيــث بــدأت المجموعــة بتزويــد الســوق بهــذا المنتــج منــذ منتصــف عــام 

.2014

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

بــدأ هــذا القســم اإلنتــاج بصــورة مبدئيــة خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2015، ويتميــز هــذا القســم بأنــه يعمــل بصــورة آليــة بالكامــل 
حيــث يحتــوي علــى معــدات وآالت حديثــة تمتــاز بدقتهــا المتناهيــة وإنتاجيتهــا العاليــة، ويقــوم هــذا القســم بصــورة رئيســية 

بتشــكيل الحديــد المســلح وثنيــه بأشــكال مختلفــة حســب الطلــب.

قسم شبك الحديد الملحوم:ب( 

بــدأ هــذا القســم اإلنتــاج بصــورة مبدئيــة خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 2015، ويقــوم هــذا القســم بصــورة رئيســية بتقطيــع ولحــام 
ــاء المختلفــة مــن أرضيــات وحوائــط وأســقف وغيرهــا. كمــا يقــوم هــذا  شــبك الحديــد والــذي يتــم اســتخدامه فــي مجــاالت البن
 )BS 4483( ــات ــة وخاصــة مواصف ــس الدولي ــات والمقايي ــًا للمواصف ــد الملحــوم وفق ــع وتشــكيل شــبك الحدي القســم بتقطي

والمســتخدمة فــي األرضيــات والحوائــط والســاللم وغيرهــا.
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تمكنــت أســيكو مــن تحقيــق رؤيتهــا االســتراتيجية لتطويــر القطــاع العقــاري علــى 
ــة. وعملــت  المســتويين المحلــي واإلقليمــي مــن خــالل أذرعهــا االســتثمارية العقاري
مجموعــة أســيكو علــى تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع العقاريــة فــي مختلــف الــدول 

ــة المتحــدة. ــة الســعودية واإلمــارات العربي ــت والمملكــة العربي ــة الكوي ــل دول مث

أهم المشاريع العقارية:
· »مشــروع 	 أهمهــا  الســعودية:  العربيــة  المملكــة  فــي  عقاريــة  مشــاريع 

األصــداف« وهــو مشــروع عقــاري فــي الخبــر – المملكــة العربيــة الســعودية، 
 444 بمســاحة  أرض  بشــراء  العقاريــة  الشــركة  أذرع  إحــدى  قامــت  حيــث 
ــة  ــة ســكنية متكامل ــاء مدين ــر وبن ــة تطوي ــك بغي ــًا وذل ــع تقريب ــر مرب ــف مت أل
ــال ومــا يصاحبهــا مــن مرافــق عامــة لخدمــة  تتكــون ممــا يقــارب 1,000 في
المدينــة مــن مــدارس ومراكــز تســوق ومســاجد وغيرهــا مــن مبانــي الخدمــات 

والمرافــق العامــة.

· مشــاريع عقاريــة فــي الكويــت: تمكنــت المجموعــة مــن خــالل إحــدى أذرعهــا 	
العقاريــة مــن تنفيــذ عــدة مشــاريع متنوعــة مــن فلــل وشــاليهات وأبــراج 
ســكنية فــي مختلــف مناطــق الكويــت، أهمهــا مجمــع الواحــة الســكني فــي 
الفنطــاس ومجمــع الجابريــة الســكني فــي منطقــة الجابريــة، ومجموعــة مــن 
الشــاليهات فــي منطقــة الخيــران، باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدة مشــاريع لبنــاء 

فلــل فــي مناطــق مختلفــة مثــل العقيلــة والمنقــف واشــبيلية وغيرهــا.

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

ســنوية مجزيــة مــن تأجيــره.

ثانيًا، القطاع العقاري
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تحقيقــًا ألهــداف الشــركة بالتوســع وتنويــع محفظــة أصــول الشــركة وتحقيــق النمــو 
المســتدام فــي أربــاح الشــركة المســتقبلية، شــرعت أســيكو ببنــاء مجموعــة مــن 
الفنــادق بمواصفــات عالميــة فــي كل مــن إمارتــي دبــي والفجيــرة مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، وذلــك فــي ســعيها لتحقيــق قيمــة مضافــة للشــركة والمســاهمين.

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

الثانــي علــى شــقق فندقيــة:

فنــدق نســيمة رويــال: وهــو فنــدق مــن طــراز 5 نجــوم، حيــث بــدأ التشــغيل . 1
عــام 2010 ويتكــون مــن 51 دور ويحتــوي علــى 471 غرفــة وجناح كما يحتوي 
الفنــدق علــى عــدد مــن المرافــق مــن مطاعــم ونــادي صحــي ومحــالت تجاريــة.

بــدأ . 2 نســيمة رويــال للشــقق الفندقيــة: وهــو مــن طــراز 5 نجــوم، حيــث 
التشــغيل عام 2011 ويتكون من 45 دور ويحتوي على 21 شــقة مفروشــة. 
كمــا يحتــوي بــرج الشــقق الفندقيــة علــى 24 دور تجــاري مؤجــر بالكامــل. 
عملــت أســيكو علــى توفيــر الشــقق الفندقيــة ســعيًا منهــا لتلبيــة احتياجــات 
ورغبــات عمالئهــا مــن العائــالت الخليجيــة والعربيــة فــي الحصــول علــى 
مســاحة أكبــر لخصوصياتهــم ال ســّيما مــع الحفــاظ علــى مســتوى الخدمــات 

ــادق 5 نجــوم. ــازة لفن الممت

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

ثالثًا، قطاع الفنادق
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تمتلــك مجموعــة أســيكو عــدة شــركات مصنفــة لــدى عــدة جهــات وهيئــات مختلفــة منهــا مــا هــو مصنــف مــن قبــل الهيئــة العامــة للرعايــة الســكنية، 
ــى، وتوفــر هــذه الشــركات  ــة األول ــت كشــركة إنشــاءات مــن الفئ ــة الكوي ــة فــي دول ــة المناقصــات المركزي ــل لجن ومنهــا مــا هــو مصنــف مــن قب

خدمــات إدارة المشــاريع وخدمــات متكاملــة أخــرى، لتشــمل الجوانــب الرئيســية التاليــة:

· إدارة المشاريع	

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

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

كمــا تمكنــت هــذه األذرع خــالل الســنوات الماضيــة مــن تنفيــذ مشــاريع عديــدة مــع هيئــات وجهــات حكوميــة وأيضــا مــع القطــاع الخــاص، وتنوعــت 
المشــاريع المنفــذة لتشــمل الفنــادق )أهمهــا فنــدق النخيــل – الكويــت وفنــدق نســيمة رويــال – دبــي ونســيمة رويــال للشــقق الفندقيــة -دبــي(، 
والجامعــات )أهمهــا الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي - دبــي(، وأبــراج اســتثمارية ســكنية وتجاريــة )أهمهــا بــرج الجابريــة – الكويــت وبــرج أســيكو بــارك 

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

رابعًا، قطاع االنشاءات
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تــقــريـــــر الحـــوكــمــــة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

31



الـــتــقـــريـــر الســـنــــوي 2016

32

المقدمة. 1

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة. 2

تشكيل مجلس اإلدارة. 2.1

إجتماعات مجلس إدارة الشركة خالل العام 2016. 2.2

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة. 2.3

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات. 3

مهــام ومســؤوليات وواجبــات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك الســلطات والصالحيــات التــي  3.1
يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2016 3.2

تشكيل لجان مجلس اإلدارة. 3.3

لجنة التدقيق 3.4

لجنة إدارة المخاطر 3.5

لجنة الترشيحات والمكافآت  3.6

اآلليات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب 3.7

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 4

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 4.1

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 4.2

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية. 5

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

تشكيل لجنة التدقيق  5.2

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

إستقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي 5.4

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

تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر 6.1

تشكيل لجنة إلدارة المخاطر 6.2

أنظمة الضبط والرقابة الداخلي 6.3

تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي 6.4

المقدمة. 1

القاعدة األولى: بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة. 2

تشكيل مجلس اإلدارة. 2.1

إجتماعات مجلس إدارة الشركة خالل العام 2016. 2.2

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة. 2.3

القاعدة الثانية: التحديد السليم للمهام والمسؤوليات. 3

سياســة مهــام ومســؤوليات وواجبــات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك الســلطات والصالحيات  3.1
التــي يتــم تفويضهــا لــإدارة التنفيذية

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2016 3.2

تشكيل لجان مجلس اإلدارة. 3.3

لجنة التدقيق 3.4

لجنة إدارة المخاطر 3.5

لجنة الترشيحات والمكافآت  3.6

اآلليات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب 3.7

القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 4

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 4.1

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 4.2

القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير المالية. 5

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

تشكيل لجنة التدقيق  5.2

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

إستقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي 5.4

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

تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر 6.1

تشكيل لجنة إلدارة المخاطر 6.2

محتويات التقرير



شركة أسيكو للصناعات  ش.م.ك. )عامة(

33

القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية . 7

ميثاق سلوكيات العمل  7.1

الحد من حاالت تعارض المصالح 7.2

القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. 8

آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف  8.1

سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 8.2

وحدة تنظيم شؤون المستثمرين 8.3

تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات 8.4

القاعدة الثامنة: إحترام حقوق المساهمين. 9

تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين 9.1

إنشاء سجل مساهمين يحفظ لدى وكالة المقاصة  9.2

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة 9.3

القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح. 10

النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح 10.1

تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة 10.2

القاعدة العاشرة: تعزيز وتحسين األداء. 11

اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج دورات تدريبية بشكل مستمر. 11.1

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

جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة. 11.3

القاعدة الحادية عشر: التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية. 12

سياسة المسؤولية اإلجتماعية. 12.1

البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي. 12.2



الـــتــقـــريـــر الســـنــــوي 2016

34

المقدمة:

حرصــت شــركة أســيكو للصناعــات »الشــركة« علــى بنــاء قاعــدة أساســية ثابتــة ترتكــز عليهــا أعمــال الشــركة مــن خــالل » سياســة الحوكمــة« المعتمــدة 
مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة، وتتمثـــــل الحوكمــة بمجموعـــــة السياســات واإلجــراءات والممارســـــات الرشــيدة التــي يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا توجيــه 
ــرارات المناســـــبة، وذلــك  وضبـــــط ومراقبـــــة األعمــال واألنشــطة ضمــن الشــركة فضــاًل عــن مجموعــة مــن التقاريــر التــي تســاعد فــي اتخــاذ القـــ

لضمــان ترســيخ مبــدأ الشــفافية والعدالــة ولتحقيــق أهــداف الشــركة وأصحــاب المصالــح.

وتهــدف الشــركة أيضــًا إلــى زرع ثقافــة الحوكمــة فــي كافــة المســتويات وممارســات موظفيهــا، كمــا تحــرص الشــركة علــى تفعيــل وتطبيــق أفضــل 
المعاييــر فــي مجــال الحوكمــة وااللتــزام بتعليماتهــا وإرشــاداتها الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال، وذلــك لثقتهــا بــأن قواعــد الحوكمــة الصــادرة عــن 

هيئــة أســواق المــال ســتؤدي إلــى االرتقــاء بالشــركة علــى كافــة األصعــدة.

ســعت الشــركة لتطبيــق كافــة التعليمــات والقواعــد الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال بدايــًة مــن القانــون 7/2010 ومــرورًا لقواعــد الحوكمــة 
ــة عمــل فــي الشــركة. ــدأ أساســي وثقاف واتخاذهــا كمب

كمــا أشــرنا إليــه ســابقًا بــأن الشــركة ســعت لخلــق ثقافــة الحوكمــة داخــل الشــركة مــن خــالل قيــام إدارة الُمطابقــة وااللتــزام بعقد ورش عمــل ودورات 
تدريبيــة وتعاميــم لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة إدارات الشــركة والتــي تهــدف بدورهــا إلــى ضمــان الحياديــة والنزاهــة فــي اتخــاذ القــرار 
والحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح الُمحتملــة و توزيــع المهــام داخــل مجلــس اإلدارة لتحســين الــدور الرقابــي عــن طريــق تشــكيل لجــان متخصصــة 
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة )التدقيــق، المخاطــر، الترشــيحات والمكافــآت(. باإلضافــة إلــى تحديــث الهيــكل التنظيمــي للشــركة بمــا يســاعد علــى 
تفعيــل نظــم الرقابــة الداخليــة واســتقاللية موظفــي الوظائــف الرقابيــة بالشــركة )إدارة المخاطــر. إدارة المطابقــة واإللتــزام. إدارة التدقيــق الداخلــي( 

كما يهدف التطبيق الفعال إلى المساواة بين كافة المساهمين في احترام ورعاية حقوقهم و ضمان التواصل مع كافة أصحاب المصالح.

كمــا ســعى مجلــس إدارة الشــركة إلــى التطبيــق األمثــل لقواعــد الحوكمــة لثقتــه بمــا ســيعكس هــذا التطبيــق بمنافــع عــدة علــى الشــركة مــن حيــث 
تعزيــز الكفــاءة اإلداريــة واإلجــراءات الرقابيــة وااللتــزام بالعدالــة والشــفافية والمعاملــة النزيهــة والحــد مــن حــاالت تعــارض المصالــح وتعزيــز الــدور 

االجتماعــي للشــركة. 

وكذلــك توزيــع المهــام والمســؤوليات بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة إدارات الشــركة وذلــك مــن خــالل اللجــان المنبثقــة عنهــا، 
وتطويــر كفــاءة أعضــاء مجلــس اإلدارة وخبراتهــم لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي مجلــس اإلدارة لتحقيــق أهــداف الشــركة، كمــا هــو موضــح 

فــي النمــوذج اآلتــي:
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لجنة الترشيحات 
والمكافات 

صالح
ب الم

صحا
ت الرقِابية وأ

الجها
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القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة 

· تشكيل مجلس اإلدارة 	

تــم إنتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي بالجمعيــة العامــة العاديــة الُمنعقــدة بتاريــخ 29/5/2016 وفقــًا لقواعــد حوكمــة الشــركات مــع األخــذ فــي 
اإلعتبــار بضــرورة أن تكــون غالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر تنفيذيــن )األعضــاء غيــر التنفيذيــن 5 أعضــاء مــن أصــل 6 أعضــاء( وكذلــك تــم إنتخــاب 

عضــو مجلــس إدارة ُمســتقل.

يتمتــع مجلــس اإلدارة بخبــرات متنوعــة مــن مختلــف المجــاالت ذات عالقــة بنشــاط الشــركة ويقــوم نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فقــط بــدور تنفيــذي 
لشــغله منصــب الرئيــس التنفيـــــذي، وباقــي أعضــاء مجلـــــس اإلدارة هــم أعضــاء غيــر تنفيذيين. 

االسم
تصنيف العضو 

)تنفيذي/ غير تنفيذي/ 
مستقل(، أمين سر

المؤهل العلمي والخبرة العملية
تاريخ االنتخاب/ تعيين 

أمين السر

رئيس مجلس  اإلدارةالسيد/ عبد العزيز أحمد االيوب

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

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

وكيل وزارة المواصالت سابقًا . 3

29/5/2016

المهندس/ غسان أحمد الخالد
نائب الرئيس والرئيس 

التنفيذي

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

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

المهندس/ أحمد غسان الخالد
عضو مجلس  اإلدارة 

- غير تنفيذي

ماجستير في اإلدارة الهندسية جامعة جورج . 1
واشنطن.

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

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

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

غير تنفيذي

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

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

واإلستثمار، والقطاع المصرفي.

29/5/2016

االستاذة/ فاتن فاروق النقيب
عضو مجلس  اإلدارة 

- غير تنفيذي

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

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

السيد/ باسل عبد الله النفيسي
عضو مجلس  اإلدارة 

- ُمستقل

بكالوريوس في إدارة األعمال الجامعة األميركية . 1
في واشنطن. 

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

السيد/ معتز طاهر الجزار
أمين سر  مجلس  

اإلدارة

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

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

رقم 

1

رقم

 2

رقم

 3

رقم

 4

رقم 

5

رقم 

6

رقم

 7

رقم

 8

رقم 

9

رقم 

10

رقم 

11

رقم

12

رقم 
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رقم

لي 14
ما

إج

تاريخ اإلجتماعاسم عضو مجلس اإلدارة وصفته
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مبر
وف

9 ن

)1
4(

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

14√√√√√√√√√√√√√√الُمهندس/ غسان أحمد الخالد )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

11√√√√√√√√√√√قبل االنتخابالسيد/ باسل مشاري النفيسي )عضو مستقل(

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

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

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

· تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة.	

· قامــت مجلــس اإلدارة بتعييــن أميــن ســر المجلــس الســيد/ معتــز طاهــر الجــزار ، وقــد أوكلــت لــه مهمــة حفــظ وتنســيق محاضــر اجتماعــات مجلــس 	
اإلدارة عــن طريــق وصــف وظيفــي ُمعتمــد مــن ٍقبــل مجلــس اإلدارة حيــث قــام أميــن الســر  بإنشــاء ســجل خــاص تــدون فيــه محاضــر إجتماعــات 
مجلــس اإلدارة بأرقــام متتابعــة للســنة المنعقــد فيهــا اإلجتمــاع ومبينــًا بــه مــكان اإلجتمــاع وتاريخــه وســاعة بدايتــه ونهايتــه وذلــك باإلضافــة إلــى 
أنــُه قــام بإعــداد محاضــر بالمناقشــات والمــداوالت بمــا فيهــا عمليــات التصويــت التــي كمــا يتــم تبويبهــا وحفظهــا بطريقــة يســهل الرجــوع إليهــا.  

كمــا تــم إدراج مهمــة متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة مــع إدارات الشــركة ضمــن الوصــف الوظيفــي ألميــن الســر. 
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

· مهــام، ومســؤوليات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وكذلــك الســلطات والصالحيــات التــي يتــم 	
تفويضهــا لــإدارة التنفيذيــة.

ضمــن ســعي الشــركة إلرســاء قواعــد الحوكمــة الرشــيدة، قامــت الشــركة بتحديــد مهــام ومســؤوليات كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة بشــكل واضــح فــي السياســات واللوائــح واألوصــاف الوظيفيــة الُمعتمــدة بمــا يعكــس التــوازن فــي الصالحيــات والفصــل فــي الُســلطات 

بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، وبهــذا الصــدد قامــت الشــركة خــالل عــام 2016 باعتمــاد مــا يلــي: 
 وصف وظيفي لكل عضو مجلس إدارة.. 1
لوائح ُتنظم عمل كل من المجلس واللجان المُنبثقة عن المجلس كما توضح المهام والمسؤوليات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة. . 2
أوصاف وظيفية لإدارة التنفيذية.. 3
مصفوفة تفويض الصالحيات لإدارة التنفيذية.. 4

· إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام 2016:	

· أواًل: إنجازات مجلس اإلدارة في االستثمار في العنصر البشري:	

üü ،ــر العنصــر البشــري أحــد أهــم االســتثمارات التــي تســعى الشــركة إلــى تعزيزهــا والحفــاظ عليهــا ضمــن أعلــى المســتويات يعتب
حيــث تمكنــت الشــركة خــالل العــام 2016 مــن هيكلــة وتفعيــل واســتحداث مجموعــة مــن اإلدارات فــي ظــل ســعيها لرفــع كفــاءة 

وفاعليــة الشــركة والحفــاظ علــى درجــة عاليــة مــن الشــفافية، ولمواكبــة النمــو الحاصــل علــى مســتوى الســوق.

· ثانيًا، إنجازات مجلس اإلدارة في التوسع في األنشطة التشغيلية:	

üü قامــت الشــركة بالشــروع فــي توســعة خــط إنتــاج اإلســمنت لمواكبــة المشــاريع الجديــدة التــي تــم طرحهــا وذلــك فــي ظــل ســعيها
لزيــادة حصتهــا الســوقية واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق، وجــاء ذلــك القــرار بعــد أن لمســنا نمــو مبيعاتنــا فــي 

قطــاع اإلســمنت ووصــول إنتاجيــة المصنــع الــى طاقتــه القصــوى.

· ثالثًا. إنجازات مجلس اإلدارة في حوكمة الشركات:	

üü ،فــي ظــل حــرص الشــركة علــى دعــم مبــدأ الشــفافية ولحــق المســاهمين فــي زيــادة وعيهــم ومعرفتهــم بمــا يــدور فــي شــركتهم
شــهد عــام 2016 تفعيــل حوكمــة الشــركات بصــورة أكبــر وتجهيزهــا لمواكبــة كافــة التطــورات والتغيــرات علــى مســتوى الشــركة 
ومجلــس إدارتهــا ومســاهميها. فقــد عملــت الشــركة علــى بنــاء قاعــدة أساســية ترتكــز عليها أعمالها مــن خالل »سياســة الحوكمة«، 
حيــث وضعــت مجموعــة مــن المعاييــر والمقومــات للمحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح، وقامــت بتفعيــل قنــوات التواصل 
ــوا علــى تواصــل مســتمر مــع مســتجدات الشــركة  واإلفصــاح مــع المســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح كافــة ليكون
ــة ولتحقيــق أهــداف الشــركة وأصحــاب  ــادئ الشــفافية والعدال ــة، وذلــك كلــه لضمــان ترســيخ مب ــة وشــفافية وعدال بــكل حيادي

المصالــح، بــل وحرصــت الشــركة أيضــًا إلــى زرع ثقافــة الحوكمــة فــي كافــة المســتويات وممارســات موظفيهــا.
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· رابعًا. إنجازات مجلس اإلدارة في استراتيجية الشركة – التطلعات المستقبلية:	

üü ــة مــن األصــول ــة أصولهــا والوقــوف علــى قاعــدة متين أمــا عــن إســتراتيجية الشــركة المســتقبلية، فتمكنــت الشــركة مــن تنمي
التشــغيلية، والتــي ســتمكنُها مــن تحقيــق نمــو الشــركة. 

