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نبذة عن السور
ا�سم ال�سركة� :سركة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش.م.ك)
رقم ال�سجل التجاري وتاريخ القيد� :سجل تجاري  113393قيد بتاريخ  9اأبريل 2006

راأ�ش المال الم�سدرالمدفوع 40,470,758.000 :دينار كويتي
عدد الأ�سهم الم�سدرة � 404,707,580سهم
عدد الأ�سهم الم�سرح بها�404,707,580 :سهم
المقر الرئي�سي :دولة الكويت  -منطقة المرقاب  -قطعة � - 3سارع عمر بن الخطاب  -برج مدينة الأعمال الكويتية
العنوان البريدي� :ش.ب 28396 :ال�سفاة  13144-الكويت

تاأ�س�ست �سركة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش .م  .ك) بموجب المر�سوم الأميري رقم ( )297ل�سنة  2005وال�سادر بتاريخ 2005/11/22

ك�سركة م�ساهمة عامة كويتية لتمار�ش الأغرا�ش التي اأ�س�ست من اأجلها ح�سب عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي وهي على النحو التالي :
تملك وحيازة واإن�ساء واإ�ستئجار وت�سغيل و�سيانة محطات التزود بالوقود ف�س ًا عن اإن�ساء وتطوير وت�سغيل و�سيانة مراكز خدمة العماء
بتلك المحطات .ولها اأن تقدم هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم لل�سيارات والمعدات بما في ذلك تغيير زيوت وغ�سل ال�سيارات
وخدمات ور�ش ال�سيانة والت�سليح والفح�ش الفني للمركبات وخدمات الأ�سواق المركزية.
القيام بما تتطلبه الفقرة ال�سابقة من اأعمال التعبئة والتخزين والنقل والإتجار في المنتجات والم�سنعات البترولية بال�سراء والبيع
بالجملة والتجزئة.
�سراء وا�ستئجار وتملك وبيع الأرا�سي والعقارات في المواقع المختلفة بهدف تحقيق اأغرا�ش ال�سركة في الفقرتين ال�سابقتين .
ويكون لل�سركة مبا�سرة الأعمال ال�سابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج ب�سفة اأ�سلية اأو وكالة .ويجوز لل�سركة اأن تكون لها م�سلحة
اأو اأن ت�سترك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعما ًل �سبيهه باأعمالها اأو التي قد تعاونها على تحقيق اأغرا�سها في الكويت اأو في الخارج.
ولها اأن تن�سئ اأو ت�سارك اأو ت�ستري هذه الهيئات اأو اأن تلحقها بها.
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رسالتنا
ت�سعى «ال�سور» من خال اإمكاناتها وقدراتها الامتناهية اإلى تاأكيد مفهوم الجودة والتكامل وذلك من خال تعزيز عملياتها الناجحة لبناء الثقة،
والتواجد المرموق للعامة التجارية لل�سركة على كافة الأ�سعدة والم�ستويات ،وتتعهد ال�سركة بتقديم منتجات مبتكرة وخدمات متقدمة �سديقة للبيئة
ومواكبة لحتياجات المجتمع على النطاقين المحلي والإقليمي.

رؤيتنا
اأن نحتل مكانة ريادية ك�سركة كبرى لت�سويق الوقود ،باعتماد اأن�سطة ال�ستحواذ وبناء التحالفات وال�سراكات الإ�ستراتيجية من جهة،
وتوفير حلول في مجال الطاقة تت�سم بالتكامل والتنويع وت�سهم في نمو عوائدنا ،وارتقاء �سمعتنا ،وتعزيز ح�سورنا.

قيمنا في العمل
القيادة والتميز  -نحن في �سركة ال�سور لت�سويق الوقود ملتزمون بتحقيق الريادة في مجالنا وعلى م�ستوى ال�سوق التي نعمل فيها ،كما
مثال يحتذى به للتميز في كل ما نقوم به �سواء في خدماتنا اأو منتجاتنا اأو اأعمالنا.
اأننا ملتزمون بتقديم ٍ
الثقة والنزاهة  -ن�سعى اإلى بناء عاقة طويلة الأمد مع عمائنا و�سركائنا وموظفينا والمجتمع الذي نعمل فيه ،تقوم على الحترام
والثقة وتعتمد اأعلى درجات النزاهة.
النمو والأداء  -نتطلع لقتنا�ش الفر�ش المائمة ل�سالح �سركائنا وم�ساهمينا وتحقيق عوائد مجزية على ا�ستثماراتهم ،ومنح فريق
عملنا فر�سة التقدم بما يوازي التطورات التي ت�سهدها ال�سركة.
اللتزام والإخا�ص  -ن�سعى اإلى تحقيق اأهدافنا وتوفير بيئة عمل مائمة ومهنية لتطوير قدرات فريق عملنا.
الم�سوؤولية واحترام المجتمع  -نلتزم بالمواطنة الم�سوؤولة من خال احترام البيئة والمجتمع ب�سكل فعال.
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أعضاء مجلس اإدارة

 »°Vƒ©dG óªëe ∞jôWرئي�ش مجل�ش الإدارة
نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي
¢SôîdG óªMCG ∫ÓW
 ôØæ°†Z óªMCG ôHÉL .Ωع�سو مجل�ش الإدارة
 π«é©dG õjõ©dGóÑY ódÉNع�سو مجل�ش الإدارة
ع�سو مجل�ش الإدارة
QóÑdG ódÉN ó«dh
 ≈°SƒªdG º«gGôHEG ≈°ù«Yع�سو مجل�ش الإدارة
ع�سو مجل�ش الإدارة
ôª©dG Üƒ≤©j π©°ûe
 øªMôdGóÑY RGƒa »fÉgع�سو مجل�ش الإدارة
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اإدارة التنفيذية

¢SôîdG óªMCG ∫ÓW

نائب رئيس مجلس اإدارة والرئيس التنفيذي

…hÉ°ùëdG ô°†N ºdÉ°S
نائب الرئيس
قطاع التسويق و المبيعات والعاقات العامة

ôØæ°†Z óªMCG ôHÉL .Ω

نائب الرئيس
قطاع المشاريع والخدمات الفنية المساندة

±Ó≤dG óªëe »fÉg

»fÉæµ°TCG º«gGôHEG ˆGóÑY

نائب الرئيس
قطاع إدارة الموارد البشرية والشؤون اإدارية

نائب الرئيس
قطاع تطوير اأعمال

±GõédG ˆG ∫Ée ô«eC’GóÑY .Ω

¢SôîdG óªMCG ¬W .Ω

نائب الرئيس
قطاع العمليات والخدمات اللوجستية

≥ë°SEG π«ªL ÜÉ¡jEG

نائب الرئيس
قطاع الخدمات الفنية المساندة

نائب الرئيس
قطاع المالية والحسابات
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طريف محمد باقر العوضي

رئي�ش مجل�ش الإدارة

تقرير مجلس اإدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام
السام عليكم ورحمة اه وبركاته ،،،
يسعدني باأصالة عن نفسي وباإنابة عن إخواني أعضاء مجلس اإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة السور لتسويق الوقود
والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2015والتي من خالها استطعنا تحقيق أدا ًء إيجابياً على الرغم من
استمرار اأجواء ااقتصادية الصعبة المتمثلة بتغيير أسعار منتجي الديزل والكيروسين.
يمكننا القول أن عام  2015يعد عاماً بارزاً وإيجابياً في مسيرة شركة السور لتسويق الوقود ،حيث حققنا وه الحمد العديد من اإنجازات
والنجاحات تمثلت بافتتاح محطة تعبئة الوقود بمنطقة المسايل رقم ( )124في شهر نوفمبر  2015وهي المحطة الثانية واأربعون التابعة
لشركة السور لتسويق الوقود .إذ تم بناؤها وفقاً أحدث اأنظمة البيئية ،وتتوفر فيها كافة المنتجات باإضافة إلى خدمة الغسل اآلي
والخدمة السريعة للسيارات فض ً
ا عن مبنى السوق المركزي.
كما قمنا باستكمال أعمال التحديث والتطوير إعادة بناء كل من محطة تعبئة الوقود بمنطقة حولي رقم ( )34ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة
جليب الشيوخ رقم ( ،)46حيث جهزت كل محطة بمركز الخدمة السريعة وخدمة الغسل اآلي للسيارات باإضافة إلى مبنى السوق المركزي.
وحرصاً منا على خدمة أكبر عدد من العماء والوفاء باحتياجاتهم ،قمنا بزيادة عدد المضخات في الجزر المحدثة ليصبح المجموع تسع
مضخات وقود في محطة تعبئة الوقود بمنطقة حولي ( ،)34وثماني مضخات وقود في محطة تعبئة الوقود بمنطقة جليب الشيوخ رقم (،)46
وذلك لتوفير مختلف المنتجات البترولية ،إلى جانب إضافة منتج الديزل في كا المحطتين لخدمة السيارات الصغيرة والكبيرة.
من ناحية أخرى ،استكملت شركة السور لتسويق الوقود أعمال المرحلة الثانية من التحديث والتطوير في محطة تعبئة الوقود بمنطقة
الجهراء رقم ( )9لجزر منتجات البنزين وجزر منتج الديزل فض ً
ا عن البدء في أعمال إعادة البناء والتطوير للمرحلة الثالثة التي تشمل
منطقة الغسل اآلي والخدمة السريعة للسيارات.
إنجازات الشركة لم تقف عند هذا الحد ،بل تخطتها لتستكمل تنفيذ المشاريع البيئية الخاصة بمحطات الوقود والتي تتضمن مشروع نظام
استرجاع اأبخرة ومشروع صرف اانسكابات البترولية في كل من محطة تعبئة الوقود بمنطقة الرابية رقم ( ،)91ومحطة تعبئة الوقود
بمنطقة الروضة رقم (.)56
لقد قامت شركة السور لتسويق الوقود بوضع استراتيجية واضحة تقوم من خالها بتطوير وتحديث خدماتها وأنشطتها ،واضعين مجموعة
من اأهداف تخدم العماء في المقام اأول وتركز على تلبية متطلباتهم إذ نسعى نحو ااستمرار في الريادة والتميز في كل ما نقدمه لخدمة
العماء.
ً
كل ذلك ساهم في تحقيق الشركة خال العام  2015أرباحا صافية بلغت قيمتها  4,147,061د.ك (فقط أربعة مايين ومائة وسبعة وأربعون
ألف وواحد وستون دينار كويتي ا غير) من إجمالي المبيعات التي تقدر بنحو  104,560,363د.ك (فقط مائة وأربعة مليون و خمسمائة
وستون ألف و ثاثمائة وثاثة وستون دينار كويتي ا غير) ،كما بلغت عائدات السهم ( )10.34فلساً وازدادت حقوق المساهمين للعام 2015
بنسبة  % 7.84حيــث بلغـــت  57,636,936د.ك (فقط سبعة وخمسون مليون و وستمائة وستة وثاثون ألفا و تسعمائة وستة وثاثون دينار
كويتي اغير) ،وتعكس هذه اأرقام وضعاً مالياً جيداً ونتائج إيجابية ،حيث أن شركة السور لتسويق الوقود تحرص دائماً على تحقيق اأداء
المتميز والمستدام.
في الختام ،يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير ،إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير الباد المفدى الشيخ /صباح اأحمد الجابر
الصباح حفظه اه ورعاه ،وإلى مقام سمو ولي العهد الشيخ /نواف اأحمد الجابر الصباح حفظه اه ورعاه ،والشكر موصول إلى جميع
المساهمين والعماء الكرام على دعمهم الدائم وثقتهم الغالية .كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات الحكومية بالدولة وعلى رأسها
مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية ،الهيئة العامة للبيئة ،اإدارة العامة لإطفاء ،بلدية الكويت وإدارة أماك الدولة
لتعاونهم ودعمهم المتواصل أنشطة الشركة اأمر الذي يساهم في تعزيز مسيرة النمو والتطور لتحقيق المزيد من اإنجازات والنجاحات
لسنوات قادمة بإذن اه.
واه ولي التوفيق،،،

طريف محمد باقر العوضي

رئي�ش مجل�ش الإدارة
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اإنــجــازات
تطوير وتحديث محطات الوقود
افتتاح محطة تعبئة الوقود بمنطقة المسايل رقم ()124
بشهر نوفمبر  2015وهي المحطة الثانية واأربعون التابعة
لشركة السور لتسويق الوقود وتم بناءها على أحدث اأنظمة
البيئية ،وتتوفر بها كافة المنتجات البترولية باإضافة إلى
خدمة الغسل اآلي والخدمة السريعة للسيارات ومبنى
للسوق المركزي.
استكمال تنفيذ المشاريع البيئية الخاصة بمحطات الوقود
والتي تتضمن مشروع نظام استرجاع اأبخرة ومشروع
صرف اانسكابات البترولية في المحطات في كل من محطة
تعبئة الوقود بمنطقة الرابية رقم ( )91ومحطة تعبئة الوقود
بمنطقة الروضة رقم (.)56
استكمال تحديث وتطوير وإعادة بناء كل من محطة تعبئة
الوقود بمنطقة حولي رقم ( )34ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة
جليب الشيوخ رقم ( ،)46بحيث تتضمن كل محطة على مركز
الخدمة السريعة للسيارات ومحطة الغسل اآلي باإضافة
لمبنى السوق المركزي  ،كما تم زيادة عدد المضخات في
الجزر المحدثة ليصبح المجموع ( )9مضخات وقود في
محطة وقود حولي ( )34و( )8مضخات وقود في محطة
تعبئة الوقود بمنطقة جليب الشيوخ رقم ( )46بمختلف
المنتجات البترولية لتخدم عدد أكبر من العماء ،وكذلك
إضافة منتج الديزل في كا المحطتين لتخدم السيارات
الصغيرة والكبيرة.
استكمال مشروع أعمال التحديث والتطوير في محطة تعبئة
الوقود بمنطقة الجهراء رقم ( )9للمرحلة الثانية لجزر
منتجات البنزين وجزر منتج الديزل والبدء في أعمال إعادة
البناء والتطوير للمرحلة الثالثة والتي تشمل منطقة الغسل
اآلي والخدمة السريعة للسيارات.
التعاقد مع شركة مركز سلطان للتجارة والمقاوات العامة
استثمار مبنى مركز التسوق في كل من محطة تعبئة الوقود
بمنطقة السالمية – الباجات رقم ( ،)25ومحطة تعبئة
الوقود بمنطقة الشعب رقم ( ،)48ومحطة تعبئة الوقود
بمنطقة الصباحية رقم (.)115
التعاقد مع شركة سوق العربة المركزي ( )Trolleyاستثمار
مبنى مركز التسوق في كل من محطة تعبئة الوقود بمنطقة
الجهراء رقم ( ،)9ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة الشويخ رقم
(.)113
التعاقد مع شركة أوتو كويست لقطع غيار السيارات (Auto
 )Questلتوفير خدمة الصيانة السريعة للسيارات لكل
محطات ألفا للتزود بالوقود المنتشرة في مناطق دولة
الكويت.

اإنجازات التسويقية

المسئولية ااجتماعية

شاركت شركة السور لتسويق الوقود في اليوم الخيري
لأيتام الذي أقامته عيادة الميدان تحت شعار "معا لنصنع
اابتسامة" وكانت راع وداعم رئيسي لهذا الحدث المميز
لأطفال اأيتام في الكويت.
دعم مشروع متميز لطلبة الهندسة الكيميائية بجامعة
الكويت في "إنتاج ثاني ميثيل اإيثير" باإضافة إلى توفير
آات حاسبة لطابهم حيث تعتبر من أكثر اآات الحاسبة
تكلفة لطلبة الهندسة.
شاركت شركة السور برعاية الحدث اأكبر لسيارات الكارت
في الكويت “ ”Gulf Runوقدمت للفائزين الهدايا القيمة
تشجيعا ودعما لهم ولفئة الشباب في المجتمع الكويتي.
نظمت شركة السور لتسويق الوقود مسابقة رمضانية
لعمائها رواد محطات ألفا للوقود وقدمت للفائزين وقود
وغسيل سيارة مجانا لمدة سنة.
شاركت محطات ألفا للوقود احتفاات الكويت خال مهرجان
"ها فبراير" السنوي بتزيين المحطات وتوزيع اأعام لرواد
المركبات.
فوز فريق ألفا المشارك في سباق الترياثلون “Flying
 ”Startوفوزهم بالمركز الثاني للفئة اأولى والمركز اأول
للفئة الثانية.

تطوير المبيعات

ارتفاع عدد العماء لبطاقات الدفع اآجل وبطاقات الدفع
المسبق بالمقارنة مع سنة  2014بنسبة 26%
ارتفاع نسبة مبيعات الدفع اآجل وبطاقات الدفع المسبق
بالمقارنة مع سنة  2014بنسبة .5.73%
استحداث وتطبيق نظام جديد إدارة البطاقات لرفع جودة
عمليات المبيع.
تقليل أنواع بطاقات التزود بالوقود إلى نوع واحد "ألفا بلس"
لتوفير جودة أعلى مع نظام البيع الجديد.
خال عام  ،2015تم التعاقد مع كل من الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية و الهيئة العامة للشباب والرياضة.

محطة الغسل اآلي للسيارات Splash
افتتاح محطة الغسل اآلي في منطقة المسايل الجديدة
لتكون المحطة الثانية عشر التابعة لشركة السور لتسويق
الوقود.
تشغيل محطتي الغسل اآلي للسيارات في كل من محطة
تعبئة الوقود بمنطقة حطين رقم ( )117ومحطة تعبئة الوقود
بمنطقة السالمية -الباجات رقم ( )25لمدة  24ساعة
متواصلة.
زيادة برامج الغسل اآلي للسيارات إلى  10برامج متنوعة
على حسب أنواع السيارات المختلفة لخدمة أكبر شريحة
ممكنة من العماء وتلبية احتياجاتهم.
تدريب وتأهيل مشغلي محطة الغسل اآلي للسيارات بشكل
دوري على التشغيل بما يتاءم مع متطلبات المحطة  ،ورفع
كفاءة وجودة خدمة الغسيل في المحطات ،مما أدى إلى رفع
نسبة المبيعات وعدد حركة المركبات للمحطات.
تم توفير استراحة متنقلة للعماء بأحدث المواصفات
لمحطات الغسل اآلي التي ا يتوفر بها مبنى استراحة
العماء.
الحرص على تعيين موجهين كويتيين لمحطات الغسيل وذلك
لتسويق الخدمات ورفع مستوى المبيعات وخدمة العماء.

