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Chairman Message
for the financial year ended 31/12/2015

Dear Shareholders;
On behalf of the Members of our Board, I am pleased to submit
the annual report of KCPC and the audited financial statements
for the Financial Year ended on 31 December 2015. It elucidates
the most important efforts and achievements of your company
during the Fiscal Year subsequently strengthening the financial
position of the company and enhancing the equity of its
shareholders.
Despite the galloping economical and geopolitical conditions
and variables witnessed by the world and experienced by the
Middle East region, the relevant implications that increased
the challenges of the operating environment during the year
2015 and your company was not out of such political tensions
and its security risks that, in turn, affected the socio-economic
conditions, our company succeeded to realize total gross
profits reached KD 3.5 million in 2015 compared to KD 7 million
for the year ended on 31 December 2014, and net profit of KD
1.5 million compared to KD 2.1 million for the previous year.
Also, it realized earnings per share valuing Fils 19.59 compared
to Fils 27.48 for the year 2014.
All business segments contributed to KCPC reaching a sound
operating profit in the financial year 2015. KCPC was able
to achieve a particularly good margin, which reflected the
successful execution of its projects. At the same time, our
cost reduction measures are taking hold and we are therefore
making significant steps forward in terms of competitiveness.
Furthermore, the overall quality and risk profile of our business
mix has improved. This is due to our applied approach that
ensures greater selectivity in choosing the contracts for which
we bid.
Overview of our projects
I’m pleased to present the most important achievements of your
company during the year 2015 where the company succeeded
to hand over many of its projects that were commenced in the
previous years including the following:
1.

Contract No. KU/KUCP/C0242 M/11-12 “Construction
Project – Package (4B) - for the civil works of the utility
service tunnel (Western side) at Sabah Al-Salem University
City, and its total value amounting to Kuwaiti Dinars 27
million where it has been completed and handed over to
the concerned authorities.

2.

Prime Tower at Dubai Business Bay where it has been
completed and operated at the beginning of 2015. Its
completion value reached Kuwaiti Dinars 23 million.

3.

The Contract No. Q.S/T/290 for the emergency and quick
maintenance and various works of roads in the Capital
Governorate.
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Further, the Company signed the following projects at the
beginning of 2015:
1.

Project of construction, completion and maintenance
of the headquarters of EQUATE Company at the value of
KD 11.5 million at the beginning of 2015. The Company
commenced the works in March of the same year and the
work is still under process in full swing.

2.

Project of designing, construction and completion of
Musaed Al-Saleh Health Center in Sha’ab Area at the value
of KD 2 million and the Company commenced the works
after its success to finalize the design phase and obtain the
necessary approvals for the same.

Moreover, there are projects under process and we expect
to hand over the same in 2016. These projects include the
following:
1.
2.

Project No. Q.S/T/301 for the maintenance of highways.
Project No. Q.S/SH/51 for the maintenance of the sanitary
drainage network at Mubarak Al Kabeer Governorate.

Also, we participated and submitted many tenders during the
year 2015 where KCPC succeeded to submit the lowest prices in
the Tender No. RA/225 for the design, construction, completion
and maintenance of roads, sanitary and storm water sewers and
other services for the new road coming from Saad Al-Abdullah
Road to Bawabat Buhaith Road at the value of KD 97.9; and it
is expected that the tender will be awarded during the current
year.
Our comprehensive plan:
As part of our plan to expand in other markets in the region,
the year 2015 has witnessed our attempts to enter the markets
of Saudi Arabia as well as Jordan, and we succeeded to make
some progress in that.
Also, KCPC continues its search for opportunities to grow our
business and to strengthen our presence. This includes, but
not limited to, the opportunities in the renewable energy from
sustainable sources.
Our facilities also include Ready Mix Concrete Plants and Ready
Mix Asphalt Plants all are operating at full capacity. In order to
support growing demand of asphalt due to the considerable
volume of new highways projects in Kuwait we have established
new asphalt plant with capacity of 210 ton/hour. This will be
operational by mid of April 2016.
As for the trading Department, it succeeded to achieve new
sales contracts. Quality and after sales service are essential
part of the Trading department. Further, KCPC succeeded
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to introduce (IFE) a new brand of elevators & escalators in
the market, and we have been very successful in selling and
installing our new brand. This was the outcome of our focused
strategies and continuous improvement.
The magnificent efforts of the Board of Directors and the
Executive Management that were represented in exploitation
of all capabilities and human resources of KCPC are reflected
in improving the indicators of control over expenditure where
the company succeeded to prudently and wisely manage
its operations to improve its profit margins via the effective
control measures, the best practices and following the highest
standards of quality. This healthy performance reaffirms the
persuasive impact of our strategy in the market. We will continue
to grow our business, diversity and expand our customer base.
With the outstanding progress made in 2015, we look forward
to 2016 with optimism and confidence.
Proposals of the Board of Directors:
First: Distribute free bonus shares valuing 25% of the
current capital i.e. 25 shares for each 100 shares to the
shareholders registered in the company’s records on the
business day prior to amendment of the share price as
determined by a resolution passed by the extraordinary
general assembly.
Second: Distribute cash profits valuing 6%of the nominal
value of the share i.e. Fils 6 per share to the shareholders
registered in the company’s records at the date of
extraordinary general assembly meeting.
Third: Approve the remuneration amount, valuing KD
30,000 (Kuwaiti Dinars thirty thousand only), to the board
members for the financial year ended on 31 December 2015.

2015

integrity and transparency in business entity relationship with
all stakeholders. In-line with Capital Market Authority (CMA) law
and bylaws, KCPC is in the process of implementing a proper
Corporate Governance structure for the company. Having said
this, we are happy to announce to our shareholders that we are
progressively advancing in achieving the rules set forward by
CMA for Corporate Governance and we will strive to accomplish
the CMA’s requirements within the prescribed timeframe.
In conclusion;
I would like to extend my thanks and appreciation to the
confidence given to us by our shareholders where their
confidence and trust supported us in our resolutions and
tasks. Further, I would like to extend my thanks to my fellow
members of the board and the executive management for
their outstanding efforts under such challenges and whereby
KCPC succeeded to continue in its operations and to realize its
strategic objectives.
On behalf of the Board of Directors, executive management
and all personnel in KCPC, I extend our sincere gratitude and
appreciation to His Highness the Amir of Kuwait, Sheikh/ Sabah
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, His Highness the Crown Prince,
Sheikh/ Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, His Highness
the Prime Minister, Sheikh/ Jaber Al-Mubarak Al-Hamad AlSabah, and the members of our discerning government for
their continuous support to the national companies and
establishments. We pray Allah, the Almighty, to bless our dear
country with security, safety and prosperity.
Best regards.

Glimpse into future:
Despite our understanding and apprehension of the economic
fluctuations in the global economy and its expected impacts on
the local economy that make the year 2016 full of challenges
against all companies including the contracting companies,
but, at the same time, we are optimistic and positively looking
forward to the future where we have forethought plans and
prudent strategy in addition to our support by the confidence of
our cadres and staff and their ability to successfully implement
our future plans. We commit to our shareholders that we will
exert our utmost efforts to continue in our success and achieve
more positive results to realize our future objectives.

Moayed Hamad Al-Saleh
Chairman

Governance:
On the other hand, KCPC recognizes that Corporate
Governance is a framework of rules and practices by which
the Board of Directors ensures availability of accountability,
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ProjectS and AchiEvements
Project - 1
LOCATION

CLIENT

Kuwait

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.

EQUATE

PARTICIPATION

EQUATE HEADQUARTERS

Main contractor

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.

13

Project - 2

MUSSAED AL-SALEH HEALTH CENTER
Construction, Completion and Maintenance of Mussaed Al-Saleh
Health Center located in Al Shaab Area. The center will provide
health services for residents of Al 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).

14

LOCATION

CLIENT

KUWAIT

Ministry of health

PARTICIPATION

Main contractor
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Project - 3
LOCATION

CLIENT

KUWAIT

MASSALEH REAL ESTATE CO.

PARTICIPATION

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 with
interior fit-outs and landscaping.

Main contractor

15

Project - 4

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.

LOCATION

CLIENT

KUWAIT

KUWAIT UNIVERSITY

PARTICIPATION

16

Main contractor
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Project - 5
LOCATION

CLIENT

KUWAIT

Ministry of Public Work

PARTICIPATION

Main contractor

Renovation of Sanitary Work in Kuwait
in Al-Ferdous and Al-Ardiya SE/ 95
Renovation and replacement of sanitary sewers within FERDOUS,
NORTH ARDIYA Area. The scope included installation of 145 KM of
200mm -1000mm sewer pipeline and 15 Km of Micro-tunneling.
In addition to replacement of 5650 sewer manholes, and 15 Km of
sewer house connections.

17

Project - 6

PRIME TOWER AT ‘BUSINESS BAY’
KCPC designed and built this prestigious commercial tower
consisting of 3 basements, ground floor and 36 floors (30 floors
of office space, two levels allocated for retail establishments and
6 parking levels). The tower boasts a grand main entrance with a
12 meter high atrium containing a specially- designed curtain glass
wall.

LOCATION

CLIENT

Dubai

Sidra Limited

PARTICIPATION

18

Main contractor
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Project - 7
LOCATION

CLIENT

KUWAIT

AL AZIZYAH GENERAL
TRADING & CONTRACTING CO.

PARTICIPATION

JUMEIRAH MESSILAH BEACH HOTEL & SPA
KCPC provided construction, completion and maintenance of this
luxurious 5-Star hotel consisting of 485 rooms, and related services,
with a total buildup area of 97,800 m2.

Main contractor

19

Project - 8

Car ParkS M.O.H HOSPITAL
6 multilevel car parks with two connecting bridges for existing
hospitals in various areas in Kuwait . These car parks were executed
in these areas on a fast track design / built method using Precast –
Concrete.

LOCATION

CLIENT

Kuwait

Ministry of Public Work

PARTICIPATION

20

Main Contractor
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corporate social responsibility

As part of KCPC’s corporate
social responsibility (CSR)
initiatives, the company
organized a Blood Donation
Campaign in October 2015
in coordination with Central
Blood Bank, Kuwait at our
Head Office in Shuwaikh.

In continuation of the CSR
initiatives, KCPC sponsored the
landscaping and gardening of
the Al-Ta’heel Al-Fikri
(Special Needs School for Girls)
located in Hawally, Kuwait.
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Consolidated Statement of financial position

2015

(All amounts are in Kuwaiti Dinars)

Note

2015

2014

Assets
Non current assets
Property, plant and equipment

5

15,793,307

10,072,097

Investment properties

6

7,809,872

7,537,468

6,433

43,306

Intangible asset
Investment in associate

7

136,276

482,851

Available for sale investments

8

988,908

3,454,298

24,734,796

21,590,020

Current assets
Inventories

9

1,385,253

871,684

Trade and other receivables

10

17,394,551

16,814,795

Contracts in progress – due from customer

11

624,290

1,371,519

Cash and bank balances

12

1,610,919

1,955,948

Total assets

21,015,013

21,013,946

45,749,809

42,603,966

Equity and liabilities
Equity
Share capital

13

8,023,358

7,293,962

Treasury shares

13

(297,568)

(297,568)

Statutory reserve

13

2,978,365

2,814,325

Voluntary reserve

13

2,947,813

2,783,773

Other reserves

14

Retained earnings
Total equity

5,046,286

4,692,552

5,659,070

5,532,704

24,357,324

22,819,748

2,072,023

1,932,134

2,541,899

250,000

4,613,922

2,182,134

Liabilities
Non current liabilities
Post employment benefits
Borrowings and bank facilities

15

Current liabilities
Borrowings and bank facilities

15

5,964,344

2,999,868

Trade and other payables

16

10,080,872

11,723,733

Contracts in progress – due to customer

11

733,347

2,878,483

16,778,563

17,602,084

45,749,809

42,603,966

Total equity and liabilities
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

Moayed H. M. Al-Saleh
Chairman
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(All amounts are in Kuwaiti Dinars)

consolidated statement of income
Note
Revenue
Cost of sales

17

Gross profit

2015

2014

23,455,164

33,897,477

(19,902,397)

(26,873,474)

3,552,767

7,024,003

Other operating income/ (expense)

18

223,197

(2,844,387)

General and administrative expenses

19

(2,315,017)

(2,683,536)

Net investments gains/ (losses)

20

574,675

(2,056,813)

Investment properties (loss)/ gain

6

(139,121)

2,839,216

(228,817)

(103,293)

(27,281)

118,030

1,640,403

2,293,220

Contribution to Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS)

(14,764)

(20,639)

Contribution to National Labour Support Tax (NLST)

(38,707)

(57,331)

Contribution to Zakat

(15,483)

(22,932)

Board of Directors’ remuneration

(30,000)

)30,000(

1,541,449

2,162,318

19.59

27.48

Finance cost
Foreign exchange (loss)/ gain
Profit before deductions and Board of Directors’ remuneration

Net profit for the year
Earnings per share (fils)
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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consolidated statement of comprehensive income

(All amounts are in Kuwaiti Dinars)

2015
Net profit for the year

2015
2014

1,541,449

2,162,318

354,712

90,261

249,528

(2,100,968)

(276,326)

(30,000)

25,820

1,683,280

(978)

(447,688)

353,734

(357,427)

1,895,183

1,804,891

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
Available for sale investments:
Changes in fair value of available for sale investments
Transferred to consolidated statement of income on sale of available for sale investments
Impairment loss on available for sale investments
Total other comprehensive income / (expense) items
Total comprehensive income for the year
The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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Total other comprehensive income items

Transfer to reserves
)297,568(

-

-

-

-

-

)297,568(

)297,568(

-

-

-

-

-

)297,568(

Treasury
shares

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

8,023,358

-

Net profit for the year

Balance as at 31 December 2015

-

729,396

Cash dividends (note 13)

Bonus shares (note 13)

7,293,962

-

Transfer to reserves

Balance as at 1 January 2015

-

Total other comprehensive expense items

7,293,962

-

Net profit for the year

Balance as at 31 December 2014

-

347,332

6,946,630

Cash dividends

Bonus shares

Balance as at 1 January 2014

Share
capital

2,978,365

164,040

-

-

-

-

2,814,325

2,814,325

229,322

-

-

-

-

2,585,003

Statutory
reserve

2,947,813

164,040

-

-

-

-

2,783,773

2,783,773

229,322

-

-

-

-

2,554,451

Voluntary
reserve

5,046,286

-

353,734

-

-

-

4,692,552

4,692,552

-

(357,427)

-

-

-

5,049,979

Other
reserves

5,659,070

(328,080)

-

1,541,449

(357,607)

(729,396)

5,532,704

5,532,704

(458,644)

-

2,162,318

(681,157)

(347,332)

4,857,519

Retained
earnings

24,357,324

-

353,734

1,541,449

(357,607)

-

22,819,748

22,819,748

-

(357,427)

2,162,318

(681,157)

-

21,696,014

Total

(All amounts are in Kuwaiti Dinars)

consolidated statement of changes in equity
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consolidated statement of cash flows

2015

(All amounts are in Kuwaiti Dinars)

Note

2015

2014

Cash flows from operating activities
Net profit for the year

1,541,449

2,162,318

139,121

(2,839,216)

Depreciation and amortization

1,198,649

1,384,426

Other operating (income)/ expenses

(299,878)

2,844,387

Net investments (gains)/ losses

(574,675)

2,056,813

Finance cost

228,817

103,293

Post-employment benefits

129,758

(210,068)

Operating profit before changing in working capital

2,363,241

5,501,953

Trade and other receivables

(463,458)

4,218,315

Inventories

(498,081)

571,705

747,229

(217,778)

Trade and other payables

(1,595,691)

(270,846)

Contracts-in-progress – due to customer

(2,145,136)

(5,482,535)

Net cash (used in)/ generated from operating activities

(1,591,896)

4,320,814

30,078

121,850

(130,872)

(2,533,648)

-

1,296,121

(1,096,821)

(703,983)

78,534

23,650

(137,422)

-

221

10,463

(1,256,282)

(1,785,547)

Net proceeds/ (payments) from borrowings and bank facilities

3,088,829

(3,339,668)

Dividends paid

(356,863)

(681,157)

Payment of finance cost

(228,817)

(103,293)

-

230,750

Net cash generated from/ (used in) financing activities

2,503,149

(3,893,368)

Net decrease in cash and cash equivalents

(345,029)

(1,358,101)

Cash and cash equivalents at the beginning of the year

1,955,948

3,314,049

1,610,919

1,955,948

Adjustments:
Investment properties loss/ (gain)

Contracts-in-progress – due from customer

Cash flows from investing activities
Proceeds from sale of available for sale investments
Purchase of investment properties
Proceeds from sale of investment properties
Purchase of property, plant and equipment
Proceeds from sale of property, plant and equipment
Net cash used in acquisition of a subsidiary
Interest income received
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities

Decrease in investment in guarantee deposits

Cash and cash equivalents at the end of the year
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The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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notes to the consolidated financial statement

(All amounts are in Kuwaiti Dinars)

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 Parents’ registered office is at P.O. Box 3404 Safat, 13035 Kuwait.
The main objectives of the 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 BOT 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 company may carry out the above business in the state of Kuwait or outside by itself or through agency. Also,
the 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 Company in achieving its objectives in Kuwait and abroad. The Company may also buy these
entities or merge with them.
These consolidated financial statements include the financial statements of the Parent and the following subsidiaries
(“together the Group”).
Subsidiary

Percentage of
ownership
2015

KCPC Construction (L.L.C) in Dubai, United Arab Emirates

2014

90%

90%

100%

100%

Mass International in Oman

70%

70%

KCPC - Qatar W.L.L in Qatar

50%

50%

Grey Lines Company W.L.L in Kuwait

98%

98%

Technical Kuwaiti Company for Elevators, Escalators & Contracting W.L.L in Kuwait

95%

95%

100%

-

Prime 28 Limited (LLC) in Dubai, United Arab Emirates

Tameer Holding Company - Lebanon (note 23)

Subsidiaries total assets consolidated in the consolidated financial statements amounted to KD 18,702,977 as of 31
December 2015 (KD 13,183,865 – 2014) and its net profits amounted to KD 1,018,919 (KD 3,518,784 – 2014).
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.
The Parent is listed on the Kuwait Stock Exchange.
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 however, its Executive Regulations will continue until a new set of Executive Regulations are issued.
These consolidated financial statements were approved for issue by the Board of Directors on 22 March 2016 and are
subject to approval of shareholders at the annual general assembly meeting.
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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 and leasehold lands.
2.1

Application of new and revised International Financial Reporting Standards (IFRSs)

	Amendments to IFRSs that are mandatory effective for the current year
Amendments to IAS 19 Defined Benefit Plans: Employee Contributions
IAS 19 requires an entity to consider contributions from employees or third parties when accounting for defined
benefit plans. Where the contributions are linked to service, they should be attributed to periods of service as a
negative benefit. These amendments should applied retrospectively.
This amendment is not relevant to the Group, since none of the entities within the Group has defined benefit plans
with contributions from employees or third parties.
Annual improvements 2010-2012 Cycle
• IFRS 2 Share-based Payment
• IFRS 3 Business Combinations
• IFRS 8 Operating Segments
• IAS 16 Property, Plant and Equipment and IAS 38 Intangible Assets
• IAS 24 Related Party Disclosures
Annual improvements 2011-2013 Cycle
• IFRS 3 Business Combinations
• IFRS 13 Fair Value Measurement
• IAS 40 Investment Property
• Amendments to IFRS 11 Joint Arrangements: Accounting for Acquisitions of Interests
• Amendments to IAS 16 and IAS 38: Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisation
• Amendments to IAS 27: Equity Method in Separate Financial Statements
The Group has applied the amendments to IFRSs included in the annual improvements to IFRSs 2010-2012 cycle and
2011-2013 cycle for the first time in the current year. The application of these amendments has had no impact on the
disclosers or amounts recognized in the Group’s consolidated financial statements.