· تشكيل لجان مجلس اإلدارة :	

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافأت

أعضاء اللجنة : 
السيد / عبدالعزيز أحمد عبدالله األيوب 	 

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

أعضاء اللجنة:          
المُهندس/ أحمد غسان أحمد الخالد 	 

)رئيس اللجنة(
السيد / أحمد فيصل سيد الوهاب 	 

الرفاعي 
السيد / باسل مشاري عبدالله النفيسي 	 

أعضاء اللجنة:     
المُهندس/ أحمد غسان أحمد الخالد	 

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

الرفاعي 

لجنة التدقيق لجنة إدارة المخاطر
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لجنة التدقيق: 	·

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

إلــى متابعــة أعمــال مراقبيــن الحســابات الخارجييــن. 

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2016

تاريخ االجتماعرقم االجتماع

)1/2016(2/8/2016

)2/2016(4/9/2016

)3/2016(9/11/2016

)4/2016(29/12/2016

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام 2016

اعتماد الهيكل التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي.. 1

اعتماد الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي.. 2

اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة التدقيق الداخلي.. 3

اعتماد ميثاق عمل التدقيق الداخلي. . 4

تكليف مكتب مستقل إلعداد تقرير يتضمن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبق داخل الشركة . 5

ُمراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30/9/2016 والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماده. . 6

تم تقييم استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي وتمت التوصية بإعادة تعيين مراقب الحسابات. . 7

تم إعداد تقرير عما تقوم به اللجنة وما توصلت إليه من نتائج وقرارات وتم رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 8

تم عمل تقييم ذاتي لعمل لجنة التدقيق وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة. . 9

عقد اجتماعات دورية مع مدير إدارة التدقيق الداخلي. . 10
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· لجنة إدارة المخاطر: 	

انطالقــًا مــن دور مجلــس اإلدارة فــي اإلشــراف الفعــال علــى كافــة االجــراءات والمعامــالت بالشــركة تــم تشــكيل لجنــة إدارة المخاطــر بتاريــخ 
30/6/2016 ولمــدة ثالثــة ســنوات علــى أن تكــون مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، حيــث تــم تحديــد صالحيــات اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، ونظــرًا 
لضــرورة الــدور اإلشــرافي لمجلــس اإلدارة علــى اإلدارة التنفيذيــة فــإن اللجنــة تهــدف إلــى تطويــر وتفعيــل اإلشــراف الفعــال للمجلــس علــى كافــة 

المعامــالت واالجــراءات بالشــركة. 

تتولــى اللجنــة المهــام المتعلقــة بكافــة الجوانــب الخاصــة فــي إدارة المخاطــر بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )المخاطــر االســتراتيجية 
ومخاطــر الســوق ومخاطــر االلتــزام والمخاطــر التشــغيلية(. كمــا تقــوم لجنــة المخاطــر بمراجعــة السياســات حــول جميــع األمــور المتعلقــة بالمخاطــر 

وتقــوم باإلشــراف علــى كافــة مخاطــر الشــركة.

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2016

تاريخ االجتماعرقم االجتماع

)1/2016(2/8/2016

)2/2016(4/9/2016

)3/2016(20/10/2016

)2016/4(29/12/2016

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام 2016:

اعتماد الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر.. 1

اعتماد الوصف الوظيفي والمهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة المخاطر.. 2

ُمراجعة سياسات إدارة المخاطر.. 3

اعتماد إطار عمل إدارة المخاطر. . 4

ُمراجعة مدى كفاية موظفي إدارة المخاطر ومدى كفاءة الموارد البشرية بإدارة المخاطر. 5

التعاُقد مع مكتب استشاري متخصص في خدمات إدارة المخاطر لتطوير إطار عمل إدارة المخاطر.. 6

تمت الٌمصادقة على دليل سياسات إدارة المخاطر المعد من قبل ُمستشار إدارة المخاطر.. 7

تم ُمراجعة تقرير عمل إدارة المخاطر وااللتزام وتمت المصادقة عليه. . 8

تم إعداد تقرير عما تقوم به اللجنة وما توصلت إليه من نتائج وقرارات وتم رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 9

تم عمل تقييم ذاتي لعمل لجنة إدارة المخاطر وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة. . 10
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· لجنة الترشيحات والمكافآت:	

ــى أن تكــون مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وتتحمــل  ــة ســنوات عل ــدة ثالث ــخ 30/6/2016 ولُم ــة الترشــيحات والمكافــآت بتاري ــم تشــكيل لجن ت
اللجنــة مســؤولية تقديــم توصيــات بشــأن انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة أو إعــادة االنتخــاب فــي الجمعيــة العامــة، هــذا باإلضافــة إلــى عمــل التقييــم 

الذاتــي الســنوي ألداء أعضــاء مجلــس اإلدارة. كمــا تتولــى اللجنــة مســؤولية تقييــم ُمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
كمــا أن مــن أبــرز إنجــازات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أنهــا قامــت بوضــع معاييــر الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة وتقيمهــم، وكذلــك إعتمــاد سياســة 

المكافآت. 

عدد االجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل 2016

تاريخ االجتماعرقم االجتماع

)1/2016(2/8/2016

)2/2016(4/9/2016

)3/2016(27/12/2016

مهام وإنجازات اللجنة خالل العام2016 

اعتماد أوصاف وظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة.. 1

ُمراجعة صفة اإلستقاللية في األعضاء الُمستقلين.. 2

اعتماد الهيكل التنظيمي للجنة الترشيحات والمكافآت.. 3

اعتماد ميثاق سلوكيات العمل ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 4

اعتماد معايير اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.. 5

وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتوصية باعتماده. . 6

وضع آلية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة .. 7

تم ُمراجعة خطة التعاقب وتمت التوصية بإعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.. 8

تم ُمراجعة شرائح المكافآت الخاصة باإلدارة التنفيذية بالشركة وتمت التوصية بإعتمادها من ٍقبل مجلس اإلدارة. . 9

تم تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء المجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت. . 10

تم عمل تقييم ذاتي ألداء لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك لتحديد مستوى األداء وتقييم مدى فعالية اللجنة.. 11

تم اعداد تقرير عما تقوم به اللجنة وما توصلت إليه من نتائج وقرارات وتم رفع التقرير إلى مجلس اإلدارة. . 12

تــم مراجعــة التقريــر الســنوي للحوكمــة الخاصــة بالشــركة وتــم اعتمــاده مــن قبــل اللجنــة، للتأكــد مــن اإلفصــاح عــن كافــة المكافــأة والمزايــا . 13
الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
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· اآلليات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.	

حرصــًا مــن مجلــس إدارة الشــركة علــى ضمــان توفيــر كافــة المعلومــات والبيانــات الالزمــة لقيامــه بالمهــام الموكلــة إليــه بشــكل دقيــق وفــي الوقــت 
المناســب تــم اعتمــاد مصفوفــة التقاريــر الخاصــة بالشــركة بمــا يحــدد مســؤوليات اإلعــداد والمراجعــة واالعتمــاد ودوريــة التقاريــر التــي تتيــح ألعضــاء 

مجلــس اإلدارة الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات بشــكل دقيــق وفــي الوقــت المناســب.
يعتبــر الرئيــس التنفيــذي هــو حلقــة الوصــل بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وكافــة الموظفيــن لضمــان توفيــر المعلومــات والبيانــات بشــكل 

كامــل ودقيــق. 

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

· تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. 	

إلتزامــًا مــن الشــركة بــكل مــا يصــُدر عــن هيئــة أســواق المــال والجهــات الرقابيــة األخــرى تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لتقديــم توصيــات 
انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة أو إعــادة االنتخــاب فــي الجمعيــة العامــة، هــذا باإلضافــة إلــى عمــل التقييــم الذاتــي الســنوي ألداء أعضــاء مجلــس 
اإلدارة. كمــا تتولــى اللجنــة مســؤولية تقييــم مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لألهــداف االســتراتيجية طويلــة األجــل الخاصــة 

بالشركة. 

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

· تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	

أوال: نظام المكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ــر والممارســات المتبعــة بشــأن ربــط المكافــآت بمســتويات األداء الوظيفــي حيــث يتقاضــى أعضــاء  حرصــت الشــركة علــى إرســاء أفضــل المعايي
مجلــس اإلدارة المكافــات بنــاء علــى أداء المجلــس وأداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــا يتوافــق مــع مؤشــرات األداء الرئيســية كالتالــي:
 ) تكــرار حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة و اللجــان، المســاهمة فــي النقاشــات خــالل االجتمــاع، اإلفصــاح فــي الوقــت المناســب عــن تعامــالت 

أطــراف ذات العالقــة وتضــارب المصالــح، باإلضافــة إلــى االلتــزام بجميــع مســؤوليات األعضــاء كمــا فــي الئحــة مجلــس اإلدارة(.
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ثانيا: تفصيل المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت.

المكافآت الُمقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

اجمالي المكافآت والمزايا السنوية
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت المتغيرة
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

45 --- 45

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

اجمالي المكافآت والمزايا السنوية
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت المتغيرة
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

318.415 80 238.415

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

· أحد أعضاء مجلس اإلدارة رئيس تنفيذي ألحدى الشركات التابعة	

اجمالي المكافآت والمزايا السنوية
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت المتغيرة
ألف دينار كويتي

شريحة المكافآت الثابتة
ألف دينار كويتي

39.660 - 39.660

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

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

مســاءلة اإلدارة مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو مســائلة مجلــس اإلدارة مــن قبــل المســاهمين.

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

المــال والجهــات الرقابيــة. 

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

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

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

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

· استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي.	

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

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

· تشكيل إدارة مستقلة إلدارة المخاطر. 	

قامــت الشــركة بتشــكيل إدارة مســتقلة تتولــى مســؤولية إدارة المخاطــر تهــدف بشــكل أساســي إلــى ُمســاندة المجلــس فــي إدارة المخاطــر مــن 
خــالل التوصيــة باعتمــاد سياســة إدارة المخاطــر، وتحديــد الحــدود المقبولــة لقبــول المخاطــر وقيــاس ومتابعــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي تواجــه 

الشــركة، كمــا تتمتــع إدارة المخاطــر باإلســتقاللية عــن طريــق تبعيتهــا المباشــرة إلــى مجلــس اإلدارة.
 تم تحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بموظفي إدارة المخاطر، كما قامت اإلدارة بوضع دليل سياسات فعال يتناسب مع نشاط الشركة. 

· تشكيل لجنة إدارة المخاطر. 	

التزامــا مــن الشــركة بــكل مــا يصــُدر عــن هيئــة أســواق المــال والجهــات الرقابيــة األخــرى قامــت الشــركة بإنشــاء لجنــة إدارة المخاطــر والتــي تهــدف إلــى 
تحســين الــدور اإلشــرافي لمجلــس اإلدارة والتفعيــل األمثــل إلدارة المخاطــر، وهــي لجنــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ، حيــث تــم تحديــد صالحيــات 

اللجنــة مــن ٍقبــل مجلــس اإلدارة، وتكــون اللجنــة تابعــة مباشــرة لمجلــس اإلدارة.  

ــال ال الحصــر، المخاطــر االســتراتيجية ومخاطــر  ــى ســبيل المث ــك، عل ــة المهــام المتعلقــة بكافــة نواحــي إدارة المخاطــر، بمــا فــي ذل ــى اللجن تتول
ــزام والمخاطــر التشــغيلية.  الســوق ومخاطــر االلت

تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة السياسات حول جميع األمور المتعلقة بالمخاطر، وتقوم باإلشراف على كافة مخاطر الشركة. 

تحدد الالئحة الخاصة بلجنة إدارة المخاطر جميع شروط وُمتطلبات تشكيل اللجنة وفقًا لقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال.  

· أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.	

يســعى مجلــس اإلدارة جاهــدًا للتحقــق مــن كفايــة وفعاليــة نُظــم الرقابــة الداخليــة الالزمــة لحمايــة عمليــات الشــركة، وكذلــك التحقــق مــن االلتــزام 
بتلــك النُظــم، باإلضافــة إلــى جعــل الرقابــة الداخليــة وســيلة لتوفيــر الحمايــة الالزمــة للشــركة تجــاه أيــة مخاطــر ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة وقــد 

حــرص مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون لــدى الشــركة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة ُتغطــي جميــع أنشــطة الشــركة. 

üü حرصــت الشــركة علــى تحديــد المهــام والمســؤوليات الخاصــة بمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل واضــح وذلــك تســهياًل لعمليــة
ُمســاءلة مجلــس اإلدارة مــن ٍقبــل ُمســاهمي الشــركة، كمــا تــم تحديــد الصالحيــات التــي تــم تفويضيهــا لــإدارة التنفيذيــة مــن ٍقبــل مجلــس 
اإلدارة حتــى يتــم الفصــل فــي الُســلطات والصالحيــات بيــن كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، كمــا حَرصــت الشــركة علــى وجــود 
سياســات ولوائــح ُمعتمــدة للشــركة تتســم بالشــفافية والوضــوح بمــا يتيــح عمليــة إتخــاذ القــرار وتحقيــق مبــادئ الحوكمــة الرشــيدة، كمــا 
حَرصــت الشــركة علــى وجــود آليــات ونُظــم لتقييــم أداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وموظفــي الشــركة بشــكل 

دوري، وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء ترتبــط بتحقيــق األهــداف االســتراتيجية. 
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üü ِحرصــًا مــن الشــركة علــى وجــود نظــام رقابــي فعــال داخــل الشــركة تــم إنشــاء إدارات رقابيــة مســتقلة منهــا إدارة االلتــزام وإدارة المخاطــر
وإدارة التدقيــق الداخلــي.

o  إدارة اإللتــزام: تــم إنشــاء إدارة اإللتــزام لضمــان اإللتــزام بــكل مــا يصــدر عــن الجهــات الرقابيــة ، وتــم التعاُقــد مــع مكتــب إرنســت
ويونــج لوضــع وتحديــث السياســات واإلجــراءات الخاصــة بتطبيقــات الحوكمــة.

o  إدارة المخاطــر: تــم انشــاء إدارة المخاطــر وهــي تتبــع لمجلــس اإلدارة بشــكل مباشــر، كمــا تــم التعاقــد مــع مكتــب إستشــاري
متخصــص، لتحديــث سياســات و وأإطــار عمــل إدارة المخاطــر وتحديــد الحــدود المقبولــة لقبــول المخاطــر وقيــاس ومتابعــة كافــة 

أنــواع المخاطــر التــي تواجــه الشــركة. 

o  إدارة التدقيــق الداخلــي: قامــت الشــركة بتشــكيل إدارة التدقيــق الداخلــي وهــي إدارة تتمتــع باالســتقاللية الفنيــة التامــة عــن طريــق
التبعيــة للجنــة التدقيــق، كمــا أن مجلــس اإلدارة قــام بتحديــد مهــام ومســؤوليات إدارة التدقيــق الداخلــي، وتعمــل إدارة التدقيــق 
الداخلــي علــى التأكــد مــن مــدى كفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وكفــاءة العمليــات التشــغيلية، كمــا تــم التعاقــد مــع مكتــب إرنســت 

ويونــج كمكتــب إستشــاري ألعمــال التدقيــق الداخلــي.  

تشكيل إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي:
التزامــًا مــن الشــركة بــكل مــا يصــُدر عــن هيئــة أســواق المــال والجهــات الرقابيــة األخــرى قامــت الشــركة بتشــكيل إدارة التدقيــق الداخلــي والتــي تتمتــع 
باالســتقاللية الفنيــة التامــة عــن طريــق التبعيــة للجنــة التدقيــق وبالتبعيــة لمجلــس اإلدارة ، كمــا أن مجلــس اإلدارة قــام بتحديــد مهــام ومســؤوليات 

إدارة التدقيــق الداخلي.

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية

· ميثاق سلوكيات العمل.	

قامــت الشــركة بإعــداد ميثــاق ســلوكيات العمــل لضمــان الحفــاظ علــى بيئــة عمــل فعالــة بمــا يتماشــى مــع سياســات الشــركة، وذلــك حرصــًا مــن 
الشــركة لضمــان مصالــح وســالمة ورعايــة العمــالء والموظفيــن وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح.  كمــا قــام مجلــس إدارة الشــركة بتوضيــح معاييــر 
الســلوك فــي الميثــاق وتحديــث هــذه المعاييــر بشــكل مناســب، وتوضــح معاييــر الســلوك الــواردة فــي الميثــاق مجموعــة واســعة مــن ممارســات 

وإجــراءات العمــل فــي الشــركة. 
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وتشمل المبادئ التوجيهية على سبيل المثال ال الحصر: 

· الوالء 	

· النزاهة والحيادية وحسن التقدير	

· الموضوعية	

· االلتزام بالقوانين والقواعد	

· الحد من حاالت تعارض المصالح. 	

قامــت الشــركة بإعــداد سياســة تعــاُرض المصالــح التــي تحتــوي علــى التوجيهــات الالزمــة لتمكيــن الشــركة مــن تحديــد الحــاالت التــي قــد تنطــوي 
علــى حــاالت تعــاُرض المصالــح الجوهريــة وآليــة التعامــل معهــا واإلبــالغ وإعــداد التقاريــر واإلفصــاح عنهــا بشــكل فعــال، إن وجــود سياســة للتعامــل 
مــع حــاالت تعــارض المصالــح القائمــة والمحتملــة والمتوقعــة يعطــي أصحــاب المصالــح طمأنينــة بــأن كافــة القــرارات يتــم اتخاذهــا بمــا يحقــق 

مصلحــة الشــركة. 

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

· آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف.	

التزامــًا مــن مجلــس إدارة الشــركة بأعلــى معاييــر الدقــة والشــفافية تــم اعتمــاد آليــات العــرض واإلفصــاح الدقيــق والشــفاف بمــا يتفــق مــع قواعــد 
ــن  ــس اإلدارة ليوضــح أســاليب اإلفصــاح ع ــل مجل ــراءات ُمعتمــد مــن ٍقب ــل سياســات وإج ــم وضــع دلي ــه ت ــة أســواق المــال وعلي وتعليمــات هيئ
ــة التــي تتعلــق بالوضــع المالــي الخــاص بالشــركة، كمــا أن دليــل السياســات واإلجــراءات شــمل علــى  ــر المالي ــة وغي ــات المالي المعلومــات والبيان

اآلليــات التــي تقــوم بتصنيــف المعلومــات التــي يتــم اإلفصــاح عنهــا ســواء ماليــة أو غيــر ماليــة أو معلومــات جوهريــة. 

ُتمثــل إدارة االلتــزام نقطــة التواصــل بيــن كافــة إدارة الشــركة والجهــات الرقابيــة فيمــا يُخــص اإلفصــاح والشــفافية بإعتبارهــا وحــدة اإلفصــاح 
المركزيــة للشــركة.

تعمــل إدارة االلتــزام علــى زيــادة وعــي اإلدارات المعنيــة باألمــور الُمتعلقــة باإلفصاحــات الــواردة منُهــم عــن طريــق ورش العمــل والتعاميــم اإلداريــة، 
وتقــوم إدارة االلتــزام بالتأكــد مــن توافقهــا مــع الُمتطلبــات الرقابيــة، كمــا تقــوم إدارة االلتــزام بتحديــث اإلدارات المعنيــة بالشــركة بــأي تغيــرات فــي 

البيئــة الرقابيــة فيمــا يُخــص قواعــد اإلفصــاح والشــفافية.

تعمــل إدارة التدقيــق الداخلــي علــى ُمراجعــة كل مــن آليــات ونُظــم اإلفصــاح والشــفافية الُمطبقــة لــدى الشــركة حتــى يتــم التأُكــد مــن مواكبتهــا 
ألفضــل الُممارســات المعمــول بهــا وإتســاقها مــع ُمتطلبــات هيئــة أســواق المــال. 
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· سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	

التزامــا بأعلــى معاييــر الدقــة والشــفافية قامــت الشــركة بإعــداد ســجل إفصاحــات خــاص بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة  كمــا أن الســجل 
ُمتــاح لإطــالع عليــه مــن قبــل المســاهمين، وتعمــل إدارة اإللتــزام علــى تحديــث هــذا الســجل بشــكل دوري. 

· وحدة تنظيم شؤون الُمستثمرين.	

أنشــأت الشــركة وحــدة تنظيــم شــؤون المســتثمرين وهــي تتمتــع باإلســتقاللية عــن طريــق تبعيتهــا لنائــب الرئيــس التنفيــذي، وُتعتبــر وحــدة تنظيــم 
شــؤون الُمســتثمرين هــي المســؤولة عــن تحديــد البيانــات الرئيســية الواجــب توفيرهــا لُمســاهمي الشــركة الحالييــن والُمســتثمرين الُمرتقبيــن ويكُمن 
دور وحــدة شــؤون المســتثمرين فــي التعامــل مــع الُمســاهمين والُمســتثمرين وتقديــم كافــة البيانــات والمعلومــات الخاصــة بنشــاط الشــركة 

ومركزهــا المالــي فــي الوقــت المناســب.

· تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات.	

ــات  ــم عــرض كافــة المعلومــات والبيان ــث يت ــي للشــركة لحوكمــة الشــركات، حي ــى الموقــع اإللكترون قامــت الشــركة بإنشــاء قســم ُمخصــص عل
الحديثــة التــي ُتســاعد الُمســاهمين والُمســتثمرين الحالييــن والُمحتمليــن علــى ُممارســة حقوِقهــم وتقييــم أداء الشــركة. 

