التقـريـــر السنـــوي 2016

دار الآثار الإ�سالمية هي �إحدى امل�ؤ�س�سات الثقافية الرائدة يف الكويت وقد مت ت�أ�سي�سها
لإدارة الأن�شطة املتعلقة مبجموعة ال�صباح التي تعترب �إحدى �أروع جمموعات الفن
الإ�سالمي يف العامل .ت�ضم جمموعة ال�صباح �أكرث من � 30ألف حتفة تت�ضمن خمطوطات،
و�أجهزة علمية ،و�سجاد ،و�أقم�شة ،وجموهرات ،وخزف ،وزجاج ،وعاج ومعادن من عدة

بلدان من بينها �إ�سبانيا ،والهند ،وال�صني و�إيران.

تعر�ض التقارير ال�سنوية ل�شركات جمموعة �شركة م�شاريع الكويت )القاب�ضة( لهذا
العام جمموعة من املن�سوجات من جمموعة ال�صباح .وي�أتي ا�ستخدام هذه ال�صور يف
�إطار الدور الذي تلعبه �شركة م�شاريع الكويت يف احلفاظ على ثروات البالد ورعايتها،
جنباً �إىل جنب مع �سعيها نحو بناء م�ستقبل الكويت.

يعود تاريخ �صناعة الق�صا�صة التي تظهر يف ال�صورة (� )LNS 11 Tإىل منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر ميالدي يف تركيا .وهي م�صنوعة من املخمل املق�صب بخيوط معدنية
حتوي زخرفة من خطوط النمر وبقع الفهد ال�شهرية امل�سماة �شينتاماين ،مع �أ�شرطة
يف الفراغات عبارة عن غيوم �صينية .وقد مت ن�شر هذه ال�صورة بعد احل�صول على
موافقة كرمية من جمموعة ال�صباح ،دار الآثار الإ�سالمية.

صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت

يتضمن كل تقرير من التقارير السنوية لشركات مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) لهذا العام مجموعة
من المنسوجات من دار اآلثار اإلسالمية الذي يضم إحدى أفضل مجموعات الفن اإلسالمي في العالم .وقد تم
نشر هذه الصور بعد الحصول على موافقة كريمة من مجموعة الصباح ،دار اآلثار اإلسالمية.
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موجز عن أداء الشركة

موجز عن أداء الشركة لعام 2016

شركة الصناعات المتحدة

7.75

4.71

227.8

229.8

ت�أ�س�ست �شركة ال�صناعات املتحدة يف عام  ،1979وتهتم باال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي
وال�صحي .ت�ضم حمفظة ا�ستثمارات ال�شركة ا�ستثماريني �أ�سا�سيني وهما �شركة القرين
ل�صناعة الكيماويات البرتولية – �أحد �أكرب م�ستثمري الكويت يف قطاعي البرتوكيماويات
وال�صناعة؛ بالإ�ضافة �إىل �شركة التقدم التكنولوجي ) � ، ( ATCأحد ال�شركات املحلية
الرائدة يف جمال املعدات الطبية.
2015

أبرز نشاطات الشركة

2016

صافي األرباح
مليون د.ك

ارتفعت ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة بن�سبة  8%نظر ًا لتح�سن �أداء �شركة

17.36

10.56

2015

2016

الموجودات
مليون د.ك

123.0

121.1

القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية و�شركة التقدم التكنولوجي خالل عام .2016
ارتفعت �إيرادات توزيعات الأرباح بن�سبة  132%لت�صل اىل  1.0مليون دينار كويتي.
ارتفعت الأ�صول بن�سبة  1%باملقارنة بالعام املا�ضي لت�صل �إىل  230مليون دينار
كويتي نتيجة لزيادة اال�ستثمارات بعيدة املدى وح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة.
ارتفع �صايف الأرباح بن�سبة  64%مقارنة بالعام املا�ضي لي�صل �إىل  7.75مليون
دينار كويتي )  17.36فل�س لل�سهم ( باملقارنة بالعام املا�ضي.

2016

2015

ربحية السهم
فلس
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2015

2016

حقوق الملكية
مليون د.ك

أبرز البيانات المالية لعام 2016

2012

2013

2014

2015

م�ؤ�شرات قائمة الدخل )مليون د.ك(.
�إيرادات الت�شغيل

2016

4.39

6.02

11.68

10.70

14.90

0.00

0.24

1.61

()0.40

()0.21

-

-

-

-

-

()5.50

()10.81

()3.85

()5.59

()6.94

11.54

39.38

-

-

-

10.43

34.83

9.44

4.71

7.75

�صايف �أرباح  /خ�سارة )م�ساهمي ال�شركة الأم(

7.09

6.75

-

-

-

3.35

28.08

9.44

4.71

7.75

م�ؤ�شرات القوائم املالية )مليون د.ك(.
�إجمايل الأ�صول

�أرباح بيع جزء من اال�ستثمارات طويلة الأجل

�أرباح من �إعادة ت�صنيف �شركة زميلة �إىل �شركة تابعة
م�صاريف الت�شغيل

�إيرادات بيع ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
�صايف �أرباح  /خ�سارة العام
حقوق الأقلية

اال�ستثمارات
القرو�ض

حقوق امللكية
الربحية
ربح ال�سهم )فل�س( معاد �إدراجها

217

170

196

228

230

139

161

194

226

228

63

40

64

102

97

137

128

129

123

121

7

63

21

10.56

17.36

العائد على متو�سط حقوق امللكية

4.7%

18.0%

4.9%

2.2%

3.4%

7.7%

26.3%

7.1%

3.7%

6.3%

ر�أ�س املال
العائد على حقوق امللكية �إىل الأ�صول

العائد على متو�سط الأ�صول

ن�سب املديونية �إىل حقوق امللكية

62.9%

75.2%

65.8%

53.9%

52.6%

46.2%

62.1%

49.8%

82.6%

80.4%

م�ؤ�شرات ال�سيولة والأداء
اال�ستثمارات � /إجمايل الأ�صول
معدل دوران ال�سريع

64.1%

94.9%

99.1%

99.1%

99.1%

3.2%

5.1%

0.9%

0.8%

0.8%

11

أعضاء مجلس اإلدارة

12

أعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ  /خليفة العبداهلل الجابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ  /صباح محمد عبدالعزيز الصباح
نائب الرئيس والرئيس التنفيذي بالوكالة

السيد  /سعدون عبداهلل علي
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /جراح وليد محمد الناصر
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /عبدالسالم محمد البحر
عضو مجلس اإلدارة

13

رسالـة مـن مجلـس اإلدارة
وتقريـر اإلدارة

14

15

كلمة رئيس مجلـس اإلدارة

16

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يطيب لي بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم في مستهل
اجتماعنا الثامن والثالثين ،لمناقشة التقرير السنوي لشركة الصناعات
المتحدة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2016واستعراض أهم
ال إلى بيان النتائج.
اإلنجازات التي حققتها الشركة خالل السنة المالية وصو ً
استمرت الشركة خالل العام في تؤكد قدرتها على مواجهة كافة التحديات
والظروف االستثنائية التي تمر بها المنطقة ،وذلك بفضل استراتيجيتها الناجحة
وسياستها المتحفظة التي تحرص في المقام األول على تنمية وتعزيز حقوق
المساهمين.
حيث واصلت الشركة خالل العام المضي قدمًا في متابعة أعمالها وتحسين
نتائج اداء شركاتها وزيادة الدخل وفق الخطط الموضوعة ،وذلك بما يتماشى
مع االستراتيجية العامة وطبيعة استثمارات الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
كما ونجحت الشركة خالل العام في ظل العقبات االقتصادية التي شهدها

العالم خالل السنة المالية في تحقيق صافي ربح بقيمة  7.75مليون دينار

كويتي  ،أي ما يعادل نمو يبلغ نسبة  64بالمئة متمثلة في ربحية  17.36فلس

للسهم الواحد ،بالمقارنة بأرباح العام الماضي والتي بلغت  4.71مليون دينار
كويتي خالل العام الماضي .ويرجع السبب في تحقيق هذا االرتفاع الى ارتفاع
حصة أرباح الشركة من شركاتها الزميلة ،وباألخص من شركة القرين لصناعة
الكيماويات البترولية.
وبناء على النتائج المحققة خالل العام فقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع

أرباح نقدية بواقع  5بالمئة من رأس مال الشركة المدفوع ،أي ما يعادل 5
فلوس لكل سهم ،علمًا بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات المختصة
والجمعية العمومية للشركة.
وفي النهاية ال يسعني إال التعبير عن امتناني وشكري العميق لزمالئي أعضاء
مجلس اإلدارة ،ولجميع مساهمي الشركة على دعمهم وثقتهم التي نوليها

أكبر قدر من االحترام والتقدير ،كما نود أن نؤكد لكم أن اإلدارة تعمل جاهدة
لتحقيق المزيد من النتائج التي نأمل أن ترقى إلى طموحاتكم جميعا.
وجل أن يوفقنا جميعًا في خطواتنا المستقبلية وأن يكلل
ّ
ونسأل المولى عز

____________________________________

جهودنا بالتوفيق والنجاح.

الشيخ خليفة العبداهلل الجابر الصباح
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير اإلدارة

حضرات المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
استمر عام  2016في المرور خالل العديد من العقبات والتحديات االقتصادية السياسية التي واجها العالم في
معظم قطاعاته خالل السنوات الماضية ،ولذلك تركزت جهود االدارة في المحافظة ورفع مستويات األداء والربحية
من خالل التركيز على شركاتنا الزميلة على الرغم من استمرار تراجع معدالت أداء البيئة التشغيلية العالمية والمحلية،
وذلك بفضل استراتيجية الشركة الناجحة وسياستها المتحفظة التي تحرص في المقام األول على تنمية حقوق
المساهمين.
وذلك حرصًا على مواصلة الجهود لتنمية وزيادة حقوق المساهمين ،استمرت إدارة الشركة خالل العام في متابعة
ومراقبة أداء مساهماتها التشغيلية ،لتقييم فرص النمو والخطط التطويرية والتشغيلية الالزمة لزيادة العوائد بما
يتماشى مع خطط الشركة المستقبلية.
األداء المالي

ا نخف�ض �إجمايل القرو�ض بن�سبة  4%لي�صل �إىل 97.3مليون

بيان الدخل

دينار كويتي مقارنة بـ  101.6مليون دينار كويتي خالل العام املا�ضي.

بلغ �صايف �أرباح ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2016مبلغ  7.75دينار كويتي
مقارنة ب �أرباح قدرها  4.71دينار كويتي خالل العام املا�ضي ،م�سجلة ارتفاع بن�سبة
 64باملئة مقابل العام املا�ضي وبلغت ربحية ال�سهم خالل العام احلايل 17.36
فل�س  /لل�سهم مقارنة ب �أرباح بقيمة  10.56فل�س  /لل�سهم خالل العام املا�ضي.
ويرجع ارتفاع الأرباح املحققة خالل العام �إىل الأ�سباب التالية-:

استثمارات الشركة األساسية
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية
ت �أ�س�ست �شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية  QPIC-يف عام 2004
وبر�أ�س مال قدره  110مليون دينار كويتي وادرجت يف ال�سوق الكويتي للأوراق املالية

ارتفعت ح�صة ال�شركة من �أرباح ال�شركات الزميلة بن�سبة  8باملئة لت�صل
	�إىل  10.7مليون دينار كويتي مقارنة بـ  9.9مليون دينار كويتي خالل

يف عام  .2007تعد �شركة القرين من �أكرب م�ستثمري الق ط اع اخلا�ص املحليني يف
قط اعي البرتوكيماويات وال�صناعات .ت�ضم حمف ظة ا�ستثمارات �شركة القرين كل

العام املا�ضي نظراً لتح�سن ال�شركات الزميلة.

لوليفينات ،TKOC -
من �شركة ايكويت للبرتوكيماويات)ايكويت( ،ال�شركة الكويتية ل أ

ارتفع الدخل من توزيعات الأرباح امل�ستلمة خالل العام بن�سبة 132باملئة

ال�شركة الكويتية للعطريات  KARO -يف جمال �صناعة الكيماويات البرتولية ،كما

لي�صل �إىل  1.0مليون دينار كويتي.

متلك ح�ص�ص جوهرية يف كل من ال�شركة الوطنية للخدمات البرتولية )نابي�سكو(
يف قط اع اخلدمات النف ط ية ،وال�شركة املتحدة للم�شروعات النف ط ية ،UOP -

الميزانية العمومية المجمعة كما في

وال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�سدافكو( يف قط اع ال�صناعات الغذائية.

 31ديسمبر 2016

�شهد �إجمايل حجم �أ�صول ال�شركة خالل العام احلايل ارتفاع اً

شركة التقدم التكنولوجي

بن�سبة 1باملئة لي�صل �إىل  230مليون دينار كويتي مقارنة بـ228

�شركة م�ساهمة كويتية عامة ،ت �أ�س�ست يف عام  1981بغر�ض تقدمي اخلدمات

مليون دينار كويتي.

