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نبذة عن السور
ا�سم ال�شركة� :شركة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش.م.ك)

رقم ال�سجل التجاري وتاريخ القيد� :سجل تجاري  113393قيد بتاريخ � 9أبريل 2006

ر�أ�س المال الم�صدرالمدفوع 34,960,162.500 :دينار كويتي
عدد الأ�سهم الم�صدرة والمكتتب بها� 349,601,625 :سهم
عدد الأ�سهم الم�صرح بها� 300,000,000 :سهم
المقر الرئي�سي :دولة الكويت  -منطقة المرقاب  -قطعة � - 3شارع عمر بن الخطاب  -برج مدينة الأعمال الكويتية
العنوان البريدي� :ص.ب 28396 :ال�صفاة  13144-الكويت
ت�أ�س�ست �شركة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش .م  .ك) بموجب المر�سوم الأميري رقم ( )297ل�سنة  2005وال�صادر بتاريخ  2005/11/22ك�شركة
م�ساهمة عامة كويتية لتمار�س الأغرا�ض التي �أ�س�ست من �أجلها ح�سب عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي وهي على النحو التالي :
تملك وحيازة و�إن�شاء و�إ�ستئجار وت�شغيل و�صيانة محطات التزود بالوقود ف�ض ًال عن �إن�شاء وتطوير وت�شغيل و�صيانة مراكز خدمة العمالء بتلك
المحطات .ولها �أن تقدم هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم لل�سيارات والمعدات بما في ذلك تغيير زيوت وغ�سل ال�سيارات وخدمات ور�ش
ال�صيانة والت�صليح والفح�ص الفني للمركبات وخدمات الأ�سواق المركزية.
القيام بما تتطلبه الفقرة ال�سابقة من �أعمال التعبئة والتخزين والنقل والإتجار في المنتجات والم�صنعات البترولية بال�شراء والبيع بالجملة
والتجزئة.
�شراء وا�ستئجار وتملك وبيع الأرا�ضي والعقارات في المواقع المختلفة بهدف تحقيق �أغرا�ض ال�شركة في الفقرتين ال�سابقتين .
ويكون لل�شركة مبا�شرة الأعمال ال�سابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج ب�صفة �أ�صلية �أو وكالة .ويجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة �أو �أن
ت�شترك ب�أي وجه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهه ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على تحقيق �أغرا�ضها في الكويت �أو في الخارج .ولها �أن تن�شئ
�أو ت�شارك �أو ت�شتري هذه الهيئات �أو �أن تلحقها بها.

11

12

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك  -التقرير السنوي 2012

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك  -التقرير السنوي 2012

رسالتنا
ت�سعى «ال�سور» من خالل �إمكاناتها وقدراتها الالمتناهية �إلى ت�أكيد مفهوم الجودة والتكامل وذلك من خالل تعزيز عملياتها الناجحة لبناء الثقة،
والتواجد المرموق للعالمة التجارية لل�شركة على كافة الأ�صعدة والم�ستويات ،وتتعهد ال�شركة بتقديم منتجات مبتكرة وخدمات متقدمة �صديقة
للبيئة ومواكبة الحتياجات المجتمع على النطاقين المحلي والإقليمي.

رؤيتنا
�أن نحتل مكانة ريادية ك�شركة كبرى لت�سويق الوقود ،باعتماد �أن�شطة اال�ستحواذ وبناء التحالفات وال�شراكات الإ�ستراتيجية من جهة ،وتوفير حلول
في مجال الطاقة تت�سم بالتكامل والتنويع وت�سهم في نمو عوائدنا ،وارتقاء �سمعتنا ،وتعزيز ح�ضورنا.

قيمنا في العمل
القيادة والتميز  -نحن في �شركة 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 �أو منتجاتنا �أو �أعمالنا.
�أننا ملتزمون بتقديم ٍ

الثقة والنزاهة  -ن�سعى �إلى بناء عالقة طويلة الأمد مع عمالئنا و�شركائنا وموظفينا والمجتمع الذي نعمل فيه ،تقوم على االحترام
والثقة وتعتمد �أعلى درجات النزاهة.
النمو والأداء  -نتطلع القتنا�ص الفر�ص المالئمة ل�صالح �شركائنا وم�ساهمينا وتحقيق عوائد مجزية على ا�ستثماراتهم ،ومنح فريق
عملنا فر�صة التقدم بما يوازي التطورات التي ت�شهدها ال�شركة.
االلتزام والإخال�ص  -ن�سعى �إلى تحقيق �أهدافنا وتوفير بيئة عمل مالئمة ومهنية لتطوير قدرات فريق عملنا.

الم�س�ؤولية واحترام المجتمع  -نلتزم بالمواطنة الم�س�ؤولة من خالل احترام البيئة والمجتمع ب�شكل فعال.
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أعضاء مجلس اإلدارة

طالل �أحمد الخر�س
م .جابر �أحمد غ�ضنفر
عي�سى �إبراهيم المو�سى
د .محمد هايل عطية
م�شعل يعقوب العمر
هاني فواز عبدالرحمن
طريف محمد العو�ضي
خالد عبدالعزيز العجيل
وليد خالد البدر

رئي�س مجل�س االدارة والع�ضو المنتدب
نائب رئي�س مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
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اإلدارة التنفيذية

طالل �أحمد الخر�س
م .جابر احمد غ�ضنفر
�سالم خ�ضر الح�ساوي
هاني محمد القالف
�إيهاب جميل �إ�سحق
م .عبد الأمير مال اهلل الجزاف
م .طه �أحمد الخر�س
عبداهلل �إبراهيم �أ�شكناني

رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
نائب الرئي�س التنفيذي  -قطاع الم�شاريع والخدمات الفنية الم�ساندة
نائب الرئي�س -قطاع المبيعات والت�سويق والعالقات العامة
نائب الرئي�س – قطاع الموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية
نائب رئي�س  -قطاع المالية والح�سابات
نائب الرئي�س – قطاع العمليات والخدمات اللوج�ستية
نائب الرئي�س -قطاع الخدمات الفنية الم�ساندة
نائب الرئي�س – قطاع تطوير الأعمال
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ال�سادة الم�ساهمين،
يطيب لي �أن �أهديكم �أنا وزمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أطيب
التحيات ،و�أن �أ�ضع بين �أيديكم التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ل�شركة ال�سور
لت�سويق الوقود عن ال�سنة المالية المنتهية في .2012/12/31
حيث نفذت ال�شركة خالل عام  2012العديد من الم�شاريع
اال�ستيراتيجية الهادفة �إلى تحديث وتطوير محطات تعبئة الوقود
«�ألفا» ،و�صو ًال �إلى رفع م�ستوى الأداء العام بالمحطات.
�إ�ضافة �إلى ح�صول ال�شركة على تجديد عقد وزارة الداخلية لتوريد
بطاقات التزود بالوقود وت�شغيل و�إدارة و�صيانة المحطات التابعة لوزارة
الداخلية وذلك بف�ضل النجاح الذي حققته الإدارة التنفيذية بتنفيذ
بنود العقد للفترة ال�سابقة والتي �أتمت �أربع �سنوات وهلل الحمد.
بد�أت ال�شركة في تحديث وتطوير العديد من المحطات منها محطة
ال�شويخ وذلك من خالل �إدخال الخدمات والأن�شطة المتعددة الجديدة
و�إ�ضافة جزر تعبئة الوقود لمنتج الديزل للمركبات الكبيرة ،كما تم بناء
مخزن لقطع غيار واحتياجات المحطات بالإ�ضافة �إلى �أنه �سيتم توفير
خدمة الفح�ص الفني لل�سيارات في نهاية �سنة  ،2013حيث تعتبر هذه
الخدمة هي الأولى من نوعها في محطات تعبئة الوقود بدولة الكويت،
والتي �ست�ساهم في تلبية احتياجات جميع عمالء محطات �ألفا.

تقرير
مجلس اإلدارة

وكذلك محطة �أبو حليفة� ،أدخل عليها خدمات و�أن�شطة جديدة منها
�أكبر مبنى للوجبات ال�سريعة والذي بلغت م�ساحته  400م� ،²إ�ضافة
�إلى الخدمات الأخرى كمحطة الغ�سل الآلي لل�سيارات ومركز الخدمة
ال�سريعة لل�سيارات وال�سوق المركزي ،وتوفير جميع المنتجات البترولية
بالمحطة ،كما تم �إعادة بناء و�صيانة محطة ال�سالمية وتحديثها بجميع
الخدمات والأن�شطة المرغوبة من قبل العمالء كمركز للخدمة ال�سريعة
لل�سيارات ومحطة الغ�سل الآلي لل�سيارات وال�سوق المركزي.
وبالن�سبة لمحطات الرو�ضة والعار�ضية والمباركية وبيان والرابية فقد
تم �إن�شاء و�صيانة محطة الغ�سل الآلي لل�سيارات التي بلغ �إجمالي عددها
( )10محطات ،وكذلك ّتم االنتهاء من �إن�شاء مراكز خدمة ال�سيارات
ال�سريعة التي بلغ عددها الإجمالي ( )5مراكز و�أي�ض ًا االنتهاء من �إن�شاء
ال�سوق المركزي لعدد �إجمالي ( )4محطات.
وفيما يتعلق بالمحطات ذات الحجم ال�صغير ،محطتي ال�صليبيخات
والفيحاء ،فقد ت ّمت �إعادة تحديثها وفق ًا للعالمة التجارية المميزة
.
�ألفا
ومن �أهم الإنجازات في �سنة  2012هو االنتهاء من �إن�شاء و�صيانة محطة
العقيلة الجديدة التي تحتوي على العديد من الخدمات والأن�شطة الحديثة
منها خدمة الغ�سل الآلي لل�سيارات ومركز الخدمة ال�سريعة لل�سيارات
وت�ضم
وال�سوق المركزي والكافيه حيث تبلغ م�ساحة المحطة  6300م²
ّ
عدد ( )4جزر لتعبئة الوقود ،وعدد ( )8مزودات مزدوجة الخدمة من
كال الجانبين وجميع �أنواع الوقود ومنها (الممتاز ،الخ�صو�صي ،الألترا،
الديزل) ،وبيع الكيرو�سين بوا�سطة العبوات الآمنة.

وبالتعاون مع �شركة البترول الوطنية الكويتية قامت ال�شركة بتركيب
نظام  ATGنظام قيا�س الخزانات الأوتوماتيكي الذي �أ�صبح �ضرورة
لربط و�إدارة حركة مخزون جميع المنتجات البترولية في المحطات
مع م�ستودعات �شركة البترول الوطنية الكويتية (�صبحان والأحمدي)
لقيا�س ومراقبة كمية المخزون من الوقود في الخزانات وحركة البيع
والتفريغ والك�شف عن �أي ت�سريب للوقود خارج خزانات الوقود وفق ًا
لأحدث الموا�صفات والتقنيات الفنية.
هذا وقد تم تركيب نظام ا�سترجاع الأبخرة المتطايرة Vapor
� Recovery Systemأثناء تفريغ الناقلة للوقود و�إعادتها �إلى الناقلة
وتعبئة �سيارات العمالء و�إعادتها �إلى خزان الوقود مرة �أخرى.

واهتمت ال�شركة ب�إحدى الم�شاريع البيئية والتي كان لها الأثر الكبير
على �أداء ال�شركة حيث تم تنظيم عدد ( )2محا�ضرة ولقاءات لمهند�سي
جمعية حماية البيئة وتنفيذ م�شاريع �إعادة ت�صنيع المخلفات الورقية
والبال�ستيكية والذي كان دور ال�شركة فيه هو تجميع هذه المخلفات في
براميل خا�صة ومن ثم �إر�سالها �إلى م�صنع �إعادة التدوير لال�ستفادة
منها بد ًال من رميها بالقمامة دون جدوى ،وبذلك ت�صبح �أول محطات
وقود �صديقة للبيئة.
فتم ت�شغيل مطاعم الوجبات
�أما فيما يخ�ص الإنجازات اال�ستثمارية ّ
ال�سريعة في بع�ض محطات �ألفا وهي مطعم ماكدونالدز ومطعم �صب واي.
هذا وقد حققت ال�شركة خالل العام � 2012أرباح ًا �صافية بلغت
قيمتها نحو  4,046,958د.ك (فقط �أربعة ماليين و�ستة و�أربعون �ألف
وت�سعمائة وثمانية وخم�سون دينار كويتي ال غير) من �إجمالي مبيعاتها
المقدرة بنحو  92,330,786د.ك (فقط اثنان وت�سعون مليون
وثالثمائة وثالثون �ألف و�سبعمائة و�ستة وثمانون دينار كويتي ال غير)،
حيث بلغت عائدات ال�سهم  11.67فل�س ًا وفي الوقت نف�ســه زادت حقوق
الم�ساهمين للعام  2012بن�سبة  8.83%حيــث بلغ ــت 46,828,228
د.ك (فقط �ستة واربعون مليون وثمانمائة وثمانية وع�شرون ومائتان
وثمانية وع�شرون دينار كويتي ال غير).
وي�سرني �أن �أنتهز هذه المنا�سبة لأعرب عن �شكري وتقديري لعمالء
ال�شركة على ثقتهم بنا كما يطيب لي �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير
لجميع الجهات الحكومية بالدولة ذات العالقة (الهيئة العامة للبيئة،
الإدارة العامة للإطفاء ،بلدية الكويت� ،إدارة �أمالك الدولة) وال�شكر
مو�صول لم�ؤ�س�سة البترول الكويتية و�شركة البترول الوطنية الكويتية
لتعاونهما ودعمهما لأن�شطة ال�شركة بما يحقق الهدف المن�شود
لخدمات محطات الوقود وي�سهم في نمو عمليات ال�شركة خالل
ال�سنوات القادمة ب�إذن اهلل.