كمــا أن الشــركة تعمــل علــى تحديــث وتطويــر عمليــات اإلفصــاح بشــكل دوري. وذلــك حرصــًا مــن الشــركة علــى التواصــل مــع أكبــر عــدد مــن 
المصالــح. وأصحــاب  والمســتثمرين  المســاهمين 

القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين

· تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين	

تســعى الشــركة إلــى االلتــزام بأعلــى معاييــر الشــفافية والمســاواة فــي جميــع ُمعامالتهــا، وقــد تــم إعداد سياســة لتحديــد وحماية حقوق الُمســاهمين 
بمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة وسياســتها ولوائحهــا الداخليــة حتــى يضمــن جميــع المســاهمين ُممارســة حقوِقهــم بمــا ُيحقــق العدالــة 

وبمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن والتعليمــات الصــادرة مــن هيئــة أســواق المــال.
كما تضمن سياسات الشركة معاملة جميع الُمساهمين بالتساوي والعدالة ودون تمييز. 

· إنشاء سجل مساهمين يحفظ لدى وكالة المقاصة.	

قامــت الشــركة بإنشــاء وإمســاك ســجل خــاص ُيحفــظ لــدى وكالــة المقاصــة ُتقيــد فيــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم ومواطنهــم وعــدد األســهم 
المملوكــة لــكاًل ِمنهــم ويتــم التأشــير عليــه بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات الُمســجلة فيــه وفقــًا لمــا تتلقــاه الشــركة أو وكالــة المقاصــة مــن بيانــات 

ويحــق لــكل ذي شــأن أن يطُلــب مــن الشــركة أو وكالــة المقاصــة تزويــده ببيانــات مــن هــذا الســجل. 
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· تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة.	

حرصــًا مــن الشــركة علــى تســهيل وتوضيــح دور المســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة تــم إعــداد آليــة التصويــت والمشــاركة فــي اجتماعــات 
الجمعيــة العامــة بمــا يوضــح أنــه يحــق للمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للشــركة التصويــت علــى قراراتهــا ويعــد حقــًا أصيــاًل  لكافــة 
المســاهمين بغــض النظــر عــن اختــالف ُمســتوياتهم، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام األساســي وعقــد التأســيس وسياســة احتــرام وحمايــة 

حقــوق المســاهمين.
كمــا قامــت الشــركة بوضــع آليــة المشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين حتــى تتيــح للمســاهمين المشــاركة الفعالــة فــي اجتماعــات 

الجمعيــة العامــة ومناقشــة الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمــال ومنهــا علــى ســبيل المثال:
التوعيــة بحقــوق الُمســاهمين، وبإجــراءات التصويــت والموضوعــات المطروحــة علــى جــدول األعمــال وتعزيــز المســاهم بكافــة الُمســتندات . 1

قبــل إجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين.
التأكــد مــن توافــر المعلومــات الخاصــة بجــدول األعمــال قبــل موعــد اإلجتمــاع بالوقــت الكافــي لكافــة المســاهمين لتســهيل إتخاذهــم . 2

القــرارات الُمناســبة. 

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح

· النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح:	

ســعيًا مــن مجلــس اإلدارة تجــاه مســؤولياته الرئيســية لحمايــة حقــوق أصحــاب المصالــح تــم تحديــد أصحــاب المصالــح فــي الشــركة وهــو علــى ســبيل 
المثــال كالتالي: 

· المساهمين، الُمستثمرين المحتملين، الجهات الرقابية، العمالء، الموظفين، الموردين. 	

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

كمــا قامــت الشــركة بإعــداد بعــض اآلليــات والسياســات التــي تتيــح ألصحــاب المصالــح ضمــان حمايــة وممارســة حقوقهــم ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال: 

آلية الشكاوى. 1
آلية التعويض. 2
آلية اإلبالغ. 3

· تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في ُمتابعة أنشطة الشركة الُمختلفة:	

ــات  ــداد بعــض اآللي ــم إع ــة ت ــة أنشــطة الشــركة المختلف ــى المشــاركة فــي متابع ــح عل ــى تشــجيع أصحــاب المصال ــس اإلدارة عل حرصــًا مــن مجل
والسياســات التــي ُتتيــح ألصحــاب المصالــح ضمــان حمايــة وُممارســة حقوِقهــم 
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القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء

· اآلليات التي ُتتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل ُمستمر.	

حــرص مجلــس اإلدارة علــى اعتمــاد برامــج تعريفيــة لألعضــاء المنتخبيــن حديثــًا وذلــك لضمــان تمُتعهــم بفهــم مناســب لســير عمــل الشــركة 
وعملياتهــا، كمــا أن مجلــس إدارة الشــركة اعتمــد ُكتيــب تعريفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة يتضمــن بعــض الجوانــب كالتالــي: اســتراتيجية الشــركة 

وأهدافهــا، الجوانــب الماليــة والتشــغيلية ـ المســؤوليات والمهــام المنوطــة بهــم باإلضافــة لــدور اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة. 

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

قامــت الشــركة بوضــع ُنظــم وآليــات لتقييــم أداء كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بشــكل دوري، وذلــك مــن خــالل وضــع 
مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وكفايــة ُنظــم الرقابــة الداخليــة وذلــك لتحديــد جميــع 
جوانــب الضعــف والقــوة واإلقتراحــات لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة، كمــا أن اجــراءات تقييــم وقيــاس األداء مكتوبــة بشــكل واضــح 

ومعتمــدة مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة.

شــملت النظــم الموضوعــة لتقييــم أعضــاء مجلــس اإلدارة مؤشــرات تقييــم أداء مجلــس اإلدارة ككل ويتــم هــذا التقييــم بشــكل ســنوي، وعليــه تحــدد 
جميــع جوانــب الضعــف والقــوة واإلقتراحــات لُمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحة الشــركة. 

تم تقييم أعضاء مجلس اإلدارة في 2016/12/27 من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم اعتمادها من ِقبل مجلس اإلدارة. 

قامــت الشــركة بتطويــر آليــات تختــص بالجوانــب التدريبيــة لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة. وذلــك حرصــًا مــن الشــركة علــى تنميــة 
مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

· جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة.	

ســعيًا مــن مجلــس اإلدارة إلــى خلــق القيــم المؤسســية داخــل الشــركة وذلــك علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل تــم اعتمــاد ميثــاق 
ســلوكيات العمــل والــذي يؤكــد وجــود وســائل إلتبــاع تلــك الممارســات وااللتــزام بأعلــى معاييــر المهنيــة والقيــم المؤسســية.

كمــا ســعى مجلــس إدارة الشــركة إلــى ربــط مــدى االلتــزام بالقيــم المؤسســية مــع معــدالت تقييــم أداء موظفــي الشــركة وذلــك لضمــان تحقيــق 
أهــداف االســتراتيجية الخاصــة بالشــركة. 
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القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية

· سياسة المسؤلية اإلجتماعية.	

ــة لضمــان توافــق أهــداف  ــن قامــت الشــركة بإعتمــاد سياســة المســؤولية االجتماعي ــى واجبهــا تجــاه المجتمــع والعاملي حرصــًا مــن الشــركة عل
الشــركة مــع أهــداف المجتمــع.

وضعت الشركة إطار العمل الفعال للمسؤولية اإلجتماعية ومنها المسؤوليات تجاه المجتمع على سبيل المثال الالحصر: 

المسؤوليات البيئية. 1

a ..جميع منتجات أسيكو صديقة للبيئة

b ..إنتاج مواد البناء بخاصية العزل الحراري لتوفير الطاقة

c ..االمتثال لكافة األشتراطات البيئية

مســؤوليات تجــاه فئــات المجتمــع المختلفــة )المشــاركة فــي مســيرة لدعــم مرضــى التوحــد، المشــاركة فــي رعايــة حفــل تخــرج المهندســين، تكريــم أبطــال . 2
) Q8 RUN( الكويــت بأولمبيــاد ريــو دي جينيــرو، رعايــة مارثــون فوزيــة ســلطان

مشاركة أصحاب المصالح )آلية اإلبالغ، آلية الشكاوى، آلية التعويض، ألخ(. 3

تطوير الموظفين:. 4

a . علــى الُمســتوى العلمــي: رفــع المســتوى العلمــي للموظفيــن مــن خــالل قســم التدريــب بــإدارة المــوارد البشــرية لتحســين
ــم. ــاالت ِعمله ــف مج ــي ُمختل ــة ُمتخصصــة ف ــى شــهادة مهني ــم عل ــق حِصوله ــن طري المســتوى العلمــي ع

b . علــى المســتوى اإلجتماعــي: تنظيــم حفــل اليوبيــل الفضــي للشــركة بحضــور كافــة موظفــي الشــركة، تنظيــم حفــل إفطــار
للموظفيــن.

c . ــة ــات رياضي ــن فــي فعالي ــة لموظفــي ودعــم مشــاركة الموظفي ــة عــدة دورات رياضي ــم ورعاي ــى المســتوى الرياضــي: تنظي عل
ــت خــالل العــام 2016. ــة الكوي مختلفــة بدول

كما تعمل الشركة على زيادة درجة الوعي بالمسؤولية اإلجتماعية عند الموظفين وأصحاب المصالح وذلك عن طريق:

التأكد من معرفة وإدراك الموظفين بأهمية برامج المسؤولية اإلجتماعية . 1

وجــود اآلليــات التــي تكفــل إلمــام العامليــن فــي الشــركة بأهــداف المســؤولية االجتماعيــة التــي تنفذهــا الشــركة وبشــكل مســتمر بمــا يســاهم فــي االرتقــاء . 2
بمســتوى أداء الشــركة.

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

تهــدف الشــركة مــن وضــع آليــة إلبــراز دورهــا فــي مجــال العمــل االجتماعــي إلــى فهــم و توعيــة أصحــاب المصالــح الُمختلفــة لضــرورة الُمشــاركة 
فــي مجــال العمــل اإلجتماعــي وتحفيــز أصحــاب المصالــح للمشــاركة فــي تلــك األعمــال ومــن أبــرز اآلليــات إلبــراز دور الشــركة خــالل العــام 2016: 
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üü.الموقع اإللكتروني للشركة

üü.الجرائد اليومية واسعة االنتشار

üü.إبالغ الموظفين عن طريق البريد اإللكتروني

ــال ال  ــراز جهــود الشــركة فــي مجــال العمــل اإلجتماعــي علــى ســبيل المث ــد مــن البرامــج وذلــك إلب قامــت شــركة أســيكو للصناعــات بعمــل العدي
الحصــر:  

ــًا مــع اليــوم . 1 ــة الكويــت يــوم 2 ابريــل 2016 تزامن ــد فــي دول رعــت شــركة أســيكو للصناعــات مســيرة المشــي الخاّصــة بدعــم أطفــال التوّح
العالمــي للتوعيــة عــن التوحــد والــذي أقّرتــه جمعيــة األمــم الُمتحــدة عــام 2007. حيــث ســاهمت هــذه الرعايــة فــي دعــم مركــز شــراكة التوّحــد 

الخيــري والــذي ينشــط بُمعالجــة وتطويــر أطفــال ذوي أعــراض التوحــد فــي ُعمــر مبكــر.

قامــت شــركة أســيكو للصناعــات برعايــة حفــل تخــرج الجامعــة األمريكيــة للمهندســين المدنييــن فــي شــهر مايــو 2016 حيــث تعتبــر  هــذه . 2
الرعايــة جــزء أساســي مــن سياســة الشــركة التــي تهــدف إلــى رعايــة مؤسســات الُمجتمــع المدنــي بمختلــف أنواِعهــا وذلــك حرصــًا منهــا علــى 

القيــام بواجباتهــا الُمجتمعيــة علــى أكمــل وجــه.

قامــت شــركة أســيكو للصناعــات برعايــة مشــاريع تخــرج عــدد مــن طــالب كليــة الهندســة والبتــرول فــي شــهر يوليــو 2016 وذلــك بهــدف دعــم . 3
الشــباب الكويتــي وخصوصــًا الطلبــة، وذلــك إدراكًا مــن الشــركة ألهميتهــم بالنســبة لمجتمعنــا باإلضافــة الــى كــون هــذا الدعــم جــزء هــام 

مــن سياســة الشــركة الُمجتمعيــة.

أقامــت شــركة أســيكو للصناعــات حفــل إفطــار  لموظفيهــا وذلــك تأكيــدا منهــا علــى أهميــة دورهــم المحــوري فــي صناعــة إنجــازات الشــركة . 4
علــى مختلــف قطاعاتهــا حيــث َتعتبــر أســيكو موظفيهــا َحٌجــر الزاويــة فــي كل التحديــات التــي خاُضتهــا ســابقًا. 

ــك عــن إنجازهــم التاريخــي فــي . 5 ــة وذل ــز نقدي ــه الرشــيدي بجوائ ــد الل ــي وعب ــت: فهــد الديحان كّرمــت شــركة أســيكو للصناعــات أبطــال الكوي
الحصــول علــى ميداليــات هامــة ومراكــز متقّدمــة فــي أولمبيــاد ريــو دي جنيــرو 2016، حيــث يأتــي هــذا التكريــم ليؤّكــد علــى دور الشــركة فــي 

ُمســاهماتها الُمجتمعيــة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز العالقــة بيــن شــركة أســيكو للصناعــات وبيــن المجتمــع الكويتــي بــكّل شــرائحه.

ــات . 6 ــى الُمســاهمة فــي كل الفعالي ــى إصــرار الشــركة عل ــد عل ــك يؤّك ــت 2016 وذل ــون أركــض للكوي شــاركت أســيكو للصناعــات فــي ماراث
الرياضيــة التــي تخــُدم الُمجتمــع الكويتــي مــن جهــة وتعزيــزا لسياســتها المجتمعيــة المرتبطــة بالفعاليــات المحليــة الُمختلفــة. وقــد ســاهمت 

هــذه الفعاليــة بشــكل واضــح بدعــم األطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مركــز فوزيــة الســلطان الخيــري.
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تقرير لجنة التدقيق – للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

مقدمة 

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

تتألف لجنة التدقيق من السادة:

رئيس لجنة التدقيق 1. المهندس/ أحمد غسان الخالد    

عضو لجنة التدقيق 2. السيد / أحمد فيصل الرفاعي    

عضو لجنة التدقيق 3. السيد/ باسل عبدالله النفيسي    

اجتماعات اللجنة  وانجازاتها :

قامــت اللجنــة خــالل عــام 2016 بعقــد عــدد 4 اجتماعــات ، وعــدد 1 اجتمــاع  خــالل 2017 يخــص أمــور متعلقــة بنهايــة عــام 2016. وقــد اشــتملت 
أهــم انجــازات اللجنــة علــى األمــور التاليــة :

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

- التوصية بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي.

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

- مناقشة خطة عمل التدقيق الداخلي.

- اعتماد ميثاق عمل ادارة التدقيق الداخلي.
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رأي اللجنة فيما يتعلق ببيئة الرقابة الداخلية في الشركة 

ــة  ــم نظــم الرقاب ــى تقريرتقيي ــى رأي المدقــق الخارجــي وباالســتناد عل ــا خــالل عــام 2016 ، وبعــد االطــالع عل ــأداء عمله ــة ب ــام اللجن مــن خــالل قي
الداخليــة مــن مكتــب تدقيــق خارجــي مســتقل وتقريــر المدقــق الداخلــي تعتقــد اللجنــة بــأن الشــركة تتوافــر لديهــا بيئــة رقابيــة كافيــة وفعالــة ، حيــث 

لــم يســتدل خــالل العــام علــى أيــة فجــوات جوهريــة ، كمــا لــم يســتدل علــى أي اخفاقــات تذكــر فــي تطبيقــات نظــم الرقابــة الداخليــة.

كمــا الحظــت اللجنــة حــرص الجهــاز التنفيــذي علــى تطبيــق آليــات ونظــم الرقابــة الداخليــة لضمــان حمايــة أصــول الشــركة وضمــان صحــة البيانــات 
الماليــة باإلضافــة إلــى كفــاءة ســير العمليــات التشــغيلية للشــركة وكفــاءة جوانبهــا الماليــة واإلداريــة.
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إلى السادة المساهمين المحترمين 
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دولـة الكويـت
 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة أســيكو للصناعــات - ش.م.ك. )عامــة( »الشــركة األم« وشــركاتها التابعــة )المجموعــة(، والتــي تتضمــن بيــان 
ــة،  ــرات فــي حقــوق الملكي ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر، والتغي ــات المجمعــة لألرب ــي المجمــع كمــا فــي 31 ديســمبر 2016، والبيان ــز المال المرك
ــك ملخــص السياســات المحاســبية  ــة المجمعــة، بمــا فــي ذل ــات المالي ــخ، واإليضاحــات حــول البيان ــك التاري ــة فــي ذل ــة للســنة المنتهي والتدفقــات النقدي

الهامــة.

برأينــا، إن البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
2016، وادائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

 
أساس ابداء الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤوليتنا وفقــا لتلــك المعاييــر قــد تــم شــرحها ضمــن بنــد مســؤوليات مراقبــي الحســابات 
حــول تدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة الــوارد فــي تقريرنــا. كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــا لمتطلبــات ميثــاق األخــالق للمحاســبين المهنييــن 
الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر أخالقيــة المحاســبين، باإلضافــة الــى المتطلبــات األخالقيــة والمتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة المجمعــة فــي دولــة 
الكويــت، كمــا قمنــا بااللتــزام بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى بمــا يتوافــق مــع تلــك المتطلبــات والميثــاق. إننــا نعتقــد بــأن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا 

كافيــة ومالئمــة لتكــون أساســا فــي ابــداء رأينــا.

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

منفصــال حــول تلــك األمــور. لقــد قمنــا بعــرض أمــور التدقيــق الهامــة التاليــة:

تقييم العقارات االستثمارية
إن تقييــم العقــارات االســتثمارية هــي مــن امــور التدقيــق الهامــة ألنهــا تتضمــن أراًء وأحكامــًا مهمــة وتمثــل جــزءا هامــا مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة، 
والــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى التقديــرات، لذلــك قمنــا باعتبــار تقييــم العقــارات االســتثمارية كأمــر هــام. إن سياســة المجموعــة المتبعــة هــي أن يتــم تقييــم 
العقــارات اإلســتثمارية مــن قبــل مقيميــن مرخــص لهــم فــي التقييــم مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة. إن هــذه التقييمــات، مــن ضمــن تقييمــات أخــرى تتــم 
علــى أســاس االفتراضــات، مثــل تقديــر إيــرادات التأجيــر، أســعار الخصــم ومعــدالت اإلشــغال، ومعرفــة افتراضــات الســوق ومخاطــر المطوريــن والمعامــالت 
التاريخيــة. لغــرض تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية، قــام المقيمــون باســتخدام تقنيــات تقييــم كطريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة ومقارنــة 
المبيعــات، أخــذًا باالعتبــار طبيعــة واســتخدام العقــارات االســتثمارية. لقــد قمنــا بمراجعــة تقاريــر التقييــم مــن قبــل المقيميــن المرخــص لهــم، كمــا وأننــا ركزنــا 
علــى مــدى كفايــة اإلفصــاح عــن تقييــم العقــارات االســتثمارية . تظهــر تلــك االفصاحــات المتعلقــة بهــذا البنــد فــي إيضــاح 10 حــول البيانــات الماليــة المجمعــة.
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معلومات أخرى
ــا  ــر عــن أيــة تأكيــدات حولهــا. فيمــا يتعلــق بتدقيقن ــا ال نعب ــا حــول البيانــات الماليــة المجمعــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى المرتبطــة بهــا، كمــا أنن أن رأين
ــار فيمــا إذا كانــت المعلومــات  ــا نأخــذ فــي االعتب للبيانــات الماليــة المجمعــة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة تلــك المعلومــات األخــرى، وللقيــام بذلــك، فإنن
األخــرى غيــر متناســقة بشــكل مــادي مــع البيانــات الماليــة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا مــن خــالل التدقيــق، أو بطريقــة أخــرى إذا مــا كانــت تتضمــن 

أخطــاء ماديــة. هــذا واذا مــا تبيــن مــن خــالل عملنــا ان هنالــك أخطــاء ماديــة فــي تلــك المعلومــات األخــرى، فإننــا مطالبــون بإظهــار ذلــك ضمــن تقريرنــا.
 

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

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

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

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

مــا ورد فــي تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة.

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

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

مقصــودة، أو عــرض خاطــئ أو تجــاوز إلجــراءات الرقابــة الداخليــة.

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

· تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المطبقة واإليضاحات المتعلقة بها والمعدة من قبل اإلدارة.	

· االســتنتاج حــول مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســس المحاســبية فــي تحقيــق مبــدأ االســتمرارية، وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا، ســوف 	
ــة حــول قــدرة المجموعــة علــى تحقيــق  ــاك عــدم تأكــد جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف قــد تشــير إلــى وجــود شــكوك جوهري نقــرر فيمــا إذا كان هن
االســتمرارية، وإذا مــا توصلنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري، فــإن علينــا أن نلفــت االنتبــاه ضمــن تقريــر مراقبــي الحســابات إلــى اإليضاحــات المتعلقــة 
بهــا ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة، أو فــي حالــة مــا إذا كانــت تلــك اإليضاحــات غيــر مالئمــة، لتعديــل رأينــا. إن اســتنتاجاتنا ســوف تعتمــد علــى أدلــة 
التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر التدقيــق، ومــع ذلــك، فإنــه قــد يكــون هنــاك أحــداث أو ظــروف مســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم قــدرة 
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الشــركة علــى تحقيــق االســتمرارية.

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

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

فيمــا يتعلــق برأينــا حــول التدقيــق.

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

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

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

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

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

المركــز المالــي للشــركة األم أو نتائــج أعمالهــا. 

