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Board of Directors Statement
Dear Shareholders,

On behalf of my colleagues members of the Board of 
Directors, the Executive Management, and myself, I am 
pleased to extend to you my heartfelt thanks and deepest 
appreciation for your continuous  support during the last 
period and your response to attend the general assembly 
meeting of our Company. I am pleased also to present 
to you the annual report for the financial year ending 
31/12/2016 by which we demonstrate the most significant 
achievements realized by the Company during that year.

Our Company’s Income in 2016

The Kuwait Company for Process Plant Construction & 
Contracting (KCPC) Succeeded to adapt with the local and 
regional economic difficulties and changes, which cast 
their impacts on the contracting sector in general and 
governmental projects in particular, thereby leading to 
recession in the market. However, KCPC was able to triumph 
over these complications and maintain the pattern of its 
performance based on directions of its Board of Directors to 
maximize the value of its shareholders, as well as continuing 
to realize growing and feasible revenues on the long run. 
As a consequent, the  following financial results have been 
realized by KCPC:

• Total profits amounted to KD 3.7 million at the end of 
2016, compared with KD 2.5 million for the year 2015.

• Net profits amounted to KD 1.2 million for the year 
2016 compared with KD 1.5 million for the year 2015.

• Earning per share (EPS) reached 12.24 fils in 2016, 
compared with 15.67 fils in 2015. The financial 
statements and reports relevant to the Company’s 
business have been reviewed and discussed at the 
meeting of the Board of Directors convened on 
14/3/2017, and the Board of Directors pledges the 
authenticity and integrity of the statements and 
reports submitted.

Corporate Governance 

In the framework of KCPC’s compliance to satisfy the 
requirements and directives of Capital Markets Authority 
(CMA), on which corporate governance regulations are 
based, and mainly targeted to protect shareholders’ rights, 

KCPC built a balanced structure of the Board of Directors 
and formed the Board Committees, as follows:

• Nomination and Remuneration Committee.

• Audit and Risk Committee.

• Availability of internal control regulations and 
compliance, and other governance rules issued by the 
Capital Markets Authority, along with all achievements 
of the Board of Directors in this regard, as identified in 
the Corporate Governance Report

Demonstrating Activities of KCPC During 2016

Thanks to the experience and efficiency of our team work, 
KCPC succeeded to honor its promises and complete the 
majority of projects works, as follows:

1. Construction, completion and maintenance of the 
headquarters of Equate Petrochemicals Company’s project 
for a value of KD 11.5 million. This project consists of round 
building, composed of basement, ground floor, three floors, 
round lobby containing public spacious areas, panoramic 
elevators, stairs, and offices in the first floor, in addition to 
multi-level external car park accommodating 190 cars.

2. Construction, completion and maintenance of Al-
Massaleh Towers for a value of KD 15 million. This project 
consists of two towers, Tower (A) which consists of twenty 
nine floors and Tower (B) which consists of forty floors, with 
all the external landscaping.

Projects which KCPC Signed their Contracts in 2016

1. The project of design, construction, completion and 
maintenance of roads, storm water streams, sanitary 
drainages and other services for the developed road from 
Saad Al-Abdallh Area Road to the Bohaith Gate. The value 
of this project reached KD 97.9 million. It is located north 
east Kuwait with a length of 28 KM. It comprises four lanes 
for each direction, four crossings and bridges, in addition to 
three rail way crossings.

2. KCPC took part in several tenders, of which tender No. 
RA/237 concerning the project of construction, completion 
and maintenance of roads, bridges, storm water and 
sanitary streams and other services for the road connecting 
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between Al-Zoor Port and Wafra, which was awarded to the 
KCPC during 2016 for a value of KD 64.9 million. The project 
is located south Kuwait on a length of 33 KM and consists of 
five crossings and bridges with three lanes in each direction.

Concrete and Asphalt Production Plant Works

KCPC plants established on its plots are deemed among 
the modern enterprises specialized in the production of 
readymix concrete and asphalt. These plants have been 
accredited with the world quality certificate (ISO) by the 
specialized quality accreditation agencies. For the purpose 
of realizing its strategic objectives, KCPC developed the 
plant productivity in terms of quality and the volume 
of production, and these plants are deemed among the 
biggest readymix concrete and asphalt production plants in 
the State of Kuwait.

The value of works executed by the readymix concrete and 
asphalt division in 2016 is estimated at KD 6.8 million.

Commercial Sector

The supply, installation and maintenance of swimming 
pools and their requisites are deemed among the business 
priorities of KCPC specialty. This Sector signed several 
contracts for the supply, installation and maintenance 
of swimming pools in several areas in Kuwait. KCPC also 
executed several projects for installation of elevators and 
electric escalators in the governmental and private sectors 
in the State of Kuwait. KCPC’s branch in Sultanate of Oman is 
among the leading sectors for installation and maintenance 
of elevators and electric escalators in Sultanate of Oman. 
Worth mentioning is that this branch revenues in the 
financial  year 2016 amounted to KD 1.4 million, while the 
net profit for the same year reached KD 194 thousand.

Human Resources 

KCPC believes that its labor force accounts for the most 
significant element for realizing its success and pioneering 
in the market. Therefore, KCPC endeavors to extend 
continued development to the potentials of its staff and 
to improve their performance, by way of training them 
and providing them with convenient and distinct business 
environments to reach its desired objectives. As such, we 
have succeeded to maintain our distinguished staff and 
worked for increasing the number of Kuwaiti personnel 
in the Company as to make available job opportunities to 

them to realize business advancement and promotion by 
means of follow up and holding continued training courses.

Future Outlook

KCPC is looking forward to holding unique position to be the 
pioneer on the local and regional arenas, by diversification 
of its activities to assume major role and position in 
executing mega projects in future in the State of Kuwait 
and the Arabic Gulf. This will render KCPC ability to establish 
strategic  alliances with relevant companies, to qualify and 
execute projects in some Arab countries during the year 
2017, thereby enhancing and consolidating the presence of 
KCPC in the enterprises and construction sectors.

The Board of Directors Recommendations

The Board of Directors recommended the following to the 
general assembly:

1. Distribution of cash dividends by 5% of the nominal value 
of one share, i.e. 5 fils per share, to shareholders entered in 
the Company’s registers as at the date of convention of the 
ordinary general assembly.

2. Endorsement of the remuneration to the members of the 
Board of Directors for the financial year ending 31 December 
2016, totaling KD 30,000 (thirty thousand Kuwaiti dinar).

In conclusion, I would like to express my extreme thanks 
and utmost appreciation to Messrs the shareholders for 
their continued support to us and the confidence they 
accorded in the Company’s performance and the Executive 
Management. Our thanks are extended also to our dear staff 
for their utmost efforts they have exerted to reach the best 
outcomes. I am also pleased and honored, on behalf of the 
members of the Board of Directors and myself, to extend our 
deepest thanks and appreciation to His Highness the Amir 
Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Amir of Kuwait, 
and his Crown Prince, His Highness Sheikh Nawaf Al-Jaber Al-
Ahmad Al-Sabah, and the Premier Sheikh Jaber Al-Mubarak 
Al-Sabah, and Excellences the concerned ministers, as well 
as chairmen of all the regulatory bodies for the continued 
support they have provided to the contracting sector and 
companies operating in the State of Kuwait.

Best Regards
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CIVIL ENGINEERING

ELECTRICAL ENGINEERING

MARBLE & INTERIOR FIT-OUTS

ENGINEERING PRODUCTS

SCAFFOLDING & EQUIPMENT RENTALS

ROADS & INFRASTRUCTURE

WATER FACILITIES

BUILDING TRANSPORT SYSTEMS

OUR SERVICES
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PROJECTS 
& ACHIEVEMENTS  
NEW ROADS FROM 
SAAD AL ABDULLAH ROAD 
TO BOHAITH GATE - RA/225
Construction, completion and maintenance of roads, 
storm water streams, sanitary drainages and other 
services for the developed road from Saad Al-Abdallh 
Area Road to the Bohaith Gate. The value of this project 
reached KD 97.9 million. It is located north east Kuwait 
with a length of 28 KM. It comprises four lanes for each 
direction, four crossings and bridges, in addition to 
three rail way crossings.

KUWAIT

MAIN CONTRACTOR

LOCATION

CLIENT

PARTICIPATION

2016 ANNUAL REPORT

MINISTRY OF PUBLIC WORKS
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EQUATE HEADQUARTERS

Construction, completion and maintenance of Equate 
Headquarters Complex which consists of the main 
office building, a multi-purpose building, a mosque, 
sunken garden and a car park building (190 cars), built 
on an area of 20,000 m2.

The office building has a circular atrium with ample 
public spaces, panoramic elevators and ceremonial 
staircases. Offices are located on the first and second 
floors.

KUWAIT

EQUATE PETROCHEMICAL CO.

MAIN CONTRACTOR

LOCATION

CLIENT

PARTICIPATION
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MUSSAED AL-SALEH 
HEALTH CENTER PROJECT - MSHC

Construction, Completion and Maintenance of 
Mussaed Al-Saleh Health Center located in Shaab Area. 
The center will provide health services for residents of 
Shaab and adjacent areas with a large scale clinic over 
a built up area of 6614m2.

It consists of various sections (Family Practice, 
Specialized Clinics, Dental Clinics, Emergency, 
Laboratories, Radiology, Auditorium). 

KUWAIT

MUSSAED AL-SALEH 
HEALTH CENTER

MAIN CONTRACTOR

LOCATION

CLIENT

PARTICIPATION
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AL-MASSALEH TOWERS

Construction, completion and maintenance of Al 
Massaleh Towers (two towers), Tower A is a 29 floors 
and Tower B is a 40 floors all complete with interior fit-
outs and landscaping.

KUWAIT

AL-MASSALEH REAL ESTATE

MAIN CONTRACTOR

LOCATION

CLIENT

PARTICIPATION
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UTILITIES TUNNEL AT
NEW  KUWAIT UNIVERSITY CAMPUS

KCPC was responsible for construction, completion 
and maintenance of a 7x7 meter underground utilities 
tunnel.   The tunnel is 4KM long, linking the basements 
of several colleges with the Central Utility Plant and the 
public shelters.

KUWAIT

MAIN CONTRACTOR

LOCATION

CLIENT

PARTICIPATION

SABAH AL-SALEM
KUWAIT UNIVERSITY
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The Kuwait Company for Process Plant Construction and Contracting K.S.C.P.  
And its Subsidiaries  
State of Kuwait 

 
Consolidated Statement of Financial Position as of 31 December 2016 

        (All amounts are in Kuwaiti Dinars) 

6 

 Note 
2016  2015 

(restated – note 23) 
 2014 

(restated – note 23) 
Assets        
Non current assets       
Property, plant and equipment 5 11,005,801  11,464,768  5,743,558 
Investment properties 6 7,973,503  7,809,872  7,737,864 
Intangible asset  5,226  6,433  83,306 
Investment in associate 7 1,884,604  136,276  844,478 
Available for sale investments 8 415,790  988,908  3,878,494 
  21,284,924  20,406,257  87,468,848 
Current assets       
Inventories 9 1,324,507  1,385,253  478,648 
Trade receivables and other debit balances 10 15,512,981  17,394,551  86,488,797 
Contracts in progress – due from customer 11 565,249  624,290  8,378,789 
Cash and bank balances 12 1,353,261  1,610,919  8,977,984 
  18,755,998  21,015,013  48,083,986 
Total assets  40,040,922  41,421,270  34,477,847 
       
Equity and liabilities       
Equity        
Share capital 13 10,029,197  8,023,358  7,493,964 
Treasury shares 13 (414,682)  (297,568)  (297,568) 
Statutory reserve 13 3,107,247  2,978,365  4,488,347 
Voluntary reserve 13 3,076,695  2,947,813  4,743,773 
Other reserves  14 856,144  717,747  368,083 
Retained earnings  4,125,537  5,659,070  7,734,708 
Total equity  40,740,834  20,028,785  84,898,409 
       
Liabilities        
Non current liabilities       
Post employment benefits  2,099,590  2,072,023  8,934,838 
Borrowings and bank facilities 15 2,563,715  2,541,899  470,000 
  4,663,305  4,613,922  4,844,838 
Current liabilities       
Borrowings and bank facilities 15 6,589,106  5,964,344  4,999,464 
Trade payables and other credit balances 16 7,774,373  10,080,872  88,743,733 
Contracts in progress – due to customer 11 450,000  733,347  4,474,843 
  88,797,879  16,778,563  87,604,048 
Total liabilities   89,460,748  21,392,485  89,748,484 
Total equity and liabilities   40,040,922  41,421,270  34,477,847 
 

 
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 

 
 
 

 
Najeeb Hamad Al Saleh  
Chairman 
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The Kuwait Company for Process Plant Construction and Contracting K.S.C.P. 
And its Subsidiaries  
State of Kuwait 
 
Consolidated Statement of Income for the year ended 31 December 2016 

        (All amounts are in Kuwaiti Dinars) 

7 

 Note 2016  2015 
Revenue  44,488,643  23,455,164 
Cost of sales 17 (89,887,404)   (19,902,397) 
Gross profit  3,694,487  3,552,767 
Other operating (expense)/ income 18 (397,864)   897,986 
General and administrative expenses 19 (8,948,777)   (2,315,017) 
Net investments gains 20 388,788  574,675 
Investment properties valuation gain/ (loss) 6 87,074  (139,121) 
Finance cost  (360,469)   (228,817) 
Profit before deductions and Board of Directors’ remuneration  8,444,489  1,640,403 
Contribution to Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)  (88,799)   (14,764) 
Contribution to National Labour Support Tax (NLST)  (34,448)   (38,707) 
Contribution to Zakat  (84,444)   (15,483) 
Board of Directors’ remuneration  (30,000)   (30,000) 
Net profit for the year  8,404,888  1,541,449 
Earnings per share (fils)  21 12.24  15.67 
 

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 
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The Kuwait Company for Process Plant Construction and Contracting K.S.C.P. 
And its Subsidiaries  
State of Kuwait 
 
Consolidated Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2016 

        (All amounts are in Kuwaiti Dinars) 

8 

 2016  2015 
Net profit for the year 8,404,888  1,541,449 
Other comprehensive income items:    
Items that may be reclassified subsequently to consolidated statement of income:    
Foreign currency translation reserve:     
Exchange differences on translation of foreign operations 836,498  354,712 
Available for sale investments:    
Changes in fair value of available for sale investments 8,703  249,528 
Transferred to consolidated statement of income on sale of available for sale investments -  (276,326) 
Impairment loss on available for sale investments -  25,820 
 8,703  (978) 
Total other comprehensive income items  834,397  353,734 
Total comprehensive income for the year 8,380,704  1,895,183 
 
 
 

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 
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The Kuwait Company for Process Plant Construction and Contracting K.S.C.P. 
And its Subsidiaries  
State of Kuwait 
 
Consolidated Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2016 

        (All amounts are in Kuwaiti Dinars) 

10 

 Note 2016  2015 
Cash flows from operating activities     
Net profit for the year  8,404,888  1,541,449 
     
Adjustments:     
(Gain)/ loss on investment properties   (15,078)  139,121 
Depreciation and amortization  1,098,765  1,198,649 
Other operating expenses/ (income)  117,269  (299,878) 
Net investments gains    (388,788)  (574,675) 
Finance cost  360,869  228,817 
Post-employment benefits  27,567  129,758 
Operating profit before changing in working capital   2,476,789  2,363,241 
Trade receivables and other debit balances  1,759,187  (463,458) 
Inventories  60,926  (498,081) 
Contracts-in-progress – due from customer  59,041  747,229 
Trade payables and other credit balances  (2,560,761)  (1,595,691) 
Contracts-in-progress – due to customer  (283,347)  (2,145,136) 
Net cash generated from/ (used in) operating activities   1,511,835  (8,798,496)  
     
Cash flows from investing activities     
Proceeds from sale of available for sale investments  242,395  30,078 
Purchase of investment properties  (47,162)  (130,872) 
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets   (748,195)  (1,096,821) 
Purchase of associates   (1,207,000)  - 
Proceeds from sale of associate   807,684  - 
Proceeds from sale of property, plant and equipment  162,264  78,534 
Net cash used in acquisition of a subsidiary   -  (137,422) 
Interest income received  691  221 
Net cash used in investing activities  (1,491,395)  (1,256,282) 
     
Cash flows from financing activities     
Net proceeds from borrowings and bank facilities  646,578  3,088,829 
Purchase of treasury shares  (117,114)  - 
Dividends paid  (471,240)  (356,863) 
Payment of finance cost   (336,322)  (228,817) 
Net cash (used in)/ generated from financing activities  (278,098)  2,503,149 
Net decrease in cash and cash equivalents  (257,658)  (345,029) 
Cash and cash equivalents at the beginning of the year  1,610,919  1,955,948 
Cash and cash equivalents at the end of the year 12 1,353,261  1,610,919 
 
 

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements. 
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1. Constitution and activities 
The Kuwait Company for Process Plant Construction and Contracting K.S.C.P, Kuwait (the “Parent 
Company”) is a Kuwaiti shareholding company incorporated in the State of Kuwait on 24 February 1979. The 
Parent Company listed in Kuwait Stock Market. 
The Parents’ registered office is at P.O. Box 3404 Safat, 13035 Kuwait. 
The main objectives of the Parent Company are: 
 Execute civil, mechanical and electrical works. 
 Import the required materials and equipment to such projects. 
 Assume tasks of project management and the relevant consulting works in the field of civil, mechanical 

and electrical contracting. 
 Execute civil, mechanical and electrical maintenance  
 Import and sale of construction materials 
 Direct participation in constructing the infrastructure of the projects, residential, commercial, and 

industrial projects through (B.O.T) system relevant to the Company’s objectives 
 Own properties and lands necessary to carry out its business 
 Manufacture and sale of asphalt and readymade concrete and its related contracting. 
 Utilize financial surpluses available to the company through investment in portfolios and funds managed 

by competent companies and authorities.  
The Parent Company may carry out the above business in the state of Kuwait or outside by itself or through 
agency. Also, the Parent Company may have an interest or be involved in any way with the entities that are 
engaged in similar activities or that may assist the Parent Company in achieving its objectives in Kuwait and 
abroad. The Parent Company may also buy these entities or merge with them. 
These consolidated financial statements include the financial statements of the Parent Company and its 
subsidiaries detailed in note 26 (“together the Group”).  
On 1 February 2016, the new Companies Law no. 1/2016 was published in the Official Gazette which is 
effective from 26 November 2012. According to the new Law, the Companies Law No. 25 of 2012 and its 
amendments have been cancelled. The new Executive Regulations of Law No. 1 of 2016 were issued on 12 
July 2016 and was published in the Official Gazette on 17 July 2016. Companies have six months from that 
date to comply Law No 1 of 2016 and its executive regulations. 
These consolidated financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 14 March 2017, 
and are subject to approval of shareholders at the Annual General Assembly Meeting. The General Assembly 
of the shareholders have the authority to amend these consolidated financial statements after issuance. 

2. Basis of preparation and significant accounting policies 

2.1 Basis of preparation 
These consolidated financial statements have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards. These consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis 
except for available for sale investments and investment properties as stated in the below mentioned policies. 

2.2 Application of new and revised International Financial Reporting Standards (IFRS) 

2.2.1 New and revised IFRSs applied with no material effect on the financial statements  
The following new and revised IFRSs, which became effective for annual periods beginning on or after  
1 January 2016, have been adopted in these consolidated financial statements. The application of these revised 
IFRSs has had no any material impact on the amounts reported for the current and prior years but may affect 
the accounting for future transactions or arrangements. 
 Amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements relating to Disclosure initiative 
 Amendments to IFRS 11 Joint arrangements relating to accounting for acquisitions of interests in joint 

operations 
 Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets relating to clarification 

of acceptable methods of depreciation and amortisation 
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 Amendments to IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 41 Agriculture: Bearer Plants 
 Amendments to IAS 27 Separate Financial Statements relating to accounting investments in subsidiaries, 

joint ventures and associates to be optionally accounted for using the equity method in separate financial 
statements. 

 Amendments to IFRS 10 Consolidated Financial Statements, IFRS 12 Disclosure of Interests in Other 
Entities and IAS 28 Investment in Associates and Joint Ventures relating to applying the consolidation 
exception for investment entities 

 Annual Improvements to IFRSs 2012 – 2014 Cycle covering amendments to IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 and  
IAS 34 

2.2.2 New and revised IFRS in issue but not yet effective  
The Group has not yet applied the following new and revised IFRSs that have been issued but are not yet 
effective: 

New and revised IFRSs 
 Annual Improvements to IFRS Standards 2014 – 2016 Cycle amending IFRS 1, IFRS 12 and IAS 28. The 

amendments to IFRS 1 and IAS 28 are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018, 
the amendment to IFRS 12 for annual periods beginning on or after 1 January 2017. 

 Amendments to IAS 7 Statement of Cash Flows to provide disclosures that enable users of financial 
statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities. Effective for annual periods 
beginning on or after 1 January 2017. 

 Amendments to IAS 40 Investment Property: Amends paragraph 57 to state that an entity shall transfer a 
property to, or from, investment property when, and only when, there is evidence of a change in use. A 
change of use occurs if property meets, or ceases to meet, the definition of investment property. A change 
in management’s intentions for the use of a property by itself does not constitute evidence of a change in 
use. The paragraph has been amended to state that the list of examples therein is non-exhaustive. Effective 
for annual periods beginning on or after 1 January 2018. 

 IFRS 9 Financial Instruments (revised versions in 2009, 2010, 2013 and 2014) 
 IFRS 9 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018.  IFRS 9 contains accounting 

requirements for financial instruments and replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition and 
Measurement. The standard contains requirements in the following areas: 
 Classification and measurement: Financial assets are classified by reference to the business model 

within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The 2014 version of IFRS 9 
introduces a 'fair value through other comprehensive income' category for certain debt instruments. 
Financial liabilities are classified in a similar manner to under IAS 39, however there are differences in 
the requirements applying to the measurement of an entity's own credit risk. 

 Impairment: 2014 version of IFRS 9 introduces an 'expected credit loss' model for the measurement of 
the impairment of financial assets, so it is no longer necessary for a credit event to have occurred before 
a credit loss is recognised. 

