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كلمة رئيس مجلـس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني و ال�صالة و ال�سالم على خامت النبيني �سيدنا
حممد و على �آله و �صحبه �أجمعني.
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
�أتوجه لكم يف البداية بال�شكر اجلزيل ،و ذلك بالأ�صالة عن نف�سي و
بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة التنفيذية ل�شركة جمموعة
ال�سالم القاب�ضة ،كما ي�سعدين �أن جنتمع اليوم �سوياً لنناق�ش �أهم
امل�ستجدات التي طر�أت على ال�ساحة االقت�صادية يف العامل و يف املنطقة،
و �أن ن�ستعر�ض �أداء �شركتكم و بياناتها املالية لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب .2015
�سجلت �أ�سعار النفط تراجعاً ملحوظاً عام  ،2015انعكا�ساً للتوقعات
با�ستمرار �أع�ضاء منظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك) يف زيادة الإنتاج
و�سط ا�ستمرار �إنتاج النفط العاملي على نحو يفوق معدالت اال�ستهالك،
و ت�شري �أ�سواق العقود امل�ستقبلية حالياً �إىل حدوث زيادات طفيفة يف
الأ�سعار يف  2016و  ،2017و كذلك هبطت �أ�سعار ال�سلع الأولية
الأخرى ،و خا�صة املعادن.
و �أ�شار تقرير �صادر عن �صندوق النقد الدويل �أن االقت�صاد العاملي
�سيحقق منواً بن�سبة  %3.4يف عام  ،2016ان�سجاماً مع معدالت النمو
التي مت حتقيقها يف الأعوام ال�سابقة ،حيث بلغ متو�سط منو الناجت
الإجمايل لالقت�صاد العاملي  %3.3على �أ�سا�س �سنوي بني عامي 2012
و  ،2015و من املتوقع �أن ي�سجل منواً طفيفاً عام  ،2016كما و يتوقع �أن
تبقى الواليات املتحدة مت�صدرة لنمو االقت�صادات املتقدمة ،و �أن توا�صل
كل من كندا و اململكة املتحدة حتقيق معدالت منو قوية ،و �أن تظهر
منطقة اليورو منواً مت�سقاً و لكن ب�شكل بطيء و حذر بع�ض ال�شيء ،و
يتوقع �أن ت�سجل اليابان منواً طفيفاً عام � 2016إال �أنه �سيكون الأ�ضعف
بالن�سبة لالقت�صادات املتقدمة ،فيما يتوقع �أن يرتاجع منو االقت�صادات
النا�شئة مقارنة ب�أدائها يف ال�سنوات ال�سابقة ،حيث بلغ متو�سط النمو يف
تلك الأ�سواق بني عامي  2010و  2015ما يقارب  %5.4و من املتوقع
�أن ينخف�ض �إىل  %4.3عام  ،2016و قد تت�أثر الأ�سواق النا�شئة ب�شكل
�أكرب ا�ستناداً لتباط�ؤ منو االقت�صاد ال�صيني.
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�أما فيما يتعلق ب�أداء البور�صات العاملية ،فقد ات�سم عام  2015بالتقلب
احلاد يف الأ�سواق ب�سبب عدد من العوامل املحركة �أبرزها املخاوف من
تباط�ؤ النمو االقت�صادي العاملي� ،إ�ضافة �إىل ذلك� ،سجلت الأ�سواق يف
الربع الثالث من عام � 2015أ�سوء �أداء ربع �سنوي لها منذ عام ،2011
حيث خ�سرت الأ�سواق العاملية ما يعادل  11تريليون دوالر �أمريكي من
قيمتها ال�سوقية ب�سبب ا�ستمرار االجتاه الهابط يف الأ�سواق نتيجة
النخفا�ض �أ�سعار ال�سلع اال�ستهالكية ،و تخفي�ض قيمة العملة ال�صينية
خالل �شهر �أغ�سط�س ،و توقعات ارتفاع �أ�سعار الفائدة الأمريكية.
و �شهدت م�ؤ�شرات �أ�سواق الأ�سهم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
تراجعاً حاداً كانعكا�س طبيعي للأداء ال�سلبي للبور�صات العاملية ،و كان
الرتاجع الأكرب من ن�صيب ال�سوق ال�سعودي النخفا�ضه بن�سبة %17.1
تاله م�ؤ�شر �سوق دبي بانخفا�ض بلغ ن�سبة  ،%16.5يف حني �سجل م�ؤ�شر
�سوق �أبو ظبي �أقل ن�سبة انخفا�ض � ،%4.9إ�ضافة �إىل ذلك فر�ض تراجع
�أ�سعار النفط �ضغوطاً متزايدة على الأ�سواق و خا�صة ال�سوق ال�سعودي
الذي تكبد �أكرب اخل�سائر نظراً لكون اململكة العربية ال�سعودية املنتج
الأكرب للنفط يف العامل.
و تراجعت م�ؤ�شرات �سوق الكويت للأوراق املالية خالل عام 2015