طالل �أحمد الخر�س
رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
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اإلنجازات
 - 1تطوير الخدمات و�إ�ضافة �أن�شطة جديدة
مع بداية العام  2012د�أبت �شركة ال�سور لت�سويق الوقود على تنفيذ
و�إنجاز العديد من الم�شاريع اال�ستراتيجية الهادفة لتحديث وتطوير
محطات تعبئة الوقود «�ألفا» و�إ�ضافة خدمات جديدة ت�ساهم في
تحقيق رغبة العميل من خالل التميز بتعدد الخدمات المتوفرة
بالمحطات ،ومن �أهم الإنجازات التي تم تحقيقها:
• تطوير محطة ال�شويخ رقم ( )113من خالل �إدخال الخدمات
والأن�شطة المتعددة منها:
� -1إ�ضافة جزر تعبئة الوقود لمنتج الديزل للمركبات الكبيرة.
 -2بناء مخزن لقطع الغيار واحتياجات المحطات.
� -3إن�شاء مبنى خدمة الفح�ص الفني لل�سيارات ،حيث �ستتميز
محطات «�ألفا» بهذه الخدمة لأنها تعتبر الأولى من نوعها في
محطات الوقود.
•	�إعادة بناء و�صيانة محطة �أبو حليفة ( )8لما تمت ا�ضافته عليها
من خدمات و�أن�شطة جديدة منها:
� -1أكبر مبنى للوجبات ال�سريعة و هو قيد االن�شاء وتبلغ م�ساحته
400م.2
� -2إن�شاء محطة غ�سل �آلي لل�سيارات وخدماتها المتعددة وهي
قيد ال�صيانة.
 -3العمل على �إن�شاء مركز الخدمة ال�سريعة لل�سيارات.
 -4العمل على �إن�شاء �سوق مركزي.
• �إعادة بناء و�صيانة محطة ال�سالمية رقم  25وتحديثها بجميع
الخدمات والأن�شطة المرغوبة من قبل العمالء كمركز للخدمة
ال�سريعة لل�سيارات ومحطة الغ�سل الآلي لل�سيارات وال�سوق المركزي.
• تجديد عقد وزارة الداخلية لتوريد بطاقات التزود بالوقود
وت�شغيل و�إدارة و�صيانة المحطات التابعة لوزارة الداخلية
حتى  2013/3/31وذلك بف�ضل النجاح الذي حققته الإدارة
التنفيذية لإدارتها بتنفيذ بنود العقد للفترة ال�سابقة والتي بلغت
�أربع �سنوات وهلل الحمد.
• كل من محطات الرو�ضة والعار�ضية والمباركية وبيان والرابية
فقد تم �إن�شاء و�صيانة محطة الغ�سل الآلي لل�سيارات التي بلغ
�إجمالي عددها ( )10محطات ،وكذلك االنتهاء من �إن�شاء مراكز
خدمة ال�سيارات ال�سريعة عدد �إجمالي ( )5مراكز و�أي�ض ًا االنتهاء
من �إن�شاء ال�سوق المركزي لعدد �إجمالي ( )4محطات.
•	�إعادة تحديث محطتي ال�صليبيخات رقم ( )27والفيحاء رقم
.
( )21وفق ًا للعالمة التجارية المميزة �ألفا
• االنتهاء من �إن�شاء و�صيانة محطة العقيلة الجديدة والتي تحتوي

•

•

•

•

على العديد من الخدمات والأن�شطة الحديثة منها خدمة الغ�سل
الآلي لل�سيارات ومركز الخدمة ال�سريعة لل�سيارات وال�سوق
المركزي والكافيه حيث تبلغ م�ساحة المحطة  6300م²
وعدد  4جزر لتعبئة الوقود ،وبواقع عدد  8مزودات مزدوجة
الخدمة من كلي الجانبين وبجميع �أنواع الوقود ومنها (الممتاز،
الخ�صو�صي ،الألترا ،الديزل) ،وبيع الكيرو�سين بوا�سطة
العبوات الآمنة.
بالتعاون مع �شركة البترول الوطنية الكويتية قامت �شركة ال�سور
لت�سويق الوقود بتركيب نظام  ATGنظام قيا�س المخزون
الأوتوماتيكي والذي �أ�صبح �ضرورة لربط و�إدارة حركة مخزون
جميع المنتجات البترولية في المحطات مع م�ستودعات �شركة
البترول الوطنية الكويتية (�صبحان والأحمدي) لقيا�س ومراقبة
كمية المخزون من الوقود في الخزانات وحركة البيع والتفريغ
والك�شف عن �أي ت�سريب للوقود خارج خزانات الوقود وفق ًا
لأحدث الموا�صفات والتقنيات الفنية.
تم تركيب نظام ا�سترجاع الأبخرة المتطايرة Vapor Recovery
� Systemأثناء تفريغ الناقلة للوقود و�إعادتها �إلى الناقلة وتعبئة
�سيارات العمالء و�إعادتها �إلى خزان الوقود مرة �أخرى.
نظمت ال�شركة �إحدى الم�شاريع البيئية والتي كان لها الأثر الكبير
على �أداء ال�شركة حيث تم تنظيم عدد ( )2محا�ضرة ولقاءات
لمهند�سي جمعية حماية البيئة وتنفيذ م�شاريع �إعادة ت�صنيع
المخلفات الورقية والبال�ستيكية والذي كان دور ال�شركة فيه هو
تجميع هذه المخلفات في براميل خا�صة ومن ثم �إر�سالها �إلى
م�صنع �إعادة التدوير لال�ستفادة منها بد ًال من رميها بالقمامة
دون جدوى.
ت�شغيل مطاعم الوجبات ال�سريعة في بع�ض محطات �ألفا وهي
مطعم ماكدونالدز ومطعم �صب واي.

 - 2الإنجازات الت�سويقية

في عام � ،2012شهدت �شركة ال�سور تطور ًا ملحوظ ًا بالإ�ضافة �إلى
الكثير من الأهداف التي تحققت في قطاع المبيعات والت�سويق:
•	�إ�ضافة ثالث فئات جديدة من بطاقات تعبئة الوقود 15 :د.ك
و 50د.ك و 100د.ك م�سبقة الدفع.
• تجديد العقد مع وزارة الداخلية لمدة خم�سة �شهور.
• تقديم خدمات جديدة لوزارة الداخلية (بطاقات م�سبقة الدفع)
في بع�ض المنا�سبات.
• تم تنظيم حملة رم�ضان الت�سويقية لعام .2012
• التعاقد مع �شركات الوجبات ال�سريعة (ماكدونالدز – �صب
واي) وت�شغيل ال�سوق المركزي (بقالة) بالإ�ضافة �إلى �شركة
(مافرا) لت�شغيل محطة غ�سل ال�سيارات في محطة المن�صورية
رقم (.)5

• تم تنظيم محا�ضرتين حول �إعادة التدوير وتوزيع علب لفرز
النفايات داخل ال�شركة.
•	�إبرام عقد اتفاق مع �شركة �أبراج لإنتاج زجاجات مياه تحمل
�شعار «�ألفا».
• الح�صول على عقد تفوي�ض من برنامج دعم العمالة الوطنية من
�أجل ت�شجيع المواطنين على العمل في القطاع الخا�ص.
• رعاية برنامج �سوالف على قناة فنون.
• ا�ستقبال وفد الت�سويق والإعالنات لمطاعم الوجبات ال�سريعة
«ماكدونالدز» من �أ�ستراليا وا�صطحابه لزيارة محطات الوقود
التابعة ل�شركة ال�سور.

 - 3الح�صة ال�سوقية

بنا ًء على ما تم ذكره وبف�ضل قرارات الإدارة العليا بال�شركة وجهود
الأخوة منت�سبي �شركة ال�سور لت�سويق الوقود في تنفيذ الإ�ستراتيجات
والخطط الت�سويقية لعام  2012تمكنت ال�شركة من الإ�ستمرار في
تحقيق نتائج �إيجابية لل�سنة الرابعة على التوالي من مبيعات الوقود
حيث بلغت ح�صتها ال�سوقية في نهاية العام  35% – 2012بزيادة
قدرها  0.91%عن العام .2011

 - 4قوى العمالة الوطنية

و�ضعت ال�شركة خطة احالل القوى العاملة في كافة مرافق ال�شركة
�سواء في المحطات �أو المكتب الرئي�سي مو�ضع التنفيذ منذ انطالقتها
حيث ا�ستطاعت خالل عام  2012رفع ن�سبة القوى العاملة الوطنية
في كافة مرافق ال�شركة ،حيث وظفت ال�شركة �أكثر من  150موظف ًا
كويتي ًا في محطات �ألفا للوقود .بالإ�ضافة الى تدريب  150موظف
حتى يت�سنى لهم �أن ي�صبحوا معتمدين في المحطة وذلك بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي.

األهداف والخطط
المستقبلية
•	�إن�شاء «مركز خدمة هاتفية» لعمليات ال�صيانة داخل المحطات.
• العمل على تطوير و�إن�شاء و�صيانة كل من محطة المن�صورية رقم
( ،)5ومحطة الجهراء رقم ( ،)9ومحطة القاد�سية رقم (،)22
ومحطة طريق �شعيبة (الأدعمي) رقم ( ،)43ومحطة �سلوى
رقم ( ،)13ومحطة الم�سيلة رقم ( ،)124ومحطة ال�سالمي
رقم ( )125من خالل �إ�ضافة جزر ومنتجات ومباني الأن�شطة
الجديدة من �سوق مركزي ومطاعم الوجبات ال�سريعة ومحطات
غ�سل ال�سيارات ومراكز الخدمة ال�سريعة للمركبات.
• تقديم �أف�ضل الخدمات في جميع المحطات للمحافظة و�ضمان
جودة الخدمة المقدمة لعمالء �ألفا.
• العمل على توظيف وتدريب العمالة الكويتية.
• اال�ستمرار في تطوير الأنظمة الآلية وا�ستحداث �أنظمة جديدة
لتعزيز الخدمات التي تقدمها ال�شركة ولمواكبة التطور العالمي.
• توفير منتجات وخدمات مبتكرة ب�أ�سعار تناف�سية.
• توطيد عالقة العمالء بال�شركة من خالل برنامج الوالء ،حيث
ت�صبح ال�شركة خيار العمالء الأول.
• الم�شاركة في الم�ؤتمرات والمنتديات المحلية والعالمية وزيارة
المعار�ض الدولية للإطالع على كل ما هو جديد في مجال تطوير
وتحديث المحطات من �أجل تعزيز قدرات ال�شركة فنيا و�إداريا.
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كلمة شكر وعرفان
تتقدم �شركة ال�سور لت�سويق الوقود بجزيل ال�شكر وعظيم الإمتنان
لجميع من �ساهموا في تحقيق النجاح الذي حققته ال�شركة خالل
ال�سنة المالية  2012وبهذه المنا�سبة نقدم �أ�سمى �آيات العرفان
�إلى مقام �صاحب ال�سمو �أمير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد الجابر
ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ،على قيادته الحكيمة لدولة الكويت،
ودعمه ال�سامي لإقت�صادنا المحلي وحر�صة الدائم على تفعيل عجلة
التنمية والتطوير.

شكرا ً
ل
ك
م

كما نود �أن نتقدم بال�شكر والعرفان لكل من م�ؤ�س�سة البترول الكويتية
و�شركة البترول الوطنية الكويتية ،على كل ما قدموه لنا من م�ساعدة
كريمة وم�شورة م�ستمرة .كما نخ�ص بال�شكر الهيئة العامة للبيئة،
والإدارة العامة للإطفاء في الكويت وبلدية الكويت.
و ي�سر �شركة ال�سور لت�سويق الوقود تقديم جزيل ال�شكر لجميع العاملين
فيها لوفائهم وحر�صهم الدائم وعملهم الد�ؤوب لن�صل و�إياهم لما
حققته ال�شركة من �إنجازات خالل العام الما�ضي.
فمن خالل �إلتزامهم وتعاونهم فيما بينهم ومع ال�شركة ،كان هذا
النجاح وبهم ت�ستمر ال�شركة بالتقدم والإزدهار والإنت�شار.
فلكم كل ال�شكر والتقدير على جهودكم ودعمكم المتوا�صل ،فنحن ننمو
ونتطور معكم وبكم...
�شركة ال�سور لت�سويق الوقود
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك
البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين
 31ديسمبر 2012
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
�إلى ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي
�شركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك
تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة ل�شركة ال�سور لت�سويق للوقود �ش.م.ك“( .ال�شركة الأم”) و�شركتها التابعة (ي�شار �إليها مع ًا
بـ”المجموعة”) ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31دي�سمبر  2012وبيانات الدخل والدخل ال�شامل والتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة والمعلومات الإي�ضاحية الأخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات المالية المجمعة
ً
�إن �إدارة ال�شركة الأم هي الم�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض هذه البيانات المالية المجمعة ب�صورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن
�أدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة خالية من الأخطاء المادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو الخط�أ.
م�س�ؤولية مراقبي الح�سابات
ً
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات المالية المجمعة ا�ستناد ًا �إلى �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقا لمعايير التدقيق الدولية التي
تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات المالية المجمعة خالية
من �أخطاء مادية.
ي�شتمل التدقيق على تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول المبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات المالية المجمعة .ت�ستند الإجراءات
المختارة �إلى تقدير مراقبي الح�سابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة �سواء كانت تلك الأخطاء ب�سبب
الغ�ش �أو الخط�أ .عند تقييم هذه المخاطر ،ي�أخذ مراقبو الح�سابات في االعتبار �أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة ب�إعداد المجموعة للبيانات المالية
المجمعة والعر�ض العادل لها ،وذلك من �أجل و�ضع �إجراءات تدقيق تتنا�سب مع الظروف ،ولكن لي�س بغر�ض التعبير عن ر�أي حول فاعلية �أدوات
الرقابة الداخلية للمجموعة .وي�شتمل التدقيق �أي�ض ًا على تقييم مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة و�صحة التقديرات المحا�سبية الهامة التي
�أجرتها الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات المالية المجمعة.
باعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقديم �أ�سا�س يمكننا من �إبداء ر�أي التدقيق.

تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين
�إلى ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي
�شركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك (تتمة)
الر�أي
في ر�أينا �أن البيانات المالية المجمعة تعبر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي للمجموعة كما في
 31دي�سمبر  2012وعن �أدائها المالي وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
الت�أكيد على الأمر
تم تدقيق البيانات المالية لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2011من قبل مدقق �آخر ،الذي عبر عن ر�أي غير متحفظ حول هذه البيانات المالية
في  6مار�س .2012
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
في ر�أينا �أي�ض ًا �أن ال�شركة الأم تحتفظ بدفاتر محا�سبية منتظمة و�أن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�س �إدارة ال�شركة
الأم فيما يتعلق بالبيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر ،و�أننا �أي�ض ًا قد ح�صلنا على كافة المعلومات والإي�ضاحات التي
ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات المالية المجمعة تت�ضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة 2012
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم و�أنه قد �أجري الجرد وفق ًا للأ�صول المرعية .ح�سبما و�صل �إليه علمنا واعتقادنا لم تقع خالل ال�سنة المنتهية في
 31دي�سمبر  2012مخالفات لقانون ال�شركات رقم  25ل�سنة � 2012أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجه قد يكون له ت�أثير مادي على ن�شاط
ال�شركة الأم �أو مركزها المالي.

وليد عبد اهلل الع�صيمي
�سجل مراقبي الح�سابات رقم  68فئة �أ
من العيبان والع�صيمي و�شركاهم
ع�ضو في �إرن�ست ويونغ

 11مار�س 2013

الكويت

د� .سعود حمد الحميدي
�سجل مراقبي الح�سابات رقم  51فئة �أ
من د� .سعود حمد الحميدي و�شركاه
ع�ضو في بيكر تلي العالمية
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بيان الدخل املجمع  -ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب
�إي�ضاحات

بيان الدخل ال�شامل املجمع  -ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب

2012

2012

2012

2011

2012

2011

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

المبيعات
تكلفة المبيعات
م�صروفات ت�شغيل

92,330,786

87,570,164

ربح ال�سنة

4,046,958

)(80,240,371

)(76,057,626

�إيرادات �شاملة �أخرى

-    

)(5,497,986

)(4,671,770

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

4,046,958

جممل الربح

6,592,429

6,840,768

�إيرادات �أخرى
�إيرادات ت�أجير
�صافي خ�سائر اال�ستثمار
م�صروفات �إدارية
انخفا�ض قيمة مدينين
تكاليف تمويل

817,455

898,809

96,156

203,782

)(147,655

)(117,858

)(2,469,301

)(2,888,883

)(485,693

)(66,422

)(65,568

)(75,104

4,337,823

4,795,092

)(39,040

)(43,156

)(108,446

)(119,877

)(43,379

)(47,951

)(100,000

)(100,000

4,046,958

4,484,108

20

4

11

ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

5

 11.67فل�س

�إن الإي�ضاحات املبينة من � 1إىل  24ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

 12.84فل�س

�إن الإي�ضاحات املبينة من � 1إىل  24ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

4,484,108
-    
4,484,108
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بيان املركز املايل املجمع  -يف  31دي�سمرب

2012

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع  -ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب

�إي�ضاحات
املوجودات
موجودات غري متداولة
عقار ومعدات
موجودات غير ملمو�سة
ا�ستثمار في �شركة زميلة
عقارات ا�ستثمارية
موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات متداولة
ب�ضاعة
مدينون ومدفوعات مقدماً
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
النقد والنقد المعادل

2012

د.ك

2011

د.ك

6

6,359,876

4,503,229

7

16,726,386

17,150,619

8

1,089,020

1,586,613

9

1,450,000

7,955,833

10

10,151,950

2,249,867

35,777,232

33,446,161

389,751

341,881

11

2,210,358

4,604,932

12

1,679,462

2,839,239

13

18,801,943

14,323,834

جمموع املوجودات

23,081,514

22,109,886

58,858,746

55,556,047

ر�أ�س
المال
دينار كويتي
الر�صيد في  1يناير 2012

ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة
�إجمالي الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
�شراء �أ�سهم خزينة
�إ�صدار �أ�سهم منحة (�إي�ضاح )14
المحول �إلى االحتياطيات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012
الر�صيد في  1يناير 2011

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
�أ�سهم خزينة
�أرباح محتفظ بها
�إجمايل حقوق امللكية
املطلوبات
مطلوبات غري متداولة
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
قر�ض لأجل
مطلوبات متداولة
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
قر�ض لأجل

14

34,960,162

32,981,285

15

2,578,987

2,145,205

16

2,578,987

2,145,205

17

)(760,279

)(512,764

7,470,371

6,269,854

46,828,228

43,028,785

207,092

187,562

-    

1,664,167

207,092

1,851,729

18

�إجمايل املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

طالل �أحمد اخلر�س
رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب

11,823,426

2012

ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة
�إجمالي الإيرادات ال�شاملة لل�سنة
�شراء �أ�سهم خزينة
�إ�صدار �أ�سهم منحة
المحول �إلى االحتياطيات
الر�صيد في  31دي�سمبر 2011

احتياطي
قانوني
دينار كويتي

احتياطي
اختياري
دينار كويتي

�أ�سهم
خزينة
دينار كويتي

-    

332,833

11,823,426
12,030,518

12,527,262

58,858,746

55,556,047

32,981,285

2,145,205

2,145,205

)(512,764

6,269,854

-    

-    

-    

-    

4,046,958

4,046,958

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

4,046,958

4,046,958

-    

-    

-    

)(247,515

-    

)(247,515

1,978,877

-    

-    

-    

)(1,978,877

-    

-    

433,782

433,782

-    

)(867,564

-    

34,960,162

2,578,987

2,578,987

)(760,279

7,470,371

46,828,228

29,982,987

1,665,696

1,665,696

-    

5,743,062

39,057,441

-    

-    

-    

-    

4,484,108

4,484,108

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

-    

4,484,108

4,484,108

-    

-    

-    

)(512,764

-    

)(512,764

2,998,298

-    

-    

-    

)(2,998,298

-    

-    

479,509

479,509

-    

)(959,018

-    

32,981,285

2,145,205

2,145,205

)(512,764

6,269,854

43,028,785

جابر �أحمد غ�ضنفر
نائب رئي�س مجل�س الإدارة

�إن الإي�ضاحات املبينة من � 1إىل  24ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

دينار كويتي
43,028,785

10,342,700
10,675,533

�أرباح
محتفظ بها
دينار كويتي

المجموع

�إن الإي�ضاحات املبينة من � 1إىل  24ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التدفقات النقدية املجمع  -ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
�إي�ضاحات
�أن�شطة الت�شغيل
ربح ال�سنة
تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح ال�سنة ب�صافي التدفقات النقدية:
ا�ستهالك و�إطفاء
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
انخفا�ض قيمة مدينين
خ�سارة من بيع عقار ومعدات
�صافي خ�سائر ا�ستثمار
�إيرادات ت�أجير
تكاليف تمويل

6,7,9
11
4

التغيرات في ر�أ�س المال العامل:
ب�ضاعة
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
النقد الناتج من العمليات
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
�صافي التدفقات النقدية الناتجة من �أن�شطة الت�شغيل
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء عقار ومعدات
المح�صل من بيع عقار ومعدات
�شراء موجودات غير ملمو�سة
�شراء عقارات ا�ستثمارية
ا�ستثمار في �شركة زميلة
المح�صل من بيع عقارات ا�ستثمارية
�شراء موجودات مالية متاحة للبيع
�شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
المح�صل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
ودائع ثابتة
�إيرادات ا�ستثمار م�ستلمة
�صافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في �أن�شطة اال�ستثمار
�أن�شطة التمويل
توزيعات �أرباح مدفوعة
�شراء �أ�سهم خزينة
المح�صل من قر�ض لأجل
�سداد قر�ض لأجل
تكاليف تمويل مدفوعة
�صافي التدفقات النقدية (الم�ستخدمة في) الناتجة من �أن�شطة التمويل
�صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد المعادل في  1يناير
النقد والنقد املعادل يف  31دي�سمرب

6

9

13

اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة  -يف  31دي�سمرب

2012

2012

د.ك

2011

د.ك

4,046,958

4,484,108

1,206,370
79,438
485,693
1,329
147,655
)(96,156

1,038,949
73,947
66,422
-    
117,858
-    

65,568
5,936,855

75,104
5,856,388

)(47,870
2,005,036

)(11,384
218,143

1,617,091
9,511,112

1,188,040
7,251,187

)(59,908
9,451,204

)(50,082
7,201,105

)(2,094,506
38,721
-    
-    
-    
6,100,000
)(7,902,083
-    
1,115,474
-    

)(2,119,838
-    
)(10,526
)(7,988,000
)(64,500
-   
)(386,517
)(1,383,427
600,520
6,900,000

215,747
)(2,526,647

207,812
)(4,244,476

)(136,365
)(247,515
-    
)(1,997,000

)(147,976
)(512,764
1,376,000
-    

)(65,568
)(2,446,448
4,478,109
14,323,834
18,801,943

)(71,601
643,659
3,600,288
10,723,546
14,323,834

�إن الإي�ضاحات املبينة من � 1إىل  24ت�شكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

2012

 		1الأن�شطة
�إن �شركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك («ال�شركة الأم») هي �شركة م�ساهمة كويتية تم ت�أ�سي�سها بتاريخ  20مار�س  2006بموجب قانون ال�شركات
التجارية رقم  15ل�سنة  1960والتعديالت الالحقة له وبد�أت مزاولة عملياتها بتاريخ  9مايو  .2006تم �إدراج �أ�سهم ال�شركة الأم في �سوق الكويت
للأوراق المالية بتاريخ  31دي�سمبر .2008
تم الت�صريح ب�إ�صدار البيانات المالية المجمعة ل�شركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك («ال�شركة الأم») و�شركتها التابعة («المجموعة») لل�سنة
المنتهية في  31دي�سمبر  2012من قبل �أع�ضاء مجل�س الإدارة بتاريخ  11مار�س .2013
تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2011من قبل م�ساهمي ال�شركة الأم خالل الجمعية العمومية
ال�سنوية المنعقدة بتاريخ  31مايو .2012
ت�ضطلع المجموعة بالأن�شطة التالية وفق ًا للمادة رقم  5من النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم:
 تملك وحيازة و�إن�شاء و ا�ستئجار و ت�شغيل و�صيانة محطات التزود بالوقود . �إن�شاء وتطوير وت�شغيل و�صيانة مراكز خدمة العمالء بتلك المحطات ،ولها �أن تقدم في هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم لل�سياراتوالمعدات بما في ذلك تغيير الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات ور�ش ال�صيانة والت�صليح والفح�ص الفني للمركبات وخدمات الأ�سواق المركزية.
 القدرة على ملأ وتخزين الوقود. �شحن منتجات البترول والمتاجرة فيها �سواء �أكانت �سائبة �أو بالتجزئة. �شراء و ا�ستئجار وتملك وبيع الأرا�ضي والعقارات في المواقع المختلفة. تطوير وبناء العقارات الخا�صة بالمجموعة لح�سابها ولح�ساب الغير. ا�ستغالل الفوائ�ض المالية من قبل المجموعة من خالل ا�ستثمارها في محافظ �شركات وكيانات متخ�ص�صة.تم �إ�صدار قانون ال�شركات في  26نوفمبر  2012بموجب المر�سوم بقانون رقم  25ل�سنة «( 2012قانون ال�شركات») الذي تم ن�شره في الجريدة
الر�سمية بتاريخ  29نوفمبر  2012والذي بموجبه تم �إلغاء قانون ال�شركات التجارية رقم  15ل�سنة  .1960ووفق ًا للمادة رقم ( )2من المر�سوم ،على
ال�شركة �أن توفق �أو�ضاعها طبق ًا لأحكام قانون ال�شركات خالل �ستة �أ�شهر اعتبارا من  29نوفمبر .2012
�إن عنوان المكتب الرئي�سي لل�شركة الأم في �ص.ب  ،28396ال�صفاة ،دولة الكويت.
�إن ال�شركة الأم هي �شركة تابعة ل�شركة �ألفا للطاقة �ش.م.ك( .مقفلة) («ال�شركة الأم الكبرى»).