New and revised IFRSs in issue but not yet effective
The Group has not applied the following new and revised IFRSs that have been issued but are not yet effective.
IFRS 9 Financial Instruments
In July 2014, the IASB issued the final version of IFRS 9 Financial Instruments, which reflects all phases of the financial
instruments project and replaces IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement and all previous
versions of IFRS 9. The standard introduces new requirements for classification and measurement, impairment, and
hedge accounting. IFRS 9 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2018, with early application
permitted. Retrospective application is required, but comparative information is not compulsory. The Group is in the
process of assessment the impact of IFRS 9 on its consolidated financial statements.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
IFRS 15 was issued in May 2014 and establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts
with customers. Under IFRS 15, revenue is recognised at an amount that reflects the consideration to which an
entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. Under IFRS 15, an entity
recognises revenue when a performance obligation is satisfied. Furthermore, extensive disclosures are required by
IFRS 15.
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. Either a full retrospective application or a
modified retrospective application is required for annual periods beginning on or after 1 January 2018.
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Early adoption is permitted. The Group is in the process of assessment the impact of IFRS 15 on its consolidated
financial statements.
Amendments to IFRS 11 Accounting for Acquisitions of Interest in Joint Operations
The amendments to IFRS 11 provide guidance on how to account for the acquisition of a joint operation that
constitutes a business as defined in IFRS 3 Business Combinations.
The amendments should be applied prospectively to acquisitions of interests in joint operations occurring from the
beginning of annual periods beginning on or after 1 January 2016. These amendments are not expected to have any
impact on the Group.
Amendments to IAS 1 Disclosure Initiative
The amendments to IAS 1 give some guidance on how to apply the concept of materiality in practice. The amendments
to IAS 1 are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2016. These amendments are not expected
to have any impact on the Group.
Amendments to IAS 16 and IAS 38 Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortisations
The Amendments to IAS 16 prohibit entities from using a revenue-based depreciation method for items of property,
plant and equipment. The amendments to IAS 38 introduce a rebuttable presumption that revenue is not an
appropriate basis for amortisation of an intangible asset.
The Amendments apply prospectively for annual periods beginning on or after 1 January 2016. Currently, the Group
use the straight-line method for depreciation and amortisation for its property, plant and equipment, and intangible
assets respectively. The directors of the company believe that the straight-line method is the most appropriate
method to reflect the consumption of economic benefits inherent in the respective assets. These amendments are
not expected to have any impact on the Group.
Amendments to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
The amendments address the conflict between IFRS 10 and IAS 28 in dealing with the loss of control of a subsidiary
that is sold or contributed to an associate or joint venture. The amendments clarify that the gain or loss resulting
from the sale or contribution of assets that constitute a business, as defined in IFRS 3, between an investor and its
associate or joint venture, is recognised in full. Any gain or loss resulting from the sale or contribution of assets
that do not constitute a business, however, is recognised only to the extent of unrelated investors’ interests in the
associate or joint venture. These amendments must be applied prospectively and are effective for annual periods
beginning on or after 1 January 2016, with early adoption permitted. These amendments are not expected to have
any impact on the Group.
Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 Investment Entities: Applying the Consolidation Exception
The amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 clarify that the exemption from preparing consolidated financial
statements is available to a parent entity that is a subsidiary of an investment entity, even if the investment entity
measures all its subsidiaries at fair value in accordance with IFRS 10. These amendments are not expected to have
any impact on the Group
Annual Improvements 2012-2014 Cycle
These improvements are effective from 1 January 2016 and are not expected to have a material impact on the Group.
They include:

2.3

• IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
• IAS 19 Employee Benefits
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.
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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.
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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 noncontrolling 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 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 acquisitiondate 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.
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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.
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 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.
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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.
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.
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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 or 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.
Leasehold lands are stated at historic cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss except
for those leasehold lands for which the time pattern of users benefit is considered as indefinite, in which case they are
carried at cost on initial recognition. After initial recognition this is carried at the revalued amount, being its fair value
at the date of revaluation. Fair value is based on periodic, but at least every three to five years, valuations determined
from market-based evidence by appraisal that is normally undertaken by external independent valuers. Increase in
the carrying amount arising on revaluation of these leasehold lands is recognized in other comprehensive income
and accumulated in equity under revaluation reserve. Decreases that offset previous increases of the same asset
are charged against revaluation reserve directly in other comprehensive income; all other decreases are charged to
the statement of income. Revaluation reserve is transferred directly to retained earnings on de-recognition of these
leasehold lands.
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:
Leasehold land 		Over the period of lease
Buildings 				10-50 years
Equipment 			

5 years

Vehicles, furniture and fixtures

4 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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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 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.
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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 2015, 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 11,441 (KD 24,487 – 2014).
The Group’s overall interest rate risks are monitored and interest rate sensitivity is measured on a daily basis by the
risk management team.
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(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 39,761 (KD 84,914 - 2014).
(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

3.2

Between 1
& 2 years

At 31 December 2015
Borrowings and bank facilities
Trade and other payables

6,244,522
7,065,821

2,672,405
-

At 31 December 2014
Borrowings and bank facilities
Trade and other payables

3,022,431
10,191,515

255,938
-

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:
2015
Total borrowings and bank facilities

2014

8,506,243

3,249,868

)1,610,919(

)1,955,948(

6,895,324

1,293,920

Total equity

24,357,324

22,819,748

Total capital

31,252,648

24,113,668

22

5

Less: cash and cash equivalents
Net debt

Gearing ratio (%)
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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.
• Level three: Inputs for the asset or liabilities that are not based on observable market data.
The table below gives information about how the fair values of the financial assets and liabilities are determined:
Financial assets

Available for sale investments:
Local shares – quoted

Fair value as at
31 December
2015

2014

55,505

2,520,895

Fair value
hierarchy

Level one

Valuation
Significant Relationship of
technique(s) unobservable unobservable
and Key
input(s)
inputs to fair
input(s)
value

Last bid price

NA

NA

The fair values of other financial assets and financial liabilities approximately equal its book value as at the
consolidated financial statements date.
3.2

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
Classification of investments
Management has to decide on acquisition of a financial instrument whether it should be classified as carried at
fair value through profit or loss, available for sale or as loans and receivables. In making that judgment the Group
considers the primary purpose for which it is acquired and how it intends to manage and report its performance.
Such judgment determines whether they are subsequently measured at cost or at fair value and if the changes in fair
value are reported in the consolidated statement of income or other comprehensive income.
Impairment of available for sale investments
The Group treats available for sale investments as impaired when there has been a significant or prolonged decline
in the fair value below its cost or where other objective evidence of impairment exists. The determination of what is
“significant” or “prolonged” requires considerable judgment and involves evaluating factors including industry and
market conditions, future cash flows and discount factors.

Estimation uncertainty
Impairment of financial and non financial 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.
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Revenue recognition
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.
Valuation of investment properties
The Group carries its investment properties at fair value, with changes in fair value being recognised in the statement
of income. The Group engaged independent valuation specialists to determine fair values and the valuers have used
valuation techniques to arrive at these fair values. These estimated fair values of investment properties may vary
from the actual prices that would be achieved in an arm’s length transaction at the reporting date (note 6).
5. Property, plant and equipment
Leasehold
lands &
buildings

Cost
As at 1 January 2014

Vehicles

Equipment

Furniture
& fixtures

Work-inprogress

Total

8,347,121

3,618,110

7,116,462

1,179,569

221,355

20,482,617

Additions

-

205,783

395,219

50,353

52,628

703,983

Transfers

-

206,754

-

-

(206,754)

-

Disposals

-

(195,012)

(3,848)

(2,648)

-

(201,508)

As at 31 December 2014

8,347,121

3,835,635

7,507,833

1,227,274

67,229

20,985,092

Acquisition of subsidiary (note 23)

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

15,654,289

3,619,906

8,852,862

1,848,178

98,903

30,074,138

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

As at 31 December 2015
Depreciation

-

(187,037)

-

(2,646)

-

(189,683)

836,304

3,226,144

5,693,901

1,156,646

-

10,912,995

1,780,242

-

523,518

346,876

-

2,650,636

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

Net book value
As at 31 December 2014

7,510,817

609,491

1,813,932

70,628

67,229

10,072,097

As at 31 December 2015

12,823,644

434,635

2,190,585

245,540

98,903

15,793,307

On disposals
As at 31 December 2014
Acquisition of subsidiary (note 23)
Charge for the year

The buildings is constructed on leasehold lands. Leasehold lands are under operating leases from the Government
of Kuwait for residual periods expired during 2017, 2018, 2019 and 2020.
Depreciation charge for the year has been allocated in the consolidated statement of income as follows:
2015

2014

Cost of sales

900,068

1,050,488

General and administrative expenses

261,708

268,977

1,161,776

1,319,465
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6.

Investment properties

6.1

Investment properties represent in properties in Dubai - United Arab Emirates (UAE).

6.2

As at 31 December 2015, the investment properties were revalued by two independent valuers using market
comparable approach that reflects recent transaction prices for similar properties and is therefore classified under
level 2. Group management has fair valued these investment properties taking the lower of the two valuations.
Accordingly, the Group had booked an unrealized loss of KD 139,121 in the consolidated statement of income for
the current year (gain with KD 2,797,597 - 2014). In estimating the fair value of investment properties, the highest
and best use is their current use.

6.3

The below table is the investment properties movement during the year:
Balance as at 1 January
Additions

2015

2014

7,537,468

3,460,725

130,872

2,533,648

Disposals
Unrealized (loss)/ gain on valuation
Foreign currency translation difference
December 31 Balance as at

-

)1,254,502(

)139,121(

2,797,597

280,653

-

7,809,872

7,537,468

7.

Investment in associate

7.1

The Group holds 50% equity interest in Natcon – Engineering and Contracting S.A.L (“Natcon Lebanon”), an company
incorporated in Lebanon and engaged in providing turnkey solutions like building construction, construction
management, engineering & architecture design and interior design contracting.

7.2

Summarized financial information considered for the year ended 31 December is as follows:
Kuwaiti Dinars (in 1000’s)
2015
Current assets

2014
886

628

Non-current assets

2,873

2,879

Current liabilities

3,315

2,331

171

211

Revenue

1,844

2,155

Net loss

(665)

(546)

Non-current liabilities

8.	Available for sale investments
2015
Quoted investments
Unquoted investments

2014

55,505

2,520,895

933,403

933,403

988,908

3,454,298

8.1

Unquoted investments include an amount of KD 933,403 as of 31 December 2015 (KD 933,403 - 2014) which is carried
at cost less impairment, since a reliable approximation of their fair value cannot be made. The Group management is
not aware of any circumstance that would indicate impairment in value of these investments.

8.2

Available for sale investments are denominated in the following currencies:
2015
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2014

Kuwaiti Dinar

405,505

2,870,895

UAE Dirham

583,403

583,403

988,908

3,454,298
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9.	Inventories
2015
Raw materials
Spare parts
Provision for obsolescence

2014

623,236

228,958

1,113,976

986,275

1,737,212

1,215,233

)351,959(

(343,549)

1,385,253

871,684

10.	Trade and other receivables
2015
Trade receivables

2014

13,147,701

11,313,666

Advance to suppliers

635,171

293,356

Retention receivables

8,018,983

9,864,473

Notes receivables

200,000

-

Others

382,513

559,194

22,384,368

22,030,689

(4,989,817)

)5,215,894(

17,394,551

16,814,795

Provision for doubtful debts

10.1

Trade receivables which are not matured and not impaired amounted to KD 8,601,496 as at 31 December 2015 (KD
10,625,104 - 2014).

10.2

Trade receivables include KD 8,157,884 as at 31 December 2015 (KD 5,896,335 - 2014) that are past due but not
impaired. Following are ageing of receivables that are past due but not impaired:
2015
Up to 6 months
6 -12 months
12 -24 months

2014

4,628,592

989,580

876,363

4,906,755

2,652,929

-

8,157,884

5,896,335

10.3

Trade receivables include KD 4,989,817 as at 31 December 2015 (KD 5,215,894 - 2014) that are past due and impaired.

10.4

Reconciliation of provision for impairment of trade and other receivables:
2015

2014

5,215,894

3,180,145

777,488

2,866,675

Impairment losses reversed

(865,543)

-

Amounts written off during the year

(152,351)

)830,926(

14,329

-

4,989,817

5,215,894

Opening balance – 1 January
Impairment losses recognized on receivables

Foreign exchange translation gain
December 31 – Closing balance
10.5

The Group holds letter of guarantee and letter of credit amounting to KD 404,971 as collaterals.
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11.	Amounts due from/ (to) customers under construction contract
2015
Construction costs incurred plus recognised profits less recognised losses to date
Less: progress billings

2014

73,477,791

141,087,196

(73,586,848)

)142,594,160(

(109,057)

)1,506,964(

)733,347(

)2,878,483(

624,290

1,371,519

)109,057(

)1,506,964(

Recognised and included in the consolidated financial statements as amounts due:
- to customers under construction contracts
-

12.

from customers under construction contracts

Cash and bank balances
2015
Cash on hand
Current and call accounts
Time deposits

2014

45,010

64,886

1,326,310

1,506,843

239,599

384,219

1,610,919

1,955,948

The average interest rate on the deposits was 0.5% as at 31 December 2015 (0.5% - 2014).
13.	Equity
Share capital
As at 31 December 2015, the authorized, issued and paid up capital of the Parent Company amounted to KD
8,023,358 distributed to 80,233,576 shares of 100 fils each (KD 7,293,962 distributed to 72,939,615 shares – 2014)
and all shares are in cash.
On 9 June 2015, the commercial register has been amended by the effect of distribution of bonus share.
Dividend
The Annual General Assembly meeting held on 11 May 2015 approved the consolidated financial statements for
the year ended 31 December 2014 and approved cash dividend of 5 fils per share for 2014 (10 fils -2013) and share
dividend of 10% of paid-up capital for 2014 (5% -2013).
Treasury shares
2015

2014

1,560,071

1,418,194

1.94

1.94

Market value (KD)

340,095

343,203

Cost (KD)

297,568

297,568

Number of shares
Percentage of issued shares %

The Parent Company is required to retain reserves and retained earnings equivalent to the value of treasury shares
throughout the period, during which they are held by the 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.
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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 voluntary reserve.

14.	Other reserves
Treasury
share
reserve

Balance as at 1 January 2014

Revaluation Change in
Foreign
reserve
fair value currency
reserve translation
reserve

Total

158,935

4,328,539

456,391

106,114

5,049,979

-

-

(447,688)

90,261

(357,427)

2014 December 31 Balance as at

158,935

4,328,539

8,703

196,375

4,692,552

Balance as at 1 January 2015

158,935

4,328,539

8,703

196,375

4,692,552

-

-

(978)

354,712

353,734

158,935

4,328,539

7,725

551,087

5,046,286

Total other comprehensive (loss)/ income items

Total other comprehensive (loss)/ income items
Balance as at 31 December 2015

15.	Borrowings and bank facilities
2015

2014

Bank overdraft

3,170,054

1,207,524

Promissory notes

1,301,567

1,492,344

Loans

1,492,723

300,000

5,964,344

2,999,868

2,541,899

250,000

8,506,243

3,249,868

2015

2014

Within one year

5,964,344

2,999,868

More than one year to three years

2,541,899

250,000

8,506,243

3,249,868

Short term

Long term
Loans

Maturity of borrowings and bank facilities is as follows:

15.1

Borrowings and bank facilities are carried at variable interest rate. The effective interest rate on the borrowings and
bank facilities was 4.45% as at 31 December 2015 (2014 – 4.75%).

15.2

Borrowings and bank facilities are secured against assigned of revenue for certain contracts and promissory notes.
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16.	Trade and other payables
2015

2014

Trade payables

5,356,813

6,132,950

Contract advances – construction

1,435,026

1,609,660

Provisions

543,127

546,677

Accrued expense

377,649

494,148

Cash dividends

52,599

51,856

Other payables

2,315,658

2,888,442

10,080,872

11,723,733

During the current year, the Parent Company closed old credit balances amounted to KD 231,677 taking into
consideration the legal consultant opinion.

17.

Cost of sales
2015

2014

Materials

9,423,140

9,842,630

Staff costs

3,366,106

4,857,610

Subcontract costs

3,875,555

6,691,248

Depreciation and amortization

820,112

1,115,449

Lease rentals

686,927

637,468

Repairs and maintenance

669,462

662,622

1,061,095

3,066,447

19,902,397

26,873,474

Others

18.	Other operating income/ (expense)
2015
Closing of credit balances

231,677

-

Gain on sale of property, plant and equipment

59,212

11,825

Reverse/ (provide) provision for doubtful debts

88,055

)2,866,675(

221

10,463

Written off trade and other receivables

)79,287(

-

Gross loss from Hotel

)76,681(

-

223,197

)2,844,387(

Interest income

19.

General and administrative expenses
2015

2014

1,338,004

1,812,686

Depreciation and amortization

261,708

268,977

Lease and Rentals

104,119

113,415

37,522

55,366

573,664

433,092

2,315,017

2,683,536

Salaries and wages

Repair and maintenance
Others
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Net investments gains/ (losses)
2015

2014

Bargain purchase gain from acquisition of subsidiary

670,744

-

Gain on sale of available for sale investments

276,326

33,850

)346,575(

)332,980(

)25,820(

)1,683,280(

-

)74,403(

574,675

)2,056,813(

Share of loss from associate
Impairment loss on available for sale investments
Impairment loss on unconsolidated subsidiary

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:
2015

2014

Weighted average number of issued and fully paid up shares

80,233,576

80,233,576

Less: weighted average number of treasury shares

)1,560,071(

)1,560,071(

Weighted average number of shares outstanding

78,673,505

78,673,505

1,541,449

2,162,318

19.59

27.48

Net profit for the year
Earnings per share (fils)

Earnings per share for the year ended 31 December 2014 has been amended taking in consideration the effect of
dividends share issued during the year (note 13).