السامة والبيئة والصحة
محطات تعبئة الوقود ألفا هي اأولى في تركيب واعتماد
اأنظمة البيئية العالمية الحديثة في الكويت من قبل أن يتم
اعتمادها من الجهات الرسمية حرصا على البيئة ومجاراة
للتطورات العالمية في هذا المجال ،وهي كالتالي:
 .1نظام استرجاع اأبخرة المتطايرة �Vapor Recov
 : ery Systemتم تركيب هذا النظام استرجاع اابخرة
المتطايرة أثناء تفريغ الناقلة للوقود وإعادتها إلى الناقلة
وتعبئة سيارات العماء وإعادتها إلى الخزان مرة أخرى.
 .2مشروع مجرى صرف اإنسكابات البترولية Petroleum
 : spillage drainageبناء جورة لتجميع اانسكابات
البترولية للتخلص منها من خال نظام بيئي حسب
اشتراطات الهيئة العاملة للبيئة ،وتنقل عبر ناقات معتمدة.
عمل دراسات بيئية لمحطات الشركة من ناحية تلوث
التربة ،والضوضاء ،وتلوث الهواء ،والمياه الجوفية ،والغازات
المنبعثة (الهيدروكربون) بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.
عمل إخاءات وهمية في كل من محطة تعبئة الوقود بمنطقة
فحيحيل رقم ( )30ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة الشويخ
رقم ( )113باإضافة إلى مقر الشركة الرئيسي.
تقليل نسبة الحوادث الناتجة من تحرك السيارات خال
عملية التعبئة بما يقارب  10%عن العام الماضي .2014
عقد اجتماعات يومية مع موظفي المحطة الواحدة لنشر
الوعي بما يخص إجراءات اأمن والسامة والبيئة وتدوين
ذلك في سجل اأحوال.
اجتياز تدقيق ال COPلجميع المحطات بتقدير يعتبر
مميز مقارنة بالشركات المنافسة في نفس المجال.

الموارد البشرية واإدارية
تم تحقيق نسبة التعيين في المحطات من العمالة الكويتية
بسنبة  100%لعام 2015
تدريب  160موظف من العمالة الوطنية حديثي التعيين،
وذلك بالتعاون مع شركة تدريب معتمدة في برامج السامة
والصحة والبيئة حول مخاطر الحريق واإسعافات اأولية.
بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة تم تنفيذ
الخطة التدريبية لعام  2015لتأهيل الكوادر الوطنية حديثة
التعيين تقنيا وإداريا على أعلى مستوى بااستعانة بأفضل
الجهات التدريبية المعتمدة دوليا.
تدريب عدد  20موظف من الموجهين الجدد على إدارة
وتشغيل محطات الوقود تدريب نظري وعملي.
تدريب جميع موجهين المحطات وضباط اأمن على نظام
البيع الجديد .GVR
تنظيم دورات تدريبية تخصوصية لموظفي الـ  SHEQطبقا
لسياسة وأهداف الشركة.

الخطط المستقبلية
استكمال تنفيذ المشاريع البيئية في محطات الوقود اأخرى
ضمن تحديث وتطوير المحطات وفقا للخطة الخمسيه
المعتمدة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.
استكمال المرحلة النهائية لتحديث و تطوير محطة وقود
حولي رقم
( )٣٤و محطة تعبئة الوقود بمنطقة جليب الشيوخ رقم (.)٤٦
تحديث وتطوير وإعادة بناء محطات الوقود في كل من
محطة وقود القادسية رقم ( ،)22ومحطة تعبئة الوقود
بمنطقة المنصورية رقم ( ،)5ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة
سلوى رقم ( ،)13ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة المباركية-
بيان رقم (.)61
استكمال أعمال البناء والتطوير لمحطة تعبئة الوقود بمنطقة
الجهراء رقم ( )9للمرحلة الثالثة والتي تشمل الغسيل اآلي
والخدمة السريعة للسيارات.
بدء بتحديث وتطوير وإعادة بناء محطة تعبئة الوقود بمنطقة
الفحيحيل رقم ( )30بحيث تتضمن محطة الغسل اآلي
للسيارات باإضافة لمبنى السوق المركزي  ،كما سيتم زيادة
عدد المضخات في الجزر المحدثة ليصبح المجموع ()4
مضخات وقود بمختلف المنتجات البترولية لتخدم عدد أكبر
من العماء.
تطبيق نظام ( RFIDتعريف الهوية ااسلكي) الذي يضمن
التزود بالوقود دون الحاجة إلى حمل أوراق نقدية أو بطاقات
ائتمانية لتسديد قيمة الوقود وهو اأول من نوعه في هذا
المجال على مستوى الكويت***.
توعية الموظفين بمعايير السامة والصحة والبيئة في
المحطات والمواقع ااستثمارية ،وذلك لتجنب الحوادث
الوشيكة والمحافظة على اأرواح والممتلكات عن طريق
تقارير الدروس المستفادة من الحوادث في المحطات.
تقليل فترة اإغاقات الجزئية والكلية للمحطات أثناء أعمال
التطوير والصيانة.
توفير منتجات وخدمات إبداعية بأسعار تنافسية.
تطوير العاقة بين العماء والشركة من خال برامج
المكافآت والذي من خاله تصبح الشركة الخيار اأول
للعميل.
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شكراً
لكم

كلمة شكر وعرفان
تتقدم �سركة ال�سور لت�سويق الوقود بجزيل ال�سكر وعظيم الإمتنان لجميع من
�ساهموا في تحقيق النجاح الذي حققته ال�سركة خال ال�سنة المالية 2014
وبهذه المنا�سبة نقدم اأ�سمى اآيات العرفان اإلى مقام �ساحب ال�سمو اأمير
الباد ال�سيخ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح حفظه اه ورعاه ،على قيادته
الحكيمة لدولة الكويت ،ودعمه ال�سامي لإقت�سادنا المحلي وحر�سة الدائم
على تفعيل عجلة التنمية والتطوير.
كما نود اأن نتقدم بال�سكر والعرفان لكل من موؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركة
البترول الوطنية الكويتية ،على كل ما قدموه لنا من م�ساعدة كريمة وم�سورة
م�ستمرة .كما نخ�ش بال�سكر الهيئة العامة للبيئة ،والإدارة العامة لاإطفاء
في الكويت وبلدية الكويت.
و ي�سر �سركة ال�سور لت�سويق الوقود تقديم جزيل ال�سكر لجميع العاملين فيها
لوفائهم وحر�سهم الدائم وعملهم الدوؤوب لن�سل واإياهم لما حققته ال�سركة من
اإنجازات خال العام الما�سي.
فمن خال اإلتزامهم وتعاونهم فيما بينهم ومع ال�سركة ،كان هذا النجاح وبهم
ت�ستمر ال�سركة بالتقدم والإزدهار والإنت�سار.
فلكم كل ال�سكر والتقدير على جهودكم ودعمكم المتوا�سل ،فنحن ننمو ونتطور
معكم وبكم...

�سركة ال�سور لت�سويق الوقود
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2015
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محا�سبون قانونيون
�سندوق بريد رقم  74ال�سفاة
الكويت ال�سفاة 13001
�ساحة ال�سفاة
برج بيتك الطابق 21-18
�سارع اأحمد الجابر
هاتف 22955000 / 22452880 :
فاك�ش22456419 :
kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

د� .شعود حمد الحميدي و�شركاه

محا�شبون قانونيون د� .سعود حمد الحميدي و�سركاه
محا�سبون قانونيون
�ش.ب.
ال�سفاة  13015الكويت
هاتف+965 1887799 :
1486

فاك�ش+965 22942651 :
www.bakertillykuwait.com
info@ bakertillykuwait.com

ø«∏≤à°ùªdG äÉHÉ°ùëdG »ÑbGôe ôjô≤J
»ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG äGô°†M ≈dEG
.´.∑.Ω.¢T OƒbƒdG ≥jƒ°ùàd Qƒ°ùdG ácô°T
تقرير حول البيانات المالية المجمعة
ً
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة ل�سركة ال�سور لت�سويق للوقود �ش.م.ك.ع“( .ال�سركة الأم”) و�سركتها التابعة (ي�سار اإليها معا بـ”المجموعة”) ،والتي
تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31دي�سمبر  2014وبيانات الدخل والدخل ال�سامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�سنة
المنتهية بذلك التاريخ وملخ�ش ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة والمعلومات الإي�ساحية الأخرى.
م�سوؤولية الإدارة عن البيانات المالية المجمعة
اإن ادارة ال�سركة الأم هي الم�سوؤولة عن اإعداد وعر�ش هذه البيانات المالية المجمعة ب�سورة عادلة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن اأدوات الرقابة
الداخلية التي تراها الإدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة خالية من الأخطاء المادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش اأو الخطاأ.
م�سوؤولية مراقبي الح�سابات
اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات المالية المجمعة ا�ستناد ًا اإلى اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام
بالمتطلبات الأخاقية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات المالية المجمعة خالية من الأخطاء المادية.
ي�ستمل التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيق حول المبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها البيانات المالية المجمعة .ت�ستند الإجراءات المختارة اإلى
تقدير مراقبي الح�سابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة �سواء كانت تلك الأخطاء ب�سبب الغ�ش اأو الخطاأ .عند تقييم
هذه المخاطر ،ياأخذ مراقبو الح�سابات في العتبار ادوات الرقابة الداخلية المتعلقة باإعداد المجموعة للبيانات المالية المجمعة والعر�ش العادل لها ،وذلك من
اأجل و�سع اإجراءات تدقيق تتنا�سب مع الظروف ،ولكن لي�ش بغر�ش التعبير عن راأي حول فاعلية اأدوات الرقابة الداخلية للمجموعة .وي�ستمل التدقيق اأي�س ًا على
تقييم مائمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة و�سحة التقديرات المحا�سبية الهامة التي اأجرتها الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ش ال�سامل للبيانات المالية المجمعة.
باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقديم اأ�سا�ش يمكننا من اإبداء راأي التدقيق.

ø«∏≤à°ùªdG äÉHÉ°ùëdG »ÑbGôe ôjô≤J
»ªgÉ°ùe IOÉ°ùdG äGô°†M ≈dEG
(áªàJ) .´.∑.Ω.¢T OƒbƒdG ≥jƒ°ùàd Qƒ°ùdG ácô°T
تقرير حول البيانات المالية المجمعة (تتمة)
الراأي
في راأينا ،اأن البيانات المالية المجمعة تعبر ب�سورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي للمجموعة كما في
 31دي�سمبر  2015وعن اأداءها المالي وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
في راأينا اأي�س ًا اإن ال�سركة الأم تحتفظ بدفاتر محا�سبية منتظمة واأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�ش اإدارة ال�سركة الأم
فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .واأننا قد ح�سلنا على كافة المعلومات والإي�ساحات التي راأيناها
�سرورية لأغرا�ش التدقيق ،كما اأن البيانات المالية المجمعة تت�سمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات قم  1ل�سنة  2016والائحة
التنفيذية للقانون رقم  25ل�سنة  ،2012وعقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم ،واأنه قد اأجري الجرد وفق ًا لاأ�سول المرعية .ح�سبما و�سل
اإليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون ال�سركات رقم
 1ل�سنة  2016والائحة التنفيذية للقانون رقم  25ل�سنة  ،2012اأو لعقد التاأ�سي�ش وللنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم ،خال ال�سنة المنتهية في 31
دي�سمبر  2015على وجه قد يكون له تاأثير ًا مادي ًا على ن�سا• ال�سركة الأم اأو مركزها المالي.

وليد عبد اه الع�سيمي
�سجل مراقبي الح�سابات رقم  68فئة اأ
من العيبان والع�سيمي و�سركاهم
ع�سو في اإرن�ست ويونغ

د� .سعود حمد الحميدي
�سجل مراقبي الح�سابات رقم  51فئة اأ
من د� .سعود حمد الحميدي و�سركاه
ع�سو في بيكر تلي العالمية

 10مار�ش 2016
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Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d ™ªéŸG πNódG ¿É«H
اإي�ساحات

المبيعات
تكلفة المبيعات
م�سروفات ت�سغيل

2015

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

104,560,363

105,631,980

)(92,034,618

)(92,088,432

)(6,754,096

)(6,822,181

جمل الربح

5,771,649

6,721,367

اإيرادات اأخرى
اأرباح محققة من بيع عقار ا�ستثماري
اإيرادات تاأجير
�سافي خ�سائر ال�ستثمار
م�سروفات اإدارية
عك�ش (مخ�س�ش) انخفا�ش قيمة المدينين التجاريين
ربح ال�سنة قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء
مجل�ش الإدارة

2,096,089

1,400,680

880,179

-

370,420

415,824

)(615,158

)(1,145,317

)(3,754,950

)(3,068,943

)(357,998

21,933

4,390,231

4,345,544

)(39,512

)(39,110

)(109,756

)(108,639

)(43,902

)(43,455

)(50,000

)(60,000

4,147,061

4,094,340

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�سريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكافاأة اأع�ساء مجل�ش الإدارة
ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة

ربح ال�سنة

اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة
اإجماي الإيرادات ال�ساملة لل�سنة

21

4

11

14

5

10.34

 10.21فل�ش

فل�ش

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

4,147,061

4,094,340

42,374

155,831

4,189,435

4,250,171

Èª°ùjO 31 ‘ Éªc ™ªéŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H
اإي�ساحات

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقار ومعدات
موجودات غير ملمو�سة
ا�ستثمار في �سركة زميلة
عقارات ا�ستثمارية
موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات متداولة
ب�ساعة
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح
اأو الخ�سائر
النقد والنقد المعادل
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
راأ�ش المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
اأ�سهم خزينة
احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
اأرباح محتفظ بها
اإجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات متداولة
دائنون وم�سروفات م�ستحقة
قر�ش لأجل
اإجمالي المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2015

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

6

14,748,792

11,875,937

7

14,368,768

15,114,158

8

3,329,963

884,034

9

4,453,072

5,860,255

10

12,469,092

11,766,523

49,369,687

45,500,907

376,445

358,864

11

6,117,872

6,368,048

12

71,680

405,891

13

17,165,368

15,241,303

23,731,365

22,374,106

73,101,052

67,875,013

14

40,470,758

38,543,579

15

3,887,861

3,448,838

16

3,887,861

3,448,838

17

)(760,279

)(760,279

198,205

155,831

9,952,530

8,610,694

57,636,936

53,447,501

434,789

336,132

18

14,029,327

14,091,380

19

1,000,000

-

15,464,116

14,427,512

73,101,052

67,875,013

طريف محمد باقر العوضي

طال أحمد الخرس

(رئي�ش مجل�ش الإدارة)

(نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي)
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اأن�سطة الت�سغيل

ربح السنة
تعديات غير نقدية لمطابقة ربح السنة بصافي التدفقات
النقدية:
أرباح محققة من بيع عقار استثماري
صافي خسائر استثمار
استهاك وإطفاء
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
عكس (مخصص) انخفاض قيمة المدينين

اإي�ساحات

4
6,7,9

11

التغيرات في رأس المال العامل:
بضاعة
مدينون ومدفوعات مقدماً
دائنون ومصروفات مستحقة
التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

2015

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

4,147,061

4,094,340

)(880,179

-

615,158

1,145,317

1,432,332

1,573,300

101,516

98,997

357,998

)(21,933

5,773,886

6,890,021

)(17,581

)(7,178

)(103,495

)(301,692

)(62,053

3,315,122

5,590,757

9,896,273

)(2,859

)(8,901

5,587,898

9,887,372

اأن�سطة ال�ستثمار

شراء عقار ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
حيازة استثمار في شركة زميلة
شراء عقارات استثمارية
شراء موجودات مالية متاحة للبيع
شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال اأرباح
أو الخسائر
متحصات من بيع عقار استثماري

6

)(3,522,435

)(3,476,086

7

-

)(1,741

8

)(2,315,453

-

9

-

)(4,081,233

)(1,743,153

)(485,798

-

)(402,511

2,250,000

-

268,288

-

398,920

257,862

)(4,663,833

)(8,189,507

متحصات من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خال اأرباح أو الخسائر
إيرادات استثمار مستلمة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة ااستثمار

اأن�سطة التمويل
قرض أجل

19

توزيعات أرباح مدفوعة

1,000,000
-

)(588,797

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

1,000,000

)(588,797

�ساي (النق�ص) الزيادة ي النقد والنقد امعادل

1,924,065

1,109,068

النقد والنقد المعادل في  1يناير

15,241,303

14,132,235

17,165,368

15,241,303

النقد والنقد امعادل ي  31دي�سمر

13

الرصيد في  1يناير

2015

دينار كويتي

أسهم
خزينة
دينار كويتي

احتياطي
اختياري
دينار كويتي
3,448,838

احتياطي
قانوني
دينار كويتي
3,448,838

رأس
المال
دينار كويتي
38,543,579

المجموع

احتياطي التغيرات
المتراكمة في
القيمة العدالة
دينار كويتي
)(760,279

أرباح
محتفظ
بها

دينار كويتي
8,610,694

ربح السنة

155,831

-

53,447,501

-

4,147,061

-

-

إجمالي اإيرادات الشاملة للسنة

إصدار أسهم منحة (إيضاح )14

المحول إلى ااحتياطيات

الرصيد في  31ديسمبر 2015

-

4,147,061

1,927,179
40,470,758

إيرادات شاملة أخرى للسنة
439,023
3,887,861

-

439,023
3,887,861

-

)(760,279

الرصيد في  1يناير 2014

-

4,147,061
)(1,927,179
)(878,046
9,952,530

36,708,171

-

42,374

42,374
198,205

3,014,284

-

42,374

4,189,435
57,636,936

3,014,284

ربح السنة

)(760,279

-

7,220,870

-

-

-

إيرادات شاملة أخرى للسنة

49,197,330

-

-

4,094,340

-

-

-

4,094,340

-

-

-

-

155,831

-

155,831

-

155,831

4,094,340

4,250,171

-

إجمالي اإيرادات الشاملة للسنة
إصدار أسهم منحة (إيضاح )14
-

المحول إلى ااحتياطيات
-

1,835,408

-

-

)(1,835,408

-

434,554

)(869,108

434,554

-

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2014
38,543,579

)(760,279

3,448,838

8,610,694

3,448,838

155,831

53,447,501
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اإن �سركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك.ع«( .ال�سركة الأم») هي �سركة م�ساهمة كويتية تم تاأ�سي�سها بتاريخ  20مار�ش  2006بموجب قانون ال�سركات
التجارية رقم  15ل�سنة  1960والتعديات الاحقة له وبداأت مزاولة عملياتها بتاريخ  9مايو  .2006تم اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأم في �سوق الكويت
لاأوراق المالية بتاريخ  30يونيو .2008
تم الت�سريح باإ�سدار البيانات المالية المجمعة ل�سركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك.ع«( .ال�سركة الأم») و�سركتها التابعة (ي�سار اإليهما معا با�سم
«المجموعة») لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2015من قبل اأع�ساء مجل�ش الإدارة بتاريخ  10مار�ش  .2016لدى الجمعية العمومية العادية لم�ساهمي
ال�سركة الأم �ساحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد اإ�سدارها.
تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2014من قبل م�ساهمي ال�سركة الأم خال الجمعية العمومية ال�سنوية
المنعقدة بتاريخ  7مايو .2015
ت�سطلع المجموعة بالأن�سطة التالية وفق ًا للمادة رقم  5من النظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم:
 حيازة واإن�ساء و ا�ستئجار وت�سغيل و�سيانة محطات التزود بالوقود . اإن�ساء وتطوير وت�سغيل و�سيانة مراكز خدمة العماء بتلك المحطات ،ولها اأن تقدم في هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم لل�سيارات والمعدات -بما فيذلك تغيير الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات ور�ش ال�سيانة والت�سليح والفح�ش الفني للمركبات وخدمات الأ�سواق المركزية.
 القدرة على التزويد بالوقود وتخزين الوقود. �سحن منتجات البترول والمتاجرة فيها �سواء اأكانت �سائبة اأو بالتجزئة. �سراء وا�ستئجار وتملك وبيع الأرا�سي والعقارات في المواقع المختلفة. ا�ستغال الفوائ�ش المالية من قبل المجموعة من خال ا�ستثمارها في محافظ �سركات وكيانات متخ�س�سة.اإن عنوان المكتب الرئي�سي لل�سركة الأم هو �ش.ب  ،28396ال�سفاة ،13144 ،دولة الكويت.
اإن ال�سركة الأم هي �سركة تابعة ل�سركة األفا للطاقة �ش.م.ك( .مقفلة) («ال�سركة الأم الكبرى»).
تم اإ�سدار قانون ال�سركات الجديد رقم  1ل�سنة  2016في  24يناير  ،2016وتم ن�سره في الجريدة الر�سمية بتاريخ  1فبراير  2016والذي بموجبه تم
اإلغاء قانون ال�سركات رقم  25ل�سنة  ،2012والتعديات الاحقة له .وفق ًا للمادة رقم (� ،)5سوف يتم تفعيل القانون الجديد باأثر رجعي اعتبار ًا من  26نوفمبر
 ،2012و�سوف ي�ستمر العمل بالائحة التنفيذية للقانون رقم  25ل�سنة  2012اإلى اأن يتم اإ�سدار لئحة تنفيذية جديدة.
2.1