�		 2.1أ�سا�س الإعداد
بيان االلتزام
تم �إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ال�صادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة الدولية ومتطلبات
القرار الوزاري رقم  18ل�سنة .1990
�أ�سا�س الإعداد
يتم �إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة من
خالل الأرباح �أو الخ�سائر التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة .تم عر�ض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئي�سية وعملة
العر�ض لل�شركة الأم.
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2012

2012

�		 2.2أ�سا�س التجميع

 		2.3التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية والإف�صاحات

تت�ضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�شركة الأم و�شركتها التابعة كما في  31دي�سمبر .2012

�إن ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة في �إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك الم�ستخدمة في ال�سنة المالية ال�سابقة ،با�ستثناء تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية المعدل التالي الذي ي�سري اعتبار ًا من  1يناير :2012

�إن ال�شركات التابعـة هي تلك ال�شركات التي يكون لدى ال�شركة االم القدرة على التحكم في ال�سيا�سات المالية والت�شغيلية لها .تت�ضمن البيانات
المالية المجمعة البيانات المالية لل�شركات التابعة من تاريخ بداية ال�سيطرة الفعلية عليها حتى انتهاء تلك ال�سيطرة .يتم تجميع البيانات المالية
لل�شركات التابعة على �أ�سا�س كل بند على حدة ب�إ�ضافة البنود المماثلة للموجودات والمطلوبات والإيرادات والم�صروفات .عند التجميع يتم ا�ستبعاد
الأر�صدة والمعامالت فيما بين المجموعة بما فيها الأرباح والأرباح والخ�سائر غير المحققة .يتم اجراء تعديالت على المبالغ المدرجة في البيانات
المالية لل�شركات التابعة ،متى لزم ذلك ،لكي تتوافق مع ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة من قبل المجموعة.
تعر�ض الح�ص�ص غير الم�سيطرة في �صافي الموجودات لل�شركات التابعة المجمعة ب�شكل منف�صل عن حقوق ملكية ال�شركة الأم .تت�ضمن الح�ص�ص
غير الم�سيطرة قيمة هذه الح�ص�ص في تاريخ دمج االعمال اال�صلي وح�صة المن�ش�أة غير الم�سيطرة في التغير في الملكية منذ تاريخ الدمج� .إن
الخ�سائر �ضمن �شركة تابعة تتعلق بالح�ص�ص غير الم�سيطرة حتى في حالة �أن هذه النتائج �ضمن ر�صيد عجز.
يتم المحا�سبة عن التغير في ح�صة الملكية ل�شركة تابعة ،مع عدم فقدان ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية� .إذا فقدت المجموعة ال�سيطرة على
�شركة تابعة ،ف�إنها:
• ت�ستبعد موجودات (بما في ذلك ال�شهرة) ومطلوبات ال�شركة التابعة.
• ت�ستبعد القيمة الدفترية للح�ص�ص غير الم�سيطرة.
• ت�ستبعد فروق تحويل العمالت الأجنبية المتراكمة الم�سجلة في حقوق الملكية.
• تحقق القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم.
• تحقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمار محتفظ به.
• تحقق �أي فائ�ض �أو عجز في بيان الدخل المجمع
• تعيد ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم من البنود الم�سجلة �سابق ًا في الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إلى الأرباح �أو الخ�سائر �أو الأرباح
المحتفظ بها ،متى كان ذلك منا�سب ُا.
عند فقدان ال�سيطرة او الت�أثير الجوهري ،يتم �إعادة قيا�س الح�ص�ص المحتفظ بها في المن�ش�أة بالقيمة العادلة مع تغيير القيمة الدفترية المحققة
في بيان الدخل المجمع .ان القيمة العادلة هي القيمة الدفترية المبدئية لأغرا�ض المحا�سبة الالحقة للح�ص�ص المحتفظ بها في �شركة زميلة او
�شركة محا�صة او ا�صل مالي .ا�ضافة الى ذلك ،ف�إن �أي مبالغ محققة �سابقا �ضمن ايرادات �شاملة اخرى تتعلق بهذه المن�ش�أة يتم المحا�سبة عنها
كما لو قامت المجموعة مبا�شرة با�ستبعاد الموجودات او المطلوبات المتعلقة بها (�أي اعادة ت�صنيفها في بيان الدخل المجمع او تحويلها مبا�شرة
الى ارباح محتفظ بها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ال�سارية).
فيما يلي ال�شركة التابعة للمجموعة:

المعيار الدولي للتقارير المالية  :7الأدوات المالية :الإف�صاحات – متطلبات الإف�صاحات المح�سنة
يتطلب التعديل �إف�صاحات �إ�ضافية حول الموجودات المالية التي تم تحويلها ولكن لم يتم ا�ستبعادها لكي يتمكن م�ستخدمو البيانات المالية
للمجموعة من �إدراك العالقة بين تلك الموجودات التي لم يتم ا�ستبعادها والمطلوبات المرتبطة بها� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،يتطلب التعديل �إف�صاحات
حول ا�ستمرار ال�سيطرة على الموجودات الم�ستبعدة حتى يتمكن م�ستخدمو البيانات المالية من تقييم طبيعة ا�ستمرار المجموعة في ال�سيطرة
على تلك الموجودات الم�ستبعدة والمخاطر المرتبطة بها .ي�سري التعديل على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يوليو  .2011ال يوجد لدى
المجموعة �أي موجودات لها مثل هذه ال�سمات ،وبالتالي ال يوجد ت�أثير على عر�ض بياناتها المالية.

 		2.4معايير وتف�سيرات �صادرة ولكن لم ت�سر بعد
تم �إ�صدار المعايير التالية ولكنها لم ت�سر بعد:
معيار المحا�سبة الدولي  1عر�ض بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى – تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 1

تغير التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي  1تجميع البنود المعرو�ضة �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .يتم عر�ض البنود التي يمكن �إعادة
ت�صنيفها (�أو «�إعادة �إدراجها») �إلى الأرباح �أو الخ�سائر في فترة م�ستقبلية ب�صورة منف�صلة عن البنود التي ال يمكن �إعادة ت�صنيفها .ي�ؤثر التعديل
على العر�ض فقط ولي�س له ت�أثير على المركز �أو الأداء المالي للمجموعة .ي�سري التعديل على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يوليو .2012

معيار المحا�سبة الدولي  :28اال�ستثمارات في �شركات زميلة و�شركات محا�صة (معدل كما في )2011

نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  :11الترتيبات الم�شتركة والمعيار الدولي للتقارير المالية  :12الإف�صاح عن الم�شاركة مع �شركات
�أخرى ،تم �إعادة ت�سمية معيار المحا�سبة الدولي  28لي�صبح معيار المحا�سبة الدولي  :28اال�ستثمارات في �شركات زميلة و�شركات محا�صة والذي
يبين تطبيق طريقة حقوق الملكية على اال�ستثمارات في �شركات المحا�صة بالإ�ضافة �إلى ال�شركات الزميلة .هذا المعيار لي�س له �أي ت�أثير على
المركز او االداء المالي للمجموعة .ي�سري التعديل على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير .2013
معيار المحا�سبة الدولي  32مقا�صة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 32

تو�ضح هذه التعديالت المق�صود بـ «لديها حق قانوني حالي ملزم بالمقا�صة» .تو�ضح التعديالت �أي�ضا تطبيق معيار المحا�سبة الدولي  32معايير
المقا�صة حول �أنظمة الت�سوية (مثل �أنظمة بيوت المقا�صة المركزية) التي تطبق �آليات الت�سوية الإجمالية غير المتزامنة .لي�س من المتوقع �أن يكون
لهذه التعديالت ت�أثير على المركز �أو الأداء المالي للمجموعة وت�سري على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير .2014

المعيار الدولي للتقارير المالية  7الإف�صاحات  -مقا�صة الموجودات والمطلوبات المالية – تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 7

ا�سم ال�شركة

بلد
الت�أ�سي�س

الن�شاط
الرئي�سي

�شركة �أدفانتج لإن�شاء الأ�سواق المركزية �ش.م.ك.

الكويت

ت�شغيل الأ�سواق المركزية

ح�صة الملكية
2012

2011

96%

96%

تتطلب هذه التعديالت من المن�ش�أة �أن تقوم بالإف�صاح عن معلومات تتعلق بحقوق المقا�صة والترتيبات ذات ال�صلة (مثل اتفاقيات ال�ضمان)� .إن
هذه الإف�صاحات تقدم للم�ستخدمين معلومات قد تكون مفيدة في تقييم ت�أثير ترتيبات المقا�صة على المركز المالي للمن�ش�أة� .إن الإف�صاحات
الجديدة مطلوبة لكافة الأدوات المالية المحققة والتي تم مقا�صتها وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي  32الأدوات المالية :العر�ض .ت�سري الإف�صاحات
�أي�ضا على الأدوات المالية المحققة والتي تخ�ضع لترتيب مقا�صة �أ�سا�س ملزم �أو ترتيب مماثل بغ�ض النظر عن �إجراء المقا�صة وفقا لمعيار
المحا�سبة الدولي � .32إن هذه التعديالت لن يكون لها ت�أثير على المركز �أو الأداء المالي للمجموعة وت�سري على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو
بعد  1يناير .2013
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المعيار الدولي للتقارير المالية  9الأدوات المالية :الت�صنيف والقيا�س

تحقق الإيرادات
تتحقق الإيرادات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقت�صادية �إلى المجموعة ويمكن قيا�س الإيرادات ب�صورة موثوق منها ب�صرف النظر
عن موعد ال�سداد .يتم قيا�س الإيرادات وفق ًا للقيمة العادلة للمقابل الم�ستلم �أو الم�ستحق مع اخذ �شروط الدفع في العقد .يجب الوفاء بالمعايير
المحددة التالية قبل تحقق الإيرادات.

يعك�س المعيار الدولي للتقارير المالية  9عند �إ�صداره المرحلة الأولى من م�شروع مجل�س معايير المحا�سبة الدولية ال�ستبدال معيار المحا�سبة
الدولي رقم  39وي�سري على ت�صنيف وقيا�س الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحا�سبة الدولي رقم  .39كان المعيار ي�سري
مبدئيا على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  ،2013ولكن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  9بخ�صو�ص تاريخ ال�سريان
الإلزامي للمعيار والإف�صاحات االنتقالية والتي �صدرت في دي�سمبر  2011غيرت تاريخ ال�سريان الإلزامي �إلى  1يناير  .2015يقوم مجل�س معايير
المحا�سبة الدولية في المراحل الالحقة بمعالجة محا�سبة التغطية وانخفا�ض قيمة الموجودات المالية� .سوف تقوم المجموعة بتحديد الت�أثير فيما
يتعلق بالمراحل الأخرى ،عند �إ�صدارها ،لعر�ضها ب�صورة �شاملة.

تتحقق الإيرادات من مبيعات الب�ضاعة عندما تنتقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية الب�ضاعة �إلى الم�شتري ،ويكون ذلك عاد ًة عند ت�سليم الب�ضاعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  10البيانات المالية المجمعة ،معيار المحا�سبة الدولي  27البيانات المالية الم�ستقلة

تقديم خدمات

يحل المعيار الدولي للتقارير المالية  10محل جزء من معيار المحا�سبة الدولي  27البيانات المالية المجمعة والم�ستقلة الذي يعالج المحا�سبة عن
البيانات المالية المجمعة .ويعالج �أي�ض ًا الأمور التي تم �إثارتها في لجنة التف�سيرات الدائمة –  12التجميع – المن�ش�آت ذات الأغرا�ض الخا�صة.
يطرح المعيار نموذج رقابة ينطبق على كافة ال�شركات بما في ذلك ال�شركات ذات الأغرا�ض الخا�صة� .سوف تتطلب التغييرات المطروحة من خالل
المعيار الدولي للتقارير المالية  10من الإدارة �أن تقوم بممار�سة �أحكام ًا هامة لتحديد ال�شركات التي ت�سيطر عليها ،وبالتالي يتعين تجميعها من
قبل ال�شركة الأم بالمقارنة بالمتطلبات التي كانت في معيار المحا�سبة الدولي  .27ي�سري هذا المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد
 1يناير .2013

المعيار الدولي للتقارير المالية  12الإف�صاح عن الح�ص�ص في ال�شركات الأخرى

يت�ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  12كافة الإف�صاحات الموجودة �سابق ًا في معيار المحا�سبة الدولي  27التي تتعلق بالبيانات المالية المجمعة
وكذلك كافة الإف�صاحات المت�ضمنة �سابق ًا في معيار المحا�سبة الدولي  31ومعيار المحا�سبة الدولي  .28تتعلق هذه الإف�صاحات بح�ص�ص المن�ش�أة
في ال�شركات التابعة والترتيبات الم�شتركة وال�شركات الزميلة والمن�ش�آت الهيكلية .ويوجد هناك �أي�ض ًا عدد من الإف�صاحات الجديدة المطلوبة.
ي�سري هذا المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير .2013

المعيار الدولي للتقارير المالية  13قيا�س القيمة العادلة

يطرح المعيار الدولي للتقارير المالية  13م�صدر ًا واحد ًا للإر�شادات حول المعايير الدولية للتقارير المالية لكافة قيا�سات القيمة العادلة .ال يغير
المعيار توقيت �ضرورة ا�ستخدام ال�شركة للقيمة العادلة ،ولكن يقدم المعيار �إر�شادات حول كيفية قيا�س القيمة العادلة وفق ًا للمعايير الدولية
للتقارير المالية عندما يكون من ال�ضروري تحديد القيمة العادلة �أو عندما ي�سمح بتطبيقها .تقوم المجموعة حالي ًا بتقييم الت�أثير الذي �سينتج عن
هذا المعيار على المركز والأداء المالي .ي�سري هذا المعيار على الفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير .2013
ال ُيتوقع من تطبيق المعايير �أعاله �أي ت�أثير مادي على المركز او الأداء المالي للمجموعة عند �سريانها او عند التطبيق المبكر ،با�ستثناء المعيار
الدولي للتقارير المالية  9والمعيار الدولي للتقارير المالية  13اللذان قد ينتج عنهما تعديالت او/و �إف�صاحات �إ�ضافية فيما يتعلق بت�صنيف وقيا�س
االدوات المالية والمخاطر المرتبطة بها.