22.	Dividends
On 22 March 2016, the Board of Directors proposed cash dividend of 6% for the year ended 31 December 2015 (after
deduction of treasury shares), and also proposed bonus shares distribution of 25% from the paid-up capital for the
year 2015. This proposal is subject to approval from the general assembly of the Parent Company and the competent
authorities.
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23.	Business combination
On January 2015, the Group acquired 100% of “Taameer Lebanon Holding S.A.L.” for a cash consideration of KD
206,613 in addition to the proceeds from selling available for sale investment of KD 2,684,840. The portfolio was
pledged for the seller as final settlement, and the seller shall have no recourse against the group for any further
amounts.
The Group recognized the identifiable assets and the liabilities of the acquired subsidiary using the related fair value.
The identifiable assets and liabilities fair value exceed the consideration transferred by KD 670,744, which has been
recognized as bargain purchase gain.
Find below the fair value of the net assets acquired at the date of acquisition:
KD
Cash and bank balances
Trade and other receivables
Inventories

69,191
107,530
15,488

Property, plant and equipment

5,803,079

Due to owner

)675,073(

Trade and other payables

)255,414(

Borrowings and bank facilities
Provision for post-employment benefits

)2,167,546(
)10,131(
2,887,124

Add the amount due to owner transferred to group
Fair value of net assets acquired
Less: Fair value of investment portfolio as at the date of acquisition
Less: Cash paid
Total consideration

3,562,197
)2,684,840(
)206,613(
)2,891,453(

Bargain purchase gain from acquisition of a subsidiary

670,744

Cash paid

206,613

Less cash and bank balances as at the date of acquisition

)69,191(

Cash and cash equivalent used for the cash flow purpose

137,422

The non-cash transaction has been eliminated from the cash flows.

50

675,073

ANNUAL REPORT
24.

2015

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
• Hotel
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

Investment

Hotel

Unallocated

Total

Year ended 31 December 2015

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

25,879,661

8,935,056

5,256,062

5,679,030

45,749,809

Liabilities

13,833,447

-

3,210,735

4,348,303

21,392,485

Operating income

Construction,
installation, &
maintenance

Investment

Unallocated

Hotel

Total

Year ended 31 December 2014

Operating income

33,897,477

-

-

-

33,897,477

Segment result

7,024,003

-

-

-

7,024,003

Net profit for the year

3,118,084

792,866

-

)1,748,632(

2,162,318

Assets

21,800,237

11,474,617

-

9,329,112

42,603,966

Liabilities

14,546,681

-

-

5,237,537

19,784,218

Geographical information
2015 December 31 Year ended

Kuwait

Non-current
assets

Revenues

21,951,722

11,136,640

157,086

7,857,025

1,346,356

56,346

Lebanon

-

5,014,041

Others

-

670,744

23,455,164

24,734,796

United Arab Emirates
Oman
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Year ended 31 December 2014

Kuwait

Non-current
assets

Revenues

31,551,540

13,503,907

United Arab Emirates

1,309,863

7,553,067

Oman

1,036,074

50,195

Others

-

482,851

33,897,477

21,590,020

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 party transactions other than those disclosed elsewhere in the financial statements are as follows:
Balances:

2015
Post employment benefits

12,118

2014
9,325

Transactions:

2015
Salaries and other short-term employee benefits
Termination benefits
Reversal of provision of doubtful debts

2014

194,250

534,089

2,793

2,793

513,352

-

During the year ended 31 December 2015, the Group signed a settlement agreement to settle the amount due
from one of the related parties against receiving assets and cash. During the current year the Group received assets
from this party amounted to KD 513,352, accordingly, a provision of the same amount have been reversed to the
statement of income for the period ended 31 December 2015.
The Group guarantee one of the related parties for bank facilities. The Group has been charged by an amount of
KD 229,285 in the statement of income for the current year as the related party default in the payment of the bank
facilities.

25.

Commitments and contingent liabilities
The Group has the following commitments and contingent liabilities:
2015

2014

Commitments
Capital commitments
Letters of credit

80,200

109,300

1,590,647

1,091,967

22,124,549

17,366,199

Contingent liabilities
Letters of guarantee
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معامالت مع أطراف ذات صلة
تدخــل المجموعــة فــي معامــات مــع أطــراف ذات صلــة وفقــا لشــروط وبنــود معتمــدة مــن قبــل اإلدارة .تعتبــر األطــراف
أنهــا ذات صلــة إذا كان ألحــد األطــراف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو يكــون لــه تأثيــر جوهــري عليــه فــي اتخــاذ
القــرارات الماليــة والتشــغيلية.
تتعامــل المجموعــة فــي إطــار النشــاط االعتيــادي لهــا مــع أطــراف ذات صلــة (علــى ســبيل المثــال :شــركات مملوكــة مــن
قبــل المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة) .تتــم الموافقــة علــى شــروط هــذه المعامــات مــن قبــل إدارة المجموعــة.
فيما يلي بيان بالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة بخالف المبين في البيانات المالية:
األرصدة:
2015

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

12,118

2014

9,325

المعامالت:
2014

2015

رواتب ومكافآت قصيرة األجل

194,250

534,089

مكافأة نهاية الخدمة

2,793

2,793

رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

513,352

-

خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2015قامــت المجموعــة بتوقيــع اتفاقيــة لتســوية جــزء مــن المبالــغ المســتحقة مــن
أحــد األطــراف ذات الصلــة مقابــل موجــودات ومبالــغ نقديــة .خــال الســنة الحاليــة اســتملت المجموعــة موجــودات مــن
هــذا الطــرف بمبلــغ  513,352دينــار كويتــي ،وبالتالــي تــم رد مخصــص بنفــس المبلــغ إلــى بيــان الدخــل خــال الســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر .2015
قامــت المجموعــة بضمــان تســهيالت بنكيــة ألحــد األطــراف ذات الصلــة .تحملــت المجموعــة مبلــغ  229,285دينــار كويتــي
فــي بيــان الدخــل للســنة الحاليــة بســبب تخلــف الطــرف ذو الصلــة عــن ســداد التســهيالت البنكيــة.
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ارتباطات والتزامات محتملة
يوجد على المجموعة ارتباطات والتزامات محتملة كما يلي:
2015

2014

ارتباطات
ارتباطات رأسمالية

80,200

109,300

اعتمادات مستندية

1,590,647

1,091,967

التزامات محتملة
خطابات ضمان
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22,124,549

17,366,199
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المعلومات الجغرافية
اإليرادات

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

الموجودات
غير المتداولة

الكويت

21,951,722

11,136,640

اإلمارات العربية المتحدة

157,086

7,857,025

عمان

1,346,356

56,346

لبنان

-

5,014,041

أخرى

-

670,744

23,455,164

24,734,796

اإليرادات

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

الموجودات
غير المتداولة

الكويت

31,551,540

13,503,907

اإلمارات العربية المتحدة

1,309,863

7,553,067

عمان

1,036,074

50,195

أخرى

-

482,851

33,897,477

21,590,020
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إنشاءات
وتركيب وصيانة

استثمارات

غير موزعة

فنادق

المجموع

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

23,455,164

-

-

-

23,455,164

نتائج القطاع

3,552,767

-

-

-

3,552,767

صافي ربح السنة

3,119,895

574,674

)(162,531

)(1,990,589

1,541,449

موجودات

25,879,661

8,935,056

5,256,062

5,679,030

45,749,809

مطلوبات

13,833,447

-

3,210,735

4,348,303

21,392,485

إيرادات التشغيل

إنشاءات
وتركيب وصيانة

استثمارات

غير موزعة

فنادق

المجموع

السنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٤

33,897,477

-

-

-

33,897,477

نتائج القطاع

7,024,003

-

-

-

7,024,003

صافي ربح السنة

3,118,084

792,866

-

)(1,748,632

2,162,318

موجودات

21,800,237

11,474,617

-

9,329,112

42,603,966

مطلوبات

14,546,681

-

-

5,237,537

19,784,218

إيرادات التشغيل
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فيما يلي بيان بصافي القيمة العادلة للموجودات المقتناة كما في تاريخ االقتناء:
دينار كويتي
نقد وأرصدة لدى البنوك

69,191

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

107,530

المخزون

15,488

ممتلكات وآالت ومعدات

5,803,079

المستحق إلى المالك

()675,073

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

()255,414

قروض وتسهيالت بنكية

()2,167,546

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

()10,131
2,887,124

يضاف :المبلغ المستحق للمالك المتنازل عنه لصالح للمجموعة

675,073

صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناة

3,562,197

ناقصًا :القيمة العادلة للمحفظة االستثمارية كما في تاريخ االقتناء

()2,684,840

ناقصًا :النقد المسدد

()206,613

إجمالي المقابل المحول

()2,891,453

ربح من اقتناء شركة تابعة

670,744

النقد المسدد

206,613

يخصم النقد واألرصدة لدى البنوك في تاريخ االقتناء

()69,191

النقد والنقد المعادل المستخدم ألغراض التدفقات النقدية

137,422

تم استبعاد المعامالت غير النقدية من التدفقات النقدية.
.24

معلومات القطاع
يتــم تحديــد قطاعــات المجموعــة التشــغيلية اســتنادًا إلــى التقاريــر التــي تــم مراجعتهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة والتــي
يتــم اســتخدامها فــي القــرارات االســتراتيجية .إن هــذه القطاعــات هــي وحــدات أعمــال اســتراتيجية تقــوم بتوفيــر منتجــات
وخدمــات مختلفــة .يتــم إدارة هــذه القطاعــات بشــكل منفصــل حيــث تختلــف طبيعــة المنتجــات والخدمــات وفئــات
العمــاء وكذلــك االســتراتيجيات التســويقية لــكل مــن هــذه القطاعــات.
إن قطاعات األعمال تستوفي شروط رفع تقارير القطاعات وهي كما يلي:
•

إنشاءات وتركيب وصيانة

•

استثمار الفوائض المالية

•

فنادق

تتضمن نتائج القطاع اإليرادات والمصاريف المتاحة مباشرة للقطاع.
تتضمــن موجــودات ومطلوبــات القطــاع الموجــودات والمطلوبــات التشــغيلية المتاحــة مباشــرة للقطــاع .تمثــل المصاريــف
الرأســمالية مجمــوع إجمالــي التكاليــف المتكبــدة خــال الســنة لشــراء الموجــودات المتوقــع اســتخدامها لفتــرة تتجــاوز
ســنة واحــدة.
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صافي أرباح( /خسائر) استثمارات
2015

.21

2014

ربح من اقتناء شركة تابعة

670,744

-

ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

276,326

33,850

حصة في خسارة شركة زميلة

)(346,575

)(332,980

خسارة االنخفاض في القيمة استثمارات متاحة للبيع

)(25,820

)(1,683,280

خسارة االنخفاض في قيمة شركة تابعة غير مجمعة

-

)(74,403

574,675

)(2,056,813

ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم بتقسيم صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
يتم حساب المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:
2015

2014

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل

80,233,576

80,233,576

يخصم :المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة

()1,560,071

()1,560,071

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

78,673,505

78,673,505

صافي ربح السنة

1,541,449

2,162,318

ربحية السهم (فلس)

19.59

27.48

تــم تعديــل ربحيــة الســهم للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2014أخــذًا فــي االعتبــار األثــر الناتــج مــن توزيــع أســهم المنحــة
خــال الســنة (إيضــاح .)13
.22

توزيعات أرباح
بتاريــخ  22مــارس  ،2016اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة  6%عــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر ( 2015بعــد
خصــم أســهم الخزانــة) ،كمــا اقتــرح توزيــع أســهم منحــة بواقــع  25%مــن رأس المــال المدفــوع عــن عــام  .2015علمــا بــأن
هــذا االقتــراح خاضــع لموافقــة الجمعيــة العموميــة للشــركة األم والجهــات المختصــة.

.23

اندماج األعمال
فــي ينايــر  ،2015قامــت المجموعــة بإقتنــاء  100%مــن “شــركة تعميــر القابضــة ش.م.ل” مقابــل مبلــغ  206,613دينــار كويتــي نقدًا
باإلضافــة إلــى المحصــل مــن بيــع محفظــة اســتثمارات متاحــة للبيــع بمبلــغ  2,684,840دينــار كويتــي .تــم رهــن المحفظــة
لصالــح الطــرف البائــع كتســوية نهائيــة ودون حــق الرجــوع علــى المجموعــة للمطالبــة بأيــة مبالــغ أخــرى.
قامــت المجموعــة باالعتــراف بالموجــودات وااللتزامــات المقتناة باســتخدام القيمــة العادلــة .إن القيمة العادلــة للموجودات
والمطلوبــات القابلــة للتحديــد تجــاوزت المقابــل المحــول بمبلــغ  670,744دينــار كويتــي والــذي تــم االعتــراف بــه ضمــن أربــاح
مــن اقتنــاء شــركة تابعــة.
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.16

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
2015

2014

دائنون تجاريون

5,356,813

6,132,950

دفعات مقدمة – عقود إنشاءات

1,435,026

1,609,660

مخصصات

543,127

546,677

مصاريف مستحقة

377,649

494,148

توزيعات نقدية

52,599

51,856

أرصدة دائنة أخرى

2,315,658

2,888,442

10,080,872

11,723,733

خالل السنة الحالية ،قامت الشركة األم بإقفال أرصدة دائنة متقادمة بمبلغ  231,677دينار كويتي استنادًا إلى رأي
المستشار القانوني.
.17

.18

تكلفة المبيعات
2015

2014

مواد

9,423,140

9,842,630

تكاليف موظفين

3,366,106

4,857,610

تكاليف مقاولي الباطن

3,875,555

6,691,248

استهالكات وإطفاءات

820,112

1,115,449

إيجارات

686,927

637,468

تصليحات وصيانة

669,462

662,622

أخرى

1,061,095

3,066,447

19,902,397

26,873,474

اإليرادات( /المصاريف) التشغيلية األخرى
2015

.19

2014

إقفال أرصدة دائنة

231,677

-

ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

59,212

11,825

رد( /تدعيم) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

88,055

)(2,866,675

إيرادات فوائد

221

10,463

شطب مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

)(79,287

-

مجمل الخسارة من الفندق

)(76,681

-

223,197

)(2,844,387

مصاريف عمومية وإدارية
2015

2014

رواتب وأجور

1,338,004

1,812,686

استهالكات وإطفاءات

261,708

268,977

إيجارات

104,119

113,415

تصليحات وصيانة

37,522

55,366

أخرى

573,664

433,092

2,315,017

2,683,536
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احتياطي اختياري
طبقًا للنظام األساسي للشركة األم ،تم توزيع  10%من صافي ربح السنة إلى االحتياطي االختياري .يجوز للشركة األم وقف
التحويل لالحتياطي االختياري عندما يصل رصيده إلى  50%من رأس المال المدفوع .ال توجد قيود على توزيع االحتياطي
االختياري.
.14

احتياطيات أخرى
احتياطي
أسهم خزانة

.15

احتياطي إعادة
التقييم

احتياطي التغير احتياطي ترجمة
في القيمة
عمالت أجنبية
العادلة

اإلجمالي

الرصيد كما في  1يناير 2014

158,935

4,328,539

456,391

106,114

5,049,979

إجمالي بنود (الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر

-

-

)(447,688

90,261

)(357,427

الرصيد كما في  31ديسمبر 2014

158,935

4,328,539

8,703

196,375

4,692,552

الرصيد كما في  1يناير 2015

158,935

4,328,539

8,703

196,375

4,692,552

إجمالي بنود (الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر

-

-

)(978

354,712

353,734

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

158,935

4,328,539

7,725

551,087

5,046,286

قروض وتسهيالت بنكية
2015

2014

قصير األجل
سحب على المكشوف

3,170,054

1,207,524

سندات إذنية

1,301,567

1,492,344

قروض

1,492,723

300,000

5,964,344

2,999,868

طويل األجل
قروض

2,541,899

250,000

8,506,243

3,249,868

فيما يلي استحقاق القروض والتسهيالت البنكية:
2015

2014

خالل سنة واحدة

5,964,344

2,999,868

أكثر من سنة إلى  3سنوات

2,541,899

250,000

8,506,243

3,249,868

15.1

تحمــل القــروض والتســهيالت البنكيــة معــدل فائــدة متغيــر .بلــغ معــدل الفائــدة الفعلــي علــى القــروض والتســهيالت
البنكيــة  4.45%كمــا فــي  31ديســمبر .)2014 - 4.75%( 2015

15.2

إن القروض والتسهيالت البنكية مضمونة مقابل تخصيص بعض إيرادات العقود وكذلك أوراق دفع.
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المبالغ المستحقة من( /إلى) العمالء بموجب عقود إنشاء
2014

2015
73,477,791

141,087,196

ا لمتكبدة حتى تاريخه

)(73,586,848

()142,594,160

ناقصًا :فواتير اإلنجاز

)(109,057

()1,506,964

تكاليف اإلنشاء المتكبدة مضافًا إليها األرباح المحققة ومخصومًا منها الخسائر

يتم إثباتها في البيانات المالية المجمعة ضمن بند:

.12

 -المستحق للعمالء بموجب عقود إنشاء

()733,347

()2,878,483

 -المستحق من العمالء بموجب عقود إنشاء

624,290

1,371,519

()109,057

()1,506,964

نقد وأرصدة لدى البنوك
2014

2015
نقد بالصندوق

45,010

64,886

حسابات جارية وتحت الطلب

1,326,310

1,506,843

ودائع ألجل

239,599

384,219

1,610,919

1,955,948

بلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع  % 0.5كما في  31ديسمبر .)2014 - 0.5%( 2015

.13

حقوق الملكية
رأس المال
كما في  31ديسمبر  ،2015بلغ رأس مال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  8,023,358دينار كويتي موزع
على  80,233,576سهم بقيمة  100فلس للسهم ( 7,293,962دينار كويتي موزع على  72,939,615سهم  )2014 -وجميعها
أسهم نقدية.
بتاريخ  9يونيو  ،2015تم التأشير في السجل التجاري باألثر الناتج عن توزيع أسهم منحة.
توزيعات
في  11مايو  ،2015انعقدت الجمعية العمومية السنوية وتمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  ،2014وعلى توزيع أرباح نقدية بواقع  5فلس للسهم ( 10فلس  )2013 -وتوزيع أسهم بواقع  10%من رأس المال
المدفوع لعام .)2013 - 5%( 2014
أسهم خزانة
2014