د . شعيب عبدالله شعيبد. علي عويد رخيص

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

RSM البزيع وشركاهم

دولــة الكويت
10 يناير 2017
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شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 ديسمبر 2016

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2015 2016إيضاحالموجــودات

 5,487,8252,211,324 نقد في الصندوق ولدى البنوك
 21,437,86317,822,588 3مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 2,026,1692,215,887 4إجمالي المستحق من العمالء عن أعمال مقاوالت
 11,993,4098,755,202 5مستحق من أطراف ذات صلة

 31,856,92121,415,303 6مخزون 
 12,148,71811,715,773 7عقارات بغرض المتاجرة 

 863,3031,011,713 8موجودات مالية متاحة للبيع
 3,404,5457,852,929 9استثمار في شركات زميلة 

 4,289,529-2استثمار في شركات تابعة غير مجمعة
 196,730,683195,077,637 10عقارات استثمارية

 12,428,32912,428,329 11حق إنتفاع أراضي مستأجرة
 96,217,48081,332,378 12ممتلكات وعقارات ومعدات

 5,853,3324,977,781 2شهرة
 400,448,577371,106,373      مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات :
 11,627,6127,067,985 13بنوك دائنـة

 1428,900,85330,345,174دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
 1,468,9361,272,277 توزيعات مستحقة للمساهمين

 2,681,5002,664,465 4إجمالي المستحق إلى العمالء عن أعمال مقاوالت
 44,6467,311,506 5مستحق إلى أطراف ذات صلة

 181,955,328159,358,793 15قروض ألجل
 53,662,84249,541,750 16دائنو مرابحة

 3,189,6292,794,650 17مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 283,531,346260,356,600      مجموع المطلوبات
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2015 2016إيضاح

حقوق الملكية :

 28,800,35427,428,908 18رأس المال

 24,426,44624,426,446 19عالوة إصدار

 12,104,67611,353,400 20إحتياطي إجباري

)432,774()432,774(22أسهم خزانة

 2,589,8752,589,875 إحتياطي أسهم خزانة

)41,441()292,969(أثر التغير في الخسائر الشاملة األخرى لشركات زميلة

 1,600,0001,600,000 أثر التغيرات في حصص حقوق ملكية شركة تابعة

 9,502,1117,699,349 إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 30,554,10829,534,977 أرباح مرحلة

 108,851,827104,158,740       مجموع حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

 8,065,4046,591,033 الحصص غير المسيطرة

 116,917,231110,749,773       مجموع حقوق الملكية

 400,448,577371,106,373      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.

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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2015 2016 إيضاح

88,513,893 91,047,340 23إيرادات العمليات

)69,976,120()70,042,359(23,25تكاليف العمليات

 7,578,9039,061,503 24صافي إيرادات عقارات

 28,583,88427,599,276 مجمل أرباح العمليات

)8,541,217()8,303,544(25مصروفات عمومية وإدارية 

)1,297,967()1,150,743(مصروفات بيعية

)417,619()592,589(23إستهالكات

 18,537,00817,342,473أرباح العمليات

)648,570()678,593(9حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة

-)18,263(9خسائر انخفاض استثمار في شركة زميلة

 308,942-فائض إعادة تقييم لحصص في شركات زميلة سابقًا

 986,473-األرباح الناتجة عن شراء شركات تابعة

 73,31065,335أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

)178,978()148,410(26صافي خسائر موجودات مالية

)7,690,176()8,363,579(23أعباء تمويلية

)615,168()246,000(27مخصصات

 447,227536,637إيرادات أخرى

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقـدم العلمي وضريبة دعم 
 9,602,70010,106,968  العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
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2015 2016 إيضاح

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقـدم العلمي وضريبة دعم 
 9,602,70010,106,968  العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

)36,221()5,049(حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)234,006()202,715(ضريبة دعم العمالة الوطنية

)50,412()21,666(حصة الزكاة

)45,000()45,000(28مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 9,328,2709,741,329صافي ربح السنة 

المتعلق بـ :

 7,238,3318,380,066مساهمي الشركة األم

 2,089,9391,361,263الحصص غير المسيطرة

 9,328,2709,741,329صافي ربح السنة 

فلسفلس

2925.2429.22ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم
 

إن 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 2016
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

2015 2016 إيضاح

 9,741,329 9,328,270صافي ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر :

بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر :

 7,736,754 1,812,194فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية

)190,235()309,732(9حصة المجموعة من الخسائر الشاملة األخرى لشركات زميلة

 7,546,519 1,502,462الدخل الشامل اآلخر للسنة

 17,287,848 10,830,732مجموع الدخل الشامل للسنة

المتعلق بـ :

 15,819,311 8,731,361مساهمي الشركة األم

 1,468,537 2,099,371الحصص غير المسيطرة

 17,287,848 10,830,732مجموع الدخل الشامل للسنة

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

رأس المال
عالوة إصدار

إحتياطي

أسهم خزانة إجباري

إحتياطى

أسهم خزانة

أثر التغير في 

الدخل الشامل 

)الخسائر 

الشاملة( اآلخرى 

لشركات زميلة

أثر التغيرات في 

حصص حقوق 

ملكية شركة 

تابعة

احتياطي ترجمة 

المجموع الجزئيأرباح مرحلةعمالت أجنبية

الحصص غير 

المسيطرة

مجموع حقوق

الملكية

 96,304,405 5,597,418 90,706,987 27,237,026  69,869- 214,946 2,589,875)432,774( 10,478,829 24,426,446 26,122,770كما في 1 يناير 2015

---)1,306,138(-------1,306,138 أسهم منحة )إيضاح 30(

توزيعات نقدية )إيضاح 

)30
--------)3,901,406()3,901,406(-)3,901,406(

توزيعات الحصص غير 

المسيطرة
----------)638,937()638,937(

أثر التغيرات في حصص 

حقوق ملكية شركة تابعة 
------ 1,600,000-- 1,600,000)3,017,719()1,417,719(

إقتناء  شركة تابعة مع 

حصص غير مسيطرة
----------3,181,734 3,181,734 

التغيرات في حقوق 

ملكيـة شركة زميـلة 

)إيضاح 9(

-----)66,152(---)66,152(-)66,152(

مجموع )الخسائر الشاملة( 

الدخل الشامل للسنة
-----)190,235(-7,629,480 8,380,066 15,819,311 1,468,537 17,287,848 

المحول إلى اإلحتياطي 

اإلجباري
--874,571-----)874,571(---

الرصيد في 31 ديسمبر 

2015
 27,428,90824,426,446 11,353,400)432,774(2,589,875 )41,441( 1,600,0007,699,34929,534,977 104,158,7406,591,033110,749,773 

---)1,371,446(-------1,371,446أسهم منحة )إيضاح 30(

توزيعات نقدية )إيضاح 

)30
--------)4,096,478()4,096,478(-)4,096,478(

توزيعات الحصص غير 

المسيطرة
----------)625,000()625,000(

التغيرات في حقوق 

ملكيـة شركة زميـلة 

)إيضاح 9(

-----58,204---58,204-58,204

مجموع )الخسائر الشاملة( 

الدخل الشامل للسنة
-----)309,732(-1,802,7627,238,3318,731,3612,099,37110,830,732

المحول إلى اإلحتياطي 

اإلجباري
--751,276-----)751,276(---

الرصيد في 31 ديسمبر 

2016
28,800,354 24,426,44612,104,676)432,774(2,589,875)292,969(1,600,0009,502,11130,554,108108,851,8278,065,404116,917,231

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.



71

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم

رأس المال
عالوة إصدار

إحتياطي

أسهم خزانة إجباري

إحتياطى

أسهم خزانة

أثر التغير في 

الدخل الشامل 

)الخسائر 

الشاملة( اآلخرى 

لشركات زميلة

أثر التغيرات في 

حصص حقوق 

ملكية شركة 

تابعة

احتياطي ترجمة 

المجموع الجزئيأرباح مرحلةعمالت أجنبية

الحصص غير 

المسيطرة

مجموع حقوق

الملكية

 96,304,405 5,597,418 90,706,987 27,237,026  69,869- 214,946 2,589,875)432,774( 10,478,829 24,426,446 26,122,770كما في 1 يناير 2015

---)1,306,138(-------1,306,138 أسهم منحة )إيضاح 30(

توزيعات نقدية )إيضاح 

)30
--------)3,901,406()3,901,406(-)3,901,406(

توزيعات الحصص غير 

المسيطرة
----------)638,937()638,937(

أثر التغيرات في حصص 

حقوق ملكية شركة تابعة 
------ 1,600,000-- 1,600,000)3,017,719()1,417,719(

إقتناء  شركة تابعة مع 

حصص غير مسيطرة
----------3,181,734 3,181,734 

التغيرات في حقوق 

ملكيـة شركة زميـلة 

)إيضاح 9(

-----)66,152(---)66,152(-)66,152(

مجموع )الخسائر الشاملة( 

الدخل الشامل للسنة
-----)190,235(-7,629,480 8,380,066 15,819,311 1,468,537 17,287,848 

المحول إلى اإلحتياطي 

اإلجباري
--874,571-----)874,571(---

الرصيد في 31 ديسمبر 

2015
 27,428,90824,426,446 11,353,400)432,774(2,589,875 )41,441( 1,600,0007,699,34929,534,977 104,158,7406,591,033110,749,773 

---)1,371,446(-------1,371,446أسهم منحة )إيضاح 30(

توزيعات نقدية )إيضاح 

)30
--------)4,096,478()4,096,478(-)4,096,478(

توزيعات الحصص غير 

المسيطرة
----------)625,000()625,000(

التغيرات في حقوق 

ملكيـة شركة زميـلة 

)إيضاح 9(

-----58,204---58,204-58,204

مجموع )الخسائر الشاملة( 

الدخل الشامل للسنة
-----)309,732(-1,802,7627,238,3318,731,3612,099,37110,830,732

المحول إلى اإلحتياطي 

اإلجباري
--751,276-----)751,276(---

الرصيد في 31 ديسمبر 

2016
28,800,354 24,426,44612,104,676)432,774(2,589,875)292,969(1,600,0009,502,11130,554,108108,851,8278,065,404116,917,231

إن 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 التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
)جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 2015  2016

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية :

10,106,968 9,602,700
أرباح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعـم 

 العمالة الوطنية وحصة الزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تسويــات :

4,116,097 5,157,925 إستهالك

56,916 )303,830( التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

- 18,263 خسائر إنخفاض إستثمار في شركة زميلة

648,570 678,593 حصة المجموعة من نتائج لحصص أعمال شركات زميلة

)308,942( - فائض إعادة تقييم لحصص في شركات زميلة سابقًا

)986,473( - األرباح الناتجة عن شراء شركات تابعة

181,915 148,410 خسائر انخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)21,494( - أرباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

- )107,125( أرباح بيع عقارات إستثمارية

7,690,176 8,363,579 أعباء تمويلية

606,961 246,000 مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

8,207 - مخصص مخزون بطيء الحركة

1,119,665 726,838 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

)65,335( )73,310( أرباح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

23,153,231 24,458,043
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 2015  2016

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

)4,289,863( )3,849,820( مدينون وأرصدة مدينة أخرى

)911,010( 189,718 إجمالي المستحق من العمالء عن أعمال مقاوالت

3,162,661 )919,917( مستحق من أطراف ذات صلة

)10,961,114( )10,441,533( مخزون

)246,245( )328,589( المدفوع لشراء عقارات بغرض المتاجرة

)176,973( )3,029,696( دائنون وأرصدة دائنة أخرى

362,368 17,035 إجمالي المستحق إلى العمالء عن أعمال مقاوالت

)9,560,650( )5,895,621( مستحق إلى أطراف ذات صلة

532,405 199,620 صافي النقد الناتج من العمليات

)30,000( )45,000( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

)506,631( )335,292( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

)4,226( )180,672( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية :

- )989,539( المدفوع لشراء عقارات استثمارية

- 1,386,649 المحصل من بيع عقارات استثمارية

85,657 - المحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

)24,735,179( )17,022,529( المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات

71,161 815,787 المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

)5,835,068( - صافي النقد المدفوع عن إقتناء شركات تابعة

)1,962,063( - المدفوع إلقتناء استثمار في شركة تابعة غير مجمعة

)32,375,492( )15,809,632( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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 2015  2016

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية :

)71,472( 4,559,627 صافي الحركة على بنوك دائنة

47,259,484 22,596,535 صافي الحركة على القروض ألجل

)3,397,653( 4,121,092 صافي الحركة على دائنو مرابحة

)6,477,661( )7,261,059( أعباء تمويلية مدفوعة

)3,726,027( )3,899,819( المدفوع كتوزيعات نقدية للمساهمين

)638,937( )625,000( توزيعات مدفوعة للحصص غير المسيطرة

32,947,734 19,491,376 صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

568,016 3,501,072 صافي الزيادة في نقد في الصندوق ولدى البنوك

- 9,176 نقد متعلق بشركة تابعة جديدة )ايضاح 2(

)544,258( )233,747( احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

2,187,566 2,211,324 نقد في الصندوق ولدى البنوك في بداية السنة

2,211,324 5,487,825 نقد في الصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة 

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )38( تشكل جزءا من البيانات المالية المجمعة.



75

شركة أسيكو للصناعات - ش.م.ك.)عامة( وشركاتها التابعة
اإليضاحات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

)جميع المبالغ بالدينار الكويتي( 

1 - التأسيس والنشاط
تأسســت شــركة أســيكو للصناعــات - ش.م.ك. )عامــة( )»الشــركة األم«( بموجــب عقــد تأســيس موثــق لــدى إدارة التســجيل العقــاري والتوثيــق بــوزارة 
العــدل تحــت رقــم 16540 بتاريــخ 23 يونيــو 1990 ، وقــد تــم التأشــير علــى ذلــك بالســجل التجــاري تحــت رقــم 41903 بتاريــخ 17 يوليــو 1991 ، وأخــر 

تعديــل تــم علــى الســجل التجــاري بتاريــخ 11 يوليو2016.)إيضــاح 18(

إن أسهم الشركة األم مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية .

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

1- إنشــاء مصنــع إلنتــاج الخرســانة الخلويــة المســلحة وغيــر المســلحة بجميــع أنواعهــا وأحجامهــا وكافــة لــوازم تشــييدها وإســتيراد وتصديــر كافــة مــواد 
ولــوازم وتركيبــات البنــاء وتعتبــر الشركـــة الوكيــل الوحيــد فــي منطقــة الشــرق األوســط لتصنيــع منتجــات هيبــل العالميــة. 

 2- تملــك وبيــع وشــراء العقــارات واألراضــي وتطويرهــا لحســاب الشــركة داخــل وخــارج الكويــت ، وكذلــك إدارة أمــالك الغيــر وكل ذلــك بمــا ال يخالــف 
األحــكام المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن القائمــة ومــا حظرتــه مــن االتجــار فــي قســائم الســكن الخــاص علــى النحــو الــذي نصــت عليــه هــذه القوانيــن 

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

4- إعــداد وتقديــم الدراســات واإلستشــارات وكذلــك تنظيــم المعــارض الصناعيــة الخاصــة بمشــاريع الشــركة وإقامــة المــزادات الخاصــة بهــا وفقــا 
ــذا الغــرض .  ــرارات واالنظمــة له للق

5- المقاوالت العامة وإدارة الصناديق العقارية .
 

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

بلغ عدد موظفي الشركة األم 475 موظف كما في 31 ديسمبر 2016 )2015- 471 موظف( .

إن عنـوان المركز الرئيـسي للشركة هو ص . ب : 24079 الصفاة - 13101 - دولة الكويت . 
 

تمــت الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ 10 ينايــر 2017. إن البيانــات الماليــة المرفقــة خاضعــة 
للمصادقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة األم . إن الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة األم لهــا صالحيــة 

ــة المجمعــة بعــد اصدارهــا . ــات المالي ــك البيان ــل تل تعدي

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

السياســات المحاســبية الهامــة فيمــا يلــي : 
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أ  - أسس اإلعداد : 
ــدأ  ــى أســاس مب ــم إعدادهــا عل ــة الرئيســية للشــركة األم ، ويت ــل العمل ــذي يمث ــي )»د.ك«( ال ــار الكويت ــة المجمعــة بالدين ــات المالي ــم عــرض البيان يت
التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع والعقــارات االســتثمارية والتــي تــدرج بقيمتهــا العادلــة.  تســتند التكلفــة التاريخيــة 
عمومــا علــى القيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع فــي مقابــل الســلع والخدمــات . إن القيمــة العادلــة هــي المبلــغ المســتلم عــن بيــع األصــل أو المدفــوع 

لســداد اإللتــزام فــي معاملــة عاديــة بيــن أطــراف الســوق كمــا فــي تاريــخ القيــاس .
إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة إجــراء بعــض اآلراء والتقديــرات واالفتراضــات فــي 
عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة.  لقــد تــم اإلفصــاح عــن اآلراء والتقديــرات واالفتراضــات المحاســبية الهامــة فــي إيضــاح رقــم )2 

– غ( .

المعايير والتفسيرات الصادرة وجارية التأثير
إن السياســات المحاســبية المطبقــة مــن قبــل المجموعــة مماثلــة لتلــك المطبقــة فــي الســنة الســابقة باســتثناء التغيــرات الناتجــة عــن تطبيــق بعــض 

التعديــالت للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمـــا فــي 1 ينايــر 2016 المتعلقــة بالمجموعــة وبيانهــا كالتالــي :

تعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم )16( و )38( – توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء 
إن تلــك التعديــالت الجاريــة التأثيــر للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2016 توضــح األســاس الــوارد فــي معاييــر المحاســبة الدوليــة رقــم 
)16( و )38(، والــذي يبيــن أن االيــرادات تعكــس نمــط المنافــع االقتصاديــة الناتجــة مــن األعمــال التجاريــة )التــي تشــمل األصــل كجــزء منهــا(، وليســت 
المنافــع االقتصاديــة الناتجــة عــن إســتخدام األصــل ذاتــه. ونتيجــة لذلــك، فــان الطــرق المســتندة إلــى نمــط االيــرادات ال يمكــن إســتخدامها الســتهالك 

الممتلــكات والعقــارات والمعــدات، ولكــن يمكــن إســتخدامها فقــط فــي حــاالت محــدودة للغايــة الطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )72( – طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة
ــة  ــر 2016 يســمح للمنشــآت باســتخدام طريقــة حقــوق الملكي ــدأ فــي أو بعــد 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــر للفت ــة التأثي ــالت الجاري ــك التعدي إن تل
ــق هــذه  ــة. يجــب تطبي ــة المنفصل ــا المالي ــة فــي بياناته ــن إســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة وشــركات المحاصــة والشــركات الزميل للمحاســبة ع
التعديــالت بأثــر رجعــي علــى المنشــآت التــي تقــوم أساســا بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وقامــت بالتغييــر إلــى طريقــة حقــوق الملكيــة 

ــة. ــة المنفصل فــي بياناتهــا المالي

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( – مبادرة االفصاحات
إن التعديــالت علــى هــذا المعيــار والتــي تســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أوبعــد 1 ينايــر 2016 توضــح بعــض اآلراء المســتخدمة عنــد 

عــرض البيانــات الماليــة. تضمنــت تلــك التعديــالت مــا يتعلــق باألمــور التاليــة:
· الماديــة: حيــث يجــب أال تكــون المعلومــات مبهمــة عــن طريــق تجميــع أو عــرض معلومــات غيــر ماديــة، كمــا يجــب تطبيــق عوامــل الماديــة علــى 	

كافــة بنــود البيانــات الماليــة وكذلــك علــى أي إفصــاح محــدد قــد يتطلــب أي معيــار إدراجــه بالبيانــات الماليــة.

· بيــان المركــز المالــي وبيــان األربــاح أوالخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر: حيــث يمكــن دمــج وتفصيــل البنــود المعروضــة بهمــا إذا تطلــب األمــر، 	
كمــا توجــد إرشــادات إضافيــة حــول االجماليــات الجزئيــة فــي هــذه البيانــات الماليــة، إضافــة إلــى أن الحصــة مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركات 
الزميلــة وشــركات المحاصــة المحتســبة وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة يجــب جمعهــا وعرضهــا بالمجمــل كبنــود منفصلــة بنــاء علــى إمكانيــة إعــادة 

تصنيفهــا الحقــا إلــى األربــاح أوالخســائر.

· االيضاحــات: حيــث تــم إضافــة أمثلــة إضافيــة للطــرق الممكنــة لترتيــب االيضاحــات وذلــك للتأكيــد علــى وجــوب مراعــاة قابليــة الفهــم وإمكانيــة 	
المقارنــة عنــد تحديــد ترتيــب تلــك االيضاحــات.
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لم يكن لتطبيق تلك التعديالت تأثير مادى على البيانات المالية المجمعة.

التحسينات الدورية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2012 – 2014:

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( – األدوات المالية – االفصاحات
تســري التعديــالت علــى هــذه المعاييــر علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أوبعــد 1 ينايــر 2016، حيــث تتضمــن تلــك التعديــالت توضيحــا علــى أنــه 
بالنســبة للموجــودات الماليــة المحولــة ألطــراف أخــرى إســتنادا إلــى اتفاقيــات خدمــة لهــذه الموجــودات الماليــة والتــي تســمح للطــرف المحــول بالغــاء 
االعتــراف بتلــك الموجــودات عنــد تحويلهــا، فــان المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 7 يتطلــب االفصــاح عــن جميــع أشــكال التداخــل المســتمرة التــي قد 
تكــون ال تــزال متاحــة للشــركة فــي الموجــودات المحولــة. يوضــح هــذا المعيــار إرشــادات لتحديــد مفهــوم التداخــل المســتمر فــي هــذا الســياق، باالضافــة 
إلــى إرشــادات خاصــة لمســاعدة إدارة المنشــأة فــي تحديــد مــا إذا كانــت اتفاقيــات الخدمــة لهــذه الموجــودات الماليــة المحولــة تمثــل تداخــل مســتمر أم 
ال. وقــد اســتتبع هــذه التعديــالت تعديــال علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1 لمنــح نفــس الميــزة لمــن يقــوم بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
الماليــة للمــرة األولــى. كمــا تضمنــت التعديــالت علــى هــذا المعيــار تعديــال آخــر يوضــح أن االفصاحــات االضافيــة التــي تتطلبتهــا تلــك التعديــالت علــى 

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 7 غيــر مطلوبــة تحديــدا لجميــع الفتــرات الماليــة المرحليــة، إال إذا تطلبهــا معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 34.