واملعدات الط بية لتغ ط ية كافة احتياجات الق ط اع ال�صحي املحلي وا لإقليمي

انخف�ض م�ستوى النقد والأ�صول ا ملتداولة بن�سبة  5%لي�صل 1.8

من �أطباء وم�ست�شفيات وخمتربات تخ�ص�صية يف الق ط اع اخلا�ص والعام .وهي

مليون دينار كويتي مقارنة بـ 1.9مليون دينار كويتي خالل العام املا�ضي.

�شركة رائدة يف جمالها ،حيث تلبي حاليا ال�شركة احتياجات  95باملئة من

�شهد بند اال�ستثمارات طويلة الأجل ارتفاع اً بن�سبة  1باملئة لي�صل

الق ط اع ال�صحي يف الكويت .يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع  15مليون دينار

 228مليون دينار كويتي مقارنة بـ  226مليون دينار كويتي نتيجة

كويتي ،وهي �شركة مدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية منذ عام .2007

	الرتفاع ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة.
ارتفع بند احل�سابات الدائنة بن�سبة  29باملئة لي�صل �إىل  4.6مليون
دينار كويتي مقارنة بـ  3.2مليون دينار كويتي ب�سبب امل�صروفات والفوائد
امل�ستحقة للدفع.
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تقرير اإلدارة

نظرة مستقبلية
تتابع إدارة الشركة التطورات المضطردة التي تشهدها األجواء االقتصادية والجيوسياسية سواء في الساحة الداخلية

والخارجية على حد سواء خالل الفترة القادمة من عام  2017وذلك بهدف إعادة تقييم األوضاع كلما دعت الحاجة،

واتخاذ اإلجراءات المالئمة التي من شأنها خدمة صالح المساهمين والعمل على الحفاظ على مسيرة الشركة وإنجازاتها
في السنوات السابقة مع التحفظ في القرارات والسياسات المتخذة وفق مقتضيات األحداث .وما زال لدى إدارة الشركة
الكثير من الطموح للمحافظة على مستوى األداء خالل األعوام القادمة استنادا إلى القدرات المتوفرة في الشركة.
كما وستواصل اإلدارة مساعيها وجهودها الحثيثة للوصول إلى أفضل الحلول والبدائل المتاحة لدفع
مسيرة مساهماتها التشغيلية وتحسين النتائج وتحقيق عوائد إيجابية متميزة .ونتطلع إلى تـذليل
الـعـقبـات التـي تـواجـه قـطـاع األعمال لخلق بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية وتعظيم
اإلنفاق الرأسمالي من خالل تطوير القوانين والتشريعات االقتصادية واإلجـراءات المـناسبة لتـعزيز
العـمل المؤسسي في ظل وجود نبرة متفائلة ومشرقة بتعافي القطاع االقتصادي خالل عام .2017
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 31ديسمبر 2016
مع
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
المحتويات
تقربر مراقبي الحسابات المستقلين
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة مساهمي شركة الصناعات المتحدة

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين

عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم

شركة الصناعات المتحدة ش.م.ك( .مقفلة)

قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسبًا ،عن األمور المتعلقة بأساس

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم
اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي

الرأي

بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة الصناعات المتحدة
ش.م.ك( .مقفلة) («الشركة األم») وشركاتها التابعة (يشار إليها
معا بـ»المجموعة») ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع

يتحمل المسؤولين عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية
إعداد التقارير المالية للمجموعة.

كما في  31ديسمبر  2016وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة به للسنة

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما

المجمعة

في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة .في رأينا أن البيانات

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية

المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي

المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن

المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في  31ديسمبر

الغش أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا.

 2016وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة

إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

ال يضمن أن عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سوف
دائما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها .وقد
تنتهي
ً

أساس الرأي

تنشأ األخطاء المادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية .إن
ً
طبقا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في
مسؤولياتنا

من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على

تقريرنا في قسم «مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات

القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس
هذه البيانات المالية المجمعة.

المالية المجمعة» .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لميثاق
األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس

أحكاما
كجزء من التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا
ً
ً
مهنية وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما

بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولميثاق

قمنا بما يلي:

الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وقد قمنا بالوفاء
المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وإننا
نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم
أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

•

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية

المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ
إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات
المالية المجمعة

إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية

عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن

المجمعة بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن

التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة

أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية
مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو
الخطأ.
22

أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.

الداخلية.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة مساهمي شركة الصناعات المتحدة

تقرير مراقب الحسابات المستقل

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها

إلى حضرات السادة المساهمين

النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما

شركة الصناعات المتحدة ش.م.ك( .مقفلة) (تتمة)

في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم
تحديدها أثناء أعمال التدقيق.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
• فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع

في رأينا أيضًا إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن

إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي

البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة

حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.

الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع
ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات

•

تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى

واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات

معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة

المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون

من قبل اإلدارة.

الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،وعقد التأسيس
والنظام األساسي للشركة األم ،وأنه قد أجري الجرد وفقًا لألصول

التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ

المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات

•

االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادًا إلى أدلة التدقيق التي

لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،أو لعقد

حصلنا عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق

التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم ،خالل السنة المنتهية في

ً
شكا جوهريًا حول قدرة
باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير

 31ديسمبر  2016على وجه قد يكون له تأثيرًا ماديًا على نشاط

المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.

الشركة األم أو مركزها المالي.

وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن نأخذ
بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة
في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة
اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على الرغم من ذلك ،قد
تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن
متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات

وليد عبد اهلل العصيمي

المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات

سجل مراقبي الحسابات رقم  68فئة أ

المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة

من العيبان والعصيمي وشركاهم

بأسلوب يحقق العرض العادل.

		
عضو في إرنست ويونغ
 5مارس 2017

• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية

الكويت

للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات
المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف
ً
كاملة
على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل المسؤولية
عن رأي التدقيق.
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بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاحات

اإليرادات
حصة يف نتائج من رشكات زميلة
خسائر محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
خسارة بيع استثامر يف رشكة زميلة
صايف ربح التقييم العادل لحصة امللكية املحتفظ بها سابقا يف رشكة مشرتاة
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات فوائد
إيرادات أخرى
املرصوفات
مرصوفات عمومية وإدارية
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
مرصوف فوائد
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
زكاة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح السنة

6

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

9,888,331

9,949,392

)(278,478

)(396,850

6

)(206,981

-

6

4,014,370

-

1,030,279

443,193

3,417

26,478

238,290

284,965

14,689,228

10,307,178

1,315,048

1,389,171

414,770

-

5,168,829

4,103,046

6,898,647

5,492,217

7,790,581

4,814,961

-

31,215

-

30,455

40,000

40,000

7,750,581

4,713,291

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة
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بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاحات
ربح السنة

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

7,750,581

4,713,291

إيرادات شاملة أخرى:
بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إىل بيان الدخل املجمع:
موجودات مالية متاحة للبيع:
 صايف التغريات يف القيمة العادلة ملوجودات مالية متاحة للبيع صايف الخسائر من بيع موجودات مالية متاحة للبيع املحول إىل بيانالدخل املجمع
 خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع محولة إىل بيان الدخلاملجمع
حصة يف الخسائر الشاملة األخرى من رشكات زميلة
املحول إىل بيان الدخل املجمع من بيع جزيئ الستثامر يف رشكة زميلة
خسائر شاملة أخرى للسنة
إجاميل اإليرادات الشاملة للسنة

)(3,606,066

)(2,644,234

5

)(278,478

)(396,850

5

414,770

-

6

)(3,861,860

882,245

6

)(84,165

-

)(7,415,799

)(2,158,839

334,782

2,554,452

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة
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بيان المركز المالي المجمع
كما في في  31ديسمبر 2016

إيضاحات

املوجودات

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

موجودات متداولة
نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات أخرى ومدفوعات مقد ًما
املستحق من أطراف ذات عالقة
إجاميل املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
موجودات مالية متاحة للبيع
استثامر يف رشكات زميلة
معدات مكتبية
إجاميل املوجودات غري املتداولة
مجموع املوجودات

1,799,543

1,888,559

2,701

9,830

4

9,268

-

1,811,512

1,898,389

5

28,838,749

37,435,984

6

199,150,094

188,546,141

7

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مطلوبات متداولة
املستحق إىل أطراف ذات عالقة
مطلوبات اخرى
قروض تحمل فوائد
إجاميل املطلوبات املتداولة
مطلوبات غري متداولة
قروض تحمل فوائد
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
إجاميل املطلوبات غري املتداولة
مجموع املطلوبات

227,992,312
229,803,824

227,883,938

7

7,275,343

3,693

8

4,062,311

3,153,832

9

97,300,000

61,550,000

108,637,654

64,707,525

9

حقوق امللكية
رأس املال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي خيارات األسهم للموظفني
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
احتياطيات أخرى
أرباح محتفظ بها
إجاميل حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

3,469

3,424
225,985,549

-

40,000,000

42,610

156,551

42,610

40,156,551

108,680,264

104,864,076

10

49,546,875

10

7,591,193

7,591,193

10

)(5,067,052

)(5,067,052

10

15,647,165

14,868,107

10

15,647,165

14,868,107

1,929,152

1,929,152

144,484

144,484

1,676,590

9,434,326

2,783,496

2,496,341

774,217

719,435

30,450,275

26,488,894

121,123,560

123,019,862

229,803,824

227,883,938

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ صباح محمد عبدالعزيز الصباح
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي باإلنابة
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49,546,875

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاحات

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

أنشطة التشغيل
الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

7,790,581

4,814,961

()9,888,331

()9,949,392

خسائر محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

278,478

396,850

إيرادات توزيعات أرباح

()1,030,279

()443,193

إيرادات فوائد

()3,417

()26,478

خسارة بيع استثامر يف رشكة زميلة

6

206,981

-

ربح التقييم العادل لحصة امللكية املحتفظ بها سابقاً يف رشكة مشرتاة

6

()4,014,370

-

إيرادات أخرى

()237,984

()278,089

تعديالت لـ :
حصة يف نتائج من رشكات زميلة

6

خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

414,770

-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

12,750

29,223

استهالك

1,105

1,539

مرصوف فوائد

5,168,829

4,103,046

()1,300,887

()1,351,533

التغريات يف موجودات ومطلوبات التشغيل:
موجودات أخرى ومدفوعات مقد ًما
املستحق من  /إىل اطراف ذات عالقة
دائنون ومطلوبات أخرى
النقد الناتج من (املستخدم يف) العمليات

7,129

()5,738

7,262,381

3,297

764,895

789,464

6,733,518

()564,510

رضائب مدفوعة

-

()61,670

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

()40,000

()40,000

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني مدفوعة

()126,691

()56,024

صايف التدفقات النقدية الناتجة من (املستخدمة من) أنشطة التشغيل

6,566,827

()722,204

أنشطة االستثامر
رشاء استثامر متاح للبيع

()1,523,050

()39,898,017

رشاء معدات مكتبية

()1,149

()604

رشاء حصة إضافية يف رشكات زميلة

6

()13,554,000

()96,710

متحصالت من بيع استثامر يف رشكة زميلة

6

13,554,000

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

-

1,030,279

443,193

3,680,068

3,899,571

متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

1,557,263

11,924,802

إيرادات فوائد مستلمة

3,417

26,478

صايف التدفقات النقدية الناتجة من (املستخدمة يف) أنشطة االستثامر

4,746,828

()23,701,287

صايف الحركة يف قروض تحمل فائدة

()4,250,000

37,300,000

تكلفة متويل مدفوعة

()4,938,195

()3,603,163

توزيعات أرباح مدفوعة

()2,233,582

()8,843,733

صايف التدفقات النقدية (املستخدمة يف) الناتجة من أنشطة التمويل

()11,421,777

24,853,104

صايف (النقص) الزيادة يف النقد واألرصدة لدى البنوك

()108,122

429,613

النقد واألرصدة لدى البنوك يف  1يناير

1,746,732

1,317,119

1,638,610

1,746,732

توزيعات ارباح مستلمة من رشكات زميلة

6

أنشطة التمويل

النقد واألرصدة لدى البنوك يف  31ديسمرب

4
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية  31ديسمبر 2016
كام يف  31ديسمرب
2015