2015

عدد األسهم

1,560,071

1,418,194

نسبة األسهم المصدرة %

1.94

1.94

القيمة السوقية (دينار كويتي)

340,095

343,203

التكلفة (دينار كويتي)

297,568

297,568

تلتزم الشركة األم باالحتفاظ باحتياطيات وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسهم الخزانة المشتراة طوال فترة تملكها وذلك
وفقًا لتعليمات الجهات الرقابية ذات العالقة.
احتياطي قانوني
طبقًا لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم ،تم توزيع  10%من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني .يجوز
للشركة األم وقف التحويل لالحتياطي القانوني عندما يصل رصيده إلى  50%من رأس المال المدفوع .يجوز استعمال
االحتياطي القانوني فقط لتأمين توزيع أرباح تصل إلى  5%من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح
المرحلة بتأمين هذا الحد.
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المخزون
2015
مواد أولية

623,236

228,958

قطع غيار

1,113,976

986,275

1,737,212

1,215,233

()351,959

)(343,549

1,385,253

871,684

مخصص تقادم
.10

2014

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
2015

2014

مدينون تجاريون

13,147,701

11,313,666

دفعات مقدمة للموردين

635,171

293,356

مدينو محجوزات ضمان

8,018,983

9,864,473

أوراق قبض

200,000

-

أخرى

382,513

559,194

22,384,368

22,030,689

)(4,989,817

()5,215,894

17,394,551

16,814,795

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

10.1

بلغــت الذمــم التجاريــة المدينــة الغيــر مســتحقة ولــم تنخفــض قيمتهــا  8,601,496دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر 2015
( 10,625,104دينــار كويتــي .)2014 -

10.2

تتضمــن الذمــم التجاريــة المدينــة مبلــغ  8,157,884دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2015انقضــى تاريــخ اســتحقاقها ولــم
تنخفــض قيمتهــا ( 5,896,335دينــار كويتــي  .)2014 -فيمــا يلــي تحليــل أعمــار الديــون التــي اســتحقت ولكنهــا غيــر منخفضــة
القيمــة:
2014

2015

حتى  6أشهر

4,628,592

989,580

 12 - 6شهرًا

876,363

4,906,755

 24 - 12شهرًا

2,652,929

-

8,157,884

5,896,335

10.3

تتضمــن الذمــم التجاريــة المدينــة مبلــغ  4,989,817دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  2015انقضــى تاريــخ اســتحقاقها
وانخفضــت قيمتهــا ( 5,215,894دينــار كويتــي .)2014 -

10.4

تسوية مخصص االنخفاض في القيمة للذمم التجارية المدينة واألخرى:
2015

10.5
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2014

الرصيد االفتتاحي  1 -يناير

5,215,894

3,180,145

خسائر االنخفاض في القيمة

777,488

2,866,675

رد خسائر االنخفاض في القيمة

)(865,543

-

مبالغ مشطوبة خالل السنة

)(152,351

()830,926

فروق ترجمة عمالت أجنبية

14,329

-

الرصيد الختامي  31 -ديسمبر

4,989,817

5,215,894

تحتفظ المجموعة بخطابات ضمان واعتمادات مستندية بمبلغ  404,971دينار كويتي كضمانات.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي 2 0 1 5
.6

استثمارات عقارية

6.1

تتمثل االستثمارات العقارية في عقارات تقع في دبي  -اإلمارات العربية المتحدة.

6.2

كمــا فــي  31ديســمبر  ،2015تــم إعــادة تقييــم االســتثمارات العقاريــة مــن قبــل مقيميــن مســتقلين باســتخدام طريقــة مقارنــة أســعار
الســوق والتــي تعكــس أســعار المعامــات األخيــرة للعقــارات المماثلــة ،وبالتالــي يتــم تصنيفهــا ضمــن المســتوى  .2قامــت إدارة
ـاء
المجموعــة بإجــراء تقييميــن لتحديــد القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات العقاريــة وتــم األخــذ فــي االعتبــار القيمــة األقــل منهمــا .وبنـ ً
عليــه ،قامــت المجموعــة بتســجيل خســارة غيــر محققــة بمبلــغ  139,121دينــار كويتــي فــي بيــان الدخــل المجمــع خــال الســنة الحاليــة (ربــح
بمبلــغ  2,797,597دينــار كويتــي  .)2014 -فــي ســبيل تقديــر القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة ،يتــم افتــراض أن االســتخدام الحالــي
لالســتثمارات العقاريــة هــو االســتخدام األمثــل واألفضــل لهــا.

6.3

يوضح الجدول التالي حركة االستثمارات العقارية خالل السنة:
2014

2015
7,537,468

3,460,725

إضافات

130,872

2,533,648

استبعادات

-

)(1,254,502

(خسارة) /ربح غير محقق نتيجة التقييم

)(139,121

2,797,597

فروق ترجمة عمالت أجنبية

280,653

-

الرصيد في  31ديسمبر

7,809,872

7,537,468

الرصيد في  1يناير

.7

االستثمار في شركة زميلة

7.1

تحتفــظ المجموعــة بـــ  50٪مــن حصــص الملكيــة فــي شــركة ناتكــون  -هندســة وتعهــدات ش.م.ل (“ناتكــون لبنــان”) ،وهــي شــركة
مســجلة فــي لبنــان وتعمــل فــي مجــال تقديــم حلــول متكاملــة مثــل بنــاء المنشــآت وإداراتهــا ،وتصاميــم الهندســة والعمــارة وكذلــك
مقــاوالت التصاميــم الداخليــة والديكــور.

7.2

فيما يلي المعلومات المالية الموجزة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
باأللف دينار كويتي
2015

.8

2014

موجودات متداولة

886

628

موجودات غير متداولة

2,873

2,879

مطلوبات متداولة

3,315

2,331

مطلوبات غير متداولة

171

211

اإليرادات

1,844

2,155

صافي خسارة

)(665

)(546

استثمارات متاحة للبيع
2015

2014

استثمارات مسعرة

55,505

2,520,895

استثمارات غير مسعرة

933,403

933,403

988,908

3,454,298

8.1

تتضمــن االســتثمارات الغيــر مســعرة مبلــغ  933,403دينــار كويتــي كمــا فــي  31ديســمبر  933,403( 2015دينــار كويتــي  )2014 -مدرجــة
بالتكلفــة ناقصــا خســائر االنخفــاض فــي القيمــة ،نظــرًا لصعوبــة تحديــد قيمتهــا العادلــة بدرجــة موثــوق فيهــا .إن إدارة المجموعــة ليســت
علــى علــم بأيــة ظــروف قــد تشــير إلــى انخفــاض قيمــة هــذه االســتثمارات.

8.2

إن االستثمارات المتاحة للبيع مقوّ مة بالعمالت التالية:
2015

2014

دينار كويتي

405,505

2,870,895

درهم إماراتي

583,403

583,403

988,908

3,454,298
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تقييم االستثمارات العقارية
تســجل المجموعــة االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة ،مــع إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع .تقــوم
المجموعــة بتعييــن مقيميــن مســتقلين لتحديــد القيمــة العادلــة .إن المقيميــن يســتخدمون تقنيــات تقييــم لتحديــد القيمــة العادلــة .قــد
تختلــف القيمــة العادلــة المقــدرة لالســتثمارات العقاريــة عــن األســعار الحقيقيــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي المعامــات التجاريــة البحتــة
فــي تاريــخ التقريــر (إيضــاح .)6
.5

الممتلكات واآلالت والمعدات
أراضي
مستأجرة
ومباني

سيارات

معدات

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

أثاث
وتركيبات

المجموع

التكلفة
كما في  1يناير 2014

8,347,121

3,618,110

7,116,462

1,179,569

221,355

20,482,617

إضافات

-

205,783

395,219

50,353

52,628

703,983

تحويالت

-

206,754

-

-

)(206,754

-

استبعادات

-

)(195,012

)(3,848

)(2,648

-

)(201,508

كما في  31ديسمبر 2014

8,347,121

3,835,635

7,507,833

1,227,274

67,229

20,985,092

اقتناء شركة تابعة (إيضاح )23

7,307,168

-

685,317

461,230

-

8,453,715

إضافات

-

31,671

842,353

191,668

31,129

1,096,821

استبعادات

-

)(249,554

)(201,912

)(37,521

-

)(488,987

فروق ترجمة عمالت أجنبية

-

2,154

19,271

5,527

545

27,497

كما في  31ديسمبر 2015

15,654,289

3,619,906

8,852,862

1,848,178

98,903

30,074,138

االستهالك
كما في  1يناير 2014

663,296

3,182,871

4,845,056

1,091,990

-

9,783,213

المحمل خالل السنة

173,008

230,310

848,845

67,302

-

1,319,465

استبعادات

-

)(187,037

-

)(2,646

-

)(189,683

كما في  31ديسمبر 2014

836,304

3,226,144

5,693,901

1,156,646

-

10,912,995

اقتناء شركة تابعة (إيضاح )23

1,780,242

-

523,518

346,876

-

2,650,636

المحمل خالل السنة

214,099

208,492

606,880

132,305

-

1,161,776

استبعادات

-

)(250,951

)(181,279

)(37,435

-

)(469,665

فروق ترجمة عمالت أجنبية

-

1,586

19,257

4,246

-

25,089

كما في  31ديسمبر 2015

2,830,645

3,185,271

6,662,277

1,602,638

-

14,280,831

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2014

7,510,817

609,491

1,813,932

70,628

67,229

10,072,097

كما في  31ديسمبر 2015

12,823,644

434,635

2,190,585

245,540

98,903

15,793,307

إن المبانــي مقامــة علــى أراضــي مســتأجرة بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلي مــن حكومــة الكويــت لفتــرات تنتهــي خــال  2017و 2018و2019
و.2020
تم إثبات االستهالك المحمل للسنة في بيان الدخل المجمع كما يلي:
2015

42

2014
1,050,488

تكلفة المبيعات

900,068

مصاريف عمومية وإدارية

261,708

268,977

1,161,776

1,319,465

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي 2 0 1 5
3.3

تقدير القيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالية كما يلى:
 -المستوى األول:

األسعار المعلنة لألدوات المالية المسعرة في أسواق نشطة.

 -المستوى الثاني:

األســعار المعلنــة فــي ســوق نشــط لــأدوات المماثلــة .األســعار المعلنــة لموجــودات أو التزامــات مماثلــة فــي ســوق
غيــر نشــط .طــرق تقييــم تســتند علــى مدخــات يمكــن مالحظتهــا بخــاف األســعار المعلنــة لــأدوات الماليــة.

 -المستوى الثالث:

طرق تقييم ال تستند مدخالتها على بيانات سوق يمكن مالحظتها.

يوضح الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:

الموجودات المالية

القيمة العادلة كما
في  31ديسمبر
2015

2014

مستوى
القيمة
العادلة

أساليب التقييم المدخالت غير
الملحوظة
والمدخالت
الهامة
الرئيسية

عالقة المدخالت
غير الملحوظة
بالقيمة العادلة

استثمارات متاحة للبيع:
أسهم محلية  -مسعرة

55,505

2,520,895

األول

آخر أمر شراء

ال يوجد

ال يوجد

.إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية اآلخرى تساوي تقريبًا قيمتها الدفترية في تاريخ البيانات المالية المجمعة
.4

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة أن تقــوم بعمــل تقديــرات وافتراضــات قــد
تؤثــر علــى المبالــغ الــواردة فــي هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة حيــث أن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن تلــك التقديــرات .يتطلــب أيضــا
قيــام اإلدارة بممارســة أحكامهــا خــال عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة .إن األحــكام والتقديــرات الجوهريــة المرتبطــة
بالبيانــات الماليــة المجمعــة هــي كاآلتــي:
األحكام
تصنيف االستثمارات
يجــب علــى اإلدارة أن تقــرر عنــد اقتنــاء األداة الماليــة مــا إذا كان يجــب تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،أو كمتاحــة
للبيــع ،أو كقــروض ومدينــون .عنــد القيــام بهــذه التقديــرات ،تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار الغــرض األساســي مــن اقتنــاء األداة وكيفيــة
إدارتهــا وتحديــد أدائهــا .تحــدد هــذه التقديــرات مــا إذا كانــت ســتقاس الحقــا بالتكلفــة أو بالقيمــة العادلــة وإذا مــا كانــت ســتدرج التغيــرات
بالقيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع أو فــي الدخــل الشــامل األخــر.
االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
تعتبــر المجموعــة أن االســتثمارات المتاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا إذا كان هنــاك انخفــاض جوهــري أو متواصــل فــي القيمــة العادلــة
بمــا يقــل عــن تكلفتهــا أو عنــد وجــود دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة .إن تحديــد معنــى “جوهــري” أو “متواصــل” يتطلــب
قــدرا معقــوال مــن األحــكام ويتخللــه تقييــم عوامــل مثــل مجــال األعمــال وظــروف الســوق والتدفقــات النقديــة المســتقبلية وعوامــل
الخصــم.
عدم التأكد من التقديرات
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية
تقــوم المجموعــة بمراجعــة موجوداتهــا الماليــة المصنفــة كـــ “قــروض ومدينــون” ،واالســتثمارات المتاحــة للبيــع والموجــودات األخــرى
مثــل المخــزون والممتلــكات واآلالت والمعــدات ،والموجــودات غيــر الملموســة بصــورة دوريــة لتحديــد مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص
مقابــل االنخفــاض فــي القيمــة وبالتالــي تســجيله فــي بيــان الدخــل .وبصفــة خاصــة ،يتعيــن علــى اإلدارة اتخــاذ القــرار المناســب بشــأن
تقديــر مبالــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية وذلــك عنــد إجراءهــا تحديــد المخصصــات المطلوبــة .هــذه التقديــرات يجــب أن
تقــوم بالضــرورة علــى افتراضــات حــول عوامــل عديــدة تتضمــن درجــات مختلفــة مــن الحكــم وعــدم التأكــد.
مخصصات ضمان وتشغيل
تقــوم إدارة المجموعــة بتقديــر المخصــص المرتبــط بمطالبــات الضمــان المســتقبلية ومصاريــف إتمــام المشــروع علــى أســاس الخبــرة
التاريخيــة للمطالبــات الســابقة وتكلفــة إتمــام المشــروع وكذلــك علــى أيــة اتجاهــات حديثــة تبيــن احتمــال اختــاف معلومــات تكلفــة
الضمانــات الســابقة عــن الضمانــات المســتقبلية .إن العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى تقديــر مطالبــات الضمــان المســتقبلية وتكلفــة إتمــام
المشــروع تتضمــن النجــاح والجــودة واإلنتاجيــة فــي العمــل وكذلــك تكاليــف العمالــة وقطــع الغيــار.
تحقق اإليراد
يتــم قيــاس إيــراد العقــود بالقيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم أو المســتحق .إن قيــاس وتقديــر إيــرادات العقــود يتأثــر بعوامــل مختلفــة مــن
ـاء علــى أحــداث مســتقبلية
عــدم التأكــد تعتمــد علــى مــا يســتجد مــن أحــداث مســتقبلية .غالبــا مــا تحتــاج تلــك التقديــرات إلــى التعديــل بنـ ً
وعنــد ظهــور نتائــج بنــود كان يحكمهــا عــدم تأكــد.
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تنشأ مخاطر معدالت الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع والقروض البنكية.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2015إذا زاد /نقــص معــدل الفائــدة فــي ذلــك التاريــخ بمقــدار  50نقطــة أســاس مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى،
فســيكون ربــح الســنة أقــل  /أكثــر بمقــدار  11,441دينــار كويتــي ( 24,487دينــار كويتــي .)2014 -
تتــم مراقبــة مخاطــر معــدالت الفائــدة الكليــة كمــا يتــم قيــاس حساســية معــدالت الفائــدة علــى أســاس يومــي مــن قبــل فريــق إدارة
المخاطــر.
(ج) مخاطر أسعار األسهم
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار األســهم وذلــك ألن االســتثمارات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة مصنفــة فــي بيــان المركــز المالــي
المجمــع كـــ “اســتثمارات متاحــة للبيــع” .إلدارة مخاطــر أســعار األســهم الناتجــة عــن االســتثمارات فــي األســهم ،قامــت المجموعــة بوضــع
حــدود الســتثمار الفائــض المالــي فــي اســتثمارات األســهم.
إن األثــر علــى حقــوق الملكيــة (كنتيجــة للتغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا كـــ “متاحــة للبيــع”) نتيجــة
للزيــادة  /النقــص بمقــدار  5%فــي مؤشــرات الســوق مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى هــو مبلــغ  39,761دينــار كويتــي ( 84,914دينــار
كويتــي .)2014 -
(ب)

مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر احتمــال عــدم قــدرة أحــد أطــراف األداة الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه مســببًا خســارة ماليــة للطــرف
اآلخــر .إن الموجــودات الماليــة ،التــي تعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان تتمثــل بشــكل رئيســي فــي الودائــع البنكيــة الثابتــة وقصيــرة
األجــل واألرصــدة التجاريــة المدينــة .تديــر المجموعــة هــذه المخاطــر بإيــداع الودائــع الثابتــة وقصيــرة األجــل لــدى مؤسســات ماليــة ذات
جــدارة ائتمانيــة عاليــة .تعتبــر مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالمدينيــن محــدودة نتيجـ ً
ـة لتوزعهــا بيــن عــدد كبيــر مــن العمــاء.