OGóYE’G ¢SÉ°SCG

بيان اللتزام
تم اإعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ال�سادرة عن مجل�ش معايير المحا�سبة الدولية.
اأ�سا�ص القيا�ص
ً
تم اإعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا لمبداأ التكلفة التاريخية ،المعدل لإعادة قيا�ش الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو
الخ�سائر وف ًقا للقيمة العادلة.
العملة الرئي�سية وعملة العر�ص
تم عر�ش البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئي�سية لل�سركة الأم.
2.2

™«ªéàdG ¢SÉ°SCG

تن�ساأ ال�سيطرة عندما تتعر�ش المجموعة لمخاطر اأو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من م�ساركتها في ال�سركة الم�ستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التاأثير على
تلك العائدات من خال �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر فيها .وب�سورة محددة ،ت�سيطر المجموعة على ال�سركة الم�ستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
• �سيطرة على ال�سركة الم�ستثمر فيها (اأي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة الخا�سة بال�سركة الم�ستثمر
فيها)
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• تعر�ش لمخاطر اأو حقوق في عائدات متغيرة من م�ساركتها في ال�سركة الم�ستثمر فيها
• القدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر فيها في التاأثير على عائداتها
عندما تحتفظ المجموعة باأقل من اأغلبية حقوق الت�سويت اأو حقوق مماثلة لل�سركة الم�ستثمر فيها ،تاأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات والظروف ذات
ال�سلة عند تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر فيها بما في ذلك:
يبداأ تجميع ال�سركة التابعة عندما تح�سل المجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتتوقف تلك ال�سيطرة عندما تفقد المجموعة ال�سيطرة على تلك ال�سركة
التابعة .ويتم اإدراج الموجودات والمطلوبات والإيرادات والم�سروفات لل�سركة التابعة التي تم حيازتها اأو بيعها خال الفترة في بيان الدخل المجمع من تاريخ
ح�سول المجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة المجموعة على ال�سركة التابعة.
تت�سمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة .تعد البيانات المالية لل�سركات التابعة لنف�ش تواريخ التقارير المالية لل�سركة
الأم بما ل يزيد نموذج ًيا عن ثاثة اأ�سهر من تاريخ التقارير المالية لل�سركة الأم با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية موحدة . .ويتم اإجراء تعديات بتاأثير اأي معامات
اأو اأحداث جوهرية تقع في الفترة بين ذلك التاريخ وتاريخ التقارير المالية للبيانات المالية لل�سركة الأم .يتم عند التجميع ا�ستبعاد كافة الأر�سدة والمعامات
الجوهرية بما فيها الأرباح والأرباح والخ�سائر غير المحققة وتوزيعات الأرباح فيما بين �سركات المجموعة.
تمثل الح�س�ش غير الم�سيطرة حقوق الملكية في ال�سركات التابعة غير الخا�سة بالمجموعة ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة اأو الخا�سة بم�ساهمي ال�سركة الأم.
تعر�ش حقوق الملكية و�سافي الإيرادات الخا�سة بالح�س�ش غير الم�سيطرة ب�سكل منف�سل في بيانات المركز المالي والدخل والدخل ال�سامل والتغيرات في حقوق
الملكية المجمعة.
اإن اإجمالي الإيرادات ال�ساملة �سمن �سركة تابعة يتعلق بالح�س�ش غير الم�سيطرة حتى في حالة اإن اأدى ذلك اإلى ر�سيد عجز.
يتم المحا�سبة عن التغير في ح�سة الملكية في �سركة تابعة ،دون فقد ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .اإذا فقدت المجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة ،فاإنها:
 ت�ستبعد موجودات (بما في ذلك ال�سهرة) ومطلوبات ال�سركات التابعة. ت�ستبعد القيمة الدفترية للح�س�ش غير الم�سيطرة. ت�ستبعد فروق تحويل العمات الأجنبية المتراكمة الم�سجلة في حقوق الملكية. تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم. تعمل على تحقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمار محتفظ به. تعمل على تحقق اأي فائ�ش اأو عجز في الأرباح اأو الخ�سائر. تعيد ت�سنيف ح�سة ال�سركة الأم من البنود الم�سجلة �سابق ًا في الإيرادات ال�ساملة الأخرى اإلى الأرباح اأو الخ�سائر اأو الأرباح المحتفظ بها ،اإذا كان ذلك منا�سبا.فيما يلي ال�سركة التابعة للمجموعة:

ا�سم ال�سركة

بلد
التاأ�سي�ص

الأن�سطة
الرئي�سية

�سركة اأدفانتج لإن�ساء الأ�سواق المركزية �ش.م.ك( .مقفلة)

الكويت

ت�سغيل الأ�سواق المركزية

2.3

ح�سة الملكية الفعلية
2015

2014

96%

96%

á«Ñ°SÉëªdG äÉ°SÉ«°ùdG »a äGô«¨àdG

إن السياسات المحاسبية المطبقة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة المالية السابقة باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية الصادرة حديثاً
عن قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير :2015

دورة التحسينات السنوية 2012-2010

المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج اأعمال
يسري هذا التعديل بأثر مستقبلي ويوضح أن كافة ترتيبات المقابل المحتمل المصنفة كمطلوبات (أو موجودات) ناتجة من دمج اأعمال يجب أن يتم
قياسها اح ًقا بالقيمة العادلة من خال اأرباح أو الخسائر سواء كانت أو لم تكن ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  .39يتفق ذلك مع السياسات
المحاسبية الحالية للمجموعة ،وبالتالي لم يكن لهذا التعديل تأثير على السياسات المحاسبية للمجموعة.

31
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المعيار الدولي للتقارير المالية  :8القطاعات التشغيلية
تسري التعديات بأثر رجعي  ،وتوضح أنه:
• يجب على المنشأة اإفصاح عن اأحكام التي قامت بها اإدارة في تطبيق معايير التجميع الواردة في الفقرة  12من المعيار الدولي للتقارير المالية
 8بما في ذلك وصف موجز لقطاعات التشغيل التي تم تجميعها والسمات ااقتصادية (مثل اأسهم و أنشطة ااستثمار اأخرى) المستخدمة لتقييم
إذا ما كانت القطاعات "متشابهة"
• يتعين فقط اإفصاح عن تسوية موجودات القطاعات مع إجمالي الموجودات إذا كانت التسوية يتم تقديم تقرير حولها إلى رئيس صانعي القرارات
التشغيلية ،وكذلك يتعين اإفصاح عن مطلوبات القطاعات.
لم تقم المجموعة بتطبيق معايير التجميع الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  ،8.12قامت المجموعة بعرض تسوية موجودات القطاعات مع
اجمالي الموجودات في الفترات السابقة وتستمر في اإفصاح عن تلك التسوية في اإيضاح  22في البيانات المالية المجمعة لهذه السنة حيث يتم
إعادة تقرير حول التسوية إلى رئيس صانعي القرارات التشغيلية بغرض اتخاذ قرار بشأنها.
معيار المحاسبة الدولي  :24إفصاحات اأطراف ذات عاقة
يسري هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح أن شركة اإدارة (وهي شركة تقدم خدمات موظفي اإدارة العليا) تعتبر طرف ذي عاقة يخضع إفصاحات
اأطراف ذات عاقة .إضافة إلى ذلك ،فإنه ينبغي على المنشأة التي تستخدم شركة إدارة اإفصاح عن المصروفات المتكبدة لخدمات اإدارة .إن هذا
التعديل ليس ذا صلة بالمجموعة ،حيث إن المجموعة ا تتلقى أي خدمات إدارة من شركات أخرى.

دورة التحسينات السنوية 2013-3011

تسري هذه التحسينات اعتبا ًرا من  1يوليو  2014وقامت المجموعة بتطبيق هذه التعديات أول مرة في هذه البيانات المالية المجمعة .وهي تتضمن:
المعيار الدولي للتقارير المالية  13قياس القيمة العادلة
يسري التعديل بأثر مستقبلي ويوضح أنه يمكن تطبيق ااستثناء الخاص بالمحفظة المذكور في المعيار الدولي للتقارير المالية  13ليس فقط على
الموجودات المالية والمطلوبات المالية ،بل ً
أيضا ينطبق على العقود اأخرى التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  .39ا تطبق المجموعة
ااستثناء الخاص بالمحفظة الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية .13
إن المعايير اأخرى الجديدة أو المعدلة التي تسري في أو بعد  1يناير  2015ليست ذا صلة بالمجموعة ولم ينتج عنها أي تأثير على السياسات
المحاسبية أو المركز أو اأداء المالي للمجموعة.
2.4

ó©H ô°ùJ ºd øµdh IQOÉ°U ô«jÉ©e

فيما يلي المعايير الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة .تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير عند
سريانها .ولكن ،ا تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق التعديات تأثير جوهري على مركزها أو أدائها المالي.
المعيار الدولي للتقارير المالية  :9اأدوات المالية
في يوليو  ،2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية اإصدار النهائي للمعيار الدولي للتقارير المالية  9اأدوات المالية الذي يحل محل معيار
المحاسبة الدولي  39اأدوات المالية :التحقق والقياس وكافة النسخ السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية  .9يطرح المعيار الدولي للتقارير المالية
 9كافة كافة الجوانب الثاثة لمشروع المحاسبة عن اأدوات المالية :التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التغطية .يسري المعيار الدولي
للتقارير المالية  9على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .باستثناء محاسبة التغطية ،ينبغي التطبيق
بأثر رجعي ولكن ا يشترط تقديم معلومات المقارنة .بالنسبة لمحاسبة التغطية ،يتم تطبيق المتطلبات على أساس مستقبلي بشكل عام مع بعض
ااستثناءات المحدودة.
التصنيف والقياس
ا تتوقع المجموعة حدوث تأثير جوهري على ميزانيتها العمومية أو حقوق ملكيتها عند تطبيق متطلبات التصنيف والقياس الواردة في المعيار الدولي
للتقارير المالية  .9وتتوقع استمرار قياس كافة الموجودات المالية المحتفظ بها حاليا بالقيمة العادلة وفقاً للقيمة العادلة .ولكن سوف يتم قياس
ااسهم المسعرة المحتفظ بها حالياً كمتاحة للبيع مع اأرباح والخسائر المدرجة في اإيرادات الشاملة اأخرى بالقيمة العادلة من خال اأرباح أو
الخسائر مما يؤدي الى زيادة التغير في اارباح أو الخسائر المسجلة .سوف يتم إعادة تصنيف ااحتياطي المحتفظ به كمتاح للبيع المدرج حاليا في
اايرادات الشاملة اأخرى المتراكمة إلى أرباح محتفظ بها مفتوحة.
إن اأسهم في الشركات غير المدرجة يتم ااحتفاظ بها للمستقبل القريب .وتتوقع المجموعة تطبيق اختيار عرض كافة تغيرات القيمة العادلة في
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اإيرادات الشاملة اأخرى ولذا ترى المجموعة أن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9لن يكون له تأثيراً جوهرياً .وإذا لم تقم المجموعة بتطبيق
ذلك ااختيار ،فإنه سوف يتم ااحتفاظ باأسهم وفقاً للقيمة العادلة من خال اأرباح أو الخسائر  ،مما يؤدي الى زيادة التغير في اأرباح أو الخسائر
المسجلة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  15اإيرادات الناتجة من العقود مع العماء
نموذجا مكو ًنا من خمس خطوات ينطبق على اإيرادات الناتجة من العقود مع
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  15في مايو  2014ويقدم
ً
العماء .وبموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ،15تتحقق اإيرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها أحقية فيه مقابل
تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل.
يحل معيار اإيرادات الجديد محل كافة متطلبات تحقق اإيرادات الحالية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية .ويلزم إما التطبيق الكامل أو
المعدل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018عندما ينتهي مجلس معايير المحاسبة الدولية من تعدياته لتأجيل تاريخ
السريان للمعيار الدولي للتقارير المالية  15لمدة سنة واحدة .ويسمح بالتطبيق المبكر .تعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان
المطلوب بواسطة طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي .وخال سنة  ،2015أجرت المجموعة تقيي ًما مبدئ ًيا للمعيار الدولي للتقارير المالية  15والذي
يخضع لتغييرات ناتجة عن تحليل مستمر أكثر تفصي ً
ا .إضافة إلى ذلك ،تضع المجموعة في اعتبارها التوضيحات الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية في مسودة عن اانكشافات للمخاطر صادرة في يوليو  2015كما ستراقب أي تطورات إضافية.
تعديات على معيار المحاسبة الدولي  :27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المستقلة
تتيح هذه التعديات للشركات استخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن ااستثمارات في الشركات التابعة وشركات المحاصة والشركات
الزميلة في بياناتها المالية المستقلة .إن الشركات التي تطبق بالفعل المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار التغيير إلى استخدام طريقة حقوق
الملكية في بياناتها المالية المستقلة سوف يكون عليها تطبيق ذلك التغيير بأثر رجعي .وبالنسبة للشركات التي تقوم بتطبيق المعايير الدولية للتقارير
المالية أول مرة وتختار استخدام طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المستقلة ،فينبغي عليها تطبيق هذه الطريقة اعتبارا من تاريخ اانتقال
لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية .تسري هذه التعديات على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2016مع السماح بالتطبيق المبكر
لها .لن يكون لهذه التعديات أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
2.4

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(

تعديات على المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة الدولي  : 28بيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو شركة
محاصة
تتناول التعديات التعارض بين المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة الدولي  28في معالجة فقد السيطرة على شركة تابعة عند بيعها
أو مشاركتها مع شركة زميلة أو شركة محاصة .توضح التعديات أنه يتم تحقق كافة اأرباح أو الخسائر الناتجة من بيع أو مشاركة الموجودات التي
تشكل أعمااً  -كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية  - 3فيما بين مستثمر وشركته الزميلة أو شركة محاصة .على الرغم من ذلك ،فإنه
في حالة أي أرباح أو خسائر ناتجة من بيع أو مشاركة الموجودات والتي ا تشكل أعمااً ،يتم تحققها فقط في حدود حصص المستثمرين في اأعمال
بخاف اأنشطة الرئيسية في الشركة الزميلة أو شركة المحاصة .ينبغي تطبيق هذه التعديات بأثر مستقبلي وتسري على الفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير  2016مع السماح بالتطبيق المبكر .إن هذه التعديات ليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير على المجموعة.

دورة التحسينات السنوية 2014-2012

معيار المحاسبة الدولي  34التقرير المالي المرحلي
يوضح هذا التعديل أنه يجب عرض اإفصاحات المرحلية المطلوبة في البيانات المالية المرحلية أو إدراج إشارة مرجعية لها بين البيانات المالية
المرحلية ومكان عرضها في التقرير المالية المرحلي (مثال :في تعليق اادارة أو تقرير المخاطر) .كما يجب توفير المعلومات اأخرى الواردة في
التقرير المالي المرحلي للمستخدمين في نفس الفترات التي تعرضها البيانات المالية المرحلية وفي نفس توقيت إصدارها .يجب تطبيق هذه
التعديات في المستقبل.
إن هذه التعديات ليس من المتوقع أن يكون لها اي تأثير على المجموعة.
2.5
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تحقق الإيرادات
تتحقق الإيرادات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقت�سادية اإلى المجموعة ويمكن قيا�ش الإيرادات ب�سورة موثوق منها ب�سرف النظر عن موعد ال�سداد.
يتم قيا�ش الإيرادات وفق ًا للقيمة العادلة للمقابل الم�ستلم اأو الم�ستحق مع اخذ �سرو• ال�سداد المحددة تعاقد ًيا في العتبار وا�ستبعاد ال�سرائب اأو الر�سوم .تقوم
المجموعة بتقييم ترتيبات اإيراداتها مقابل معايير معينة لتحديد ما اإذا كانت تعمل ك�سركة اأ�سا�سية اأو كوكيل .وانتهت اإلى اأنها تعمل ك�سركة اأ�سا�سية تعمل عن
نف�سها في جميع ترتيبات اإيراداتها.
يجب الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق الإيرادات.
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بيع الوقود

تتحقق الإيرادات من بيع الب�ساعة عندما تنتقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية الب�ساعة اإلى الم�ستري ،ويكون ذلك عاد ًة عند ت�سليم الب�ساعة.