املحول إىل االحتياطيات

توزيعات أرباح (إيضاح )10

إجاميل (الخسائر) اإليرادات
الشاملة للسنة

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى
للسنة

ربح السنة

كام يف  1يناير
2015

كام يف  31ديسمرب
2016

املحول إىل االحتياطيات

توزيعات أرباح (إيضاح )10

إجاميل (الخسائر) اإليرادات
الشاملة للسنة

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى
للسنة

ربح السنة

كام يف  1يناير
2016

49,546,875

-

-

-

-

-

49,546,875

49,546,875

-

-

-

-

-

49,546,875

دينار كويتي

رأس املال

7,591,193

-

-

-

-

-

7,591,193

7,591,193

-

-

-

-

-

7,591,193

دينار كويتي

عالوة إصدار
أسهم

14,868,107

475,329

-

-

-

-

14,392,778

15,647,165

779,058

-

-

-

-

14,868,107

دينار كويتي

14,868,107

475,329

-

-

-

-

14,392,778

15,647,165

779,058

-

-

-

-

14,868,107

دينار كويتي

1,929,152

1,929,152

-

-

-

-

-

144,484

-

-

-

-

-

144,484

144,484

-

-

-

-

-

144,484

مجموع حقوق امللكية

1,929,152

-

-

-

-

-

1,929,152

دينار كويتي

دينار كويتي

9,434,326

-

-

()3,802,687

()3,802,687

-

13,237,013

1,676,590

-

-

()7,757,736

()7,757,736

-

9,434,326

دينار كويتي

التغريات
املرتاكمة يف
القيمة العادلة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية المجمعة

()5,067,052

-

-

-

-

-

()5,067,052

()5,067,052

-

-

-

-

-

()5,067,052

دينار كويتي

أسهم خزينة

احتياطي
قانونــي

احتياطي
اختياري

احتياطي
أسهم خزينة

مجموع حقوق امللكية

احتياطي
خيارات
األسهم
للموظفني

2,496,341

-

-

1,643,848

1,643,848

-

852,493

2,783,496

-

-

287,155

287,155

-

2,496,341

دينار كويتي

احتياطي
تحويل
عمالت أجنبية

719,435

-

-

-

-

-

719,435

774,217

-

-

54,782

54,782

-

26,488,894

()950,658

()8,924,337

4,713,291

-

4,713,291

31,650,598

30,450,275

123,019,862

-

()8,924,337

2,554,452

()2,158,839

4,713,291

129,389,747

121,123,560

()1,558,116

()2,231,084

()2,231,084

334,782

()7,415,799

7,750,581

123,019,862

-

7,750,581

-

7,750,581

26,488,894

دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

719,435

دينار كويتي

احتياطي آخر

أرباح محتفظ
بها
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2016
1

معلومات حول الشركة

تم الترصيح بإصدار البيانات املالية املجمعة لرشكة الصناعات املتحدة ش.م.ك( .مقفلة) «الرشكة األم» ورشكاتها التابعة يشار إليها معاً بـ «املجموعة» من قبل مجلس اإلدارة يف
 5مارس .2017للجمعية العمومية للمساهمني صالحية تعديل هذه البيانات املالية املجمعة بعد إصدارها .أدرجت الرشكة األم يف سوق الكويت لألوراق املالية حتى تاريخ 28
ديسمرب  2014وتأسست يف  28مارس  1979وتتمثل أنشطتها فيام ييل:
-

املساهمة واالكتتاب يف الرشكات الصناعية والرشكات األخرى ذات األنشطة املكملة لها أو املرتبطة بأنشطة الرشكة األم وكذلك القيام بتمويلها وإدارتها واملتاجرة يف أسهمها.

-

اإلنتاج واملتاجرة يف السجاد واألثاث واألصباغ والصناعات األخرى املكملة لها.

-

استغالل الفوائض املالية يف محافظ وصناديق تدار من قبل رشكات متخصصة.

-

تقديم خدمات املشورة الفنية واالقتصادية املتعلقة باالستثامرات الصناعية.

-

تأسيس وتسويق وإدارة صناديق االستثامر املتخصصة يف القطاع الصناعي وقطاع الخدمات املساند للقطاع الصناعي يف دولة الكويت ويف الخارج.

-

تطوير املشاريع واملناطق الصناعية.

-

تأسيس املشاريع الصناعية أو املشاركة فيها.

إن عنوان املكتب املسجل للرشكة األم هو ص.ب 25821 .الصفاة  13119دولة الكويت.
إن الرشكة األم الكربى هي رشكة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.ع« .الرشكة األم الكربى» وهي رشكة مدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية.
تم إصدار قانون الرشكات الجديد رقم  1لسنة  2016يف  24يناير  ،2016وتم نرشه يف الجريدة الرسمية بتاريخ  1فرباير  2016والذي مبوجبه تم إلغاء قانون الرشكات
رقم  25لسنة  ،2012والتعديالت الالحقة له .وفقاً للامدة رقم ( ،)5سوف يتم تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتبارا ً من  26نوفمرب  .2012تم اصدار الالئحة التنفيذية
الجديدة للقانون رقم  1لسنة  2016يف  12يوليو  2016وتم نرشها يف الجريدة الرسمية بتاريخ  17يوليو  2016وبهذا فقد ألغي العمل بالالئحة التنفيذية للقانون رقم
 25لسنة .2012
2

السياسات المحاسبية الهامة

أساس اإلعداد

تم إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية املعدل ليتضمن قياس املوجودات املالية املتاحة للبيع وفقًا للقيمة العادلة .تم عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار
الكويتي الذي ميثل أيضً ا العملة الرئيسية للرشكة األم.
بيان االلتزام

تم إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية.
التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

إن السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد هذه البيانات املالية املجمعة مامثلة لتلك املستخدمة يف السنة السابقة باستثناء تطبيق التعديالت عىل املعايري الدولية للتقارير املالية
ذات الصلة باملجموعة .ليس لتطبيق هذه التعديالت تأثري جوهري عىل البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10والمعيار الدولي للتقارير المالية  12ومعيار المحاسبة الدولي  28شركات
االستثمار :تطبيق استثناء التجميع

تتناول التعديالت املشكالت التي ظهرت يف تطبيق استثناء الرشكات االستثامرية طبقًا للمعيار الدويل للتقارير املالية  10البيانات املالية املجمعة .توضح التعديالت عىل املعيار
الدويل للتقارير املالية  10أن اإلعفاء من عرض البيانات املالية املجمعة ينطبق عىل رشكة أم تشكل رشكة تابعة لرشكة استثامر عندما تقيس رشكة االستثامر كافة رشكاتها التابعة
وفقًا للقيمة العادلة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2016
2

السياسات المحاسبية الهامة 	(تتمة)

إضافة إىل ذلك ،توضح التعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية  10أنه يتم التجميع فقط للرشكة التابعة لرشكة استثامر ال تشكل رشكة استثامر يف حد ذاتها وتقدم خدمات
دعم لرشكة االستثامر .ويتم قياس كافة الرشكات التابعة األخرى وفقًا للقيمة العادلة .تسمح التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل  28االستثامرات يف الرشكات الزميلة ورشكات
املحاصة للمستثمر عند تطبيق طريقة حقوق امللكية باملحافظة عىل تطبيق قياس القيمة العادلة املطبق من قبل الرشكة الزميلة أو رشكة املحاصة املرتبطة بالرشكة االستثامرية فيام
يخص حصصه يف الرشكات التابعة .ترسي هذه التعديالت بأثر رجعي وليس لها أي تأثري عىل املجموعة حيث إن املجموعة ال تطبق استثناء التجميع.
أساس التجميع

تتضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للرشكة األم ورشكاتها التابعة مبا يف ذلك الرشكات ذات األغراض الخاصة .وتنشأ السيطرة عندما تتعرض املجموعة أو يكون لها حقوق
يف عوائد متغرية من مشاركتها يف الرشكة املستثمر فيها ويكون لديها القدرة عىل التأثري عىل تلك العوائد من خالل سيطرتها عىل الرشكة املستثمر فيها .وبصورة محددة ،تسيطر
املجموعة عىل الرشكة املستثمر فيها فقط عندما يكون لدى املجموعة:
-

سيطرة عىل الرشكة املستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي متنحها القدرة الحالية عىل توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالرشكة املستثمر فيها)

-

تعرض أو حقوق يف عوائد متغرية من مشاركتها يف الرشكة املستثمر فيها

-

القدرة عىل استخدام سيطرتها عىل الرشكة املستثمر فيها يف التأثري عىل عائداتها

عندما تحتفظ املجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مامثلة للرشكة املستثمر فيها ،تأخذ املجموعة يف اعتبارها كافة املعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى
سيطرتها عىل الرشكة املستثمر فيها مبا يف ذلك:
-

الرتتيب التعاقدي القائم مع حاميل األصوات اآلخرين يف الرشكة املستثمر فيها

-

الحقوق الناتجة من الرتتيبات التعاقدية األخرى

-

حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت املحتملة

تعيد املجموعة تقييم مدى سيطرتها عىل الرشكة املستثمر فيها يف حالة إذا كانت املعلومات والظروف تشري إىل وجود تغريات يف عامل واحد أو أكرث من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ
تجميع الرشكة التابعة عندما تحصل املجموعة عىل السيطرة عىل الرشكة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد املجموعة سيطرتها عىل الرشكة التابعة .ويتم إدراج املوجودات
واملطلوبات واإليرادات واملرصوفات املتعلقة بالرشكة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة البيانات املالية املجمعة من تاريخ حصول املجموعة عىل السيطرة حتى تاريخ
توقف سيطرة املجموعة عىل الرشكة التابعة.
تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة أألخرى مبساهمي الرشكة األم والحصص غري املسيطرة حتى إن أدى ذلك إىل رصيد عجز يف الحصص غري املسيطرة .ويتم
إجراء تعديالت عند الرضورة عىل البيانات املالية للرشكات التابعة ليك تتامىش السياسات املحاسبية مع السياسات املحاسبية للمجموعة .ويتم استبعاد كافة املوجودات واملطلوبات
فيام بني رشكات املجموعة وحقوق امللكية واإليرادات واملرصوفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيام بني أعضاء املجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم املحاسبة عن التغري يف حصة امللكية لرشكة تابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .إذا فقدت املجموعة السيطرة عىل رشكة تابعة ،فإنها:
-

تستبعد موجودات (مبا يف ذلك الشهرة) ومطلوبات الرشكة التابعة.

-

تستبعد القيمة املدرجة بالدفاتر للحصص غري املسيطرة.

-

تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية املرتاكمة املسجلة يف حقوق امللكية.

-

تعمل عىل تحقق القيمة العادلة للمقابل املستلم.

-

تعمل عىل تحقق القيمة العادلة ألي استثامر محتفظ به.

-

تعمل عىل تحقق أي فائض أو عجز يف بيان الدخل املجمع.
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السياسات المحاسبية الهامة 	(تتمة)

-

تعيد تصنيف حصة الرشكة األم من البنود املسجلة سابقاً يف اإليرادات الشاملة االخرى إىل األرباح أو الخسائر أو األرباح املحتفظ بها ،إذا كان ذلك

			

مناسباً ومتى اقتضت الرضورة إذا قامت املجموعة بشكل مبارش ببيع املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة.
فيام ييل الرشكات التابعة للمجموعة:

اسم الرشكة التابعة
رشكات محتفظ بها بشكل مبارش
الرشكة الكويتية الوطنية للمرشوعات
الصناعية ش.م.ك( .مقفلة)
رشكة صناعات الخليج املتحدة ذ.م.م.
الرشكة الكويتية الوطنية للمرشوعات
الصناعية ش.م.ك( .مقفلة)
رشكة مشاريع الرشق للتجارة العامة
ذ.م.م.