متا�شياً مع االجتاه ال�سائد يف بقية �أ�سواق الأ�سهم اخلليجية ،ب�سبب
انخفا�ض معنويات امل�ستثمرين �إ�ضافة �إىل الرتاجع احلاد الذي �سجله
ن�شاط التداول ،حيث انخف�ض امل�ؤ�شر الوزين ل�سوق الكويت للأوراق املالية
بن�سبة  %13م�سج ً
ال تراجعاً �أقل بدرجة طفيفة من معظم م�ؤ�شرات
الأ�سواق الأخرى يف املنطقة ،و يف نف�س الوقت انخف�ض امل�ؤ�شر ال�سعري
ل�سوق الكويت للأوراق املالية مبعدل �أكرث حدة بلغ ن�سبة  ،%14.1يف حني
انخف�ض م�ؤ�شر “كويت  ”15للأ�سهم ذات الر�سملة الكبرية بن�سبة �أعلى
بلغت  ،%15و مير �سوق الكويت للأوراق املالية حالياً بتغريات هيكلية
حيث مت �إلغاء �إدراج بع�ض الأ�سهم غري الن�شطة خالل العام.
و فيما يتعلق ب�أداء قطاعات ال�سوق تراجعت جميع امل�ؤ�شرات با�ستثناء
م�ؤ�شر قطاع الت�أمني ،حيث �سجل قطاع النفط و الغاز �أكرب ن�سبة تراجع
�سنوي له بانخفا�ضه بن�سبة  %32.7ب�سبب تراجع العوامل الأ�سا�سية
املحيطة ب�سوق النفط و الغاز ،يف حني �سجل م�ؤ�شر قطاع اخلدمات
املالية ثاين �أعلى ن�سبة تراجع بلغت  %24.6تاله م�ؤ�شري قطاع
االت�صاالت و قطاع ال�سلع اال�ستهالكية اللذان تراجعا بن�سبة  22.7و
 %18.2على التوايل.