تقديم خدمات

ً
محتما ،ويمكن قيا�سها ب�سورة موثوق منها.
تتحقق الإيرادات من تقديم الخدمات عندما يكون الح�سول على فوائد اقت�سادية للمجموعة

اإيرادات الفوائد

تتحقق اإيرادات الفوائد عند ا�ستحقاقها با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وهو المعدل الذي يخ�سم المدفوعات اأو المتح�سات النقدية الم�ستقبلية
المقدرة على مدى العمر المتوقع لاأ�سل المالي اإلى �سافي القيمة الدفترية لاأ�سل المالي.

اإيرادات توزيعات الأرباح

عموما عند موافقة الم�ساهمين على توزيعات الأرباح.
تتحقق اإيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت الحق للمجموعة في ا�ستام الدفعات ،ويكون ذلك ً

اإيرادات التاأجير

تتحقق اإيرادات التاأجير من عقود التاأجير الت�سغيلي على اأ�سا�ش الق�سط الثابت على مدى فترة عقد التاأجير.
ال�سرائب
�سريبة دعم العمالة الوطنية
تحت�سب ال�سركة الأم �سريبة دعم العمالة الوطنية وفق ًا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24ل�سنة  2006بواقع  2.5%من
ربح ال�سنة الخا�سع لل�سريبة .وفق ًا للقانون ،تم اقتطاع الإيرادات من ال�سركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�سركات المدرجة التي
تخ�سع ل�سريبة دعم العمالة الوطنية من ربح ال�سنة.
ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
ً
ً
تحت�سب ال�سركة الأم ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  1%وفقا لطريقة الحت�ساب المعدلة ا�ستنادا اإلى قرار مجل�ش اإدارة الموؤ�س�سة ،الذي
ين�ش على اأن الإيرادات من ال�سركات الزميلة وال�سركات التابعة ومكافاأة اأع�ساء مجل�ش الإدارة والمحول اإلى الحتياطي القانوني يجب ا�ستبعادها من
ربح ال�سنة عند تحديد ح�سة الموؤ�س�سة.

الزكاة

تحت�سب الزكاة بن�سبة  1%من ربح ال�سركة الأم وفقاً لقرار وزارة المالية رقم .2007/58
عقار ومعدات
يدرج العقار والمعدات بالتكلفة بال�سافي بعد ال�ستهاك المتراكم اأو/و خ�سائر النخفا�ش في القيمة المتراكمة ،اإن وجدت.
يتم احت�ساب ال�ستهاك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
مباني على اأر�ش م�ستاأجرة
تركيبات ومعدات
اأثاث وتركيبات
�سيارات

� 15سنة
� 15-5سنة
� 5-1سنوات
� 5سنوات

تتم مراجعة القيمة الدفترية للعقار والمعدات لتحديد اأي انخفا�ش في القيمة عندما ت�سير الأحداث اأو التغيرات في الظروف اإلى اأن القيمة الدفترية لن يمكن
ا�ستردادها .اإذا وجد مثل هذا الموؤ�سر وعندما تتجاوز القيمة الدفترية القيمة التي يمكن ا�ستردادها ،يتم تخفي�ش الموجودات اإلى القيمة التي يمكن ا�ستردادها
ناق�سا التكاليف حتى البيع اأو القيمة اأثناء ال�ستخدام ،اأيهما اأعلى.
والتي تمثل القيمة العادلة ً
يتم ر�سملة الم�سروفات المتكبدة ل�ستبدال جزء من اأحد بنود العقار والمعدات التي يتم المحا�سبة عنها ب�سورة منف�سلة ويتم �سطب القيمة الدفترية للجزء
الم�ستبدل .ويتم ر�سملة الم�سروفات الاحقة الأخرى فقط عندما تحقق زيادة المنافع القت�سادية الم�ستقبلية لبند العقار والمعدات المتعلق بها .وتتحقق كافة
الم�سروفات الأخرى في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.
اإن بند العقار والمعدات واأي جزء جوهري م�سجل مبدئي ًا يتم عدم تحققه عند البيع اأو عند عدم توقع منافع اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستخدامه اأو بيعه .تدرج
اأي اأرباح اأو خ�سائر ناتجة عن عدم تحقق الأ�سل (المحت�سبة بالفرق بين �سافي متح�سات البيع والقيمة الدفترية لاأ�سل) في بيان الدخل المجمع عند عدم
تحقق الأ�سل.
يتم مراجعة القيمة التخريدية والعمر الإنتاجي وطريقة ال�ستهاك لاأ�سل في نهاية كل �سنة مالية ويتم تعديلها على اأ�سا�ش م�ستقبلي ،متى كان ذلك منا�سباً.
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موجودات غير ملمو�سة
يتم قيا�ش الموجودات غير الملمو�سة التي يتم حيازتها ب�سكل منف�سل عند التحقق المبدئي بالتكلفة .اإن تكلفة الموجودات غير الملمو�سة التي تم حيازتها �سمن
دمج الأعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ الحيازة .ولحق ًا للتحقق المبدئي ،يتم اإدراج الموجودات غير الملمو�سة بالتكلفة ناق�سا اأي اإطفاء متراكم وخ�سائر
متراكمة لانخفا�ش في القيمة ،اإن وجدت .ل يتم ر�سملة الموجودات غير الملمو�سة التي يتم اإن�ساوؤها داخلي ًا ،با�ستثناء تكاليف التطوير المر�سملة ،وتحمل
الم�سروفات في بيان الدخل المجمع في ال�سنة التي يتم فيها تكبد الم�سروفات.

يتم تقييم الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملمو�سة كمحددة اأو غير محددة.

اإن الموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة يتم اإطفاوؤها على مدى اأعمارها الإنتاجية القت�سادية ويتم تقييم تلك الموجودات للتاأكد فيما
اإذا انخف�ست قيمتها اإذا كان هنالك موؤ�سر على انخفا�ش قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة الإطفاء للموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة
في تاريخ كل تقارير مالية على الأقل.

عقار ومعدات (تتمة)
اإن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع اأو النمط المتوقع ل�ستهاك المنافع القت�سادية الم�ستقبلية المت�سمنة في الأ�سل يتم المحا�سبة عنها من خال تغيير
فترة اأو طريقة الإطفاء ،ح�سبما هو مائم ،حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحا�سبية .يتم اإدراج م�سروفات الإطفاء للموجودات غير الملمو�سة في
بيان الدخل المجمع في فئة الم�سروفات المتوافقة مع وظيفة الموجودات غير الملمو�سة.
ل يتم اإطفاء الموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها �سنو ًيا لغر�ش تحديد انخفا�ش القيمة �سنوي ًا اإما على اأ�سا�ش
اإفرادي اأو على م�ستوى وحدة اإنتاج النقد .يتم مراجعة العمر الإنتاجي للموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة �سنويا للتاأكد مما اإذا كان
تقييم الأعمار القت�سادية كغير محددة ما زال موؤيد ًا واإن لم يكن ذلك فاإن التغير في تقييم العمر الإنتاجي من غير محدد اإلى محدد يتم على اأ�سا�ش م�ستقبلي.
يتم قيا�ش الأرباح اأو الخ�سائر من عدم تحقق اأ�سل غير ملمو�ش بالفرق بين �سافي متح�سات البيع والقيمة الدفترية لاأ�سل وتدرج في بيان الدخل المجمع
عند عدم تحقق الأ�سل.

ال�سهرة

يتم قيا�ش ال�سهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي تمثل زيادة مجموع المقابل المحول والمبلغ المدرج للح�س�ش غير الم�سيطرة عن �سافي الموجودات المحددة التي تم
حيازتها والمطلوبات المقدرة .اإذا كان هذا المقابل اأقل من القيمة العادلة ل�سافي الموجودات التي تم حيازتها ،يدرج الربح في الأرباح اأو الخ�سائر.
بعد التحقق المبدئي ،تقا�ش ال�سهرة بالتكلفة ناق�س ًا اأي خ�سائر متراكمة من انخفا�ش القيمة .لغر�ش اختبار انخفا�ش القيمة ،يتم توزيع ال�سهرة المكت�سبة
في دمج الأعمال ،من تاريخ الحيازة ،اإلى كل وحدة من وحدات اإنتاج النقد لدى المجموعة والتي من المتوقع اأن ت�ستفيد من دمج الأعمال ب�سرف النظر عن
تخ�سي�ش الموجودات اأو المطلوبات الأخرى لل�سركة الم�ستراة اإلى تلك الوحدات.
عندما ت�سكل ال�سهرة جزءا من وحدة اإنتاج النقد ويتم ا�ستبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة ،يتم اإدراج ال�سهرة المرتبطة بالعمليات الم�ستبعدة في القيمة
الدفترية للعمليات عند تحديد الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن ا�ستبعاد العمليات .يتم قيا�ش ال�سهرة الم�ستبعدة في هذه الحالة على اأ�سا�ش القيم الن�سبية
للعمليات الم�ستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد.

متاأخرات العقود

تقا�ش متاأخرات العقود التي يتم حيازتها ب�سورة م�ستقلة بالتكلفة عند التحقق المبدئي .اإن متاأخرات العقود التي يتم حيازتها من دمج الأعمال لها عمر اإنتاجي
محدد ويتم اإدراجها بالتكلفة ناق�س ًا الإطفاء المتراكم وخ�سائر النخفا�ش في القيمة المتراكمة .يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع
تكلفة متاأخرات العقود على اأعمارها الإنتاجية المقدرة (� 3سنوات).
تتم مراجعة القيمة الدفترية لمتاأخرات العقود في كل تاريخ تقارير مالية لتحديد وجود اأي موؤ�سر على النخفا�ش في القيمة .في حال وجود اأي موؤ�سر ،يتم
ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش في القيمة في بيان الدخل المجمع ،والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن ا�ستردادها لاأ�سل.

حقوق التاأجير

يتم قيا�ش حقوق التاأجير التي تم حيازتها عند التحقق المبدئي بالتكلفة .ولحق ًا للتحقق المبدئي تدرج حقوق التاأجير بالتكلفة ناق�سا اأي اإطفاء متراكم
وخ�سائر متراكمة من انخفا�ش القيمة.
يتم اإطفاء حقوق التاأجير على مدى عمرها القت�سادي الإنتاجي (� 30سنة) ويتم تقييم تلك الحقوق للتاأكد فيما اذا كان هناك اأي موؤ�سر على احتمال انخفا�ش
قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة الإطفاء لحقوق التاأجير في نهاية كل �سنة مالية على الأقل .يتم المحا�سبة عن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع اأو نمط
ال�ستهاك المتوقع للمنافع القت�سادية الم�ستقبلية المتمثلة في الأ�سل بوا�سطة تغيير فترة اأو طريقة الإطفاء ،كما هو مائم ،ويتم التعامل معها كتغيرات في
التقديرات المحا�سبية .يتم تحقق م�سروفات اإطفاء حقوق التاأجير في بيان الدخل المجمع.
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يتم قيا�ش الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة من عدم تحقق حق التاأجير بالفرق بين �سافي متح�سات البيع والقيمة الدفترية للحق ويتم ت�سجيلها في بيان الدخل
المجمع عند عدم تحقق الأ�سل

ترخي�ش

يتم قيا�ش الترخي�ش الذي تم حيازته ب�سكل منف�سل بالتكلفة عند الت�سجيل المبدئي .يدرج الترخي�ش الذي تم حيازته في دمج الأعمال والذي له عمر اإنتاجي
محدد بالتكلفة ناق�س ًا الإطفاء المتراكم وخ�سائر انخفا�ش القيمة المتراكمة .يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة الترخي�ش
على الأعمار الإنتاجية المقدرة لهذا الترخي�ش (والمقدرة بفترة � 30سنة).
يتم مراجعة القيمة الدفترية للترخي�ش في تاريخ كل تقارير مالية لغر�ش تحديد انخفا�ش القيمة ووجود موؤ�سر على انخفا�ش القيمة .فاإذا ما ظهر مثل هذا
الموؤ�سر ،يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش القيمة في بيان الدخل المجمع ،والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن ا�ستردادها لاأ�سل.

برمجيات

يتم قيا�ش البرمجيات الم�ستراة ب�سكل منف�سل بالتكلفة عند التحقق المبدئي .اإن البرمجيات لها اأعمار اإنتاجية محددة وهي مدرجة بالتكلفة ناق�س ًا الإطفاء
المتراكم وخ�سائر انخفا�ش القيمة المتراكمة.
يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة البرمجيات على الأعمار الإنتاجية لهذه البرمجيات المقدرة بفترة � 3سنوات .يتم تقييم
القيمة الدفترية للبرمجيات وتعديلها لغر�ش تحديد انخفا�ش القيمة عندما يوجد موؤ�سر باأنه قد تنخف�ش قيمتها.
لغر�ش تقييم انخفا�ش القيمة ،يتم تجميع الموجودات عند اأقل الم�ستويات والتي يتوفر لها تدفقات نقدية محددة ب�سكل منف�سل.
ا�ستثمار في �سركة زميلة
ال�سركة الزميلة هي من�ساأة يكون لدى المجموعة تاأثير ملمو�ش عليها .والتاأثير الملمو�ش هو القدرة على الم�ساركة في قرارات ال�سيا�سات المالية والت�سغيلية
لل�سركة الم�ستثمر فيها ولكنها دون التمتع ب�سيطرة اأو �سيطرة م�ستركة على تلك ال�سيا�سات.
يتم المحا�سبة عن ا�ستثمارات المجموعة في �سركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية المحا�سبية.
وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،ي�سجل ال�ستثمار في �سركة زميلة مبدئ ًيا بالتكلفة .ويتم تعديل القيمة الدفترية لا�ستثمار لكي يتم اإدراج التغيرات في ح�سة
المجموعة من �سافي موجودات ال�سركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم اإدراج ال�سهرة المتعلقة بال�سركة الزميلة في القيمة الدفترية لا�ستثمار ول يتم اإطفاوؤها
اأو اختبارها ب�سورة فردية لغر�ش تحديد النخفا�ش في القيمة.
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ا�ستثمار في �سركة زميلة (تتمة)