لم يكن لتطبيق تلك التعديالت 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 :

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )7( – مبادرة االفصاحات
إن التعديــالت علــى هــذا المعيــار والتــي تســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2017، تتطلــب مــن المنشــأة تقديــم إفصاحــات تتيــح 
لمســتخدمي البيانــات الماليــة تقييــم التغيــرات فــي المطلوبــات الناشــئة مــن أنشــطة التمويــل، بمــا فــي ذلــك التغيــرات الناشــئة عــن التدفقــات النقديــة 

والتغيــرات الغيــر نقديــة، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية
ــي رقــم 39 - األدوات  ــار المحاســبة الدول ــار محــل معي ــر 2018، ويحــل هــذا المعي ــدأ فــي أو بعــد 1 يناي ــي تب ــرات الســنوية الت ــى الفت ــار عل يســري المعي
الماليــة: التحقــق والقيــاس. إن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( يحــدد الكيفيــة التــي يجــب علــى المنشــأة أن تصنــف وتقيــس أدواتهــا الماليــة وأن 
تتضمــن نمــوذج الخســارة المتوقــع الجديــد إلحتســاب انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة ومتطلبــات نمــوذج محاســبة التغطيــة الجديــد، كمــا يوضــح 
المبــادىء فــي التحقــق ولمــدة التحقــق لــألدوات الماليــة مــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39(. إن المجموعــة بصــدد احتســاب التأثيــر المحتمــل علــى 

بياناتهــا الماليــة المجمعــة نتيجــة تطبيــق هــذا المعيــار.
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )15( – االيرادات الناتجة من العقود مع العمالء
يســري هــذا المعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018، والــذي يحــدد إطــار شــامل لكيفيــة وتوقيــت وأحقيــة االعتــراف باإليــرادات. 

ســوف يحــل هــذا المعيــار محــل المعاييــر والتفســيرات الجاريــة التاليــة عنــد تطبيقه:
· معيار المحاسبة الدولي رقم )18( – اإليرادات	
· معيار المحاسبة الدولي رقم )11( – عقود األنشاء	
· تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )13( – برامج والء العمالء.	
· تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )15( – إتفاقيات بناء العقارات.	
· تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )18( –الموجودات المحولة من العمالء.	
· تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم )31( – إيرادات خدمات الدعاية الناتجة عن معامالت مقايضة.	

ينطبــق هــذا المعيــار علــى جميــع اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــالء، إال إذا كانــت العقــود فــي نطــاق المعاييــر األخــرى، مثــل معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم 17. كمــا توفــر متطلباتهــا نموذجــا لإعتــراف وقيــاس األربــاح والخســائر الناتجــة مــن اســتبعاد بعــض الموجــودات غيــر الماليــة، بمــا فــي ذلــك 
الممتلــكات والعقــارات والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة. إن المجموعــة بصــدد احتســاب التأثيــر المحتمــل علــى بياناتهــا الماليــة المجمعــة نتيجــة 

تطبيــق هــذا المعيــار.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )2( - تصنيف وقياس معامالت السداد على أساس األسهم
سوف يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، تعالج التعديالت ثالثة مجاالت رئيسية هي:

· تأثيرات شروط االستحقاق على قياس التسويات النقدية لمعامالت السداد على أساس األسهم.	
· تصنيف معامالت السداد على أساس األسهم مع مميزات التسوية بالصافي لإلتزامات الضريبة المقتطعة.	
· المحاســبة حيــث تعديــل لبنــود وشــروط المعامــالت الســداد علــى أســاس األســهم ليتغيــر تصنيفهــا مــن تســوية نقديــة الــى تســوية حقــوق 	

. ملكية

إن المجموعة بصدد احتساب التأثير المحتمل على بياناتها المالية المجمعة نتيجة تطبيق هذا المعيار.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16( – التأجير
يســري هــذا المعيــار علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019، ويحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 - التأجيــر. 
ــار  ــوارد فــي المعي ــي ال ــي بطريقــة مشــابهة لإيجــار التمويل ــز المال ــان المرك ــات معظــم اإليجــارات فــي بي ــار مــن المســتأجرين إثب ســيتطلب هــذا المعي
المحاســبة الدولــي رقــم 17 مــع اســتثناءات محــدودة علــى األصــول ذات القيمــة المنخفضــة واإليجــارات علــى المــدى القصيــر. كمــا فــي تاريــخ بــدء عقــد 

اإليجــار، ســيعترف المســتأجر علــى التــزام بســداد دفعــات اإليجــار وأصــل يمثــل الحــق فــي اســتخدام األصــل نفســه خــالل فتــرة اإليجــار. 

إن المجموعة بصدد احتساب التأثير المحتمل على بياناتها المالية المجمعة نتيجة تطبيق هذا المعيار.

ب - أسس التجميع :  
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة لشــركة أســيكو للصناعــات– ش.م.ك. )عامــة( والشــركات التابعــة التاليــة )المشــار إليهــا 

: بالمجموعــة( 
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نسبة الملكية )%(

2015 2016 بلد التأسيس اسم الشركات التابعة

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

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

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

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

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

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

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

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

100 100
المملكة العربية 

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

100 100 دولة الكويت
شركة مريم الصباح وشركاؤها للتجارة العامة والمقاوالت                    

ذ.م.م.)ب( 

نسبة األسهم %1 المتبقية مملوكة من قبل طرف ذو صلة. إن الشركة األم هي المالك المستفيد من هذا األمر.)أ( 

قامــت الشــركة األم فــي الســنة الســابقة باالســتحواذ علــى شــركة مريــم الصبــاح وشــركاؤها للتجــارة العامــة والمقــاوالت – ذ.م.م. بنســبة %100. )ب( 
لــم تقــم المجموعــة باحتســاب حصتهــا مــن نتائــج أعمــال هــذه الشــركة التابعــة فــي الســنة الســابقة، لعــدم ممارســة الشــركة لنشــاطها آنــذاك.
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قامــت إدارة المجموعــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 بالتوصــل إلــى القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات والمطلوبــات المحــددة 
والشــهرة الناتجــة عــن االســتحواذ علــى الشــركة التابعــة كمــا يلــي :

القيمة العادلة

9,176نقد ونقد معادل

3,428,653مشاريع تحت التنفيذ

40,045ممتلكات وعقارات ومعدات

)253,425(دائنون وأرصدة دائنة أخرى

)2,065,561(مستحق إلى أطراف ذات صلة 

)63,200(حسابات الشركاء الجارية

1,095,688صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

%100نسبة الملكية

1,095,688صافي الموجودات

)1,971,239(المقابل المدفوع لإقتناء

875,551الشهرة الناتجة عن إقتناء شركة تابعة

صافي التدفق النقدي المستخدم في االستحواذ:

اإلجمالي

1,971,239صافي التدفق النقدي المستخدم في االستحواذ

)9,176(ناقصا: أرصدة نقد ونقد معادل لشركة تابعة مقتناة من االستحواذ

 1,962,063صافي التدفق النقدي المستخدم في االستحواذ

إن الحركة على الشهرة هي كما يلي:

اإلجمالي

4,977,781الرصيد كما في 1 يناير 2016

875,551اإلضافات خالل السنة 

5,853,332الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016
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إن الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها الشركة األم. وتوجد السيطرة عندما تكون الشركة األم :
ذات سلطة على الشركة المستثمر فيها .	 

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

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

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

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

الســلطة عليهــا ، بمــا فــي ذلــك :
حقوق تصويت المجموعة نسبة الى مدى توزيع حقوق التصويت الخاصة باآلخرين .	 

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

الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى .	 

أيــة حـــقائق وظــروف إضافيــة تشــير إلـــى مــدى القــدرة الماليــة للشــركة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة عنــد إتخــاذ القــرارات ، بمــا فــي 	 
ذلــك أنمــاط التصويت في االجتماعــــات السابقـــة للمســاهمين .

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

ظــروف متشــابهة .

ــة . إن  ــة المجموع ــد مســتقل مــن حقــوق ملكي ــة المجمعــة فــي بن ــر المســيطرة مــن صافــي موجــودات الشــركات التابع ــار الحصــص غي ــم إظه يت
الحصــص غيــر المســيطرة تتكــون مــن مبلــغ تلــك الحصــص فــي تاريــخ بــدء دمــج األعمــال ونصيــب الحصــص غيــر المســيطرة مــن التغيــر فــي حقــوق 

الملكيــة منــذ تاريــخ الدمــج .

تقــاس الحصــص غيــر المســطيرة إمــا بالقيمــة العادلــة ، أو بحصتهــا النســبية مــن الموجــودات والمطلوبــات المحــددة للشــركة المشــتراة ، وذلــك 
علــى أســاس كل عمليــة علــى حــده .
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يتــم المحاســبة عــن التغيــر فــي حصــة الملكيــة لشــركة تابعــة ، دون فقــدان الســيطرة ، كمعاملــة ضمــن حقــوق الملكيــة . يتــم تعديــل المبالــغ الدفتريــة 
لحصــص ملكيــة المجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة لتعكــس التغيــرات للحصــص المتعلقــة بهــا فــي الشــركات التابعــة . إن أيــة فروقــات بيــن 
الرصيــد المعــدل للحصــص غيــر المســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع أو المحصــل يتــم اإلعتــراف بهــا مباشــرة فــي حقــوق المـــلكية الخاصــة 
بمــالك الشــركة األم . يتــم قيــد الخســائر علــى الحصــص غــــير الـــمسيطرة حتــى وإن نتــج عــن ذلــك القيــد عجــز فــي رصيــد الحصــص غيــر المســيطرة . 

إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ، فإنهــا تقــوم باآلتــي :
إستبعاد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة .- 

إستبعاد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة .- 

إستبعاد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية .- 

إدراج القيمة العادلة للمقابل المستلم .- 

إدراج القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به .- 

إدراج أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر .- 

إعــادة تصنيــف حصــة الشــركة األم مــن البنــود المســجلة ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى األربــاح أو الخســائر أواألربــاح المرحلــة - 
طبقــا لمــا يلــزم لهــذه البنــود .

جـ - األدوات المالية : 
تقــوم المجموعــة بتصنيــف أدواتهــا الماليــة كموجــودات ومطلوبــات ماليــة. يتــم إدراج الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة عندمــا تكــون 

المجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لتلــك األدوات .

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

والمطلوبــات بالصافــي وتنــوي الســداد إمــا بالصافــي أو ببيــع الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي آن واحــد .

ــن والموجــودات  ــوك والمديني ــدى البن ــدوق ول ــي المجمــع النقــد فــي الصن ــز المال ــة المدرجــة فــي المرك ــات المالي تتضمــن الموجــودات والمطلوب
ــن .  ــو مرابحــة والدائني ــة والقــروض ألجــل ودائن ــوك الدائن ــة والبن ــى أطــراف ذات صل ــع والمســتحق مــن وإل ــة المتاحــة للبي المالي

· الموجودات المالية	

المدينون :- 

ــراف  ــادي ، ويتــم اإلعت ــع أو خدمــات منجــزة ضمــن النشــاط اإلعتي يمثــل المدينــون المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء عــن بيــع بضائ
مبدئيــا بالمدينيــن بالقيمــة العادلــة وتقــاس فيمــا بعــد بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ناقصــا مخصــص 
اإلنخفــاض فــي القيمــة . يتــم إحتســاب مخصــص اإلنخفــاض فــي قيمــة المدينيــن التجارييــن عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي 
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علــى أن المجموعــة غيــر قــادرة علــى تحصيــل ديونهــا خــالل المــدة األصليــة للمدينيــن . تكمــن الصعوبــات الماليــة الجوهريــة للمدينيــن 
فــي إحتمــال تعــرض المديــن لإفــالس أو إعــادة الهيكلــة الماليــة أو عــدم االنتظــام فــي الســداد أو عــدم الســداد ، وتــدل تلــك 
المؤشــرات علــى أن أرصــدة المدينيــن التجارييــن قــد إنخفضــت قيمتهــا بصفــة دائمــة. إن قيمــة المخصــص هــي الفــرق بيــن القيمــة 
الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مخصومــة بإســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي 
. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــالل إســتخدام حســاب مخصــص ، ويتــم اإلعتــراف بمبلــغ الخســارة فــي بيــان األربــاح 
أو الخســائر المجمــع . فــي حــال عــدم تحصيــل أرصــدة المدينيــن التجارييــن، يتــم شــطب هــذه األرصــدة مقابــل حســاب المخصــص 

المتعلــق بالمدينيــن التجارييــن، إن الســداد الالحــق للمبلــغ الســابق شــطبه يــدرج مــن خــالل بيــان األربــاح أوالخســائر المجمــع.  

· االستثمارات المالية : 	

التحقق المبدئي والقياس 

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

الموجودات المالية المتاحة للبيع

إن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ليســت مــن مشــتقات الموجــودات الماليــة وهــي إمــا قــد تــم تصنيفهــا فــي هــذه الفئــة أو أنهــا 
غيــر متضمنــة فــي أي مــن التصنيفــات األخــرى يتــم تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة كموجــودات غيــر متداولــة مــا لــم يكــن لــدى 

اإلدارة نيــة إســتبعاد الموجــودات الماليــة خــالل 12 شــهرًا مــن نهايــة الفتــرة الماليــة.

يتــم قيــد عمليــات شــراء وبيـــع الموجــودات الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة –  وهــو التاريــخ الــذي التزمــت فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع 
الموجــودات . يتــم قيــد الموجــودات الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافــا إليهــا تكاليــف العمليــات لجميــع الموجــودات الماليــة 

التــي ال تــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.

القياس الالحق 

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

وإســتخدام نمــاذج تســعير الخيــارات التــي تعكــس ظــروف المصــدر المحــددة.

يتـــم إثبــات أيــة أربــاح وخســائر محققــة أو غيــر محققــة للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أوالخســائر فــي بيــان 
ــة للموجــودات  ــرات فــي القيمــة العادل ــر المحققــة الناتجــة عــن التغي ــاح والخســائر غي ــم إدراج األرب ــاح أو الخســائر المجمــع. ويت األرب
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الماليــة المتاحــة للبيــع فــي التغيــرات التراكميــة فـــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر، فيمــا عــدا فــروق تحويــل العملــة 
األجنبيــة ألدوات الديــن الماليــة والمصنفــة كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع، حيــث يتــم إدراج تلــك الفــروق فــي بيان األرباح أو الخســائر 
المجمــع، مــع إدراج التغيــرات األخــرى فــي قيمتهــا العادلــة فــي التغيــرات التراكميــة فـــي القيمــة العادلــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

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

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

إلغاء االعتراف

يتم إلغاء اإلعتراف باالستثمار )كليا أو جزئيا( في أحدى هاتين الحالتين:

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

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

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

2 - عندمــا ال يتــم تحويــل جميــع المخاطــر والعوائــد لألصــل المالــي أو االحتفــاظ بهــا، ولكــن تــم تحويــل الســيطرة علــى األصــل. عندمــا 
تحتفــظ المجموعــة بالســيطرة، فيجــب عليهــا إدراج األصــل المالــي بحــدود نســبة مشــاركتها فيــه.

اإلنخفاض في القيمة

ــد  ــود إنخفــاض فــي قيمــة أح ــى وج ــي عل ــل موضوع ــاك دلي ــا إذا كان هن ــم م ــة بتقيي ــوم المجموع ــة ، تق ــرة مالي ــة كل فت فــي نهاي
الموجــودات الماليــة أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة. فــي حالــة األوراق الماليــة المصنفــة كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع ، 
فــإن أي إنخفــاض جوهــري أو مطــول فــي القيمــة العادلــة لألصــل المالــي بحيــث يصبــح اقــل مــن تكلفــة األصــل المالــي يؤخــذ فــي 
ــة لألصــل  ــل التكلفــة األصلي ــم االنخفــاض الجوهــري مقاب ــم تقيي ــاك إنخفــاض فــي القيمــة. يت ــد مــا إذا كان هن ــد تحدي ــار عن اإلعتب
المالــي، ويتــم تحديــد االنخفــاض المطــول علــى أســاس الفتــرة التــي إنخفضــت فيهــا القيمــة العادلــة عــن التكلفــة األصليــة. فــي حالــة 
وجــود أي دليــل علــى حــدوث إنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع فــإن إجمالــي الخســارة التراكميــة – الفــرق بيــن 
تكلفــة اإلقتنــاء والقيمــة العادلــة الحاليـــة مخصومــا منهــا أي خســائر إنخفــاض فــي القيمــة لهــذه الموجــودات الماليــة والتــي ســبق 
اإلعتــراف بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع – تحــول مــن الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع . إن 
خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع ألدوات الملكيــة والمصنفــة كموجــودات ماليــة 
متاحــة للبيــع ال يتــم عكســها مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع، بينمــا يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة ألدوات 
الديــن الماليــة المصنفــة كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع مــن خــالل بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع عنــد وجــود أدلــة موضوعيــة علــى 
أن أســباب الزيــادة فــي القيمــة العادلــة لتلــك الموجــودات الماليــة ترتبــط بأحــداث الحقــة الحتســاب خســائر االنخفــاض فــي القيمــة 

المعتــرف بهــا مســبقا.
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· المطاوبات المالية	

الدائنون : - 

ــع  ــزام لســداد قيمــة بضائ ــون اإللت ــون التجاري ــد الدائن ــل بن ــن . يمث ــن اآلخري ــن والدائني ــن التجاريي ــون فــي الدائني ــد الدائن ــل رصي يتمث
أو خدمــات تــم شــراؤها ضمــن النشــاط االعتيــادي . يتــم إدراج الدائنيــن التجارييــن مبدئيــا بالقيمــة العادلــة وتقــاس الحقــا بالتكلفــة 
ــة إذا كان الســداد يســتحق خــالل  ــات متداول ــون كمطلوب ــم تصنيــف الدائن ــي . يت ــدة الفعل المطفــأة بإســتخدام طريقــة معــدل الفائ
ــة.  ــر متداول ــات غي ــة للنشــاط أيهمــا أطــول(، وبخــالف ذلــك، يتــم تصنيفهــا كمطلوب ــدورة التشــغيلية الطبيعي ســنة أو أقــل )أو ضمــن ال

اإلقتراض :- 

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

الخســائر المجمــع خــالل فتــرة اإلقتــراض بإســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 

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

القــروض المتعلقــة بهــا. 

المرابحات :- 

تتمثــل المرابحــات فــي المبلــغ المســتحق علــى أســاس الدفــع المؤجــل لبنــود تــم شــراؤها وفقــا التفاقيــات عقــود المرابحــات . يــدرج 
ــف  ــاء تكالي ــم  إطف ــرات المســتقبلية. يت ــل المتعلقــة بالفت ــف التموي ــن ، بعــد خصــم تكالي ــغ الدائ ــي المبل ــد المرابحــات باجمال رصي

التمويــل المســتقبلية عنــد اســتحقاها علــى أســاس نســبي زمنــي باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
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د -  إجمالي المبلغ المستحق من )إلى( العمالء عن أعمال المقاوالت : 
إن إجمالــي المبلــغ المســتحق مــن )إلــى( العمــالء عــن أعمــال المقــاوالت يمثــل صافــي التكاليــف الفعليــة مضافــا إليهــا األربــاح المحققــة ناقصــا 
الخســائر المحققــة والمطالبــات المرحليــة للعقــود تحــت التنفيــذ.  وتشــمل التكلفــة المــواد واألجــور المباشــرة وحصــة مناســبة مــن التكاليــف غيــر 
المباشــرة. وعنــد زيــادة المطالبــات المرحليــة عــن التكاليــف واألربــاح المحققــة )ناقصــا الخســائر المحققــة(، يتــم إدراج هــذه الزيــادة ضمــن المطلوبــات.

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

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

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

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

تحقيقهــا.

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

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

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

مدفوعــات نيابــة عنهــا.

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

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

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

اإلعتــراف بــه فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

ــة ، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تســجيل خســائر إنخفــاض فــي قيمــة اســتثمار المجموعــة فــي  بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكي
شــركاتها الزميلــة . تحــدد المجموعــة بتاريــخ كل فتــرة ماليــة مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد 
إنخفضــت قيمتــه . فــإذا مــا وجــد ذلــك الدليــل ، تقــوم المجموعــة بإحتســاب مبلــغ اإلنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الممكــن اســتردادها 

ــاح أو الخســائر المجمــع . للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة ويتــم إدراج هــذا المبلــغ فــي بيــان األرب

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

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

يتــم إلغــاء اإلعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عنــد إســتبعادها أو ســحبها نهائيــا مــن اإلســتخدام وال يوجــد أيــة منافــع إقتصاديــة مســتقبلية متوقعــة 
مــن اإلســتبعاد. ويتــم إحتســاب األربــاح أو الخســائر الناتجــة عـــن إســتبعاد أو إنهـــاء خدمـــة العقــار االســتثماري فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .

يتــم التحويــل إلــى العقــار االســتثماري فقــط عنــد حــدوث تغيــر فــي إســتخدام العقــار يــدل علــى نهايــة شــغل المالــك لــه، أو بدايــة تأجيــره تشــغيليا 
لطــرف آخــر، أو إتمــام البنــاء أو التطويــر. ويتــم التحويــل مــن عقــار اســتثماري فقــط عنــد حــدوث تغيــر فــي اإلســتخدام يــدل عليــه بدايــة شــغل المالــك 

لــه، أو بدايــة تطويــره بغــرض بيعــه.