(ج)

مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بمتطلبــات التمويــل .تتضمــن إدارة مخاطــر الســيولة توفيــر النقــد الــازم
وتوافــر التمويــل مــن خــال مبالــغ كافيــة ومناســبة تحصــل عليهــا المجموعــة مــن تســهيالت ائتمانيــة ملزمــة مــع القــدرة علــى إقفــال
المراكــز الســوقية المفتوحــة.
يحلــل الجــدول أدنــاه التزامــات المجموعــة الماليــة مــن خــال مجموعــات اســتحقاق متقاربــة بنــاء علــى المــدة المتبقيــة كمــا فــي تاريــخ
بيــان المركــز المالــي حتــى تواريــخ االســتحقاقات التعاقديــة .إن المبالــغ المبينــة فــي الجــدول هــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر
المخصومــة .إن األرصــدة المســتحقة خــال  12شــهر تســاوي قيمهــم الدفتريــة ،إذ أن أثــر الخصــم ليــس جوهريــا.
بين سنة

أقل من سنة

وسنتين

كما في  31ديسمبر 2015
قروض وتسهيالت بنكية

6,244,522

2,672,405

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

7,065,821

-

كما في  31ديسمبر 2014

3.2

قروض وتسهيالت بنكية

3,022,431

255,938

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

10,191,515

-

إدارة مخاطر رأس المال
تدير المجموعة رأسمالها للتأكد من أن شركات المجموعة سوف تكون قادرة على االستمرار ،إلى جانب توفير أعلى عائد للمساهمين
من خالل االستخدام األمثل لحقوق الملكية.
يتكون هيكل رأس المال للمجموعة من صافي الديون (القروض مخصومًا منها النقد والنقد المعادل) وحقوق الملكية (متضمنة رأس
المال ،االحتياطيات ،األرباح المرحلة وحقوق الجهات غير المسيطرة).
فيما يلي بيان بنسبة المديونية إلى إجمالي رأس المال كما في  31ديسمبر:
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2015

2014

إجمالي القروض والتسهيالت البنكية

8,506,243

3,249,868

ناقصًا :النقد والنقد المعادل

()1,610,919

()1,955,948

صافي الديون

6,895,324

1,293,920

إجمالي حقوق الملكية

24,357,324

22,819,748

إجمالي رأس المال

31,252,648

24,113,668

نسبة المديونية ()%

22

5

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي 2 0 1 5
2.3.11

تحقق اإليراد
يتحقــق اإليــراد مــن اإلنشــاءات المدنيــة وعقــود الخدمــات وفقــا لطريقــة نســبة االنجــاز .يتــم قياس نســبة اإلنجــاز بالرجــوع إلى اســتقصاءات
تــم إجرائهــا حــول العمــل .عندمــا ال يمكــن تحديــد نتيجــة العقــد بشــكل موثــوق بــه ،فــإن إيــرادات العقــد تثبــت بنســبة التكلفــة المتكبــدة
والتــي يمكــن اســتردادها .يتــم تكويــن مخصــص بكامــل الخســائر المســتقبلية المتوقعة.
تتحقق إيرادات عقود التركيبات عند االنتهاء من عملية التركيب.
يتحقق إيراد بيع البضاعة عند تسليم البضاعة.
تتحقق إيرادات الفوائد على أساس العائد الفعلي.
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند أحقية استالم المبالغ.

2.3.12

المحاسبة على اإليجار
عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر
يتــم اعتبــار عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلي فــي حالــة احتفــاظ المؤجــر بموجب تلــك العقــود بمنافــع ومخاطــر ملكيــة الموجودات
المؤجــرة .ويتــم تحميــل بيــان الدخــل بالمبالــغ المدفوعــة عــن اإليجــار التشــغيلي بطريقــة القســط الثابــت علــى مدار مــدة عقــود اإليجار.

2.3.13

المعامالت بالعمالت األجنبية
إن العملــة الرئيســية للشــركة األم هــي الدينــار الكويتــي .يتــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي والتــي تمثــل عملــة
التشــغيل والعــرض للمجموعــة.
يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المعاملــة .وتحــول
الموجــودات والمطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة والمقوّ مــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي باســتخدام أســعار الصــرف الســارية فــي
تاريــخ بيــان المركــز المالــي المجمــع .تؤخــذ األربــاح /الخســائر الناتجــة إلــي بيــان الدخــل المجمــع .إن فــروق ترجمــة العمــات األجنبيــة للموجودات
غيــر النقديــة مثــل األســهم المصنفــة كموجــودات ماليــة متاحــة للبيــع يتــم إدراجهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل المجمــع.
يتــم ترجمــة موجــودات ومطلوبــات الشــركات التابعــة األجنبيــة والعمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي باســتخدام ســعر اإلقفــال فــي
تاريــخ بيــان المركــز المالــي المجمــع ويتــم ترجمــة اإليــرادات والمصروفــات بمتوســط ســعر الصــرف .يتــم االعتــراف بفــروق العملــة الناتجــة
فــي بيــان الدخــل الشــامل المجمــع واالعتــراف باحتياطــي ترجمــة العمــات األجنبيــة ضمــن حقــوق الملكيــة.

2.3.14

معلومات القطاع
يمثــل القطــاع جــزءًا مــن المجموعــة والــذي يعمــل فــي أنشــطة تشــغيلية ينتــج عنهــا الحصــول علــى إيــرادات وتكبــد تكاليــف .يتــم
اســتخدام قطاعــات التشــغيل مــن قبــل إدارة المجموعــة لتوزيــع المــوارد وتقييــم األداء .إن القطاعــات التشــغيلية التــي لديهــا صفــات
اقتصاديــة ومنتجــات وخدمــات وفئــات عمــاء متشــابهة يتــم تجميعهــا والتقريــر عنهــا كقطاعــات.

.3

األدوات المالية

3.1

عوامل المخاطر المالية
إن اســتخدام المجموعــة لــأدوات الماليــة يعرضهــا لمخاطــر ماليــة عــدة مــن ضمنهــا مخاطــر االئتمــان ،مخاطــر الســوق ،مخاطــر الســيولة.
تقــوم المجموعــة بمراجعــة تعرضهــا للمخاطــر باســتمرار وتقــوم باإلجــراءات الالزمــة لتحــد منهــا لمســتويات مقبولــة .تقــع مســؤولية
إدارة المخاطــر علــى عاتــق لجنــة تتكــون مــن اإلدارة العليــا ويترأســها رئيــس مجلــس اإلدارة .تقــوم هــذه اللجنــة بتحديــد وتقييــم المخاطــر
الماليــة بالتعــاون المشــترك مــع الوحــدات التشــغيلية األخــرى بالمجموعــة كمــا تقــوم بتقديــم أســس إلدارة المخاطــر الكليــة باإلضافــة
إلــى تغطيــة نواحــي محــددة مثــل مخاطــر العمــات األجنبيــة ،مخاطــر أســعار الفائــدة ،مخاطــر االئتمــان واالســتثمار بســيولة زائــدة .إن
المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المجموعــة مبينــة أدنــاه:

(أ)

مخاطر السوق
تتكــون مخاطــر الســوق مــن مخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر معــدالت الفائــدة ومخاطــر أســعار األســهم الناتجــة عــن التحــركات فــي
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ومعــدالت الفائــدة واألســعار الســوقية للموجــودات.
(أ) مخاطر العمالت األجنبية
تتمثــل مخاطــر العمــات األجنبيــة فــي مخاطــر تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة
للتغيــرات فــي معــدالت صــرف العمــات األجنبيــة .تــزاول المجموعــة نشــاطها خــارج الكويــت ممــا يعرضهــا لمخاطــر العمــات األجنبيــة
الناتجــة عــن التعــرض لعمــات عــدة ال ســيما بالنســبة للدرهــم اإلماراتــي .قامــت إدارة المجموعــة بوضــع سياســة تتطلــب مــن شــركات
المجموعــة إدارة مخاطــر العمــات األجنبيــة الخاصــة بهــا مقابــل العمــات الرئيســية .تنشــأ مخاطــر صــرف العمــات األجنبيــة عندمــا تتــم
المعامــات التجاريــة المســتقبلية أو يتــم االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات بعملــة ليســت العملــة الرئيســية للشــركة األم أو شــركاتها
التابعــة .تراقــب إدارة المجموعــة وتقيــس مــدى التعــرض للعمــات األجنبيــة لموجوداتهــا ومطلوباتهــا النقديــة المدرجــة بشــكل يومــي
وتديــر هــذا النــوع مــن المخاطــر بوضــع حــد للتعــرض للعمــات كمــا تقــوم بالمطابقــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات النقديــة وتعرضهــا
لعمــات متماثلــة عنــد اإلمــكان .ال تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــات األجنبيــة حيــث أن المعامــات الهامــة والموجــودات والمطلوبــات
المعتــرف بهــا لشــركات المجموعــة هــي بالعملــة الرئيســية لــكل شــركة.
(ب) مخاطر معدالت الفائدة
تنشــأ مخاطــر معــدالت الفائــدة مــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأداة الماليــة نتيجــة التغيــر فــي معــدل
الفائــدة الســوقية.
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تظهــر األراضــي المســتأجرة بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة باســتثناء تلــك
األراضــي المســتأجرة التــي يكــون الوقــت المتوقــع الســتمرار انتفــاع المســتخدمين منهــا غيــر محــدد وفــي هــذه الحالــة يتــم إدراجهــا
بالتكلفــة عنــد االعتــراف المبدئــي .ويتــم إدراجهــا بعــد االعتــراف المبدئــي بالمبلــغ المعــاد تقييمــه وهــو يمثــل قيمتهــا العادلــة كمــا فــي
تاريــخ إعــادة التقييــم .تســتند القيمــة العادلــة علــى تقييمــات دوريــة تتــم علــى األقــل كل ثــاث إلــى خمــس ســنوات يتــم تحديدهــا مــن
أدلــة ســوقية مــن التقييــم الــذي يتــم عملــه مــن قبــل مقيميــن خارجييــن ومســتقلين .إن الزيــادة فــي القيمــة الدفتريــة الناتجــة عــن
إعــادة تقييــم هــذه األراضــي المســتأجرة يتــم إدراجهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتــدرج بشــكل تراكمــي فــي حقــوق الملكيــة تحــت بنــد
احتياطــي إعــادة التقييــم .كمــا أن االنخفــاض الــذي يعــادل الزيــادة الســابقة لنفــس األصــل يتــم تحميلــه مقابــل احتياطــي إعــادة التقييــم
مباشــرة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ،وتحميــل كافــة االنخفاضــات األخــرى علــى بيــان الدخــل .يتــم تحويــل احتياطــي إعــادة التقييــم
مباشــرة إلــى األربــاح المرحلــة فــي حالــة عــدم تحقــق تلــك األراضــي المســتأجرة.
إن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ تــدرج بالتكلفــة ناقــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة إن وجــدت ويتــم تحويلهــا لتصنيــف الموجودات
المالئــم عندمــا تصبــح جاهــزة لالســتخدام المزمــع لها.
تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة للموجــودات واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق احتســاب االســتهالك وتعديلهــا عنــد اللــزوم فــي نهايــة كل ســنة
ماليــة.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:
		
أراضي مستأجرة

على مدار فترة اإليجار

			
مباني

 50-10سنة

			
معدات

 5سنوات

سيارات وأثاث وتصليحات

 4سنوات

يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واالالت والمعــدات فــي تاريــخ كل بيــان مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى
انخفــاض تلــك القيمــة الدفتريــة .فــي حــال وجــود مؤشــر لمثــل هــذا االنخفــاض ،تــدرج خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل
المجمــع ،وتمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة االســتردادية لألصــل.
لغــرض تحديــد االنخفــاض فــي القيمــة ،يتــم تبويــب الموجــودات ألقــل مســتوى يمكــن عنــده تحديــد وجــود تدفقــات نقديــة بشــكل
مســتقل.
وتمثــل القيمــة االســتردادية لألصــل إمــا قيمتــه العادلــة مخصومــا منهــا التكلفــة إلتمــام عمليــة البيــع أو القيمــة قيــد االســتخدام لألصــل،
أيهمــا أعلــى .عنــد تقديــر القيمــة قيــد االســتخدام يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة إلــى القيمــة الحالية باســتخدام
معــدل خصــم مناســب يعكــس تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المتعلقــة باألصــل .وبالنســبة لألصــل الــذي ال
ينتــج تدفقــات نقديــة بصــورة منفصلــة عــن أصــول أخــرى فــإن القيمــة االســتردادية يتــم تحديدهــا لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا
األصل.
يتــم تحديــد األربــاح والخســائر مــن االســتبعادات عــن طريــق مقارنــة القيمــة المحصلــة مــع القيمــة الدفتريــة ويؤخــذ الناتــج إلــى بيــان
الدخــل المجمــع.
2.3.7

موجودات غير ملموسة
إن الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم حيازتهــا بصــورة منفصلــة يتــم قياســها بالتكلفــة وقــت االعتــراف المبدئــي .يتــم تحديــد األعمــار
اإلنتاجيــة لهــذه الموجــودات غيــر الملموســة علــى أنهــا محــددة أو غيــر محــددة .الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة
المحــددة يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة االقتصاديــة المتوقعــة ويتــم تقييمهــا وتعديلهــا بانخفــاض القيمــة فــي حــال
وجــود مؤشــر علــى أن الموجــودات غيــر الملموســة انخفضــت قيمتهــا .إن الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة
ال يتــم إطفائهــا ولكــن يتــم اختبارهــا ســنويًا لغــرض تحديــد االنخفــاض فــي القيمــة ويتــم تعديلهــا ،حــال وجــود انخفــاض.

2.3.8

مكافأة نهاية الخدمة
تلتــزم المجموعــة وفقــا لقوانيــن العمــل المختلفــة بمــا فيهــا قانــون العمــل الكويتــي وقوانيــن العمــل للبلــدان التــي تعمــل بهــا شــركاتها
التابعــة بســداد مبالــغ للموظفيــن عنــد تــرك الخدمــة وفقــا لخطــة مزايــا محــددة.
إن هــذا االلتــزام غيــر ممــول ويتــم حســابه علــى أســاس المبلــغ المســتحق بافتــراض وقــوع كامــل االلتــزام كنتيجــة إلنهــاء خدمــة العاملين
فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي المجمــع .ويســتخدم هــذا االفتــراض كتقديــر مناســب للقيمــة الحاليــة لهــذا االلتــزام وذلــك إلدراج هــذا
االلتــزام والتكاليــف المتعلقــة بــه كمصروفــات للســنة.

2.3.9

مخصصات التزامات
يتــم تكويــن المخصصــات ،متضمــن مخصصــات الضمــان ،عندمــا يكــون هنــاك توقــع اســتخدام المــوارد االقتصاديــة لتســوية التزامــات
قانونيــة حاليــة أو متوقعــة ناتجــة عــن أحــداث وقعــت فــي الماضــي ويكــون باإلمــكان تقديــر المبلــغ بشــكل موثــوق بــه.

2.3.10
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أسهم الخزانة
تتكــون أســهم الخزانــة مــن األســهم التــي قامــت الشــركة األم بإصدارهــا وإعــادة حيازتهــا بواســطة الشــركة األم ولــم يعــاد التصــرف
بهــا أو إلغاؤهــا .يتــم المحاســبة عــن أســهم الخزانــة باســتخدام طريقــة التكلفــة .وفقــا لهــذه الطريقــةُ ،تحمــل تكلفــة المتوســط
المرجــح لألســهم المعــاد حيازتهــا إلــى حســاب مقابــل ضمــن حقــوق الملكيــة .عنــد إعــادة إصــدار أســهم الخزانــة ،تضــاف األربــاح إلــى
حســاب مســتقل ضمــن حقــوق الملكيــة (“احتياطــي أســهم الخزانــة”) وهــو احتياطــي ال يمكــن توزيعــه .تحمــل أيــة خســائر محققــة علــى
نفــس الحســاب بمــا يتناســب مــع حــد الرصيــد الدائــن فــي هــذا الحســاب .تحمــل أيــة خســائر إضافيــة أو ً
ال علــى األربــاح المرحلــة ثــم علــى
االحتياطيــات .ال يتــم توزيــع أي أربــاح نقديــة علــى هــذه األســهم .إن إصــدار أســهم المنحــة يزيــد مــن عــدد أســهم الخزانــة نســبيًا ويخفــض
متوســط التكلفــة لــكل ســهم دون أن يؤثــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزانــة.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي 2 0 1 5
يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس أو يفصــح عنهــا بالقيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة بحســب
تسلســل القيمــة العادلــة ،المبيــن أدنــاه ،اســتنادًا الــى أقــل مســتوى مــن المدخــات التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
		
المستوى 1

أسعار السوق المعلنة (غير معدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة؛

المستوى 2

أســاليب التقييــم التــي تكــون فيهــا مدخــات المســتوى األدنــى ،التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة،
ملحوظــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.

المستوى 3

أســاليب التقييــم التــي تكــون فيهــا مدخــات المســتوى األدنــى ،التــي تعتبــر جوهريــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،غيــر
ملحوظــة.

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ،بخــاف األدوات الماليــة قصيــرة األجــل ،عــن طريــق خصــم
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية اســتنادًا إلــى معــدل الفائــدة الســوقي الحالــي لــأدوات الماليــة المماثلــة.
االنخفاض في القيمة
موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة
فــي حــال وجــود دليــل موضوعــي علــى حــدوث خســائر نتجــت عــن انخفــاض قيمــة موجــودات مدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ،يتــم قيــاس
مبلــغ الخســارة كالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية (باســتثناء الخســائر االئتمانية
المســتقبلية المتوقعــة التــي لــم يتــم تكبدهــا) مخصومــة علــى أســاس معــدل الفائــدة الفعلــي واألصلــي لألصــل المالــي (مثــال ،معــدل
الفائــدة الفعلــي المحتســب عنــد التحقــق المبدئــي) .يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة باســتخدام حســاب مخصــص .ويتــم تســجيل
خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل المجمــع.
إذا نقــص مبلــغ خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي فتــرات الحقــة ويمكــن أن يعــزى هــذا النقــص إلــى أحــداث وقعــت بعــد تســجيل مخصص
االنخفــاض فــي القيمــة ،يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المســجلة ســابقا للدرجــة التــي ال تتجــاوز فيهــا القيمــة الدفتريــة لألصــل
تكلفتــه المطفــأة كمــا فــي تاريــخ العكــس .ويــدرج أي عكــس الحــق لخســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل المجمــع.
استثمارات مالية متاحة للبيع
بالنســبة للموجــودات الماليــة المصنفــة كمتاحــة للبيــع ،فإنــه يتــم األخــذ فــي االعتبــار االنخفــاض الجوهــري أو المتواصــل فــي القيمــة
العادلــة للموجــودات بأقــل مــن تكلفتهــا فــي تحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمــة تلــك الموجــودات .فــي حــال وجــود ذلــك
الدليــل علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ،فــإن الخســارة المتراكمــة التــي يتــم قياســها كالفــرق بيــن تكلفــة
االقتنــاء والقيمــة العادلــة الحاليــة ،ناقــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المدرجــة ســابقا لذلــك األصــل فــي بيــان الدخــل المجمــع ،يتــم
حذفهــا مــن بيــان الدخــل الشــامل وإدراجهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع .إن خســائر االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات فــي األســهم
المتاحــة للبيــع والمدرجــة فــي بيــان الدخــل المجمــع ال يتــم عكســها مــن خــال بيــان الدخــل المجمــع.
2.3.3

النقد والنقد المعادل
يتــم تبويــب النقــد بالصنــدوق والودائــع تحــت الطلــب وألجــل لــدى البنــوك والتــي تســتحق خــال فتــرة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر فــي بيــان
التدفقــات النقديــة المجمــع ضمــن بنــد النقــد والنقــد المعــادل.