ال�سركة الزميلة هي من�ساأة يكون لدى المجموعة تاأثير ملمو�ش عليها .والتاأثير الملمو�ش هو القدرة على الم�ساركة في قرارات ال�سيا�سات المالية والت�سغيلية
لل�سركة الم�ستثمر فيها ولكنها دون التمتع ب�سيطرة اأو �سيطرة م�ستركة على تلك ال�سيا�سات.
يتم المحا�سبة عن ا�ستثمارات المجموعة في �سركتها الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية المحا�سبية.
وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،ي�سجل ال�ستثمار في �سركات زميلة مبدئ ًيا بالتكلفة .ويتم تعديل القيمة الدفترية لا�ستثمار لكي يتم اإدراج التغيرات في ح�سة
المجموعة من �سافي موجودات ال�سركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم اإدراج ال�سهرة المتعلقة بال�سركة الزميلة في القيمة الدفترية لا�ستثمار ول يتم اإطفاوؤها
اأو اختبارها ب�سورة فردية لغر�ش تحديد النخفا�ش في القيمة.
يعك�ش بيان الأرباح اأو الخ�سائر ح�سة المجموعة في نتائج عمليات ت�سغيل ال�سركة الزميلة .يتم عر�ش اأي تغيير في الإيرادات ال�ساملة الأخرى لتلك ال�سركات
الم�ستثمر فيها كجزء من الإيرادات ال�ساملة الأخرى للمجموعة .بالإ�سافة اإلى ذلك عند حدوث تغيير تم اإدراجه مبا�سرة في حقوق ملكية ال�سركة الزميلة ،تقيد
المجموعة ح�ستها في اأي تغيرات ويتم الإف�ساح عن هذه الح�سة �سمن بيان التغيرات في حقوق الملكية ،متى كان ذلك ممك ًنا .يتم ا�ستبعاد الأرباح والخ�سائر
غير المحققة الناتجة من المعامات بين المجموعة وال�سركة الزميلة بمقدار الح�سة في ال�سركة الزميلة.
تدرج ح�سة المجموعة في اأرباح ال�سركة الزميلة كجزء من �سافي خ�سائر ال�ستثمارات المبين في مقدمة بيان الدخل المجمع وتمثل هذه الح�سة النتيجة بعد
ال�سرائب والح�س�ش غير الم�سيطرة في ال�سركات التابعة لل�سركة الزميلة.
يتم اإعداد البيانات المالية لل�سركة الزميلة لنف�ش فترة التقارير المالية التي للمجموعة وفي حالة وجود تاريخ تقارير مالية مختلف ل�سركة زميلة بتاريخ ل يتجاوز
ثاثة اأ�سهر قبل تاريخ التقارير المالية للمجموعة يتم اإجراء تعديات لتاأثيرات المعامات اأو الأحداث الجوهرية التي تقع بين ذلك التاريخ وتاريخ التقارير
المالية للمجموعة .وعند ال�سرورة ،يتم اإجراء تعديات لكي تتوافق ال�سيا�سات المحا�سبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما اإذا كان من ال�سروري قيد خ�سارة انخفا�ش في القيمة اإ�سافية ل�ستثمار المجموعة في ال�سركة الزميلة.
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تحدد المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على النخفا�ش في قيمة ال�ستثمار في ال�سركة الزميلة .في حالة وجود مثل هذا
الدليل ،تحت�سب المجموعة مبلغ النخفا�ش في القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن ا�سترداده لل�سركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثم تدرج الخ�سارة في بيان الدخل
المجمع.
عند فقدان التاأثير الملمو�ش على ال�سركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقيا�ش وت�سجيل اأي ا�ستثمار متبقي وفق ًا لقيمته العادلة .تدرج اأي فروق بين القيمة الدفترية
لل�سركة الزميلة عند فقد التاأثير الملمو�ش والقيمة العادلة لا�ستثمار المتبقي والمتح�سات من البيع في بيان الدخل المجمع.
عقارات ا�ستثمارية
ً
تقا�ش العقارات ال�ستثمارية مبدئيا بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة .تت�سمن القيمة الدفترية تكلفة ا�ستبدال جزء من العقار ال�ستثماري الحالي وقت تكبد
التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحقق وي�ستثنى من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار ال�ستثماري.
لحق ًا للتحقق المبدئي ،يتم اإدراج العقارات ال�ستثمارية بالتكلفة ناق�سا ال�ستهاك المتراكم واأي انخفا�ش في القيمة .العمر المقدر للمباني هو � 40سنة ويتم
ا�ستهاكها على اأ�سا�ش الق�سط الثابت .ل ت�ستهلك الأرا�سي المقام عليها العقار.
يتم عدم تحقق العقارات ال�ستثمارية عندما يتم بيعها اأو عندما يتم �سحب العقار ال�ستثماري ب�سفة دائمة من ال�ستخدام ول يتوقع اأي منافع اقت�سادية
م�ستقبلية من بيعه .يدرج الفرق بين �سافي متح�سات البيع والقيمة الدفترية لاأ�سل في بيان الدخل المجمع في فترة عدم التحقق.
تتم التحويات اإلى اأو من العقارات ال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في ال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من عقار ا�ستثماري اإلى عقار ي�سغله المالك فاإن
التكلفة المقدرة للعقار بالن�سبة للمحا�سبة الاحقة تمثل تكلفة العقار في تاريخ التغيير في ال�ستخدام.
انخفا�ش قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على وجود انخفا�ش في قيمة الأ�سل .اإذا ما ظهر مثل ذلك الموؤ�سر اأو
عند �سرورة اإجراء اختبار انخفا�ش القيمة ال�سنوي لاأ�سل ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ المقدر الممكن ا�سترداده لهذا الأ�سل .اإن القيمة الممكن ا�ستردادها
لاأ�سل هي القيمة العادلة لاأ�سل اأو وحدة اإنتاج النقد ناق�س ًا التكاليف حتى البيع اأو القيمة اأثناء ال�ستخدام ،اأيهما اأكبر ،ويتم تحديدها لكل اأ�سل فردي ما لم
منتجا لتدفقات نقدية م�ستقلة ب�سكل كبير عن تلك التي تنتجها الموجودات اأو مجموعات الموجودات الأخرى .عندما تزيد القيم الدفترية لأ�سل ما
يكن الأ�سل ً
(اأو وحدة اإنتاج النقد) عن المبلغ الممكن ا�سترداده ،يعتبر الأ�سل قد انخف�ست قيمته ويخف�ش اإلى قيمته الممكن ا�ستردادها.
عند تقييم القيمة اأثناء ال�ستخدام ،تخ�سم التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة حتى قيمتها الحالية با�ستخدام معدل خ�سم يعك�ش تقييمات ال�سوق الحالية
للقيمة الزمنية لاأموال والمخاطر المحددة لاأ�سل .عند تحديد القيمة العادلة ناق�س ًا تكاليف البيع ،يتم اأخذ المعامات الحديثة في ال�سوق في العتبار .في
حالة عدم توفر مثل هذه المعامات ،يتم ا�ستخدام نموذج تقييم مائم.
يتم اإجراء تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن خ�سائر انخفا�ش القيمة الم�سجلة �سابق ًا لم تعد موجودة اأو قد انخف�ست.
فاإذا ما توفر مثل هذا الموؤ�سر ،يتم تقدير القيمة الممكن ا�ستردادها لاأ�سل اأو وحدة اإنتاج النقد من قبل المجموعة .ل يتم عك�ش خ�سائر انخفا�ش القيمة
الم�سجلة �ساب ًقا اإل اإذا كان هناك تغير في الفترا�سات الم�ستخدمة في تحديد القيمة الممكن ا�ستردادها لاأ�سل منذ ت�سجيل اآخر خ�سارة لنخفا�ش القيمة.
اإن العك�ش محدود بحيث ل تتجاوز القيمة الدفترية لاأ�سل المبلغ الممكن ا�سترداده اأو القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها بال�سافي بعد ال�ستهاك فيما
مدرجا بمبلغ معاد تقييمه
لم يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش في القيمة لاأ�سل في ال�سنوات ال�سابقة .ي�سجل هذا العك�ش في بيان الدخل المجمع ما لم يكن الأ�سل ً
وفي تلك الحالة تتم معاملة العك�ش كزيادة اإعادة تقييم.
النقد والودائع ق�سيرة الأجل
يتكون النقد والودائع ق�سيرة الأجل في بيان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك والنقد في ال�سندوق والودائع ق�سيرة الأجل ذات فترة ا�ستحقاق
مدتها ثاثة اأ�سهر اأو اأقل.
لغر�ش بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتكون النقد والنقد المعادل من النقد والأر�سدة لدى البنوك والودائع ق�سيرة الأجل كما هو محدد اأعاه.
ب�ساعة
تدرج الب�ساعة بالتكلفة اأو �سافي القيمة الممكن تحقيقها اأيهما اأقل .تت�سمن التكلفة �سعر ال�سراء ور�سوم ال�ستيراد والنقل والمناولة والتكاليف المبا�سرة
الأخرى .تحت�سب التكلفة با�ستخدام طريقة المتو�سط الموزون .اإن �سافي القيمة الممكن تحقيقها هو �سعر البيع المقدر في ال�سياق الطبيعي لاأعمال ناق�س ًا
التكاليف المقدرة لاإتمام والتكاليف المقدرة الازمة لإجراء البيع.
الموجودات المالية
ت�سنف الموجودات المالية �سمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي  39كـ «موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر» اأو «ا�ستثمارات
محتفظ بها حتى ال�ستحقاق» اأو «قرو�ش ومدينين» اأو «موجودات مالية متاحة للبيع» متى كان ذلك منا�سبا .تحدد المجموعة ت�سنيف الموجودات المالية عند
التحقق المبدئي.
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يتم تحقق كافة الموجودات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد ًا تكاليف المعاملة المتعلقة بها مبا�سر ًة اإذا كانت الموجودات المالية غير مدرجة بالقيمة العادلة
من خال الأرباح اأو الخ�سائر.
ً
اإن م�ستريات اأو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب ت�سليم الأ�سل �سمن النطاق الزمني المحدد عموما من خال اللوائح اأو الأعراف ال�سائدة في ال�سوق
(الم�ستريات بالطريقة العتيادية) يتم ت�سجيلها في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ب�سراء اأو بيع الأ�سل.
2.5

(áªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëªdG äÉ°SÉ«°ùdG ¢üî∏e

الموجودات المالية (تتمة)

القيا�ص الاحق

يعتمد القيا�ش الاحق للموجودات المالية على ت�سنيفها كما يلي:

موجودات مالية متاحة للبيع

تت�سمن الموجودات المالية المتاحة للبيع الأ�سهم واأوراق الدين المالية .اإن ال�ستثمارات في الأ�سهم الم�سنفة كمتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير
الم�سنفة كمحتفظ بها للمتاجرة ول الم�سنفة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل .اإن اأوراق الدين المالية �سمن هذه الفئة هي تلك التي ُيق�سد الحتفاظ بها
لفترة زمنية غير محددة والتي يمكن بيعها ا�ستجابة اإلى الحاجة اإلى ال�سيولة اأو ا�ستجابة اإلى التغيرات في ظروف ال�سوق.
يتم تحقق الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئ ًيا بالتكلفة (بما في ذلك تكاليف المعاملة المتعلقة بحيازة ال�ستثمار) وبعد القيا�ش المبدئي ،يتم قيا�ش
الموجودات المالية المتاحة للبيع لحق ًا وفق ًا للقيمة العادلة ما لم يمكن تحديد القيمة العادلة ب�سورة موثوق فيها .يتم ت�سجيل التغيرات في القيمة العادلة
للموجودات المالية المتاحة للبيع كاإيرادات �ساملة اأخرى في احتياطي القيمة العادلة حتى يتم عدم تحقق ال�ستثمار حيث يتم في ذلك الوقت ت�سجيل التغيرات
المتراكمة في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع اأو عند تحديد وجود انخفا�ش في قيمته ،حيث يتم في ذلك الوقت ت�سجيل احتياطي القيمة العادلة في بيان
الدخل المجمع �سمن خ�سارة انخفا�ش قيمة ا�ستثمار و�سطبه من احتياطي القيمة العادلة .اإن ال�ستثمارات التي يتعذر قيا�ش قيمتها العادلة ب�سورة موثوق منها
يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�س ًا خ�سائر انخفا�ش القيمة ،اإن وجدت.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر

تت�سمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية م�سنفة عند التحقق
المبدئي بالقيمة العادلة من خال بيان الدخلُ .يعاد قيا�ش الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من الأرباح اأو الخ�سائر وفق ًا للقيمة العادلة مع اإدراج
كافة التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع .وت�سجل تكاليف المعامات المتعلقة بحيازة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال
الأرباح اأو الخ�سائر كم�سروفات.

ت�سنف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة اإذا تم حيازتها لغر�ش البيع في الم�ستقبل القريب .يتم ت�سجيل الأرباح والخ�سائر من الموجودات المالية
المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الدخل المجمع.
يمكن اأن يتم ت�سنيف الموجودات المالية غير المحتفظ بها للمتاجرة عند التحقق المبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل فيما
لو تم الوفاء بالمعايير التالية )1( :اأن ي�ستبعد الت�سنيف اأو يقلل بدرجة كبيرة من المعاملة غير المتماثلة التي قد تنتج عن قيا�ش الموجودات اأو ت�سجيل الأرباح
اأو الخ�سائر عليها على اأ�سا�ش مختلف؛ اأو ( )2اأن ت�سكل الموجودات جزءا من مجموعة الموجودات المالية التي يتم اإدارتها ويتم تقييم اأدائها على اأ�سا�ش القيمة
العادلة وفق ًا ل�ستراتيجية موثقة لا�ستثمار واإدارة المخاطر.
قامت المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل (المحتفظ بها للمتاجرة) لتحديد ما اإذا كانت النية لبيعها في
الم�ستقبل القريب ما زالت منا�سبة .عندما ل تتمكن المجموعة من المتاجرة في هذه الموجودات نتيجة ال�سوق غير الن�سط وتغير نية الإدارة في بيع هذه
الموجودات ب�سورة جوهرية ،يمكن للمجموعة اأن تعيد ت�سنيفها في ظروف نادرة .تعتمد اإعادة الت�سنيف اإلى قرو�ش ومدينين اأو موجودات مالية متاحة للبيع
اأو محتفظ بها حتى ال�ستحقاق على طبيعة الأ�سل .اإن هذا التقييم لي�ش له تاأثير على اأية موجودات مالية م�سنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل
با�ستخدام خيار القيمة العادلة عند الت�سنيف ،مع عدم اإمكانية اإعادة ت�سنيف هذه الأدوات بعد الت�سنيف المبدئي.

مدينون تجاريون واأر�سدة مدينة اأخرى

ناق�سا المخ�س�ش لقاء اأي مبالغ م�سكوك في تح�سيلها .يتم تقدير الديون الم�سكوك في
يدرج المدينون والأر�سدة المدينة الأخرى بمبلغ الفاتورة الأ�سلي ً
تح�سيلها عندما يعد تح�سيل المبلغ بالكامل اأمر ًا غير محتمل .ت�سطب الديون المعدومة عند تكبدها.

انخفا�ش قيمة الموجودات المالية وعدم اإمكانية تح�سيلها

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على اأن ا ً
أ�سا مال ًيا اأو مجموعة موجودات مالية قد تعر�ست لانخفا�ش في
القيمة .تنخف�ش قيمة اأ�سل مالي اأو مجموعة موجودات مالية فقط اإذا ما توفر دليل مو�سوعي على انخفا�ش القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد اأو اأكثر بعد التحقق
المبدئي لاأ�سل («حدث خ�سارة» متكبدة) ويكون لحدث (اأو اأحداث) الخ�سارة تاأثير على التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة لاأ�سل المالي اأو مجموعة
الموجودات المالية والذي يمكن تقديره ب�سورة موثوق منها .قد يت�سمن الدليل على انخفا�ش القيمة موؤ�سرات على مواجهة المقتر�ش اأو مجموعة المقتر�سين
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ل�سعوبة مالية جوهرية ،اأو تق�سير اأو تاأخير في �سداد الدفعات الأ�سا�سية اأو الفوائد اأو احتمال اإ�سهار اإفا�سهم اأو الترتيبات المالية الأخرى وعندما ت�سير البيانات
ً
انخفا�سا يمكن قيا�سه في التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة مثل التغيرات المرتبطة بالمتاأخرات اأو التغيرات في الظروف القت�سادية
الملحوظة اإلى اأن هناك
المرتبطة بحالت التاأخير.
2.5

(áªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëªdG äÉ°SÉ«°ùdG ¢üî∏e

الموجودات المالية (تتمة)

الموجودات المالية المتاحة للبيع

بالن�سبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على اأن ا�ستثما ًرا اأو مجموعة ا�ستثمارات
قد تعر�ست لانخفا�ش في القيمة.
في حالة ال�ستثمارات في الأ�سهم الم�سنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ،يمكن اأن يت�سمن الدليل المو�سوعي حدوث انخفا�ش كبير اأو متوا�سل في القيمة العادلة
لا�ستثمار دون تكلفته .يتم تقييم النخفا�ش «الكبير» مقابل التكلفة الأ�سلية لا�ستثمار و»المتوا�سل» مقابل الفترة التي تنخف�ش فيها القيمة العادلة دون التكلفة
الأ�سلية .واإذا ما توفر اأي دليل على انخفا�ش القيمة ،يتم �سطب الخ�سائر المتراكمة – المقا�سة بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ،ناق�سا اأية
خ�سائر من انخفا�ش قيمة ذلك ال�ستثمار والمدرجة �سابق ًا في بيان الدخل المجمع  -من احتياطي القيمة العادلة مع اإدراجها في بيان الدخل المجمع .اإن خ�سائر
انخفا�ش القيمة من ال�ستثمارات في الأ�سهم ل يتم عك�سها من خال بيان الدخل المجمع ،وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد خ�سارة انخفا�ش القيمة مبا�سر ًة
في احتياطي القيمة العادلة.
المطلوبات المالية

التحقق المبدئي والقيا�ص الاحق

ت�سنف المطلوبات المالية �سمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي  39كـ «مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل» و»قرو�ش و�سلف» ،ح�سب
ال�سرورة .تحدد المجموعة ت�سنيف مطلوباتها المالية عند التحقق المبدئي.
تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة المتعلقة بها مبا�سر ًة ،في حالة القرو�ش وال�سلف.
تت�سمن المطلوبات المالية للمجموعة القرو�ش محددة الأجل والدائنين التجاريين والأر�سدة الدائنة الأخرى.

القيا�ص الاحق

يعتمد القيا�ش الاحق للمطلوبات المالية على ت�سنيفها كما يلي:

دائنون تجاريون واأر�سدة دائنة اأخرى

يتم قيد المطلوبات عن مبالغ �ستدفع في الم�ستقبل لقاء ب�ساعة او خدمات تم ت�سلمها� ،سواء �سدرت بها فواتير من قبل المورد اأو لم ت�سدر.
ل يتم تحقق الأ�سل المالي (اأو ما ينطبق عليه جز ًءا من الأ�سل المالي اأو جز ًءا من مجموعة موجودات مالية مماثلة) عندما:
• ينتهي الحق في ا�ستام التدفقات النقدية من الأ�سل.

التزاما بدفع التدفقات النقدية الم�ستلمة بالكامل دون تاأخير مادي اإلى طرف
• تحتفظ المجموعة بالحق في ا�ستام التدفقات النقدية من الأ�سل ولكن تتحمل
ً
ثالث بموجب ترتيب «القب�ش والدفع» واإما (اأ) اأن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لاأ�سل اأو (ب) لم تقم المجموعة بتحويل اأو الحتفاظ
بكافة المخاطر والمزايا الهامة لاأ�سل ولكنها حولت ال�سيطرة على هذا الأ�سل.
عندما تقوم المجموعة بتحويل الحق في ا�ستام التدفقات النقدية من الأ�سل اأو تدخل المجموعة في ترتيبات القب�ش والدفع ولم تقم المجموعة بتحويل اأو
الحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لاأ�سل اأو تحويل ال�سيطرة على الأ�سل ،يتحقق الأ�سل بمقدار ا�ستمرار �سيطرة المجموعة على هذا الأ�سل.
في تلك الحالة ،تقوم المجموعة اأي�س َا بت�سجيل اللتزام ذي ال�سلة .ويتم قيا�ش الأ�سل المحول واللتزام المرتبط به على اأ�سا�ش يعك�ش الحقوق واللتزامات التي
تحتفظ بها المجموعة.
يتم قيا�ش ال�سيطرة الم�ستمرة التي تاأخذ �سكل �سمان على الأ�سل المحول بالقيمة الدفترية الأ�سلية لذلك الأ�سل اأو الحد الأق�سى للمقابل المطلوب �سداده من
المجموعة اأيهما اأقل.
يتم عدم تحقق التزام مالي عندما يتم الإعفاء من اللتزام المرتبط بالمطلوبات اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �ساحية ا�ستحقاقه .عند ا�ستبدال التزام مالي حالي باآخر
من نف�ش المقر�ش ب�سرو• مختلفة ب�سكل كبير ،اأو بتعديل �سرو• اللتزام المالي الحالي ب�سكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل اأو التعديل كعدم تحقق لالتزام
الأ�سلي وتحقق لالتزام الجديد ،ويدرج الفرق في القيمة الدفتري ذات ال�سلة في بيان الدخل المجمع.
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(áªàJ) áeÉ¡dG á«Ñ°SÉëªdG äÉ°SÉ«°ùdG ¢üî∏e

الموجودات المالية (تتمة)
القيم العادلة

القيم العادلة لاأدوات المالية

تعرف القيمة العادلة على اأنها المبلغ الذي يمكن مقابله مبادلة اأ�سل اأو �سداد التزام بين اأطراف مطلعة وراغبة في عملية ذات �سرو• تجارية بحتة .وبالتالي
يمكن اأن تظهر فروق بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.
يقوم تعريف القيمة العادلة على الفترا�ش باأن ال�سركة الأم م�ستمرة في اأعمالها دون اأي نية اأو حاجة لتقلي�ش نطاق اأعمالها اإلى حد كبير اأو ال�سطاع
بمعامات ب�سرو• مجحفة.
بالن�سبة لا�ستثمارات المتاجر بها في اأ�سواق مالية منظمة ،تحدد القيمة العادلة بالرجوع اإلى اأ�سعار ال�سوق المعلنة في �سوق الأوراق المالية وفق ًا لآخر اأمر �سراء
بتاريخ التقارير المالية.
بالن�سبة لا�ستثمارات التي ل توجد لها اأ�سعار �سوقية معلنة ،يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة وذلك بالرجوع اإلى معامات ذات �سرو• تجارية بحتة حديثة
اأو القيمة العادلة الحالية لأداة اأخرى مماثلة اإلى حد كبير اأو م�ساعف الربحية اأو م�ساعف الربحية المرتبط بقطاع اأعمال ما اأو ا�ستناد ًا اإلى التدفقات النقدية
المتوقعة لا�ستثمار مخ�سومة بالمعدلت الحالية المطبقة للبنود التي لها �سرو• و�سمات مخاطر مماثلة .تاأخذ تقديرات القيمة العادلة بالعتبار معوقات
ال�سيولة وكذلك التقييم لتحديد اأي انخفا�ش في القيمة.
بالن�سبة لا�ستثمارات التي ل يمكن قيا�ش قيمتها العادلة ب�سورة موثوق منها ولي�ش بالإمكان الح�سول على معلومات حول قيمتها العادلة فاإنها تدرج بتكلفتها
المبدئية ناق�س ًا انخفا�ش القيمة.
يتم تقدير القيمة العادلة لاأدوات المالية التي تحمل الربح ا�ستنادا اإلى التدفقات النقدية المخ�سومة با�ستخدام معدلت ربح للبنود ذات �سمات و�سرو•
مخاطر مماثلة.
اإن تحليل القيمة العادلة لاأدوات المالية والتفا�سيل الإ�سافية حول كيفية قيا�سها مبينة في اإي�ساح .26
مقا�سة الأدوات المالية
يتم اإجراء مقا�سة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج �سافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عندما يكون هناك حق قانوني ملزم بمقا�سة المبالغ
المحققة وعندما تنوي المجموعة الت�سوية اإما ب�سافي القيمة اأو تحقيق الموجودات وت�سوية اللتزامات في اآنٍ واحد.