 Hedge accounting: Introduces a new hedge accounting model that is designed to be more closely 
aligned with how entities undertake risk management activities when hedging financial and non-
financial risk exposures.  

 Derecognition: The requirements for the derecognition of financial assets and liabilities are carried 
forward from IAS 39. 

 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
IFRS 15 was issued in May 2014, effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018. IFRS 
15 establishes a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from 
contracts with customers. IFRS 15 will supersede the current revenue recognition guidance including IAS 
18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts and the related interpretations when it becomes effective. 
The core principle of IFRS 15 is that an entity should recognize revenue to depict the transfer of promised 
goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be 
entitled in exchange for those goods or services. 
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 IFRS 16 Leases 

IFRS 16 was issued on January 2016 with an effective date of annual periods beginning on or after 1 
January 2019. IFRS 16 specifies how an IFRS reporter will recognise, measure, present and disclose leases. 
The standard provides a single lessee accounting model, requiring lessees to recognise assets and liabilities 
for all leases unless the lease term is 12 months or less or the underlying asset has a low value. Lessors 
continue to classify leases as operating or finance, with IFRS 16’s approach to lessor accounting 
substantially unchanged from its predecessor, IAS 17. 

 Amendments to IFRS 10 Consolidated Financial Statements and IAS 28 Investments in Associates and 
Joint Ventures (2011) relating to the treatment of the sale or contribution of assets from and investor to its 
associate or joint venture. The effective date of these amendments are deferred indefinitely.   

Management anticipates that these new standards, interpretations and amendments will be adopted in the 
Group’s financial statements as and when they are applicable and adoption of these new standards, 
interpretations and amendments, except for IFRS 9, IFRS 15 and IFRS 16, may have no material impact on the 
financial statements of the Group in the period of initial application. 
The application of IFRS 15 and IFRS 9 may have significant impact on amounts reported and disclosures 
made in the Company’s financial statements in respect of revenue from contracts with customers and the 
Company’s financial assets and financial liabilities and the application of IFRS 16 may have significant impact 
on amounts reported and disclosures made in the Group’s financial statements in respect of its leases.  

2.3 Significant Accounting Policies  

2.3.1 Basis of Consolidation 

Subsidiaries 
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities 
controlled by the Parent Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Parent Company (a) has 
power over the investee (b) is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee 
and (c) has the ability to use its power to affects its returns.  
The Parent Company reassess whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that 
there are changes to one or more of the three components of controls listed above. 
Consolidation of a subsidiary begins when the Parent Company obtains control over the subsidiary and ceases 
when the Parent Company losses control over subsidiary. Specifically, income and expenses of subsidiary 
acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of income or other 
comprehensive income from the date the Company gains control until the date when Parent Company ceases 
to control the subsidiary. 
Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Parent 
Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the 
owners of the Parent Company and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling 
interests having a deficit balance. 
When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting 
policies into line with the Group’s accounting policies. 
All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated in full on consolidation. 
Changes in the Group's ownership interests in subsidiaries that do not result in the Group losing control over 
the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interests and the 
non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries.  
Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of 
the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to owners of the Parent 
Company. 
When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as 
the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any 
retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the 
subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognised in other comprehensive 
income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related 
assets or liabilities of the subsidiary. The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the 
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date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under 
IAS 39, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture. 
Business combinations  
Acquisitions of businesses combination are accounted for using the acquisition method. The consideration 
transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the 
acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the 
former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the 
acquiree.  Acquisition-related costs are generally recognised in consolidated statement of income as incurred. 
At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognised at their fair 
value at the acquisition date, except deferred tax assets or liabilities, liabilities or equity instruments related to 
share based payment arrangements and assets that are classified as held for sale in which cases they are 
accounted for in accordance with the related IFRS. 
Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-
controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the 
acquiree over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities 
assumed. If, after reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and 
liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling 
interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the 
excess is recognised immediately in consolidated statement of income as a bargain purchase gain. 
Non-controlling interests may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' 
proportionate share of the recognised amounts of the acquiree's identifiable net assets. The choice of 
measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis.  
When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree 
is remeasured to fair value at the acquisition date (the date when the Group obtains control) and the resulting 
gain or loss, if any, is recognised in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the 
acquisition date that have previously been recognised in other comprehensive income are reclassified to 
consolidated statement of income where such treatment would be appropriate if that interest were disposed off. 

Goodwill 
Goodwill, arising on an acquisition of a subsidiary, is carried at cost as established at the date of acquisition of 
the business less accumulated impairment losses, if any.  
For the purposes of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units  
(or groups of cash-generating units) that is expected to benefit from the synergies of the combination.  
A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more 
frequently when there is indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-
generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying 
amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro rata based on the 
carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognised directly in 
consolidated statement of income. An impairment loss recognised for goodwill is not reversed in subsequent 
periods.   
On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the 
determination of the profit or loss on disposal. 

Investment in associates and joint ventures 

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to 
participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control 
over those policies. 
A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement 
have rights to the net assets of the joint venture.  Joint control is the contractually agreed sharing of control of 
an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of 
the parties sharing control. 
The considerations taken in determining significant influence or joint control are similar to those necessary to 
determine control over subsidiaries. The Group’s investments in its associate and joint venture are accounted 
for using the equity method. 
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Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost.   The 
carrying amount of the investment is adjusted in order to recognise the changes in the Group’s share of net 
assets of the associate or joint venture since the acquisition date. Goodwill relating to the associate or joint 
venture is included in the investment’s carrying amount and is neither amortised nor individually tested for 
impairment. The consolidated statement of income reflects the Group’s share of the results of operations of the 
associate or joint venture. Any change in OCI of those investees is presented as part of the Group’s OCI. In 
addition, when there has been a change recognised directly in the equity of the associate or joint venture, the 
Group recognises its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in 
equity. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Group and its associate or joint 
venture are eliminated to the extent of the interest in the associate or joint venture. 
The aggregate of the Group’s share of results of an associate and a joint venture is shown on top of the 
consolidated statement of income off the operating profit and also represents the profit or loss after deducting 
tax and non-controlling interests in the subsidiaries of the associate or joint venture. The financial statements 
of the associate or joint venture are prepared for the same reporting period as the Group. When necessary, 
adjustments are made to bring the accounting policies in line with those of the Group. 
After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognise an 
impairment loss on its investment in the associate or joint venture. At each reporting date, the Group 
determines whether there is an objective evidence that the investment in the associate or joint venture is 
impaired. If there is such evidence, the Group calculates the amount of impairment as the difference between 
the recoverable amount of the associate or joint venture and its carrying value, then recognises the loss as 
‘Impairment of an associate or a joint venture’ in the consolidated statement of income. 
Upon loss of significant influence over the associate or joint venture, the Group measures and recognises any 
retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate or joint 
venture, upon loss of significant influence or joint control, and the fair value of the retained investment and 
proceeds from disposal is recognised in the consolidated statement of income. 

2.3.2 Financial instruments 

Classification  
In accordance with the International Accounting Standard (IAS) 39, the Group classifies its financial assets as 
“investments available for sale” and “loans and receivables”. Financial liabilities are classified as “financial 
liabilities other than at fair value through profit or loss”. Management determines the appropriate classification 
at the time of acquisition. 

Recognition and de-recognition 
The Group recognizes financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to the contractual 
provisions of the instruments. A financial asset (in whole or in part) is de-recognised when the contractual 
right to the cash flows from the financial asset expires or, when the Group transfers substantially all the risks 
and rewards of ownership and has not retained control. If the Group has retained control, it continues to 
recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. A financial 
liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. 
All regular way purchase and sale of financial assets are recognized using trade date accounting. Regular way 
purchase or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame 
generally established by regulations or conventions in the market place.  

Measurement 
Financial assets and liabilities are measured initially at fair value. Transaction costs are added only for those 
financial instruments not measured at fair value through profit or loss. 

Available for sale financial assets 
Investments available for sale are those non-derivative financial assets that are designated as available for sale 
or are not classified as investments at fair value through profit or loss or loans and receivables, or “held to 
maturity investments”.  
After initial recognition, investments available for sale are measured at fair value with unrealised gains and 
losses recognised as other comprehensive income in a separate component of equity until the investments are 
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derecognised or until the investments are determined to be impaired at which time the cumulative gain and 
loss previously reported in other comprehensive income is recognised in the consolidated statement of income. 
Investments whose fair value cannot be reliably measured are carried at cost less impairment losses, if any. 

Loans and receivables 
These are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active 
market.  These are subsequently measured at amortized cost using the effective yield method. 
Cash and bank balances, trade and other receivables and contracts in progress – due from customers are 
classified as loans and receivables. 

Financial liabilities other than at fair value through profit or loss 
Financial liabilities other than at fair value through profit or loss are subsequently measured at amortized cost 
using the effective yield method.  
Due to banks, trade and other payables and term loans are categorized as financial liabilities other than at fair 
value through profit or loss. 

Fair values 
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date, i.e. an exit price. The fair value 
measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either: 
• In the principal market for the asset or liability; or 
• In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability 
The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group. 
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use 
when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. 
The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data 
are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use 
of unobservable inputs. 
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements 
are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is 
significant to the fair value measurement as a whole: 
Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities 
Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value       

measurement is directly or indirectly observable 
Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value    

measurement is unobservable 
The fair value of financial instruments other than short term financial instruments carried at amortised cost is 
estimated by discounting the future contractual cash flows at the current market interest rates for similar 
financial instruments. 

Impairment 
Assets carried at amortised cost 
If there is objective evidence that an impairment loss on assets carried at amortised cost has been incurred, the 
amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of 
estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred) discounted at 
the financial asset’s original effective interest rate (i.e. the effective interest rate computed at initial 
recognition). The carrying amount of the asset is reduced through use of an allowance account. The amount of 
the loss is recognised in consolidated statement of income. 
If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related 
objectively to an event occurring after the impairment was recognised, the previously recognised impairment 
loss is reversed, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortised cost at the 
reversal date. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognised in consolidated statement of 
income. 
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Available for sale financial investments 
In the case of financial asset classified as available for sale, a significant or prolonged decline in fair value of 
assets below its cost is considered in determining whether the assets are impaired. If such evidence exists for 
available for sale financial assets, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost 
and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in the 
consolidated statement of income, is removed from other comprehensive income and recognised in the 
consolidated statement of income. Impairment losses on equities available for sale recognised in the 
consolidated statement of income are not reversed through the consolidated statement of income. 

2.3.3 Cash and cash equivalents 
Cash on hand, demand and time deposits with banks whose original maturities do not exceed three months are 
classified as cash and cash equivalents in the consolidated statement of cash flows. 

2.3.4 Inventories 
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Raw materials cost is determined on a 
weighted average cost basis. The cost of finished goods includes direct materials, direct labour and fixed and 
variable manufacturing overhead, and other costs incurred in bringing inventories to their present location and 
condition. Net realizable value is the estimated selling prices less all the estimated costs of completion and 
costs necessary to make the sale. 

2.3.5 Investment property 
Land and buildings held for the purpose of capital appreciation or for long term rental yields and not occupied 
by the Group is classified as investment properties. Investment property is carried at fair value, representing 
the open market value determined periodically by external valuers. Fair value is based on active market prices, 
adjusted, if necessary, for any difference in the nature, location or condition of its specific assets. If this 
information is not available, the Group uses alternative valuation methods such as recent prices in less active 
markets or discounted cash flow projections. Changes in fair value are included in the consolidated statement 
of income. 
Fair values of investment properties are determined by appraisers having an appropriate recognised 
professional qualification and recent experience in the location and category of the property being valued. 
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate 
economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant 
that would use the asset in its highest and best use. 

2.3.6 Property, plant and equipment 
Property, plant and equipment are stated at historic cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment loss. Historical cost of an item of property and equipment comprises its acquisition cost and all 
directly attributable costs of bringing the asset to working condition for its intended use. 
Capital work in progress is carried at cost less impairment losses, if any and transferred to the related asset 
category when ready for its intended use. 
The assets’ residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, 
at each financial year end.  
Depreciation is provided on a straight line basis over the estimated useful lives as follows: 
Buildings   10-50 years 
Equipment and Heavy Equipment  3-10 years 
Vehicles, furniture and fixtures   2-5 years 
The carrying amount of property, plant and equipment is reviewed at each statement of financial position date 
to determine whether there is any indication of impairment in its carrying value. If any such indication exists, 
an impairment loss is recognized in the consolidated statement of income, being the difference between 
carrying value and the asset’s recoverable amount.  
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Available for sale financial investments 
In the case of financial asset classified as available for sale, a significant or prolonged decline in fair value of 
assets below its cost is considered in determining whether the assets are impaired. If such evidence exists for 
available for sale financial assets, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost 
and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in the 
consolidated statement of income, is removed from other comprehensive income and recognised in the 
consolidated statement of income. Impairment losses on equities available for sale recognised in the 
consolidated statement of income are not reversed through the consolidated statement of income. 

2.3.3 Cash and cash equivalents 
Cash on hand, demand and time deposits with banks whose original maturities do not exceed three months are 
classified as cash and cash equivalents in the consolidated statement of cash flows. 

2.3.4 Inventories 
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Raw materials cost is determined on a 
weighted average cost basis. The cost of finished goods includes direct materials, direct labour and fixed and 
variable manufacturing overhead, and other costs incurred in bringing inventories to their present location and 
condition. Net realizable value is the estimated selling prices less all the estimated costs of completion and 
costs necessary to make the sale. 

2.3.5 Investment property 
Land and buildings held for the purpose of capital appreciation or for long term rental yields and not occupied 
by the Group is classified as investment properties. Investment property is carried at fair value, representing 
the open market value determined periodically by external valuers. Fair value is based on active market prices, 
adjusted, if necessary, for any difference in the nature, location or condition of its specific assets. If this 
information is not available, the Group uses alternative valuation methods such as recent prices in less active 
markets or discounted cash flow projections. Changes in fair value are included in the consolidated statement 
of income. 
Fair values of investment properties are determined by appraisers having an appropriate recognised 
professional qualification and recent experience in the location and category of the property being valued. 
A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate 
economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant 
that would use the asset in its highest and best use. 

2.3.6 Property, plant and equipment 
Property, plant and equipment are stated at historic cost less accumulated depreciation and accumulated 
impairment loss. Historical cost of an item of property and equipment comprises its acquisition cost and all 
directly attributable costs of bringing the asset to working condition for its intended use. 
Capital work in progress is carried at cost less impairment losses, if any and transferred to the related asset 
category when ready for its intended use. 
The assets’ residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, 
at each financial year end.  
Depreciation is provided on a straight line basis over the estimated useful lives as follows: 
Buildings   10-50 years 
Equipment and Heavy Equipment  3-10 years 
Vehicles, furniture and fixtures   2-5 years 
The carrying amount of property, plant and equipment is reviewed at each statement of financial position date 
to determine whether there is any indication of impairment in its carrying value. If any such indication exists, 
an impairment loss is recognized in the consolidated statement of income, being the difference between 
carrying value and the asset’s recoverable amount.  
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classified as operating leases. Payments made under operating leases are charged to the statement of income 
on a straight line basis over the period of the lease. 

2.3.13 Foreign currency transactions 
The functional currency of the Parent is the Kuwaiti Dinar. The consolidated financial statements are 
presented in Kuwaiti Dinars, which is the Group’s functional and presentation currency. 
Foreign currency transactions are translated into Kuwaiti Dinars at the rates prevailing on the transaction   
date. Monetary assets and liabilities are translated into Kuwaiti Dinars at the rate of exchange ruling at the 
consolidated statement of financial position date. Resultant gains/ losses are taken to consolidated statement of 
income. Translation differences on non-monetary assets such as equities classified as available-for-sale 
financial assets are recognized in the consolidated statement of comprehensive income. 
The assets and liabilities of the foreign subsidiaries and foreign operations are translated into Kuwaiti Dinars 
at the closing rate on the date of the consolidated statement of financial position and income and expenses are 
translated at average exchange rates. The resultant exchange differences are recognized in the consolidated 
statement of comprehensive income and foreign currency translation reserve under equity. 

2.3.14 Segment reporting 
A segment is a distinguishable component of the Group that engages in business activities from which it earns 
revenues and incurs costs. The operating segments are used by the management of the Group to allocate 
resources and assess performance. Operating segments exhibiting similar economic characteristics, product 
and services, class of customers where appropriate are aggregated and reported as reportable segments. 

3. Financial instruments 

3.1 Financial risk factors 

The Group’s use of financial instruments exposes it to a variety of financial risks such as credit risk, market 
risk and liquidity risk. The Group continuously reviews its risk exposures and takes measures to limit it to 
acceptable levels. Risk management is carried out by a steering committee comprising of senior management 
and headed by the chairman. The committee identifies and evaluates financial risks in close co-operation with 
the Group’s operating units and provides principles for overall risk management, as well as covering specific 
areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk and investment of excess liquidity. The 
significant risks that the Group is exposed to are discussed below: 

(a) Market risk 
Market risk, comprising of foreign exchange risk, interest rate risk and equity price risk arises due to 
movements in foreign currency rates, interest rates and market prices of assets. 

(i) Foreign exchange risk 
Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate 
because of changes in foreign exchange rates. The Group has operations outside Kuwait and is exposed to 
foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the UAE Dirhams. 
Management has set up a policy to require group companies to manage their foreign exchange risk against 
their functional currency. Foreign exchange risk arises when future commercial transactions or recognised 
assets and liabilities are denominated in a currency that is not the functional currency of the Parent Company 
and its subsidiaries. The Group’s management monitors and measures currency exposures on recognized 
monetary assets and liabilities on a daily basis and manages this risk by setting limits on exposures to each 
currency and also to the extent possible by matching monetary assets and liabilities with similar currency 
exposures. The Group is not exposed to significant foreign exchange risk as significant transactions or 
recognised assets and liabilities of the group companies are in their respective functional currency. 

(ii) Interest rate risk 
Interest rate risk arises from the risk that future cash flows or fair values of a financial instrument will 
fluctuate because of changes in market interest rates. 
The Group’s interest rate risk arises from deposits and bank borrowings. 
At 31 December 2016, if interest rates at that date had been 50 basis points higher/lower with all other 
variables held constant, profit for the year would have been lower/higher by KD 9,304 (KD 11,441 – 2015). 
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For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are 
separately identifiable cash flows. 
 
The recoverable amount of assets is the greater of their fair value less costs to sell and value in use. In 
assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a discount 
rate that reflects the current market assessment of the time value of money and the risks specific to the asset. 
For an asset that does not generate cash flows largely independent of those from other assets, the recoverable 
amount is determined for the cash generating unit to which the asset belongs. 
Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount. These are 
included in the consolidated statement of income. 

2.3.7 Intangible assets 
Intangible assets acquired separately are measured at cost on initial recognition. The useful lives of intangible 
assets are assessed to be either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortised over their 
useful economic lives and assessed and adjusted for impairment whenever there is an indication that an 
intangible asset may be impaired. Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised but are tested 
annually for impairment and adjusted for the same, if any. 

2.3.8 Post employment benefits 
The Group is liable under various labour laws including the Kuwait Labour Law and Labour Laws of the 
countries in which the Group’ subsidiaries operates, to make payments under defined benefit plans payable to 
employees at cessation of employment. 
This liability, which is unfunded, has been computed as the amount payable as a result of involuntary 
termination on the statement of financial position date. This computation is used as a reliable approximation of 
the present value of this obligation to recognize this liability and the related cost as an expense of the year.  

2.3.9 Provisions for liabilities  
Provisions including provision for warranty costs are recognised, when as a result of past events it is probable 
that an outflow of economic resources will be required to settle a present legal or constructive obligation and 
the amount can be reliably estimated.  

2.3.10 Treasury shares 
Treasury shares consist of the Parent’s own issued shares that have been reacquired by the Parent and not yet 
reissued or cancelled. The treasury shares are accounted for using the cost method. Under this method, the 
weighted average cost of the shares reacquired is charged to a contra account in equity. When the treasury 
shares are reissued, gains are credited to the “treasury shares reserve”, which is not distributable. Any realised 
losses are charged to the same account to the extent of the credit balance in that account. Any excess losses are 
charged to retained earnings then to the reserves. No cash dividends are paid on these shares. The issue of 
bonus shares increases the number of treasury shares proportionately and reduces the average cost per share 
without affecting the total cost of treasury shares. 

2.3.11 Revenue recognition 
Revenue from civil construction and service contracts are recognised under the percentage of completion 
method. The stage of completion is measured by surveys of work performed. When the outcome of a contract 
cannot be estimated reliably, contract revenue is recognized only to the extent of contract costs incurred that it 
is probable will be recoverable. Full provision is made for expected future losses. 
Revenue from installation contracts is recognised on completion of the installation. 
Revenue from sale of goods is recognised on delivery of goods.   
Interest income is recognised on effective yield basis. 
Dividend income is recognised when the right to receive payment is established. 

2.3.12 Accounting for leases 

Where the Group is the lessee   
Leases of assets under which all the risks and benefits of ownership are effectively retained by the lessor are 
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The Group’s overall interest rate risks are monitored and interest rate sensitivity is measured on a daily basis 
by the risk management team. 

(iii) Equity price risk 
The Group is exposed to equity securities price risk because of investments held by the Group and classified 
on the consolidated statement of financial position as “available for sale investments”. To manage the equity 
price risk arising from investments in equity securities, the Group has set limits on the investment of surplus 
funds in equity investments. 
The effect on equity (as a result of a change in the fair value of equity instruments held as “available for sale”) 
due to a 5% increase/ decrease in equity indices, with all other variables held constant, is KD 46,832  
(KD 39,761 - 2015). 

(b) Credit risk 
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation causing the 
other party to incur a financial loss. Financial assets, which potentially subject the Group to credit risk, consist 
principally of fixed and short notice bank deposits and receivables. The Group manages this risk by placing 
fixed and short term bank deposits with high credit rating financial institutions. Credit risk with respect to 
receivables is limited due to dispersion across large number of customers. 

(c) Liquidity risk 
Liquidity risk is the risk that the Group may not be able to meet its funding requirements. Liquidity risk 
management includes maintaining sufficient cash, the availability of funding from an adequate amount of 
committed credit facilities and the ability to close out market positions. 
The table below analyses the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the 
remaining period at the consolidated statement of financial position to the contractual maturity date. The 
amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows. Balances due within 12 months 
equal their carrying values, as the impact of discounting is not significant. 