بيع الوقود

تحقق الإيرادات من تقديم الخدمات عندما يكون بالإمكان الح�صول على فوائد اقت�صادية للمجموعة ،ويمكن قيا�سها ب�صورة موثوق منها.

�إيرادات توزيعات الأرباح

تتحقق �إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت الحق للمجموعة في ا�ستالم الدفعات ،ويكون ذلك عادة عند موافقة الم�ساهمين على توزيعات الأرباح.

�إيرادات الت�أجير

تحقق �إيرادات الت�أجير من عقود الت�أجير الت�شغيلي على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فترات عقود الت�أجير.
ال�ضرائب

�ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحت�سب ال�شركة الأم �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفق ًا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24ل�سنة  2006بواقع  %2.5من ربح
ال�سنة الخا�ضع لل�ضريبة .وفق ًا للقانون ،تم اقتطاع الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�شركات المدرجة التي
تخ�ضع ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح ال�سنة.

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

تحت�سب ال�شركة الأم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  %1وفق ًا لطريقة االحت�ساب المعدلة ا�ستناد ًا �إلى قرار مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة،
الذي ين�ص على �أن الإيرادات من ال�شركات الزميلة وال�شركات التابعة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة والمحول �إلى االحتياطي القانوني يجب
ا�ستبعادها من ربح ال�سنة عند تحديد ح�صة الم�ؤ�س�سة.

الزكاة

تحت�سب الزكاة بن�سبة  %1من ربح ال�شركة الأم وفقاً لقرار وزارة المالية رقم .58/2007
عقار ومعدات
يدرج العقار والمعدات بالتكلفة بال�صافي بعد اال�ستهالك المتراكم �أو/و خ�سائر االنخفا�ض في القيمة المتراكمة� ،إن وجدت.
يتم احت�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي المتوقع للموجودات كما يلي:
مباني على �أر�ض م�ست�أجرة
تركيبات ومعدات
�أثاث وتركيبات
�سيارات

� 15سنة

� 15 - 5سنة
� 5 - 1سنوات
� 5سنوات
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عقار ومعدات (تتمة)
ً
�إن بند العقار والمعدات و�أي جزء جوهري م�سجل مبدئيا يتم عدم تحققه عند البيع �أو عند عدم توقع منافع اقت�صادية م�ستقبلية من ا�ستخدامه
�أو بيعه .تدرج �أي �أرباح �أو خ�سائر ناتجة عن ا�ستبعاد الأ�صل (المحت�سبة بالفرق بين �صافي متح�صالت البيع والقيمة الدفترية للأ�صل) في بيان
الدخل المجمع عن ا�ستبعاد الأ�صل.

موجودات غير ملمو�سة(تتمة)

يتم مراجعة القيمة التخريدية والعمر الإنتاجي وطرق اال�ستهالك للأ�صل في نهاية كل �سنة مالية ويتم تعديلها في الم�ستقبل،متى كان ذلك منا�سباً.
موجودات غير ملمو�سة
يتم قيا�س الموجودات غير الملمو�سة التي يتم حيازتها ب�شكل منف�صل عند التحقق المبدئي بالتكلفة� .إن تكلفة الموجودات غير الملمو�سة التي تم
حيازتها �ضمن دمج الأعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ ال�شراء .والحق ًا لالعتراف المبدئي ،يتم �إدراج الموجودات غير الملمو�سة بالتكلفة ناق�صا
�أي �إطفاء متراكم وخ�سائر متراكمة لالنخفا�ض في القيمة� ،إن وجدت .ال يتم ر�سملة الموجودات غير الملمو�سة التي يتم �إن�شا�ؤها داخلي ًا ،با�ستثناء
تكاليف التطوير المر�سملة ،ويحمل الم�صروف في بيان الدخل المجمع لل�سنة التي يتم فيها تكبد الم�صروف.

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

2012

حقوق الت�أجير

يتم قيا�س حقوق الت�أجير الم�شتراة عند االعتراف المبدئي بالتكلفة .والحق ًا لالعتراف المبدئي تدرج حقوق الإيجار بالتكلفة ناق�صا �أية خ�سائر
متراكمة متعلقة بالإطفاء �أو خ�سائر متراكمة من انخفا�ض القيمة.
يتم �إطفاء حقوق الت�أجير على مدى عمرها االقت�صادي الإنتاجي (� 30سنة) ويتم تقييم تلك الحقوق للت�أكد فيما اذا كان هماك دليل على احتمال
انخفا�ض قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة الإطفاء لحقوق الت�أجير في نهاية كل �سنة مالية على الأقل .يتم المحا�سبة عن التغيرات في العمر
الإنتاجي المتوقع �أو طريقة اال�ستهالك المتوقعة للمنافع االقت�صادية الم�ستقبلية المتمثلة في الأ�صل بوا�سطة تغيير فترة �أو طريقة الإطفاء ،كما هو
مالئم ،ويتم التعامل معها كتغير في التقديرات المحا�سبية .يتم �إثبات م�صروف �إطفاء حقوق الت�أجير في بيان الدخل المجمع.
يتم قيا�س الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة من ا�ستبعاد حق الت�أجير بالفرق بين �صافي متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفترية للحق ويتم ت�سجيلها في
بيان الدخل المجمع عند �إلغاء تحقق الأ�صل.

تراخي�ص

�إن الموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة يتم �إطفا�ؤها على مدى �أعمارها الإنتاجية المقدرة ويتم تقييم تلك الموجودات للت�أكد
فيما �إذا انخف�ضت قيمتها �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمتها .يتم مراجعة فترة و�أ�سلوب الإطفاء للموجودات غير الملمو�سة ذات
الأعمار الإنتاجية المحددة في نهاية كل �سنة مالية على الأقل.

يتم قيا�س التراخي�ص الم�شتراة ب�شكل منف�صل بالتكلفة عند الت�سجيل المبدئي .تدرج التراخي�ص الم�شتراة في دمج الأعمال التي لها �أعمار
�إنتاجية محددة بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء المتراكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة .يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة
التراخي�ص على الأعمار الإنتاجية لهذه التراخي�ص المقدرة بفترة (� 30سنة).

�إن التغيرات في الأعمار الإنتاجية المتوقعة �أو النمط المتوقع ال�ستهالك المنافع االقت�صادية الم�ستقبلية من الأ�صل يتم المحا�سبة عنها من خالل
تغيير فترة و�أ�سلوب الإطفاء ،ح�سبما هو مالئم ،حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحا�سبية .يتم �إدراج م�صاريف الإطفاء للموجودات
غير الملمو�سة في بيان الدخل المجمع في فئة الم�صروفات المتوافقة مع وظيفة الموجودات غير الملمو�سة.

يتم مراجعة القيمة الدفترية للتراخي�ص في تاريخ كل تقارير مالية لغر�ض تحديد انخفا�ض القيمة في م�ؤ�شر �إلى انخفا�ض القيمة .ف�إذا ما ظهر
مثل هذا الم�ؤ�شر ،يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة في بيان الدخل المجمع ،التي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن ا�ستردادها
للأ�صل.

ال يتم �إطفاء الموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها لغر�ض تحديد انخفا�ض القيمة �سنوي ًا �إما على
�أ�سا�س �إفرادي �أو على م�ستوى وحدة �إنتاج النقد .يتم مراجعة العمر الإنتاجي للموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة �سنويا
للت�أكد عما �إذا كان تقييم الأعمار االقت�صادية كغير المحددة مازال م�ؤيد ًا و�إن لم يكن ذلك ف�إن التغير في تقييم العمر الإنتاجي من غير محدد �إلى
محدد يتم على �أ�سا�س م�ستقبلي.

برمجيات

يتم قيا�س الأرباح والخ�سائر من ا�ستبعاد �أ�صل غير ملمو�س بالفرق بين �صافي متح�صالت البيع والقيمة الدفترية للأ�صل وتدرج في بيان الدخل
المجمع عند ا�ستبعاد الأ�صل.

يتم قيا�س البرمجيات الم�شتراة ب�شكل منف�صل بالتكلفة عند الت�سجيل المبدئي .تدرج البرمجيات التي لها �أعمار �إنتاجية محددة بالتكلفة ناق�ص ًا
الإطفاء المتراكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة.
يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة التراخي�ص على الأعمار الإنتاجية لهذه البرمجيات المقدرة بفترة � 3سنوات.
يتم تقييم القيمة الدفترية وتعديلها لغر�ض تحديد انخفا�ض القيمة عندما يوجد م�ؤ�شر ب�أنها قد تنخف�ض قيمتها.

تقا�س مت�أخرات العقود التي يتم حيازتها ب�صورة م�ستقلة بالتكلفة عند التحقق المبدئي� .إن مت�أخرات العقود التي يتم حيازتها من دمج الأعمال لها
�أعمار �إنتاجية محددة ويتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء المتراكم وخ�سارة االنخفا�ض في القيمة المتراكمة .يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام
طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة مت�أخرات العقود على �أعمارها الإنتاجية المقدرة (� 3سنوات).

دمج الأعمال وال�شهرة
يتم المحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة الحيازة المحا�سبية .تقا�س تكلفة الحيازة وفق ًا لمجموع المقابل المحول ،ويقا�س بالقيمة العادلة
في تاريخ الحيازة وقيمة �أي ح�ص�ص غير م�سيطرة في ال�شركة الم�شتراة .بالن�سبة لكل عملية دمج �أعمال ،يقوم الم�شتري بقيا�س الح�ص�ص غير
الم�سيطرة في ال�شركة الم�شتراة �إما بالقيمة العادلة �أو بن�سبة الح�صة في �صافي قيمة الموجودات المحددة لل�شركة الم�شتراة .تدرج تكاليف
الحيازة المتكبدة كم�صروف عند تكبدها.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لمت�أخرات العقود في كل تاريخ تقارير مالية لتحديد وجود �أي م�ؤ�شر على االنخفا�ض في القيمة .في حال وجود اي
م�ؤ�شر ،يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض في القيمة في بيان الدخل المجمع ،والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن ا�ستردادها للأ�صل.

عند تحقيق دمج الأعمال في مراحل ،ف�إن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لح�صة ملكية الم�شتري المحتفظ بها �سابق ًا في ال�شركة الم�شتراة يتم
�إعادة قيا�سها وفقاً للقيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة من خالل بيان الدخل المجمع.

مت�أخرات العقود
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دمج الأعمال وال�شهرة (تتمة)
�إن �أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل الم�شتري �سوف يتم �إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة .كما �أن المقابل المحتمل الم�صنف ك�أ�صل او
التزام والذي يمثل اداة مالية وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي  :39الأدوات المالية :التحقق والقيا�س يتم ادراجه بالقيمة العادلة مع ت�سجيل التغيرات
الالحقة في القيمة العادلة �إما في الأرباح �أو الخ�سائر �أو كتغير في الإيرادات ال�شاملة الأخرى .في الحاالت التي ال يقع فيها المقابل المحتمل �ضمن
نطاق معيار المحا�سبة الدولي  :39الأدوات المالية :التحقق والقيا�س يتم قيا�سه وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المنا�سبة .عند ت�صنيف
المقابل المحتمل كحقوق ملكية ،ال يعاد قيا�سه حتى يتم ت�سويته نهائي ًا �ضمن حقوق الملكية.

ا�ستثمار في �شركات زميلة (تتمة)
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بتحديد مع �إذا كان من ال�ضروري ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض قيمة ا�ضافية ال�ستثمار المجموعة
في ال�شركات الزميلة .تجري المجموعة تقدير في تاريخ كل تقارير مالية لغر�ض تحديد فيما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة
اال�ستثمار في ال�شركة الزميلة .ف�إذا ما حدث ذلك تحت�سب المجموعة مبلغ انخفا�ض القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن ا�سترداده والقيمة الدفترية
لل�شركة الزميلة ويتم ت�سجيل الخ�سائر �ضمن بيان الدخل المجمع.