اأ�سهم الخزينة

ت�سمل اأ�سهم الخزينة الأ�سهم الم�سدرة الخا�سة بال�سركة الأم والتي اأعيد حيازتها من قبل المجموعة ولكن لم يتم اإعادة اإ�سدارها اأو اإلغائها بعد .تتم المحا�سبة
عن اأ�سهم الخزينة با�ستخدام طريقة التكلفة .وبموجب هذه الطريقة ،يتم تحميل المتو�سط المرجح لتكلفة الأ�سهم المعاد حيازتها على ح�ساب مقابل �سمن
حقوق الملكية .وعند اإعادة اإ�سدار اأ�سهم الخزينة ،يتم اإدراج الأرباح في ح�ساب مقابل �سمن حقوق الملكية وهو «احتياطي اأ�سهم الخزينة» غير القابل للتوزيع.
يتم تحميل اأية خ�سائر محققة على الح�ساب نف�سه وف ًقا لر�سيد الئتمان في ذلك الح�ساب .ويتم تحميل اأية خ�سائر اإ�سافية على الأرباح المحتفظ بها يليها
الحتياطي القانوني والختياري .وت�ستخدم اأي اأرباح محققة لحقا من بيع اأ�سهم الخزينة اأول في مقا�سة اأي خ�سائر م�سجلة �سابقا في الحتياطيات يليها الرباح
المحتفظ بها ثم ح�ساب احتياطي اأ�سهم الخزينة .ول يتم دفع اأي توزيعات اأرباح نقدية على هذه الأ�سهم .واإ�سدار توزيعات اأرباح الأ�سهم يزيد من عدد اأ�سهم
الخزينة ن�سبيا ويقلل من متو�سط التكلفة لل�سهم دون التاأثير على اإجمالي تكلفة اأ�سهم الخزينة.
عقود التاأجير
اإن تحديد ما اإذا كان ترتيب ما يتمثل في اأو ي�ستمل على عقد تاأجير يعتمد على جوهر الترتيب ويتطلب تقيي ًما لما اإذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد على ا�ستخدام
اأ�سل محدد اأو مجموعة موجودات محددة اأم ينقل الترتيب الحق في ا�ستخدام ذلك الأ�سل.

المجموعة كم�ستاأجر

اإن عقود التاأجير التي يحتفظ بموجبها الموؤجر بكافة المخاطر والمزايا الهامة لملكية الأ�سل كعقود تاأجير ت�سغيلي .ت�سجل مدفوعات عقود التاأجير الت�سغيلي
كم�سروفات في بيان الدخل المجمع على اأ�سا�ش الق�سط الثابت على مدى فترة عقد التاأجير با�ستثناء مدفوعات التاأجير الطارئة التي ت�سجل كم�سروفات عند
وجودها.
مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين
تحت�سب المجموعة مخ�س�س ًا لمكافاأة نهاية الخدمة لموظفيها بموجب قانون العمل الكويتي .اإن ا�ستحقاق هذه المكافاأة ي�ستند عادة اإلى الراتب النهائي للموظف
وطول مدة الخدمة واإلى اإتمام الحد الأدنى من فترة الخدمة .اإن التكاليف المتوقعة لهذه المكافاآت يتم ت�سجيلها كم�سروفات م�ستحقة على مدى فترة الخدمة.
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بالإ�سافة اإلى ما �سبق ،بالن�سبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة اأي�س ًا بتقديم م�ساهمات اإلى الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية تحت�سب كن�سبة من
مرتبات الموظفين ،اإن التزامات المجموعة محددة بهذه الم�ساهمات والتي تحمل كم�سروفات عند ا�ستحقاقها.
مخ�س�سات
تقيد المخ�س�سات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية (قانونية اأو ا�ستدللية) ناتجة عن اأحداث وقعت من قبل ،كما اأنه من المحتمل اأن تظهر الحاجة
اإلى تدفق الموارد المت�سمنة لمنافع اقت�سادية لت�سوية اللتزام ويمكن قيا�سها ب�سورة موثوق فيها.
تقارير القطاعات
القطاع هو جزء يمكن تمييزه من المجموعة ويعمل في اأن�سطة اأعمال ينتج عنها اكت�ساب اإيرادات وتكبد تكاليف .ت�ستخدم اإدارة المجموعة قطاعات الت�سغيل
لتوزيع الموارد وتقييم تماثل الأداء مع التقارير الداخلية المقدمة اإلى �سانع قرارات الت�سغيل الرئي�سي .ويتم تجميع قطاعات الت�سغيل التي لها نف�ش ال�سمات
القت�سادية والمنتجات والخدمات وفئة العماء – متى كان ذلك مائما  -واإعداد تقارير حولها كقطاعات قابلة لرفع التقارير عنها.
العمات الأجنبية
تعر�ش البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئي�سية لل�سركة الأم .تقوم كل �سركة في المجموعة بتحديد العملة الرئي�سية لها ،كما
يتم قيا�ش البنود المدرجة في البيانات المالية لكل �سركة با�ستخدام العملة الرئي�سية .ت�ستخدم المجموعة الطريقة المبا�سرة للتجميع واختارت اإعادة اإدراج
الأرباح اأو الخ�سائر التي تن�ساأ من ا�ستخدام هذه الطريقة.

 )1المعامات والأر�سدة

تقيد المعامات التي تتم بالعمات الأجنبية مبدئي ًا من قبل �سركات المجموعة وفق ًا لأ�سعار ال�سرف الفورية للعملة الرئي�سية بتاريخ تاأهل هذه المعامات
للتحقق لأول مرة.
ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمات الأجنبية بتاريخ التقارير المالية اإلى العملة الرئي�سية وفق ًا لأ�سعار ال�سرف الفورية بذلك التاريخ.
ويتم اإدراج الفروق الناتجة من ت�سوية اأو تحويل البنود النقدية في الأرباح اأو الخ�سائر با�ستثناء البنود النقدية الم�سنفة كجزء من تغطية �سافي ا�ستثمار
المجموعة في �سركة اأجنبية .ت�سجل كافة الفروق في الإيرادات ال�ساملة الأخرى حتى يتم بيع �سافي ال�ستثمار حيث يتم في ذلك الوقت اإعادة ت�سنيف المبلغ
المتراكم اإلى الأرباح اأو الخ�سائر .يتم ت�سجيل م�سروفات ال�سرائب والأر�سدة الدائنة المتعلقة بفروق تحويل هذه البنود النقدية في الإيرادات ال�ساملة الأخرى.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما في تواريخ المعامات المبدئية .وبالن�سبة للبنود
غير النقدية التي يتم قيا�سها وفق ًا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم تحويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم
معاملة الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة بالتوافق مع اإدراج الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة من التغير
في القيمة العادلة للبند (اأي فروق التحويل للبنود التي يتم ت�سجيل الأرباح اأو الخ�سائر من قيمتها العادلة مبا�سرة في الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأو الأرباح اأو
الخ�سائر يتم اإدراجها اأي�س ًا في الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأو الأرباح اأو الخ�سائر ،على التوالي).
اإن اأي �سهرة ناتجة من حيازة �سركة اأجنبية واأي تعديات في القيمة العادلة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة من الحيازة يتم معاملتها
كموجودات ومطلوبات لل�سركة الأجنبية ويتم تحويلها ب�سعر ال�سرف الفوري في تاريخ التقارير المالية.

� )2سركات المجموعة

عند التجميع ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لل�سركات الأجنبية اإلى الدينار الكويتي وفق ًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في تاريخ التقارير المالية ويتم تحويل
بيانات الدخل لهذه ال�سركات وفق ًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في تواريخ المعامات .توؤخذ فروق اأ�سعار ال�سرف الناتجة عن التحويل للتجميع �سمن الإيرادات
ال�ساملة الأخرى .عند بيع �سركة اأجنبية ،يتم ت�سجيل بند الإيرادات ال�ساملة الأخرى المتعلق بتلك ال�سركة الأجنبية في بيان الدخل المجمع.
مطلوبات طارئة
ل يتم اإدراج المطلوبات الطارئة في البيانات المالية المجمعة ولكن يتم الإف�ساح عنها ما لم يكن احتمال التدفق للموارد المت�سمنة لمنافع اقت�سادية اأمر ًا
م�ستبعد ًا.
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اإن اإعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وف ًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات وافترا�سات توؤثر على المبالغ المدرجة
للموجودات والمطلوبات والإف�ساح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة في تاريخ التقارير المالية والمبالغ الم�سجلة لاإيرادات والم�سروفات خال فترة التقارير
المالية .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .ا�ستخدمت المجموعة الأحكام والتقديرات ب�سورة رئي�سية فيما يلي على �سبيل المثال ل الح�سر:
تدرج اأي فروق بين المبالغ التي يتم تحقيقها بالفعل في الفترات الم�ستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل المجمع.

ت�سنيف الموجودات والمطلوبات المالية

تتخذ الدارة قرا ًرا عند حيازة الموجودات المالية لتحديد ما اإذا كان يجب ت�سنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر اأو موجودات مالية
متاحة للبيع .تقوم المجموعة بت�سنيف الموجودات المالية كمدرجة « بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر» اإذا تم حيازتها ب�سفة اأ�سا�سية لغر�ش تحقيق ربح
على المدى الق�سير.
اإن ت�سنيف ال�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه ال�ستثمارات .اإذا لم يتم ت�سنيف هذه
ال�ستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متاحة وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة كجزء من الأرباح اأو الخ�سائر في ح�سابات الإدارة ،فاإن هذه
ال�ستثمارات ت�سنف كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر .يتم ت�سنيف كافة ال�ستثمارات الأخرى كـ «موجودات مالية متاحة للبيع».

تقييم ال�ستثمارات غير الم�سعرة

ي�ستند تقييم الأ�سهم غير م�سعرة عاد ًة اإلى واحدة مما يلي:
• معامات حديثة في ال�سوق ب�سرو• تجارية بحتة؛
• القيمة العادلة الحالية لأداة اأخرى مماثلة اإلى حد كبير؛
• التدفقات النقدية المتوقعة مخ�سومة بالمعدلت الحالية المطبقة للبنود ذات �سرو• و�سمات مخاطر مماثلة؛
• �سافي الموجودات الأ�سا�سية لا�ستثمار؛
• نماذج تقييم اأخرى.
اإن تحديد التدفقات النقدية وم�ساعفات الربحية وعوامل الخ�سم لاأ�سهم غير الم�سعرة يتطلب تقدي ًرا جوهر ًيا.

انخفا�ش قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
تقوم المجموعة بمعاملة ال�ستثمارات في الأ�سهم المتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ست قيمتها اإذا كان هناك انخفا�ش كبير اأو متوا�سل في القيمة العادلة بما يقل
أحكاما جوهرية .اإ�سافة اإلى ذلك ،تقوم
عن تكلفتها اأو عند ظهور دليل مو�سوعي على انخفا�ش القيمة .اإن عملية تحديد النخفا�ش «الكبير» اأو «المتوا�سل» تتطلب ا ً
المجموعة بتقييم عوامل اأخرى بما في ذلك التقلب العادي في اأ�سعار الأ�سهم لاأ�سهم الم�سعرة والتدفقات النقدية الم�ستقبلية وعوامل الخ�سم لاأ�سهم غير الم�سعرة.

انخفا�ش قيمة المدينين التجاريين

يتم تقدير المبلغ الممكن تح�سيله من الأر�سدة التجارية المدينة عندما يعد تح�سيل كافة المبالغ بالكامل اأمر ًا غير محتمل .وبالن�سبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية،
يتم هذا التقدير على اأ�سا�ش اإفرادي .يتم ب�سورة مجمعة تقييم المبالغ غير الجوهرية والتي مر تاريخ ا�ستحقاقها دون تح�سيلها ويتم احت�ساب مخ�س�ش لها ح�سب
طول فترة التاأخير ا�ستناد ًا اإلى معدلت ال�سترداد التاريخية.

انخفا�ش قيمة الموجودات غير المالية

يوجد انخفا�ش في قيمة الأ�سل عندما تتجاوز القيمة الدفترية لاأ�سل القيمة الممكن ا�ستردادها ،التي تمثل �سافي �سعر البيع اأو القيمة اأثناء ال�ستخدام اأيهما اأكبر.
والقيمة الممكن ا�ستردادها هي �سافي �سعر البيع لاأ�سل اأو قيمته اثناء ال�ستخدام اأيها اأعلى .و�سافي �سعر البيع هو المبلغ الذي يمكن الح�سول عليه من بيع الأ�سل
في معاملة ذات �سرو• تجارية بحتة .اأما القيمة اأثناء ال�ستخدام فهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية التي من المتوقع اأن تن�ساأ من ال�ستخدام الم�ستمر
لأ�سل ما ومن بيعه في نهاية عمره الإنتاجي .ويتم اإجراء تقييم في تاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل مو�سوعي على انخفا�ش قيمة الأ�سل.
في حالة توفر مثل هذا الدليل ،يتم ت�سجيل اأي خ�سائر انخفا�ش في القيمة في بيان الدخل المجمع.

انخفا�ش قيمة العقار والآلت والمعدات

اإن انخفا�ش قيمة العقار والآلت والمعدات قد يكون له تاأثير كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية .تقيم الإدارة انخفا�ش قيمة العقار والآلت والمعدات في
حالة وجود اأحداث اأو تغيرات في الظروف ت�سير اإلى اأن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لا�سترداد.
تت�سمن العوامل التي تعتبر هامة والتي قد توؤدي اإلى مراجعة النخفا�ش في القيمة ما يلي:
• انخفا�ش جوهري في قيمة ال�سوق بما يتجاوز ما هو متوقع مع مرور الوقت اأو ال�ستخدام العادي.
• تغيرات هامة في التكنولوجيا والبيئة التنظيمية.
• دليل من التقارير الداخلية ي�سير اإلى اأن الأداء القت�سادي لاأ�سل اأ�سواأ ،اأو �سيكون اأ�سواأ ،من المتوقع.
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الأعمار الإنتاجية للعقار والمعدات

تحدد اإدارة المجموعة الأعمار الإنتاجية المقدرة للمعدات لغر�ش احت�ساب ال�ستهاك .يتحدد هذا التقدير بعد احت�ساب ال�ستخدام المتوقع لاأ�سل اأو عوامل التاآكل
والتلف المادي من ال�ستعمال .تراجع الإدارة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية �سنوي ًا ويتم تعديل م�سروفات ال�ستهاك الم�ستقبلي عندما ترى الإدارة اأن الأعمار
الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.

انخفا�ش قيمة ا�ستثمار في �سركات زميلة

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة مدى �سرورة تحقق اأية خ�سارة انخفا�ش في قيمة ا�ستثمار المجموعة في �سركتها الزميلة في تاريخ كل تقارير مالية
ا�ستنادًا اإلى وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�ش قيمة ال�ستثمار في ال�سركة الزميلة .وفي حالة وجود ذلك الدليل ،تحت�سب المجموعة مبلغ النخفا�ش في القيمة
بالفرق بين القيمة الممكن ا�ستردادها لل�سركة الزميلة وقيمتها الدفترية وت�سجل المبلغ في بيان الدخل المجمع.