 
Less than 

1 year 
 Between 1 

and 2 years 
At 31 December 2016    
Borrowings and bank facilities  6,710,702  2,628,199 
Trade and other payables 7,018,965  - 
    
At 31 December 2015    
Borrowings and bank facilities 6,244,522  2,672,405 
Trade and other payables 7,065,821  - 

3.2 Capital risk management 
The Group manages its capital to ensure that` entities in the Group will be able to continue as going concern 
while maximising the return to stakeholders through the optimisation of the debt and equity balance.  
The capital structure of the Group consists of net debt (borrowings offset by cash and cash equivalents) and 
equity (comprising capital, reserves, retained earnings and non-controlling interests).  
The gearing ratio as at 31 December is as follows:  
 2016  2015 
Total borrowings and bank facilities 9,152,821  8,506,243 
Less: cash and cash equivalents (1,353,261)  (1,610,919) 
Net debt 7,799,560  6,895,324 
Total equity 20,780,138  20,028,785 
Total capital 28,579,698  46,948,809 
Gearing ratio (%) 27  26 

3.3 Fair value estimation 
The fair values of financial assets and financial liabilities are determined as follows:  
 Level one:Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities. 
 Level two:Quoted prices in an active market for similar instruments. Quoted prices for identical assets or 

liabilities in market that is not active. Inputs other than quoted prices that are observable for assets and 
liabilities. 
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 Level three: Inputs for the asset or liabilities that are not based on observable market data. 
The fair values of other financial assets and financial liabilities approximately equal its book value as at the 
consolidated financial statements date. 

4. Critical accounting judgments and estimates 
The preparation of consolidated financial statements in conformity with IFRS requires management to make 
estimates and assumptions that may affect amounts reported in these financial statements, as actual results 
could differ from those estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of 
applying the Group’s accounting policies. Judgments and estimates that are significant to the consolidated 
financial statements are: 

Judgments 
In the process of applying the Group’s accounting policies, management has made the following judgements, 
which have the most significant effect on the assets recognised in the consolidated financial statements. 

Classification of investments 
On acquisition of an investment, the Group decides whether it should be classified as "at fair value through 
statement of income” or "available for sale". The Group follows the guidance of IAS 39 on classifying its 
investments.  
The Group classifies investments as “at fair value through statement of income” if they are acquired primarily 
for the purpose of short term profit making or if they are designated at fair value through statement of income 
at acquisition, when their fair values can be reliably estimated. All other investments are classified as 
“available for sale”. 

Classification of real estate investments 
Management decides on acquisition of real estate whether it should be classified as held for trading or 
investment property. 
The Group classifies property as held for trading if this is acquired principally for sale in the ordinary course 
of the business.  
The Group classifies property as investment property if it is acquired to generate rental income or for capital 
appreciation. 

Sources of estimation uncertainty 
The following are the key assumptions concerning the future, and other key sources of estimation uncertainity 
at the end of the reporting period that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying 
amounts of assets and liabilities within the next financial year.  

Fair value measurements and valuation techniques  
Certain assets and liabilities of the Group are measured at fair value for the purposes of preparing the financial 
statements. The Group’s management determines the main appropriate techniques and inputs required for 
measuring the fair value. In determining the fair value of assets and liabilities, management uses observable 
market data as appropriate, in case no observable market data is available the Group uses an external valuer 
qualified to do the valuation.  Information regarding the required valuation techniques and inputs used to 
determine the fair value of financial assets and liabilities is disclosed in note (3.3, 5 and 6). 

Impairment of tangible and intangible assets 
The Group reviews its financial assets classified as “loans and receivables”, available for sale investments and 
other assets like inventory, property, plant and equipment and intangible assets periodically to assess whether 
a provision for impairment should be recorded in the statement of income. In particular, considerable 
judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when 
determining the level of provisions required. Such estimates are necessarily based on assumptions about 
several factors involving varying degrees of judgment and uncertainty. 

Warranty and commissioning provisions 
The Group’s management estimates the related provision for warranty and commissioning based on historical 
warranty claim and commissioning cost information, as well as recent trends that might suggest that past cost 
information may differ from future claims. Factors that could impact the estimated warranty claim and 
commissioning cost include the success of Group’s productivity and quality initiatives, as well as parts and 
labour costs. 

Revenue recognition 
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Contract revenue is measured at fair value of the consideration received or receivable. The measurement of 
contract revenue is affected by a variety of uncertainties that depend on the outcome of future events. The 
estimates often need to be revised as events occur and uncertainties are resolved. 
 

5. Property, plant and equipment 

 
Lands  & 
buildings 

 Vehicles  Equipment 
& Heavy 

Equipment 

 Furniture 
& fixtures 

 Work-in-
progress 

 Total 

Cost            
As at 1 January 2014 - as previously stated  8,347,121  3,618,110  7,116,462  1,179,569  221,355  20,482,617 
Change in accounting policy effect (note 23) (4,328,539)  -  -  -  -  (4,328,539) 
As at 1 January 2014 –restated  4,018,582  3,618,110  7,116,462  1,179,569  221,355  16,154,078 
Additions -  205,783  395,219  50,353  52,628  703,983 
Disposals -  (195,012)  (3,848)  (2,648)  -  (201,508) 
Transfers  -  206,754  -  -  (206,754)  - 
As at 31 December 2014 – restated  4,018,582  3,835,635  7,507,833  1,227,274  67,229  16,656,553 
As at 1 January 2015 – as previously stated 8,347,121  3,835,635  7,507,833  1,227,274  67,229  20,985,092 
Change in accounting policy effect (note 23) (4,328,539)  -  -  -  -  (4,328,539) 
As at 1 January 2015 –restated  4,018,582  3,835,635  7,507,833  1,227,274  67,229  16,656,553 
Acquisition of subsidiary  7,307,168  -  685,317  461,230  -  8,453,715 
Additions -  31,671  842,353  191,668  31,129  1,096,821 
Disposals -  (249,554)  (201,912)  (37,521)  -  (488,987) 
Foreign currency translation difference -  2,154  19,271  5,527  545  27,497 
As at 31 December 2015 – restated  11,325,750  3,619,906  8,852,862  1,848,178  98,903  25,745,599 
As at 1 January 2016 – as previously stated 15,654,289  3,619,906  8,852,862  1,848,178  98,903  30,074,138 
Change in accounting policy effect (note 23) (4,328,539)  -  -  -  -  (4,328,539) 
As at 1 January 2016 –restated  11,325,750  3,619,906  8,852,862  1,848,178  98,903  25,745,599 
Additions 2,900  232,306  278,698  15,184  216,332  745,420 
Disposals (46,434)  (417,888)  (1,087,556)  (329,781)  -  (1,881,659) 
Transfers from work in progress  33,190  -  6,485  175,763  (215,438)  - 
Foreign currency translation difference 42,442  954  5,162  3,503  728  52,789 
As at 31 December 2016 11,357,848  3,435,278  8,055,651  1,712,847  100,525  24,662,149 
Depreciation            
As at 1 January 2014 663,296  3,182,871  4,845,056  1,091,990  -  9,783,213 
Charge for the year 173,008  230,310  848,845  67,302  -  1,319,465 
Disposals -  (187,037)  -  (2,646)  -  (189,683) 
As at 31 December 2014 836,304  3,226,144  5,693,901  1,156,646  -  10,912,995 
Acquisition of subsidiary 1,780,242  -  523,518  346,876  -  2,650,636 
Charge for the year 214,099   208,492  606,880  132,305  -  1,161,776 
Disposals -  (250,951)  (181,279)  (37,435)  -  (469,665) 
Foreign currency translation difference -  1,586  19,257  4,246  -  25,089 
As at 31 December 2015 2,830,645  3,185,271  6,662,277  1,602,638  -  14,280,831 
Charge for the year 260,378  196,738  539,646  97,696  -  1,094,458 
Disposals -  (410,369)  (1,040,071)  (286,678)  -  (1,737,118) 
Foreign currency translation difference 12,102  547  3,355  2,173  -  18,177 
As at 31 December 2016 3,103,125  2,972,187  6,165,207  1,415,829  -  13,656,348 
Net book value            
As at 31 December 2014 – restated  3,182,278  609,491  1,813,932  70,628  67,229  5,743,558 
As at 31 December 2015– restated 8,495,105  434,635  2,190,585  245,540  98,903  11,464,768 
As at 31 December 2016 8,254,723  463,091  1,890,444  297,018  100,525  11,005,801 

- Lands and buildings include leasehold lands leased from the Government of Kuwait under valid operating 
leases which are renewable. Its carrying value is amounted to KD 850,031 as at 31 December 2016  
(KD 850,031 - 2015), on which buildings are constructed with a carrying value of KD 1,797,896 as at  
31 December 2016 (KD 1,894,615 - 2015). 

- Lands and buildings include a hotel in the State of Lebanon, with a net book value amounted to KD 5.7 
million approximately as at 31 December 2016 (KD 5.7 million - 2015). The Group's management believes 
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that there is no impairment in the hotel’s value, as  its recoverable value exceeds its carrying value as at the 
date of the consolidated financial statements. Recoverable amount was determined using the fair value 
method less costs for the sale completion. The recoverable amount is determined by independent real estate 
valuers. 
 

6. Investment properties 
Investment properties represent in properties in Dubai - United Arab Emirates (UAE). The below table is the 
investment properties movement during the year: 

 2016  2015 
Balance as at 1 January 7,809,872  7,537,468 
Additions 87,864  130,872 
Changes in fair value  87,074  (139,121) 
Foreign currency translation difference 101,391  280,653 
Balance as at 31 December 7,973,503  7,809,872 
The fair value of the Group’s investment properties as at 31 December 2016 has been arrived at on the basis of 
a valuation carried out on the respective dates by independent values not related to the Group. The independent 
valuers are registered at the related governmental bodies, and they have appropriate and recent experience in 
the valuation of properties in the relevant locations. The Fair value is determined as follows: 
 Level two: The fair value  determined based on the market comparable approach that reflects recent 

transaction prices for similar properties. 
 Level three: The capitalization rate adopted based on the yield rates. 

Details of investment properties and information about the fair value hierarchy as at 31 December 2016 are as 
follow: 

  Level two  Level three  Fair value 
31/12/2016 

 Fair value 
31/12/2015 

Residential and commercial units  3,830,315  4,143,188  7,973,503  7,809,872 

For the units categorized within level two, its fair value has been determined using comparable market prices 
depending on comparable prices of recent transactions in the market without making any significant changes 
to the observable market data. 

For the units categorized within level three of the fair value hierarchy, the relevant information is as follows: 
Assets   Valuation 

techniques 
 Significant unobservable input  Sensitivity 

Residential and 
commercial 
units 

 Income 
Capitalization 
Approach 

 Capitalization rate ranges from 
7% to 10%, taking into account 
the capitalization of the expected 
rental income, nature of the 
property and prevailing market 
conditions. 

 A slight increase in the 
capitalization rate used 
would result in a 
significant decrease in 
fair value and vice versa. 

In estimating the fair value of the properties, the highest and best use of the properties is their current use. 

7. Investment in associate 
 Activities  Ownership 

% 
 31 December 

2016 
 31 December 

2015 
Spears 1788 Group S.A.L. Holding - Real Estate  40  1,688,466  - 
Other     196,138  136,276 

     1,884,604  136,276 
7.1 Associates are accounted for using Equity method. 
7.2 During the current year, the Group acquired 40% in Spears 1788 Group S.A.L. The Group had determined the 

fair value of the net value of the acquired assets resulting in a bargain purchase gain of KD 481,466. The net 
acquired assets as at the purchase date are as follows: 
   KD 

Fair value of net assets (includes current account)   4,190,424 
Group’s share in fair value of net acquired assets    1,688,466 
Less: paid amount against acquisition    (1,207,000) 
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Bargain purchase gain   481,466 

7.3 Summarized financial information of Spears 1788 Group S.A.L. as at 31 December is as follows: 
 Kuwaiti Dinars 

 2016  2015 
Current assets 46,866  - 
Non-current assets 4,370,612  - 
Current liabilities 117,212  - 

8. Available for sale investments 
 2016  2015 

Quoted investments 49,889  55,505 
Unquoted investments 365,901  933,403 
 415,790  988,908 

Unquoted investments carried at cost less impairment, since a reliable fair value cannot be estimated (note 20).  

9. Inventories 
 2016  2015 
Raw materials 445,343  623,236 
Spare parts 1,230,943  1,113,976 
 1,676,286  1,737,212 
Provision for obsolescence (351,779)  (351,959) 
 1,324,507  1,385,253 

10. Trade receivables and other debit balances 
 2016  2015 

Trade receivables 13,391,678  13,147,701 
Advance to suppliers 1,435,698  635,171 
Retention receivables 5,437,786  8,018,983 
Notes receivables -  200,000 
Other debit balances 360,019  382,513 
 20,625,181  22,384,368 
Provision for doubtful debts (7,884,400)   (4,989,817) 
 15,512,981  17,394,551 

10.1 Trade receivables: 
 2016  2015 

Not matured  7,233,503  9,236,667 
Past due and not impaired  8,279,478  8,157,884 
Past due and impaired  5,112,200  4,989,817 

 20,625,181  22,384,368 

10.2 Following are ageing of receivables that are past due but not impaired: 
 2016  2015 

Up to 6 months 5,328,482  4,628,592 
6 -12 months 1,105,049  876,363 
More than 12 months 1,845,947  2,652,929 

 8,279,478  8,157,884 

10.3 Receivables which are past due and fully impaired. Movement of provision for impairment of trade and other 
receivables are as follows:: 

 2016  2015 
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 20,625,181  22,384,368 

10.2 Following are ageing of receivables that are past due but not impaired: 
 2016  2015 

Up to 6 months 5,328,482  4,628,592 
6 -12 months 1,105,049  876,363 
More than 12 months 1,845,947  2,652,929 

 8,279,478  8,157,884 

10.3 Receivables which are past due and fully impaired. Movement of provision for impairment of trade and other 
receivables are as follows:: 

 2016  2015 
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Opening balance – 1 January 4,989,817  5,215,894 
Impairment losses recognized  837,643  777,488 
Impairment losses reversed  -  (865,543) 
Amounts written off during the year -  (152,351) 
Foreign exchange translation  (83,300)   14,329 
Closing balance – 31 December 7,884,400  4,989,817 

10.4 The Group holds letter of guarantee and letter of credit amounting to KD 564,250 as collaterals. 

 

 

 

11. Amounts due from/ (to) customers under construction contract 
 2016  2015 
Construction costs incurred plus recognised profits less recognised losses to 
date 63,953,288  73,477,791 
Less: progress billings (63,838,039)  (73,586,848) 
 887,489  (109,057) 
Recognised and included in the consolidated financial statements as amounts:   
- Due to customers under construction contracts (870,000)   (733,347) 
- Due from customers under construction contracts 565,249  624,290 

 887,489  (109,057) 

12. Cash and bank balances 
 2016  2015 
Cash on hand 43,905  45,010 
Current and call accounts 1,042,573  1,326,310 
Time deposits 266,783  239,599 
 1,353,261  1,610,919 
The average interest rate on the deposits was 0.5% to 0.7% as at 31 December 2016 (0.5% - 2015). 

13. Equity 

 Share capital 
As at 31 December 2016, the authorized, issued and paid up capital of the Parent Company amounted to 
KD 10,029,197 distributed to 100,291,968 shares of 100 fils each (KD 8,023,358 distributed to 80,233,576 
shares – 2015) and all shares are in cash. On 7 June 2016, the commercial register has been amended by the 
effect of distribution of bonus share (note 22). 

Treasury shares  
 2016  2015 
Number of shares 2,632,234  1,950,152 
Percentage of issued shares % 2.63  1.94 
Market value (KD) 442,215  340,095 
The Parent Company is required to retain reserves and retained earnings equivalent to the value of treasury 
shares throughout the year, during which they are held by the Parent Company, pursuant to instructions of the 
relevant regulatory authorities. 

Statutory reserve 
In accordance with the Companies Law and the Parent Company’s Articles of Association, 10% of the net 
profit for the year has been transferred to statutory reserve. The Parent Company may resolve to discontinue 
such transfers when the statutory reserve equals to 50% of it’s paid up share capital. The statutory reserve can 
be utilized only for distribution of a maximum dividend of up 5% of the paid up share capital in years when 
retained earnings are insufficient for this purpose. 

Voluntary reserve 
In accordance with the Parent Company’s Articles of Association, 10% of the net profit for the year has been 
transferred to voluntary reserve. The Parent Company may resolve to discontinue such transfers when the 
voluntary reserve equals to 50% of it’s paid up share capital. There is no restriction on distribution of 
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voluntary reserve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Other reserves  
 Treasury 

share 
reserve 

Revaluation 
reserve 

Change in 
fair value 
reserve 

Foreign 
currency 

translation 
reserve 

Total 

Balance as at 1 January 2015 - as previously stated  158,935 4,328,539 8,703 196,375 4,692,552 
Change in accounting policy effect (note 23) - (4,328,539) - - (4,328,539) 
Balance as at 1 January 2015 - restated 158,935 - 8,703 196,375 368,083 
Total other comprehensive (loss)/ income items - - (978) 354,712 353,734 
Balance as at 31 December 2015 158,935 - 7,725 551,087 717,747 
Balance as at 1 January 2016 - as previously stated  158,935 4,328,539 7,725 551,087 5,046,286 
Change in accounting policy effect (note 23) - (4,328,539) - - (4,328,539) 
Balance as at 1 January 2016- restated 158,935 - 7,725 551,087 717,747 
Total other comprehensive income items - - 1,503 136,894 138,397 
Balance as at 31 December 2016 158,935 - 9,228 687,981 856,144 

15. Borrowings and bank facilities  
 2016  2015 
Short term    
Bank overdraft 3,438,345  3,170,054 
Promissory notes 580,094  1,301,567 
Loans 2,570,667  1,492,723 
 6,589,106  5,964,344 
Long term    
Loans 2,563,715  2,541,899 
 9,152,821  8,506,243 
Maturity of borrowings and bank facilities is as follows: 
 2016  2015 
Within one year 6,589,106  5,964,344 
More than one year to three years  2,563,715  2,541,899 
 9,152,821  8,506,243 

15.1 Borrowings and bank facilities are carried at variable interest rate. The average effective interest rate on the 
borrowings and bank facilities was 3.75% - 4.35% as at 31 December 2016 (4.45% - 2015).  

15.2 Borrowings and bank facilities are secured against assigned of revenue for certain contracts and promissory 
notes. 

16. Trade payables and other credit balances 
 2016  2015 
Trade payables 4,997,887  5,356,813 
Contract advances – construction 639,044  1,435,026 
Provisions 539,408  543,127 
Accrued expense  337,993  377,649 
Cash dividends  53,400  52,599 
Other credit balances 990,663  2,315,658 
 7,774,373  10,080,872 
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17. Cost of sales 
 2016  2015 
Materials 5,710,051   9,423,140 
Staff costs 3,401,553   3,366,106 
Subcontract costs 6,989,521  3,875,555 
Depreciation and amortization 696,414   820,112 
Lease rentals 444,500   686,927 
Repairs and maintenance 706,463   669,462 
Others 8,867,306  1,061,095 
 89,887,404  19,902,397 

 

 

 

18. Other operating (expense)/ income 
 2016  2015 
Gross loss from Hotel (464,444)   (76,681) 
(Provide)/ reverse provision for doubtful debts (837,643)   88,055 
Written off trade receivables and other debit balances  -  (79,287) 
Closing of credit balances -  231,677 
Gain on sale of property, plant and equipment 87,743  59,212 
Interest income 698  221 
Foreign exchange losses  (88,688)   (47,448)  
 (397,864)   897,986 

19. General and administrative expenses 
 2016  2015 
Salaries and wages 1,273,214  1,338,004 
Depreciation and amortization 211,061  261,708 
Lease rentals 79,046  104,119 
Repairs and maintenance 20,591  37,522 
Others 397,487  573,664 
 8,948,777  2,315,017 

20. Net investments gains 
 2016  2015 
Bargain purchase gain from acquisition of associates/ subsidiary 848,866  670,744 
Gain on sale of available for sale investments 77,469  276,326 
Impairment loss on available for sale investments (448,648)   (25,820) 
Share of loss from associate -  (346,575) 
 388,788  574,675 

21. Earnings per share 
Earnings per share is calculated by dividing the net profit for the year by the weighted average number of 
shares outstanding during the year. 
The weighted average number of shares outstanding during the year is calculated as follows: 
 2016  2015 
Weighted average number of issued and fully paid up shares 100,291,968  100,291,968 
Less: weighted average number of treasury shares (2,106,768)  (1,950,152) 
Weighted average number of shares outstanding 98,185,200  98,341,816 
Net profit for the year 8,404,888  1,541,449 
Earnings per share (fils) 12.24  15.67 
Earnings per share for the year ended 31 December 2015 has been amended taking in consideration the effect 
of dividends share issued during the year (note 22).  

22. Dividends 
On 19 May 2016, the general assembly held and cash dividends of 6% for 2015 - 6 fils each (5 fils – 2014) 
and bonus shares distribution of 25% for 2015 (10% - 2014) from paid up capital. 
On 14 March 2017, the Board of Directors proposed cash dividend of 5% for the year ended 31 December 
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2016 (after deduction of treasury shares). This proposal is subject to approval from the General Assembly of 
the Parent Company and the competent authorities. 

23. Change in accounting policy effect 
During the year ended 31 December 2016, the Group management had amend the accounting policy of lands 
classified as property, plant and equipment from fair value to cost. The financial statements have been 
amended as per the IFRS requirements. Following are the effect on the consolidated financial statements: 

  As 
previously 

stated 

Amendment effect Restated 

Properties, plant and equipment as at 1 
January 2015 10,072,097 (8,344,739)  7,783,774 
Properties, plant and equipment as at 31 
December 2015 15,793,307 (8,344,739)  11,464,768 
Other reserves as at 1 January 2015 4,692,552 (8,344,739)  364,013 
Other reserves as at 31 December 2015 5,046,286 (8,344,739)  717,747 
No effect of these amendments on consolidated statement of income or consolidated cash flows for 
comparative years. 