يتم قيا�س ال�شهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي تمثل زيادة تكلفة دمج الأعمال عن ح�صة المجموعة في �صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
والمطلوبات المحتملة المحددة لل�شركة الم�شتراة� .إذا كانت تكلفة الحيازة �أقل من القيمة العادلة ل�صافي موجودات ال�شركة التابعة التي تم
حيازتها ،يدرج الفرق مبا�شرة �ضمن بيان الدخل المجمع .بعد التحقق المبدئي ،تقا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�ص ًا �أي خ�سائر متراكمة من انخفا�ض
القيمة .لغر�ض اختبار انخفا�ض القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة المكت�سبة في دمج الأعمال ،من تاريخ الحيازة� ،إلى كل وحدة من وحدات �إنتاج النقد التي
من المتوقع �أن ت�ستفيد من دمج الأعمال ب�صرف النظر عن تخ�صي�ص الموجودات �أو المطلوبات الأخرى لل�شركة التي تم حيازتها �إلى الوحدات.
عندما ت�شكل ال�شهرة جزءا من وحدة �إنتاج النقد (مجموعة وحدات �إنتاج النقد) ويتم ا�ستبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة ،يتم �إدراج
ال�شهرة المرتبطة بالعمليات الم�ستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح �أو الخ�سارة الناتجة عن ا�ستبعاد العمليات .يتم قيا�س
ال�شهرة الم�ستبعدة في هذه الحالة على �أ�سا�س القيم الن�سبية للعمليات الم�ستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة �إنتاج النقد.
ا�ستثمار في �شركات زميلة
�إن ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي ت�ؤثر فيها المجموعة ب�شكل جوهري .يتم احت�ساب اال�ستثمار في �شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية
المحا�سبية.
وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،ي�سجل اال�ستثمار في �شركة زميلة مبدئي ًا بالتكلفة وتعدل بعد ذلك بالتغيرات بعد الحيازة في ح�صة المجموعة في
�صافي موجودات ال�شركة الم�ستثمر فيها .ت�سجل المجموعة في بيان الدخل المجمع ح�صتها في �إجمالي �أرباح �أو خ�سائر ال�شركة الزميلة المحققة
من تاريخ ممار�سة الت�أثير الفعلي �أو الملكية الفعلية حتى التاريخ الفعلي النتهاء ممار�سة الت�أثير �أو الملكية� .إن توزيعات الأرباح الم�ستلمة من ال�شركة
الزميلة تخف�ض القيمة الدفترية لال�ستثمار .كما �أن التعديالت على القيمة الدفترية قد تكون �ضرورية لتعك�س التغيرات في ح�صة المجموعة في
ال�شركة الزميلة نتيجة التغيرات في حقوق ملكية ال�شركة الزميلة التي لم يتم ت�سجيلها �ضمن بيان دخل ال�شركة الزميلة .ت�سجل ح�صة المجموعة
من تلك التغيرات في بيان الدخل ال�شامل المجمع و�ضمن حقوق الملكية.
يعك�س بيان الدخل المجمع ح�صة المجموعة في نتائج عمليات ال�شركة الزميلة .عندما يوجد تغير محقق مبا�شرة في حقوق ملكية �شركة زميلة،
تقوم المجموعة بت�سجيل ح�صتها في �أي تغيير ويتم االف�صاح عن ذلك ،متى �أمكن ذلك ،في بيان التغير في حقوق الملكية المجمع .يتم ا�ستبعاد
الأرباح والخ�سائر غير المكت�سبة الناتجة من المعامالت بين المجموعة و�شركاتها الزميلة ،بما يتنا�سب مع ح�صة المجموعة في ال�شركة الزميلة.
تدرج الح�صة من �أرباح ال�شركة الزميلة كجزء من �صافي خ�سائر اال�ستثمار الظاهرة في بيان الدخل المجمع .وهذا يمثل النتائج بعد ال�ضرائب
والح�ص�ص غير الم�سيطرة في ال�شركات التابعة لل�شركات الزميلة.
تعد البيانات المالية لل�شركات الزميلة وال�شركة الأم لنف�س التاريخ وفي حالة اختالف تاريخ البيانات المالية لل�شركة الزميلة ،ال يزيد عن ثالثة
�أ�شهر ،عن تاريخ البيانات المالية للمجموعة ،يتم �إجراء تعديالت بت�أثيرات المعامالت �أو الأحداث الهامة التي تقع بين هذا التاريخ وتاريخ البيانات
المالية المجمعة .يتم عند ال�ضرورة �إجراء تعديالت لكي تتوافق ال�سيا�سات المحا�سبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة.

عند فقدان الت�أثير الملمو�س على ال�شركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقيا�س وت�سجيل اال�ستثمار المتبقي وفق ًا لقيمته العادلة .تدرج �أن فروق بين
القيمة الدفترية لل�شركة الزميلة عند فقدان الت�أثير الملمو�س والقيمة العادلة لال�ستثمار المتبقي والمتح�صالت من البيع في بيان الدخل المجمع.
عقارات ا�ستثمارية
تقا�س العقارات اال�ستثمارية مبدئي ًا بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة .تت�ضمن القيمة الدفترية تكلفة ا�ستبدال جزء من العقار اال�ستثماري الحالي
وقت تكبد التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحقق وي�ستثنى من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار اال�ستثماري.
الحق ًا للتحقق المبدئي ،يتم قيا�س العقارات اال�ستثمارية بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك المتراكم و�أي انخفا�ض في القيمة .تقدر وت�ستهلك الأعمال
الإنتاجية للمباني لمدة  40عاما على �أ�سا�س الق�سط الثابت .ال ت�ستهلك الأرا�ضي المقام عليها العقار.
يتم عدم تحقق العقارات اال�ستثمارية عندما يتم بيعها �أو عندما يتم �سحب العقار اال�ستثماري ب�صفة دائمة من اال�ستخدام وال يتوقع �أي منافع
اقت�صادية م�ستقبلية من بيعه .يدرج الفرق بين �صافي متح�صالت البيع والقيمة الدفترية للأ�صل في بيان الدخل المجمع في فترة عدم التحقق.
تتم التحويالت �إلى �أو من العقارات اال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في اال�ستخدام .بالن�سبة للتحويل من عقارات ا�ستثمارية �إلى عقار
ي�شغله المالك ف�أن التكلفة المقدرة للعقار بالن�سبة للمحا�سبة الالحقة تمثل تكلفة العقار في تاريخ التغيير في اال�ستخدام.
ويتم مراجعة القيمة الدفترية في تاريخ كل تقرير مالي لكل عقار على حدة بالرجوع �إلى قيمته العادلة لتحديد ما �إذا كانت هذه العقارات م�سجلة
ب�أكثر من قيمتها الممكن ا�ستردادها� .إن القيمة الممكن ا�ستردادها لأ�صل ما هي �صافي �سعر بيع الأ�صل �أو قيمته �أثناء اال�ستخدام �أيهما �أعلى.
�إن �صافي �سعر البيع هو المبلغ الذي يمكن الح�صول عليه من بيع الأ�صل في معاملة تجارية بحتة� ،أما قيمته �أثناء اال�ستخدام فهي القيمة الحالية
للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة والتي يتوقع �أن تنتج من ا�ستمرار ا�ستخدام الأ�صل ومن بيعه في نهاية عمره الإنتاجي .ت�سجل خ�سائر
انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت ،في بيان الدخل المجمع عندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة الممكن ا�ستردادها.
ب�ضاعة
تدرج الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صافي القيمة الممكن تحقيقها �أيهما �أقل .تت�ضمن التكلفة �سعر ال�شراء ور�سوم اال�ستيراد والنقل والمناولة والتكاليف
المبا�شرة الأخرى .تحت�سب التكلفة با�ستخدام طريقة المتو�سط الموزون� .إن �صافي القيمة الممكن تحقيقها هو �سعر البيع المقدر في ال�سياق
الطبيعي للأعمال ناق�صاً التكاليف المقدرة حتى الإتمام و التكاليف المقدرة الالزمة للت�سويق وللبيع والتوزيع.
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انخفا�ض قيمة الموجودات غير المالية
تجري المجموعة تقييم ًا بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي م�ؤ�شر على �أن �أ�صل ما انخف�ضت قيمته .ف�إذا ما توفر مثل هذا الم�ؤ�شر
�أو عند طلب اختبار انخفا�ض القيمة ال�سنوي للأ�صل ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن ا�سترداده للأ�صل� .إن المبلغ الممكن ا�سترداده للأ�صل
هو القيمة العادلة للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو قيمته �أثناء اال�ستخدام �أيهما �أعلى ويتم تحديدها لكل �أ�صل على �أ�سا�س
�إفرادي ما لم يكن الأ�صل منتج ًا لتدفقات نقدية م�ستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم تحققها من الموجودات �أو مجموعات الموجودات الأخرى.
عندما تزيد القيمة الدفترية لأ�صل ما (�أو وحدة �إنتاج النقد) عن المبلغ الممكن ا�سترداده ،يعتبر الأ�صل (�أو وحدة �إنتاج النقد) قد انخف�ضت قيمته
ويخف�ض �إلى قيمته الممكن ا�ستردادها .عند تحديد القيمة �أثناء اال�ستخدام ،تخ�صم التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة من القيمة الحالية
با�ستخدام معدل خ�صم يعك�س القيمة الحالية للنقد والمخاطر المحددة للأ�صل (�أو وحدة �إنتاج النقد) .عند تحديد القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف
البيع ،يتم ا�ستخدام طريقة تقييم منا�سبة� .إن هذه العمليات المحا�سبية يتم ت�أييدها بم�ؤ�شرات القيمة العادلة المتاحة.

الأدوات المالية – التحقق المبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر

يتم �إجراء تقدير بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل على �أن خ�سائر انخفا�ض القيمة الم�سجلة �سابق ًا لم تعد موجودة �أو قد
انخف�ضت .ف�إذا ما توفر مثل هذا الم�ؤ�شر ،ف�إن المبلغ الممكن ا�سترداده هو المبلغ الممكن ا�سترداده للأ�صل حيث �أنه تم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض
القيمة .في هذه الحالة يتم زيادة القيمة الدفترية للأ�صل �إلى قيمته الممكن ا�ستردادها� .إن مبلغ الزيادة ال يمكن �أن يتجاوز القيمة الدفترية التي
تم تحديدها بال�صافي بعد اال�ستهالك� ،إذا لم يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض في القيمة للأ�صل في ال�سنوات ال�سابقة .ي�سجل هذا العك�س في بيان
الدخل المجمع .بعد هذا العك�س ،يتم تعديل اال�ستهالك المحمل في ال�سنوات الم�ستقبلية لتحديد القيمة الدفترية المعدلة للأ�صل  ،ناق�ص ًا �أي قيمة
تخريدية ،ب�شكل منتظم على مدي المتبقي من عمره الزمني.

تدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة ،مع ت�سجيل التغيرات في
القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع.

النقد والنقد المعادل
لغر�ض بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتكون النقد والنقد المعادل من الأر�صدة لدى البنوك والودائع ق�صيرة الأجل ذات فترة ا�ستحقاق �أ�صلية
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل والنقد في ال�صندوق والنقد لدى مدير المحفظة ،بال�صافي من الر�صيد المجمد لدى البنك� ،إن وجد.
الأدوات المالية – التحقق المبدئي والقيا�س الالحق
 - 1الموجودات المالية

التحقق المبدئي والقيا�س

ت�صنف الموجودات المالية �ضمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي  39كـ «موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر»
و وقرو�ض ومدينين وا�ستثمارات محتفظ بها حتى اال�ستحقاق �أو موجودات مالية متاحة للبيع متى كان ذلك منا�سبا .تحدد المجموعة ت�صنيف
الموجودات المالية عند التحقق المبدئي.

 - 1الموجودات المالية (تتمة)

القيا�س الالحق
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات المالية على ت�صنيفها كما يلي:
تت�ضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية م�صنفة
عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر .ت�صنف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة �إن تم حيازتها لغر�ض البيع
�أو �إعادة ال�شراء في المدى القريب .ت�صنف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر بتاريخ التحقق المبدئي وفقط عند
الوفاء ب�شروط معيار المحا�سبة الدولي .39

تقوم المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المحتفظ بها لأغرا�ض المتاجرة لتحديد ما �إذا كانت نية بيعها على المدى القريب ال تزال منا�سبة .عند
عدم قدرة المجموعة على المتاجرة بهذه الموجودات المالية ب�سبب ال�سوق غير الن�شطة �أو ب�سبب تغير كبير في نية الإدارة لبيعها في الم�ستقبل
القريب ،يجوز للمجموعة اختيار �إعادة ت�صنيف هذه الموجودات المالية في ظروف نادرة� .إن �إعادة الت�صنيف �إلى القرو�ض والمدينين �أو الموجودات
المالية المتاحة للبيع �أو المحتفظ بها حتى اال�ستحقاق يعتمد على طبيعة هذه الموجودات� .إن هذا التقييم ال ي�ؤثر على �أي موجودات مالية م�صنفة
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر با�ستخدام خيار القيمة العادلة عند الت�صنيف ،حيث �أنه ال يمكن �إعادة ت�صنيف هذه الأدوات
بعد التحقق المبدئي.

قرو�ض ومدينين

�إن القرو�ض والمدينين هي موجودات مالية غير م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة �أو محددة وال يتم تحديد �سعرها في �سوق ن�شط .لي�س لدى المجموعة
�أي قرو�ض .يت�ضمن المدينون مديني الر�سوم الدرا�سية و يتم �إدراجها بمبلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�ص ًا مخ�ص�ص �أي مبالغ م�شكوك في تح�صيلها.
يتم تقدير الديون الم�شكوك في تح�صيلها عندما لم يعد تح�صيلها بالكامل �أمر ًا محتم ًال .ت�شطب الديون المعدومة عند عدم �إمكانية ا�ستردادها.

موجودات مالية متاحة للبيع

يتم تحقق الموجودات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد ًا التكاليف المتعلقة مبا�شر ًة بالمعاملة �إذا كانت الموجودات المالية غير مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر.