ن�أتي الآن لن�ستعر�ض الو�ضع املايل لل�شركة يف عام  ،2015حققت
موجودات ال�شركة منواً بن�سبة  %2تقريباً عن العام املا�ضي ،فلقد بلغ
جمموع املوجودات  39,309,854د.ك يف عام  2015بعد �أن كانت
 38,586,656د.ك ،حيث �شهد ر�صيد اال�ستثمارات بالقيمة العادلة
زيادة بن�سبة  %6حيث بلغت قيمتها  7,428,545د.ك يف عام 2015
يف حني كان  7,011,591د.ك يف عام  ،2014كما زادت الذمم املدينة
يف عام  2015حيث بلغت  5,930,252د.ك ،منها مبلغ 1,881,067
د.ك كدفعات مقدمة ل�شراء ا�ستثمارات ،و كذلك فقد حققت املوجودات
الثابتة منواً بن�سبة  %37تقريباً نتيجة اقتناء املجموعة ملمتلكات و
معدات جديدة حيث بلغ ر�صيدها  1,905,739د.ك يف عام .2015
و يف املقابل فقد �سجل ر�صيد ا�ستثمارات متاحة للبيع انخفا�ضاً
ملحوظاً ،حيث بلغ ر�صيد اال�ستثمارات املتاحة للبيع  2,237,767د.ك
يف عام  2015بعد �أن كان  4,283,291د.ك يف عام  ،2014و ذلك
نتيجة انخفا�ض يف القيمة العادلة لتلك اال�ستثمارات ،و يتحمل الرتاجع
احلاد الذي �شهده �أداء الأ�سواق املالية م�ؤخراً جزءاً من التغري يف القيمة،
و كذلك تراجع ر�صيد ا�ستثمارات يف �شركات زميلة ليبلغ 17,240,519
د.ك بعد �أن كان  17,733,800د.ك يف عام  ،2014و كذلك فقد
تراجع ر�صيد موجودات غري ملمو�سة بقيمة  802,816د.ك نتيجة
ا�ستبعاد ح�صة يف �شركة تابعة.
و جنحت ال�شركة يف عام  2015بتخفي�ض قيمة �إجمايل التزاماتها
بن�سبة  %8تقريباً حيث بلغ جمموع املطلوبات  2,445,599د.ك يف عام
 2015بعد �أن كان  2,652,011د.ك يف عام .2014
�أما بالن�سبة حلقوق امل�ساهمني ،فقد �سجل ر�أ�س املال زيادة بقيمة
 1,284,000د.ك نتيجة توزيع �أ�سهم منحة عن عام  ،2014و بذلك فقد
بلغ ر�أ�س مال ال�شركة  26,964,000د.ك ،فيما حافظت حقوق امللكية
املتاحة مل�ساهمي ال�شركة الأم على م�ستوياتها تقريباً مقارنة بعام .2014
�أما عن نتائج الأعمال املمكن ا�ستقرا�ؤها من خالل بيان الدخل ل�سنة
 ،2015فتتمثل �أهم الإيرادات التي حققتها ال�شركة مببلغ قدره
 727,442د.ك عن �صايف �إيرادات العقود ،و �سجلت كذلك ربحاً بقيمة
 62,478د.ك عن خم�ص�صات انتفت احلاجة �إليها ،و على الرغم من
حتقيق �أرباح من بيع ا�ستثمارات بقيمة  530,096د.ك� ،إال �أن اخل�سائر
التي تكبدتها الأ�سواق املالية خالل الربع الأخري من عام  2015قد

غطت على الأرباح التي حققتها معظم ال�شركات طوال العام ،و انعك�س
ذلك على ال�شركة �أي�ضاً ف�سجلت �صايف خ�سائر ا�ستثمارات بقيمة
 462,998د.ك نتيجة انخفا�ض يف القيمة العادلة لتلك اال�ستثمارات ،و
كذلك فقد بلغت ح�صة املجموعة يف نتائج �أعمال �شركات زميلة خ�سائر
بقيمة  1,096,649د.ك.
و بلـغــت الـم�صــروفــات العمـومــيــة و الإداريـــة لــعــام  2015ما قيمتـه
 525,392د.ك مقابل  407,715د.ك يف عام .2014
و بذلك تكون ال�شركة قد �سجلت �صايف خ�سارة بقيمة  1,292,142د.ك
يف عام  2015مقارنة ب�أرباح قدرها  1,964,652د.ك يف عام .2014
و من اجلدير بالذكر� ،أن ال�شركة لن تقوم بتوزيع �أرباح نقدية و ال �أ�سهم
منحة عن عام  ،2015بالإ�ضافة �إىل �أنها لن تقوم ب�صرف مكاف�آت
لأع�ضاء جمل�س الإدارة و �أنهم مل يتمتعوا ب�أية مزايا خالل العام.
�أخرياً و لي�س �آخراً� ،أتقدم لكم بخال�ص االمتنان على الثقة التي �أوليتمونا
�إياها ،كما و �أتقدم بال�شكر لأع�ضاء جمل�س الإدارة و اجلهاز الإداري لل�شركة،
و ال�سادة �أع�ضاء الهيئة ال�شرعية و مدققي احل�سابات على مهنيتهم العالية
و م�شورتهم القيمة ،و نعاهدكم �أن نبذل ق�صارى جهودنا يف �سبيل النهو�ض
مب�ستقبل ال�شركة و حتقيق ما يطمح �إليه الإخوة امل�ساهمون.
و ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته.