24. Segmental information 
The Group’s operating segments are determined based on the reports reviewed by the chief executive officer 
for strategic decisions. These segments are strategic business units that offer different products and services. 
They are managed separately since the nature of the products and services, class of customers and marketing 
strategies of these segments are different. 
These operating segments meet the criteria for reportable segments and are as follows: 
 Construction, installation and maintenance 
 Investment of surplus funds 
 Hotels  

Segment results include revenue and expenses directly attributable to a segment. 
Segment assets and liabilities comprise those operating assets and liabilities that are directly attributable to the 
segment. Capital expenditure represents the total cost incurred during the year to acquire assets that are 
expected to be used for periods exceeding one year. 

 Construction, 
installation, & 
maintenance 

 Investments 
 
 

 Hotels 
 

 Unallocated  Total 
 
 

Year ended 31 December 2016          
Operating income 44,488,643  -  -  -  44,488,643 
Segment result 3,694,487  -  -  -  3,694,487 
Net profit for the year 3,343,776  388,783  (370,394)   (4,047,740)   8,404,888 
          
Assets 89,089,833  80,473,497  7,407,849  7,784,803  40,040,922 
Liabilities 88,479,484  -  3,896,677  8,848,447  89,460,748 
 

 Construction, 
installation, & 
maintenance 

 Investments 
 
 

 Hotels 
 

 Unallocated  Total 
 
 

Year ended 31 December 2015          
Operating income 23,455,164  -  -  -  23,455,164 
Segment result 3,552,767  -  -  -  3,552,767 
Net profit for the year 3,119,895  574,674  (162,531)  (1,990,589)  1,541,449 
          
Assets – restated  21,551,122  8,935,056  5,256,062  5,679,030  41,421,270 
Liabilities 13,833,447  -  3,210,735  4,348,303  21,392,485 

Geographical information 

Year ended 31 December 2016 
Revenues  Non-current 

assets 
Kuwait 21,330,298  7,529,355 
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United Arab Emirates 118,632  7,973,515 
Oman 1,365,693  57,647 
Lebanon  -  5,724,407 
 44,488,643  21,284,924 
 
Year ended 31 December 2015 Revenues  Non-current 

assets 
Kuwait 21,951,722  6,808,101 
United Arab Emirates 157,086  7,857,025 
Oman 1,346,356  56,346 
Lebanon  -  5,684,785 
 23,455,164  20,406,257 

 

 

25. Related party transactions 
The Group enters into transaction with related parties on terms and conditions approved by management. 
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise significant 
influence over the other party in making financial or operational decisions. 
In the normal course of business the Group enters into transactions with related parties, (i.e. companies owned 
by shareholders and directors). Terms of these transactions are approved by the Group’s management. 
Details of related parties balances and transactions other than those disclosed elsewhere in the consolidated 
financial statements are as follows: 

Balances: 
 2016  2015 
Post employment benefits 19,951  12,118 
Due from related parties 937,748  832,248 

Transactions: 
 2016  2015 
Salaries and other short-term employee benefits 350,280  194,250 
Termination benefits 5,590  2,793 
Reversal of provision for doubtful debts  -  513,352 

26. Subsidiaries  

Subsidiary  Percentage of 
 Ownership (%) 

 2016  2015 
KCPC Construction (L.L.C) - Dubai, United Arab Emirates 90  90 
Prime 28 Limited - Dubai, United Arab Emirates 100  100 
Mass International - Oman 70  70 
KCPC - Qatar W.L.L - Qatar 50  50 
Grey Lines Company W.L.L - Kuwait 98  98 
Technical Kuwaiti Company for Elevators, Escalators & Contracting W.L.L - Kuwait 95  95 
Tameer Holding Company S.A.L - Lebanon 100  100 
Subsidiaries total assets consolidated in the consolidated financial statements amounted to KD 18,318,712 as 
at 31 December 2016 (KD 18,702,977 – 2015) and its net profits amounted to KD 87,154 (KD 348,176 – 
2015). 
The objectives of the subsidiaries are to engage in contracting activities and ownership of real estate and land. 
Residual interests in subsidiaries incorporated in Kuwait are held through nominees, residual interests in 
subsidiaries incorporated outside Kuwait are held through letters of assignment. 

27. Commitments and contingent liabilities 
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The Group has the following commitments and contingent liabilities: 
 2016  2015 
Commitments    
Capital commitments 379,958  80,200 
Letters of credit 1,190,800  1,590,647 
    
Contingent liabilities    
Letters of guarantee 33,637,521  22,124,549 
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الشركة الكويتية
لبناء المعامل
والمقاوالت ش.م.ك.ع



التقرير الســنوي2016  عامة .ك.م.الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  بيانات المالية المجمعةإيضاحات حول ال
 (غير ذلك ما لم يذكر جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

16 

 الشركات التابعة .62
 %نسبة الملكية اسم الشركة التابعة 

 6132  6135 
 91  91 دولة اإلمارات العربية المتحدة - دبي –م .م.ذكي سي بي سي للمقاوالت 

 311  311 دولة اإلمارات العربية المتحدة - دبي -للمقاوالت ليمتد  64بريم 
 70  70 سلطنة عمان -شركة ماس العالمية 

 71  71 قطر -. م.م.ذ( قطر)كي سي بي سي 
 94  94 الكويت -. م.م.شركة الخطوط الرمادية إلنتاج اإلسفلت ذ

 97  97 الكويت -. م.م.ومقاوالتها ذ لكهربائيةالمصاعد والساللم ل التقنية الكويتيةالشركة 
 311  311 لبنان -ال .ايه.شركة تعمير القابضة اس

 دينار كويتي كما في 18,318,712بلغت إجمالي موجودات الشركات التابعة المجمعة في البيانات المالية المجمعة 
دينار كويتي  348,176)دينار كويتي  47,378حهم وبلغت صافي أربا( 6137 –دينار كويتي  34,716,977) 6132ديسمبر  13
– 6137.) 

ويتم االحتفاظ بباقي حصص الملكية في . إن أغراض الشركات التابعة هي مزاولة أنشطة مقاوالت وتملك عقارات وأراضي
صص الملكية في الشركات التابعة التي تم تأسيسها في الكويت من قبل أطراف مملوكة للمجموعة، بينما يتم االحتفاظ بباقي ح

 .تنازل كتبالشركات التابعة التي تم تأسيسها خارج الكويت بموجب 

 ارتباطات والتزامات محتملة  .62
 :يوجد على المجموعة ارتباطات والتزامات محتملة كما يلي

  6132  6135 
     ارتباطات

 80,200  379,958  ارتباطات رأسمالية
 1,590,647  1,190,800  اعتمادات مستندية

     
     التزامات محتملة
 22,124,549  33,637,521  خطابات ضمان
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 عامة .ك.م.الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  بيانات المالية المجمعةإيضاحات حول ال
 (غير ذلك ما لم يذكر جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

13 

 :المعلومات الجغرافيةفيما يلي 

  
الموجودات غير   اإليرادات

 المتداولة
     6132ديسمبر  13السنة المنتهية في 

 7,529,355  21,330,298  الكويت
 7,973,515  118,632  مارات العربية المتحدةاإل

 57,647  1,365,693  عمان
 5,724,407  -  لبنان

  66,438,261  21,284,924 
 

  
الموجودات غير   اإليرادات

 المتداولة
     6135ديسمبر  13السنة المنتهية في 

 2,414,313  21,951,722  الكويت
 7,857,025  157,086  اإلمارات العربية المتحدة

 56,346  1,346,356  عمان
 5,684,785  -  لبنان

  23,455,164  20,406,257 

 معامالت مع أطراف ذات صلة .65
تعتبر األطراف أنها ذات صلة إذا . لشروط وبنود معتمدة من قبل اإلدارة تدخل المجموعة في معامالت مع أطراف ذات صلة وفقًا

 .يطرة على الطرف اآلخر أو يكون له تأثير جوهري عليه في اتخاذ القرارات المالية والتشغيليةكان ألحد األطراف القدرة على الس
شركات مملوكة من قبل المساهمين : على سبيل المثال)تتعامل المجموعة في إطار النشاط االعتيادي لها مع أطراف ذات صلة 

 .ن قبل إدارة المجموعةتتم الموافقة على شروط هذه المعامالت م(. وأعضاء مجلس اإلدارة
 :مع األطراف ذات الصلة بخالف المبين في البيانات الماليةواألرصدة فيما يلي بيان بالمعامالت 

 : األرصدة
  6132  6135 

 12,118  19,951  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 832,248  937,748  مستحق من أطراف ذات صلة

 :المعامالت
  6132  6135 

 194,250  350,280  كافآت قصيرة األجل رواتب وم
 2,793  5,590  نهاية الخدمة مكافأة

 513,352  -  رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
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 توزيعات أرباح .66
فلس  2بواقع  6137عن عام  %2 نقديةأرباح  اتتوزيعواعتمد  6132مايو  39انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ 

 . من رأس المال المدفوع( 6138-% 31% )67بنسبة  6137وكذلك توزيع أسهم منحة عن عام ( 6138 -فلس  7)للسهم 
بعد خصم ) 6132ديسمبر  13عن السنة المنتهية في % 7اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة  ،6137مارس  38بتاريخ 

 .علمًا بأن هذا االقتراح خاضع لموافقة الجمعية العمومية للشركة األم والجهات المختصة .(الخزانةأسهم 

  أثر تعديل سياسة محاسبية  .61
المصنفة ضمن األراضي لبند ، قامت إدارة المجموعة بتعديل السياسة المحاسبية 6132ديسمبر  13خالل السنة المالية المنتهية في 

المعايير الدولية للتقارير  هلما تنص علي وفقًاتعديل البيانات المالية بأثر رجعي تم  .إلى التكلفة القيمة العادلة منالممتلكات والمعدات 
 :وفيما يلي بيان بأثر ذلك على البيانات المالية .المالية

 المعدلة ثر التعديلأ كما سبق عرضها  
 7,781,774 (8,164,719) 10,072,097  6137يناير  3كما في  معداتالالت واآلممتلكات وال
 11,464,768 (8,164,719) 15,793,307  6137ديسمبر  13كما في  معداتالالت واآلممتلكات وال

 364,013 (8,164,719) 4,692,552  6137يناير  3كما في  ات أخرىاحتياطي
 717,747 (8,164,719) 5,046,286  6137ديسمبر  13كما في  ات أخرىاحتياطي
 .للسنوات المقارنة المجمعة أو التدفقات النقدية المجمع أثر لذلك على بيان الدخل ال يوجد

 معلومات القطاع .62
تم مراجعتها من قبل اإلدارة التنفيذية والتي يتم استخدامها في لية استنادًا إلى التقارير التي يتم تحديد قطاعات المجموعة التشغي

يتم إدارة هذه . تقوم بتوفير منتجات وخدمات مختلفة استراتيجيةي وحدات أعمال إن هذه القطاعات ه. االستراتيجيةالقرارات 
المنتجات والخدمات وفئات العمالء وكذلك االستراتيجيات التسويقية لكل من هذه  طبيعة القطاعات بشكل منفصل حيث تختلف

 .القطاعات
 :إن قطاعات األعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وهي كما يلي

 تركيب وصيانة و نشاءاتإ 
 استثمار الفوائض المالية 
 فنادق 

 .تتضمن نتائج القطاع اإليرادات والمصاريف المتاحة مباشرة للقطاع
تمثل المصاريف الرأسمالية مجموع . تتضمن موجودات ومطلوبات القطاع الموجودات والمطلوبات التشغيلية المتاحة مباشرة للقطاع

 .واحدة لشراء الموجودات المتوقع استخدامها لفترة تتجاوز سنة السنةل التكاليف المتكبدة خالجمالي إ

 
إنشاءات 

 وتركيب وصيانة 
 المجموع  غير موزعة  فنادق  استثمارات 

          6132ر ديسمب 13السنة المنتهية في 
 66,438,261  -  -  -  66,438,261 التشغيلإيرادات 

 1,294,437  -  -  -  1,294,437 نتائج القطاع
 3,616,333  (6,147,741)  (171,194)  138,731  1,161,772 السنة صافي ربح

          
 40,040,922  7,786,811  7,617,849  31,671,497  39,139,311 موجودات
 39,621,748  8,848,647  1,892,277  -  33,679,486 مطلوبات

 

 
إنشاءات 

 وتركيب وصيانة 
 المجموع  غير موزعة  فنادق  استثمارات 

          6135ر ديسمب 13السنة المنتهية في 
 23,455,164  -  -  -  23,455,164 التشغيلإيرادات 

 1,776,727  -      1,776,727 نتائج القطاع
 1,541,449  (3,991,749)  (162,531)  574,674  1,339,497 السنة صافي ربح

          
 41,421,270  5,679,030  5,256,062  8,935,056  63,773,366 لةمعد - موجودات
 21,392,485  4,348,303  3,210,735  -  13,833,447 مطلوبات
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 التشغيلية األخرى اتيراداإل/ (يفالمصار)صافي  .32
  6132  6135 

 (76,681)  (624,646)  مجمل خسارة الفندق
 88,055  (317,241)  رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها(/ تدعيم)

 (79,287)  -  شطب مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
 231,677  -  إقفال أرصدة دائنة

 59,212  37,761  اتربح من بيع ممتلكات وآالت ومعد
 221  293  إيرادات فوائد

 (67,643)  (33,233)  خسائر فروق عملة
  (197,326)  397,932 

  مصاريف عمومية وإدارية .32
  6132  6135 

 1,338,004  1,273,214  رواتب وأجور
 261,708  211,061  استهالكات وإطفاءات

 104,119  79,046  إيجارات
 37,522  20,591  تصليحات وصيانة

 573,664  197,487  أخرى
  3,943,777  2,315,017 

 اتاستثمار أرباحصافي  .61
  6132  6135 

 670,744  843,822  بأسعار مخفضة تابعة/ ربح اقتناء شركات زميلة
 276,326  77,429  بيع استثمارات متاحة للبيع من ربح

 (25,820)  (668,263)  قيمة استثمارات متاحة للبيعفي نخفاض االخسارة 
 (346,575)  -  حصة من خسارة شركات زميلة

  138,738  574,675 

 ربحية السهم .63
 . يتم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

 :يلييتم حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما 
  6132  6135 

 100,291,968  100,291,968  المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل
 (1,950,152)  (2,106,768)  المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة: يخصم

 98,341,816  98,185,200  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 1,541,449  3,616,333  صافي ربح السنة

 15.67  12.24  ( فلس)ربحية السهم 

خالل السنة المنحة ثر الناتج من توزيع أسهم األأخذًا في االعتبار  6137ديسمبر  13للسنة المنتهية في تعديل ربحية السهم تم 
 (.66إيضاح )
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 قروض وتسهيالت بنكية .35
  6132  6135 

     قصير األجل
 3,170,054  3,438,345  سحب على المكشوف 

 1,301,567  580,094  سندات إذنية
 1,492,723  2,570,667  ض وقر
  6,589,106  5,964,344 

     طويل األجل
 2,541,899  2,563,715  ضوقر
  9,152,821  8,506,243 

 :فيما يلي استحقاق القروض والتسهيالت البنكية
  6132  6135 

 5,964,344  6,589,106  خالل سنة واحدة
 2,541,899  2,563,715  سنوات 1أكثر من سنة إلى 

  9,152,821  8,506,243 

 إلى%  3.75من البنكيةالقروض والتسهيالت  بلغ معدل الفائدة الفعلي على. تحمل القروض والتسهيالت البنكية معدل فائدة متغير 37.3
 (.6137 -% 8.87) 6132ديسمبر  13 في كما 4.35%

 .أوراق دفعكذلك إيرادات العقود وتخصيص بعض إن القروض والتسهيالت البنكية مضمونة مقابل  37.6

 دائنة أخرى  ون وأرصدةدائنون تجاري .32
  6132  6135 

 5,356,813  4,997,887  دائنون تجاريون
 1,435,026  219,166  عقود إنشاءات –عات مقدمة دف

 543,127  539,408  مخصصات
 377,649  117,991  مصاريف مستحقة

 52,599  53,400  توزيعات نقدية
 2,315,658  990,663  أرصدة دائنة أخرى

  7,774,171  10,080,872 

 تكلفة المبيعات  .32
  6132  6135 

 9,423,140   5,710,051  مواد
 3,366,106   3,401,553  تكاليف موظفين

 3,875,555  6,989,521  تكاليف مقاولي الباطن 
 820,112   696,414  استهالكات وإطفاءات

 686,927   444,500  إيجارات
 669,462   706,463  تصليحات وصيانة

 1,061,095  3,327,112  أخرى
  39,337,414  19,902,397 
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 نقد وأرصدة لدى البنوك .36
  6132  6135 

 45,010  43,905  نقد بالصندوق
 3,162,131  1,042,573  حسابات جارية وتحت الطلب

 619,799  266,783  ودائع ألجل
  1,353,261  1,610,919 
 (.6137 -% 1.7) 6132ديسمبر  13كما في  %1.7 -%  0.5 عالودائ علىبلغ متوسط سعر الفائدة  

  لكيةق المحقو .31

 رأس المال
دينار كويتي موزع  10,029,197والمدفوع بالكامل  مال الشركة األم المصرح به والمصدر رأس بلغ، 6132ديسمبر  13كما في 

وجميعها  (6137 -سهم  41,611,772دينار كويتي موزع على  4,161,174)فلس للسهم  311سهم بقيمة  100,291,968على 
 .(66إيضاح ) بأثر زيادة رأس المال بأسهم المنحة 6132يونيو  7في السجل التجاري بتاريخ  تم التأشير .أسهم نقدية

 أسهم خزانة 
  6132  6135 

 1,950,152  2,632,234  عدد األسهم
 1.94  2.63  % نسبة األسهم المصدرة

 340,095  442,215  (دينار كويتي)القيمة السوقية 
احتياطيات وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسهم الخزانة المشتراة طوال فترة تملكها وذلك وفقًا لتعليمات تلتزم الشركة األم باالحتفاظ ب

 .الجهات الرقابية ذات العالقة

 احتياطي قانوني 
 يجوز للشركة. من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني% 31، تم توزيع األم طبقًا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة

يجوز استعمال االحتياطي القانوني . من رأس المال المدفوع% 71وقف التحويل لالحتياطي القانوني عندما يصل رصيده إلى  األم
 .من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح المرحلة بتأمين هذا الحد% 7فقط لتأمين توزيع أرباح تصل إلى 

 احتياطي اختياري 
وقف التحويل األم يجوز للشركة . من صافي ربح السنة إلى االحتياطي االختياري% 31، تم توزيع األم نظام األساسي للشركةطبقًا لل

 .ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري. من رأس المال المدفوع% 71لالحتياطي االختياري عندما يصل رصيده إلى 

  احتياطيات أخرى .32
احتياطي  

 ةخزانأسهم 
احتياطي إعادة    

 مالتقيي
التغير احتياطي 

في القيمة 
 العادلة

احتياطي ترجمة 
 عمالت أجنبية

 اإلجمالي

 4,692,552 196,375 8,703 4,328,539 158,935 كما سبق عرضه – 6135يناير  3الرصيد كما في 
 (4,328,539) - - (4,328,539)  - (61إيضاح )أثر تعديل سياسة محاسبية 

 128,131 196,375 8,703 - 158,935  المعدل - 6135يناير  3ما في صيد كالر
 353,734 354,712 (978) - - ىخردخل الشامل األال(/ الخسارة)بنود  إجمالي

 717,747 551,087 7,725 - 158,935  6135ديسمبر  13رصيد كما في ال
 5,046,286 551,087 7,725 4,328,539 158,935 كما سبق عرضه – 2016يناير  3الرصيد كما في 

 (4,328,539) - - (4,328,539) - (61إيضاح )أثر تعديل سياسة محاسبية 
 717,747 551,087 7,725 - 158,935 المعدل - 6132يناير  3رصيد كما في ال

 138,397 136,894 1,503 - - ىخردخل الشامل األالبنود  إجمالي
 856,144 687,981 9,228 - 158,935 6132ديسمبر  13رصيد كما في ال
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 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  .31
  6132  6135 

 13,147,701  13,391,678  مدينون تجاريون
 635,171  1,435,698  مقدمة للموردين اتدفع

 8,018,983  5,437,786  مدينو محجوزات ضمان 
 200,000  -  أوراق قبض

 382,513  360,019  أخرىأرصدة مدينة 
  20,625,181  22,384,368 

 (4,989,817)  (7,336,611)  ديون مشكوك في تحصيلها  مخصص
  15,512,981  17,394,551 

 : األخرى مدينةالرصدة األوفيما يلي تحليل جودة المدينون  31.3
  6132  6135 

 9,236,667  7,233,503  غير مستحقة
 8,157,884  8,279,478  ر منخفضة القيمةمستحقة وغي

 4,989,817  5,112,200  مستحقة ومنخفضة القيمة
  20,625,181  22,384,368 

 :ةقيمت ولكنها غير منخفضة الالتي استحق ديونلار اعمأتحليل  فيما يلي 31.6
  6132  6135 

 4,628,592  5,328,482  أشهر 2حتى 
 876,363  1,105,049  شهرًا 36 – 2

 2,652,929  1,845,947  شهرًا 36أكثر من 
  8,279,478  8,157,884 

مخصص االنخفاض في القيمة للذمم فيما يلي بيان بحركة  .تم تكوين مخصص بكامل قيمة المدينون التي استحقت وانخفضت فيمتها 31.1
 :التجارية المدينة واألخرى

  6132  6135 
 5,215,894  4,989,817  يناير 3 –الرصيد االفتتاحي 

 777,488  317,241  خسائر االنخفاض في القيمة 
 (865,543)  -  رد خسائر االنخفاض في القيمة

 (152,351)  -  مبالغ مشطوبة خالل السنة
 14,329  (31,111)  فروق ترجمة عمالت أجنبية

 4,989,817  7,336,611  ديسمبر 13 –الرصيد الختامي 

   .كويتي كضمانات دينار 728,671واعتمادات مستندية بمبلغ مان تحتفظ المجموعة بخطابات ض 31.8

 العمالء بموجب عقود إنشاء ( إلى/ )المبالغ المستحقة من .33
  6132  6135 

تكاليف اإلنشاء المتكبدة مضافًا إليها األرباح المحققة ومخصومًا منها الخسائر 
 73,477,791  63,953,288  هالمتكبدة حتى تاريخ