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

ح - عقارات بغرض المتاجرة: 
يتــم تصنيــف العقــارات التــي تــم إقتناؤهــا أو تطويرهــا لغــرض البيــع مــن خــالل النشــاط االعتيــادي وليــس لغــرض تأجيرهــا أو إرتفــاع قيمتهــا كعقــارات 

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

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

المباشــرة والتكاليــف األخــرى ذات الصلــة.

تمثــل صافــي القيمــة البيعيــة الممكــن تحقيقهــا ســعر البيــع المقــدر مــن خــالل النشــاط االعتيــادي بنــاء علــى األســعار الســوقية كمــا فــي تاريــخ البيانات 
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الماليــة والمخصومــة بتأثيــر الفتــرات الزمنيــة فــي حــال كانــت ماديــة، مخصومــا منهــا تكاليــف االنجــاز والمصاريــف البيعيــة. يتــم قيــد العمــوالت غيــر 
المســتردة والمدفوعــة لــوكالء التســويق والمبيعــات عنــد بيــع الوحــدات العقاريــة كمصاريــف عنــد دفعهــا.

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

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

طـ - حقوق اإلنتفاع :
يمثــل حــق االنتفــاع حــق المجموعــة فــي اســتغالل أراضــي مســتأجرة مــن حكومــة دولــة الكويــت . يتــم قيــد حــق االنتفــاع مبدئيــا بالتكلفــة، ويتــم 

الحقــا حســابها بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة.

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

والمعــدات. 

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

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

بالنســبة لبنــود المتلــكات والعقــارات والمعــدات األخــرى.

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

سنــوات
20 مباني

10 - 3 مركبات

5 - 3 أدوات

5 - 3 أثاث وتركيبات

5 - 3 كمبيوتر ومعدات
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يتم إستهالك آالت ومعدات المصانع باستخدام طريقة عدد الوحدات .

األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ تــدرج بالتكلفــة، ويتــم تحويلهــا الحقــا إلــى التصنيــف المالئــم لهــا فــي الممتلــكات والعقــارات والمعــدات عنــد 
االنتهــاء منهــا.

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

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

ك – دمج األعمال والشهرة :

دمج األعمال	 

يتــم المحاســبة عــن دمــج األعمــــال بإســتخدام طريقــة اإلقتنــاء . تقــاس تكلفــة اإلقتنــاء بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ اإلقتنــاء والتــي تمثــل 
إجمالــي المقابــل الممنــوح باإلضافــة إلــى قيمــة الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة المشــتراة ، يقــوم المشــتري فــي كل عمليــة دمــج 
أعمــال بقيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة المشــتراة والتــي تمثــل حصتهــم الحاليــة التــي تعطــي لمالكهــا الحــق فــي حصــة 
نســبية فــي صافــي الموجــودات عنــد التصفيــة إمــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة الحصــة فـــي صافــي قيمــة الموجــودات المحــددة للشــركة 

المســتحوذ عليهــا . تــدرج تكاليــف اإلقتنــاء كمصــروف عنــد تكبدهــا.

تقــوم المجموعــة عنــد اإلقتنــاء بتقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة لغــرض تحديــد التصنيــف المناســب لهــا وفقــا للشــروط 
التعاقديــة والظــروف اإلقتصاديــة والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ اإلقتنــاء ، بمــا فــي ذلــك فصــل المشــتقات الضمنيــة عــن تلــك 

العقــود التابعــة لهــا والخاصــة بالشــركة المشــتراة.

ــخ  ــة كمــا فــي تاري ــاء بالقيمــة العادل ــخ اإلقتن ــى تاري ــاس حصــة المشــترى الســابقة عل ــم إعــادة قي ــى مراحــل ، يت ــد دمــج األعمــال عل عن
اإلقتنــاء ، ويــدرج أي ربــح أو خســارة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

إن أي مقابــل محتمــل يتــم تحويلــه مــن قبــل المشــتري يتــم إدراجــه بالقيمــة العادلــة كمــا فــي تاريــخ اإلقتنــاء . يتــم إدراج التغيــرات الالحقــة 
فــي القيمــة العادلــة للمقابــل المحتمــل والتــي قــد تكــون أصــل أو إلتــزام وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 – »األدوات الماليــة 
: التحقــق والقيــاس« . عنـــد تصنيـــف المقابــل المحتمــل كحقــوق ملكيــة ، فإنــه ال تتــم إعــادة قياســه حتــى يتــم تســويته نهائيــا ضمــن 

حقــوق الملكيــة.

عنــد عــدم إســتكمال دمــج األعمــال فــي نهايــة الفتــرة الماليــة ، تقــوم المجموعــة بتســجيل مخصصــات للبنــود التــي لــم تكتمــل معالجتهــا 
المحاســبية . ويتــم تعديــل هــذه المخصصــات خــالل فتــرة القيــاس أو قيــد موجــودات أو مطلوبــات إضافيــة لتعكــس أي معلومــات حديثــة 
عــن الحقائــق واألحــوال المتواجــدة فــي تاريــخ اإلقتنــاء ، والتــي كانــت قــد تؤثــر علــى المبالــغ المســجلة عنــد اإلقتنــاء إن كانــت معروفــة 

فــي ذلــك التاريــخ.
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الشهرة	 

ــات  ــة للموجــودات والمطلوب ــر المســيطرة عــن القيمــة العادل ــه للحصــص غي ــادة فــي المقابــل المحــول والمبلــغ المعتــرف ب تمثــل الشــهرة الزي
واإللتزامــات المحتملــة كمــا فــي تاريــخ عمليــة اإلقتنــاء. تظهــر الشــهرة مبدئيــا كأصــل بالتكلفــة والحقــا يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــا خســائر 

اإلنخفــاض المتراكمــة فــي القيمــة. 

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

التقييــم مباشــرة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

لغــرض التأكــد مــن وجــود إنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة ، فإنــه يتــم توزيــع الشــهرة علــى كل وحــدات توليــد النقــد للمجموعــة والمتوقــع لهــا اإلنتفــاع 
مــن عمليــة الدمــج. تتــم مراجعــة وحــدات توليــد النقــد التــي تــم توزيــع الشــهرة عليهــا ســنويا أو بصــورة أكثــر تكــرارا عنــد وجــود دليــل علــى إنخفــاض 
قيمــة الوحــدة. إذا كانــت القيمــة االســتردادية لوحــدة توليــد النقــد أقــل مــن القيمــة الدفتريــة لتلــك الوحــدة ، فإنــه يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة 
ألي شــهرة تــم توزيعهــا علــى الوحــدة بقيمــة إنخفــاض القيمــة ، ومــن ثــم يتــم تخفيــض باقــي الموجــودات فــي نفــس الوحــدة بشــكل نســبي طبقــا 

للقيمــة الدفتريــة لــكل أصــل فــي الوحــدة، وال يتــم عكــس خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالشــهرة فــي الفتــرات الالحقــة.

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة توليــد النقــد ويتــم إســتبعاد جــزء مــن العمليــات بداخــل هــذه الوحــدة ، فــإن الشــهرة المــــرتبطة بـــالعمليات 
المســتبعدة تمثــل جــزءًا مــن القيمــة الدفتريــة لهــذه العمليــات ، وذلــك عنــد تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن إســتبعاد هــذه العمليــات . يتــم 
قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الحالــة علــى أســاس القيمــة النســبية للعمليــات المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة توليــد النقــد.

إن سياســة المجموعــة الخاصــة بالشــهرة الناتجــة عــن عمليــة إقتنــاء شــركة زميلــة قــد تــم عرضهــا فــي سياســة االســتثمار فــي الشــركات الزميلــة 
إيضــاح رقــم )2 – و( .

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

القيمــة القابلــة لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. 

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

الخصــم تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المتعلقــة باألصــل.

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

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

اإلنخفــاض فــي القيمــة كزيــادة فــي إعــادة التقييــم.

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

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

ن -  رأس المال :
ــة  ــم عرضهــا ضمــن حقــوق الملكي ــدة يت ــة المرتبطــة مباشــرة بإصــدار أســهم جدي ــة. إن التكاليــف اإلضافي ــة كحقــوق ملكي تصنــف األســهم العادي

ــة. ــغ المحصل مخصومــة مــن المبال
 

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

للتوزيــع إال فــي الحــاالت التي نص عليها القانون. 

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

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

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

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

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

المباشــرة للعمليــة  فــي حقــوق الملكيــة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم.
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ف - تحقق اإليراد : 
يتضمــن اإليــراد القيمــة العادلــة للمبالــغ المســتلمة أو المدينــة عــن بيــع بضائــع أو تقديــم خدمــات ضمــن النشــاط االعتيــادي للمجموعــة . يتــم إظهــار 

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

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

، بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار نوعيــة العمــالء ونوعيــة العمليــات ومتطلبــات كل عقــد علــى حــده .

المبيعات 	 

تمثــل المبيعــات مجمــوع قيمــة الفواتيــر الصــادرة للبضاعــة المباعــة خــالل الســنة. يتــم تحقــق إيــراد بيــع البضائــع عنــد تحويــل المخاطــر ومنافــع 
الملكيــة الهامــة إلــى المشــتري.  ال تمــارس المجموعــة أي نشــاط لبرامــج والء العمــالء .

تقديم الخدمات	 

يتم تحقق إيرادات عقود الخدمات عند تقديم الخدمة للعمالء.

عقود المقاوالت	 

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

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

إيرادات الفوائد	 

تحتســب إيــرادات الفوائــد ، علــى أســاس نســبي زمنــي وذلــك بإســتخدام أســلوب الفائــدة الفعليــة . عندمــا يكــون هنــاك إنخفــاض فــي قيمــة 
المدينيــن ، تقــوم المجموعــة بتخفيــض القيمــة الدفتريــة لتلــك المبالــغ إلــى قيمتهــا القابلــة لالســترداد والتــي تقــدر بالتدفقــات النقديــة 
المســتقبلية المتوقعــة والمخصومــة بإســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي المتعلــق بــاألداة الماليــة ، ويتــم اإلســتمرار فــي إطفــاء الخصــم كإيــراد 
فوائــد . إن إيــرادات الفوائــد للمدينــون التــي يوجــد إنخفــاض دائــم فــي قيمتهــا يتــم اإلعتــراف بهــا إمــا فــي حالــة تحصيلهــا أو علــى أســاس التكلفــة 

المســتردة طبقــا لمقتضيــات الظــروف .

توزيعات األرباح	 

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

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

أرباح بيع موجودات مالية 	 

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

اإليرادات األخرى	 

يتم تحقق اإليرادات األخرى على أساس مبدأ االستحقاق .

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

المستقبلية.

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

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

ر - عقود اإليجار : 
تصنــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية إذا احتفــظ المؤجــر بجــزء جوهــري مــن المخاطــر والعوائــد المتعلقــة بالملكيــة. جميــع عقــود 

اإليجــار األخــرى تصنــف كعقــود إيجــار تمويليــة .
إن تحديــد مــا إذا كان ترتيــب معيــن هــو ترتيــب تأجيــري أو ترتيــب يتضمــن إيجــار يســتند إلــى مضمــون هــذا الترتيــب ، ويتطلــب تقييــم مــا إذا كان تنفيــذ 

هــذا الترتيــب يعتمــد علــى إســتخدام أصــل معيــن أو موجــودات محــددة ، أو أن الترتيــب ينقــل أو يمنــح الحــق فــي إســتخدام األصــل.
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عقد اإليجار التمويلي  :
المجموعة كمستأجر

إن الموجــودات المحتفــظ بهــا تحــت عقــد إيجــار تمويلــي يتــم االعتــراف بهــا كموجــودات خاصــة بالمجموعــة وذلــك بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ بــدء 
عقــد اإليجــار، أو بمقــدار القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات عقــد اإليجــار، أيهمــا أقــل. إن االلتزامــات المرتبطــة بالعقــد لصالــح المؤجــر تظهــر فــي 
المركــز المالــي المجمــع كالتزامــات مقابــل عقــد إيجــار تمويلــي. يتــم توزيــع دفعــات اإليجــار بيــن األعبــاء التمويليــة وتخفيــض االلتــزام الناشــئ عــن عقــد 
اإليجــار بحيــث يكــون هنــاك ســعر فائــدة ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام. تــدرج األعبــاء التمويليــة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع 
ــة يتــم رســملتها طبقــا للسياســة العامــة التــي تتبعهــا المجموعــة  ــة ، وفــي هــذه الحال ــة للرسملــ إال إذا كانــت مرتبطــة مباشــرة بموجــودات مؤهل

لتكاليــف اإلقتــراض.

عقد اإليجار التشغيلي :
المجموعة كمؤجر

يتــم اإلعتــراف بإيــرادات اإليجــارات مــن عقــد اإليجــار التشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار. إن التكاليــف المباشــرة 
األوليــة المتكبــدة عنــد التفــاوض وإجــراء الترتيبــات لعقــد اإليجــار التشــغيلي يتــم إضافتهــا علــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم اإلعتــراف بهــا 

علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار  .

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

مــدى مــدة فتــرة اإليجــار .

ش -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : 
ــت للتقــدم  ــل خصــم حصــة مؤسســة الكوي ــح المجموعــة المجمــع قب ــت للتقــدم العلمــي بواقــع %1 مــن رب ــم احتســاب حصــة مؤسســة الكوي يت
العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وحصــة الــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس االدارة وبعــد إســتبعاد حصــة المجموعــة مــن أربــاح الشــركات 

المســاهمة التابعــة والزميلــة والمحــول إلــى االحتياطــي االجبــاري و أي خســائر متراكمــة.

ت -  ضريبة دعم العمالة الوطنية :
ــت للتقــدم العلمــي  ــل خصــم حصــة مؤسســة الكوي ــح المجموعــة المجمــع قب ــة بواقــع %2.5 مــن رب ــة الوطني ــة دعــم العمال ــم احتســاب ضريب يت
ــة  ــاح الشــركات الزميل ــي أرب ــة ف ــد إســتبعاد حصــة المجموع ــس االدارة و بع ــأة أعضــاء مجل ــزكاة ومكاف ــة و حصــة ال ــة الوطني ــم العمال ــة دع وضريب
والتابعــة غيــر المجمعــة المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة وكذلــك حصتهــا فــي ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة المدفوعــة مــن الشــركات 
التابعــة المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة المســتلمة مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق 

ــه. ــة المنفــذة ل ــوزاري رقــم 24 لســنة 2006 والقواعــد التنفيذي ــون رقــم 19 لســنة 2000 والقــرار ال ــة، وذلــك طبقــا للقان المالي

ث -  حصة الزكاة :
يتــم إحتســاب حصــة الــزكاة بواقــع %1 مــن ربــح المجموعــة المجمــع بعــد خصــم حصتهــا فــي أربــاح الشــركات المســاهمة الكويتيــة الزميلــة والتابعــة 
ــون  ــة التابعــة الخاضعــة لنفــس القان ــزكاة المدفوعــة مــن الشــركات المســاهمة الكويتي ــون وكذلــك حصــة ال ــر مجمعــة الخاضعــة لنفــس القان الغي
وتوزيعــات األربــاح النقديــة المســتلمة مــن الشــركات المســاهمة الكويتيــة الخاضعــة لنفــس القانــون طبقــا للقانــون رقــم 46 لســنة 2006 والقــرار 

الــوزاري رقــم 58 لســنة 2007 والقواعــد التنفيذيــة المنفــذة لــه.
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خ -  العمالت األجنبية : 
تقيــد المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة بالدينــار الكويتــي وفقــا ألســعارالصرف الســائدة بتاريــخ هــذه المعامــالت.  ويتــم إعــادة تحويــل 
ــك  ــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بذل ــار الكويت ــى الدين ــة إل ــرة المالي ــة الفت ــخ نهاي ــة بتاري ــة بالعمــالت األجنبي ــات النقدي ــودات والمطلوب الموجـ
التاريــخ. أمــا البنــود غيرالنقديــة بالعمــالت األجنبيــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة فيتــم إعــادة تحويلهــا وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد 

ــة ال يعــاد تحويلهــا . ــة المدرجــة علــى أســاس التكلفــة التاريخي ــة بالعمــالت األجنبي ــر النقدي ــود غي ــة . إن البن قيمتهــا العادل
ــرة . إن  ــاح أو الخســائر المجمــع للفت ــان األرب ــة فــي بي ــل البنــود النقدي ــة ومــن إعــادة تحوي ــل الناتجــة مــن تســويات البنــود النقدي ــدرج فــروق التحوي ت
فــروق التحويــل الناتجــة مــن البنــود غيــر النقديــة كاالســتثمارات فــي األدوات الماليــة والمصنفــة كاســتثمارات متاحــة للبيــع فتــدرج ضمــن »التغيــرات 

التراكميــة فــي القيمــة العادلــة« ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

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

الخســائر المجمــع خــالل الفتــرة التــي تــم إســتبعاد العمليــات األجنبيــة فيهــا.

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

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

المحتملــة مــا لــم يكــن احتمــال تحقيــق خســائر إقتصاديـــة مستبعـــدًا.

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

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

توزيــع المــوارد وتقييــم األداء واتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية حــول القطاعــات التشــغيلية.

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

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

يتــم إدراجهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

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

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

الفعليــة عــن تلــك التقديــرات   .

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

علــى المبالــغ المدرجــة ضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة.

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

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

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

تكاليــف العقــود وتحقــق اإليــرادات.

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

عقارات بغرض المتاجرة- 

عندمــا يكــون غــرض المجموعــة بيــع األراضــي خــالل النشــاط االعتيــادي للشــركة ، فــإن األراضــي يتــم تصنيفهــا كعقــارات محتفــظ 
بهــا لغــرض المتاجــرة .

أعمال تحت التنفيذ- 

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

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

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

والمخــزون تتضمــن آراء هامــة .

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

»محتفــظ بــه حتــى اإلســتحقاق«. تتبــع المجموعــة إرشــادات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39 لتصنيــف موجوداتهــا الماليــة. 

تقــوم المجموعــة بتصنيــف الموجــودات الماليــة »بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر« إذا مــا تــم اقتناؤهــا فــي األصــل بهــدف 
تحقيــق الربــح القصيــر األجــل أو إذا مــا تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بيــان األربــاح أوالخســائر عنــد اإلقتنــاء ، شــريطة إمكانيــة تقديــر 
قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق بهــا . تقــوم المجموعــة بتصنيــف الموجــودات الماليــة كمحتفــظ بهــا حتــى اإلســتحقاق عندمــا يكــون لــدى 
المجموعــة نيــة إيجابيــة ومقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ اإلســتحقاق . يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات الماليــة األخــرى كاســتثمارات 

»متاحــة للبيــع«.

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

»مطــول« يتطلــب آراء هامــة.

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

18 – »االيــرادات« يتطلــب آراء هامــة .

8  - دمج األعمال  :
عنــد اقتنــاء شــركات تابعــة، تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هــذا االقتنــاء يمثــل إقتنــاء أعمــال أم إقتنــاء موجــودات )أو مجموعــة موجــودات 
مطلوبــات(. تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عــن ذلــك االقتنــاء كدمــج أعمــال عندمــا يتــم إقتنــاء مجموعــة متكاملــة مــن األنشــطة باالضافــة 
إلــى الموجــودات، حيــث يؤخــد فــي االعتبــار بشــكل خــاص ماهيــة العمليــات الجوهريــة المقتنــاة. إن تحديــد مــدى جوهريــة العمليــات المقتنــاة 

يتطلــب آراء هامــة.

ــودات  ــة موج ــودات )أومجموع ــاء موج ــة كاقتن ــك العملي ــن تل ــم المحاســبة ع ــل دمــج أعمــال، فيت ــاء ال تمث ــة االقتن ــون عملي ــا تك ــا عندم أم
ومطلوبــات(. يتــم توزيــع تكلفــة االقتنــاء علــى الموجــودات والمطلوبــات المقتنــاة إســتنادا إلــى قيمتهــم العادلــة بــدون إحتســاب شــهرة أو 

ــة. ضرائــب مؤجل
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9  - تحقق السيطرة  :
تراعــي االدارة عنــد تحديــد وجــود الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا مــا إذا كان لديهــا ســيطرة واقعيــة علــى تلــك الشــركة، وذلــك إذا مــا 
كانــت تملــك أقــل مــن %50 مــن حقــوق التصويــت بهــا. إن تحديــد االنشــطة المعنيــة الخاصــة بالشــركة المســتثمر فيهــا ومــدى إمكانيــة قيــام 

المجموعــة باســتغالل ســلطتها للتأثيــر علــى العوائــد المتغيــرة للشــركة المســتثمر فيهــا يتطلــب آراء هامــة.

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

عــرض االفصاحــات المتعلقــة بتلــك الحصــص غيــر المســيطرة فــي االيضــاح رقــم )31(. 

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

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

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

مؤكــدة .

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

ــة . ــات النقدي ــك التدفق ــة لتل الحتســاب القيمــة الحالي

3  - العقود طويلة األجل:
يتــم التحقــق مــن إيــرادات العقــود طويلــة األجــل وفقــا لطريقــة نســبة اإلنجــاز المحاســبية ، ويتــم إحتســاب نســبة اإلنجــاز بنــاء علــى نســبة 
ــرادات علــى أســاس  تكاليــف األعمــال المنجــزة علــى العقــد حتــى تاريخــه إلجمالــي التكاليــف المقــدرة لــكل عقــد علــى حــده . إن تحقــق اإلي
الخصائــص المذكــورة أعــاله ينبغــي أن يتوافــق مــع األعمــال الفعليــة المنجــزة. إن تحديــد التكاليــف المقــدرة إلكمــال العقــد وتطبيــق طريقــة 

نســبة اإلنجــاز تتضمــن تقديــرات. إن التكاليــف واإليــرادات المقــدرة يجــب أن تأخــذ فــي اإلعتبــار المطالبــات والتغيــرات المتعلقــة بالعقــد.