مشــاري أحمـد المـاجـد
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير اإلدارة حول أنشطة مجموعة السالم القابضة 2015
فيما يلي حتليل للمركز املايل كما يف  2015/12/31بح�سب �أداء ال�شركة على مدى العام املايل  2015باملقارنة مع العام  ،2014ي�ستند حمتوى التحليل
على البيانات املالية املدققة لل�سنتني املاليتني  2014و .2015

التـقـريــر السنـوي 2015

و جنحت ال�شركة يف عام  2015بتخفي�ض قيمة �إجمايل التزاماتها بن�سبة  %8تقريباً حيث بلغ جمموع املطلوبات  2,445,599د.ك يف عام  2015بعد
�أن كان  2,652,011د.ك يف عام .2014
و يبني ال�شكل التايل مقارنة بني حجم كل من املوجودات و املطلوبات بني عامي  2014و :2015

المركز المالي:
حققت موجودات ال�شركة منواً بن�سبة  %2تقريباً عن العام املا�ضي ،فلقد بلغ جمموع املوجودات  39,309,854د.ك يف عام  2015بعد �أن كانت
 38,586,656د.ك� ،شهد ر�صيد اال�ستثمارات بالقيمة العادلة زيادة بن�سبة  %6حيث بلغت قيمتها  7,428,545د.ك يف عام  2015يف حني كان
 7,011,591د.ك يف عام  ،2014كما زادت الذمم املدينة يف عام  2015حيث بلغت  5,930,252د.ك ،منها مبلغ  1,881,067د.ك كدفعات مقدمة
ل�شراء ا�ستثمارات ،و كذلك فقد حققت املوجودات الثابتة منواً بن�سبة  %37تقريباً نتيجة اقتناء املجموعة ملمتلكات و معدات جديدة حيث بلغ ر�صيدها
 1,905,739د.ك يف عام .2015
و يف املقابل فقد �سجل ر�صيد ا�ستثمارات متاحة للبيع انخفا�ضاً ملحوظاً ،حيث بلغ ر�صيد اال�ستثمارات املتاحة للبيع  2,237,767د.ك يف عام  2015بعد
�أن كان  4,283,291د.ك يف عام  ،2014و ذلك نتيجة انخفا�ض يف القيمة العادلة لتلك اال�ستثمارات ،و يتحمل الرتاجع احلاد الذي �شهده �أداء الأ�سواق
املالية م�ؤخراً جزءاً من التغري يف القيمة ،و كذلك تراجع ر�صيد ا�ستثمارات يف �شركات زميلة ليبلغ  17,240,519د.ك بعد �أن كان  17,733,800د.ك
يف عام  ،2014و كذلك فقد تراجع ر�صيد موجودات غري ملمو�سة بقيمة  802,816د.ك نتيجة ا�ستبعاد ح�صة يف �شركة تابعة.
و فيما يلي يبني ال�شكل توزيع موجودات ال�شركة يف عام :2015

و يالحظ من خالل ال�شكل ال�سابق ارتفاع قيمة املوجودات و انخفا�ض قيمة املطلوبات يف عام  2015مقارنة بعام  ،2014كما و ميكن مالحظة احلجم
الهائل للأ�صول التي متتلكها ال�شركة قيا�ساً ب�إجمايل التزاماتها ،حيث �أن جمموع موجودات ال�شركة يفوق جمموع مطلوباتها مبقدار  16مرة.
�أما بالن�سبة حلقوق امل�ساهمني ،فقد �سجل ر�أ�س املال زيادة بقيمة  1,284,000د.ك نتيجة توزيع �أ�سهم منحة عن عام  ،2014و بذلك فقد بلغ ر�أ�س مال
ال�شركة  26,964,000د.ك ،فيما حافظت حقوق امللكية املتاحة مل�ساهمي ال�شركة الأم على م�ستوياتها تقريباً مقارنة بعام .2014
و يبني ال�شكل التايل هيكل التمويل لل�شركة يف عامي  2015و :2014
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شـركة مجموعة السـالم القابضة ش.م.ك( .عامة)