 (73,586,848)  (63,838,039)  اتير اإلنجازفو: ًاناقص
  337,689  (109,057) 

 
     :ضمن بندفي البيانات المالية المجمعة يتم إثباتها 

 (733,347)  (871,111)  المستحق للعمالء بموجب عقود إنشاء -
 624,290  565,249  المستحق من العمالء بموجب عقود إنشاء -
  337,689  (109,057) 
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 االستثمار في شركة زميلة .2
نسبة الملكية  األنشطة 

% 
 رديسمب 13

6132 
ديسمبر  13 

6135 
 -  1,688,466 40 عقارات - قابضة .ل.م.ش 3744 سبيرز مجموعة

 136,276  196,138   أخرى
   1,884,604  136,276 

 .تم المحاسبة عن كافة الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية 7.3

قامت المجموعة بتحديد القيمة العادلة . ل.م.ش 3744يرز سبمجموعة في % 81 ةالحالية، قامت المجموعة باقتناء حصالسنة خالل  7.6
فيما يلي بيان . دينار كويتي 843,822بمبلغ  شراء بأسعار مخفضةعن تلك المعاملة ربح  المقتناة ونتجالموجودات لصافي قيمة 

  :كما في تاريخ الشراء الموجودات المقتناة صافيب
 دينار كويتي   

 4,190,424   (متضمنة الحساب الجاري)دات القيمة العادلة لصافي الموجو
 1,688,466   حصة المجموعة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة 

 (1,207,000)   المبلغ المدفوع مقابل االستحواذ : يخصم
 481,466   ربح شراء بأسعار مخفضة 

 :ديسمبر 13ي كما ف 3744لمجموعة سبيرز  فيما يلي المعلومات المالية الموجزة 7.1
 دينار كويتي  
  6132  6135 

 -  46,866  موجودات متداولة
 -  4,370,612  موجودات غير متداولة

 -  117,212  مطلوبات متداولة

 استثمارات متاحة للبيع .2
  6132  6135 

 55,505  49,889  استثمارات مسعرة
 933,403  365,901  استثمارات غير مسعرة

  415,790  988,908 

تحديد قيمتها العادلة بدرجة موثوق نظرًا لصعوبة  ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة، مدرجة بالتكلفة الغير مسعرةاالستثمارات  نإ
 (. 61إيضاح ) فيها

 المخزون .2
  6132  6135 

 623,236  445,343  مواد أولية
 1,113,976  1,230,943  قطع غيار

  1,676,286  1,737,212 
 (351,959)  (351,779)  ص تقادم مخص

  1,324,507  1,385,253 
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يجار تشغيلي سارية وقابلة للتجديد بلغت صافي إوالمباني أراضي مستأجرة من دولة الكويت بموجب عقود  يتضمن بند األراضي -
، ومقام عليها مباني بلغت (6137 –دينار كويتي  471,113) 6132ديسمبر  13دينار كوتي كما في  471,113قيمتها الدفترية 

 .(6137 –دينار كويتي  3,498,237) 6132ديسمبر  13دينار كويتي كما في  3,797,492صافي قيمتها الدفترية 
 كما في مليون دينار كويتي تقريبًا 7.7يتضمن بند األراضي والمباني، فندق يقع في دولة لبنان بلغ صافي قيمته الدفترية  -

ث كانت قيمته ترى إدارة المجموعة عدم وجود انخفاض في قيمة الفندق حي(. 6137 –دينار كويتي مليون  7.7) 6132ديسمبر  13
تم تحديد القيمة االستردادية باستخدام طريقة القيمة العادلة . االستردادية تزيد عن قيمته الدفترية كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة

 .تم تحديد القيمة االستردادية بواسطة مقيمين عقاريين مستقلين. التكاليف الالزمة إلتمام البيع ناقصًا

 يةاستثمارات عقار .2
 :خالل السنة االستثمارات العقاريةيوضح الجدول التالي حركة . دبي مارةإ فيتقع عقارات في  االستثمارات العقاريةتمثل ت

  6132  6135 
 7,537,468  7,809,872  يناير  3الرصيد في 

 130,872  87,326  إضافات 
 (139,121)  37,174  التغير في القيمة العادلة

 280,653  101,391  ت أجنبيةفروق ترجمة عمال
 7,809,872  7,973,503  ديسمبر  13الرصيد في 

بناًء على التقييم الذي أجري في ذلك التاريخ  6132ديسمبر  13تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة كما في 
ين مرخصين لدى الجهات الرسمية ولديهم مؤهالت مالئمة إن هؤالء المقيم. من قبل مقيمين مستقلين غير ذي صلة بالمجموعة

 .وخبرات حديثة في تقييم العقارات في المواقع الموجود بها العقارات
 : للمستويات التالية وفقًا تم تقدير القيمة العادلة

  راضي والعقاراتللمناطق الواقع فيها األ المقارنة أسعار السوقتحدد القيمة العادلة استنادًا إلى  :الثانيالمستوى . 

  تحدد القيمة العادلة على أساس طريقة رسملة الدخل :الثالثالمستوى. 

 :ديسمبر 13تفاصيل االستثمارات العقارية والمعلومات عن مستويات القيمة العادلة كما في فيما يلي 

 
 

 6المستوى 
 

 1المستوى 
 القيمة العادلة 

 6132ديسمبر  13 
 القيمة العادلة 

 6135ديسمبر  13 
 7,809,872  7,973,503  4,143,188  3,830,315  وحدات سكنية وتجارية

على أسعار المعامالت  لى القيمة العادلة باستخدام أسعار السوق المقارنة اعتمادًاإفقد تم التوصل  6بالنسبة للوحدات ضمن المستوى 
 .من السوق وظةالملحدخال أي تعديالت هامة على البيانات إالحديثة في السوق وبدون 

 :المعلومات ذات الصلةفيما يلي ، 1 المستوىبالنسبة للوحدات المصنفة ضمن 

 الحساسية المدخالت الهامة غير الملحوظة أساليب التقييم الموجودات

وحدات سكنية 
 وتجارية

% 31إلى % 7 من معدل رسملةيتراوح  رسملة الدخل 
أخذًا في االعتبار رسملة اإليجار المتوقع، 

 . العقار وعوامل السوق نوع

زيادة الطفيفة في معدل الرسملة الإن 
يمكن أن تؤدي إلى انخفاض هام في 

 . القيمة العادلة والعكس

 .هو أفضل استخدام لهااالستخدام الحالي أن  تم تقدير القيمة العادلة للعقارات بافتراض
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 والمعدات ممتلكات واآلالت .5

 
 أراضي 
 ومباني

  معدات  سيارات 
 ومعدات ثقيلة

 أثاث 
 وتركيبات

أعمال  
 رأسمالية
 قيد التنفيذ

 المجموع 

            التكلفة
 20,482,617  221,355  1,179,569  7,116,462  3,618,110  8,347,121 كما سبق عرضه – 2014يناير  3كما في 

 (4,328,539)  -  -  -  -  (4,328,539) (61ح إيضا) أثر تعديل سياسة محاسبية
 16,154,078  221,355  1,179,569  7,116,462  3,618,110  4,018,582 المعدل – 2014يناير  3كما في 
 703,983  52,628  50,353  395,219  205,783  - إضافات

 (201,508)  -  (2,648)  (3,848)  (195,012)  - استبعادات
 -  (206,754)  -  -  206,754  - تحويالت
 16,656,553  67,229  1,227,274  7,507,833  3,835,635  4,018,582 المعدل - 2014ديسمبر  13كما في 
 20,985,092  67,229  1,227,274  7,507,833  3,835,635  8,347,121 كما سبق عرضه – 2015يناير  3كما في 

 (4,328,539)  -  -  -  -  (4,328,539) (61إيضاح ) أثر تعديل سياسة محاسبية
 16,656,553  67,229  1,227,274  7,507,833  3,835,635  4,018,582 المعدل – 6135يناير  3كما في 

 8,453,715  -  461,230  685,317  -  7,307,168 اقتناء شركة تابعة 
 1,096,821  31,129  191,668  842,353  31,671  - إضافات

 (488,987)  -  (37,521)  (201,912)  (249,554)  - ستبعاداتا
 27,497  545  5,527  19,271  2,154  - فروق ترجمة عمالت أجنبية

 25,745,599  98,903  1,848,178  8,852,862  3,619,906  11,325,750 المعدل - 6135ديسمبر  13كما في 
 30,074,138  98,903  1,848,178  8,852,862  3,619,906  15,654,289 كما سبق عرضه – 2016يناير  3كما في 

 (4,328,539)  -  -  -  -  (4,328,539) (61إيضاح ) أثر تعديل سياسة محاسبية
 25,745,599  98,903  1,848,178  8,852,862  3,619,906  11,325,750 المعدل - 6132يناير  3كما في 
 745,420  216,332  15,184  278,698  232,306  2,900 إضافات

 (1,881,659)  -  (329,781)  (1,087,556)  (417,888)  (46,434) استبعادات
 -  (215,438)  175,763  6,485  -  33,190 عمال قيد التنفيذأالمحول من 

 52,789  728  3,503  5,162  954  42,442 فروق ترجمة عمالت أجنبية
 24,662,149  100,525  1,712,847  8,055,651  3,435,278  11,357,848 6132ديسمبر  13كما في 

            االستهالك
 9,783,213  -  1,091,990  4,845,056  3,182,871  663,296 2014يناير  3كما في 

 1,319,465  -  67,302  848,845  230,310  173,008 المحمل خالل السنة
 (189,683)  -  (2,646)  -  (187,037)  - استبعادات

 10,912,995  -  1,156,646  5,693,901  3,226,144  836,304 6132ديسمبر  13كما في 
 2,650,636  -  346,876  523,518  -  1,780,242 ة شركة تابع اقتناء

 1,161,776  -  132,305  606,880  208,492   214,099 المحمل خالل السنة
 (469,665)  -  (37,435)  (181,279)  (250,951)  - استبعادات

 25,089  -  4,246  19,257  1,586  - فروق ترجمة عمالت أجنبية
 14,280,831  -  1,602,638  6,662,277  3,185,271  2,830,645 6135ديسمبر  13كما في 

 1,094,458  -  97,696  539,646  196,738  260,378 المحمل خالل السنة
 (1,737,118)  -  (286,678)  (1,040,071)  (410,369)  - تاستبعادا

 18,177  -  2,173  3,355  547  12,102 فروق ترجمة عمالت أجنبية
 13,656,348  -  1,415,829  6,165,207  2,972,187  3,103,125 6132ديسمبر  13كما في 

            صافي القيمة الدفترية
 5,743,558  67,229  70,628  1,813,932  609,491  3,182,278 المعدل - 2014ديسمبر  13كما في 
 11,464,768  98,903  245,540  2,190,585  434,635  8,495,105 المعدل - 6137ديسمبر  13كما في 
 11,005,801  100,525  297,018  1,890,444  463,091  8,254,723 6132ديسمبر  13كما في 
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 األحكام الهامة
غ ة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها تأثير جوهري على المبالمفيما يلي األحكام الها

 :المدرجة ضمن البيانات المالية المجمعة

 االستثمارات تصنيف
 المجموعة تتبع". للبيع المتاحة" أو" الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة"االستثمارات  بتصنيف تقوم المجموعة االستثمار، اقتناء عند

 .االستثمارات تلك لتصنيف 39 رقم الدولي المحاسبة معيار إرشادات
 أو األجل القصير الربح تحقيق بهدف مبدئيًا اقتناءها تم إذا" الدخل بيان خالل من العادلة االستثمارات بالقيمة بتصنيف عةالمجمو تقوم

 .موثوقة بصورة العادلة قيمها تقدير الممكـن من أنه حيث االقتناء، عند الدخل بيان خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها تم إذا
 ".للبيع متاحة"كاستثمارات  األخرى راتاالستثما جميع تصنيف يتم 

 العقاراتتصنيف 
 .ر اإلدارة عند اقتناء العقارات ما إذا كان يجب تصنيفها كعقارات بغرض المتاجرة أو استثمارات عقاريةتقر

لنشاط االعتيادي تقوم المجموعة بتصنيف العقارات بغرض المتاجرة إذا كان قد تم اقتنائها بصفة أساسية ليتم إعادة بيعها في إطار ا
 . لألعمال

كما تقوم المجموعة بتصنيف العقارات كاستثمارات عقارية في حالة اقتنائها بغرض الحصول على إيرادات من تأجيرها أو االستفادة 
 .من زيادة قيمتها الرأسمالية

 مصادر عدم التأكد من التقديرات
ر عدم التأكد من التقديرات كما في تاريخ البيانات المالية والتي قد ينتج فيما يلي االفتراضات الرئيسية فيما يتعلق بالمستقبل ومصاد

 :ت والمطلوبات خالل السنة القادمةعنها خطر هام يسبب تعديالت جوهرية على الموجودا

 قياس القيمة العادلة وآليات التقييم
تقوم إدارة المجموعة بتحديد . البيانات المالية إن بعض موجودات والتزامات المجموعة يتم قياسها بالقيمة العادلة ألغراض إعداد

عند تحديد القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات تقوم اإلدارة . الطرق والمدخالت الرئيسية المناسبة الالزمة لقياس القيمة العادلة
ن مالحظتها تقوم المجموعة عدم توافر بيانات سوق يمك، وفي حالة باستخدام بيانات سوق يمكن مالحظتها في الحدود المتاحة

إن المعلومات حول طرق التقييم والمدخالت الالزمة التي تم استخدامها لتحديد . باالستعانة بمقيم خارجي مؤهل للقيام بعملية التقييم
 .2و 7، 1.1 اتالقيمة العادلة للموجودات وااللتزامات تم اإلفصاح عنها في إيضاح

 غير الماليةوة االنخفاض في قيمة الموجودات المالي
، واالستثمارات المتاحة للبيع والموجودات األخرى مثل "قروض ومدينون"تقوم المجموعة بمراجعة موجوداتها المالية المصنفة كـ 

المخزون والممتلكات واآلالت والمعدات، والموجودات غير الملموسة بصورة دورية لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص مقابل 
وبصفة خاصة، يتعين على اإلدارة اتخاذ القرار المناسب بشأن تقدير مبالغ . لقيمة وبالتالي تسجيله في بيان الدخلاالنخفاض في ا

هذه التقديرات يجب أن تقوم بالضرورة على . وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وذلك عند إجراءها تحديد المخصصات المطلوبة
 .ت مختلفة من الحكم وعدم التأكدافتراضات حول عوامل عديدة تتضمن درجا

 وتشغيل مخصصات ضمان
مشروع على أساس الخبرة التقوم إدارة المجموعة بتقدير المخصص المرتبط بمطالبات الضمان المستقبلية ومصاريف إتمام 

ومات تكلفة الضمانات التاريخية للمطالبات السابقة وتكلفة إتمام المشروع وكذلك على أية اتجاهات حديثة تبين احتمال اختالف معل
إن العوامل التي قد تؤثر على تقدير مطالبات الضمان المستقبلية وتكلفة إتمام المشروع تتضمن . السابقة عن الضمانات المستقبلية

 .النجاح والجودة واإلنتاجية في العمل وكذلك تكاليف العمالة وقطع الغيار

 تحقق اإليراد
تقدير إيرادات العقود يتأثر بعوامل مختلفة من عدم التأكد قياس وإن . لة للمبلغ المستلم أو المستحقيتم قياس إيراد العقود بالقيمة العاد

ما تحتاج تلك التقديرات إلى التعديل بناًء على أحداث مستقبلية وعند ظهور نتائج بنود  غالبًا. تعتمد على ما يستجد من أحداث مستقبلية
 .كان يحكمها عدم تأكد
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 مخاطر السيولة  (ج )
تتضمن إدارة مخاطر السيولة توفير النقد الالزم . اء بمتطلبات التمويلتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوف

وتوافر التمويل من خالل مبالغ كافية ومناسبة تحصل عليها المجموعة من تسهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على إقفال المراكز 
 .السوقية المفتوحة

في تاريخ بيان كما وعات استحقاق متقاربة بناء على المدة المتبقية يحلل الجدول أدناه التزامات المجموعة المالية من خالل مجم
إن . إن المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. تواريخ االستحقاقات التعاقديةحتى المركز المالي 

 . س جوهريًاشهر تساوي قيمهم الدفترية، إذ أن أثر الخصم لي 36األرصدة المستحقة خالل 

  
 أقل من 

 بين سنة  سنة
 وسنتين

     6132ديسمبر  13كما في 
 2,628,199  6,710,702  قروض وتسهيالت بنكية

 -  7,018,965  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
     

     6135ديسمبر  13كما في 
 2,672,405  6,244,522  قروض وتسهيالت بنكية
 -  7,065,821  دة دائنة أخرىدائنون تجاريون وأرص

 إدارة مخاطر رأس المال 1.6
للمساهمين  أعلى عائد توفيررأسمالها للتأكد من أن شركات المجموعة سوف تكون قادرة على االستمرار، إلى جانب المجموعة  تدير

 .حقوق الملكيةاالستخدام األمثل لمن خالل 
رأس متضمنة )ملكية الوحقوق ( والنقد المعادلمنها النقد  ًاروض مخصومقال)صافي الديون  منهيكل رأس المال للمجموعة  يتكون
 (.مسيطرةالحقوق الجهات غير ورباح المرحلة ، االحتياطيات، األالمال

 :ديسمبر 13س المال كما في أجمالي رإبيان بنسبة المديونية إلى  يفيما يل
 6132  6135 

 8,506,243  9,152,821 والتسهيالت البنكية إجمالي القروض
 (1,610,919)  (1,353,261) النقد والنقد المعادل :ناقصًا

 6,895,324  7,799,560 صافي الديون
 20,028,785  20,780,138 إجمالي حقوق الملكية

 62,968,319  28,579,698 إجمالي رأس المال
 26  27 )%(نسبة المديونية 

 تقدير القيمة العادلة 1.1
 :يللموجودات وااللتزامات المالية كما يل يتم تقدير القيمة العادلة

 .األسعار المعلنة لألدوات المالية المسعرة في أسواق نشطة :المستوى األول  -
لموجودات أو التزامات مماثلة في سوق غير األسعار المعلنة  .األسعار المعلنة في سوق نشط لألدوات المماثلة :المستوى الثاني -

 .يمكن مالحظتها بخالف األسعار المعلنة لألدوات الماليةمدخالت  طرق تقييم تستند على. نشط
 .على بيانات سوق يمكن مالحظتها اهطرق تقييم ال تستند مدخالت :المستوى الثالث  -

 .عةالمسعرة بالرجوع الى سعر آخر أمر شراء معلن كما في تاريخ البيانات المالية المجم تحديد القيم العادلة للموجودات الماليةتم 

 .يمتها الدفترية في تاريخ البيانات المالية المجمعةت المالية اآلخرى تساوي تقريبًا قإن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبا

 التقديرات المحاسبية الهامةاألحكام و .2
ت لتحديد القيم الدفترية إن تطبيق السياسات المحاسبية المتبعة من المجموعة يتطلب من اإلدارة القيام ببعض التقديرات واالفتراضا

تعتمد التقديرات واالفتراضات على الخبرة السابقة والعناصر . للموجودات وااللتزامات التي ليست لها أي مصادر أخرى للتقييم
 .قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات. األخرى ذات العالقة

التعديل على التقديرات في الفترة التي تم فيها التعديل وفي الفترة  يتم إثبات أثر. يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصفة دورية
 .المستقبلية إذا كان التعديل سوف يؤثر على الفترات المستقبلية
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 األدوات المالية .1

 عوامل المخاطر المالية 1.3
. اطر السوق، مخاطر السيولةإن استخدام المجموعة لألدوات المالية يعرضها لمخاطر مالية عدة من ضمنها مخاطر االئتمان، مخ

تقع مسؤولية إدارة . تقوم المجموعة بمراجعة تعرضها للمخاطر باستمرار وتقوم باإلجراءات الالزمة لتحد منها لمستويات مقبولة
مالية تقوم هذه اللجنة بتحديد وتقييم المخاطر ال. المخاطر على عاتق لجنة تتكون من اإلدارة العليا ويترأسها رئيس مجلس اإلدارة

بالتعاون المشترك مع الوحدات التشغيلية األخرى بالمجموعة كما تقوم بتقديم أسس إلدارة المخاطر الكلية باإلضافة إلى تغطية 
إن المخاطر الرئيسية . نواحي محددة مثل مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر االئتمان واالستثمار بسيولة زائدة

 : ا المجموعة مبينة أدناهالتي تتعرض له

 مخاطر السوق  (أ )
تتكون مخاطر السوق من مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار األسهم الناتجة عن التحركات في أسعار 

 .صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة واألسعار السوقية للموجودات

 مخاطر العمالت األجنبية  (أ )
القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في  تذبذبفي مخاطر  عمالت األجنبيةمخاطر ال تتمثل

تزاول المجموعة نشاطها خارج الكويت مما يعرضها لمخاطر العمالت األجنبية الناتجة عن . معدالت صرف العمالت األجنبية
بوضع سياسة تتطلب من شركات المجموعة إدارة المجموعة قامت إدارة . رهم اإلماراتيالتعرض لعمالت عدة ال سيما بالنسبة للد

تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية عندما تتم المعامالت التجارية . مخاطر العمالت األجنبية الخاصة بها مقابل العمالت الرئيسية
تراقب إدارة . لعملة الرئيسية للشركة األم أو شركاتها التابعةالمستقبلية أو يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات بعملة ليست ا

المجموعة وتقيس مدى التعرض للعمالت األجنبية لموجوداتها ومطلوباتها النقدية المدرجة بشكل يومي وتدير هذا النوع من المخاطر 
ال . ضها لعمالت متماثلة عند اإلمكانبوضع حد للتعرض للعمالت كما تقوم بالمطابقة بين الموجودات والمطلوبات النقدية وتعر

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية حيث أن المعامالت الهامة والموجودات والمطلوبات المعترف بها لشركات المجموعة 
 .الرئيسية لكل شركة هي بالعملة

 مخاطر معدالت الفائدة (ب )
 .فقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغير في معدل الفائدة السوقيةتنشأ مخاطر معدالت الفائدة من تذبذب القيمة العادلة أو التد

 . تنشأ مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع والقروض البنكية
األخرى، نقطة أساس مع ثبات جميع المتغيرات  71نقص معدل الفائدة في ذلك التاريخ بمقدار / ، إذا زاد6132 ديسمبر 13كما في 

 (. 6137 - دينار كويتي 33,883)دينار كويتي  9,118أكثر بمقدار / فسيكون ربح السنة أقل 
 . معدالت الفائدة الكلية كما يتم قياس حساسية معدالت الفائدة على أساس يومي من قبل فريق إدارة المخاطر مخاطرتتم مراقبة 

 مخاطر أسعار األسهم  (ج )
المجمع وذلك ألن االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة مصنفة في بيان المركز المالي ألسهم اتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار 

إلدارة مخاطر أسعار األسهم الناتجة عن االستثمارات في األسهم، قامت المجموعة بوضع حدود ". استثمارات متاحة للبيع"كـ 
 .الستثمار الفائض المالي في استثمارات األسهم

/ نتيجة للزيادة "( متاحة للبيع"كنتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بها كـ )قوق الملكية إن األثر على ح
 - دينار كويتي 19,723) دينار كويتي 82,416 في مؤشرات السوق مع ثبات جميع المتغيرات األخرى هو مبلغ% 7النقص بمقدار 

6137 .) 