حصة امللكية كام يف  31ديسمرب

بلد التأسيس
2016

2015

الكويت

99.95%

99.95%

السعودية

95.00%

95.00%

الكويت

99.00%

99.00%

دمج األعمال والشهرة

يتم املحاسبة عن دمج األعامل باستخدام طريقة الحيازة املحاسبية .تقاس تكلفة الحيازة وفقاً ملجموع املقابل املحول ،ويقاس بالقيمة العادلة يف تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص
غري مسيطرة يف الرشكة املشرتاة .بالنسبة لكل عملية دمج أعامل ،يقوم املشرتي بقياس الحصص غري املسيطرة يف الرشكة املشرتاة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة يف صايف قيمة
املوجودات املحددة للرشكة املشرتاة .تدرج تكاليف الحيازة كمرصوفات عند تكبدها.
عندما تقوم املجموعة بحيازة أعامل ،تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغرض التصنيف والتحديد املناسب وفقاً للرشوط التعاقدية والظروف االقتصادية والرشوط
ذات الصلة كام يف تاريخ الحيازة.
عند تحقيق دمج األعامل عىل مراحل ،فإن القيمة العادلة يف تاريخ الحيازة لحصة ملكية املشرتي املحتفظ بها سابقاً يف الرشكة املشرتاة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كام يف تاريخ
الحيازة ويتم إدراج الربح  /الخسارة الناتجة يف بيان الدخل املجمع.
إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل املشرتي سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ الحيازة .إن التغريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل الذي من املقدر أن
يكون أصال أو التزاما سوف يتم إدراجها وفقاً ملعيار املحاسبة الدويل  - 39األدوات املالية :التحقق والقياس ،إما يف بيان الدخل املجمع أو كتغري يف اإليرادات الشاملة األخرى .عند
تصنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية ،لن يعاد قياسه حتى يتم تسويته نهائياً ضمن حقوق امللكية .يف الحاالت التي ال يقع فيها املقابل املحتمل ضمن نطاق معيار املحاسبة الدويل
 ،39يتم إعادة قياسه وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية املناسب.
يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة املقابل املحول عن حصة املجموعة يف القيمة العادلة لصايف املوجودات التي تم حيازتها واملطلوبات املقدرة .إذا كان هذا املقابل
أقل من القيمة العادلة لصايف موجودات الرشكة التابعة التي تم حيازتها ،يدرج الفرق مبارش ًة يف بيان الدخل املجمع.
بعد التحقق املبديئ ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر مرتاكمة من انخفاض القيمة .لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم توزيع الشهرة املكتسبة يف دمج األعامل ،من تاريخ
الحيازة ،عىل كل وحدة من وحدات املجموعة إلنتاج النقد التي من املتوقع أن تستفيد من دمج األعامل برصف النظر عن تخصيص املوجودات أو املطلوبات األخرى للرشكة املشرتاة
إىل تلك الوحدات.
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عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد يتم استبعاد جزء من العملية بداخل الوحدة ،يتم إدراج الشهرة املرتبطة بالعملية املستبعدة يف القيمة املدرجة بالدفاتر للعملية
عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العملية .يتم قياس الشهرة املستبعدة يف هذه الحالة عىل أساس القيم النسبية للعملية املستبعدة والجزء املحتفظ به من وحدة
إنتاج النقد.
تحقق اإليرادات

تتحقق اإليرادات إىل الحد الذي يكون فيه تدفق املنافع االقتصادية إىل املجموعة محتمال وميكن قياس اإليرادات بصورة موثوق فيها .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل
املستلم .يجب االلتزام مبعايري التحقق املحددة التالية قبل تحقق اإليرادات:
ربح من بيع املوجودات املالية
تقاس أرباح بيع املوجودات املالية بالفرق بني املحصل من البيع والقيمة املدرجة بالدفاتر لالستثامر كام يف تاريخ البيع وتتحقق عند البيع.
إيرادات توزيعات األرباح
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت حق الرشكة يف استالم تلك الدفعات.
إيرادات فوائد
يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعيل عىل أساس توزيع زمني نسبي.
الضرائب

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحتسب الرشكة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1وفقاً لطريقة االحتساب املعدلة استنادا ً إىل قرار مجلس إدارة املؤسسة ،الذي ينص عىل أن اإليرادات من
الرشكات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واملحول إىل االحتياطي القانوين يجب استبعادها من ربح السنة عند تحديد حصة املؤسسة.
رضيبة دعم العاملة الوطنية
تحتسب الرشكة األم رضيبة دعم العاملة الوطنية وفقاً لقانون  19لسنة  2000وقرار وزارة املالية رقم  24لسنة  2006بنسبة  %2.5من أرباح املجموعة للسنة الخاضعة
للرضائب .وفقاً للقانون ،يتم اقتطاع اإليرادات من الرشكات الزميلة والتابعة وتوزيعات األرباح النقدية من الرشكات املدرجة والتي تخضع لرضيبة دعم العاملة الوطنية من أرباح السنة.
الزكاة
يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة  %1من ربح الرشكة األم وفقاً لقرار وزارة املالية رقم  58لسنة .2007
الرضائب عىل الرشكات التابعة األجنبية
يتم احتساب الرضائب املفروضة عىل الرشكات التابعة األجنبية عىل أساس املعدالت الرضيبية املطبقة والتي يتم تحديدها وفقاً للقوانني واللوائح والتعليامت السائدة يف الدول التي
تعمل فيها تلك الرشكات التابعة .تدرج رضيبة الدخل املستحقة عىل األرباح الخاضعة للرضائب ( الرضيبة الحالية ) كمرصوفات يف الفرتة التي تحقق فيها تلك األرباح وفقاً للتعليامت
املالية للدول املعنية التي تعمل فيها املجموعة.
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الموجودات والمطلوبات المالية
الموجودات المالية

يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن نطاق معيار املحاسبة الدويل  39إما كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كموجودات مالية متاحة للبيع،
متى كان ذلك مناسباً .عندما يتم تسجيل املوجودات املالية مبدئياً يتم قياسها بالقيمة العادلة زائدا التكاليف املتعلقة مبارش ًة باملعاملة يف حالة االستثامرات غري املدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
تصنف املجموعة موجوداتها املالية كـ «نقد وأرصدة لدى البنوك» و»موجودات أخرى ومدفوعات مقدماً» و»مستحق من أطراف ذات عالقة» و»موجودات مالية متاحة للبيع».
تقوم املجموعة بتحديد تصنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبديئ وتقوم بإعادة تقييم هذا التصنيف يف تاريخ التقارير املالية متى كان ذلك مسموحا به ومناسباً.
إن جميع مشرتيات ومبيعات املوجودات املالية بالطريقة االعتيادية يتم تسجيلها عىل أساس تاريخ املتاجرة ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة برشاء األصل .إن مشرتيات أو
مبيعات الطريقة االعتيادية هي مشرتيات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموماً بالنظم أو بالعرف السائد يف األسواق.
نقد وأرصدة لدى البنوك
يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك يف بيان املركز املايل املجمع من النقد لدى البنوك ويف الصندوق.ألغراض بيان التدفقات النقدية املجمع ،يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك من
النقد كام هو محدد أعاله ،بالصايف بعد الحساب املكشوف لدى البنك واألرصدة يف الحسابات املحتجزة لدى البنوك.
مدينون
يدرج املدينون مببلغ الفاتورة األصيل ناقصاً مخصص املبالغ مشكوك يف تحصيلها .يتم تقدير الديون املشكوك يف تحصيلها عندما يعد تحصيل املبلغ بالكامل أمرا ً غري محتمل .تشطب
الديون املشكوك يف تحصيلها عند عدم إمكانية اسرتدادها.
موجودات مالية متاحة للبيع
متثل املوجودات املالية املتاحة للبيع تلك املوجودات املالية غري املشتقة التي يتم تصنيفها كمتاحة للبيع أو تلك التي ال يتم تصنيفها كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر أو موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق أو قروض ومدينني.
بعد التحقق املبديئ ،يتم قياس املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر ضمن اإليرادات الشاملة االخرى  ،حتى يتم استبعاد االستثامر أو عندما يتم
تحديد االنخفاض يف قيمته ،حيث يتم يف ذلك الوقت إدراج األرباح والخسائر املرتاكمة املسجلة سابقًا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى يف بيان الدخل املجمع .إن املوجودات املالية
التي يتعذر قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق فيها يتم إدراجها بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت.
انخفاض قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية تحصيلها
يتم بتاريخ كل تقارير مالية ،إجراء تقييم لتحديد ميا إذا كان هناك دليل موضوعي عىل أن أصال ماليا محددا قد انخفضت قيمته .فإذا ما ظهر مثل ذلك الدليل ،تقيد خسارة االنخفاض
يف القيمة يف بيان الدخل املجمع .يتم تحديد انخفاض القيمة كام ييل:
	)1

بالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناقصاً أية خسارة انخفاض يف القيمة مدرجة
سابقاً يف بيان الدخل املجمع.

	)2

بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،فإن انخفاض القيمة هو الفرق بني القيمة املدرجة بالدفاتر والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية مخصومة
مبعدل السوق الحايل للعائد عىل أصل مايل مامثل.
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	)3

بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة ،فإن انخفاض القيمة يستند إىل التدفقات النقدية املقدرة مخصومة مبعدل الفائدة الفعلية األصيل.

يف حالة االستثامرات يف األسهم املصنفة كمتاحة للبيع ،فإن الدليل املوضوعي يتضمن حدوث انخفاض كبري أو متواصل يف القيمة العادلة لالستثامر إىل ما هو أدىن من تكلفته .يف حالة
وجود دليل عىل االنخفاض يف القيمة ،فإن الخسائر املرتاكمة (التي يتم قياسها بالفرق بني تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ،ناقصاً خسائر االنخفاض يف القيمة عىل االستثامر
املدرج سابقاً يف بيان الدخل املجمع) يتم استبعادها من اإليرادات الشاملة االخرى وتدرج يف بيان الدخل املجمع .ال يتم عكس خسائر االنخفاض يف القيمة عىل االستثامرات يف
األسهم من خالل بيان الدخل املجمع وتدرج الزيادات يف قيمتها العادلة بعد االنخفاض مبارش ًة ضمن اإليرادات الشاملة االخرى.
المطلوبات المالية

تصنف املجموعة مطلوباتها املالية كمستحق إىل أطراف ذات عالقة وقروض تحمل فوائد ودائنني وبعض املطلوبات األخرى.
الدائنون واملطلوبات األخرى
يتم قيد املطلوبات باملبالغ سوف يتم دفعها يف املستقبل لقاء بضائع أو خدمات تم تسلمها ،سواء صدرت بها فواتري من قبل املورد أو مل تصدر.
قروض تحمل فوائد
بعد التحقق املبديئ ،تقاس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل ويدرج أي فرق بني املتحصالت (بالصايف بعد تكاليف املعاملة)
وقيمة االسرتداد يف بيان الدخل املجمع عىل مدى فرتة القروض.
تتحقق الرسوم املدفوعة للحصول عىل تسهيالت القروض كتكاليف معاملة للقرض إىل الحد الذي يكون فيه من املحتمل سحب جزء من التسهيل أو التسهيل بأكمله .ويف هذه الحالة،
تؤجل الرسوم حتى يحدث السحب .وإىل الحد الذي ال يكون فيه دليل عىل أنه من املحتمل سحب جزء من التسهيل أو التسهيل بأكمله ،تتم رسملة الرسوم كمدفوعات مقد ًما
لخدمات السيولة وتطفأ عىل مدى فرتة التسهيل الذي تتعلق به.
عدم تحقق املوجودات واملطلوبات املالية
املوجودات املالية
ال يتم تحقق أصل مايل (أو جزء من األصل املايل أو جزء من مجموعة موجودات مالية مامثلة حسبام ينطبق عليه ذلك) عندما:
•

تنتهي الحقوق يف استالم التدفقات النقدية من األصل؛

•

تحتفظ املجموعة بالحق يف استالم التدفقات النقدية من األصل ولكن تتحمل التزاما بدفع التدفقات بالكامل دون تأخري مادي إىل طرف آخر مبوجب 			

ترتيب (القبض والدفع)؛ أو
•

تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل وإما (أ) أن تقوم بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل أو (ب) مل تقم 			

بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة عىل هذا األصل.
عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل ومل تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل أو مل تفقد السيطرة عىل األصل ،يتم
تسجيل األصل مبقدار استمرار املجموعة يف السيطرة عىل األصل .يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ شكل ضامن عىل األصل املحول بالقيمة املدرجة بالدفاتر األصلية لذلك األصل
أو الحد األقىص للمقابل املطلوب سداده من املجموعة أيهام أقل.
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املطلوبات املالية
ال يتحقق االلتزام املايل عند اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته .عند استبدال التزام مايل من نفس املقرض بالتزام مايل قائم وفقاً لرشوط ذات
اختالفات جوهرية ،أو يف حالة التعديل الجوهري يف رشوط االلتزام الحايل ،يتم التعامل مع هذا التغيري أو التعديل كعدم تحقق االلتزام األصيل وتحقق اللتزام جديد ،ويتحقق الفرق
يف القيم املدرجة بالدفاتر املتعلقة يف بيان الدخل املجمع.
املقاصة
تتم املقاصة فقط بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية عند وجود حق قانوين ملزم بإجراء املقاصة عىل املبالغ املسجلة وتتوفر النية للسداد عىل أساس الصايف أو تحقيق املوجودات
وتسديد االلتزامات يف آن واحد.
استثامر يف رشكات زميلة
ملموسا .والتأثري امللموس هو القدرة عىل املشاركة يف قرارات السياسات املالية والتشغيلية للرشكة املستثمر فيها ولكنها دون
الرشكة الزميلة هي رشكة متارس عليها املجموعة تأث ًريا
ً
التمتع بسيطرة أو سيطرة مشرتكة عىل تلك السياسات.