انخفا�ش قيمة ال�سهرة

تقوم المجموعة على الأقل مرة واحدة �سنوي ًا بتحديد ما اإذا كانت ال�سهرة قد انخف�ست قيمتها .ويتطلب ذلك تقدي ًرا للقيمة اأثناء ال�ستخدام لوحدات اإنتاج النقد التي
تتوزع عليها ال�سهرة .كما اأن تقدير القيمة اأثناء ال�ستخدام يتطلب من المجموعة اإجراء تقدير للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة من وحدة اإنتاج النقد وكذلك
اختيار معدل خ�سم منا�سب لحت�ساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
4

QÉªãà°SG ôFÉ°ùN »aÉ°U
2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

اإيرادات فوائد
ح�سة في نتائج �سركة زميلة
خ�سارة انخفا�ش قيمة ا�ستثمار في �سركة زميلة
خ�سارة انخفا�ش قيمة موجودات مالية متاحة للبيع (اإي�ساح )10
خ�سائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر

)(7,040

اأرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر

)(54,556

اإيرادات توزيعات اأرباح

233,717

152,261

)(615,158

)(1,145,317

5

165,203

105,601

130,476

56,071

-

)(374,500

)(1,082,958

)(926,953
)(157,797
-

áØØîªdGh á«°SÉ°SC’G º¡°ùdG á«ëHQ

تحت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية عن طريق ق�سمة ربح ال�سنة الخا�ش بم�ساهمي ال�سركة الأم على المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خال ال�سنة (با�ستثناء
اأ�سهم الخزينة) .تحت�سب ربحية ال�سهم المخففة عن طريق ق�سمة ربح ال�سنة الخا�ش بم�ساهمي ال�سركة الأم على المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خال
ال�سنة (با�ستثناء اأ�سهم الخزينة) زائد ًا المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية التي �سيتم اإ�سدارها عند تحويل كافة الأ�سهم العادية المحتملة المخففة اإلى اأ�سهم
عادية .لم يكن لدى ال�سركة الأم اأي اأ�سهم مخففة محتملة قائمة كما في  31دي�سمبر.
فيما يلي المعلومات الازمة لح�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة ا�ستناد ًا اإلى المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم القائمة ،ناق�س ًا اأ�سهم الخزينة خال
ال�سنة:
2015

2014

ربح ال�سنة (دينار كويتي)

4,147,061

4,094,340

المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خال ال�سنة (با�ستثناء
اأ�سهم الخزينة)

400,991,834

400,991,834

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة

10.34

فل�ش

10.21

فل�ش
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تم اإعادة اإدراج ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة لفترات المقارنة لت�سمل اأ�سهم المنحة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية ال�ستثنائية لم�ساهمي
المجموعة فيما يتعلق بال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2012والمنعقدة في  7مايو ( 2015اإي�ساح .)14
6

äGó©eh QÉ≤Y
مباني على اأر�ش
م�ستاأجرة
دينار كويتي

التكلفة:
في  1يناير 2015
الإ�سافات
التحويات
في  31دي�سمبر 2015
ال�ستهاك:
في  1يناير 2015
ال�ستهاك المحمل لل�سنة
في  31دي�سمبر 2015
�سافي القيمة الدفترية:
في  31دي�سمبر 2015
التكلفة:
في  1يناير 2014
اإ�سافات
ا�ستبعادات
في  31دي�سمبر 2014
ال�ستهاك:
في  1يناير 2014
المحمل لل�سنة
في  31دي�سمبر 2014

�سافي القيمة الدفترية:
في  31دي�سمبر 2014

2,199,051

تركيبات
ومعدات
دينار كويتي

اأثاث وتركيبات

�سيارات

دينار كويتي

دينار كويتي

اأعمال
راأ�سمالية قيد
التنفيذ
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

6,207,394

1,561,625

29,924

8,772,760

18,770,754

63,419

6,345

34,000

3,418,671

3,522,435

2,674,477

554,399

-

4,873,528

6,825,212

1,567,970

63,924

-

-

)(3,228,876
8,962,555

22,293,189

339,899

5,372,587

1,155,769

26,562

-

6,894,817

156,039

238,194

244,431

10,916

-

649,580

495,938

5,610,781

1,400,200

37,478

-

7,544,397

4,377,590

1,214,431

167,770

26,446

8,962,555

14,748,792

2,199,051

5,903,960

1,552,570

29,924

5,609,163

15,294,668

-

40,371

9,055

-

3,426,660

3,476,086

-

263,063

-

-

)(263,063

-

2,199,051

6,207,394

1,561,625

29,924

8,772,760

18,770,754

188,945

5,161,766

873,245

22,897

-

6,246,853

150,954

210,821

282,524

3,665

-

647,964

339,899

5,372,587

1,155,769

26,562

-

6,894,817

1,859,152

834,807

405,856

3,362

8,772,760

11,875,937

تم اإن�ساء محطات الوقود على اأر�ش م�ستاأجرة من حكومة الكويت .تمثل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ تجديدات رئي�سية وتح�سينات جوهرية تم تنفيذها
على محطات الوقود.

تم اإن�ساء محطات التزود بالوقود على اأر�ش م�ستاأجرة من حكومة الكويت .تمثل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ تجديدات رئي�سية وتح�سينات جوهرية تم
تنفيذها على محطات التزود بالوقود.
تم توزيع م�سروفات ال�ستهاك بين م�سروفات الت�سغيل بمبلغ  397,594دينار كويتي
 251,986دينار كويتي ( 282,522 :2014دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع.

(:2014

 365,442دينار كويتي) وم�سروفات اإدارية بمبلغ
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á°Sƒª∏e ô«Z äGOƒLƒe
ال�سهرة
دينار كويتي

متاأخرات عقود
دينار كويتي

حقوق تاأجير
دينار كويتي

ترخي�ش
دينار كويتي

برمجيات
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

التكلفة:
في  1يناير 2015

210,483

555,877

19,087,811

1,725,128

363,494

21,942,793

في  31دي�سمبر 2015

210,483

555,877

19,087,811

1,725,128

363,494

21,942,793

الإطفاء:
في  1يناير 2015
المحمل لل�سنة
في  31دي�سمبر 2015

�سافي القيمة الدفترية:
في  31دي�سمبر 2015
التكلفة:
في  1يناير 2014
الإ�سافات
في  31دي�سمبر 2014

الإطفاء:
في  1يناير 2014
المحمل لل�سنة

-

555,877

5,514,255

498,372

260,132

6,828,635

-

-

636,261

57,504

51,625

745,390

-

555,876

6,150,516

555,876

311,757

7,574,025

210,483

12,937,295

1

210,483

555,877

-

-

210,483

555,877

19,087,811
-

19,087,811

1,169,252

1,725,128
-

1,725,128

51,737

14,368,768

361,753

21,941,052

1,741

1,741

363,494

21,942,793

-

416,907

4,877,995

440,868

208,507

5,944,277

-

138,969

636,260

57,504

51,625

884,358

في  31دي�سمبر 2014

-

555,876

5,514,255

498,372

260,132

6,828,635

�سافي القيمة الدفترية:
في  31دي�سمبر 2014

210,483

1

13,573,556

1,226,756

103,362

15,114,158

تم توزيع م�سروفات الإطفاء بين م�سروفات الت�سغيل بمبلغ  693،764دينار كويتي ( 693,765 :2014دينار كويتي) والم�سروفات الإدارية بمبلغ 51،626
دينار كويتي ( 190،594 :2014دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع.
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فيما يلي تفا�سيل ال�سركة الزميلة:
ح�سة الملكية الفعلية
ا�سم ال�سركة

بلد التاأ�سي�ص

الن�سا• الرئي�سي

2015

2014

�سركة ميتلك�ش للطاقة �ش.م.ك( .مقفلة)
�سركة المجموعة المتحدة لل�سناعات الغذائية �ش.م.ك.ع

الكويت
الكويت

مقاولت قطاع النفط
اأن�سطة التجارة العامة

%35

%35

%25

-

فيما يلي الحركة في ال�ستثمار في �سركة زميلة خال ال�سنة:

القيمة الدفترية في  1يناير
ح�سة في نتائج �سركة زميلة (اإي�ساح )4
خ�سارة انخفا�ش قيمة ا�ستثمار في �سركة زميلة
القيمة الدفترية في  31دي�سمبر

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

884,034

1,202,463

2,315,453

-

130,476

56,071

-

()374,500

3,329,963

884,034

*قامت المجموعة خال ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2015بحيازة ح�سة ملكية بن�سبة  %25في �سركة المجموعة المتحدة لل�سناعات الغذائية
�ش.م.ك.ع� ،.سركة مدرجة في �سوق الكويت لاأوراق المالية ،باإجمالي مبلغ  2,315,453دينار كويتي.
اإن ال�ستثمار في �سركة زميلة مبلغ  2,315,354دينار كويتي ( )1,306,831 :2014محتفظ به من خال محفظة مدارة من قبل طرف ذي عاقة (اإي�ساح
.)21
9

ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y
التكلفة:
في  1يناير 2015

مستبعدات

في  31دي�سمبر 2015

اأر�ش ملك حر
دينار كويتي

مباني
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

4,479,233

1,590,000

6,069,233

)(1,005,200

)(382,000

)(1,387,200

3,474,033

1,208,000

4,682,033

208,978

208,978

ال�ستهاك:

في  1يناير 2015

-

المحمل لل�سنة
متعلق بالمستبعدات

-

37,362

37,362

-

)(17,379

)(17,379

في  31دي�سمبر 2015

-

)(228,961

)(228,961

979,039

4,453,072

�سافي القيمة الدفترية:
في  31دي�سمبر 2015
التكلفة:
في  1يناير 2014
إضافات
في  31دي�سمبر 2014
ال�ستهاك:
في  1يناير 2014
المحل للسنة
المحمل لل�سنة
في  31دي�سمبر 2014

3,474,033

1,100,000

888,000

1,988,000

3,379,233

702,000

4,081,233

4,479,233

1,590,000

6,069,233

168,000

168,000

-

40,978

40,978

-

208,978

208,978
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�سافي القيمة الدفترية:
في  31دي�سمبر 2014
• كما في  31دي�سمبر  ،2015كانت القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية بمبلغ  5,207,000دينار كويتي ( 6,668,831 :2014دينار كويتي).
4,479,233

5,860,255

1,381,022

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية ا�ستنادًا اإلى تقييمات تم الح�سول عليها من اثنين من المقيمين الم�ستقلين المتخ�س�سين في تقييم هذه الأنواع من
العقارات ال�ستثمارية .اأحد هذين المقيمين هو بنك محلي قام بتقييم العقارات ال�ستثمارية بطريقة ر�سملة الإيرادات.
تدار العقارات ال�ستثمارية باإجمالي مبلغ  1,306,831دينار كويتي ( :2014ل �سيء) من قبل طرف ذي عاقة (اإي�ساح .)21
10

™«Ñ∏d áMÉàe á«dÉe äGOƒLƒe

محافظ مدارة (اأ�سهم محلية)
اأ�سهم م�سعرة
اأ�سهم غير م�سعرة

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

1,202,708

895,195

11,266,384

10,871,328

12,469,092

11,766,523

كما في  31دي�سمبر  ،2015تم اإدراج الأ�سهم غير الم�سعرة بمبلغ  11،266،384دينار كويتي( 10،871،328 :2014دينار كويتي) بالتكلفة .قامت الإدارة باإجراء
مراجعة لهذه ال�ستثمارات لتحديد ما اإذا كانت قد تعر�ست هذه ال�ستثمارات لانخفا�ش في القيمة ،وبالتالي تم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش في القيمة بمبلغ 1،082،958
دينار كويتي ( 926،953 :2014دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ( 2015اإي�ساح .)4
تدار المحافظ المدارة من قبل طرف ذي عاقة (اإي�ساح .)21
11
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مدينون تجاريون
مقدما ل�سراء عقارات ا�ستثمارية
دفعة ً
م�سروفات مدفوعة مقدم ًا
مدينون اآخرون

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

2,943,872

3,210,434

2,651,490

2,724,139

343,022

311,197

179,488

122,278

6,117,872

6,368,048

كما في  31دي�سمبر  ،2015تعر�ست الأر�سدة التجارية المدينة بمبلغ  448,528دينار كويتي ( 90,530 :2014دينار كويتي) لانخفا�ش في القيمة وتم احت�ساب
مخ�س�ش لها بالكامل.
اإن الحركات في مخ�س�ش انخفا�ش القيمة لاأر�سدة التجارية المدينة كانت كما يلي:

الر�سيد الفتتاحي
المحمل خال ال�سنة
العك�ش المحمل خال ال�سنة

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

90,530
357,998

112,463
)(21,933

448,528

90,530

كما في  31دي�سمبر ،كان تقادم الأر�سدة التجارية المدينة التي لم تنخف�ش قيمتها كما يلي:
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متاأخرة ولكن غير منخف�سة القيمة

اأكثر من 120

المجموع
دينار كويتي

30-60

90 - 60

120 - 90

يوم ًا
دينار كويتي

يوم ًا
دينار كويتي

يوم ًا
دينار كويتي

يوم ًا
دينار كويتي

2015

2,943,872

1,551,772

478,260

401,734

512,106

2014

3,210,434

1,766,862

421,159

457,396

565,017

اإن الأر�سدة المدينة متاأخرة ال�سداد في تاريخ التقارير المالية والتي لم تحت�سب المجموعة مخ�س�ش لها حيث لم يكن هناك تغيير جوهري في الجودة
الئتمانية ول تزال المبالغ تعتبر قابلة لا�سترداد .ل تحتفظ المجموعة ب�سمان على هذه الأر�سدة.

12

ôFÉ°ùîdG hCG ìÉHQC’G ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áLQóe á«dÉe äGOƒLƒe

موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة:
محافظ مدارة (اأ�سهم محلية م�سعرة)

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

71,680

405,891

تدار المحافظ المدارة من قبل طرف ذي عاقة (اإي�ساح .)21
13
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يت�سمن النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية المجمع مبالغ بيان المركز المالي المجمع التالية:

النقد في ال�سندوق
النقد في المحافظ
الأر�سدة لدى البنوك
ودائع ق�سيرة الأجل

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

20,827

1,075

69,249

1,446,786

6,075,292

3,793,442

11,000,000

10,000,000

17,165,368

15,241,303

تم اإيداع الودائع ق�سيرة الأجل لدى بنوك محلية وهي مدرجة بالدينار الكويتي وتحمل معدل فائدة فعلي بن�سبة � )1.27% :2014( 1.88%سنويا وت�ستحق
بعد �سهر واحد من تاريخ الإيداع.
14
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ام�سرح به وام�سدر وامدفوع بالكامل نقد ًا

� 404,707,580سهم ( )385,435,791 :2014بقيمة  100فل�ش
فل�ش لل�سهم مدفوع نقد ًا واإ�سدار اأ�سهم المنحة
توزيعات الأرباح النقدية واأ�سهم المنحة

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

40,470,758

38,543,579

Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d ™ªéŸG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H
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اقترح اأع�ساء مجل�ش اإدارة ال�سركة الأم بتاريخ  01مار�ش  2016توزيع اأرباح نقدية بن�سبة  %5من القيمة ال�سمية لل�سهم بواقع  5فل�ش لكل �سهم ( :2014ل �سيء)
ومكافاأة اأع�ساء مجل�ش الإدارة بقيمة  50,000دينار كويتي ( 60,000 :2014دينار كويتي) لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  .2015اإن هذا القتراح يخ�سع لموافقة
الجمعية العمومية العادية ال�سنوية لم�ساهمي المجموعة.
خال الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  7مايو  2015لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2014اعتمد م�ساهمو ال�سركة الأم اقتراح اأع�ساء مجل�ش الإدارة
باإ�سدار اأ�سهم منحة بعدد  5اأ�سهم لكل � 100سهم باإجمالي عدد � 19,271,789سهم 5( ،اأ�سهم لكل � 100سهم باإجمالي عدد � 18,354,085سهم لل�سنة المنتهية في
 31دي�سمبر .)2013
اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لم�ساهمي المجموعة بتاريخ  7يونيو  2015زيادة راأ�ش المال من  38,543,579دينار كويتي اإلى  40,470,758دينار كويتي من
خال اإ�سدار اأ�سهم منحة بعدد  5اأ�سهم لكل � 100سهم باإجمالي عدد � 19,271,789سهم ( 5اأ�سهم لكل � 100سهم باإجمالي عدد � 18,354,085سهم لل�سنة المنتهية
في  31دي�سمبر  ،) )2013وقد تم التاأ�سير بذلك في ال�سجل التجاري بتاريخ  9اأبريل .2015

15
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وفق ًا لقانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة لاأم ،تم تحويل ن�سبة  %10من ربح ال�سنة الخا�ش بم�ساهمي ال�سركة الأم قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�ش الإدارة اإلى الحتياطي القانوني .يجوز لل�سركة الأم اأن تقرر وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما يعادل
الحتياطي ن�سبة  %50من راأ�ش المال المدفوع.
اإن توزيع هذا الحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع اأرباح بن�سبة  %5من راأ�ش المال المدفوع في ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها الأرباح المحتفظ بها بتاأمين هذا الحد.
16
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وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم ،تم تحويل ن�سبة  %10من ربح ال�سنة الخا�ش بم�ساهمي ال�سركة الأم قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة
الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�ش الإدارة اإلى ح�ساب الحتياطي الختياري .يجوز اإيقاف هذا التحويل بموجب قرار �سادر من الجمعية العادية وبتو�سية من مجل�ش
الإدارة .ل توجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري.

17

áæjõN º¡°SCG
2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

عدد اأ�سهم الخزينة

3,715,747

3,538,807

ن�سبة الملكية
القيمة ال�سوقية (دينار كويتي)

0.92%

0.92%

401,301

488,355

اإن الحتياطيات المكافئة لتكلفة اأ�سهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.
18
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دائنون تجاريون (اإي�ساح )21
م�سروفات م�ستحقة
توزيعات اأرباح م�ستحقة
مقدما من عماء
دفعات ً

2015

2014

دينار كويتي
9,722,019

دينار كويتي
9,497,025

1,504,569

861,896

1,022,181

1,138,858

1,780,558

2,593,601

14,029,327

14,091,380

49
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تم الح�سول على قر�ش لأجل باإجمالي مبلغ  1،000،000دينار كويتي ( :2014ل �سيء) من اأحد البنوك المحلية ويحمل معدل فائدة فعلي بن�سبة  :2014( 3.5٪ل �سيء).
20
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خطابات �سمان
التزامات راأ�سمالية

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

8,050,574

8,033,274

1,782,532

2,681,234

اأبرمت المجموعة عدة اتفاقيات تاأجير ،ب�سورة رئي�سية ل�ستئجار اأرا�سي يقام عليها محطات الوقود .وكان الحد الأدنى لمدفوعات التاأجير الم�ستقبلية بموجب عقود
التاأجير الت�سغيلي غير القابلة لاإلغاء كما في  31دي�سمبر كما يلي:
ل يزيد عن �سنة واحدة
بعد �سنة واحدة واأقل من خم�ش �سنوات
21

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

607,364

563,984

202,455

189,587

809,819

753,571

ábÓY äGP ±GôWCG ™e äÓeÉ©e

تمثل الأطراف ذات عاقة الم�ساهمين الرئي�سيين وال�سركات الزميلة واأع�ساء مجل�ش الإدارة وموظفي الإدارة العليا بالمجموعة وال�سركات التي ي�سيطرون عليها اأو
يمار�سون عليها �سيطرة م�ستركة اأو تاأثير ًا ملمو�س ًا .تتم الموافقة على �سيا�سات ت�سعير و�سرو• هذه المعامات من قبل اإدارة ال�سركة الأم.
اإن المعامات مع اأطراف ذات عاقة المدرجة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي:

اأطراف اأخرى ذات
عاقة
دينار كويتي
تكلفة مبيعات (�سراء وقود)
م�سروفات ت�سغيل
م�سروفات اإدارية

الم�ساهم
الرئي�سي
دينار كويتي

2015

2014

الإجمالي
دينار كويتي

الإجمالي
دينار كويتي

92,034,618

92,034,618

92,088,432

74,340

-

74,340

79,890

39,801

-

39,801

39,665

-

اإن الأر�سدة مع الأطراف ذات عاقة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي:

اأطراف اأخرى
ذات عاقة
دينار كويتي
ا�ستثمار في �سركة زميلة
عقارات ا�ستثمارية
موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال
الأرباح اأو الخ�سائر
دائنون وم�سروفات م�ستحقة

الم�ساهم
الرئي�سي
دينار كويتي

2015

2014

الإجمالي
دينار كويتي

الإجمالي
دينار كويتي

2,315,453

-

2,315,453

-

1,306,831

-

1,306,831

1,306,831

12,469,092

-

12,469,092

11,766,523

71,680

-

71,680

405,891

8,846,055

8,728,756

-

8,846,055

اإن الموجودات المالية المتاحة للبيع (اإي�ساح  )10والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر (اإي�ساح  )12مدارة من قبل طرف ذي
عاقة.
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مكافاأة موظفي الإدارة العليا
مزايا ق�سيرة الأجل
مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

22

2015

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

352,888

346,288

22,472

22,472

375,360

368,760
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تم تنظيم المجموعة ،لأغرا�ش الإدارة ،اإلى وحدتي اأعمال بنا ًء على منتجاتهما وخدماتهما ولديها قطاعا ت�سغيل قابان لرفع التقارير عنهما كما يلي:
 ت�سويق الوقود والخدمات الأخرى ذات ال�سلة – يمثل بيع الوقود والخدمات الأخرى ذات ال�سلة النا�سئة عن محطات الوقود. -عمليات ال�ستثمار – يمثل ال�ستثمار في محفظة مدارة واإيداعات اأ�سواق المال ق�سيرة الأجل والعقارات.