 مخاطر االئتمان  (ب )
. خسارة مالية للطرف اآلخر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسببًاهي مخاطر الئتمان ا مخاطرإن 

إن الموجودات المالية، التي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان تتمثل بشكل رئيسي في الودائع البنكية الثابتة وقصيرة األجل 
جدارة ر المجموعة هذه المخاطر بإيداع الودائع الثابتة وقصيرة األجل لدى مؤسسات مالية ذات تدي. واألرصدة التجارية المدينة

 . تعتبر مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمدينين محدودة نتيجًة لتوزعها بين عدد كبير من العمالء. ائتمانية عالية
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 أسهم الخزانة 6.1.31
تتكون أسهم الخزانة من األسهم التي قامت الشركة األم بإصدارها وإعادة حيازتها بواسطة الشركة األم ولم يعاد التصرف بها أو 

وفقًا لهذه الطريقة، ُتحمل تكلفة المتوسط المرجح لألسهم المعاد . يتم المحاسبة عن أسهم الخزانة باستخدام طريقة التكلفة.  لغاؤهاإ
عند إعادة إصدار أسهم الخزانة، تضاف األرباح إلى حساب مستقل ضمن حقوق . حيازتها إلى حساب مقابل ضمن حقوق الملكية

تحمل أية خسائر محققة على نفس الحساب بما يتناسب مع حد . وهو احتياطي ال يمكن توزيعه"( خزانةاحتياطي أسهم ال)"الملكية 
ال يتم توزيع أي أرباح . تحمل أية خسائر إضافية أواًل على األرباح المرحلة ثم على االحتياطيات.  الرصيد الدائن في هذا الحساب

من عدد أسهم الخزانة نسبيًا ويخفض متوسط التكلفة لكل سهم دون أن يؤثر على  إن إصدار أسهم المنحة يزيد. نقدية على هذه األسهم
 . إجمالي تكلفة أسهم الخزانة

 تحقق اإليراد 6.1.33
باستخدام طريقة مسح يتم قياس نسبة اإلنجاز . يتحقق اإليراد من اإلنشاءات المدنية وعقود الخدمات وفقا لطريقة نسبة االنجاز

، فإن إيرادات العقد تثبت بنسبة التكلفة المتكبدة والتي يمكن به مكن تحديد نتيجة العقد بشكل موثوقعندما ال ي .األعمال المنجزة
 .يتم تكوين مخصص بكامل الخسائر المستقبلية المتوقعة. استردادها

 . تتحقق إيرادات عقود التركيبات عند االنتهاء من عملية التركيب
 .ةيتحقق إيراد بيع البضاعة عند تسليم البضاع

 .الفعلي العائد أساسفوائد على التتحقق إيرادات 
 .توزيعات األرباح عند أحقية استالم المبالغ اتتحقق إيرادت

 المحاسبة على اإليجار 6.1.36
 عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر

اطر ملكية الموجودات يتم اعتبار عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي في حالة احتفاظ المؤجر بموجب تلك العقود بمنافع ومخ
 .ويتم تحميل بيان الدخل بالمبالغ المدفوعة عن اإليجار التشغيلي بطريقة القسط الثابت على مدار مدة عقود اإليجار. المؤجرة

 العمالت األجنبية المعامالت ب 6.1.31
ر الكويتي والتي تمثل عملة التشغيل يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينا. إن العملة الرئيسية للشركة األم هي الدينار الكويتي

 .والعرض للمجموعة
وتحول . يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدينار الكويتي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة

ويتي باستخدام أسعار الصرف السارية في إلى الدينار الكوالمقّومة بالعمالت األجنبية الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية 
إن فروق ترجمة العمالت األجنبية . الخسائر الناتجة إلي بيان الدخل المجمع/ تؤخذ األرباح. تاريخ بيان المركز المالي المجمع

 .لمجمعللموجودات غير النقدية مثل األسهم المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع يتم إدراجها في بيان الدخل الشامل ا
يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الشركات التابعة األجنبية والعمليات األجنبية إلى الدينار الكويتي باستخدام سعر اإلقفال في تاريخ 

يتم االعتراف بفروق العملة الناتجة في . بيان المركز المالي المجمع ويتم ترجمة اإليرادات والمصروفات بمتوسط سعر الصرف
 . واالعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية مل المجمعبيان الدخل الشا

 معلومات القطاع  6.1.32
يتم استخدام . يمثل القطاع جزءًا من المجموعة والذي يعمل في أنشطة تشغيلية ينتج عنها الحصول على إيرادات وتكبد تكاليف

إن القطاعات التشغيلية التي لديها صفات اقتصادية ومنتجات . يم األداءقطاعات التشغيل من قبل إدارة المجموعة لتوزيع الموارد وتقي
 .وخدمات وفئات عمالء متشابهة يتم تجميعها والتقرير عنها كقطاعات

 
 
 



التقرير الســنوي2016  عامة .ك.م.الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  بيانات المالية المجمعةإيضاحات حول ال
 (غير ذلك ما لم يذكر جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

34 

 لممتلكات واآلالت والمعداتا 6.1.2
وتشتمل . متراكمةتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ال

 .التكلفة التاريخية على تكلفة االقتناء باإلضافة إلى جميع التكاليف المباشرة األخرى الالزمة إلعداد األصل لالستخدام المزمع له
إن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تدرج بالتكلفة ناقص خسائر االنخفاض في القيمة إن وجدت ويتم تحويلها لتصنيف الموجودات 

 .مالئم عندما تصبح جاهزة لالستخدام المزمع لهاال
 .للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق احتساب االستهالك وتعديلها عند اللزوم في نهاية كل سنة مالية المتبقيةتتم مراجعة القيم 

 : يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية
 سنة 71 - 31 مباني

 ةسن 31 - 1 ومعدات ثقيلة معدات
 سنة 7 - 6 وتركيباتسيارات وأثاث 

انخفاض على والمعدات في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر  التواآل يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات
 ، وتمثلرج خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمعفي حال وجود مؤشر لمثل هذا االنخفاض، تد. تلك القيمة الدفترية

 .الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة االستردادية لألصل
 .لغرض تحديد االنخفاض في القيمة، يتم تبويب الموجودات ألقل مستوى يمكن عنده تحديد وجود تدفقات نقدية بشكل مستقل 

، أيهما م لألصلاستخداالقيد القيمة  وأ ته العادلة مخصومًا منها التكلفة إلتمام عملية البيعقيمإما وتمثل القيمة االستردادية لألصل 
م يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم مناسب استخداالقيد عند تقدير القيمة . أعلى

وبالنسبة لألصل الذي ال ينتج تدفقات نقدية بصورة . لمال والمخاطر المتعلقة باألصليعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية ل
 .منفصلة عن أصول أخرى فإن القيمة االستردادية يتم تحديدها لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل

يتم تحديد األرباح والخسائر من االستبعادات عن طريق مقارنة القيمة المحصلة مع القيمة الدفترية ويؤخذ الناتج إلى بيان الدخل 
 .المجمع

 موجودات غير ملموسة 6.1.2
عمار يتم تحديد األ. إن الموجودات غير الملموسة التي يتم حيازتها بصورة منفصلة يتم قياسها بالتكلفة وقت االعتراف المبدئي

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة . اإلنتاجية لهذه الموجودات غير الملموسة على أنها محددة أو غير محددة
يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية المتوقعة ويتم تقييمها وتعديلها بانخفاض القيمة في حال وجود مؤشر على أن 

إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ال يتم إطفائها ولكن . ير الملموسة انخفضت قيمتهاالموجودات غ
 . يتم اختبارها سنويًا لغرض تحديد االنخفاض في القيمة ويتم تعديلها، حال وجود انخفاض

 مكافأة نهاية الخدمة 6.1.2
فيها قانون العمل الكويتي وقوانين العمل للبلدان التي تعمل بها شركاتها التابعة بسداد  تلتزم المجموعة وفقًا لقوانين العمل المختلفة بما

 .مبالغ للموظفين عند ترك الخدمة وفقًا لخطة مزايا محددة
إن هذا االلتزام غير ممول ويتم حسابه على أساس المبلغ المستحق بافتراض وقوع كامل االلتزام كنتيجة إلنهاء خدمة العاملين في 

ويستخدم هذا االفتراض كتقدير مناسب للقيمة الحالية لهذا االلتزام وذلك إلدراج هذا االلتزام . المجمع تاريخ بيان المركز المالي
 .والتكاليف المتعلقة به كمصروفات للسنة

 التزامات اتمخصص 6.1.2
قتصادية لتسوية التزامات قانونية ، عندما يكون هناك توقع استخدام الموارد االالضمان اتيتم تكوين المخصصات، متضمن مخصص

 . أو متوقعة ناتجة عن أحداث وقعت في الماضي ويكون باإلمكان تقدير المبلغ بشكل موثوق بهحالية 
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 االنخفاض في القيمة
 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

في حال وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر نتجت عن انخفاض قيمة موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم قياس مبلغ 
باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية )ق بين القيمة الدفترية للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخسارة كالفر

مثال، معدل الفائدة الفعلي المحتسب )مخصومة على أساس معدل الفائدة الفعلي واألصلي لألصل المالي ( المتوقعة التي لم يتم تكبدها
ويتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل . يتم تخفيض القيمة الدفترية باستخدام حساب مخصص. (عند التحقق المبدئي

 .المجمع
إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في فترات الحقة ويمكن أن يعزى هذا النقص إلى أحداث وقعت بعد تسجيل مخصص 

في القيمة المسجلة سابقا للدرجة التي ال تتجاوز فيها القيمة الدفترية لألصل تكلفته خسارة االنخفاض  عكساالنخفاض في القيمة، يتم 
 . لخسارة االنخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع الحق درج أي عكسيو. المطفأة كما في تاريخ العكس
 استثمارات مالية متاحة للبيع 

يتم األخذ في االعتبار االنخفاض الجوهري أو المتواصل في القيمة العادلة  لموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع، فإنهل بالنسبة
في حال وجود ذلك الدليل على انخفاض . للموجودات بأقل من تكلفتها في تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة تلك الموجودات

اسها كالفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية، ناقص قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع، فإن الخسارة المتراكمة التي يتم قي
خسائر االنخفاض في القيمة المدرجة سابقا لذلك األصل في بيان الدخل المجمع، يتم حذفها من بيان الدخل الشامل وإدراجها في بيان 

ها عكسوالمدرجة في بيان الدخل المجمع ال يتم  إن خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات في األسهم المتاحة للبيع. الدخل المجمع
 .من خالل بيان الدخل المجمع

 النقد والنقد المعادل 6.1.1
في بيان التدفقات  شهرأالصندوق والودائع تحت الطلب وألجل لدى البنوك والتي تستحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة بيتم تبويب النقد 
 .بند النقد والنقد المعادل ضمنالنقدية المجمع 

 مخزون 6.1.2
. متوسط التكلفة المرجحتحّدد تكلفة المواد األولية على أساس . يتم تقييم المخزون بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل

تتضمن تكاليف البضاعة تامة الصنع تكاليف المواد والعمالة المباشرة وتكاليف التصنيع غير المباشرة الثابتة والمتغيرة والتكاليف 
ويتم تحديد صافي القيمة البيعية على أساس سعر البيع مخصومًا . خرى المتكبدة حتى تصل البضاعة إلى مكانها ووضعها الحالياأل

 .عملية البيعمنه التكلفة المتوقع تكبدها الستكمال 

 ات عقاريةاستثمار 6.1.5
ر على المدى الطويل وال تشغلها المجموعة التأجي زيادة رأس المال أو تحقيق عوائد من إن األرض والمباني المحتفظ بها ألغراض

بالقيمة العادلة تمثل قيمة السوق الحر التي يتم تحديدها بصورة  االستثمارات العقاريةيتم إدراج . عقارية تكاستثمارايتم تصنيفها 
بأي فرق في طبيعة وموقع ، المعدلة عند الضرورة، ةتستند القيمة العادلة إلى أسعار السوق النشط. دورية من قبل مقيمين خارجيين

إذا لم تكن هذه المعلومات متاحة، تستخدم المجموعة طرق تقييم بديلة مثل األسعار الحديثة في أسواق أقل . وحالة الموجودات المحددة
 . يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع. نشاطًا أو التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة

في المواقع وفئات  وخبرات حديثةلديهم مؤهالت علمية مالئمة ات بواسطة مقيمي عقار لالستثمارات العقاريةحديد القيم العادلة يتم ت
 .يتم تقييمها العقارات التي

ريق يتم األخذ في االعتبار عند قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية عن ط
خر في السوق والذي سيستخدم األصل االستخدام األفضل آاالستخدام األفضل واألمثل لألصل أو عن طريق بيع األصل لمشارك 

 .واألمثل
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 القياس 
وتضاف تكاليف المعاملة فقط لألدوات المالية التي ال يتم قياسها . قياس الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة يتم مبدئيًا

 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 موجودات مالية متاحة للبيع

وتصنف إما كمتاحة للبيع أو ال تصنف كاستثمارات بالقيمة تقات الموجودات المالية ليست من مش إن االستثمارات المتاحة للبيع
 ".الستحقاقحتى ااستثمارات محتفظ بها "العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض ومدينون أو 

خر آكدخل شامل الخسائر غير المحققة األرباح ووتدرج الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة 
حتى يتم عدم تحقق أو انخفاض قيمة االستثمارات ويتم حينئذ إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة  الملكية حقوقفي بند مستقل ضمن 

قدير قيمتها العادلة بشكل بالنسبة لالستثمارات التي ال توجد إمكانية لت. خر في بيان الدخل المجمعالمدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآل
 .موثوق، يتم إدراجها بالتكلفة ناقص خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت

 قروض ومدينون
ويتم . استحقاق ثابت أو محدد وتكون غير مسعرة في سوق نشطولها مالية الموجودات ليست من مشتقات الن يإن القروض والمدين

 .م طريقة العائد الفعليالحقُا قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدا
عمالء الالمستحق من  –وعقود قيد التنفيذ  ،ن واألرصدة المدينة األخرىين التجاريييتم تصنيف النقد واألرصدة لدى البنوك، والمدين

 .ومدينونكقروض 
 المطلوبات المالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بات المالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد يتم الحقًا قياس المطلو
 .الفعلي

مطلوبات مالية غير تلك المصنفة "والقروض ألجل كـ ، ن واألرصدة الدائنة األخرىين التجاريييتم تصنيف المستحق للبنوك، والدائن
 ".ل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خال

 القيم العادلة 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه جراء بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين مشاركين في السوق 

 :يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام تتم إما. القياس تاريخفي كما 
 لألصل أو االلتزام؛ أو  الرئيسيالسوق في  •
 .   ، في السوق األكثر ربحًا لألصل أو االلتزامالرئيسيغياب السوق حال في  •

 .  دخول المجموعة إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربحًا متاحًا يكونيجب أن 
مشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، العادلة ألصل أو التزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها ال القيمةيتم قياس 

 .مصلحتهم االقتصاديةاألفضل لعلى افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بما فيه 
أساليب التقييم المالئمة للظروف والتي يتوفر من أجلها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، والتي تزيد من استخدام  المجموعةتستخدم 
 . ت الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظةالمدخال

بحسب تسلسل القيمة  المجمعة يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس أو يفصح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية
 :ة لقياس القيمة العادلة ككليجوهرالعادلة، المبين أدناه، استنادًا الى أقل مستوى من المدخالت التي تعتبر 

 ة؛ ثلامفي األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المت( غير معدلة)أسعار السوق المعلنة – 3المستوى 
بشكل  ةملحوظ، جوهرية لقياس القيمة العادلةالمستوى األدنى، التي تعتبر مدخالت فيها كون تأساليب التقييم التي –  6المستوى 

 . باشرمباشر أو غير م
 .ةغير ملحوظ، جوهرية لقياس القيمة العادلةالمستوى األدنى، التي تعتبر مدخالت فيها كون تأساليب التقييم التي –  1المستوى 

يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، بخالف األدوات المالية قصيرة األجل، عن طريق خصم التدفقات 
 .لتعاقدية المستقبلية استنادًا إلى معدل الفائدة السوقي الحالي لألدوات المالية المماثلةالنقدية ا
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 استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
إن التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في  .إن الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تؤثر فيها المجموعة بشكل جوهري

 .ات التشغيلية للشركة المستثمر فيها لكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياساتالقرارات المالية والسياس
المشروع المشترك هو نوع من الترتيب المشترك يكون لألطراف الذين لديهم سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق في صافي 

في السيطرة على ترتيب ما وتتواجد فقط  ها تعاقديًاإن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق علي . موجودات المشروع المشترك
 .عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة األطراف المشتركة باإلجماع

إن االعتبارات التي تم أخذها عند تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة تشبه تلك االعتبارات الالزمة لتحديد السيطرة على 
 .تتم المحاسبة على استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية .كات التابعةالشر

ويتم تعديل القيمة الدفترية  .وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم إثبات االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك مبدئيًا بالتكلفة
 . يرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك منذ تاريخ االستحواذلالستثمار إلثبات التغ

للتحقق  إن الشهرة المتعلقة بشركة زميلة أو مشروع مشترك مدرجة في القيمة الدفترية لالستثمار وهي غير مطفأة وال مختبرة فرديًا 
يتم عرض  .حصة المجموعة في نتائج أعمال الشركة الزميلة أو المشروع المشتركويعكس بيان الدخل المجمع  .من انخفاض قيمتها

باإلضافة إلى ذلك،  .أي تغيير في بيان الدخل الشامل اآلخر لهذه الشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة
شروع المشترك، تثبت المجموعة حصتها في أي تغيير، عندما يوجد تغير معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو الم

يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين  .، في بيان التغير في حقوق الملكية المجمعحيثما كان مناسبًا
يتم عرض  .روع المشتركالمجموعة وشركتها الزميلة أو المشروع المشترك، إلى مدى حصة الشركة في الشركة الزميلة أو المش

إجمالي حصة المجموعة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك في مقدمة بيان الدخل المجمع خارج الربح التشغيلي، كما أنه يمثل 
يتم  .الربح أو الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك

يتم عمل  وكلما كان ذلك ضروريًا .انات المالية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك لنفس فترة البيانات المالية للمجموعةإعداد البي
 .تعديالت لتتماشى السياسات المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة

ي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها في شركاتها االعتراف بأ بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية تحدد المجموعة ما إذا كان ضروريًا
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية بتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة  .الزميلة أو المشروع المشترك

االنخفاض في القيمة  وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ .االستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك
بالفرق بين القيمة المستردة للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمتها الدفترية ثم تثبت خسارة انخفاض قيمة شركة زميلة أو 

 .مشروع مشترك في بيان الدخل المجمع
وعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك تقوم المجم جوهريًا عندما تفقد المجموعة تأثيرًا

أي الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان تأثير جوهري أو سيطرة مشتركة عليها  .بقيمته العادلة
 .والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به ومحصل البيع يتم إثباته في بيان الدخل المجمع

 ةاألدوات المالي 6.1.6

 التصنيف
". قروض ومدينون"و" استثمارات متاحة للبيع"تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية كـ  ،19لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقًا
تقوم اإلدارة بتحديد ". غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات مالية "تصنيف المطلوبات المالية كـ  يتم

 .  لتصنيف المالئم عند االقتناءا

 التحقق وعدم التحقق
 يتم عدم تحقق األصل المالي. المالي عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لهذه األدواتااللتزام  واألصل أتحقق ي
عندما تقوم المجموعة بنقل كافة مخاطر  عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية الناتجة من األصل المالي أو( كليًا أو جزئيًا)

. في حال حافظت المجموعة على سيطرتها، تستمر في إدراج األصل طوال فترة سيطرتها عليه. ومزايا الملكية ولم تحتفظ بالسيطرة
 .قهال يتحقق االلتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقا

إن المشتريات أو . يتم إثبات كافة عمليات الشراء والبيع المعتادة للموجودات المالية باستخدام طريقة تاريخ المتاجرة المحاسبية
مالية التي تتطلب تسليم موجودات خالل إطار زمني محدد بناًء على الموجودات الالمبيعات المعتادة هي مشتريات أو مبيعات 

 .سائدة في السوقالقوانين واألعراف ال
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 . يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة واإليردات والمصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة بالكامل عند التجميع
يتم المحاسبة عن التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركات التابعة التي ال ينتج عنها فقد السيطرة على الشركة التابعة 

تم تعديل القيم الدفترية لحقوق الجهات المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصتها في ي. كمعامالت ضمن حقوق الملكية
يتم إدراج الفرق بين القيمة التي تم تعديل حقوق الجهات غير المسيطرة بها والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو . الشركات التابعة

 . مي الشركة األمالمستلم في حقوق الملكية مباشرة وتكون متاحة لمساه
عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة يتم إثبات الربح أوالخسارة الناتجة عن االستبعاد في بيان الدخل المجمع ويتم 