متاثل االعتبارات املستخدمة يف تحديد التأثري امللموس أو السيطرة املشرتكة تلك الرضورية لتحديد السيطرة عىل الرشكات التابعة .يتم املحاسبة عن استثامرات املجموعة يف رشكتها
الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية املحاسبية.
وفقاً لطريقة حقوق امللكية ،يسجل االستثامر يف رشكة زميلة مبدئياً بالتكلفة وتعدل القيمة املدرجة بالدفاتر لتسجيل تغريات ما بعد الحيازة يف حصة املجموعة يف صايف موجودات
الرشكة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالرشكة الزميلة ضمن القيمة املدرجة بالدفاتر لالستثامر وال يتم إطفاؤها أو اختبارها لتحديد انخفاض القيمة.
يعكس بيان الدخل املجمع حصة املجموعة يف نتائج عمليات الرشكة الزميلة .كام أن أي تغري يف اإليرادات الشاملة األخرى لتلك الرشكات املستثمر فيها يعرض كجزء من اإليرادات
الشاملة األخرى للمجموعة .إضافة إىل ذلك ،عند وجود تغري مسجل مبارش ًة يف حقوق ملكية الرشكة الزميلة ،تقوم املجموعة بإدراج حصتها يف هذا التغري ،متى أمكن ذلك ،واإلفصاح
عنها يف بيان التغريات يف حقوق امللكية .ويتم استبعاد األرباح والخسائر غري املحققة الناتجة عن املعامالت بني املجموعة والرشكة الزميلة مبقدار حصة املجموعة يف الرشكة الزميلة.
ويتم إدراج مجمل حصة املجموعة يف األرباح أو الخسائر يف مقدمة بيان الدخل املجمع يف بند منفصل عن ربح التشغيل وهو يتمثل يف األرباح او الخسائر بعد الرضيبة والحصص
غري املسيطرة يف الرشكات التابعة للرشكة الزميلة.
يتم إعداد البيانات املالية للرشكة الزميلة لنفس فرتة التقارير املالية للمجموعة .عند الرضورة ،يتم إجراء التعديالت لتتامىش السياسات املحاسبية للرشكة الزميلة مع تلك املستخدمة
من قبل املجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تحدد املجموعة ما إذا كان من الرضوري تحقق خسارة انخفاض يف قيمة استثامرها يف الرشكة الزميلة .تحدد املجموعة بتاريخ كل تقارير مالية
ما إذا كان هناك دليل موضوعي عىل أن االستثامر يف الرشكة الزميلة قد انخفضت قيمته .فإذا ما وجد ذلك الدليل ،تقوم املجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض يف القيمة بالفرق بني
القيمة املمكن اسرتدادها للرشكة الزميلة وقيمتها املدرجة بالدفاتر ،ثم تدرج الخسارة كـ «حصة يف أرباح رشكة زميلة» يف بيان الدخل املجمع.
عند فقد التأثري امللموس عىل الرشكة الزميلة ،تقوم املجموعة بقياس وإدراج أي استثامر متبقي بقيمته العادلة .كام تسجل أي فرق بني القيمة املدرجة بالدفاتر للرشكة الزميلة عند
فقد التأثري امللموس والقيمة العادلة لالستثامر املتبقي واملتحصالت من البيع يف بيان الدخل املجمع.
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انخفاض قيمة املوجودات غري املالية
تنخفض قيمة أصل إذا ما زادت قيمته املدرجة بالدفاتر عن قيمته املقدرة املمكن اسرتدادها .إن القيمة املمكن اسرتدادها لألصل هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البيع أو
القيمة أثناء االستخدام أيهام أكرب .إن القيمة العادلة لألصل ناقصاً التكلفة حتى البيع هي املبلغ املمكن الحصول عليه من بيع أصل ما يف معاملة ذات رشوط تجارية بحتة .إن القيمة
اثناء االستخدام هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة املتوقع أن تنشأ من االستخدام املستمر ألصل ما ومن بيعه يف نهاية عمره اإلنتاجي .يتم عمل تقييم بتاريخ
كل تقارير مالية لتحديد ما إذا هناك دليل موضوعي عىل أن أصال ما قد انخفضت قيمته .يف حالة توفر مثل هذا الدليل تسجل خسارة انخفاض القيمة يف بيان الدخل املجمع .إن
عكس خسائر انخفاض القيمة يسجل يف بيان الدخل املجمع.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
يتم احتساب مخصص للمبالغ املستحقة إىل موظفي طبقاً لقانون العمـل الكويتي وعقود املوظفني والقوانني املعمول بها يف البلدان التي تعمل فيها الرشكات التابعة .إن هذا االلتزام
غري املمـول ميثل املبلغ املستحق لكل موظف ،فيام لو تم إنهـاء خدماته بشكل جربي يف تاريخ التقارير املالية ،وهو يعادل تقريباً القيمة الحالية لاللتزام النهايئ.
أسهم الخزينة
تتمثل أسهم الخزينة يف أسهم الرشكة األم الخاصة املصدرة والتي تم إعادة رشائها الحقاً من قبل الرشكة األم ومل يتم إعادة إصدارها أو إلغائها بعد .ويتم املحاسبة عن أسهم الخزينة
باستخدام طريقة التكلفة .وطبقاً لطريقة التكلفة ،يتم إدراج املتوسط املرجح لتكلفة األسهم املعاد رشاؤها يف حساب مقابل لحقوق امللكية.
عند إعادة إصدار أسهم الخزينة يتم إدراج األرباح يف حساب منفصل غري قابل للتوزيع ضمن حقوق امللكية («احتياطي أسهم الخزينة») .كام يتم تحميل أية خسائر محققة عىل
نفس الحساب يف حدود الرصيد الدائن لذلك الحساب ،ويتم تحميل الخسائر اإلضافية عىل األرباح املحتفظ بها ثم إىل االحتياطي االختياري واالحتياطي القانوين .تستخدم األرباح
املحققة الحقاً عن بيع أسهم الخزينة أوالً ملقاصة الخسائر املسجلة سابقاً يف االحتياطيات واألرباح املحتفظ بها وحساب احتياطي أسهم الخزينة عىل التوايل .ال يتم دفع أي توزيعات
أرباح نقدية عن أسهم الخزينة .ويؤدي إصدار أسهم املنحة إىل زيادة عدد أسهم الخزينة بنفس النسبة وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثري عىل إجاميل تكلفة أسهم الخزينة.
تحويل العمالت األجنبية
يتم عرض البيانات املالية املجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للرشكة األم .تحدد كل رشكة باملجموعة عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود املدرجة يف البيانات
املالية لكل رشكة باستخدام تلك العملة الرئيسية .تستخدم املجموعة طريقة التجميع املبارشة وعند بيع عملية أجنبية ،يعكس الربح أو الخسارة املعاد تصنيفها إىل بيان الدخل املجمع
املبلغ الناتج من استخدام هذه الطريقة.
يجري قيد املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل رشكات املجموعة بعمالتها الرئيسية ذات الصلة وفقاً ألسعار الرصف الفورية بتاريخ تأهل املعاملة للتحقق ألول مرة.
يتم تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الرصف الفورية للعملة الرئيسية بتاريخ التقارير املالية.
تسجل الفروق الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية يف بيان الدخل املجمع باستثناء البنود النقدية التي تصنف كتغطية لصايف استثامر املجموعة يف عملية أجنبية ،حيث يتم
تحققها يف اإليرادات الشاملة األخرى حتى يتم بيع صايف االستثامر وعندئذ يعاد تصنيف املبلغ املرتاكم إىل بيان الدخل املجمع .كام يتم تحقق مرصوفات الرضائب واإلعفاءات الخاصة
بفروق التحويل لتلك البنود النقدية ضمن االيرادات الشاملة االخرى.
إن البنود غري النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الرصف كام يف تواريخ املعامالت املبدئية .وبالنسبة للبنود غري النقدية التي
يتم قياسها وفقاً للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم تحويلها باستخدام أسعار الرصف يف التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم التعامل مع االرباح او الخسائر الناتجة من
تحويل البنود غري النقدية املقاسة بالقيمة العادلة وفقا لتحقق االرباح او الخسائر الناتجة من تغري القيمة العادلة للبند (إن فروق تحويل البنود التي حققت ارباح او خسائر من
قيمتها العادلة ضمن االيرادات الشاملة االخرى أو يف بيان الدخل املجمع يتم ادراجها ايضا ضمن االيرادات الشاملة االخرى او يف بيان الدخل املجمع عىل التوايل).
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عند التجميع يتم تحويل املوجودات واملطلوبات للعمليات األجنبية إىل الدينار الكويتي بسعر الرصف السائد يف تاريخ التقارير املالية ،وتحول بيانات الدخل املجمع لتلك الرشكات
وفقاً ألسعار الرصف السائدة يف تواريخ املعامالت .تدرج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من التحويل لغرض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .عند بيع عملية أجنبية،
يعاد تصنيف بند اإليرادات الشاملة األخرى املتعلق بتلك العملية األجنبية املحددة إىل بيان الدخل املجمع.
إن أي شهرة ناتجة عن حيازة إحدى العمليات األجنبية وأي تعديالت عىل القيمة املدرجة بالدفاتر لتعكس القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات والناتجة عن الحيازة يتم معاملتها
كموجودات ومطلوبات العملية األجنبية ويتم تحويلها بسعر الرصف الفوري يف تاريخ التقارير املالية.
احتياطي آخر
يتم استخدام احتياطي آخر لتسجيل تأثري التغريات يف حصة امللكية يف رشكات تابعة دون فقد السيطرة.
القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية مثل املوجودات املالية املتاحة للبيع يف تاريخ كل تقارير مالية.
تعرف القيمة العادلة بأنها املبلغ املستلم من بيع أصل ما أو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منتظمة بني أطراف يف السوق يف تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة عىل
افرتاض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام يف إحدى الحاالت التالية:
•

البيع أو النقل يف السوق الرئييس لألصل أو االلتزام ،أو

•

البيع أو النقل يف غري السوق الرئييس ،أي يف السوق األكرث مالمئة لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون بإمكان املجموعة الوصول إىل السوق الرئييس أو السوق األكرث مالمئة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفرتاضات التي من املمكن للمشاركني يف السوق استخدامها عند تسعري األصل أو االلتزام ،بافرتاض أن املشاركني يف السوق
سيعملون ملصلحتهم الخاصة.
يراعي قياس القيمة العادلة للموجودات غري املالية قدرة املشاركني يف السوق عىل إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعىل وأفضل مستوى له ،أو من خالل بيعه إىل
مشارك آخر يف السوق من املحتمل أن يستخدم األصل بأعىل وأفضل مستوى له.
تستخدم املجموعة أساليب تقييم مالمئة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقىص استخدام للمدخالت امللحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام
املدخالت غري امللحوظة.
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تصنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها يف البيانات املالية املجمعة ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة ،واملبني كام ييل ،استنادا ً إىل أقل
مستوى من املدخالت والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:
•

املستوى  :1األسعار املعلنة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املامثلة؛

•

املستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل تأثريا جوهريا عىل قياس القيمة العادلة ملحوظًا بشكل مبارش أو غري مبارش؛ و

•

املستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل تأثريا جوهريا عىل قياس القيمة العادلة ملحوظًا.

بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة عىل اساس متكرر ،تحدد املجموعة ما اذا كانت التحويالت قد حدثت بني مستويات الجدول الهرمي عن طريق
إعادة تقييم التصنيف (استنادا ً إىل أقل مستوى من املدخالت ذي التأثري الهام عىل قياس القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة تقارير مالية.
تحدد إدارة املجموعة السياسات واإلجراءات املتبعة لكل من قياسات القيمة العادلة املتكررة مثل العقارات االستثامرية واملوجودات املالية غري املسعرة املتاحة للبيع وقياسات القيمة
العادلة غري املتكررة مثل املوجودات املحتفظ بها للتوزيع يف عملية موقوفة.
تتحدد مشاركة املقيمني الخارجيني سنوياً من قبل اإلدارة .تتضمن معايري االختيار املتطلبات الرقابية ومعلومات السوق والسمعة واالستقالل ومدى االستعانة باملعايري املهنية .تقرر
اإلدارة بعد مناقشات مع املقيمني الخارجيني للمجموعة أساليب ومدخالت التقييم التي سيتم استخدامها يف كل حالة.
تقوم اإلدارة يف تاريخ كل فرتة تقارير مالية بتحليل الحركات يف قيم املوجودات واملطلوبات التي يتعني إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفقًا للسياسات املحاسبية للمجموعة .بالنسبة
لهذا التحليل ،تراجع اإلدارة املدخالت الرئيسية املطبقة يف التقييم األخري عن طريق مطابقة املعلومات الواردة يف حسابات التقييم بالعقود واملستندات األخرى ذات الصلة.
مقبول.
ً
تتشارك اإلدارة أيضً ا مع املقيمني الخارجيني للمجموعة يف مقارنة التغريات يف القيمة العادلة لكل أصل والتزام باملصادر الخارجية ذات الصلة لتحديد إىل أي مدى يكون التغيري
لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،قامت املجموعة بتحديد فئات للموجودات واملطلوبات استنادا ً إىل طبيعة وسامت ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة
كام هو موضح أعاله.
املطلوبات الطارئة
ال يتم إدراج املطلوبات الطارئة ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم اإلفصاح عنها ما مل يكن احتامل التدفق الصادر للموارد املتضمنة ملنافع اقتصادية مستبعدا ً.
ال يتم إدراج املوجودات الطارئة ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية مرجحاً.
األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

إن إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر عىل املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإلفصاح
عن املوجودات واملطلوبات الطارئة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة واملبالغ املدرجة لإليرادات واملرصوفات خالل فرتة التقارير املالية .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك
التقديرات .قامت املجموعة باستخدام األحكام والتقديرات بصورة رئيسية  -عىل سبيل املثال ال الحرص – يف تصنيف املوجودات املالية وتحديد مخصصات انخفاض القيمة وتقييم
االستثامرات يف األسهم غري املسعرة والعقارات االستثامرية.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)

األحكام
تصنيف االستثامرات
يتعني عىل اإلدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة موجودات مالية لتحديد ما إذا كان يجب تصنيفها كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو موجودات
مالية متاحة للبيع.
تقوم املجموعة بتصنيف املوجودات املالية كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر» إذا تم حيازتها بصفة أساسية لغرض تحقيق ربح عىل املدى القصري.
إن تصنيف املوجودات املالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يعتمد عىل كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه املوجودات املالية .إذا مل يتم تصنيف هذه املوجودات
املالية كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متوفرة وكانت التغريات يف القيمة العادلة مدرجة كجزء من بيان الدخل املجمع يف حسابات اإلدارة ،فإنها تصنف كمدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم تصنيف كافة املوجودات املالية األخرى كمتاحة للبيع.
التقديرات
انخفاض قيمة االستثامر يف الرشكة الزميلة
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تحدد املجموعة ما إذا كان من الرضوري تسجيل أي خسارة انخفاض يف قيمة استثامر املجموعة يف رشكاتها الزميلة يف تاريخ كل تقارير مالية استنادا ً
إىل وجود أي دليل موضوعي عىل أن االستثامر يف رشكة زميلة قد انخفضت قيمته .ويف هذه الحالة تحتسب املجموعة مبلغ انخفاض القيمة بالفرق بني القيمة املمكن اسرتدادها
للرشكة الزميلة وقيمتها املدرجة بالدفاتر ،وتسجل املبلغ يف بيان الدخل املجمع.
فيام يتعلق برشكة القرين لصناعة الكيامويات البرتولية ش.م.ك.ع ،.فقد قامت املجموعة بإعداد تنبؤات للتدفقات النقدية املستقبلية الناتجة من أحدث موازنات مالية معتمدة من
قبل اإلدارة للخمس سنوات القادمة .إن املعدل املستخدم لخصم التدفقات النقدية املتوقعة هو .)%8.38 :2015( %8.31
إن املبلغ املمكن اسرتداده املحتسب استنادا ً إىل االفرتاضات أعاله مل يؤد إىل أي انخفاض يف قيمة الرشكة الزميلة ( :2015ال يشء).
انخفاض قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة مبعاملة املوجودات املالية املتاحة للبيع كمنخفضة القيمة إذا كان هناك انخفاض كبري أو متواصل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها أو عند توافر دليل موضوعي
آخر عىل انخفاض القيمة .إن عملية تحديد االنخفاض «الكبري» أو «املتواصل» تتطلب احكاما جوهرية.
انخفاض قيمة مدينني آخرين
يتم عمل تقدير للمبلغ الذي ميكن تحصيله من املدينني اآلخرين عندما يعد تحصيل املبلغ بالكامل أمرا ً غري محتمل .ويتم هذا التقدير بالنسبة لكل مبلغ من املبالغ الجوهرية عىل
أساس فردي .أما املبالغ التي ال يعترب أي منها جوهري ولكن مر موعد استحقاقها فيتم تقييمها بصورة مجمعة ويتم تطبيق مخصص لها تبعاً لطول فرتة التأخري استنادا ً إىل معدالت
االسرتداد التاريخية.
قياسات القيمة العادلة لألدوات املالية
عند عدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املدرجة يف بيان املركز املايل املجمع من األسعار املعلنة يف األسواق النشطة ،فإنه يتم تحديد القيمة العادلة
باستخدام أساليب تقييم تتضمن منوذج التدفقات النقدية املخصومة.
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األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)
قياسات القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

يتم الحصول عىل مدخالت هذه النامذج من األسواق امللحوظة ،قدر اإلمكان ،ولكن عندما يكون ذلك غري ممكن ،يتعني االستعانة بدرجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة .تتضمن
األحكام اعتبارات املدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتامن والتقلبات .إن التغريات يف االفرتاضات حول هذه العوامل ميكن أن تؤثر عىل القيمة العادلة املدرجة لألدوات املالية.
3

معايير صادرة ولكن لم تصدر بعد

فيام ييل املعايري والتفسريات الصادرة ولكن مل ترس بعد حتى تاريخ إصدار البيانات املالية املجمعة للمجموعة .تعتزم املجموعة تطبيق هذه املعايري عند رسيانها متى أمكن ذلك.
املعيار الدويل للتقارير املالية  9األدوات املالية
أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية الصيغة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية  - 9األدوات املالية يف يوليو  2014ويرسي للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير
 2018مع السامح بالتطبيق املبكر .يحدد املعيار الدويل للتقارير املالية  9متطلبات التحقق والقياس للموجودات املالية واملطلوبات املالية وبعض عقود رشاء أو بيع املوجودات
غري املالية .يحل هذا املعيار محل معيار املحاسبة الدويل  39األدوات املالية :التحقق والقياس .إن تطبيق هذا املعيار سوف يكون له تأثري عىل تصنيف وقياس املوجودات املالية
للمجموعة ولكن ليس من املتوقع أن يكون له تأثري جوهري عىل تصنيف وقياس املطلوبات املالية .إن املجموعة بصدد تقييم تأثري هذا املعيار عىل البيانات املالية املجمعة للمجموعة،
عند التطبيق.
املعيار الدويل للتقارير املالية  15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء
أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية املعيار الدويل للتقارير املالية  15بتاريخ  28مايو  2014ويرسي عىل الفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  .2017يحل املعيار
الدويل للتقارير املالية  15محل معيار املحاسبة الدويل  - 11عقود اإلنشاء ومعيار املحاسبة الدويل  - 18اإليرادات باإلضافة إىل تفسريات لجنة تفسريات املعايري الدولية للتقارير
املالية  13و 15و 18وتفسري لجنة التفسريات الدامئة  31من تاريخ الرسيان .يستبعد هذا املعيار الجديد حاالت عدم التوافق ونقاط الضعف يف متطلبات اإليرادات السابقة كام
يطرح إطار عمل أكرث قوة ملعالجة قضايا اإليرادات وتحسني جودة املقارنة ملامرسات تحقق اإليرادات بني الرشكات وقطاعات األعامل ونطاقات االختصاص وأسواق املال .إن املجموعة
بصدد تقييم تأثري املعيار الدويل للتقارير املالية  15عىل البيانات املالية املجمعة للمجموعة وال تتوقع وجود أي تأثري جوهري من تطبيق هذا املعيار.
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نقد وأرصدة لدى البنوك

نقد يف الصندوق ولدى البنوك
نقد يف محافظ لدى مؤسسات مالية محلية
نقد وأرصدة لدى البنوك
ناقصاً :أرصدة يف حسابات بنكية محتجزة
نقد وأرصدة لدى البنوك يف بيان التدفقات النقدية املجمعة
5

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

1,759,792

1,621,602

39,751

266,957

1,799,543

1,888,559

()160,933

()141,827

1,638,610

1,746,732

موجودات مالية متاحة للبيع

أوراق مالية مسعرة
أوراق مالية غري مسعرة

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

18,601,454

22,823,165

10,237,295

14,612,819

28,838,749

37,435,984

سجلت املجموعة خالل السنة خسارة غري محققة مببلغ  3,606,066دينار كويتي ( 2,644,234 :2015دينار كويتي) مقابل استثامرات يف أسهم مسعرة يف بيان الدخل
الشامل املجمع.
قامت اإلدارة بإجراء مراجعة تفصيلية لألوراق املالية املسعرة لتقييم ما إذا كان هناك انخفاض قد حدث يف قيمة هذه االستثامرات .استنادا ً إىل معلومات محددة ،قامت اإلدارة
بتسجيل خسائر انخفاض يف القيمة مببلغ  414,770دينار كويتي ( :2015ال يشء) يف بيان الدخل املجمع للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016نتيجة انخفاض جوهري
ومتواصل يف القيمة العادلة لالستثامرات.
كام يف  31ديسمرب  ،2016تم إدراج استثامرات يف أسهم غري مسعرة مببلغ  10,237,295دينار كويتي ( 14,612,819 :2015دينار كويتي) بالتكلفة ناقصا
انخفاض القيمة ،وذلك بسبب عدم توفر قياسات موثوق منها لقيمتها العادلة.
6

استثمار في شركات زميلة

اسم الرشكة الزميلة
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بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

نسبة امللكية
2016

2015

رشكة القرين لصناعة الكيامويات البرتولية
ش.م.ك.ع( .القرين) *

الكويت

31.20%

31.12%

رشكة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع** .

الكويت

19.31%

رشكة اوفر الند العقارية ذ.م.م( .أوفر الند)

الكويت

36.21%

29.07%

-

أنشطة األعامل املتعلقة باملواد الكياموية
والبرتوكياموية واملشتقات األخرى
انشطة تجارية تتعلق باملتاجرة يف االدوية
واالجهزة الطبية
أنشطة أعامل متعلقة بالعقارات
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استثمار في شركات زميلة (تتمة)

إن الحركة يف القيمة املدرجة بالدفاتر لالستثامر يف الرشكات الزميلة خالل السنة هي كام ييل:

كام يف  1يناير
صايف اإلضافات مبا يف ذلك التحويل من موجودات مالية متاحة للبيع (أ)
استبعاد (ب)
التغري يف الحصة الفعلية يف رشكة زميلة نتيجة التغريات يف أسهم الخزينة
حصة يف النتائج
حصة يف اإليرادات الشاملة األخرى
تحويل إىل بيان الدخل املجمع من بيع رشكة زميلة
توزيعات أرباح مستلمة
كام يف  31ديسمرب

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

188,546,141

181,239,276

21,968,370

96,710

()13,747,490

-

120,835

278,089

9,888,331

9,949,392

()3,861,860

882,245

()84,165

-

()3,680,068

()3,899,571

199,150,094

188,546,141

تم تقديم االستثامر يف رشكات زميلة مببلغ  101,265,541دينار كويتي ( 31ديسمرب  98,017,734 :2015دينار كويتي) كضامن لقروض من طرف ذي عالقة
(إيضاح .)9
 )1خالل السنة ،قامت الرشكة األم بحيازة حصة ملكية بنسبة  16.91%يف رشكة اوفر الند العقارية ذ.م.م .من الرشكة األم الكربى لقاء مقابل رشاء مببلغ 13,554,000
دينار كويتي (إيضاح  .)7نتيجة لهذه الحيازة ،زادت حصة ملكية املجموعة يف رشكة أوفر الند العقارية ذ.م.م .إىل  .36.21%بالتايل ،أصبحت رشكة أوفر الند العقارية ذ.م.م.
رشكة زميلة للمجموعة وتم املحاسبة عنها طبقا ملعيار املحاسبة الدويل  28استثامرات يف رشكات زميلة ورشكات محاصة («معيار املحاسبة الدويل  .)»28وقامت املجموعة بتحديد
القيمة العادلة لحصتها الحالية يف رشكة أوفر الند والتي سبق تصنيفها كموجودات مالية متاحة للبيع وتحويلها إىل استثامر يف رشكة زميلة باستخدام صايف القيمة الدفرتية يف تاريخ
التحويل والتي تعادل قيمتها العادلة ،مام أدى إىل صايف ربح مببلغ  4,014,370دينار كويتي مسجل يف بيان الدخل املجمع.
 )2خالل السنة ،قامت املجموعة ببيع حصة ملكيتها بنسبة  9.76%يف رشكة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع .إىل طرف ذي عالقة لقاء مقابل بيع مببلغ 13,554,000
دينار كويتي (إيضاح  .)7نتيجة لهذه املعاملة ،انخفضت حصة ملكية املجموعة يف رشكة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع .إىل  .19.31%ويف  31ديسمرب  ،2016واصلت
املجموعة تصنيف رشكة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع .كرشكة زميلة طبقا ملتطلبات معيار املحاسبة الدويل  28حيث إنها ال تزال متارس تأثريا ملموسا عليها .األمر الذي أدى إىل
صايف خسارة مببلغ  206,981دينار كويتي مسجل يف بيان الدخل املجمع.
* كانت القيمة السوقية لالستثامر يف رشكة القرين لصناعة الكيامويات البرتولية ش.م.ك.ع .كام يف  31ديسمرب  2016مببلغ  74,646,415دينار كويتي
( 61,015,331 :2015دينار كويتي).
** كانت القيمة السوقية لالستثامر يف رشكة التقدم التكنولوجي ش.م.ك.ع .كام يف  31ديسمرب  2016مببلغ  26,653,717دينار كويتي
( 40,116,600 :2015دينار كويتي).
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استثمار في شركات زميلة (تتمة)