2.3.4

مخزون
ـدد تكلفــة المــواد األوليــة علــى أســاس متوســط
يتــم تقييــم المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل .تحـ ّ
التكلفــة المرجــح .تتضمــن تكاليــف البضاعــة تامــة الصنــع تكاليــف المــواد والعمالــة المباشــرة وتكاليــف التصنيــع غيــر المباشــرة الثابتــة
والمتغيــرة والتكاليــف األخــرى المتكبــدة حتــى تصــل البضاعــة إلــى مكانهــا ووضعهــا الحالــي .ويتــم تحديــد صافــي القيمــة البيعيــة علــى
أســاس ســعر البيــع مخصومــا منــه التكلفــة المتوقــع تكبدهــا الســتكمال عمليــة البيــع.

2.3.5

استثمارات عقارية
إن األرض والمبانــي المحتفــظ بهــا ألغــراض زيــادة رأس المــال أو تحقيــق عوائــد مــن التأجيــر علــى المــدى الطويــل وال تشــغلها المجموعــة
يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات عقاريــة .يتــم إدراج االســتثمارات العقاريــة بالقيمــة العادلــة تمثــل قيمــة الســوق الحــر التــي يتــم تحديدهــا
بصــورة دوريــة مــن قبــل مقيميــن خارجييــن .تســتند القيمــة العادلــة إلــى أســعار الســوق النشــطة ،المعدلــة عنــد الضــرورة ،بــأي فــرق فــي
طبيعــة وموقــع وحالــة الموجــودات المحــددة .إذا لــم تكــن هــذه المعلومــات متاحــة ،تســتخدم المجموعــة طــرق تقييــم بديلــة مثــل
األســعار الحديثــة فــي أســواق أقــل نشــاطًا أو التدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة .يتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي
بيــان الدخــل المجمــع.
يتــم تحديــد القيــم العادلــة لالســتثمارات العقاريــة بواســطة مقيمــي عقــارات لديهــم مؤهــات علميــة مالئمــة وخبــرات حديثــة فــي
المواقــع وفئــات العقــارات التــي يتــم تقييمهــا.
يتــم األخــذ فــي االعتبــار عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل غيــر مالــي قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة عــن
طريــق االســتخدام األفضــل واألمثــل لألصــل أو عــن طريــق بيــع األصــل لمشــارك آخــر فــي الســوق والــذي سيســتخدم األصــل االســتخدام
األفضــل واألمثــل.

2.3.6

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة.
وتشــتمل التكلفــة التاريخيــة علــى تكلفــة االقتنــاء باإلضافــة إلــى جميــع التكاليــف المباشــرة األخــرى الالزمــة إلعــداد األصــل لالســتخدام
المزمــع لــه.
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2.3.2

األدوات المالية
التصنيف
وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  ،39تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا الماليــة كـــ “اســتثمارات متاحــة للبيــع” و”قــروض
ومدينــون” .يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة كـــ “مطلوبــات ماليــة غيــر تلــك المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة” .تقوم
اإلدارة بتحديــد التصنيــف المالئــم عنــد االقتنــاء.
التحقق وعدم التحقق
يتحقــق األصــل أو االلتــزام المالــي عندمــا تصبــح المجموعــة طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لهــذه األدوات .يتــم عــدم تحقــق األصــل
المالــي
(كليــا أو جزئيــا) عندمــا ينتهــي الحــق فــي اســتالم التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن األصــل المالــي أو عندمــا تقــوم المجموعــة بنقــل كافــة
مخاطــر ومزايــا الملكيــة ولــم تحتفــظ بالســيطرة .فــي حــال حافظــت المجموعــة علــى ســيطرتها ،تســتمر فــي إدراج األصــل طــوال فتــرة
ســيطرتها عليــه .ال يتحقــق االلتــزام المالــي عندمــا يتــم اإلعفــاء مــن االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء صالحيــة اســتحقاقه.
يتــم إثبــات كافــة عمليــات الشــراء والبيــع المعتــادة للموجــودات الماليــة باســتخدام طريقــة تاريــخ المتاجــرة المحاســبية .إن المشــتريات أو
ـاء علــى
المبيعــات المعتــادة هــي مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم موجــودات خــال إطــار زمنــي محــدد بنـ ً
القوانيــن واألعــراف الســائدة فــي الســوق.
القياس
يتــم مبدئيــا قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة .وتضــاف تكاليــف المعاملــة فقــط لــأدوات الماليــة التــي ال يتــم
قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
موجودات مالية متاحة للبيع
إن االســتثمارات المتاحــة للبيــع ليســت مــن مشــتقات الموجــودات الماليــة وتصنــف إمــا كمتاحــة للبيــع أو ال تصنــف كاســتثمارات بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو قــروض ومدينــون أو “اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق”.
الحقــا لالعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس االســتثمارات المتاحــة للبيــع بالقيمــة العادلــة وتــدرج األربــاح والخســائر غيــر المحققــة كدخــل شــامل
آخــر فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق الملكيــة حتــى يتــم عــدم تحقــق أو انخفــاض قيمــة االســتثمارات ويتــم حينئــذ إدراج األربــاح أو الخســائر
المتراكمــة المدرجــة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بيــان الدخــل المجمــع .بالنســبة لالســتثمارات التــي ال توجــد إمكانيــة لتقديــر
قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق ،يتــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقــص خســائر االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــدت.
قروض ومدينون
إن القــروض والمدينيــن ليســت مــن مشــتقات الموجــودات الماليــة ولهــا اســتحقاق ثابــت أو محــدد وتكــون غيــر مســعرة فــي ســوق نشــط.
ويتــم الحقـ ُا قياســها بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.
يتــم تصنيــف النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك ،والمدينيــن التجارييــن واألرصــدة المدينــة األخــرى ،وعقــود قيــد التنفيــذ  -المســتحق مــن
العمــاء كقــروض ومدينــون.
المطلوبات المالية غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتــم الحقــا قيــاس المطلوبــات الماليــة غيــر تلــك المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام
طريقــة العائــد الفعلــي.
يتــم تصنيــف المســتحق للبنــوك ،والدائنيــن التجارييــن واألرصــدة الدائنــة األخــرى ،والقــروض ألجــل كـــ “مطلوبــات ماليــة غيــر تلــك المصنفــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة “.
القيم العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه جــراء بيــع أصــل أو الــذي ســيتم دفعــه لنقــل التــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن
مشــاركين فــي الســوق كمــا فــي تاريــخ القيــاس .يفتــرض قيــاس القيمــة العادلــة أن معاملــة بيــع األصــل أو نقــل االلتــزام تتــم إمــا:
•

في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو

•

في حال غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر ربحًا لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون دخول المجموعة إلى السوق الرئيسي أو األكثر ربحًا متاحًا.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو
االلتــزام ،علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيتصرفون بمــا فيــه األفضــل لمصلحتهــم االقتصاديــة.
تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المالئمــة للظــروف والتــي يتوفــر مــن أجلهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة ،والتــي تزيــد
مــن اســتخدام المدخــات الملحوظــة ذات الصلــة وتقلــل مــن اســتخدام المدخــات غيــر الملحوظــة.
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يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تســيطر الشــركة األم علــى الشــركة التابعة ويتوقــف التجميع عندمــا تفقد الشــركة األم الســيطرة على
الشــركة التابعــة .وبصفــة خاصــة ،يتــم إدراج الدخــل والمصروفــات الخاصة بالشــركة التابعة المقتنــاة أو المباعة خالل الســنة ضمن بيــان الدخل
المجمــع أو اإليــرادات الشــاملة األخــرى اعتبــارًا مــن تاريــخ ســيطرة الشــركة األم علــى الشــركة التابعــة حتى تاريــخ توقف تلك الســيطرة.
يتــم توزيــع الربــح أو الخســارة وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى علــى مالكــي الشــركة األم والجهــات غيــر المســيطرة .يتــم
توزيــع الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة إلــى مالكــي الشــركة األم أو الجهــات غيــر المســيطرة حتــى وإن أدى ذلــك إلــى وجــود رصيــد عجــز
فــي الحصــص غيــر المســيطرة.
عند الضرورة ،يتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم استبعاد جميع المعامالت واألرصدة واإليردات والمصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة بالكامل عند التجميع.
يتــم المحاســبة عــن التغيــرات فــي حصــص ملكيــة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة التــي ال ينتــج عنهــا فقــد الســيطرة علــى الشــركة
التابعــة كمعامــات ضمــن حقــوق الملكيــة .يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة لحقــوق الجهــات المســيطرة وغيــر المســيطرة لتعكــس
التغيــرات فــي حصتهــا فــي الشــركات التابعــة .يتــم إدراج الفــرق بيــن القيمــة التــي تــم تعديــل حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة بهــا
والقيمــة العادلــة للمبلــغ المدفــوع أو المســتلم فــي حقــوق الملكيــة مباشــرة وتكــون متاحــة لمســاهمي الشــركة األم.
عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة يتــم إثبــات الربــح أوالخســارة الناتجــة عــن االســتبعاد فــي بيــان الدخــل المجمــع
ويتــم احتســاب الربــح أو الخســارة بمقــدار الفــرق بيــن:
(أ)

إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة للحصة المتبقية و

(ب)

القيمــة الدفتريــة للموجــودات قبــل االســتبعاد (متضمنــة الشــهرة) ،والتزامــات الشــركة التابعــة وكذلــك حقــوق الجهــات غيــر
المســيطرة.

تتــم المحاســبة عــن كافــة المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقًا فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بالشــركة التابعــة فيمــا إذا كانــت
المجموعــة قــد قامــت باســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة بالشــركة التابعــة بشــكل مباشــر .يتــم اعتبــار القيمــة العادلــة ألي
اســتثمار متبقــى فــي الشــركة التابعــة “ســابقًا” فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة علــى أنهــا القيمــة العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي لغــرض
المحاســبة الالحقــة وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي  ،39أو التكلفــة عنــد االعتــراف المبدئــي لالســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع
المشــترك.
اندماج األعمال
يتــم اســتخدام طريقــة اإلقتنــاء فــي المحاســبة عــن عمليــات دمــج األعمــال .يتــم قيــاس مبلــغ الشــراء المحــول لإلقتنــاء بالقيمــة العادلــة
والتــي يتــم احتســابها بإجمالــي القيمــة العادلــة للموجــودات المحولــة فــي تاريــخ اإلقتنــاء والمطلوبــات المتكبــدة مــن المجموعــة للمــاك
الســابقين للشــركة المقتنــاة وكذلــك أيــة حقــوق ملكيــة مصــدرة مــن المجموعــة مقابــل اإلقتنــاء .يتــم إثبــات المصاريــف المتعلقــة
باإلقتنــاء بصفــة عامــة فــي بيــان الدخــل المجمــع عنــد تكبدهــا.
يتــم االعتــراف المبدئــي للموجــودات والمطلوبــات المقتنــاة المحــددة فــي عمليــة دمــج األعمــال بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ اإلقتنــاء،
بإســتثناء الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة ،أو أدوات حقــوق الملكيــة المرتبطــة بترتيبــات المدفوعــات علــى أســاس األســهم،
والموجــودات المصنفــة بغــرض البيــع حيــث يتــم المحاســبة عنهــا وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة ذات العالقــة.
يتــم قيــاس الشــهرة بمقــدار زيــادة المقابــل المحــول وحصــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة فــي الشــركة المقتنــاة والقيمــة العادلــة
ألي حصــة مقتنــاة فــي الســابق عــن صافــي قيمــة الموجــودات المقتنــاة والمطلوبــات المتكبــدة المحــددة كمــا فــي تاريــخ اإلقتنــاء .فــي
حــال زيــادة صافــي قيمــة الموجــودات المقتنــاة والمطلوبــات المتكبــدة عــن المقابــل المحــول وحصــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة
فــي الشــركة المقتنــاة والقيمــة العادلــة ألي حصــة مقتنــاة فــي الســابق ،يتــم إدراج تلــك الزيــادة مباشــرة فــي بيــان الدخــل المجمــع كأربــاح.
يتــم قيــاس حصــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة فــي الشــركة التابعــة المقتنــاة بنســبة حصــة الحقــوق غيــر المســيطرة فــي صافــي
الموجــودات المحــددة للشــركة المقتنــاة أو بالقيمــة العادلــة لتلــك الحصــة .يتــم اختيــار طريقــة القيــاس لــكل معاملــة علــى حــدة.
عنــد تنفيــذ عمليــة دمــج األعمــال علــى مراحــل ،يتــم إعــادة قيــاس الحصــص المملوكــة ســابقًا فــي الشــركة المقتنــاة بالقيمــة العادلــة
فــي تاريــخ اإلقتنــاء (تاريــخ بــدء الســيطرة) ويتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة  -إن وجــدت  -فــي بيــان الدخــل المجمــع .يتــم تحويــل
المبالــغ المعتــرف بهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل المتعلقــة بالحصــص الســابقة قبــل تاريــخ االقتنــاء إلــى بيــان الدخــل المجمــع كمــا لــو تــم
اســتبعاد الحصــة بالكامــل.
الشهرة
يتم إدراج الشهرة الناتجة عن إقتناء شركات تابعة بالتكلفة كما في تاريخ االقتناء ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة إن وجدت.
ألغــراض تحديــد مــدى وجــود انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة ،يتــم توزيــع الشــهرة علــى الوحــدات المولــدة للنقــد (أو المجموعــات المولــدة
للنقــد) التــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن عمليــة اندمــاج األعمــال.
يتــم اختبــار المجموعــات المولــدة للنقــد والتــي تــوزع الشــهرة عليهــا ســنويًا بغــرض تحديــد مــدى وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا أو علــى
مــدى فتــرات أقــل عندمــا يكــون هنــاك مؤشــرًا علــى احتمــال انخفــاض قيــم تلــك المجموعــات.
إذا كانــت القيــم القابلــة لالســترداد لوحــدات توليــد النقــد أقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة ،فــإن خســائر االنخفــاض فــي القيمــة يتــم توزيعهــا
أو ً
ال لتخفيــض قيمــة أي شــهرة موزعــة علــى تلــك الوحــدات ثــم علــى أيــة موجــودات أخــرى مرتبطــة بالوحــدات علــى أســاس التوزيــع
النســبي ووفقــا للقيــم الدفتريــة لــكل أصــل مــن أصــول وحــدة توليــد النقــد .يتــم إدراج أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة متعلقــة
بالشــهرة فــي بيــان الدخــل المجمــع مباشــرة .ال يتــم رد خســائر االنخفــاض فــي القيــم المتعلقــة بالشــهرة والتــي ســبق االعتــراف بهــا فــي
الفتــرات الالحقــة.
عند استبعاد أيًا من وحدات توليد النقد ،تؤخذ قيمة الشهرة المتعلقة بها في االعتبار عند تحديد أرباح وخسائر االستبعاد.
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يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  15عندمــا يصبــح ســاري المفعــول ،محــل متطلبــات االعتــراف باإليــراد الــواردة بمعيــار المحاســبة
الدولــي “ 18اإليــرادات” ومعيــار المحاســبة الدولــي “ 11عقــود المقــاوالت” وكذلــك التفســيرات ذات الصلــة .يتطلــب تطبيــق المعيــار التعديــل
بأثــر رجعــي ســواء بشــكل كامــل أو معــدل للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2018يســمح بالتطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار .إن المجموعة
بصــدد تقييــم أثــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  15علــى البيانــات الماليــة المجمعــة.
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  11المحاسبة عن اقتناء حصص في العمليات المشتركة
إن التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  11يوفــر إرشــادات حــول كيفيــة المحاســبة عــن اقتنــاء عمليــات مشــتركة والتــي تمثــل
قطــاع أعمــال طبقــا لمحــددات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة “ 3اندمــاج األعمــال” .ينبغــي تطبيــق هــذه التعديــات بأثــر مســتقبلي ألي
عمليــات اقتنــاء لمشــاريع مشــتركة قــد تحــدث خــال الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2016إن هــذه التعديــات ليــس مــن
المتوقــع أن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى المجموعــة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :1مبادرة اإلفصاحات
إن التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي  1يوفــر إرشــادات حــول كيفيــة تطبيــق مفهــوم الماديــة فــي الممارســة .ينبغــي تطبيــق هــذه
التعديــات بأثــر مســتقبلي وتســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2016إن هــذه التعديــات ليــس مــن المتوقــع أن
يكــون لهــا أي تأثيــر علــى المجموعــة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  :38توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واالطفاء
إن التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي  ،16يمنــع المنشــآت مــن اســتخدام طريقــة االهــاك طبقــا لإليــرادات لبنــود الممتلــكات
والمعــدات والمنشــآت .إن التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي  ،38تفتــرض أن اإليــراد ال يعتبــر أساســا مناســبًا الحتســاب إطفــاء
الموجــودات غيــر الملموســة إال فــي حــاالت محــددة.
إن تلــك التعديــات تســتوجب التعديــل المســتقبلي للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2016حاليــا ،تقــوم المجموعــة بتطبيــق طريقــة
القســط الثابــت لالســتهالكات واإلطفــاءات للممتلــكات والمعــدات والمنشــآت والموجــودات غيــر الملموســة علــى التوالــي .تعتقــد إدارة
المجموعــة أن طريقــة القســط الثابــت هــي الطريقــة األمثــل لعكــس اســتهالك المنافــع االقتصاديــة المرتبطــة بأصــل محــدد .إن هــذه
التعديــات ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى المجموعــة.
تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  10ومعيــار المحاســبة الدولــي  :28بيــع أو مشــاركة الموجــودات بيــن مســتثمر وشــركته
الزميلــة أو شــركة محاصــة
تناولــت التعديــات التعــارض بيــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  10ومعيــار المحاســبة الدولــي  28فــي معالجــة فقــد الســيطرة علــى
شــركة تابعــة عنــد بيعهــا أو مشــاركتها مــع شــركة زميلــة أو شــركة محاصــة .توضــح التعديــات أنــه يتــم تحقــق كافــة األربــاح أو الخســائر
الناتجــة مــن بيــع أو مشــاركة الموجــودات التــي تشــكل أعمــا ً
ال  -كمــا هــو محــدد فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  - 3فيمــا بيــن
مســتثمر وشــركته الزميلــة أو شــركة محاصــة .علــى الرغــم مــن ذلــك ،فإنــه فــي حالــة أي أربــاح أو خســائر ناتجــة مــن بيــع أو مشــاركة
الموجــودات والتــي ال تشــكل أعمــا ً
ال ،يتــم تحققهــا فقــط فــي حــدود حصــص المســتثمرين فــي األعمــال بخــاف األنشــطة الرئيســية فــي
الشــركة الزميلــة أو شــركة المحاصــة .ينبغــي تطبيــق هــذه التعديــات بأثــر مســتقبلي وتســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو
بعــد  1ينايــر  2016مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر .إن هــذه التعديــات ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى المجموعــة.
تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  10و 12ومعيار المحاسبة الدولي  :28المنشآت االستثمارية  -تطبيق استثناءات التجميع
توضــح التعديــات علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة  10و 12ومعيــار المحاســبة الدولــي  28أنــه يمكــن للشــركة األم أن تســتثنى
مــن تجميــع البيانــات الماليــة إذا كانــت شــركة تابعــة لمنشــأة اســتثمارية حتــى إذا كانــت المنشــأة االســتثمارية تقــوم بقيــاس جميــع
اســتثماراتها فــي شــركات تابعــة بالقيمــة العادلــة وفقــا للمعيــار الدولــي  .10إن هــذه التعديــات ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــا أي تأثيــر
علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.
دورة التحسينات السنوية 2012-2014
تســري هــذه التحســينات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  2016وليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــرًا جوهريــا علــى
المجموعــة .وهــي تتضمــن:
•

المعيار الدولي للتقارير المالية  5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة

•

المعيار الدولي للتقارير المالية  7االدوات المالية :اإلفصاحات

•

معيار المحاسبة الدولي  19مزايا الموظفين

2.3

السياسات المحاسبية الهامة

2.3.1

أسس تجميع البيانات المالية
الشركات التابعة
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة والشــركات التــي تســيطرعليها الشــركة األم وشــركاتها التابعــة .تتحقــق
الســيطرة عندمــا يكــون للشــركة األم( :أ) القــدرة علــى التحكــم فــي الجهــة المســتثمر بهــا؛ (ب) التعــرض أو الحــق فــي العوائــد المتغيــرة
نتيجــة الشــراكة مــع الجهــة المســتثمر بهــا؛ و(ج) القــدرة علــى اســتخدام التحكــم فــي الشــركة المســتثمر بهــا للتأثيــر علــى العوائــد.
تعيــد الشــركة األم تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر بهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات علــى
واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة الــواردة أعــاه.
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.2

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

2.1

أسس اإلعداد
تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة علــى
أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا االســتثمارات المتاحــة للبيــع واالســتثمارات العقاريــة واألراضــي المســتأجرة.