 : احتساب الربح أو الخسارة بمقدار الفرق بين
 إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة للحصة المتبقية و ( أ)
 .، والتزامات الشركة التابعة وكذلك حقوق الجهات غير المسيطرة(متضمنة الشهرة)ة الدفترية للموجودات قبل االستبعاد القيم ( ب)

قد تتم المحاسبة عن كافة المبالغ المعترف بها سابقًا في بيان الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعة فيما إذا كانت المجموعة 
يتم اعتبار القيمة العادلة ألي استثمار متبقى في . ودات والمطلوبات ذات الصلة بالشركة التابعة بشكل مباشرقامت باستبعاد الموج

في تاريخ فقدان السيطرة على أنها القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي لغرض المحاسبة الالحقة وفقًا لمعيار " سابقًا"الشركة التابعة 
      .فة عند االعتراف المبدئي لالستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، أو التكل19المحاسبة الدولي 

 اندماج األعمال
يتم قياس مبلغ الشراء المحول لإلقتناء بالقيمة العادلة والتي يتم . يتم استخدام طريقة اإلقتناء في المحاسبة عن عمليات دمج األعمال

والمطلوبات المتكبدة من المجموعة للمالك السابقين للشركة  قتناءفي تاريخ اإل ات المحولةجمالي القيمة العادلة للموجودبإاحتسابها 
بيان  يبصفة عامة ف المصاريف المتعلقة باإلقتناء إثباتيتم . ية حقوق ملكية مصدرة من المجموعة مقابل اإلقتناءأالمقتناة وكذلك 

 .عند تكبدها المجمع الدخل
بإستثناء  ،بالقيمة العادلة في تاريخ اإلقتناء دات والمطلوبات المقتناة المحددة في عملية دمج األعمالللموجو يعتراف المبدئيتم اال

الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة، أو أدوات حقوق الملكية المرتبطة بترتيبات المدفوعات على أساس األسهم، 
 .فقًا لمعايير التقارير المالية ذات العالقةوالموجودات المصنفة بغرض البيع حيث يتم المحاسبة عنها و

حصة  يمسيطرة في الشركة المقتناة والقيمة العادلة ألاليتم قياس الشهرة بمقدار زيادة المقابل المحول وحصة حقوق الجهات غير 
في حال زيادة صافي قيمة . اءمقتناة في السابق عن صافي قيمة الموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة المحددة كما في تاريخ اإلقتن

مسيطرة في الشركة المقتناة والقيمة الالموجودات المقتناة والمطلوبات المتكبدة عن المقابل المحول وحصة حقوق الجهات غير 
 .رباحأك المجمع يتم إدراج تلك الزيادة مباشرة في بيان الدخل، حصة مقتناة في السابق يالعادلة أل

ت غير المسيطرة في الشركة التابعة المقتناة بنسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في صافي الموجودات حصة حقوق الجها قياسيتم 
  .ةكل معاملة على حدليتم اختيار طريقة القياس . و بالقيمة العادلة لتلك الحصةأالمحددة للشركة المقتناة 

كة سابقًا في الشركة المقتناة بالقيمة العادلة في تاريخ عند تنفيذ عملية دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس الحصص المملو
يتم تحويل المبالغ . في بيان الدخل المجمع -إن وجدت  -ويتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة ( تاريخ بدء السيطرة)اإلقتناء 

كما لو تم استبعاد الحصة المجمع  ن الدخللى بياإقتناء المتعلقة بالحصص السابقة قبل تاريخ اال المعترف بها في بيان الدخل الشامل
 .بالكامل

 الشهرة
 .تن وجدإفي القيمة  نخفاضخسائر اال ناقصًا قتناءيتم إدراج الشهرة الناتجة عن إقتناء شركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ اال

( و المجموعات المولدة للنقدأ)للنقد يتم توزيع الشهرة على الوحدات المولدة ، مدى وجود انخفاض في قيمة الشهرة تحديدألغراض 
 .ن تستفيد من عملية اندماج األعمالأمن المتوقع  يالت

المجموعات المولدة للنقد والتي توزع الشهرة عليها سنويًا بغرض تحديد مدى وجود انخفاض في قيمتها أو على مدى  ريتم اختبا
 .لك المجموعاتفترات أقل عندما يكون هناك مؤشرًا على احتمال انخفاض قيم ت

إذا كانت القيم القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد أقل من قيمتها الدفترية، فإن خسائر االنخفاض في القيمة يتم توزيعها أواًل 
لتخفيض قيمة أي شهرة موزعة على تلك الوحدات ثم على أية موجودات أخرى مرتبطة بالوحدات على أساس التوزيع النسبي ووفقًا 

يتم إدراج أية خسائر انخفاض في القيمة متعلقة بالشهرة في بيان الدخل المجمع . الدفترية لكل أصل من أصول وحدة توليد النقدللقيم 
 .ال يتم رد خسائر االنخفاض في القيم المتعلقة بالشهرة والتي سبق االعتراف بها في الفترات الالحقة. مباشرة

 .تؤخذ قيمة الشهرة المتعلقة بها في االعتبار عند تحديد أرباح وخسائر االستبعاد عند استبعاد أيًا من وحدات توليد النقد،

64
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  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء 37المعيار الدولي للتقارير المالية 
 وهو واجب التطبيق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد، 6138في مايو  37صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اإليرادات الناتجة من العقود عن محاسبة التستعين به المنشآت في  شامل واحدنموذج  37المعيار رقم أسس  .6134يناير  3
محل اإلرشادات السارية بشأن االعتراف باإليرادات بما في ذلك معيار  37المعيار رقم  سوف يحل .المبرمة مع العمالء

 .بهن تفسيرات عندما يسري العمل عقود اإلنشاءات وما يتصل بها م 33اإليرادات ورقم  34المحاسبة الدولي رقم 
بطريقة تتماشى إيراداتها ب االعترافعلى أنه يتعين على المنشأة  37ويقوم المبدأ األساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

السلع أو  تحويل السلع أو الخدمات المتفق عليها للعمالء بقيمة تعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه لقاء تلك مع
 .الخدمات

  عقود اإليجار 32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 على أن يتم العمل به للفترات السنوية التي تبدأ في 6132في يناير  32صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لمعايير الدولية للتقارير للتقارير وفًقا ل قيام المنشأة المعدةحيث يتناول المعيار تفصيالت حول كيفية . أو بعدها 6139يناير  3
محاسبة واحد بحيث يتعين للمستأجر نموذج يقدم المعيار . المالية باالعتـراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها

أو ، أو أقل شهرًا 36عقود اإليجار  اال إذا كانت مدةبموجبه على المستأجرين تسجيل موجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار 
وفي ظل هذا المعيار، يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي . غير هامة قيمة األصل المعنيكانت 

بشأن محاسبة المؤجر دون تغييـر إلى حد كبيـر عن سلفه  32أو تمويلي، مع بقاء منهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .37ي رقم معيار المحاسبة الدول

  االستثمار  64البيانات المالية المجمعة، وعلى معيار المحاسبة الدولي رقم  31تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
شركته والمستثمر  مشاركتها بين، وذلك بشأن معالجة بيع الموجودات أو (6133)في الشركات الزميلة والمشاريع المشتـركة 

 .تم تأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت ألجل غير مسمى .عه المشتـركالزميلة أو مشرو
كما تتوقع . دخولها حيز النفاذعند  للمجموعةعلى البيانات المالية الجديدة تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعاييـر والتفسيـرات والتعديالت  

على بياناتها المالية في فتـرة التطبيق األولي لها، وذلك ي مادأال يكون لتطبيق هذه المعاييـر والتفسيـرات والتعديالت أي أثـر 
 .32و 37و 9باستثناء المعايير الدولية للتقارير المالية 

أثر مادي على المبالغ واإلفصاحات الواردة ضمن البيانات  9و 37تطبيق المعيارين الدوليين للتقارير المالية رقمي وقد ينتج عن 
وقد ينتج كذلك عن . اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والموجودات والمطلوبات المالية للشركةالمالية للشركة فيما يتعلق ب

أثر مادي على المبالغ واإلفصاحات الواردة ضمن البيانات المالية للشركة فيما يتعلق  32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق 
 .باإليجارات

 السياسات المحاسبية الهامة 6.1

 أسس تجميع البيانات المالية 6.1.3

 الشركات التابعة
تتحقق السيطرة . وشركاتها التابعة األم عليها الشركة التي تسيطر تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة والشركات

في العوائد المتغيرة نتيجة الشراكة التعرض أو الحق ( ب)القدرة على التحكم في الجهة المستثمر بها؛ ( أ: )األم عندما يكون للشركة
 . القدرة على استخدام التحكم في الشركة المستثمر بها للتأثير على العوائد( ج)مع الجهة المستثمر بها؛ و

تعيد الشركة األم تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر بها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على واحد أو 
 .ن عناصر السيطرة الثالثة الواردة أعالهأكثر م

يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تسيطر الشركة األم على الشركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد الشركة األم السيطرة على 
خالل السنة ضمن بيان وبصفة خاصة، يتم إدراج الدخل والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة . الشركة التابعة

الدخل المجمع أو اإليرادات الشاملة األخرى اعتبارًا من تاريخ سيطرة الشركة األم على الشركة التابعة حتى تاريخ توقف تلك 
 . السيطرة

يتم  .يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى على مالكي الشركة األم والجهات غير المسيطرة
توزيع الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة األم أو الجهات غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك إلى وجود رصيد عجز 

 . في الحصص غير المسيطرة
 .وعةعند الضرورة، يتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجم
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  الموجودات غير  14الممتلكات، اآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  32تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
 .الملموسة، وذلك بشأن إيضاح طرق االستهالك واإلطفاء المقبولة

 النباتات : الزراعة 83الممتلكات، اآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  32محاسبة الدولي رقم تعديالت على معيار ال
 .في مرحلة اإلثمار

  لالستثمارات في بالمعالجة المحاسبية البيانات المالية المنفصلة والمتعلقة  67تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
اختياريا باستخدام طريقة حقوق الملكية في لتكون المحاسبة عنها تركة والشركات الزميلة الشركات التابعة والمشاريع المش

 .منفصلةالمالية البيانات ال
  36البيانات المالية المجمعة، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  31تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع  64خرى، ومعيار المحاسبة الدولي رقم اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األ
 .على المنشآت االستثماريةجميع المشتركة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق استثناء الت

  دولية والتي تشمل تعديالت على المعايير ال 6138 – 6136التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية
 .18 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 39، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7للتقارير المالية 

 ليست واجبة التطبيق بعدولكنها  الصادرةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  6.6.6
 :بعدلكنها ليست واجبة التطبيق للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها والمعايير الدولية بتطبيق المجموعة قم لم ت

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
  رقمي لتقارير المالية لبتعديل المعيارين الدوليين  6132 – 6138التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية

ومعيار المحاسبة  3لتقارير المالية رقم ليسري العمل بالتعديالت على المعيار الدولي . 64ومعيار المحاسبة الدولي رقم  36و 3
أو بعدها، بينما يسري العمل بالتعديالت على المعيار الدولي  6134يناير  3للفترات السنوية التي تبدأ في  64الدولي رقم 

 .أو بعدها 6137يناير  3للفترات السنوية التي تبدأ في  36للتقارير المالية رقم 
  بيان التدفقات النقدية لتوفير اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من  7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

يناير  3 رات السنوية التي تبدأ فييسري العمل بهذه التعديالت للفت. نشطة التمويلأتقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة عن 
 . أو بعدها 6137

  تنص ل 77ترتبط تلك التعديالت بتعديل نص الفقرة رقم : االستثمارات العقارية 81تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم
تغير في العلى دليل  فقط عند وجودتحويل أي عقار إلى استثمار عقاري أو من استثمار عقاري على أن تقوم المنشاة ب

تغيير  برال يعت. ويقع التغير في استخدام العقار في حال استوفى العقار أو لم يستوف تعريف معنى االستثمار العقاري. استخدامه
وقد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التي . ذاته دليًلا على تغير استخدامهحد اإلدارة نيتها الستخدام العقار في 

 .أو بعدها 6134يناير  3يسري العمل بهذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في . قائمة غير شاملة تضمنتها هي

  (6138و 6131و 6131و 6119النسخ المعدلة في )األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 

  والتي تشمل متطلبات محاسبة األدوات المالية، والتي تحل محل  9تم إصدار النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 :التالية لألموريتضمن المعيار متطلبات . االعتراف والقياس: األدوات المالية 19معيار المحاسبة الدولي رقم 

 بها  تم االحتفاظمن خالله  والذييتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نموذج األعمال : التصنيف والقياس
القيمة العادلة من "فئة  9من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6138تقدم نسخة . التعاقديةوخصائص التدفقات النقدية 
يتم تصنيف المطلوبات المالية بطريقة مماثلة ضمن معيار المحاسبة . لبعض أدوات الدين" خالل الدخل الشامل اآلخر

 .نفسها في متطلبات تطبيق قياس مخاطر االئتمان الخاصة بالمنشأة ، ولكن هناك اختالفات19الدولي رقم 

 لقياس " متوقعةال ئتماناالخسارة "نموذج  9من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6138تقدم نسخة : انخفاض القيمة
 .ة االئتمانحدث ائتماني قبل االعتراف بخسار وقوعانخفاض قيمة الموجودات المالية، لذلك لم يعد ضروريًا 

 مع أنشطة إدارة المخاطر لدى بشكل أقرب تم تصميمه ليكون متماشيًا ، يقدم نموذج محاسبة تحوط جديد: محاسبة التحوط
 .المنشآت عند التحوط للمخاطر المالية وغير المالية

 معيار المحاسبة  دة فيالوارمتطلبات إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية  استخدام نفستم : إلغاء االعتراف
 .19الدولي رقم 
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 عامة .ك.م.الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  بيانات المالية المجمعةإيضاحات حول ال
 (غير ذلك ما لم يذكر جميع المبالغ بالدينار الكويتي)

33 

 ةنشطاألتأسيس وال .3
في  في الكويت ويتية تأسستهي شركة مساهمة ك( الشركة األم)، الكويت ع.ك.م.شالشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت إن 
 .إن الشركة األم مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية .3979فبراير  68
 .الكويت 31117الصفاة،  1818. ب.المسجل هو ص األم الشركةعنوان  إن

 :في األم لشركةاألساسية لغراض األتتمثل 
  ةتنفيذ أعمال المقاوالت المدنية والميكانيكية والكهربائيبالقيام. 
 استيراد المواد والمعدات الالزمة لهذه المشاريع. 
 القيام بأعمال إدارة المشاريع واألعمال االستشارية المتعلقة بها وذلك في مجال المقاوالت المدنية والميكانيكية والكهربائية. 
 القيام بأعمال الصيانة المدنية والميكانيكية والكهربائية. 
 استيراد وبيع مواد البناء. 
 همة المباشرة لوضع البنية األساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام البناء والتشغيل والتحويل المسا

(B.O.T )الخاصة بأغراض الشركة. 
 تملك العقار واألرض الالزمة لمباشرة نشاطها. 
 إنتاج وبيع اإلسفلت ومقاوالتها وإنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومقاوالتها. 
 ستغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات ا

 .متخصصة
أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها  أصلية بصفة ويكون للشركة مباشرة االعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج

ئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها والتي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في مصلحة وأن تشترك بأي وجه مع الهي
 .الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها

بـ  يشار إليهم مجتمعين) 62المبينة في إيضاح  إن هذه البيانات المالية المجمعة تتضمن البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة
 ."(المجموعة"

إن القانون الجديد واجب التطبيق . في الجريدة الرسمية 6132لسنة  3، تم نشر قانون الشركات الجديد رقم 6132فبراير  3بتاريخ 
 . وتعديالته 6136لسنة  67بموجب القانون الجديد، تم إلغاء قانون الشركات رقم . 6136نوفمبر  62اعتبارًا من 

 وتم نشرها في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 6132لسنة  3صدرت الالئحة التنفيذية للقانون رقم  6132يوليو  36بتاريخ 
 .حكام الالئحة التنفيذيةأوعلى الشركات أن توفق أوضاعها طبقًا ألحكام القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل ب. 6132يوليو  37

وتخضع لموافقة المساهمين خالل  6137مارس  38 دارة فياإلمجلس قبل من ة المجمعتم الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية 
 .إن للجمعية العمومية للمساهمين صالحية تعديل تلك البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها .الجمعية العمومية السنوية

 السياسات المحاسبية الهامةأسس اإلعداد و .6

 أسس اإلعداد 6.3
البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ  هذه تم إعداد .عايير الدولية للتقارير الماليةللم ية المجمعة وفقًاالبيانات المال هذه تم إعداد

حيث يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما هو موضح في تثمارات العقارية االستثمارات المتاحة للبيع واالسفيما عدا التكلفة التاريخية 
 .السياسات المحاسبية أدناه

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 6.6

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات المالية 6.6.3
واجبة وهي المعايير التي أصبحت ، جمعةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية الم تطبيقتم 

وعلى الرغم من أنه لم يكن لتطبيق هذه المعايير . أو بعد ذلك التاريخ 6132يناير  3من  للفترات السنوية التي تبدأ اعتبارًاالتطبيق 
ؤثر تقد  االسابقة، إال أنه للسنة الحالية أو السنواتفصح عنها على المبالغ الممادي الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة أي أثر 

 .المستقبليةية عاقدرتيبات التعلى محاسبة المعامالت أو الت
  عرض البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح 3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم. 
  على قة بالمعالجة المحاسبية لالستحواذ المتعلالترتيبات التعاقدية المشتركة  33تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 .الحصص في العمليات المشتركة



التقرير الســنوي2016  عامة .ك.م.ش الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت

 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  المجمع التدفقات النقديةبيان 
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
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 6135  6132 إيضاح 
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1,541,449  3,616,333  ة سنصافي ربح ال
     

     :تسويات لــ
 139,121  (15,078)  خسارة استثمارات عقارية(/ ربح)

 1,198,649  1,098,765  استهالكات وإطفاءات
 (299,878)  117,269  تشغيلية أخرى (إيرادات) /مصاريف

 (574,675)  )138,738 (  صافي أرباح استثمارات
 228,817  360,869  تمويل تكاليف

 129,758  27,567  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 2,363,241  2,476,789  العاملربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال 

 (463,458)  1,759,187  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
 (498,081)  60,926  المخزون

 747,229  59,041   من عمالء مستحق -قيد التنفيذ  عقود
 (1,595,691)  (2,560,761)  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 (2,145,136)  (283,347)   عمالءإلى  مستحق -قيد التنفيذ  عقود
 (3,793,492)  1,511,835  األنشطة التشغيلية (المستخدم في) /الناتج من صافي النقد

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 30,078  242,395   المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
 (130,872)  (47,162)  شراء استثمارات عقارية

 (1,096,821)  (748,195)  وموجودات غير ملموسةممتلكات وآالت ومعدات  شراء
 -  (1,207,000)  شراء شركات زميلة

 -  317,236  المحصل من بيع شركة زميلة
 78,534  162,264  ممتلكات وآالت ومعداتالمحصل من بيع 

 (137,422)  -  صافي النقد المستخدم في حيازة شركة تابعة
 221  691  فوائد مستلمةإيرادات 

 (1,256,282)  (1,491,395)  األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 3,088,829  646,578  من القروض والتسهيالت البنكية  لالمحصصافي 

 -  (117,114)  شراء أسهم خزانة
 (356,863)  (471,240)  اح مدفوعةتوزيعات أرب

 (228,817)  (336,322)  تمويل مدفوعة تكاليف
 2,503,149  (278,098)  األنشطة التمويليةالناتج من ( /المستخدم في) صافي النقد

 (345,029)  (257,658)  صافي النقص في النقد والنقد المعادل
 1,955,948  1,610,919  ةسنفي بداية ال النقد والنقد المعادل

 1,610,919  1,353,261 36 ةسننهاية ال في المعادلالنقد والنقد 

.المجمعة الماليةالبيانات من هذه ال يتجزأ جزءًا تشكل  إن اإليضاحات المرفقة
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التقرير الســنوي2016  عامة .ك.م.الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت

 6132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  الشامل المجمع الدخلبيان 
 (المبالغ بالدينار الكويتيجميع )

4 

6135  6132  
 ةسنربح الصافي  3,616,333  1,541,449

  :األخرى الدخل الشاملبنود    
 :المجمع بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقًا ضمن بيان الدخل   
 :فروق ترجمة بيانات مالية بعمالت أجنبية   

 فروق ترجمة عمالت أجنبية  312,498  354,712
 : استثمارات متاحة للبيع   

 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات متاحة للبيع 3,711  249,528
(672,162)   -  استثمارات متاحة للبيع بيعنتيجة  المجمع محول إلى بيان الدخلال

 انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع  -  25,820
(978)  3,711  

 الشاملة األخرى  إجمالي بنود الدخل 314,197  353,734
 ةسنالشامل لل الدخلإجمالي  3,181,714  1,895,183

 

 .المجمعة المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ جزءًا تشكل  إن اإليضاحات المرفقة
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التقرير الســنوي2016  عامة .ك.م.الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش
 كاتها التابعةوشر

 دولة الكويت

 6132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  المجمع الدخلبيان 
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي)
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 6135  6132 إيضاح 
 23,455,164  66,438,261   إيرادات

 (19,902,397)  (39,337,414) 37  مبيعاتالتكلفة 
 3,552,767  1,294,437   مجمل الربح

 397,932  (197,326) 34 اإليرادات التشغيلية األخرى(/ المصاريف)صافي 
 (2,315,017)  (3,943,777) 39 وإداريةمصاريف عمومية 

 574,675  138,738 61 اتاستثمار صافي أرباح
 (139,121)  37,174 2 استثمارات عقاريةتقييم ( خسارة)/ ربح 

 (228,817)  (121,429)  تكاليف تمويل
 1,640,403  3,644,439   االستقطاعات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةالربح قبل 

 (14,764)  (33,799)  الكويت للتقدم العلميحصة مؤسسة 
 (38,707)  (16,663)  ضريبة دعم العمالة الوطنية