يوضح الجدول التايل معلومات مالية موجزة عن استثامرات املجموعة يف رشكاتها الزميلة:

بيان املركز املايل للرشكات الزميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
اجاميل حقوق امللكية
الحصص غري املسيطرة
صايف املوجودات
حصة يف بيان املركز املايل للرشكات الزميلة:
الشهرة

حصة يف ايرادات ونتائج الرشكات الزميلة:
ايرادات ونتائج الرشكات الزميلة:
االيرادات
ربح السنة
اجاميل االيرادات الشاملة
املطلوبات الطارئة وااللتزامات
حصة املجموعة يف ربح السنة
توزيعات االرباح املستلمة خالل السنة

رشكة أوفر الند
العقارية
دينار كويتي

رشكة القرين
دينار كويتي

رشكة التقدم
التكنولوجي
دينار كويتي

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

87,100,478

134,452,254

2,454,944

224,007,676

179,048,709

461,266,198

33,522,586

182,390,520

677,179,304

495,866,430

()31,676,082

()90,420,926

()92,241,822

()214,338,830

()115,707,278

()83,849,663

()30,697,182

()20,734,763

()135,281,608

()88,293,953

432,840,931

46,856,732

71,868,879

551,566,542

470,913,908

()111,679,608

-

()4,047,326

()115,726,934

()102,431,423

321,161,323

46,856,732

67,821,553

435,839,608

368,482,485

100,214,535

9,050,045

24,561,540

133,826,120

113,800,111

46,670,257

18,653,717

-

65,323,974

74,746,030

146,884,792

27,703,762

24,561,540

199,150,094

188,546,141

183,189,938

99,166,401

20,266,015

302,622,354

278,311,184

44,806,919

6,003,126

575,413

51,385,458

42,589,962

22,447,093

6,130,549

5,451,329

34,028,971

47,294,579

5,839,466

88,169,195

-

94,008,661

86,038,193

9,343,421

1,368,386

()823,476

9,888,331

9,949,392

3,245,496

434,572

-

3,680,068

3,899,571

وفقا ملعيار املحاسبة الدويل « 36انخفاض قيمة املوجودات» ،قامت اإلدارة بإجراء اختبار مفصل النخفاض القيمة فيام يتعلق بالرشكة الزميلة لتحديد ما إذا كان هناك دليل
موضوعي عىل انخفاض قيمة االستثامر يف الرشكة الزميلة .ونتيجة لهذا االختبار ،انتهت اإلدارة إىل عدم رضورة احتساب مخصص لالنخفاض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع.
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معامالت مع أطراف ذات عالقة

متثل هذه املعامالت تلك املعامالت مع أطراف ذات عالقة أي الرشكة األم الكربى واملساهمون الرئيسيون والرشكات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة
والرشكات التي يسيطرون عليها أو ميارسون عليها سيطرة مشرتكة أو تأثريا ً ملموساً .يتم املوافقة عىل سياسات التسعري ورشوط هذه املعامالت من قبل إدارة املجموعة .إن املعامالت
واألرصدة مع األطراف ذات عالقة تتكون من التايل:

بيان الدخل املجمع:
إيرادات فوائد
مرصوف أتعاب إدارة
(مدرج ضمن املرصوفات العمومية واإلدارية)
مرصوف فوائد
خسارة بيع استثامر يف رشكة زميلة
(إيضاح  6ب)

الرشكة األم الكربى
دينار كويتي

الرشكات الزميلة
دينار كويتي

أطراف أخرى ذات
عالقة
دينار كويتي

دينار كويتي

-

-

3,417

3,417

23,451

-

12,000

-

12,000

12,000

69,949

-

5,098,880

5,168,829

4,103,046

-

-

206,981

206,981

-

املجموع

املجموع

دينار كويتي

2016

2015

بيان املركز املايل املجمع:
أرصدة لدى البنوك وودائع قصرية األجل

-

-

1,733,069

1,733,069

1,594,879

موجودات مالية متاحة للبيع

-

-

-

-

4,400,000

مستحق من أطراف ذات عالقة

-

-

9,268

9,268

-

مستحق إىل أطراف ذات عالقة

7,273,841

-

1,502

7,275,343

3,693

قروض تحمل فوائد (إيضاح )9

-

-

97,300,000

97,300,000

101,550,000

معامالت أخرى:
حيازة حصة إضافية يف رشكة زميلة
(إيضاح  6أ)
بيع جزيئ الستثامر يف رشكة زميلة
(إيضاح  6ب)

13,554,000

-

-

13,554,000

-

-

-

13,554,000

13,554,000

-

مكافأة موظفي اإلدارة العليا
إن املكافأة املدفوعة أو املستحقة فيام يتعلق مبوظفي اإلدارة العليا كانت كام ييل:

رواتب ومزايا أخرى قصرية األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

32,843

32,974

3,814

4,141

36,657

37,115

تخضع املعامالت مع األطراف ذات عالقة ملوافقة الجمعية العمومية السنوية للمساهمني.
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مطلوبات أخرى

فائدة مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
مرصوفات مستحقة
دائنون آخرون

9

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

1,180,386

949,950

457,648

460,146

193,011

199,448

2,231,266

1,544,288

4,062,311

3,153,832

قروض تحمل فوائد

قرض طويل األجل تم الحصول عليه من بنك محيل ذي عالقة .يحمل القرض معدل فائدة
بنسبة  2.5%فوق معدل خصم بنك الكويت املركزي .يستحق سداد القرض يف  15ديسمرب
.2017
قرض محدد األجل تم الحصول عليه من بنك محيل ذي عالقة ويحمل معدل فائدة بنسبة
 2.5%فوق معدل خصم بنك الكويت املركزي .يستحق هذا القرض السداد بتاريخ  15مايو
.2017
قرض متجدد تم الحصول عليه من بنك محيل ذي عالقة ويحمل معدل فائدة بنسبة  2%فوق
معدل خصم بنك الكويت املركزي .يستحق سداد القرض يف  15مايو .2017

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

40,000,000

40,000,000

29,000,000

29,000,000

28,300,000

32,550,000

97,300,000

101,550,000

كافة القروض أعاله مرهونة مقابل استثامر يف رشكات زميلة (ايضاح .)6
يوضح الجدول التايل األجزاء املتداولة وغري املتداولة من التزامات القروض لدى املجموعة:

الجزء املتداول
الجزء غري املتداول

10

رأس المال واالحتياطيات وتوزيعات األرباح

(أ)

رأس املال

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

97,300,000

61,550,000

-

40,000,000

97,300,000

101,550,000

يتكون رأس املال املرصح به واملصدر واملدفوع من  495,468,750سهم ( 495,468,750 :2015سهم) بقيمة  100فلس لكل سهم ( 100 :2015فلس لكل
سهم) مدفوع نقدا ً بالكامل.
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رأس المال واالحتياطيات وتوزيعات األرباح (تتمة)

(ب)

عالوة إصدار أسهم

تتمثل عالوة إصدار األسهم يف النقد املستلم بالزيادة عن القيمة االسمية لألسهم املصدرة .إن عالوة إصدار األسهم غري متاحة للتوزيع.
(ج)

أسهم الخزينة

عدد األسهم
نسبة األسهم املصدرة

2016

2015

49,251,897

49,251,897

9.94%

9.94%

متت املحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة املتوسط املرجح للتكلفة وتبلغ قيمتها  5,067,052دينار كويتي .ليست هناك قيمة سوقية لألسهم متاحة حيث إن الرشكة
هي رشكة غري مدرجة.
(د)

احتياطي قانوين

وفقاً ملتطلبات قانون الرشكات والتعديالت الالحقة له والنظام األسايس للرشكة األم ،تم تحويل نسبة  %10من ربح الرشكة األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورضيبة
دعم العاملة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إىل االحتياطي القانوين .يجوز للرشكة األم أن تقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يصل رصيد االحتياطي القانوين إىل
نسبة  %50من رأس املال املدفوع.
إن توزيع هذا االحتياطي محدد باملبلغ املطلوب لدفع توزيعات أرباح بنسبة  %5من رأس املال املدفوع يف السنوات التي ال تسمح فيها األرباح املرتاكمة بتأمني هذا الحد.
(ه)

احتياطي اختياري

وفقاً ملتطلبات النظام األسايس للرشكة األم ،تم تحويل نسبة  %10من ربح السنة الخاص بالرشكة األم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورضيبة دعم العاملة الوطنية
والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إىل االحتياطي االختياري .ويجوز وقف هذه التحويالت السنوية مبوجب قرار من الجمعية العمومية ملساهمي الرشكة األم بنا ًء عىل توصية من
مجلس اإلدارة.

(و)

توزيعات أرباح

اعتمد املساهمون بالجمعية العمومية السنوية للرشكة األم املنعقدة يف  19أبريل  2016توزيعات أرباح نقدية بقيمة  5فلس للسهم ( 20 :2014فلس للسهم) بإجاميل
مبلغ  2,231,084دينار كويتي ( 8,924,337 :2014دينار كويتي).
يف  5مارس  ،2017أوىص أعضاء مجلس إدارة الرشكة األم بتوزيعات أرباح نقدية مببلغ  2,231,084دينار كويتي ( 5فلس للسهم) فيام يتعلق بالسنة املنتهية يف 31
ديسمرب  5 :2015( 2016فلس) .يخضع هذا االقرتاح ملوافقة املساهمني يف الجمعية العمومية السنوية للرشكة األم.
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رأس المال واالحتياطيات وتوزيعات األرباح (تتمة)

(ز)

إيرادات شاملة أخرى

فيام ييل تحليل للتغريات يف اإليرادات الشاملة األخرى حسب نوع االحتياطي يف حقوق امللكية:
		
2016

موجودات مالية متاحة للبيع:
 صايف الخسائر غري املحققةحصة يف اإليرادات الشاملة األخرى
من رشكة زميلة

2015

موجودات مالية متاحة للبيع:
 صايف الخسائر غري املحققةحصة يف اإليرادات الشاملة األخرى
من رشكة زميلة

11

الخاصة مبساهمي
الرشكة األم
دينار كويتي

التغريات املرتاكمة يف
القيمة العادلة
دينار كويتي

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

احتياطيات أخرى
دينار كويتي

()3,469,774

()3,469,774

-

-

()3,469,774

()4,287,962

287,155

54,782

()3,946,025

()3,946,025

()7,757,736

287,155

54,782

()7,415,799

()7,415,799

التغريات املرتاكمة يف
القيمة العادلة
دينار كويتي

احتياطي تحويل
عمالت أجنبية
دينار كويتي

احتياطيات أخرى
دينار كويتي

الخاصة مبساهمي
الرشكة األم
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

()3,041,084

-

-

()3,041,084

()3,041,084

()761,603

1,643,848

-

882,245

882,245

()3,802,687

1,643,848

-

()2,158,839

()2,158,839

مطلوبات طارئة

قامت الهيئة الرضيبية يف منطقة دول مجلس التعاون خالل السنة بإصدار مطالبة رضيبية ضد الرشكة األم فيام يتعلق بالسنوات السابقة .وترى الرشكة األم عدم إمكانية تحديد
نتائج املطالبة الرضيبية النهائية يف الوقت الحايل نظرا ً لتعقيد املوقف وعدم وضوح تطبيق التعليامت الرضيبية  ،وبالتايل مل يتم احتساب مخصص يف البيانات املالية املجمعة للسنة
املنتهية يف  31ديسمرب .2016
كام يف  31ديسمرب  ،2016لدى املجموعة التزام طارئ مببلغ  12,664,503دينار كويتي ( 31ديسمرب  :2015ال يشء دينار كويتي) فيام يتعلق بكفالة ممنوحة والذي
ال يتوقع اإلدارة أن تنشأ عنه أي التزامات مادية.
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إدارة المخاطر