2.2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وأصبحت سارية المفعول
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  19خطط منافع الموظفين :حصص الموظفين
يتطلــب معيــار المحاســبة الدولــي  19مــن المنشــأة أخــذ حصــص الموظفيــن أو األطــراف األخــرى فــي االعتبــار عنــد المحاســبة عــن برامــج
المنافــع المحــددة .فــي حالــة ربــط الحصــص بالخدمــات ،فإنــه يجــب ربطهــا بفتــرات الخدمــة بصفتهــا مزايــا ســلبية .تتطلــب هــذه
التعديــات التطبيــق بأثــر رجعــي.
إن هــذا التعديــل ليــس لــه صلــة بالمجموعــة ،حيــث أنــه ال يوجــد لــدى أيــا مــن شــركات المجموعــة برامــج مزايــا محــددة يســاهم فيهــا
الموظفــون أو أطــراف أخــرى.
دورة التحسينات السنوية 2010-2012

•		

المعيار الدولي للتقارير المالية  2المدفوعات باألسهم

•		

المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال

•		

المعيار الدولي للتقارير المالية  8قطاعات التشغيل

•		

معيار المحاسبة الدولي  16العقار واآلالت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي  38الموجودات غير الملموسة

•		

معيار المحاسبة الدولي  24إفصاحات األطراف ذات الصلة
دورة التحسينات السنوية 2011-2013

•		

المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال

•		

المعيار الدولي للتقارير المالية  13قياس القيمة العادلة

•		

معيار المحاسبة الدولي  40العقارات االستثمارية

•		

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  11الترتيبات المشتركة :المحاسبة عن حيازة الحصص

•		

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  :38توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء

•		

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المستقلة
قامــت المجموعــة بتطبيــق التعديــات علــى المعاييــر الدوليــة ضمــن التحســينات الســنوية للمعاييــر دورة  2010-2012ودورة  2011-2013ألول
مــرة خــال الســنة الحاليــة .ال يوجــد أثــر لتطبيــق هــذه التعديــات علــى اإليضاحــات أو المبالــغ المعتــرف بهــا فــي البيانــات الماليــة المجمعــة
للمجموعــة.
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد
لــم تقــم المجموعــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي تــم إصدارهــا ولكنهــا ليســت واجبــة
التطبيــق بعــد:
المعيار الدولي للتقارير المالية  :9األدوات المالية
فــي يوليــو  ،2014أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة النســخة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9األدوات الماليــة الــذي
يعكــس كافــة مراحــل مشــروع األدوات الماليــة ويحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي  39األدوات الماليــة :التحقــق والقيــاس وكافــة
النســخ الســابقة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  .9يطــرح المعيــار متطلبــات جديــدة للتصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة ومحاســبة
التغطيــة .يســري المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  2018مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر.
وينبغــي التطبيــق بأثــر رجعــي إال أن معلومــات المقارنــة ليســت إلزاميــة .إن المجموعــة بصــدد تقييــم أثــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
 9علــى البيانــات الماليــة المجمعــة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  :15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تــم إصــدار المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  15فــي مايــو  2014والــذي يطــرح نموذجــا جديــدًا مــن خمــس خطــوات ســوف يتــم تطبيقــه
علــى اإليــرادات الناتجــة عــن العقــود مــع عمــاء .بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  ،15تتحقــق اإليــرادات بقيمــة تعكــس المقابــل
الــذي تتوقــع الشــركة الحصــول عليــه مقابــل تحويــل بضائــع أو خدمــات للعميــل .طبقــا لمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  ،15تقــوم المنشــأة
باالعتــراف باإليــرادات عنــد االنتهــاء مــن تأديــة االلتزامــات واجبــة األداء .باإلضافــة الــى ذلــك يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15
إفصاحــات أكثــر تفصي ـ ً
ا.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

 .1التأسيس واألنشطة
إن الشــركة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت ش.م.ك.ع ،الكويــت (الشــركة األم) هــي شــركة مســاهمة كويتيــة تأسســت فــي الكويــت
فــي  24فبرايــر .1979
إن عنوان الشركة األم المسجل هو ص.ب 3404 .الصفاة 13035 ،الكويت.
تتمثل األغراض األساسية للشركة األم في:
•

القيام بتنفيذ أعمال المقاوالت المدنية والميكانيكية والكهربائية.

•

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.

•

المســاهمة المباشــرة لوضــع البنيــة األساســية للمناطــق والمشــاريع الســكنية والتجاريــة والصناعيــة بنظــام البنــاء والتشــغيل والتحويــل
( )B.O.Tالخاصــة بأغــراض الشــركة.

•

تملك العقار واألرض الالزمة لمباشرة نشاطها.

•

إنتاج وبيع اإلسفلت ومقاوالتها وإنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة ومقاوالتها.

•

اســتغالل الفوائــض الماليــة المتوفــرة لــدى الشــركة عــن طريــق اســتثمارها فــي محافــظ وصناديــق تــدار مــن قبــل شــركات وجهــات
متخصصــة.

ويكــون للشــركة مباشــرة االعمــال الســابق ذكرهــا فــي دولــة الكويــت وفــي الخــارج بصفــة أصليــة أو بالوكالــة ويجــوز للشــركة أن تكــون لهــا
مصلحــة وأن تشــترك بــأي وجــه مــع الهيئــات التــي تــزاول أعمــاال شــبيهة بأعمالهــا والتــي تعاونهــا علــى تحقيــق أغراضهــا فــي الكويــت أو فــي
الخــارج ولهــا أن تشــتري هــذه الهيئــات أو تلحقهــا بهــا.
إن هذه البيانات المالية المجمعة تتضمن البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة التالية (يشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”):
نسبة الملكية

اسم الشركة التابعة

2014

2015
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ذ.م.م في دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

90%

90%

بريم  28ليمتد (ذ.م.م) في دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

100%

100%

شركة ماس العالمية في سلطنة عمان

70%

70%

كي سي بي سي (قطر) ذ.م.م .في قطر

50%

50%

شركة الخطوط الرمادية إلنتاج اإلسفلت ذ.م.م .في الكويت

98%

98%

الشركة الكويتية لتكنولوجيا المصاعد والساللم المتحركة ومقاوالتها ذ.م.م .في الكويت

95%

95%

شركة تعمير القابضة لبنان (إيضاح )23

100%

-

بلغت إجمالي موجودات الشركات التابعة المجمعة في البيانات المالية المجمعة  18,702,977دينار كويتي كما في
 31ديسمبر  13,183,865( 2015دينار كويتي  )2014 -وبلغت صافي أرباحهم  1,018,919دينار كويتي ( 3,518,784دينار كويتي .)2014 -
إن أغــراض الشــركات التابعــة هــي مزاولــة أنشــطة مقــاوالت وتملــك عقــارات وأراضــي .ويتــم االحتفــاظ بباقــي حصــص الملكيــة في الشــركات
التابعــة التــي تــم تأسيســها فــي الكويــت مــن قبــل أطــراف مملوكــة بالكامــل للمجموعــة ،بينمــا يتــم االحتفــاظ بباقــي حصــص الملكيــة
فــي الشــركات التابعــة التــي تــم تأسيســها خــارج الكويــت بموجــب خطابــات تنــازل.
إن الشركة األم مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.
بتاريــخ  1فبرايــر  ،2016تــم نشــر قانــون الشــركات الجديــد رقــم  1لســنة  2016فــي الجريــدة الرســمية .إن القانــون الجديــد واجــب التطبيــق اعتبــارًا
مــن  26نوفمبــر  .2012بموجــب القانــون الجديــد ،تــم إلغــاء قانــون الشــركات رقــم  25لســنة  2012وتعديالتــه ،وتــم اعتماد نفــاذ الئحتــه التنفيذية
لحيــن إصــدار الئحــة تنفيذيــة للقانــون الجديــد.
تــم الموافقــة علــى إصــدار هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي  22مــارس  2016وتخضــع لموافقــة المســاهمين
خــال الجمعيــة العموميــة الســنوية.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي 2 0 1 5
بيان التدفقات النقدية المجمع

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

إيضاح

2014

2015

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
1,541,449

صافي ربح السنة

2,162,318

تسويات لــ:
خسارة( /ربح) استثمارات عقارية

139,121

)(2,839,216

استهالكات وإطفاءات

1,198,649

1,384,426

(إيرادات) /مصاريف تشغيلية أخرى

)(299,878

2,844,387

صافي (أرباح) /خسائر استثمارات

)(574,675

2,056,813

تكاليف تمويل

228,817

103,293

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

129,758

)(210,068

ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

2,363,241

5,501,953

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

)(463,458

4,218,315

المخزون

)(498,081

571,705

عقود قيد التنفيذ  -مستحق من عمالء

747,229

)(217,778

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

)(1,595,691

)(270,846

عقود قيد التنفيذ  -مستحق إلى عمالء

)(2,145,136

)(5,482,535

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التشغيلية

)(1,591,896

4,320,814

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
المحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

30,078

121,850

شراء استثمارات عقارية

)(130,872

)(2,533,648

المحصل من بيع استثمارات عقارية

-

1,296,121

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)(1,096,821

)(703,983

المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

78,534

23,650

صافي النقد المستخدم في حيازة شركة تابعة

)(137,422

-

إيرادات فوائد مستلمة

221

10,463

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(1,256,282

)(1,785,547

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي المحصل( /المسدد( من القروض والتسهيالت البنكية

3,088,829

)(3,339,668

توزيعات أرباح مدفوعة

)(356,863

)(681,157

تكاليف تمويل مدفوعة

)(228,817

)(103,293

النقص في ودائع مقابل ضمانات

-

230,750

صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

2,503,149

)(3,893,368

صافي النقص في النقد والنقد المعادل

)(345,029

)(1,358,101

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

1,955,948

3,314,049

1,610,919

1,955,948

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

12

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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30

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

الرصيد كما في  1يناير 2014

أسهم منحة

توزيعات نقدية

صافي ربح السنة

إجمالي بنود الخسارة الشاملة األخرى

المحول إلى االحتياطيات

الرصيد كما في  31ديسمبر 2014

الرصيد كما في  1يناير 2015

أسهم منحة (إيضاح )13

توزيعات نقدية (إيضاح )13

صافي ربح السنة

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى

المحول إلى االحتياطيات

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

رأس المال

6,946,630

347,332

-

-

-

-

7,293,962

7,293,962

729,396

-

-

-

-

8,023,358

أسهم خزانة
()297,568
()297,568

()297,568
()297,568

احتياطي
قانوني
2,585,003
229,322
2,814,325

2,814,325
164,040
2,978,365

احتياطي
اختياري
2,554,451
229,322
2,783,773

2,783,773
164,040
2,947,813

احتياطيات
أخرى
5,049,979
)(357,427
4,692,552

4,692,552
353,734
5,046,286

أرباح مرحلة
4,857,519
)(347,332
)(681,157
2,162,318
)(458,644
5,532,704

5,532,704
)(729,396
)(357,607
1,541,449
)(328,080
5,659,070

المجموع
21,696,014
)(681,157
2,162,318
)(357,427
22,819,748

22,819,748
)(357,607
1,541,449
353,734
24,357,324

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي 2 0 1 5
بيان الدخل الشامل المجمع

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

2015
صافي ربح السنة

1,541,449

2014
2,162,318

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

354,712

90,261

استثمارات متاحة للبيع:
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات متاحة للبيع

249,528

)(2,100,968

المحول إلى بيان الدخل المجمع نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع

)(276,326

)(30,000

انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع

25,820

1,683,280

)(978

)(447,688

إجمالي بنود الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى

353,734

)(357,427

إجمالي الدخل الشامل للسنة

1,895,183

1,804,891

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان الدخل المجمع

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

إيضاح

2015

2014

23,455,164

33,897,477

)(19,902,397

)(26,873,474

3,552,767

7,024,003

اإليرادات( /المصاريف) التشغيلية األخرى

18

223,197

)(2,844,387

مصاريف عمومية وإدارية

19

)(2,315,017

)(2,683,536

صافي أرباح( /خسائر) استثمارات

20

574,675

)(2,056,813

(خسارة) /ربح استثمارات عقارية

6

)(139,121

2,839,216

تكاليف تمويل

)(228,817

)(103,293

(خسارة) /ربح فروق عملة

)(27,281

118,030

الربح قبل االستقطاعات ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,640,403

2,293,220

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

)(14,764

)(20,639

ضريبة دعم العمالة الوطنية

)(38,707

)(57,331

زكاة

)(15,483

)(22,932

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)(30,000

)(30,000

صافي ربح السنة

1,541,449

2,162,318

19.59

27.48

إيرادات
تكلفة المبيعات

17

مجمل الربح

ربحية السهم (فلس)
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي 2 0 1 5
بيان المركز المالي المجمع

جميع المبالغ بالدينار الكويتي

2015

إيضاح

2014

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
5

15,793,307

10,072,097

6

7,809,872

7,537,468

6,433

43,306

استثمار في شركة زميلة

7

136,276

482,851

استثمارات متاحة للبيع

8

988,908

3,454,298

24,734,796

21,590,020

المخزون

9

1,385,253

871,684

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

10

17,394,551

16,814,795

عقود قيد التنفيذ  -مستحق من عمالء

11

624,290

1,371,519

نقد وأرصدة لدى البنوك

12

ممتلكات وآالت ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات غير ملموسة

الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

1,610,919

1,955,948

21,015,013

21,013,946

45,749,809

42,603,966

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

13

8,023,358

7,293,962

أسهم خزانة

13

()297,568

()297,568

احتياطي قانوني

13

2,978,365

2,814,325

احتياطي اختياري

13

2,947,813

2,783,773

احتياطيات أخرى

14

5,046,286

4,692,552

أرباح مرحلة

5,659,070

5,532,704

مجموع حقوق الملكية

24,357,324

22,819,748

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2,072,023

1,932,134

2,541,899

250,000

4,613,922

2,182,134
2,999,868

قروض وتسهيالت بنكية

15

قروض وتسهيالت بنكية

15

5,964,344

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

16

10,080,872

11,723,733

عقود قيد التنفيذ -مستحق إلى عمالء

11

733,347

2,878,483

المطلوبات المتداولة

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

16,778,563

17,602,084

45,749,809

42,603,966

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

مؤيد الصالح
رئيس مجلس االدارة

27
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www.kcpc.com.kw

البيانــات الماليـةالمجـــمعة وتقرير
مراقبــي الحسابــــات المستقليـــن
للســنة المنتهيــــــة في  31ديسمبـــــــر 2015
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

www.kcpc.com.kw
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المسئولية االجتماعية للمؤسسات

وكجزء من ُمبادرات الشركة
الكويتية لبناء المعامل
والمقاوالت تجاه المسئولية
االجتماعية ،فقد قامت الشركة
بتنظيم حملة للتبرع بالدم في
أكتوبر  2015وذلك بالتنسيق مع
بنك الدم المركزي في الكويت
في مقر الشركة الكائن في
منطقة الشويخ.

ولمواصلة مبادراتها تجاه
الم ْج َت َمعية ،تكفلت
المسئولية ُ
الشركة الكويتية لبناء المعامل
والمقاوالت بتنفيذ أعمال
الزراعات والبستنة لمدرسة
التأهيل الفكري (مدرسة ذوي
االحتياجات الخاصة للبنات) في
منطقة حولي ،الكويت.
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مشروع 8 -
الكويت

مواقف سيارات لمستشفيات وزارة الصحة

الموقع

عــددة الطوابــق « 6طوابــق» مــع
تصميــم و انشــاء و انجــاز مواقــف ســيارات ُم َت
ّ
جســرين ربــط بالمستشــفيات القائمــة فــي مناطــق مختلفــة بدولــة الكويــت.
ــم تنفيــذ مواقــف الســيارات باســتخدام الخرســانة ُمســبقة الصــب.
و َت ّ

وزارة األشغال العامة

العميل

المقاول الرئيسي

20

التأهيل
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مشروع 7 -
الموقع

العميل

الكويت

شركة العزيزية للتجارة
العامة والمقاوالت

التأهيل

فندق ومنتجع جميرا ،شاطي المسيلة
قامــت الشــركة الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت بتنفيــذ أعمــال ِإ ْنشــاء
وصيانــة فنــدق « 5نجــوم» والــذي يضــم  485غرفــة والخدمــات ذات الصلــة،
و ِإ ْنجــاز ِ
بمســاحة بنــاء إجماليــة تبلــغ  97.800متــر مربــع.