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

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

حيــث يتــم إســتخدام طريقتيــن أساســيتين لتحديــد القيمــة العادلة للعقارات االســتثمارية:

طريقــة التدفقــات النقديــة المخصومــة، والتــي يتــم فيهــا اســتخدام المبالــغ المتواليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة لألصــل  أ -  
إســتنادا إلــى العقــود والشــروط االيجاريــة القائمــة وخصمهــا للقيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم يعكــس المخاطــر المتعلقــة بهــذا األصــل.
تحاليــل المقارنــة، والتــي تعتمــد علــى تقديــرات تتــم مــن قبــل مقيــم عقــاري مســتقل عــن طريــق الرجــوع إلــى صفقــات فعليــة حديثــة تمــت بيــن  ب - 

أطــراف أخــرى لعقــارات مشــابهة مــن حيــث الموقــع والحالــة مــع االســتناد إلــى معــارف وخبــرات ذلــك المقيــم العقــاري المســتقل.

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

المســتخدم ألغــراض االســتقراء . 

3 - مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 2015  2016

 19,423,506 23,538,784 مدينون تجاريون )أ(
)9,402,198( )9,658,694( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )ب(

 10,021,308 13,880,090
 1,184,289 1,405,599 شيكات تحت التحصيل 
2,459,921 2,576,174 دفعات مقدمة 

 606,894 1,138,902 مصاريف مدفوعة مقدما
 2,249,203 1,499,964 مدينو محجوز ضمان

 159,883 171,014 تأمينات مستردة 
 752,537 289,691 إعتمادات مستندية
 388,553 476,429 أخرى

17,822,588 21,437,863
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أ( مدينون تجاريون :
كمــا فــي 31 ديسمبـــر 2016، بلغــت أرصــدة المدينيــن التجاريـيـــن التــي إنخفضــت قيمتهــا وتــم تكويــن مخصـــص لـهـــا مـبـلـــغ 9,658,694 دينار كويتي 

)2015 – 9,402,198  دينــار كويتــي(. 

إن تحليل أعمار أرصدة المدينين التجاريين كما يلي :

منخفضة 
القيمة

أكثر من سنة
 6 – 1
أشهر

 12 – 6
المجموعشهر

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

20155,827,0514,194,257 9,402,198 19,423,506

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

 2015  2016

 8,746,962  9,402,198 الرصيد في بداية السنة

 2,899 - اثر تجميع شركة تابعة

606,961  246,000 مخصص محمل على السنة )إيضاح 27(

)1,000( )959( مخصص مستخدم خالل السنة

46,376  11,455 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

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

ال تتضمــن الفئــات األخــرى مــن المدينيــن واألرصــدة المدينــة األخــرى أي موجــودات يوجــد إنخفــاض دائــم فــي قيمتهــا. إن الحــد األقصــى للتعــرض  جـ( 
لخطـــر االئتمــــان كمــا  فــــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة هــو القيمــة العادلــة لــكل فئــة مــن فئــات أرصــدة المدينيــن المشــار إليهــا أعــاله ، كمــا ال 

تحتفــظ المجموعــة بــأي رهــن كضمــان ألرصــدة المدينيــن واألرصــدة المدينــة األخــرى .
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4 - إجمالي المستحق من )إلى( العمالء عن أعمال مقاوالت

20162015

 18,996,93617,594,367 تكاليف العقود المتكبدة حتى تاريخه زائدا األرباح المحققة 

)18,042,945()19,652,267(المطالبات المرحلية

)655,331()448,578(

والتي تتمثل في :

 2,026,1692,215,887 إجمالي المستحق من العمالء عن أعمال مقاوالت

)2,664,465()2,681,500(إجمالي المستحق إلى العمالء عن أعمال مقاوالت

)655,331()448,578(

5 - اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلة
قامــت المجموعــة بالدخــول فــي معامــالت متنوعــة مــع أطــراف ذات صلــة ضمــن النشــاط اإلعتيــادي كالمســاهمين وأفــراد اإلدارة العليــا والشــركات 
الزميلــة وبعــض األطــراف ذات الصلــة األخــرى. إن األســعار وشــروط الدفــع المتعلقــة بهــذه المعامــالت تــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل إدارة المجموعــة. 

ان األرصــدة والمعامــالت الهامــة التــي تمــت مــع أطــراف ذات صلــة كمــا يلــي : 

2015 2016
أطراف ذات 
صلة أخرى شركة زميلة

مساهمون 
رئيسيون

األرصدة المتضمنة في بيان
  المركز المالي المجمع

 8,755,202 11,993,409 9,426,786 2,259,349 307,274 مستحق من أطراف ذات صلة

 7,311,506 44,646 44,646 - - مستحق إلى أطراف ذات صلة

إن المستحق من/ إلى أطراف ذات صلة ال تحمل فائدة وال يوجد لها تواريخ استحقاق محددة.

 2015 2016 مزايا أفراد اإلدارة العليا

239,977  266,641 مزايا قصيرة األجل 

5,672  6,303 مزايا نهاية الخدمة
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6 - مخزون

 2015  2016

13,509,762  23,116,669 مـواد أوليـة

4,755,170  5,901,405 بضاعة جاهزة

3,587,910  3,276,471 قطـع غيـار

21,852,842  32,294,545

)437,539( )437,624( مخصص مخزون بطيء الحركة )أ(

 21,415,303  31,856,921

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

20162015

437,107 437,539الرصيد في بداية السنة

1,378 -أثر تجميع شركة تابعة

8,207 -مخصص محمل على السنة )إيضاح 27(

)9,350(-مخصص مستخدم خالل السنة

197 85تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

437,539 437,624الرصيد في نهاية السنة

7 – عقارات بغرض المتاجرة

 2015 2016

 6,544,956 11,715,773 الرصيد في بداية السنة

4,384,528 - أثر تجميع شركة تابعة 

246,245 328,589 إضافات خالل السنة 

540,044 104,356 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

11,715,773 12,148,718 الرصيد في نهاية السنة
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8 – موجودات مالية متاحة للبيع

 2015 2016

 1,011,713 863,303 موجودات مالية في أسهم غير مسعرة

 1,011,713 863,303

إن الحركة خالل السنة هي كما يلي :

 2015 2016

 1,257,791  1,011,713 الرصيد في بداية السنة

)64,163( - إستبعادات 

)181,915( )148,410( خسائر اإلنخفاض في القيمة )إيضاح 26(

 1,011,713  863,303 الرصيد في نهاية السنة

إن الموجودات المالية المتاحة للبيع مقومة بالدينار الكويتي :
لــم يكــن مــن الممكــن قيــاس القيمــة العادلــة الســتثمارات غيــر مســعرة بمبلــغ 863,303 دينــار كويتــي )2015 – 1,011,713 دينــار كويتــي( نظــرا لعــدم 

توفــر طريقــة موثــوق بهــا لتقديــر القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات الماليــة ، وبالتالــي تــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقصــا خســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة.

9 - استثمار في شركات زميلة

يمثل االستثمار في شركات زميلة ما يلي :

نسبة الملكية %

2015 2016 2015 2016
األنشطة 
الرئيسية بلد التأسيس

 7,834,666 3,404,545 35 35 عقارات دولة الكويت

شركة المساكن الدولية 
للتطوير العقارى - 

ش.م.ك.)عامة(

 18,263 - 50 50 صناعات الجمهورية العربية السورية
شركة أسيكو الكويتية 

السورية – ذ.م.م. 

7,852,929 3,404,545



104

إن الحركة خالل السنة كانت كما يلي :

 2015  2016

 12,913,876 الرصيد في بداية السنة 7,852,929

)648,570( )678,593( حصة المجموعة من نتائـج أعمـال شركات زميلة

)190,235( )309,732( حصة المجموعة من الخسارة الشاملة األخرى لشركات زميلة 

)66,152(  58,204 حصة المجموعة من حركة حقوق ملكية شركة زميلة 

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

)840,000( - توزيعات أرباح نقدية مستلمة من شركة زميلة

- )3,500,000( تخفيض راس المال )أ(

)3,315,990( - محول إلى شركات تابعة 

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

   بنــاًء علــى اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة المســاكن الدوليــة للتطويــر العقــاري - ش.م.ك.)عامــة( المنعقــدة بتاريــخ 18 مايــو )أ( 
ــه قامــت  ــاًء علي ــار كويتــي ، بن ــار كويتــي إلــى 10,000,000 دين 2016، تمــت الموافقــة علــى تخفيــض رأس المــال مــن 20,000,000 دين

المجموعــة بتخفيــض إســتثمارها فــي الشــركة الزميلــة بمبلــغ 3,500,000 دينــار كويتــي.

إن ملخص البيانات المالية للشركة الزميلة الجوهرية كما يلي :

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

20162015ملخص بيان المركز المالي 

25,418,619  12,514,807الموجودات المتداولة 

13,780,787  12,302,936الموجودات غير المتداولة

)8,169,077()8,701,831(المطلوبات المتداولة 

)7,578,247()5,321,320(المطلوبات غير المتداولة

23,452,082  10,794,592صافي الموجودات

%35%35نسبة ملكية المجموعة

)323,666()323,666(استبعاد أرباح نتيجة معامالت مع الشركة األم

)49,897()49,897(تسويات

القيمة الدفترية لشركة المساكن الدولية للتطوير
7,834,666  3,404,545 العقاري - ش.م.ك.)عامة(
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20162015ملخص بيان األرباح أو الخسائر 

4,367,796  2,364,319 إيرادات العمليات

)4,033,587( )2,547,011(تكاليف العمليات

)2,757,045()1,838,858(مصاريف أخرى

 2,094,842 82,712إيرادات أخرى

)327,994( )1,938,838(صافي الخسائر

)502,319( )718,652(الخسارة الشاملة األخرى 

)830,313( )2,657,490(مجموع الخسارة الشاملة 

)648,570( )678,593(الحصة من نتائج أعمال الشركة الزميلة

)175,812()251,528(الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للشركة الزميلة

 840,000-توزيعات مستلمة 

10 - عقارات استثمارية

20162015

173,146,618  195,077,637الرصيد في بداية السنة

 15,610,137-أثر تجميع شركة تابعة 

- 989,539إضافات

-)1,279,524(استبعادات

)56,916( 303,830التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية )إيضاح 24(

 6,377,798 1,639,201تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

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

إن العقارات اإلستثمارية مرهونة لبنوك محلية مقابل قـروض ألجل ودائنو مرابحة إيضاحي رقم 16،15.

تــم التوصــل إلــى القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مــن قبــل مقيميــن مرخــص لهــم ومعتمديــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة المهنيــة باســتخدام 
أســس وأســاليب التقييــم المتعــارف عليهــا.
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ألغــراض تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية، قــام المقيمــون باســتخدام أســس التقييــم الموضحــة فــي البيــان التالــي، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار 
طبيعــة وإســتخدام العقارات االســتثمارية:

فئة العقار
المستوى الثالثالمستوى الثانيأساس التقييم االستثماري

181,671,709-تدفقات نقدية مخصومةمباني

-15,058,974مقارنة المبيعاتأراضي

15,058,974181,671,709اإلجمالي

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

11 - حق انتفاع أراضي مستأجرة

يتمثــل حــق أنتفــاع أراضــي مســتأجرة فــي أراضــي مســتأجرة بقطعتــي أرض داخــل دولــة الكويــت ، تقــع األرض األولــى فــي منطقــة الصليبيــة بمبلــغ 
12,050,000 دينــار كويتــي وتقــع األرض الثانيــة فــي منطقــة الشــعيبة الصناعيــة بمبلــغ 378,329 دينــار كويتــي وينتهــي عقــد اإليجــار بتاريــخ 12 

أكتوبــر 2021 و 15 أكتوبــر 2021 علــى التوالــي وقابلــة للتجديــد.
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12 – ممتلكات وعقارات ومعدات

أعمال رأسمالية  المجمــوع 
تحت التنفيذ برامج كمبيوتر أثاث

وتركيبــات آالت ومعدات مركبـــات أدوات مباني

 التكلفـــة :

108,971,977 16,279,555 756,990 2,308,094 1,062,102 19,408,533 45,731,022 23,425,681   كما في 1 يناير 2016

3,468,698 3,428,653 - 40,045 - - - -   أثر تجميع شركة تابعة

17,022,529 10,570,346 69,075 227,729 159,960 3,415,741 2,066,049 513,629   إضافات

)1,636,942( - - )582,647( - )711,392( )342,903( -   إستبعادات

- )4,336,280( - - - - 2,440,198 1,896,082
  محول من أعمال رأسمالية تحت 

    التنفيذ 

362,303 41,120 1,312 8,499 1,435 4,336 183,481 122,120   تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

128,188,565 25,983,394 827,377 2,001,720 1,223,497 22,117,218 50,077,847 25,957,512   كما في 31 ديسمبر 2016

 االستهالك المتراكم :

27,639,599 - 691,499 1,048,661 507,263 6,848,265 11,700,233 6,843,678   كما في 1 يناير 2016

5,157,925 - 49,668 374,798 131,226 2,098,047 1,442,371 1,061,815   المحمل على السنة

)894,465( - - )222,071( - )636,669( )35,725( -   المتعلق باإلستبعادات

68,026 - 1,155 5,363 928 3,345 21,703 35,532   تعديالت ترجمة عمالت أجنبية

31,971,085 - 742,322 1,206,751 639,417 8,312,988 13,128,582 7,941,025   كما في 31 ديسمبر 2016

 صافي القيمة الدفترية :

96,217,480 25,983,394 85,055 794,969 584,080 13,804,230 36,949,265 18,016,487   كما في 31 ديسمبر 2016

81,332,378 16,279,555 65,491 1,259,433 554,839 12,560,268 34,030,789 16,582,003   كما في 31 ديسمبر 2015

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

استهالك محمل خالل السنة بقيمة 4,565,336 دينار كويتي )2015 – 3,698,478 دينار كويتي(.
 

توجد ممتلكات وعقارات ومعدات بصافي قيمة دفترية 9,116,221 دينار كويتي ) 2015 –9,302,267 دينار كويتي ( مرهونة من المرتبة األولى 
لبنوك محلية مقابل قروض ألجل.

تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بتوسعات لمصانع المجموعة وهي عبارة عن خطوط إنتاج جديدة.
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13 -  بنوك دائنة

تتحمــل تســهيالت الســحب علــى المكشــوف فائــدة تتــراوح مــن %1.5 إلــى %2 )2015 - مــن %1.5 إلــى %2( ســنويا فــوق ســعر الخصــم المعلــن مــن 
قبــل بنــك الكويــت المركــزي وتســتحق عنــد الطلــب. 

14 -  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

2015  2016

12,969,512 12,746,070 دائنون تجاريون

3,650,600 3,048,188 دائنو شراء شركة تابعة )أ(

2,845,578 1,933,774 دفعات مقدمة من العمالء وتأمينات للغير

333,786 407,983 شيكات مؤجلة الدفع

5,525,305 5,511,165 محجوز ضمان ودائنو مقاولي الباطن

899,486 1,006,363 اجازات مستحقة للموظفين

485,837 559,293 المستحق إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

610,108 600,062 ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة

421,731 484,545 المستحق إلى الزكاة

87,000 87,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

778,464 741,626 مخصصات قضايا ومشاريع وأعمال صيانة

1,737,767 1,774,784 مصاريف مستحقة وأخرى

30,345,174 28,900,853
 
نتجــت دائنــو شــراء شــركة تابعــة عــن قيــام شــركة تابعــة )شــركة أســيكو لالنشــاءات - ش.م.ك. )مقفلــة(( بشــراء نســبة %100 مــن شــركة أســيكو )أ( 

الصناعيــة للمبانــي الجاهــزة واالنشــاءات – ش.م.ك. )مقفلــة( خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015.

يتمثل بند الدائنين واألرصدة الدائنة األخرى فيما يلي :

20162015

 22,829,35623,527,751الجزء المتداول 

 6,071,4976,817,423الجزء غير المتداول

28,900,85330,345,174 
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15 -  قروض ألجل

يتمثل هذا البند فيما يلي :

2015  2016

33,235,429 29,763,354 الجزء المتداول

126,123,364 152,191,974 الجزء غير المتداول

159,358,793 181,955,328

تتحمــل القــروض ألجــل معــدل فائــدة يتــراوح مــن %1.25 إلــى %2.50 )2015- مــن %1.5 إلــى %2.75( ســنويا فــوق ســعر الخصــم المعلــن مــن قبــل 
بنــك الكويــت المركــزي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016.

إن القروض مضمونة مقابل ما يلي:

2015  2016

148,619,899 150,479,993 رهن من المرتبة األولى لعقارات استثمارية مدرجة بالقيمة العادلة

9,302,267 9,116,221 رهن من المرتبة األولى لممتلكات وعقارات ومعدات

157,922,166 159,596,214

16 -  دائنو مرابحة

2015  2016

50,690,311 55,493,140 دائنو مرابحة

)1,148,561( )1,830,298( يطرح : تكاليف تمويل مستقبلية غير مطفأة

49,541,750 53,662,842 القيمة الحالية لدائني المرابحة

والتي تتمثل في :

20162015

9,160,0008,373,750الجزء المتداول 

44,502,84241,168,000الجزء غير المتداول 

53,662,84249,541,750القيمة الحالية لدائني المرابحة

يتحمل دائنو المرابحة أعباء تمويلية بنسبة تتراوح من %3.75 إلى %4.25 )2015 – من %3.25 إلى %4.5( سنويا.
إن دائنــو المرابحــة مضمونــة مقابــل رهــن عقـــارات اســتثمارية مدرجــة بقيمــة عـــادلة 46,250,690  دينــار كويتــي )2015 –46,457,738  دينـــار كويتــي(، 

إضافــة إلــى كفــاالت تضامنيــة .
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17 -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

2015  2016

 2,118,534 الرصيد في بداية السنة 2,794,650

 46,345 - أثر تجميع شركة تابعة

 1,119,665 المحمل على السنة 726,838

)506,631( )335,292( المدفوع خالل السنة

 16,737 تعديالت ترجمة عمالت أجنبية 3,433

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

18 -  رأس المال

حــدد رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل بمبلــغ28,800,354  دينــار كويتــي )31 ديســمبر 2015 – 27,428,908 دينــار كويتــي( موزعــا 
علــى 288,003,537  ســهم )31 ديســمبر 2015 – 274,289,084 ســهم( بقيمــة إســمية 100 فلــس كويتــي للســهم الواحــد وجميــع األســهم نقديــة.

بموجــب مذكــرة صــادرة مــن إدارة الشــركات المســاهمة رقــم 41903 بتاريــخ 11 يوليــو 2016 بنــاء علــى قــرار الجمعيــة العموميــــة غيــر العاديــة المنعقــدة 
بتاريــخ 29 مايــو 2016 ، تمــت الموافقــة علــى مــا يلــي :

زيــادة رأس مــال الشــركة األم مــن 27,428,908  دينــار كويتــي إلــى 28,800,354 دينــار كويتــي أي بزيــادة 1,371,446 دينــار كويتــي وذلــك عــن أ( 
طريــق توزيــع أســهم منحــة مجانيــة بعــدد 13,714,454  ســهم بنســبة %5 مــن رأس المــال أي بواقــع 5 أســهم لــكل 100 ســهم تخصــص 

ــة . ــاد الجمعي ــخ إنعق ــن فــي ســجالت الشــركة األم بتاري للمســاهمين الحاليي

تعديــل المــادة رقــم )5( مــن النظــام األساســي والمــادة رقــم )6( مــن عقــد التأســيس للشــركة األم ليصبــح نصهــا كاآلتــي : »حــدد رأس مــال الشــركة ب( 
بمبلــغ 28,800,354   دينــار كويتــي موزعــا علــى 288,003,537  ســهم قيمــة كل ســهم 100 فلــس وجميــع األســهم نقديــة«.

19 -  عالوة إصدار

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

20 -  إحتياطي إجباري

وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات والنظــام األساســي للشــركة األم يتــم تحويــل %10 مــن صافــي ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة األم قبــل 
ــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى اإلحتياطــي  ــة الوطنيــة وحصــة ال ــة دعــم العمال إحتســاب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي وضريب
اإلجبــاري ، ويجــوز للشــركة األم إيقــاف هــذا التحويــل عندمــا يصــل اإلحتياطــي إلــى %50 مــن رأس المــال. إن هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي 

الحــاالت التــي نــص عليهــا القانــون والنظــام األساســي للشــركة األم.
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21 -  إحتياطي إختياري

وفقــا لمتطلبــات النظــام األساســي للشــركة األم، يتــم تحويــل %10 مــن ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة األم قبــل حصــة مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي وضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي االختيــاري، ويجــوز إيقــاف هــذا التحويــل بقــرار 

مــن الجمعيــة العموميــة للمســاهمين بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة. 