 (15,483)  (36,444)   زكاة
 (30,000)  (11,111)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 1,541,449  3,616,333  ةسنربح الصافي 
 15.67  12.24 63 ( فلس)ربحية السهم 

 

 .المجمعة الماليةالبيانات من هذه ال يتجزأ جزءًا تشكل  قةإن اإليضاحات المرف
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التقرير الســنوي2016  عامة .ك.م.الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش
 وشركاتها التابعة

 دولة الكويت

 6132ديسمبر  13 كما في بيان المركز المالي المجمع
 (جميع المبالغ بالدينار الكويتي) 

2 

  6132 إيضاح 
6135 

 (61إيضاح  –معدلة )
 6132 

 (61إيضاح  – معدلة)
       الموجودات

       الموجودات غير المتداولة
 5,743,558  11,464,768  11,005,801 5 ممتلكات وآالت ومعدات

 7,717,824  7,809,872  7,973,503 6  استثمارات عقارية
 81,112  6,433  5,226  موجودات غير ملموسة

 846,473  136,276  1,884,604 7 استثمار في شركة زميلة
 1,878,694  988,908  415,790 8 استثمارات متاحة للبيع

  21,284,924  20,406,257  37,623,843 
       الموجودات المتداولة

 473,248  1,385,253  1,324,507 9 المخزون
 32,438,797  17,394,551  15,512,981 10 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 3,173,739  624,290  565,249 11 من عمالء مستحق -فيذ عقود قيد التن
 3,977,984  1,610,919  1,353,261 12 نقد وأرصدة لدى البنوك

  18,755,998  21,015,013  63,131,982 
 14,677,867  41,421,270  40,040,922   مجموع الموجودات

       
       حقوق الملكية والمطلوبات

        حقوق الملكية
 7,691,926  8,023,358  10,029,197 13 رأس المال

 (297,568)  (297,568)  (414,682) 13 أسهم خزانة
 6,438,167  2,978,365  3,107,247 13 احتياطي قانوني

 6,741,771  2,947,813  3,076,695 13 احتياطي اختياري
 128,131  717,747  856,144 14 ات أخرىاحتياطي
 7,716,718  5,659,070  4,125,537  رحلةأرباح م
 34,893,619  20,028,785  61,741,314   حقوق الملكيةمجموع 

       
       المطلوبات

       المطلوبات غير المتداولة
 3,916,318  2,072,023  2,099,590   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 671,111  2,541,899  2,563,715 15 قروض وتسهيالت بنكية
  4,663,305  4,613,922  6,346,318 

       المطلوبات المتداولة
 6,999,424  5,964,344  6,589,106 15 قروض وتسهيالت بنكية

 33,761,711  10,080,872  7,774,171 16 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
 6,474,841  733,347  450,000 11 مستحق إلى عمالء –عقود قيد التنفيذ 

  38,797,879  16,778,563  37,216,148 
 39,748,634  21,392,485  39,621,748  مجموع المطلوبات

 14,677,867  41,421,270  40,040,922  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
 

 .ةالمجمع الماليةالبيانات من هذه ال يتجزأ جزءًا تشكل  إن اإليضاحات المرفقة
 
 
 
 

     الصالح حمد نجيب
    رئيس مجلس االدارة
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البيانــات الماليـةالمجـــمعة وتقرير
مراقبــي الحسابــــات المستقليـــن 
للســنة المنتهيــــــة فــي 31 ديسمبـــــــر 2016

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

 بيان المركز المالي المجمع

 بيان الدخل المجمع

بيان الدخل الشامل المجمع

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

بيان التدفقات النقدية المجمع

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة القاعدة األولى 

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات القاعدة الثانية 

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

ضمان نزاهة التقارير المالية القاعدة الرابعة 

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية القاعدة الخامسة 

تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية القاعدة السادسة 

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب القاعدة السابعة 

احترام حقوق المساهمين القاعدة الثامنة 

إدراك دور أصحاب المصالح القاعدة التاسعة 

تعزيز وتحسين األداء القاعدة العاشرة 

التركيز على أهمية المسئولية االجتماعية القاعدة الحادية عشر 

جــــدول الــمــحــتــويــات
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CORPORATE GOVERNANCE REPORT

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت )ش.م.ك.ع(

2016
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تقرير حوكمة الشركات
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الكويتالموقع

جامعة صباح السالم - الشدادية 

المقاول الرئيسي التأهيل

العميل

نفــق الخدمــات فــى الحــرم الجديــد لجامعة 
الكويت 

 7×7 االرض  ســطح  تحــت  خدمــات  نفــق  وصيانــة  وانجــاز  انشــاء 
ــافة 4  ــق لمس ــذا النف ــد ه ــد ويمت ــة الجدي ــرم الجامع ــى ح ــر ف مت
ــة  ــات بمحط ــن الكلي ــد م ــة بالعدي ــراديب الخاص ــط الس ــم ويرب كل

الخدمــات المركزيــة واألماكــن العامــة. 

17



الموقع الكويت

التأهيلالمقاول الرئيسي

العميل

التقرير الســنوي2016

شركة المصالح العقارية 

16

برج المصالح 

إنشــاء وإنجــاز وصيانــة بــرج المصالــح )برجيــن( ويتكــون البــرج )أ( 
ــل  ــع كام ــق، م ــن 40 طاب ــرج )ب( م ــون الب ــا يتك ــق بينم ــن 29 طاب م

. الخارجيــة  والزراعــات  المســطحات 
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الكويتالموقع

وزارة الصحة العامة 

المقاول الرئيسي التأهيل

العميل

مشروع مركز مساعد الصالح الصحي 

ــي  ــح الصح ــاعد الصال ــاعد َمس ــز مس ــة مرك ــاز وصيان ــاء وانج انش
الصحيــة  الخدمــات  المركــز  هــذا  ويقــدم  الشــعب.  بمنطقــة 
للمقيميــن فــى منطقــة الشــعب والمناطــق المجــاورة بــه . المبنــى 
ــع. ــر مرب ــاحه 6614 مت ــى مس ــام عل ــي ُمق ــز صح ــن مرك ــون م مك

ويشــتمل المركــز علــى أقســام ُمتنوعــة )طــب األســرة والعيــادات 
والمختبــرات  الطــوارئ  وقســم  األســنان  وعيــادات  التخصصيــة 

وقســم األشــعة وقاعــة رئيســية(.  
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الموقع الكويت

التأهيلالمقاول الرئيسي

العميل

المقر الرئيسي لشركة ايكويت 

ــت  ــركة ايكوي ــي لش ــر الرئيس ــع المق ــة مجم ــاز وصيان ــاء وإنج إنش
متعــدد  ومبنــى  الرئيســية  المكاتــب  مبنــى  َيُضــم  والــذى 
االســتخدامات ومســجد وحديقــة ومبنــى مواقف ســيارات )يتســع 

لعــدد 190 ســيارة( علــى مســاحة قدرهــا 20٫000 متــر مربــع .

ــة  ــق عام ــا مناط ــة به ــه دائري ــى رده ــري عل ــى الدائ ــتمل المبن ويش
ــق األول  ــى الطاب ــب ف ــاللم، ومكات ــا وس ــد بانورام ــعة ومصاع واس

ــى . والثان

14
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شركة ايكويت للبتروكيماويات 
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الكويتالموقع

وزارة االشغال العامه 

المقاول الرئيسي التأهيل

العميل

المشاريع واإلنجازات

الطــرق الجديــدة مــن طريــق ســعد العبــد 
RA / 225  اهلل إلــى بوابــة بحيــث

ــار  ــاري أمط ــرق ومج ــة ط ــاز وصيان ــاء وانج ــم وإنش ــروع تصمي مش
وصحيــة وخدمــات أخــري للطريــق المســتحدث مــن طريــق ســعد 
العبــد اهلل إلــى طريــق بوابــة بحيــث وقــد بلغــت قيمتــه  97.9 مليــون 
ــول 28  ــت بط ــرق الكوي ــمال ش ــروع ش ــع المش ــي ، ويق ــار كويت دين
كــم ويتَضمــن أربــع حــارات لــكل إتجــاه وأربــع تقاطعــات وجســور 

إضافــة إلــى ثالثــة تقاطعــات للســكة الحديديــة .  
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خدماتنا

الهندسة المدنية

الهندسة الكهربائية

الرخام و التشطيبات الداخلية 

االسفلت و الخرسانة الجاهزة

تأجير السقاالت والمعدات 

الطرق والبنية التحتية

مرافق المياه

12

 أنظمة النقـــل بالمـــباني
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وصحيــة وخدمــات أخــرى للطريــق الواصــل بيــن مينــاء 
الشــركة  علــى  ترســيتها  تمــت  والتــي  والوفــرة  الــزور 
ــع  ــي ويق ــار كويت ــون دين ــة 64٫9 ملي ــام 2016 بقيم ــالل ع خ
المشــروع فــي جنــوب الكويــت بطــول 33 كــم ويتكــون 

ــاه.   ــكل اتج ــارات ب ــالث ح ــور بث ــات وجس ــن 5 تقاطع م

أعمال مصانع إنتاج الخرسانة واإلسفلت 

تعتبــر مصانــع الشــركة المقامة على قســائمها من المنشــآت 
الحديثــة والمتخصصــة بإنتــاج الخرســانة الجاهــزة واإلســفلت 
ــن  ــزو ( م ــة ) اآلي ــودة العالمي ــهادة الج ــى ش ــة عل ــي حاصل وه
الجهــات المختّصــة ، وتحقيــق ألهدافهــا اإلســتراتيجية قامــت 
الشــركة بتطويــر إنتاجيــة المصانــع مــن حيــث النوعيــة وكميــة 
اإلنتــاج اللــذان يعتبــران مــن أكبــر المصانــع إلنتــاج الخرســانة 

الجاهــزة واإلســفلت فــي دولــة الكويــت .

الخرســانة  قســم  بهــا  قــام  التــي  األعمــال  قيمــة  وتقــدر 
ــار  ــون دين ــغ 6٫8 ملي ــام 2016 بملب ــالل ع ــفلت خ ــزة واإلس الجاه

. كويتــي 

القطاع التجاري:

تعتبــر توريــد وتركيــب وصيانة أحواض الســباحة ومســتلزماتها 
ــركة ،  ــا الش ــص به ــي تتخص ــال الت ــات األعم ــن أولوي ــن ضم م
وقــد قامــت بتوقيــع عــدة عقــود لتوريــد وتركيــب وصيانــة 
ــا  ــت . كم ــق الكوي ــن مناط ــد م ــي العدي ــباحة ف ــواض الس أح
ــب  ــال تركي ــة بأعم ــاريع خاص ــدة مش ــركة بإنجازع ــت الش قام
الحكومــي  القطاعيــن  فــي  كهربائيــة  وســاللم  مصاعــد 
فــي  الشــركة  فــرع  يعتبــر  كمــا   . الكويــت  فــي  واألهلــي 
ــب  ــال تركي ــي اعم ــدة ف ــات الرائ ــن القطاع ــان م ــلطنة عم س
وصيانــة المصاعــد والســاللم الكهربائيــة فــي ســلطنة عمــان 
ومــن الجديــر بالذكــر انــه قــد بلغــت ايــرادات الفــرع  مبلــغ 
وقــدرة 1٫4 مليــون دينــار كويتــي تقريبــا للعــام المالــي 2016 فــي 
حيــن بلــغ صافــي الربــح لنفــس العــام مبلــغ وقــدرة 194 الــف 

ــي.  ــار كويت دين

الموارد البشرية

ــر  ــل العنص ــي تمث ــة والت ــا العامل ــأن كوادره ــركة ب ــن الش تؤم
ــك  ــوق  لذل ــي الس ــا ف ــا وريادته ــق نجاحاته ــي تحقي ــم ف األه
تســعى باســتمرار لتطويــر إمكانــات موظفيهــا والعمــل علــى 
تحســين آدائهــم وتدريبهــم وتوفيــر بيئــة العمــل المريحــة 
مــن  تمكّنــا  بذلــك   . المنشــود  للهــدف  للوصــول  والمميــزة 
زيــادة  علــى  وعملنــا  المتميزيــن  الموظفيــن  علــى  الحفــاظ 
عــدد الكويتييــن العامليــن فــي الشــركة بتوفيــر فــرص عمــل 
ــر  ــل عب ــي العم ــاء ف ــر واإلرتق ــق التطوي ــم ليتحق ــبة له مناس

المتابعــة وإقامــة الــدورات التدريبيــة بشــكل مســتمر.

النظرة المستقبلية :

تتطلــع شــركة المعامــل ألن تتميــز بأدائهــا التنافســي لتحقيق 
ــع  ــك بتنوي ــي وذل ــي واإلقليم ــتويين المحل ــى المس ــادة عل الري
فــي  أساســيًا  ومكانــًا  رئيســيًا  دورًا  لهــا  ليصبــح  أنشــطتها 
تنفيــذ المشــاريع الكبيــرة فــي المســتقبل فــي دولــة الكويــت 
والخليــج العربــي ممــا يحقــق لهــا إقامــة تحالفات إســتراتيجية 
مــع شــركات ذات الصلــة ، ويأهلهــا الدخــول لتنفيــذ مشــاريع 
ــزز  ــا يع ــام 2017 مم ــالل الع ــي خ ــن العرب ــض دول الوط ــي بع ف

وجــود شــركتنا ويثبتــه فــي قطاعــي المشــاريع واإلنشــاء . 

توصيات مجلس االدارة للجمعية العامة 

 اوصــى مجلــس االدارة الــى الجمعيــة العامــة بتوزيــع . 1
أربــاح نقديــة بواقــع 5% مــن القيمــة اإلســمية للســهم 
وذلــك  الواحــد  للســهم  فلــوس   5 بواقــع  الواحــد 
ــخ  ــركة بتاري ــجالت الش ــي س ــجلين ف ــاهمين المس للمس

. العاديــة  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 

إعتمــاد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عن الســنة المالية . 2
مجموعهــا  والبالــغ  م   2016 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 
ــر(. ــي الغي ــار كويت ــف دين ــون أل ــدره 30٬000 د.ك )ثالث ــا وق مبلغ

وفى الختام

ــر للســادة  يســرني أن أعــرب عــن عظيــم الشــكر وبالــغ التقدي
المســاهمين الكــرام علــى دعمهــم المســتمر وثقتهــم بــأداء 
ــن  ــول للموظفي ــكر موص ــة ، والش ــاإلدارة التنفيذي ــركة وب الش
األعــزاء علــى جهودهــم وبذلهــم كل مــا بوســعهم لتكــون 
ــة  ــرفني باألصال ــعدني ويش ــا يس ــورة ، كم ــن ص ــج بأحس النتائ
عــن نفســي وبالنيانــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرفــع 
أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لمقــام حضــرة صاحــب الســمو 
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت ، 
الجابــر  نــواف األحمــد  ولولــي عهــده األميــن ســمو الشــيخ 
ــس  ــس مجل ــاح رئي ــارك الصب ــر المب ــيخ جاب ــمو الش ــاح وس الصب
الــوزراء وأصحــاب المعالــي الــوزراء المعنييــن ، وكذلــك جميــع 
ــتمر  ــم مس ــن دع ــوه م ــا يقدم ــة لم ــات التنظيمي ــاء الهيئ رؤس
ــت . ــة الكوي ــي دول ــة ف ــركات العامل ــاوالت والش ــاع المق لقط
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كلمة مجلس اإلدارة

يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء 
أتقــدم لكــم  أن  التنفيذيــة  الكــرام واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 
المتواصــل  لدعمكــم  التقديــر  وعظيــم  الشــكر  بخالــص 
خــالل الفتــرة الماضيــة ولتلبيتكــم دعوتنــا لحضــور اجتمــاع 
ــع  ــًا أن أض ــرني أيض ــا يس ــركة وكم ــة للش ــة العمومي الجمعي
بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي الــذي نســتعرض مــن خاللــه 
أبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة فــي الســنة الماليــة 

              . 2016/12/31م  المنتهيــة فــي 

إيرادات شركتنا خالل عام 2016م 

ــاء المعامــل والمقــاوالت عــام  تمكنــت الشــركة الكويتيــة لبن
2016 مــن التأقلــم مــع الصعوبــات والمتغيــرات اإلقتصاديــة 
المحليــة واإلقليميــة والــذي أّثرعلــى قطــاع المقــاوالت بشــكل 
عام والمشــاريع الحكومية بشــكل خـــاص والتي أدت بـــدورها 
إلــى ركود الســوق ومع ذلك استطـــاعت شـــركة المعامـــل أن 
ــات وتحافــظ علــى وتيــرة أدائهــا مرتكــزة  ــاز تلــك الصعوب تجتـ
القيمــة  تعظيــم  فــي  إدارتهــا  مجلــس  توجيهــات  علــى 
عائــدات  تحقيــق  فــي  اإلســتمرار  وكذلــك   ، لمســاهميها 
مجديـــة ومتناميــة علــى المــدى الطويــل وقــد اســتطاعت 

ــة :                                                         ــة التالي ــج المالي ــق النتائ ــركة  تحقي الش

دينــار  مليــون   3٫7 قيمتهــا  بلغــت  أربــاح  إجمالــي  تحقيــق   -
بمبلــغ 2016 مقارنــة  نهايــة عــام  كويتــي فــي 

 3٫5 مليون دينار كويتي للعام 2015.

- تحقيــق صافــي أربــاح بلغــت قيمتهــا 1٫2 مليــون دينــار كويتــي 
للعــام 2016 مقارنــة بمبلــغ 1٫5 مليــون دينــار كويتــي للعــام 2015.

بلغــت ربحيــة الســهم 12٫24 )فلــس للســهم( فــي العــام 
ــم  ــام 2015. وت ــي الع ــهم( ف ــس للس ــة بـــ 15٫67 )فل 2016 مقارن
االطــالع علــى البيانــات الماليــة والتقاريــر ذات الصلــة بنشــاط 
ــد  ــس اإلدارة المنعق ــاع مجل ــي إجتم ــتها ف ــركة ومناقش الش
ــات  ــة البيان ــالمة ونزاه ــس بس ــد المجل ــخ 2017/3/14 ويتعه بتاري

والتقاريــر المقدمــة.

الحوكمة                                         

متطلبــات  بتحقيــق  المعامــل  شــركة  إلتــزام  إطــار  وفــي 
ــس  ــا أس ــوم عليه ــي تق ــال والت ــواق الم ــة أس ــات هيئ وتعليم
الحوكمــة والتــي تهــدف بشــكل أساســي إلــى تحقيــق حمايــة 
ببنــاء هيــكل متــوازن  ، فقــد قامــت الشــركة  المســاهمين 
لمجلــس اإلدارة وتشــكيل اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس 

وهــي :

- لجنة الترشيحات والمكافآت .   

- لجنة التدقيق والمخاطر.     

مــن  وغيرهــا  واإللتــزام  الداخليــة  الرقابــة  نظــم  وتوافــر   -
ــال  ــواق الم ــة أس ــادة هيئ ــن الس ــادرة ع ــة الص ــد الحوكم قواع
باإلضافــة إلــى كافــة إنجــازات مجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص 

ــة.  ــر الحوكم ــي تقري ــح ف ــو موض ــا ه كم

إستعراض أنشطة المعامل خالل عام 2016 م         

اســتطاعت أنشــطة شــركتنا بفضــل خبــرة وكفــاءة فريــق 
أعمــال  معظــم  مــن  واإلنتهــاء  بوعودنــا  بالوفــاء  العمــل 

     : المشــاريع 

مشــروع إنشــاء وإنجــاز وصيانــة المبنــى الرئيســي لشــركة . 1
ايكويــت للبتروكيماويــات بقيمــة 11٫5 مليــون دينــار كويتــي 
والــذي يتكــون مــن مبنــى دائــري مكــون مــن ســرداب 
ودور أرضــي وثــالث أدوار وردهــة دائريــة بهــا مناطــق عامــة 
فــي  ومكاتــب  وســاللم  بانورامــا  ومصاعــد  وواســعة 
ــددة  ــة متع ــف خارجي ــي مواق ــة إل ــق األول باالضاف الطاب

الطوابــق تتســع لـــ 190 ســيارة .

مشــروع تصميــم وإنشــاء وإنجــاز مركــز مســاعد الصالــح . 2
الصحــي فــي منطقــة الشــعب بقيمــة 2 مليــون دينــار 
ــا ويشــتمل المركــز علــى أقســام متنوعــة  كويتــي  تقريب
عيــادات   ، التخصصيــة  العيــادات  األســرة،  طــب  وهــي 
األســنان ، قســم الطــوارئ ، المختبــرات وقســم األشــعة          

ــون . 3 ــة 15 ملي ــح بقيم ــْي المصال ــة برَج ــاز وصيان ــاء وإنج إنش
دينــار كويتــي تقريبــا ويتكــون مــن برجيــن ، البــرج ) أ ( الــذي 
ــذي  ــرج ) ب ( ال ــا والب ــرين طابق ــعة وعش ــن تس ــون م يتك
يتكــون مــن أربعيــن طابقــًا مــع كامــل  المســطحات 

والزراعــات الخارجيــة .

المشــاريع التــي قامــت المعامــل بتوقيــع عقودهــا عــام 
. 2016

مشــروع تصميــم وإنشــاء وإنجــاز وصيانــة طــرق ومجــاري . 1
األمطــار والتصريــف الصحــي وخدمــات أخــرى للطريــق 
ــى  ــد اهلل إل ــعد العب ــة س ــق منطق ــن طري ــتحدث م المس
دينــار  97٫9مليــون  قيمتــه  بلغــت  وقــد  البوابــة  طريــق 
كويتــي ، ويقــع المشــروع شــمال شــرق الكويــت بطول 28 
كــم ويتَضمــن أربــع حــارات لــكل إتجــاه وأربــع تقاطعــات 
ــة  ــكة الحديدي ــات للس ــة تقاطع ــى ثالث ــة إل ــور إضاف وجس

 وقامــت الشــركة بالمشــاركة بالعديــد مــن المناقصــات . 2
ــروع  ــة بمش ــم هـــ ط / 237 والخاص ــة رق ــا المناقص ومنه
إنشــاء وإنجــاز وصيانــة طــرق وجســور ومجــاري أمطــار 

حضرات السادة المساهمين الكرام
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