المقاول الرئيسي

19

مشروع 6 -
دبي

برج "برايم" في الخليج التجاري
تصميــم وبنــاء بُــرج تجــاري ْ
فخــم  36طابــق ( يشــمل المبنــي علــي مســاحات
مكتبيــة وطابقيــن مخصصيــن لمؤسســات البيــع بالتجزئــة باالضافــة الــي طوابــق

سيدرا ليمتد SIDRA Limited

الموقع

العميل

مخصصــة لمواقــف الســيارات)  .ويوجــد بالبــرج مدخــل رئيســي كبيــر مــع ردهــة
وم َتم ّيــز.
عاليــة  12متــر تشــتمل علــى جــدار زجاجــي َتـ ّ
ـم تصميمــه بشــكل خــاص ُ

المقاول الرئيسي

18

التأهيل
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مشروع 5 -
الموقع

العميل

الكويت

وزارة األشغال العامة

تجديد شبكات الصرف الصحي في
الكويت ،منطقة الفردوس والعارضية95 /
تجديــد و تركيــب أعمــال مجــاري صــرف صحــي فــي منطقــة الفــردوس
والعارضيــة .

التأهيل

المقاول الرئيسي

تشــمل االعمــال تركيــب انبــوب مجــاري حجــم  200مــم الــي  1000مــم بطــول
 145كيلومتــر و انفــاق صغيــرة بطــول  15كيلومتــر ،باالضافــة الــي اســتبدال 5650
مانهــول و تركيــب وصــات منزليــة بطــول  15كيلومتــر.

17

مشروع 4 -
نفق الخدمات في الحرم الجديد
لجامعة الكويت
انشــاء وإنجــاز وصيانــة َنفــق خدمــات تحــت ســطح األرض  7 × 7متــر فــي حــرم

الكويت

جامعة الكويت

الموقع

العميل

الجامعــة الجديــد ،ويمتــد هــذا النفــق لمســافة  4كلــم ويربــط الســراديب الخاصــة
بالعديــد مــن الكليــات بمحطــة الخدمــات المركزيــة واالماكــن العامــة.

المقاول الرئيسي

16

التأهيل
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مشروع 3 -
الموقع

العميل

الكويت

شركة المصالح العقارية

التأهيل

أبراج المصالح
وصيانــة أبــراج المصالــح (بُرجيــن) ،ويتكــون ال ُبــرج «أ» مــن  29طابــق بينما
ِإ ْنشــاء و ِإ ْنجــاز ِ
يتكــون البــرج «ب» مــن  40طابــق ،مــع كامــل المســطحات والزراعــات الخارجية.

المقاول الرئيسي

15

مشروع 2 -
الكويت

مشروع مركز مساعد الصالح الصحي
وصيانــة مركــز ُمســاعد الصالــح الصحــي بمنطقــة الشــعب .ويقــدم
ِإ ْنشــاء و ِإ ْنجــاز ِ
هــذا المركــز الخدمــات الصحيــة للمقيميــن فــي منطقــة الشــعب والمناطــق

وزارة الصحة

الموقع

العميل

المجــاورة بــه .المبنــى مكــون مــن مركــز صحــي ُمقــام علــى مســاحة  6614متــر
مربــع.
وي ْ
َشــتمل المركــز علــى أقســام ُمتنوعــة (طــب األســرة والعيــادات التخصصيــة
وعيــادات األســنان وقســم الطــوارئ والمختبــرات وقســم األشــعة وقاعــة
رئيســية).

14

المقاول الرئيسي

التأهيل
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المشاريع واإلنجازات
الموقع

الكويت

مشروع 1 -

المقر الرئيسي لشركة ايكويت
العميل

ايكويت

التأهيل

المقاول الرئيسي

وصيانــة ُم َج ّمــع المقــر الرئيســي لشــركة ايكويــت والــذي ي ُ
َضــم
ِإ ْنشــاء و ِإ ْنجــاز ِ
مبنــى المكاتــب الرئيســية ومبنــى متعــدد االســتخدامات ومســجد وحديقــة
ومبنــى مواقــف ســيارات (يتســع لعــدد  190ســيارة) علــى مســاحة قدرهــا  20.000متــر
مربــع.
ويشــتمل المبنــى الدائــري علــى ردهــة دائريــة بهــا مناطــق عامــة واســعة ومصاعد
بانورامــا وســالم ،و مكاتــب فــي الطابــق األول والثانــي.

13

خدماتنا

الهندسة المدنية

12

الطرق والبنية التحتية

الهندسة الكهربائية

مرافق المياه

االسفلت و الخرسانة الجاهزة

أنظمة مواصالت المباني

تأجير السقاالت والمعدات
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الجوهريــة التــي تميــزت بهــا اإلدارة التجاريــة .كما نجحت شــركة المعامل
فــي تقديــم العالمــة التجاريــة الجديــدة « »IFEبالنســبة للمصاعــد
والســالم المتحركــة داخــل الســوق وتمكنــا مــن تحقيــق نجاحــا باهــرًا
فــي بيــع وتركيــب منتجــات هــذه العالمــة التجاريــة الجديــدة .وكان هــذا
الـــمحكمة والتطويــر المتواصــل.
نتــاج اســتراتيجيتنا
ُ
لقــد انعكســت جهــود مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والمتمثلــة فــي
تســخير جميــع طاقــات ومــوارد الشــركة البشــرية والماديــة فــي تحســين
مؤشــرات الرقابــة علــى المصروفــات .فلقــد قامــت الشــركة بحكمــة
تامــة بــإدارة عملياتهــا مــن أجــل تحســين هوامــش الربــح لديهــا ،وذلــك
مــن خــال عمليــات الرقابــة الفعالــة وأفضــل الممارســات واتبــاع أعلــى
ـمقنع
معاييــر الجــودة .وإن هــذا األداء الصحــي يؤكــد مــن جديــد التأثيــر الــ ُ
لالســتراتيجية التــي تتبناهــا الشــركة فــي الســوق .وسنســتمر فــي تنميــة
أعمالنــا وتنويعهــا والعمــل علــى زيــادة قاعــدة عمالئنــا.
ومــع هــذا التقــدم المتميــز فــي عــام  2015فإننــا نتطلــع لعــام  2016بثقــة
وتفــاؤل كبيريــن.
مقترحات مجلس االدارة
اوال  :توزيــع أســهم منحــة مجانيــة بواقــع  %25مــن رأس المــال
الحالــي أي بواقــع  25ســهم لــكل 100ســهم وذلــك للمســاهمين
المســجلين فــي ســجالت الشــركة بتاريــخ يــوم العمــل الســابق
لتعديــل ســعر الســهم وعلــى النحــو الــذي يصــدر بــه قــرار الجمعية
الغيــر عاديــة.
ثانيــا  :توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع  %6مــن القيمــة االســمية للســهم
الواحــد بواقــع  6فلــوس للســهم الواحــد وذلــك للمســاهمين
المســجلين فــي ســجالت الشــركة بتاريــخ انعقــاد الجمعيــة
العامــة العاديــة.
ثالثــا  :اعتمــاد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015م والبالــغ مجموعهــا مبلغــا وقــدره
 30000د.ك (ثالثــون ألــف دينــار كويتــي ال غيــر)
نظرة مستقبلية
وإننــا وإن كنــا نــدرك ونعــي جيــدا التقلبــات االقتصاديــة التــي يشــهدها
االقتصــاد العالمــي  ،وانعكســاتها المتوقعــة علــى االقتصــاد المحلــي،
مــا قــد يجعــل مــن العــام  2016عامــا مليئــا بالتحديــات أمــام جميــع
الشــركات والمؤسســات الســيما شــركات المقــاوالت إال أننــا فــي الوقــت
ذاتــه متفائلــون ونتطلــع للمســتقبل بإيجابيــة كبيــرة وذلــك ألننــا لدينــا
خطــط مدروســة واســتراتيجية محكمــة فضــا عــن كوننــا مدعوميــن
ومعززيــن بثقــة كوادرنــا وموظفينــا الراســخة وقدرتهــم علــى تنفيــذ
خططنــا المســتقبلية بنجــاح واقتــدار قاطعيــن علــى أنفســنا عهــدا أمــام
مســاهمينا ببــذل قصــارى جهودنــا لمواصلــة مســيرة النجــاح واالســتمرار
فــي تحقيــق المزيــد مــن النتائــج اإليجابيــة نـــحو تحقيــق مســتقبل
أهدافنــا المســتقبلية.

الحوكمة:
مــن الناحيــة األخــرى ،فــإن شــركة المعامــل تــرى أن حوكمــة الشــركات
هــي بمثابــة إطــار مــن القواعــد والممارســات التــي بموجبهــا يضمــن
مجلــس اإلدارة توفــر معاييــر المســاءلة والحياديــة والشــفافية فــي
العالقــات التجاريــة وذلــك مــع جميــع أصحــاب المصالــح .وبنــاء علــى
قوانيــن ولوائــح هيئــة أســواق المــال ،فتقــوم حاليــا شــركة المعامــل
بتنفيــذ هيــكل مناســب بالنســبة لحوكمــة الشــركات .ويســرنا أن ُن ْعلــن
لمســاهمينا بأننــا نتقــدم تدريجيــا لألمــام مــن أجــل تحقيــق وتلبيــة
القواعــد المحــددة ِم ْ
ــن ِقبَــل هيئــة أســواق المــال بالنســبة لحوكمــة
الشــركات وسنســعى جاهديــن مــن أجــل تحقيــق متطلبــات هيئــة
أســواق المــال خــال اإلطــار الزمنــي المحــدد.
في الختام
ال يفوتنــي فــي هــذه المناســبة أن أعــرب عــن عظيــم امتنانــي وتقديــري
للثقــة التــي منحنــا إياهــا مســاهمونا الكــرام  ،والتــي دائمــا مــا قدمــت
لنــا الدعــم والمــؤازرة فــي قراراتنــا ومســيرتنا ،وال أنســى أن اتقــدم
ببالــغ الشــكر إلخوانــي فــي مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للجهــود
المتميــزة ،التــي بذلوهــا فــي ظــل هــذه التحديــات والتــي ســاعدت
المجموعــة فــي ان تواصــل مســاراتها التشــغيلية وتحقيــق أهدافهــا
االســتراتيجية.
وبالنيابــة عــن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وكافــة
العامليــن فــي المجموعــة أتقــدم بأســمى آيــات االمتنــان والتقديــر
إلــى مقــام حضــرة صاحــب الســمو أميــر البــاد المفــدى الشــيخ صبــاح
األحمــد الجابــر الصبــاح  ،وإلــى ســمو ولــي عهــده األميــن الشــيخ نــواف
األحمــد الجابــر الصبــاح  ،وإلــى ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ جابــر
المبــارك الحمــد الصبــاح حفظهــم اهلل  ،وإلــى أعضــاء حكومتنــا الرشــيدة
لمــا يقدمونــه مــن دعــم متواصــل للمؤسســات والشــركات الوطنيــة ،
ضارعيــن إلــى اهلل العلــي القديــر أن يديــم علــى وطننــا الغالــي الكويــت
نعمــة األمــن واألمــان .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مؤيد حمد الصالح 						
رئيس مجلس اإلدارة

11

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31
السادة المساهمون الكرام ،،

.3

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
إنــه لمــن دواعــي ســروري و باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن إخوانــي
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي للشــركة
الكويتيــة لبنــاء المعامــل والمقــاوالت متضمنــا البيانــات الماليــة المدققــة
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015والــذي يســتعرض أهــم الجهــود
واإلنجــازات التــي حققتهــا شــركتكم خــال العــام ممــا كان لــه بالــغ االثــر
فــي تقويــة مركــز الشــركة المالــي وتعزيــز حقــوق مســاهميها .
بالرغــم مــن الظــروف والمتغيــرات اإلقتصاديــة والجيوسياســية
المتســارعة التــي شــهدها العالــم والتــي مــرت بهــا منطقــة الشــرق
األوســط ،ومــا نجــم عنهــا مــن انعكاســات زادت مــن تحديــات البيئــة
التشــغيلية خــال العــام  ، 2015ولــم تكــن شــركتكم بمنــأى عــن هــذه
التوتــرات السياســية ،ومــا نجــم عنهــا مــن مخاطــر أمنيــة  ،والتــي أثــرت
بدورهــا علــى األوضــاع اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة  .ورغــم كل ذلــك إال أن
الشــركة نجحــت فــي تحقيــق إجمالــي أربــاح بلغــت قيمتهــا  3.5مليــون
دينــار كويتــي فــي العــام  2015مقارنــة بمبلــغ  7مليــون دينــار كويتــي
للعــام  ،2014وصافــي أربــاح بلغــت قيمتهــا  1.5مليــون دينــار كويتــي للعــام
 2015مقارنــة بمبلــغ  2.1مليــون دينــار كويتــي للعــام  .2014وبلغــت أربــاح
الســهم ( 19.59فلــس للســهم) فــي العــام  2015مقارنــة بـــ ( 27.48فلــس
للســهم) فــي العــام .2014
لقــد ســاهمت جميــع قطاعــات العمــل فــي تمكيــن شــركة المعامــل»
مــن تحقيــق ربــح تشــغيلي جيــد فــي الســنة الماليــة  .2015ممــا يعكــس
التنفيــذ الناجــح لمشــاريعها .وفــي الوقــت ذاتــه نقــوم باتخــاذ اإلجــراءات
الخاصــة بخفــض التكاليــف ولهــذا فإننــا نتخــذ خطــوات كبيــرة لألمــام
مــن أجــل تحســين القــدرة التنافســية .باإلضافــة إلــى تحســين وتطويــر
اإلجــراءات الشــاملة الخاصــة بالجــودة وإدارة والمخاطــر لــدى شــركتنا،
ويرجــع ذلــك بســبب النهــج المتميــز الــذي ننتهجــه لضمــان اإلنتقــاء
الحكيــم للعقــود التــي نقــدم لهــا العطــاءات.
استعراض المشاريع
يســرني أن اســتعرض بإيجــاز أهــم إنجــازات شــركتكم خــال العــام
 2015فلقــد نجحــت الشــركة فــي عــام  2015فــي تســليم العديــد مــن
مشــاريعها التــي بدأتهــا فــي الســنوات الســابقة ومــن ضمــن هــذه
المشــاريع:
.1

1العقــد رقــم  12-11 /M KU/KUCP/C0242الخــاص بمشــروع الحزمــة
رقم ( - )4Bاألعمـــال المدنيـــة لنفـــق الخدمـات (الناحيـــة الشرقيـة)
بمدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة  -جامعــة الكويــت والتــي تقــدر
قيمتــه بحوالــى  27مليــون دينــار كويتــي حيــث تــم إنجــازه وتســليمه
للجهــات المعنيــه.

.2

2انشــاء وانجــاز وصيانــة بــرج برايــم تـــاور فــى الخليــج التجــاري بدبــى
حيــث تــم إنجــازه وتشــغيله فــى بدايــة ســنة  2015وقــد بلغــت قيمــة
إنجــازه حوالــى  23مليــون دينــار كويتــي.
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3العقــد رقــم ق ص  /ط  290 /أعمــال الصيانــة العاجلــة والطارئــة
والمتفرقــات للطــرق فــى محافظــة العاصمــة.

كما وقعت الشركة فى بداية عام  2015المشاريع التالية -:
.1

1مشـــروع إنشـــاء وإنجاز وصيانة المبني الرئيســي لشــركة EQUATE
للبتروكيماويــات بقيمــة  11.5مليــون دينــار كويتــي فــى بدايــة عــام
 2015وباشــرت العمــل فــى شــهر مــارس مــن العــام نفســه وجــاري
العمــل بالمشــروع علــى قــدم وســاق.

.2

2مشـــروع تصميـــم وإنشـــاء وإنجـــاز مركز مسـاعـد الصالـــح الصحـى
بمنطقــة الشــعب بقيمــة  2مليــون دينــار كويتــي وقــد باشــرت
الشــركة العمــل بــه بعــد أن إنتهــت مــن مرحلــة التصميــم وأخــذ
الموافقــات الالزمــه لذلــك.

كمــا أن هنــاك مشــاريع مــازال العمــل جــارى بهــا ومــن المتوقــع
تســليمها فــى ســنة  2016ومنهــا -:
.1

1مشروع ق ص  /ط  301 /صيانة الطرق السريعة .

.2

2مشــروع ق ص  /ش  51 /صيانــة شــبكة الصــرف الصحــى فــى
محافظــة مبــارك الكبيــر.

باإلضافــة إلــى أن قســم المناقصــات شــارك وقــدم العديــد مــن
المناقصــات خــال ســنة  2015وقــد تقدمــت شــركة المعامــل بأقــل
األســعار فــى المناقصــة هـــ ط 225/تصميــم وإنشــاء وإنجــاز وصيانــة
طــرق ومجــاري وصحيــة أمطــار وخدمــات أخــرى للطريــق المســتحدث
مــن طريــق ســعد العبــداهلل إلــى طريــق بوابــة بحيــث بقيمــة  97.9مليــون
دينــار كويتــي ومــن المتوقــع ترســية المناقصــه خــال العــام الحالــي .
الخطة الشاملة :
وكجــزء مــن خطتنــا للتوســع فــي األســواق األخــرى داخــل المنطقــة،
فقــد شــهد العــام  2015محــاوالت مــن الشــركة للدخــول فــي أســواق
المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة األردنيــة الهاشــمية وحققنــا
بعــض التقــدم فــي ذلــك.
كمــا تواصــل شــركة المعامــل بحثهــا عــن الفــرص المتميــزة لتحقيــق
النمــو فــي عملهــا وتعزيــز تواجدهــا ومنهــا علــى ســبيل المثــال فــي
مجــال الطاقــة المتجــددة مــن المصــادر المســتدامة.
إن مرافقنــا تشــمل مصانــع الخرســانة الجاهــزة ومصانــع األســفلت
الجاهــز التــي تعمــل بكامــل طاقتهــا وذلــك مــن أجــل تلبيــة الطلــب
المتزايــد علــى األســفلت بســبب الحجــم الضخــم فــي مشــاريع الطــرق
الســريعة الجديــدة داخــل الكويــت وقمنــا بإنشــاء مصنــع أســفلت
جديــد بســعة  210طــن فــي الســاعة .وســيبدأ العمــل فــي هــذا المصنــع
بمنتصــف أبريــل  .2016وبالنســبة لــإدارة التجاريــة فلقــد تمكنــت مــن إنجــاز
عقــود مبيعــات جديــدة ونجحــت فــي الحفــاظ بعقــود صيانــة لحمامــات
الســباحة والمســطحات المائيــة والمصاعــد والســالم المتحركــة .ولقــد
كانــت الجــودة المتميــزة وخدمــة مــا بعــد البيــع مــن أحــد العوامــل
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