التاريخ  2016/3/23م

التـقـريــر السنـوي 2015

بيان الدخل:
�أما عن نتائج الأعمال ل�سنة  ،2015فتتمثل �أهم الإيرادات التي حققتها ال�شركة مببلغ قدره  727,442د.ك عن �صايف �إيرادات العقود ،و �سجلت كذلك
ربحاً بقيمة  62,478د.ك عن خم�ص�صات انتفت احلاجة �إليها ،و على الرغم من حتقيق �أرباح من بيع ا�ستثمارات بقيمة  530,096د.ك� ،إال �أنها �سجلت
�صايف خ�سائر ا�ستثمارات بقيمة  462,998د.ك نتيجة انخفا�ض يف القيمة العادلة لتلك اال�ستثمارات ،و كذلك فقد بلغت ح�صة املجموعة يف نتائج �أعمال
�شركات زميلة خ�سائر بقيمة  1,096,649د.ك.
و بلغت امل�صروفات العمومية و الإدارية لعام  2015ما قيمته  525,392د.ك مقابل  407,715د.ك يف عام .2014
و بذلك تكون ال�شركة قد �سجلت �صايف خ�سارة بقيمة  1,292,142د.ك يف عام  2015مقارنة ب�أرباح قدرها  1,964,652د.ك يف عام .2014
و تلك اخل�سائر يف معظمها ناجتة عن االنخفا�ض يف القيمة العادلة لال�ستثمارات ،مت�أثرة بالرتاجع احلاد الذي �شهدته الأ�سواق املالية اخلليجية خالل
الربع الأخري من عام  2015و التي غطت على الأرباح التي حققتها معظم ال�شركات طوال العام ،و انعك�س ذلك �أي�ضاً على نتائج �أعمال ال�شركة.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وعلى �آله و�صحبه.

�إىل ال�سادة  /امل�ساهمني املحرتمني
�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة
�شركة م�ساهمة كويتية (عامة)
الكويت  -دولة الكويت

تقرير حول االلتزام الشرعي
قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة (ال�شركة) و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم جمتمعني باملجموعة) خالل ال�سنة
املنتهية يف  2015/12/31لإبداء الر�أي يف مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية مع مراعاة املعايري ال�شرعية ال�صادرة عن املجل�س ال�شرعي
لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وقرارات املجامع الفقهية املعتمدة من قبلنا.

مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي
تقع م�س�ؤولية االلتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا على �إدارة ال�شركة ،كما �أن الإدارة م�س�ؤولة عن الرقابة
ال�شرعية الداخلية التي تراها �ضرورية ل�ضمان تنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.

مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية
تتمثل م�س�ؤوليتنا يف �إبداء الر�أي يف مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا بنا ًء على تدقيقنا لها .وقد مت تدقيقنا وفقاً
ملعايري ال�ضوابط ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ووفقاً للمعايري الدولية لعمليات الت�أكيدوال�صادرة عن جمل�س معايري
التدقيق والت�أكيد الدويل ،وتتطلب هذه املعايري �أن منتثل ملتطلبات ال�سلوك الأخالقي للمهنة و�أن نقوم بتخطيط و�أداء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول
ب�أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.
وتت�ضمن �أعمال التدقيق �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول مدى االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا ،ونعتقد ب�أن �أدلة
التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة ك�أ�سا�س لإبداء ر�أي التدقيق اخلا�ص بنا.

الرأي
 - 1قامت املجموعة بدفع فوائد بلغت  /31 368/دينار كويتي نتيجة قيام بع�ض �شركاتها التابعة بتجديد خطابات �ضمان وانك�شاف ح�سابها يف �أحد
البنوك التقليدية .وال ي�ؤثر هذا على م�شروعية الإيرادات.
 - 2بر�أينا� ،إنه با�ستثناء �آثار ما ورد يف الفقرة ال�سابقة ف�إن �إن العقود واملعامالت التي �أبرمتها �شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة و�شركاتها التابعة
(املجموعة) خالل ال�سنة املنتهية يف  2015/12/31مت تنفيذها وفقاً لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.

الزكاة
مت ح�ساب زكاة ال�شركة وفقاً للأ�س�س املعتمدة من قبلنا وب�إ�شرافنا ،وقد بلغت الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني (امل�ستثمرين) عن ال�سنة املنتهية يف
 2015/12/31مبلغ  /914 375/دينار كويتي ،وبلغ ن�صيب ال�سهم الواحد  /0,00055/دينار كويتي ،علماً ب�أن م�س�ؤولية �إخراج الزكاة اخلا�صة
بامل�ساهمني تقع عليهم.
�أما املتاجر فمعادلة ح�ساب الزكاة اخلا�صة به:
عدد الأ�سهم اململوكة × �سعر ال�سوق لل�سهم يف تاريخ الزكاة × ( %2.5لل�سنة الهجرية  %2.577 /لل�سنة امليالدية).
  