 31دي�سمبر 2015

اإيرادات القطاع
ا�ستهاك واإطفاء
نتائج القطاع

 31دي�سمبر 2014

اإيرادات القطاع
ا�ستهاك واإطفاء
نتائج القطاع

ت�سويق الوقود
عمليات
والخدمات الأخرى
ال�ستثمار
ذات �سلة
دينار كويتي
دينار كويتي
104,560,363

غير موزعة

الإجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

-

103,945,205

)(615,158

1,030,494

292,709

146,491

1,432,332

4,664,969

)(615,158

370,420

4,147,061

ت�سويق الوقود
والخدمات الأخرى ذات عمليات ال�ستثمار
�سلة
دينار كويتي
دينار كويتي

غير موزعة

الإجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

105,631,980

)(1,145,317

-

104,486,663

998,035
5,052,163

286,189
)(1,145,317

248,098
438,698

1,573,300
4,094,340

خدمات التجزئة
للبترول والخدمات
الأخرى
دينار كويتي

عمليات
ال�ستثمار
دينار كويتي

غير موزعة
دينار كويتي

الإجمالي
دينار كويتي

موجودات القطاع كما في  31دي�سمبر 2015

63,726,669

9,369,835

4,548

73,101,052

مطلوبات القطاع كما في  31دي�سمبر 2015

12,954,137

1,022,181

1,487,798

15,464,116

موجودات القطاع كما في  31دي�سمبر 2014

59,347,618

8,362,783

164,612

67,875,013

مطلوبات القطاع كما في  31دي�سمبر 2014

11,996,981

1,138,858

1,291,673

14,427,512

23
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تكمن المخاطر �سمن اأن�سطة المجموعة ولكن يتم اإدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقيا�ش والمراقبة الم�ستمرة وفق ًا لحدود المخاطر وال�سوابط
الأخرى .اإن هذه الطريقة في اإدارة المخاطر ذات اأهمية كبيرة ل�ستمرار المجموعة في تحقيق الأرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة م�سئولية التعر�ش
للمخاطر فيما يتعلق بالم�سئوليات المنوطة به .تتعر�ش المجموعة لمخاطر الئتمان ومخاطر ال�سيولة ومخاطر ال�سوق .ل ت�سمل عملية مراقبة المخاطر
الم�ستقلة مخاطر الأعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والأعمال .تقوم �سيا�سة المجموعة على مراقبة مخاطر الأعمال تلك من خال عملية
التخطيط ال�ستراتيجي الخا�سة بالمجموعة .لم يتم اإجراء اأي تغييرات على اأهداف اأو �سيا�سات اأو اإجراءات اإدارة المخاطر خال ال�سنتين المنتهيتين في
,31دي�سمبر  2015و ,31دي�سمبر .2014

51
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اإن مخاطر الئتمان هي مخاطر اإخفاق طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد خ�سارة مالية .تتكون الموجودات المالية التي تتعر�ش لمخاطر
الئتمان ب�سورة اأ�سا�سية من الأر�سدة لدى البنوك والودائع الثابتة والمدينين.
تطبق المجموعة �سيا�سة التعامل فقط مع الأطراف المقابلة ذات الجدارة الئتمانية .ت�ستخدم المجموعة �سجاتها التجارية لت�سنيف عمائها الرئي�سيين.
تتم مراقبة تعر�ش المجموعة لمخاطر الئتمان والت�سنيف الئتماني لاأطراف المقابلة ب�سورة م�ستمرة ويتم توزيع اإجمالي قيمة المعامات المبرمة بين
الأطراف المقابلة المعتمدة.
23
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الحد الأق�سى للتعر�ص لمخاطر الئتمان

اإن تعر�ش المجموعة لمخاطر الئتمان من الأر�سدة لدى البنوك والنقد لدى مدير المحفظة والودائع الثابتة والمدينين ينتج من عجز الطرف المقابل وبحيث
يكون الحد الأق�سى لمخاطر الئتمان معاد ًل للقيمة الدفترية لاأدوات المالية .عند ت�سجيل الأدوات المالية بالقيمة العادلة ،فاإنها تمثل الحد الأق�سى الحالي
لمخاطر الئتمان ولكنها ل تمثل اأق�سى مخاطر ائتمان يمكن اأن تنتج في الم�ستقبل نتيجة التغيرات في القيم .اإن الحد الأق�سى للتعر�ش لمخاطر الئتمان هو
القيمة الدفترية المبينة في بيان المركز المالي المجمع.
كان الحد الأق�سى للتعر�ش لمخاطر الئتمان في تاريخ التقارير المالية كما يلي:

النقد والنقد المعادل (اإي�ساح )13
المدينون التجاريون (اإي�ساح )11

2015

2014

دينار كويتي

دينار كويتي

17,165,368

15,241,303

2,943,872

3,210,434

20,109,240

18,451,737

تركز مخاطر الحد الأق�سى للتعر�ص لمخاطر الئتمان
تن�ساأ التركزات عندما ي�سترك عدد من الأطراف المقابلة في اأن�سطة مت�سابهة ،اأو في اأن�سطة في نف�ش المنطقة الجغرافية ،اأو عندما يكون لهم �سمات
اقت�سادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء باللتزامات التعاقدية تتاأثر ب�سكل مماثل بالتغيرات في الظروف القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو غيرها .ت�سير
التركزات اإلى الح�سا�سية الن�سبية لأداء المجموعة نحو التطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال بذاته اأو على منطقة جغرافية معينة.
تتكون الأر�سدة التجارية المدينة من عدد كبير من العماء موزعين بين مختلف قطاعات الأعمال .يتم اإجراء تقييم ائتماني م�ستمر للمركز المالي للمدينين.
يتمثل تركز مخاطر الئتمان في عميل واحد رئي�سي بما يمثل ن�سبة  )32% :2014( 44%من الأر�سدة التجارية المدينة .ل تتعر�ش المجموعة لمخاطر الئتمان
من هذا العميل حيث اأنه جهة حكومية .تحدد المجموعة الأطراف المقابلة على اأن لهم �سمات مماثلة اإذا كانوا يمثلون جهات ذات �سلة.
23.3

ádƒ«°ùdG ôWÉîe

اإن مخاطر ال�سيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة ل�سعوبات في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية .يتم اإدارة مخاطر ال�سيولة من
خال التقييم الدوري للجدارة المالية للمدينين والتاأكد من توافر الت�سهيات البنكية الكافية.
قامت الدارة باإعداد اإطار منا�سب لإدارة مخاطر ال�سيولة لإدارة متطلبات التمويل ق�سيرة ومتو�سطة الجل واإدارة ال�سيولة .تدير المجموعة مخاطر ال�سيولة
بالحتفاظ بر�سيد كاف للنقد والنقد المعادل والمراقبة الم�ستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمقدرة وتوافق ا�ستحقاقات الموجودات المالية.
ت�ستحق كافة المطلوبات المالية للمجموعة خال �سنة واحدة من تاريخ بيان المركز المالي المجمع.
يلخ�ش الجدول التالي قائمة ا�ستحقاق المطلوبات المالية على المجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخ�سومة:
عند الطلب
دينار كويتي

اقل من  3ا�سهر
دينار كويتي

�سهرا
ً 12-3
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

دائنون وم�سروفات م�ستحقة
قر�ص لأجل

1,022,181

12,430,103

577,043

14,029,327

-

1,011,667

-

1,011,667

دائنون وم�سروفات م�ستحقة

1,138,858

12,853,579

98,943

14,091,380

2015

2014
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اإن مخاطر ال�سوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغيرات في اأ�سعار ال�سوق .تتكون مخاطر ال�سوق من مخاطر
اأ�سعار الفائدة ومخاطر العمات الأجنبية ومخاطر اأ�سعار الأ�سهم .يتعلق تحليل الح�سا�سية في الأق�سام التالية بالمركز المالي كما في  31دي�سمبر في ال�سنتين
 2015و .2014
 23.3.1مخاطر العمات الأجنبية
اإن مخاطر العمات الأجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغيرات في اأ�سعار �سرف العمات الأجنبية .يتعلق
تعر�ش المجموعة لمخاطر التغيرات في العمات الأجنبية ب�سورة رئي�سية باأن�سطة الت�سغيل لدى المجموعة (حيث يتم اإدراج الإيرادات اأو الم�سروفات بعملة
مختلفة عن عملة العر�ش للمجموعة).
ل تتعر�ش المجموعة لمخاطر العمات الأجنبية حيث اأغلبية الموجودات والمطلوبات مدرجة بالدينار الكويتي.
 23.3.2مخاطر اأ�سعار الفائدة
اإن مخاطر معدلت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية الم�ستقبلية لاأداة المالية نتيجة للتغيرات في اأ�سعار معدلت الفائدة في ال�سوق.
ل تتعر�ش المجموعة لمخاطر التغيرات في معدلت الفائدة حيث اأن المجموعة لي�ش لديها اأي موجودات اأو مطلوبات تحمل فائدة كما في تاريخ التقارير المالية.

2015

الزيادة/النقص
في النقاط
اأساسية

التأثير على
أرباح السنة
دينار كويتي

2014

±100

110,000

±100

100,000

 23.3.3مخاطر اأ�سعار الأ�سهم
اإن مخاطر اأ�سعار الأ�سهم هي مخاطر انخفا�ش القيمة العادلة لاأ�سهم نتيجة التغيرات في م�ستويات موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة اأ�سعار الأ�سهم الفردية .تتعر�ش
المجموعة لمخاطر اأ�سعار الأ�سهم على ا�ستثماراتها المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر .تدير المجموعة هذه المخاطر من خال تنويع
ا�ستثماراتها فيما يتعلق بتركز قطاعات الأعمال.
يو�سح الجدول التالي ح�سا�سية بيان الدخل المجمع للتغيرات المحتملة ب�سورة معقولة في اأ�سعار الأ�سهم ،مع الحتفاظ بكافة المتغيرات الأخرى ثابتة.

الزيادة  /النق�ص
في اأ�سعار الأ�سهم
()%

التاأثير على ربح ال�سنة
دينار كويتي

2015

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر

+5

+3,584

+5

+20,295

2014

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر
24
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اإن هدف المجموعة الرئي�سي من اإدارة راأ�ش المال هو �سمان المحافظة على معدلت راأ�ش المال الجيدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وتحقيق اأعلى قيمة يح�سل
عليها الم�ساهمون.
تقوم المجموعة باإدارة هيكل راأ�ش المال واإجراء تعديات عليه في �سوء التغيرات في الظروف القت�سادية .للمحافظة على هيكل راأ�ش المال اأو اإجراء تعديات
عليه ،يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات الأرباح اإلى الم�ساهمين اأو رد راأ�ش المال اإلى الم�ساهمين اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة .لم يتم اإجراء اأي تغييرات في
الأهداف اأو ال�سيا�سات اأو الإجراءات خال ال�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر .2014
يتكون راأ�ش المال من بنود راأ�ش المال والحتياطي القانوني والحتياطي الختياري وا�سهم الخزينة والأرباح المحتفظ بها ويقدر ذلك بمبلغ  57,438,731دينار
كويتي كما في  31دي�سمبر  53،291،670 :2014( 2015دينار كويتي).

53
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مقدما والدائنين والم�سروفات
يلخ�ش الجدول التالي قائمة ال�ستحقاق لموجودات ومطلوبات المجموعة .ت�ستند قائمة ا�ستحقاق المدينين والمدفوعات ً
الم�ستحقة في نهاية ال�سنة اإلى ترتيبات ال�سداد التعاقدية .تم تحديد قائمة ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات ا�ستنادًا اإلى تقدير الإدارة لت�سييل تلك
الموجودات.

 31دي�سمبر 2015

الموجودات
نقد ونقد معادل
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر
مقدما
مدينون ومدفوعات ً
ب�ساعة
موجودات مالية متاحة للبيع
عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار في �سركة زميلة
موجودات غير ملمو�سة
عقار ومعدات
اإجمالي الموجودات
المطلوبات
دائنون وم�سروفات م�ستحقة
ر�ش لأجل
مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين
اإجمالي المطلوبات

خال  3اأ�سهر
دينار كويتي
17,165,368

� 12-3سه ًرا � 5-1سنوات الإجمالي
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
-

-

17,165,368

-

71,680

-

71,680

3,278,708

2,238,051

601,113

6,117,872

-

376,445

-

376,445

-

-

12,469,092

12,469,092

-

-

4,453,072

4,453,072

-

-

3,329,963

3,329,963

-

-

14,368,768

14,368,768

-

-

14,748,792

14,748,792

20,444,076

2,686,176

49,970,800

73,101,052

10,744,200

1,504,569

1,780,558

14,029,327

1,000,000

-

-

1,000,000

-

-

434,789

434,789

11,744,200

1,504,569

2,215,347

15,464,116
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تتكون الأدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما هو مو�سح في اإي�ساح .2
اإن القيمة العادلة لاأدوات المالية ل تختلف ب�سورة جوهرية عن قيمتها الدفترية با�ستثناء بع�ش الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة (اإي�ساح
 .)10بالن�سبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال�سائلة اأو ذات فترة ا�ستحقاق ق�سيرة الأجل (اأقل من اثني ع�سر �سهر ًا) من المفتر�ش اأن القيمة الدفترية
تعادل القيمة العادلة تقريب ًا .ي�سري هذا الفترا�ش ا ً
أي�سا على الأدوات المالية ذات المعدلت المتغيرة.
ádOÉ©dG áª«≤∏d »eô¡dG ∫hóédG
كما في  31دي�سمبر تحتفظ المجموعة بالأدوات المالية التالية المقا�سة بالقيمة العادلة.
ت�ستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لاأدوات المالية والإف�ساح عنها من خال اأ�سلوب التقييم:
الم�ستوى  :1الأ�سعار المعلنة (غير المعدلة) في الأ�سواق الن�سطة للموجودات المماثلة اأو المطلوبات المماثلة؛
الم�ستوى  :2الأ�ساليب الأخرى والتي يمكن ماحظة جميع مدخاتها ذات التاأثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة اإما ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة.
الم�ستوى  :3الأ�ساليب التي ت�ستخدم المدخات ذات التاأثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة والتي ل ت�ستند على بيانات يمكن ماحظتها في ال�سوق.
الم�ستوى 1
2015

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر
محفظة مدارة (اأ�سهم محلية م�سعرة)

دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

71,680

71,680

71,680

71,680

1,202,708

1,202,708

1,202,708

1,202,708

الم�ستوى 1
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

405,891

405,891

405,891

405,891

895,195

895,195

895,195

895,195

موجودات مالية متاحة للبيع

محفظة مدارة (اأ�سهم محلية)
اأ�سهم م�سعرة
2014

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال الأرباح اأو الخ�سائر
محفظة مدارة (اأ�سهم محلية م�سعرة)
موجودات مالية متاحة للبيع

موجودات مالية (اأ�سهم محلية م�سعرة)
اأ�سهم م�سعرة

-

كما في  31دي�سمبر  ،2015تم اإدراج بع�ش الموجودات المالية المتاحة للبيع بالتكلفة بمبلغ  11,266,384دينار كويتي
( 10,871,328 :2014دينار كويتي) نظ ًرا لأن يمكن قيا�ش القيمة العادلة ب�سورة موثوق منها.

-

55

57

رقم المحطة
Station No.

المنطقة
Station Name

2
5
7
8
9
13
19
20

Sheraton roundabout - دوار الشيراتون
AL-Mansouriya - المنصورية
AL-Dhaher - الظهر
Abu Hulifa - أبو حليفة
AL Jahra - Express Way -  الطريق السريع-الجهراء
Salwa - سلوي
Ras Al Zour - راس الزور
Failaka Island - جزيرة فيلكا

21
22
25
27
30
32
34
43

Al-Faiha - الفيحاء
Al-Qadsiya - القادسية
AlSalmiya - Blajat street -  شارع الباجات- السالمية
Al-Sulaibikhat - الصليبيخات
Al-Fahaheel - الفحيحيل
Khaitan - خيطان
Hawally - Tunis Street -  شارع تونس- حولي
Shuaiba Road - Al Ada’ama  اأدعمي- طريق الشعيبة

44
46
48
51
53
56
61
63

Jleeb Al-Shiyoukh - جليب الشيوخ
Jleeb Al-Shiyoukh - جليب الشيوخ
Shaab Gulf Street - شارع الخليج العربي- الشعب
United Nations Roundabout - دوار اأمم المتحدة
Jahra-Water Station -  محطة المياه- الجهراء
Rawda - الروضة
Al Moubarakiya -  بيان- المباركية
Al Sabahiya - الصباحية

66
74
76
80
81
84
91
97
99

Sabah Al Salem - صباح السالم
Mina Abdullah - ميناء عبداه
Ardiya Co-op - العارضية
Al-Farwaniya - الفروانية
Al-Sulaibiyah - الصليبية
Jaber Al Ali - جابر العلي
Al-Rabiya - الرابية
Al Andalous - Al Riqai -  الرقعي- اأندلس
Al-Adan - العدان

106
108
111
113
115
116
117
123
124

Qairawan - قيروان
Saad Al-Abdullah - سعد العبداه
Magwa - المقوع
Shuwaikh - الشويخ
Sabahiya - الصباحية
West Hadiya - غرب هدية
Hitteen - حطين
Al-Aquila - العقيلة
Massayal - المسايل

Kerosene كروسن
Ultra الرا

Diesel ديزل
Premium ممتاز

Super Premium خصوي