تت�ضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع �أوراق ًا مالية و�أوراق دين مالية� .إن اال�ستثمارات في �أ�سهم الم�صنفة كمتاحة للبيع هي تلك غير الم�صنفة
كمحتفظ بها للمتاجرة وال الم�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .و�أوراق الدين المالية في هذه الفئة هي تلك اال�ستثمارات التي يكون
هناك نية في االحتفاظ بها لمدة غير محددة من الوقت والتي يمكن �أن يتم بيعها لتلبية متطلبات ال�سيولة �أو لتلبية التغيرات في ظروف ال�سوق.

ت�شمل الموجودات المالية للمجموعة الأر�صدة لدى البنوك والنقد والودائع الثابتة والمدينين والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح
�أو الخ�سائر والموجودات المالية المتاحة للبيع .في  31دي�سمبر  ،2012لم يكن لدى المجموعة �أي ا�ستثمارات محتفظ بها حتى اال�ستحقاق.

تدرج الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئي ًا بالتكلفة (وتت�ضمن تكاليف المعاملة المتعلقة مبا�شرة بحيازة اال�ستثمار) ،يتم قيا�س الموجودات
المالية المتاحة للبيع الحق ًا بالقيمة العادلة �إال �إذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قيا�سها ب�صورة موثوق منها .تدرج التغيرات في القيمة العادلة
للموجودات المالية المتاحة للبيع ك�إيرادات �شاملة �أخرى حتى يتم ا�ستبعاد اال�ستثمار حيث يتم في ذلك الوقت ت�سجيل التغيرات في المتراكمة
في بيان الدخل المجمع �أو انخفا�ض قيمة ذلك اال�ستثمار حيث يتم في ذلك الوقت ت�سجيل احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة �ضمن
بيان الدخل المجمع في انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات وت�ستبعد من احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة� .إن اال�ستثمارات التي يتعذر قيا�س
قيمتها العادلة ب�صورة موثوق فيها يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ًا خ�سائر انخفا�ض القيمة� ،إن وجدت.

�إن م�شتريات �أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب ت�سليم الأ�صل �ضمن النطاق الزمني المحدد عموم ًا من خالل القوانين �أو الأعراف ال�سائدة
في ال�سوق (طريقة ال�شراء المعتادة) يتم ت�سجيلها في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ب�شراء �أو بيع الأ�صل.
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 - 1الموجودات المالية (تتمة)

 - 2المطلوبات المالية (تتمة)

عدم التحقق

القيا�س الالحق

الأدوات المالية – التحقق المبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)

ال يتم تحقق الأ�صل المالي (�أو ما ينطبق عليه ذلك �أو جزء من الأ�صل المالي �أو جزء من مجموعة �أ�صول مالية مماثلة) عندما:
• ينتهي الحق في ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل.
• تحتفظ المجموعة بالحق في ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل ولكن بالمقابل تتحمل التزام بدفع التدفقات بالكامل دون ت�أخير
�إلى طرف ثالث بموجب ترتيب «القب�ض والدفع» ،وعندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل و�إما
(�أ) قامت المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومزايا الأ�صل �أو (ب) لم تقم المجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الأ�صل
ولكن حولت ال�سيطرة على هذا الأ�صل.
عندما تقوم المجموعة بتحويل الحق في ا�ستالم التدفقات النقدية من �أ�صل ما� ،أو عندما تدخل المجموعة في ترتيبات القب�ض والدفع ،ف�إنها
تقوم بتقييم مدى المخاطر والمزايا المرتبطة بملكية هذا الأ�صل� ،إن وجدت .عندما ال تقوم المجموع بتحويل وال االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا
الأ�صل ،ولم تقم بتحويل ال�سيطرة على الأ�صل ،يتحقق الأ�صل بمقدار ا�ستمرار �سيطرة المجموعة على هذا الأ�صل .وفي هذه الحالة تقوم المجموعة
بت�سجيل االلتزام ذات ال�صلة.

انخفا�ض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية ب�إجراء تقييم لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على �أن �أ�صل مالي �أو مجموعة موجودات مالية
قد تنخف�ض قيمتها .تنخف�ض قيمة �أ�صل مالي �أو مجموعة موجودات مالية فقط �إذا ما توفر دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة كنتيجة لوقوع
حدث واحد �أو �أكثر بعد التحقق المبدئي للأ�صل («حدث خ�سارة» متكبدة) ويكون لحدث الخ�سارة ت�أثير على التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة
للأ�صل المالي �أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن قيا�سها ب�صورة موثوق منها .قد تت�ضمن �أدلة االنخفا�ض في القيمة ما ي�شير �إلى �أن
المقتر�ض �أو مجموعة المقتر�ضين تواجه �صعوبات مالية كبيرة �أو العجز �أو الإهمال �أو عدم االلتزام بالمدفوعات الأ�سا�سية او الفائدة �أو احتمال
التعر�ض لخطر الإفال�س �أو اال�ضطرابات المالية الأخرى وعندما ت�شير بيانات المراقبة �إلى انخفا�ض ملحوظ في التدفقات النقدية الم�ستقبلية مثل
التغيرات في المت�أخرات او الظروف االقت�صادية التي ترتبط بحدوث حاالت الإخفاق.

الموجودات المالية المتاحة للبيع

بالن�سبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مركز مالي بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي ب�أن ا�ستثمار �أو
مجموعة ا�ستثمارات قد تعر�ضت لالنخفا�ض في القيمة.
بالن�سبة لال�ستثمارات في �أ�سهم الم�صنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ،يمكن �أن يت�ضمن الدليل المو�ضوعي انخفا�ض كبير ومتوا�صل في القيمة
العادلة لال�ستثمار دون تكلفته .يتم تقييم االنخفا�ض «الكبير» مقابل التكلفة الأ�صلية لال�ستثمار و»متوا�صل» مقابل الفترة التي تنخف�ض فيها القيمة
العادلة دون التكلفة الفعلية .و�إذا ما توفر �أي دليل على انخفا�ض القيمة ،يتم قيا�س الخ�سائر المتراكمة بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة
الحالية ،ناق�صا �أية خ�سائر من انخفا�ض قيمة هذا اال�ستثمار مدرجة �سابق ًا في بيان الدخل المجمع ويتم �شطبها من الإيرادات ال�شاملة الأخرى
مع �إدراجها في بيان الدخل المجمع� .إن خ�سائر انخفا�ض القيمة من اال�ستثمارات في �أ�سهم ال يتم عك�سها من خالل بيان الدخل المجمع ،وتدرج
الزيادات في القيمة العادلة بعد انخفا�ض القيمة مبا�شر ًة في الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
 - 2المطلوبات المالية

التحقق المبدئي والقيا�س الالحق

ت�صنف المطلوبات المالية �ضمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي  39كـ «مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» و»قرو�ض و�سلف»،
ح�سب ال�ضرورة .تحدد المجموعة ت�صنيف مطلوباتها المالية عند التحقق المبدئي.
تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد �صافي التكاليف المتعلقة مبا�شر ًة بالمعاملة ،في حالة القرو�ض وال�سلف.
تت�ضمن المطلوبات المالية للمجموعة القر�ض محدد الأجل والدائنين .في  31دي�سمبر ،لم يكن لدى المجموعة �أي مطالبات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو الخ�سائر.
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الأدوات المالية – التحقق المبدئي والقيا�س الالحق (تتمة)

يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات المالية على ت�صنيفها كما يلي:

قرو�ض محددة الأجل

بعد التحقق المبدئي ،تقا�س القرو�ض لأجل ذات الفائدة الحق ًا بالقيمة المطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .تدرج الأرباح �أو الخ�سائر
في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق االلتزام المالي كذلك من خالل ا�ستخدام عملية �إطفاء معدل الفائدة الفعلية.
تحت�سب التكلفة المطف�أة من خالل الأخذ في الح�سبان �أي خ�صم �أو عالوة من الحيازة والأتعاب �أو التكاليف التي تمثل جزء ًا ال يتجز�أ من معدل
الفائدة الفعلية.

الدائنون

يتم قيد المطلوبات عن مبالغ �ستدفع في الم�ستقبل لقاء ب�ضاعة او خدمات تم ت�سلمها� ،سواء �صدرت بها فواتير من قبل المورد �أو لم ت�صدر.

عدم التحقق

يتم عدم تحقق التزام مالي عندما يتم الإعفاء من االلتزام المحدد في العقد �أو �إلغا�ؤه �أو انتهاء �صالحية ا�ستحقاقه .عند ا�ستبدال التزام مالي
حالي ب�آخر من نف�س المقر�ض ب�شروط مختلفة ب�شكل كبير� ،أو بتعديل �شروط االلتزام المالي الحالي ب�شكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل �أو
التعديل كعدم تحقق لاللتزام الأ�صلي وتحقق لاللتزام الجديد ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات ال�صلة في بيان الدخل المجمع.
 - 3مقا�صة الأدوات المالية
يتم �إجراء مقا�صة بين الموجودات والمطلوبات المالية و�صافي المبلغ المدرج في بيان المركز المالي المجمع عندما يكون حق قانوني ملزم بذلك
وعندما تنوي المجموعة ت�سوية تلك المطلوبات �إما ب�صافي قيمتها �أو تحقيق الموجودات وت�سوية االلتزامات في �آنٍ واحد.
 - 4القيمة العادلة للأدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة لالدوات المالية المتداولة في �أ�سواق مالية منظمة كما في تاريخ التقارير المالية بالرجوع �إلى �سعر ال�سوق المعلن بدون
�أي خ�صم لتكاليف المعاملة.
بالن�سبة للأدوات المالية في �أ�سواق ن�شطة ،تتحدد القيمة العادلة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم .تت�ضمن هذه الأ�ساليب ا�ستخدام معامالت حديثة
في ال�سوق ب�شروط تجارية بحتة �أو الرجوع �إلى القيمة العادلة الحالية لأداة �أخرى مماثلة �إلى حد كبير� ،أو تحليل التدفقات النقدية المخ�صومة �أو
نماذج تقييم �أخرى .تدرج الأدوات المالية التي ال يمكن قيا�س قيمتها العادلة ب�صورة موثوق منها بالتكلفة ناق�ص ًا االنخفا�ض في القيمة� ،إن وجدت.
�إن تحليل القيمة العادلة للأدوات المالية والتفا�صيل الإ�ضافية حول كيفية قيا�سها مبينة في �إي�ضاح .24

�أ�سهم خزينة

يتم �إثبات �أدوات حقوق ملكية ال�شركة الخا�صة المعاد �شرا�ؤها (�أ�سهم الخزينة) بالتكلفة وتخ�صم من حقوق الملكية .ال يتم تحقق اي ارباح او
خ�سائر في بيان الدخل المجمع عند ال�شراء والبيع �أو الإ�صدار �أو الإلغاء لأدوات حقوق الملكية الخا�صة للمجموعة .يتم تحميل �أية فروق بين القيمة
الدفترية ومقابل ال�شراء في احتياطي �أ�سهم خزينة في حدود الر�صيد الدائن في ذلك الح�ساب .ويتم تحميل �أية خ�سائر �إ�ضافية على الأرباح
المحتفظ بها ومن ثم االحتياطيات .ال يتم دفع توزيعات �أرباح نقدية على هذه الأ�سهم .وي�ؤدي �إ�صدار �أ�سهم منحة �إلى زيادة عدد �أ�سهم الخزينة
بنف�س الن�سبة وتخفي�ض متو�سط تكلفة ال�سهم الواحد بدون الت�أثير على �إجمالي تكلفة �أ�سهم الخزينة.
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عقود الت�أجير
ي�ستند تحديد ما �إذا كان ترتيب ما عقد ت�أجير� ،أو يت�ضمن عقد ت�أجير� ،إلى م�ضمون الترتيب في تاريخ بدايته .يتم تقييم الترتيب ما �إذا كان يعتمد
تنفيذ الترتيب على ا�ستخدام �أ�صل �أو �أ�صول �أو ترتيب نقل حق ا�ستخدام الأ�صل �أو الأ�صول .حتى �إذا لم يتم تحديد ذلك الحق �صراح ًة في عقد
الت�أجير.

العمالت الأجنبية (تتمة)

المجموعة كم�ست�أجر

ت�سجل مدفوعات عقود الت�أجير الت�شغيلي كم�صروف في بيان الدخل المجمع على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فترة عقد الت�أجير.

مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
تحت�سب المجموعة مخ�ص�ص ًا لمكاف�أة نهاية الخدمة لموظفيها بموجب قانون العمل الكويتي� .إن ا�ستحقاق هذه المكاف�أة ي�ستند عادة �إلى الراتب
النهائي للموظف وطول مدة الخدمة و�إلى �إتمام الحد الأدنى من فترة الخدمة � .إن التكاليف المتوقعة لهذه المكاف�آت يتم ت�سجيلها كم�صروفات
م�ستحقة على مدى فترة الخدمة .
بالن�سبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة �أي�ض ًا بتقديم م�ساهمات �إلى الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية كن�سبة من مرتبات الموظفين� ،إن
التزامات ال�شركة محددة بهذه الم�ساهمات والتي تحمل كم�صروف عند ا�ستحقاقها.