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

22 -  أسهم خزانة

 2015  2016

1,190,919 1,250,465 عدد األسهم

0.43 0.43 نسبة األسهم المصدرة

345,256 325,121 القيمة السوقية )بالدينار الكويتي(

432,774 432,774 التكلفة )بالدينار الكويتي(

قامــت إدارة المجموعــة بتجميــد جــزء مــن األربــاح المرحلــة بمــا يســاوي رصيــد أســهم الخزانــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة. إن هــذا الرصيــد غيــر قابــل 
للتوزيــع طــوال فتــرة احتفــاظ الشــركة بأســهم الخزانــة. إن أســهم الخزانــة غيــر مرهونــة.
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23 - المعلومات حسب القطاعات

فيما يلي البيانات التحليلية لقطاعات النشاط الرئيسية بالمجموعة : 

31 ديسمبر 2016

اإلجمالـــي

قيود
إستبعاد المعامالت

المتبادلة / الحصص 
غيرالمسيطرة اإلجمالـــي المقــاوالت العقارات  الصناعة

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

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

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

عقارات

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

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

7,238,331 )2,089,939( 9,328,270 780,220 1,788,834 6,759,216 صافي أرباح السنة

400,448,577 )49,851,050( 450,299,627 6,664,219 225,803,127 217,832,281 مجموع الموجودات

283,531,346 - 283,531,346 5,831,249 197,058,535 80,641,562 مجموع المطلوبات
 

31 ديسمبر 2015

اإلجمالـــي

قيود
إستبعاد المعامالت

المتبادلة / الحصص 
غيرالمسيطرة اإلجمالـــي المقــاوالت العقارات  الصناعة

88,513,893 )25,860,335( 114,374,228  15,793,641 - 98,580,587 إيرادات العمليات

69,976,120 )24,347,386( 94,323,506  13,689,242 - 80,634,264 تكاليف العمليات

9,061,503 - 9,061,503 - 9,061,503 - صافي إيرادات عقارات

)7,690,176( - )7,690,176( - )4,768,762( )2,921,414( أعباء تمويلية

)417,619( - )417,619( )42,991( - )374,628( إستهالكات

8,380,066 )1,361,262( 9,741,328  734,576 3,263,132 5,743,620 صافي أرباح السنة

371,106,373  )41,897,065( 413,003,438  5,621,052 226,577,812 180,804,574 مجموع الموجودات

260,356,600  1,032,885 259,323,715  4,992,747 196,168,237 58,162,731 مجموع المطلوبات



113

24 -  صافي إيرادات عقارات

 2015  2016

)56,916(  303,830 التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية ) إيضاح 10( 

- 107,125 أرباح بيع عقارات استثمارية

 9,118,419 7,167,948 صافي إيرادات إيجارات 

 9,061,503 7,578,903
 

25 -  تكاليف الموظفين

إن تكاليف الموظفين موزعة كما يلي :

2015 2016

9,313,944 9,838,724 تكلفة العمليات

5,266,832 5,762,926 مصاريف عمومية وإدارية

14,580,776 15,601,650

26 -  صافي خسائر موجودات مالية

 2015  2016

)18,557( - خسائر معامالت تورق

)181,915( )148,410( خسائر إنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

 21,494 - أرباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع 

)178,978( )148,410(

27 -  مخصصات

 2015  2016

606,961 246,000 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح 3 - ب(

8,207 - مخصص مخزون بطيئ الحركة )إيضاح 6 – أ(

615,168 246,000
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28 -  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

أوصــى مجلــس اإلدارة بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 10 ينايــر 2017 بمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 45,000 دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2016 . إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المقترحــة تخضــع لموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة لمســاهمي الشــركة األم.

 وافقــت الجمعيــة العامــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم المنعقــدة فــي 29 مايــو 2016 علــى مكافــأة اعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 45,000 دينــار 
كويتــي عــن الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015.

29 -  ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم

ليــس هنــاك أســهم عاديــة مخففــة متوقــع إصدارهــا ، إن المعلومــات الضروريــة إلحتســاب ربحيــة الســهم األساســية بنــاء علــى المتوســط المرجــح لعــدد 
األســهم القائمــة خــالل الســنة هــي كمــا يلــي :

2015  2016

صافي ربح السنة المتعلقة بمساهمي الشركة األم 7,238,331 8,380,066

أسهـــم أسهـــم عدد األسهم القائمة :

عدد األسهم المصدرة في بداية السنة 274,289,084  274,289,084

مضافًا : أسهم منحة  13,714,454  13,714,454

)1,250,464( )1,250,464( ناقصًا : المتوسط المرجح ألسهم الشركة المشتراة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  286,753,074  286,753,074

فلــس فلــس

29.22 25.24 ربحية السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم

بلغت ربحية السهم األساسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 – 30.69 فلس -  قبل إعادة إحتسابها بتأثير أسهم المنحة.
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30 -  الجمعية العامة وتوزيعات األرباح

توزيعات نقدية
أوصــى مجلــس اإلدارة بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 10 ينايــر 2017 بتوزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 15 فلــس للســهم. إن هــذه التوصيــة خاضعــة للموافقــة 

عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم.

أسهم منحة
أوصــى مجلــس اإلدارة بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 10 ينايــر 2017 بتوزيــع أســهم منحــة 5 أســهم لــكل 100 ســهم. إن هــذه التوصيــة خاضعــة للموافقــة 

عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم.

وافقــت الجمعيــة العامــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم التــي انعقــدت فــي 29 مايــو 2016 علــى توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 15 فلــس لــكل ســهم 
وأســهم منحــة بواقــع 5 أســهم لــكل 100 ســهم محتفــظ بــه للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015.

وافقــت الجمعيــة العامــة الســنوية للمســاهمين التــي انعقــدت فــي 14 أبريــل 2015 علــى توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 10 فلــس لــكل ســهم وأســهم منحــة 
بواقــع 5 أســهم لــكل 100 ســهم محتفــظ بــه للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر4201.

31 -  الشركات التابعة ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة

األنشطةبلد
نسبة ملكية 

المجموعة
نسبة الملكية للحصص 

غير المسيطرة 

2016201520162015الرئيسيةالتأسيسإسم الشركة التابعة

شركة اسيكو لإنشاءات - 
  ش.م.ك. )مقفلة(

 دولة الكويت
االنشاءات 
الخرسانية 
والمقاوالت

75%75%25%25%

فيما يلي ملخص البيانات المالية للشركات التابعة الرئيسية ذات الحصص غير المسيطرة بنسب مادية للمجموعة:
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شركة اسيكو لإنشاءات - ش.م.ك. )مقفلة(

ملخص بيان المركز المالي:

20162015

49,291,53936,396,419 الموجودات المتداولة

)40,661,931()46,444,366(المطلوبات المتداولة

)4,265,512(2,847,173   صافي الموجودات المتداولة

59,432,17151,376,478 الموجودات غير المتداولة

)33,473,771()42,800,005(المطلوبات غير المتداولة

16,632,16617,902,707   صافي الموجودات غير المتداولة

19,479,33913,637,195 صافي الموجودات

14,609,50510,227,896 صافي الموجودات الخاصة بمساهمي الشركة األم

4,869,8343,409,299 صافي الموجودات الخاصة بالحصص غير المسيطرة

       ملخص بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:

20162015

 65,061,757 67,816,569 اإليرادات

 5,665,427 8,342,147 صافي أرباح السنة

 5,665,427-مجموع الدخل الشامل للسنة

 4,249,070 6,256,610 مجموع الدخل الشامل الخاص بالمجموعة

 1,416,357 2,085,537 مجموع الدخل الشامل الخاص بالحصص غير المسيطرة

32 -  مطالبات قضائية

توجــد لــدى المجموعــة مطالبــات قضائيــة تتمثــل فــي قضايــا مرفوعــة مــن المجموعــة ضــد الغيــر ومــن الغيــر ضــــد المجموعــة ، والــذي ليــس باالمــكان 
تقديــر النتائــج التــي ســوف تترتــب عليهــا إلــى أن يتــم البــت فيهــا مــن قبــل القضــاء. وتــرى إدارة المجموعــة أنــه لــن يكــون لهــذه المطالبــات تأثيــر ســلبي 
مــادي علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة ، وعليــه، لــم تقــم المجموعــة بقيــد مخصصــات إضافيــة عــن هــذه القضايــا نظــرا لوجــود مخصصــات 

كافيــة عنهــا كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة )ايضــاح 14(.
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33 -  إدارة المخاطر المالية

تســتخدم المجموعــة ضمــن نشــاطها االعتيــادي بعــض األدوات الماليــة األوليــة مثــل النقــد فــي الصنــدوق و لــدى البنــوك والمدينيــن  والموجــودات 
ــك فإنهــا  ــن ، ونتيجــة لذل ــو مرابحــة والدائني ــة وقــروض ألجــل ودائن ــوك الدائن ــة والبن ــى أطــراف ذات صل ــع والمســتحق مــن وإل ــة المتاحــة للبي المالي

تتعــرض للمخاطــر المشــار إليهــا أدنــاه . ال تســتخدم المجموعــة حاليــا مشــتقات األدوات الماليــة إلدارة هــذه المخاطــر التــي تتعــرض لهــا.

أ -  مخاطر سعر الفائدة
إن األدوات الماليــة تتعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة نتيجــة التغيــرات فــي معــدالت ســعر الفائــدة . إن أســعار الفائــدة الفعليــة والفتــرات التــي 

يتــم خاللهــا إعــادة تســعير أو اســتحقاق الموجــودات والمطلوبـــات الماليـــة يشــار إليهــا فـــي اإليضاحــات المتعلقــة بهــا.

يبيــن الجــدول التالــي أثــر حساســية التغيــر المعقــول المحتمــل فــي أســعار الفائــدة، مــع ثبــات المتغيــرات األخــرى، علــى ربــح المجموعــة مــن خــالل أثــر 
تغييــر معــدل فائــدة اإلقتــراض.

األثر على بيان األرباح 
أو الخسائر المجمع

الرصيد 
كما في

31  ديسمبر
)الزيادة / النقص(
في معدل الفائدة السنة

2016

  + 58,138  11,627,612 + %0.5 نقطة أساس بنوك دائنة

+ 909,777  181,955,328 + %0.5 نقطة أساس قروض ألجل 

+ 268,314  53,662,842 + %0.5 نقطة أساس دائنو مرابحة

2015

+ 35,340 + %0.5 نقطة أساس 7,067,985 بنوك دائنة

+ 796,794 + %0.5 نقطة أساس 159,358,793 قروض ألجل

+ 247,709 + %0.5 نقطة أساس 49,541,750 دائنو مرابحة
 

ب - مخاطر االئتمان
إن خطــر االئتمــان هــو خطــر احتمــال عــدم قــدرة أحـــد أطــراف األداة الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه مســببا خســارة مالية للطــرف اآلخــر.  إن الموجودات 
الماليــة التــي قــد تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان تتمثــل أساســا فــي النقــد لــدى البنــوك والمدينيــن والمســتحق مــن أطــراف ذات صلــة . إن 
النقــد لــدى البنــوك للمجموعــة مــودع لــدى مؤسســات ماليــة ذات ســمعة ائتمانيــة جيــدة.  كمــا يتــم إثبــات رصيــد المدينيــن بالصافــي بعــد خصــم 
مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.  إن خطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالمدينيــن محــدود نتيجــة للعــدد الكبيــر للعمــالء وتوزعهــم علــى 

صناعــات مختلفــة.

إن الحــد األعلــى لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان الناتــج عــن عــدم ســداد الطــرف المقابــل هــو القيمــة اإلســمية للنقــد لــدى البنــوك والمدينيــن 
والمســتحق مــن أطــراف ذات صلــة.
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جـ - مخاطر العملة األجنبية
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العملــة األجنبيــة والناتجــة عــن المعامــالت التــي تتــم بعمـــالت غيــر الدينــار الكويتــي. ويمكــن للمجموعــة تخفيــض خطــر 
ــالل اســتخدامها لمشــتقات األدوات الماليــة. وتحــرص المجموعــة علــى إبقــاء صافــي  تعرضهــا لتقلبــات أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة مــن خـ
التعــرض لمخاطــر العملــة األجنبيــة فــي مســتوى معقــول ، وذلــك مــن خــالل التعامــل بعمــالت ال تتقلــب بشــكل جوهــري مقابــل الدينــار الكويتــي.

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

األثر على الدخل
 الشامل اآلخر 

المجمع
)دينار كويتي(

األثر على بيان 
األرباح أو الخسائر 

المجمع
)دينار كويتي(

)زيادة / النقص(
مقابل

الدينار الكويتي

2016

± 891,276 ± 406,844   + 5% درهم اماراتي

± 80,688 ± 2,607   + 5% ريال سعودي

± 129,682 ± 8,355   + 5% ريال قطري

األثر على الدخل
 الشامل اآلخر 

المجمع
)دينار كويتي(

األثر على بيان 
األرباح أو الخسائر 

المجمع
)دينار كويتي(

)زيادة / النقص(
مقابل

الدينار الكويتي

2015

+ 787,104 + 400,832   + 5% درهم اماراتي

+ 79,418 + 2,566   + 5% ريال سعودي

+ 128,018 + 8,248   + 5% ريال قطري
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د -  مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة تنتــج عــن عــدم مقــدرة المجموعــة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة لســداد التزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. وإلدارة هــذه 
المخاطــر تقــوم المجموعــة بتقييــم المقــدرة الماليــة لعمالئهــا بشــكل دوري، وتســتثمر فــي االســتثمارات القابلــة للتســييل الســريع. تــم اإلفصــاح 

عــن تحليــل اســتحقاق المطلوبــات الماليــة فــي االيضــاح رقــم )36(.

هـ - مخاطر أسعار أدوات الملكية
إن مخاطــر أســعار أدوات الملكيــة هــي مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة ألدوات الملكيــة كنتيجــة لتغيــرات مســتوى مؤشــرات أدوات الملكيــة وقيمــة 
األســهم بشــكل منفــرد. إن التعــرض لمخاطــر ســعر أدوات الملكيــة المصنفــة كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع ينشــأ مــن المحفظــة االســتثمارية 

للمجموعــة.

34 -  قياس القيمة العادلة 

تمثــل القيمــة العادلــة المبلــغ الممكــن اســتالمه مــن بيــع األصــل أو الممكــن دفعــه لســداد اإللتــزام مــن خــالل عمليــة تجاريــة بحتــة بيــن أطــراف الســوق 
كمــا فــي تاريــخ القيــاس . يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى فرضيــة إتمــام عمليــة بيــع األصــل أو ســداد اإللتــزام بإحــدى الطــرق التاليــة:

من خالل السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام.	 

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

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها أو اإلفصــاح عنهــا بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة مــن خــالل مســتوى قيــاس 
متسلســل إســتنادا إلــى أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري نســبة إلــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل كمــا يلــي:

المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المماثلة.	 

المســتوى الثانــي: ويشــمل أســس التقييــم والتــي يكــون فيهــا أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري نســبة إلــى قيــاس القيمــة العادلــة متاحــا 	 
إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

المســتوى الثالــث: ويشــمل أســس التقييــم والتــي يكــون فيهــا أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري نســبة إلــى قيــاس القيمــة العادلــة غيــر 	 
متــاح.

كمــا فــي 31 ديســمبر، فــإن القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة ، بإســتثناء بعــض الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع والمســجلة 
بالتكلفــة كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم )8( لقــد قــدرت إدارة المجموعــة أن القيمــة العادلــة ألدواتهــا الماليــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة بشــكل كبيــر 

نظــرا لقصــر فتــرة إســتحقاق هــذه األدوات الماليــة.

إن مستويات القيمة العادلة للعقارات االستثمارية تم االفصاح عنها في إيضاح رقم )10(.

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

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم اإلعتــراف بهــا فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس دوري، تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت هنــاك تحويــالت 
قــد تمــت لهــم بيــن مســتويات القيــاس المتسلســل وذلــك عــن طريــق إعــادة تقديــر أســاس التصنيــف )إســتنادا إلــى أقــل مســتوى مدخــالت جوهــري 

نســبة إلــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.



120

35 -  إدارة مخاطر الموارد المالية

إن هــدف المجموعــة عنــد إدارة مواردهــا الماليــة هــو المحافظــة علــى قدرتهــا علــى اإلســتمرار، وذلــك لتوفيــر عوائــد لحاملــي األســهم ومنافـــع 
للمســتخدمين الخارجييــن، وكذلــك للمحافظــة علــى هيــكل مثالــي للمــوارد الماليــة لتخفيــض إعبــاء خدمــة المــوارد الماليــة.  

وللمحافظــة أو لتعديــل الهيــكل المثالــي للمــوارد الماليــة ، يمكــن للمجموعــة تنظيــم مبالــغ التوزيعــات النقديــة المدفوعــة للمســاهمين، تخفيــض رأس 
المــال المدفــوع ، إصــدار أســهم جديــدة ، بيــع بعــض الموجــودات لتخفيــض الديــون ، ســداد قــروض أو الحصــول علـــى قــروض جديــدة. 

بالمقارنــة بالشــركات األخــرى فــي نفــس المجــال ، تقــوم المجموعــة بمراقبــة المــوارد الماليــة بإســتخدام نســبة الديــن إلــى المــوارد الماليــة ، والــذي 
يمثــل صافــي الديــون مقســوما علــى المــوارد الماليــة . يتــم إحتســاب صافــي الديــون كإجمالــي اإلقتــراض ناقصــا النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك. 

يتــم إحتســاب إجمالــي المــوارد الماليــة كحقــوق الملكيــة والتــي تظهــر فــي بيـــان المركـــز المالـــي المجمــع مضافــا اليهــا صافــي الديــون.

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

20162015

11,627,6127,067,985 بنوك دائنة

235,618,170208,900,543 قروض ودائنو مرابحة

)2,211,324()5,487,825(يخصم : نقد في الصندوق ولدى البنوك

241,757,957213,757,204 صافي الديون

116,917,231110,749,773 مجموع حقوق الملكية

358,675,188324,506,977 إجمالى الموارد المالية

%65.87%67.40نسبة الدين إلى الموارد المالية

36  - تحليل استحقاق الموجودات و المطلوبات المالية:

الجــدول التالــي يلخــص اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات المجموعــة. تــم تحديــد اســتحقاقات الموجــودات و المطلوبــات بنــاًء علــى توقــع اســتردادها او 
تســويتها. يســتند اســتحقاق الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع , عقــارات اســتثمارية ومخــزون عقــاري بنــاًء علــى تقديــر اإلدارة لســيولة هــذه الموجــودات.
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جدول االستحقاق الخاص بالموجودات و المطلوبات المالية كما يلي: 

في 31 ديسمبر 2016

الموجودات
من 1 الى
 3 شهور

من 3 إلى
 12 شهر

من سنة إلى 5 
المجموعسنوات

5,487,825 --5,487,825نقد في الصندوق ولدى البنوك

 21,437,863 -21,437,863-مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

2,026,169 -2,026,169-إجمالي المستحق من العمالء عن أعمال مقاوالت

11,993,409 -2,987,3439,006,066مستحق من أطراف ذات صلة

31,856,921 -4,127,21827,729,703مخزون 

12,148,718 -12,148,718-عقارات بغرض المتاجرة 

863,303 863,303--موجودات مالية متاحة للبيع

 3,404,545 3,404,545--استثمار في شركات زميلة 

196,730,683 196,730,683--عقارات استثمارية

12,428,32912,428,329--حق إنتفاع أراضي مستأجرة

96,217,480 96,217,480--ممتلكات وعقارات ومعدات

5,853,332 5,853,332--شهرة

315,497,672400,448,577 12,602,38672,348,519مجموع الموجودات

المطلوبات 

11,627,612-11,627,612-بنوك دائنة 

1,731,17021,098,1866,071,49728,900,853دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

1,468,936--1,468,936توزيعات مستحقة للمساهمين

2,681,500--2,681,500إجمالي المستحق إلى العمالء  عن أعمال مقاوالت

44,64644,646--مستحق إلى أطراف ذات صلة

29,763,354152,191,974181,955,328-قروض ألجل

9,160,00044,502,84253,662,842-دائنو مرابحة

3,189,6293,189,629--مخصص مكافأة نهاية الخدمة

5,881,60671,649,152206,000,588283,531,346مجموع المطلوبات 
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في 31 ديسمبر 2015

الموجودات
من 1 الى
 3 شهور

من 3 إلى
 12 شهر

من سنة إلى 5 
المجموعسنوات

2,211,324--2,211,324نقد في الصندوق ولدى البنوك

17,822,588-17,822,588-مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

2,215,887-2,215,887-إجمالي المستحق من العمالء عن أعمال مقاوالت

8,755,202-8,755,202-مستحق من أطراف ذات صلة

21,415,303-21,415,303-مخزون 

11,715,773-11,715,773-عقارات بغرض المتاجرة 

1,011,7131,011,713--موجودات مالية متاحة للبيع

7,852,9297,852,929--استثمار في شركات زميلة 

4,289,5294,289,529--إستثمار في شركات تابعة غير مجمعة

195,077,637195,077,637--عقارات استثمارية

12,428,32912,428,329--حق إنتفاع أراضي مستأجرة

81,332,37881,332,378--ممتلكات وعقارات ومعدات

4,977,7814,977,781--شهرة

2,211,32461,924,753306,970,296371,106,373مجموع الموجودات

المطلوبات 

7,067,985-7,067,985-بنوك دائنة 

1,653,09921,874,6526,817,42330,345,174دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

1,272,277--1,272,277توزيعات مستحقة للمساهمين

إجمالي المستحق إلى العمالء  عن 
2,664,465-2,664,465-أعمال مقاوالت

7,311,506-132,4137,179,093مستحق إلى أطراف ذات صلة

33,235,429126,123,364159,358,793-قروض ألجل

8,373,75041,168,00049,541,750-دائنو مرابحة

2,794,6502,794,650--مخصص مكافأة نهاية الخدمة

3,057,78980,395,374176,903,437260,356,600مجموع المطلوبات
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37 -  اإللتزامات المحتملة 

تتمثل اإللتزامات المحتملة للمجموعة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة فيما يلي :

2015  2016

13,171,150  14,627,057 خطابات ضمان 

10,845,041  4,813,572 إعتمادات مستندية

24,016,191  19,440,629

38 -  أرقام المقارنة

تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة للســنة الســابقة لتتالئــم مــع عــرض أرقــام الســنة الحاليــة. إن إعــادة التصنيــف ال يوجــد لهــا تأثيــر علــى صافــي 
حقــوق الملكيــة وصافــي نتائــج المجموعــة.