متثل املخاطر جزءا ً رئيسياً من أنشطة املجموعة لكن هذه املخاطر تدار بطريقة التحديد والقياس واملراقبة املستمرة وفقاً لحدود املخاطر والضوابط األخرى .إن هذه الطريقة يف إدارة
املخاطر ذات أهمية كبرية الستمرار املجموعة يف تحقيق األرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة مسؤولية التعرض للمخاطر فيام يتعلق باملسؤوليات املنوطة به داخل املجموعة .تتضمن
املطلوبات املالية الرئيسية عىل املجموعة قروض تحمل فوائد والدائنني واملطلوبات األخرى واملستحق إىل أطراف ذات عالقة .إن الغرض الرئييس من هذه املطلوبات املالية هو جمع
متويل لعمليات املجموعة .لدى املجموعة أرصدة لدى البنوك ونقد وودائع محددة األجل ومدينني والتي تنشأ مبارشة عن عملياتها .متلك املجموعة أيضاً موجودات مالية متاحة للبيع.
إن املخاطر الرئيسية التي تنتج من األدوات املالية للمجموعة هي مخاطر االئتامن ومخاطر السيولة ومخاطر السوق وينقسم النوع األخري إىل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار
األسهم ومخاطر العمالت االجنبية .وتتعرض كذلك للمخاطر التشغيلية .ال تشمل عملية مراقبة املخاطر املستقلة مخاطر األعامل مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وقطاع األعامل.
يتم مراقبة هذه التغريات من خالل عملية التخطيط االسرتاتيجي الخاصة باملجموعة.
هيكل إدارة املخاطر
يتحمل مجلس إدارة املجموعة املسؤولية الكاملة عن أسلوب اإلدارة الشامل للمخاطر باإلضافة إىل مسؤولية املوافقة عىل اسرتاتيجيات ومبادئ إدارة املخاطر.
تخفيف املخاطر
كجزء من اإلدارة الشاملة للمخاطر ،تستخدم املجموعة أو قد تختار أن تستخدم املشتقات أو أدوات أخرى إلدارة االنكشافات الناتجة عن التغريات يف أسعار الفائدة والعمالت األجنبية
ومخاطر األسهم ومخاطر االئتامن واالنكشافات الناتجة عن املعامالت املتوقعة.
فيام ييل املخاطر الرئيسية التي تتعرض لها املجموعة يف تنفيذ أنشطتها وعملياتها والوسائل والهيكل التنظيمي املستخدم من قبل املجموعة يف سعيها نحو إدارة هذه املخاطر بصورة
اسرتاتيجية يف تحقيق قيمة للمساهمني.
مخاطر االئتامن
تتمثل مخاطر االئتامن يف عدم مقدرة أحد أطراف األداة املالية عىل الوفاء بالتزامه مام يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر لخسائر مالية .تتعرض املجموعة ملخاطر االئتامن عىل األرصدة
لدى البنوك واملدينني .تتعرض املجموعة ملخاطر االئتامن الناتجة من عجز طرف مقابل ،حيث تكون أقىص درجة تعرض للمخاطر معادلة للقيمة املدرجة بالدفاتر لهذه األدوات.
تطبق املجموعة سياسات وإجراءات للحد من قدر التعرض ملخاطر االئتامن ألي طرف مقابل .تحاول املجموعة مراقبة مخاطر االئتامن مبراقبة االنكشافات ملخاطر االئتامن وقرص
املعامالت عىل أطراف مقابلة من األفراد ومن خالل التقييم املستمر للجدارة االئتامنية لألطراف املقابلة.
الرتكز الزائد للمخاطر
تنشأ الرتكزات عندما يشرتك عدد من األطراف املقابلة يف أنشطة متشابهة ،أو يف أنشطة يف نفس املنطقة الجغرافية ،أو عندما يكون لهم سامت اقتصادية متامثلة مام قد يجعل قدرتهم
عىل الوفاء بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مامثل بالتغريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية أو غريها .تشري الرتكزات إىل الحساسية النسبية ألداء املجموعة نحو التطورات التي
تؤثر عىل قطاع أعامل بذاته أو عىل منطقة جغرافية معينة.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة يف مواجهة املجموعة لصعوبة يف توفري األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها .وللحد من هذه املخاطر قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات مع
أخذ السيولة يف االعتبار ومراقبة السيولة بصورة دورية.
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إدارة المخاطر (تتمة)

مخاطر السيولة (تتمة)

يلخص الجدول التايل قامئة االستحقاق املتعلقة باملطلوبات املالية عىل املجموعة استنادا ً إىل التزامات السداد التعاقدية غري املخصومة.

2016

مستحق إىل أطراف ذات عالقة
مطلوبات أخرى
قروض تحمل فوائد
إجاميل املطلوبات املالية

2015

مستحق إىل أطراف ذات عالقة
مطلوبات أخرى
قروض تحمل فوائد
إجاميل املطلوبات املالية

خالل  3أشهر
دينار كويتي

من سنة
إىل  5سنوات
دينار كويتي

من  3إىل  12شهراً
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

25,343

1,250,000

6,000,000

7,275,343

1,180,386

1,381,925

-

2,562,311

1,169,625

98,246,417

-

99,416,042

2,375,354

100,878,342

6,000,000

109,253,696

خالل  3أشهر
دينار كويتي

من سنة
إىل  5سنوات
دينار كويتي

من  3إىل  12شهراً
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

3,693

-

-

3,693

949,950

1,451,931

-

2,401,881

1,190,219

65,120,656

42,000,000

108,310,875

2,143,862

66,572,587

42,000,000

110,716,449

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة أصل نتيجة للتقلبات يف متغريات السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم وأسعار رصف العمالت األجنبية سواء نتجت هذه التغريات
عن عوامل تتعلق باالستثامر الفردي أو الجهة املصدرة له أو عوامل تؤثر عىل جميع االستثامرات املتاجر بها يف السوق.
تدار مخاطر السوق عىل أساس توزيع املوجودات بصورة محددة مسبقاً عىل فئات متعددة للموجودات والتقييم املستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة للتغريات طويلة
وقصرية األجل يف القيمة العادلة.
مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتامالت أن تؤثر تغريات أسعار الفائدة عىل األرباح املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية .تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار الفائدة نتيجة
عدم تطابق تحديد أسعار الفائدة عند إعادة تسعري املوجودات واملطلوبات .تهدف سياسة املجموعة إىل إدارة تكلفة الفائدة باستخدام مجموعة من الديون ذات معدالت الفائدة
الثابتة واملتغرية.
تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار الفائدة عىل املوجودات واملطلوبات التي تحمل فائدة (قروض تحمل فوائد واملبلغ املستحق إىل الرشكة األم الكربى).
يوضح الجدول التايل حساسية بيان الدخل املجمع إىل التغريات املحتملة بصورة معقولة يف أسعار الفائدة ،مع االحتفاظ بكافة املتغريات األخرى ثابتة .إن حساسية بيان الدخل املجمع
هي تأثري التغريات املقدرة يف أسعار الفائدة عىل ربح املجموعة للسنة استنادا ً إىل املوجودات واملطلوبات املالية ذات املعدالت املتغرية املحتفظ بها يف  31ديسمرب  .2016ال
يوجد أي تأثري عىل اإليرادات الشاملة األخرى.
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إدارة المخاطر (تتمة)

الزيادة بعدد  50نقطة أساسية
التأثري عىل بيان الدخل املجمع

مطلوبات تحمل فائدة مبعدالت متغرية

2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

486,500

507,750

من املتوقع أن يكون تأثري النقص يف معدالت الفائدة معادل ومقابل لتأثري الزيادات املبينة أعاله.
مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغري يف القيمة العادلة لالستثامرات يف أسهم .تدار مخاطر أسعار األسهم من قبل إدارة االستثامرات املبارشة بالرشكة األم .تنتج مخاطر أسعار األسهم
غري املسعرة من املحفظة االستثامرية للمجموعة .تدير املجموعة املخاطر من خالل تنويع االستثامرات من حيث التوزيع الجغرايف وتركز أنشطة قطاعات األعامل.
يوضح الجدول التايل الحساسية إىل التغري املحتمل بصورة معقولة يف مؤرشات األسهم نتيجة لتغري يف القيمة العادلة لهذه االستثامرات والتي تتعرض له املجموعة بشكل جوهري يف
 31ديسمرب:

مؤرشات السوق
2016

التغري يف سعر األسهم
%

التأثري عىل اإليرادات الشاملة األخرى
دينار كويتي

-5

930,073

-5

512

التغري يف سعر األسهم
%

التأثري عىل اإليرادات الشاملة األخرى
دينار كويتي

-5

1,140,694

-5

464

سوق الكويت لألوراق املالية
سوق األوراق املالية السعودي

2015

سوق الكويت لألوراق املالية
سوق األوراق املالية السعودي
سوف يكون لتأثري الزيادة يف قيمة أسعار األسهم تأثري معادل ولكن مقابل عىل اإليرادات الشاملة األخرى.
مخاطر العمالت األجنبية

إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية .ال تتعرض املجموعة بصورة جوهرية ملخاطر العمالت األجنبية حيث
إنها ال تحتفظ بأية أدوات مالية جوهرية مدرجة بعملة أجنبية يف تاريخ التقارير املالية.

51

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2016
13

القيمة العادلة لألدوات المالية

تعرف القيمة العادلة بأنها املبلغ املستلم من بيع أصل ما أو املدفوع لنقل التزام ما يف معامالت منتظمة بني أطراف يف السوق يف تاريخ القياس .كام يف تاريخ التقارير املالية ،مل تكن
القيمة العادلة للموجودات املالية (باستثناء أدوات مالية غري مسعرة التي تم تصنيفها كموجودات مالية متاحة للبيع املدرجة بالتكلفة (إيضاح  ))5واملطلوبات املالية عىل املجموعة
مختلفة بصورة جوهرية عن قيمتها املدرجة بالدفاتر.
الجدول الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم املجموعة الجدول الهرمي يف تحديد القيم العادلة لألدوات املالية واإلفصاح عنها.
•

املستوى  :1األسعار املعلنة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لنفس االداة؛

•

املستوى  :2األسعار املعلنة يف سوق نشطة ألدوات مامثلة أو أساليب التقييم األخرى حيث تستند جميع املدخالت الجوهرية لها إىل البيانات السوقية امللحوظة؛ و

•

املستوى  :3أساليب التقييم التي ال تستند جميع املدخالت الجوهرية لها إىل البيانات السوقية امللحوظة.

كام يف  31ديسمرب  ،2016تم قياس القيم العادلة للموجودات املالية املسعرة املتاحة للبيع لدى املجموعة مببلغ  18,601,454دينار كويتي (22,823,165 :2015
دينار كويتي) ضمن املستوى  1من الجدول الهرمي للقيمة العادلة.
مل يتم قياس أية أدوات مالية ضمن املستوى  2واملستوى  3من الجدول الهرمي للقيمة العادلة كام يف  31ديسمرب  :2015( 2016ال يشء).
مل يكن هناك أي تحويالت بني مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016والسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2015
14

إدارة رأس المال

إن الهدف الرئييس من إدارة املجموعة لرأس املال هو ضامن املحافظة عىل التصنيف االئتامين املرتفع ومعدالت رأس املال الجيدة لدعم األعامل التي تقوم بها وتحقيق أعىل قيمة
للمساهم .تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء تعديالت عليه يف ضوء التغريات يف الظروف االقتصادية .للمحافظة عىل هيكل رأس املال أو تعديله ،ميكن أن تقوم املجموعة
بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح إىل املساهمني أو رد رأس املال إىل املساهمني أو إصدار أسهم جديدة.
مل يتم إجراء أي تغيريات يف األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتني املنتهيتني يف  31ديسمرب  2016و 31ديسمرب .2015
تراقب املجموعة رأس املال باستخدام معدل اإلقراض وهو صايف الدين مقسوما عىل إجاميل رأس املال .تُدرج املجموعة ضمن صايف الدين قروض تحمل فوائد ناقصاً األرصدة لدى
البنوك والودائع قصرية األجل والودائع محددة األجل.

قروض تحمل فوائد
ناقصاً :نقد وأرصدة لدى البنوك
صايف الدين
إجاميل رأس املال
معدل اإلقراض (الدين إىل حقوق امللكية)
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2016

2015

دينار كويتي

دينار كويتي

97,300,000

101,550,000

()1,799,543

()1,888,559

95,500,457

99,661,441

121,123,560

123,019,862

78.85%

81.01%
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كيفـية الحصول على نسخة من بياناتنا المالية لعام :2016
سيتم تزويد المساهمين الذين يحضرون الجمعية
العمومية للشركة بنسخة مطبوعة من البيانات المالية
الموافق عليها .بإمكان المساهمين طلب ارسال نسخة
من اليبانات المالية اليهم بالبريد االلكتروني الى
 nabil@uickw.comلترتيب ذلك.

بإمكان المساهمين طلب تزويدهم بنسخة مطبوعة
من البيانات المالية ،ولهذا الغرض ،يرجى االتصال بالسيد/
نبيل فهمي فايد – مدير الشؤون اإلدارية على هاتف رقم
 22943236لترتيب ذلك.

ص.ب  25821الصفاة  13119الكويت  -هاتف +965 2294 3236 :فاكس+965 2294 3237 :
www.uickw.com