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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الشيخ محمد فؤاد البدر

د .عبد الباري مشعل

عضو هيئة الرقابة الشرعية
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رئيس هيئة الرقابة الشرعية
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الرأي
بر�أينا� ،أن البيانات املالية املجمعة امل�شار �إليها �أعاله تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي املادية املركز املايل ل�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة � -شركة
م�ساهمة كويتية (عامة) و�شركاتها التابعة  -كما يف  31دي�سمرب  2015وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املالية املنتهية بذلك التاريخ وفقا
للمعايري الدولية للتقارير املالية.

فقرة توضيحية

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
المحترمين
السـادة  /المساهمين
شــركـة مجموعة السالم القابضة
شركـة مساهمة كـويتية (عامـة)
وشركاتها التابعة
الكويت

التقرير حول البيانات المالية المجمعة

بدون التحفظ يف تقريرنا ن�شري �إىل �إي�ضاح ( )4حول البيانات املالية بخ�صو�ص النزاع الق�ضائي القائم مع �أحد امل�ساهمني يف �إحدى ال�شركات التابعة.

التقرير حول المتطلبات القانونية واألمور التنظيمية األخرى
بر�أينا كذلك �أن ال�شركة الأم حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقاً للأ�صول املرعية ،و�أن البيانات املالية املجمعة واملعلومات
املالية الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة الأم متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر ال�شركة الأم .وقد ح�صلنا على املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها
�ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن ما ن�ص عليه قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة  2016والئحته التنفيذية (�إي�ضاح )3/1
وقانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة الأم ونظامها الأ�سا�سي.
ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015خمالفات لأحكام قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة 2016
والئحته التنفيذية وقانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية �أوعقد ت�أ�سي�س ال�شركة الأم
ونظامها الأ�سا�سي على وجه ي�ؤثر ماديا يف ن�شاط ال�شركة الأم �أو مركزها املايل املجمع.

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة جمموعة ال�سالم القاب�ضة � -شركة م�ساهمة كويتية (عامة) ( -ال�شركة الأم) و�شركاتها التابعة (ي�شار
�إليهم «باملجموعة»)  -والتي تت�ضـمن بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2015وكذلك بيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق
امللكية والتدفقات النقدية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية بذلك التاريخ ،وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات التف�صيلية الأخرى.

مسئولية إدارة الشركة األم عن البيانات المالية المجمعة
�إن الإدارة م�سئولة عن �إعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،وعن نظم الرقابة الداخلية
التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ.

عبد الحسين محمد الرشيد
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 67
 Rödlال�شرق الأو�سط
برقان  -حما�سبون عامليون

مسئولية مراقبي الحسابات

 24مار�س 2016

�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستنادا �إىل �أعمـال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا ملعايري التدقيق
الدولية� .إن هذه املعايري تتطلب منا االلتزام مبتطلبات املهنة الأخالقية وتخطيط و�أداء �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية
املجمعة ال حتتوي على �أخطاء مادية.

عادل محمد الصانع
مراقب ح�سابات مرخ�ص فئة (�أ) رقم 86
املحا�سب الكويتي لتدقيق احل�سابات
– ات�ش ال بي

دولة الكويت

�إن �أعمال التدقيق تتطلب تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق على املبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية املجمعة� .إن تلك الإجراءات تعتمد
على احلكم املهني ملراقب احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خماطر وجود �أخطاء مادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ .يف
�سبيل تقييم تلك املخاطر ف�إن مراقب احل�سابات ي�أخذ يف عني االعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة ب�إعداد البيانات املالية املجمعة وعر�ضها ب�شكل عادل
وذلك بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي حول فاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة بال�شركة الأم� .إن �أعمال التدقيق
تت�ضمن �أي�ضا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي �أعدتها الإدارة بالإ�ضافة �إىل تقييم العر�ض
ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري �أ�سا�س معقول ميكننا من �إبداء ر�أينا على البيانات املالية املجمعة.
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