2012

� )2شركات المجموعة

عند التجميع ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات الأجنبية �إلى الدينار الكويتي وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ التقارير المالية
ويتم تحويل بيان الدخل لهذه ال�شركات وفق ًا للمتو�سط الموزون لأ�سعار ال�صرف خالل ال�سنة .ت�ؤخذ فروق �أ�سعار ال�صرف الناتجة عن التحويل
للتجميع �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى .عند ا�ستبعاد عملية �أجنبية ،يتم ت�سجيل بند الإيرادات ال�شاملة الأخرى المتعلق بعملية �أجنبية معينة
في بيان الدخل المجمع.

		 الأحكام والتقديرات واالفترا�ضات المحا�سبية الهامة
3
�إن �إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات وافترا�ضات ت�ؤثر على المبالغ المدرجة للإيرادات
والم�صروفات والموجودات والمطلوبات والإف�صاح عن المطلوبات الطارئة في تاريخ التقارير المالية .ومع ذلك ،ف�إن عدم الت�أكد من هذه
االفترا�ضات والتقديرات قد ي�ؤدي �إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات �أو المطلوبات المت�أثرة في الم�ستقبل.
فيما يلي االفترا�ضات الرئي�سية التي تتعلق بالأ�سباب الم�ستقبلية والم�صادر الرئي�سية الأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ التقارير المالية
والتي لها �أثر كبير ي�ؤدي �إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل ال�سنة المالية الالحقة:

مخ�ص�صات
تقيد المخ�ص�صات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية (قانونية �أو ا�ستداللية) ناتجة عن حدث وقع من قبل  ،كما �أنه من المحتمل �أن
تظهر الحاجة �إلى ا�ستخدام الموارد لت�سوية التزام ويمكن قيا�سها ب�صورة موثوق فيها.

ت�صنيف الأدوات المالية

تقارير القطاعات
يتم تحديد قطاعات الت�شغيل ا�ستناد ًا �إلى التقارير الداخلية التي يقوم بمراجعتها ب�صورة منتظمة من قبل رئي�س �صانعي القرارات الت�شغيلية لتوزيع
الم�صادر على القطاعات ولتقييم �أدائها .يتم تق�سيم هذه القطاعات كقطاعات �أعمال.

تقوم المجموعة بت�صنيف اال�ستثمارات « بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» �إذا تم حيازتها ب�صفة �أ�سا�سية لغر�ض تحقيق ربح على المدى
الق�صير.

�إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة بحيث يقدم منتجات �أو خدمات ويتعر�ض لمخاطر ومنافع مختلفة عن غيره من القطاعات.
العمالت الأجنبية
تعر�ض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئي�سية وعملة العر�ض لل�شركة الأم .تقوم كل �شركة في المجموعة بتحديد العملة
الرئي�سة لها ،كما يتم قيا�س البنود المدرجة في البيانات المالية لكل �شركة با�ستخدام العملة الرئي�سة.

 )1المعامالت والأر�صدة

تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية مبدئي ًا وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة للعملة الرئي�سية بتاريخ هذه المعامالت الم�ؤهلة للتحقق.
ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية بتاريخ التقارير المالية �إلى العملة الرئي�سية وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بذلك
التاريخ .ويتم �إدراج كافة الفروق الناتجة من ت�سوية �أو تحويل البنود النقدية في بيان الدخل المجمع.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما في تواريخ المعامالت المبدئية.
وبالن�سبة للبنود غير النقدية التي يتم قيا�سها وفق ًا للقيمة العادلة بعملة �أجنبية يتم تحويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف كما في التاريخ الذي تم فيه
تحديد القيمة العادلة .يتم معالجة الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة بالتوافق مع �إدراج
الأرباح �أو الخ�سائر من التغير في القيمة العادلة للبند (�أي فروق تحويل البنود التي يتم ت�سجيل الأرباح �أو الخ�سائر من قيمتها العادلة مبا�شرة في
الإيرادات ال�شاملة الأخرى �أو بيان الدخل المجمع ،يتم �إدراجها �أي�ض ًا في الإيرادات ال�شاملة الأخرى �أو بيان الدخل ،على التوالي).

يتعين على االدارة اتخاذ قرار عند حيازة موجودات مالية �سواء كان يجب ت�صنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل او
موجودات مالية متاحة للبيع.

�إن ت�صنيف اال�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه اال�ستثمارات� .إذا لم يتم
ت�صنيف هذه اال�ستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متاحة وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة كجزء من بيان الدخل
المجمع في ح�سابات الإدارة ،ف�إن هذه اال�ستثمارات ت�صنف كم�صنفة عند التحقق المبدئي.
يتم ت�صنيف كافة اال�ستثمارات الأخرى كـ «موجودات مالية متاحة للبيع».

تقييم اال�ستثمارات في �أ�سهم غير م�سعرة

• ي�ستند تقييم اال�ستثمارات في �أ�سهم غير م�سعرة عاد ًة �إلى واحدة مما يلي:
• معامالت حديثة في ال�سوق ب�شروط تجارية بحتة؛
• القيمة العادلة الحالية ال�ستثمار �آخر مماثل �إلى حد كبير؛
• التدفقات النقدية المتوقعة مخ�صومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات �شروط و�سمات مخاطر مماثلة؛
• نماذج تقييم �أخرى.

�إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخ�صم لال�ستثمارات في �أ�سهم غير م�سعرة يتطلب تقديرات جوهرية .بالن�سبة لال�ستثمارات التي ال يمكن
تحديدها ب�صورة موثوق منها .يتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ًا انخفا�ض القيمة.

انخفا�ض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

تقوم المجموعة بمعاملة الموجودات المالية المتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض كبير �أو متوا�صل في القيمة العادلة
بما يقل عن تكلفتها �أو عند ظهور دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة� .إن عملية تحديد االنخفا�ض «الكبير» �أو «المتوا�صل» تتطلب قرارات �أ�سا�سية.
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		 الأحكام والتقديرات واالفترا�ضات المحا�سبية الهامة (تتمة)
3

		 ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة
5

انخفا�ض قيمة المدينين

يتم عمل تقدير المبلغ الممكن تح�صيله من الأر�صدة المدينة عندما يعد تح�صيل كافة المبالغ بالكامل �أمر ًا غير ممكن ًا .وبالن�سبة لكل مبلغ من
المبالغ الجوهرية ،يتم عمل هذا التقدير على �أ�سا�س �إفرادي .يتم ب�صورة مجمعة تقييم المبالغ غير الجوهرية والتي مر تاريخ ا�ستحقاقها دون
تح�صيلها ويتم احت�ساب مخ�ص�ص لها ح�سب طول فترة الت�أخير ا�ستناد ًا �إلى معدالت اال�سترداد التاريخية.

انخفا�ض قيمة الموجودات غير المالية

يوجد انخفا�ض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد القيمة الممكن ا�ستردادها ،التي تمثل القيمة العادلة ناق�ص ًا
التكاليف حتى البيع والقيمة �أثناء اال�ستخدام �أيهما �أكبر .ي�ستند احت�ساب القيمة العادلة ناق�ص ًا التكاليف حتى البيع �إلى البيانات المتوفرة من
معامالت المبيعات قيد التنفيذ في معامالت ب�شروط تجارية بحتة لأ�صول مماثلة �أو ا�ستناد ًا �إلى الأ�سعار المعرو�ضة في ال�سوق ناق�ص ًا التكاليف
الإ�ضافية لبيع الأ�صل .ي�ستند احت�ساب القيمة �أثناء اال�ستخدام �إلى نموذج التدفقات النقدية المخ�صومة .ت�ؤخذ التدفقات النقدية من الموازنة
لفترة الخم�س �سنوات القادمة وال ت�شتمل على �أن�شطة �إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد �أو اال�ستثمارات الم�ستقبلية الهامة التي �سوف
تعزز من �أداء الأ�صل للوحدة �إنتاج النقد التي يتم اختبارها� .إن المبلغ الممكن ا�سترداده �أكثر بند ح�سا�سية لمعدل الخ�صم الم�ستخدم لنموذج
التدفقات النقدية المخ�صومة وكذلك التدفقات النقدية الم�ستقبلية المتوقعة ومعدل النمو الم�ستخدم لأغرا�ض اال�ستدالل.

القيمة العادلة للأدوات المالية

عند عدم �إمكانية تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة في بيان المركز المالي المجمع من ال�سوق الن�شطة ،ف�إنه يتم تحديدها با�ستخدام
�أ�ساليب تقييم تت�ضمن نموذج التدفقات النقدية المخ�صومة .يتم الح�صول على مدخالت هذه الأ�ساليب من الأ�سواق المعلنة ،قدر الإمكان ،ولكن
عندما يكون ذلك غير ممكن ،يتعين اال�ستعانة بدرجة من الأحكام لتحديد القيمة العادلة .تت�ضمن الأحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر ال�سيولة
ومخاطر االئتمان والتقلبات� .إن التغيرات في االفترا�ضات حول هذه العوامل يمكن �أن ت�ؤثر على القيمة العادلة المدرجة للأداة المالية.

الأعمار الإنتاجية للعقار والمعدات والموجودات غير الملمو�سة

تحدد �إدارة ال�شركة الأعمار الإنتاجية المقدرة للعقار والمعدات والموجودات غير الملمو�سة لغر�ض احت�ساب اال�ستهالك .يتحدد هذا التقدير بعد
احت�ساب اال�ستخدام المتوقع للأ�صل �أو عوامل التلف والت�آكل الطبيعية .تقوم الإدارة بمراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية �سنوي ًا ويتم
تعديل مخ�ص�ص اال�ستهالك الم�ستقبلي عندما ترى الإدارة �أن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.

		 �صافي خ�سائر ا�ستثمار
4
2012

2011

د.ك

�إيرادات فوائد
ربح بيع عقارات ا�ستثمارية
انخفا�ض قيمة عقارات ا�ستثمارية (�إي�ضاح )9
ح�صة في نتائج �شركة زميلة (�إي�ضاح )8
خ�سائر غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�سائر
�أرباح محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح والخ�سائر
�إيرادات توزيعات �أرباح

2012

د.ك

153,741

168,021

129,167

    -

()506,550

    -

58,284

22,113

()60,158

()353,974

15,855

527

62,006

45,455

()147,655

()117,858

تحت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية بتق�سيم ربح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم على المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل
ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم الخزينة) .تحت�سب ربحية ال�سهم المخففة بتق�سيم �صافي ربح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم على المتو�سط
الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة (با�ستثناء �أ�سهم الخزينة) زائد ًا المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية التي �سيتم �إ�صدارها
عند تحول كافة الأ�سهم العادية المحتملة المخففة �إلى �أ�سهم عادية .لم يكن لدى ال�شركة الأم �أي �أية �أ�سهم مخففة محتملة قائمة كما في 31
دي�سمبر .
فيما يلي المعلومات الالزمة لح�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة ا�ستناد ًا �إلى المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم القائمة ،ناق�ص ًا �أ�سهم الخزينة
خالل ال�سنة:
2012

د.ك

ربح ال�سنة (دينار كويتي)
المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة (با�ستثناء
�أ�سهم الخزينة)
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة

2011

د.ك

4,046,958

4,484,108

346,911,129

349,175,471

 11.67فل�س

 12.84فل�س

تم تعديل احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة لل�سنة الحالية وال�سابقة بعد اعتماد الم�ساهمين لأ�سهم المنحة في الجمعية العمومية غير
العادية المنعقدة في  31مايو �( 2012إي�ضاح .)14
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2012

		 عقار ومعدات
6

		 موجودات غير ملمو�سة
7
مباني وارا�ضي تركيبات
ومعدات
م�ست�أجرة
دينار كويتي
دينار كويتي

�أثاث وتركيبات
دينار كويتي

�سيارات
دينار كويتي

�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
دينار كويتي

في  1يناير 2012

602,440

5,427,104

759,419

30,329

3,339,161

الإ�ضافات

638,603

99,012

25,435

11,000

1,320,456

2,094,506

-    

-    

-    

)(11,405

)(36,260

)(47,665

1,241,043

5,526,116

784,854

29,924

4,623,357

12,205,294

اال�ستهالك
في  1يناير 2012

35,739

4,875,760

720,907

22,818

-    

5,655,224

اال�ستهالك المحمل لل�سنة

44,926

123,940

26,123

2,821

-    

197,810

-    

-    

-    

)(7,616

-    

)(7,616

80,665

4,999,700

747,030

18,023

-    

5,845,418

1,160,378

526,416

37,824

11,901

4,623,357

6,359,876

متعلق بالم�ستبعدات
في  31دي�سمبر 2012

�صافي القيمة الدفترية
في  31دي�سمبر 2012
التكلفة
في  1يناير 2011

-    

5,040,900

723,482

29,269

2,244,964

8,038,615

الإ�ضافات

602,440

386,204

35,937

1,060

1,094,197

2,119,838

في  31دي�سمبر 2011

602,440

5,427,104

759,419

30,329

3,339,161

10,158,453

اال�ستهالك
في  1يناير 2011

-     

4,781,651

613,152

22,818

-    

5,417,621

المحمل لل�سنة

35,739

94,109

107,755

-    

-    

237,603

في  31دي�سمبر 2011

35,739

4,875,760

720,907

22,818

-    

5,655,224

566,701

551,344

38,512

7,511

3,339,161

4,503,229

�صافي القيمة الدفترية
في  31دي�سمبر 2011

رخ�صة
دينار كويتي

برامج
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

التكلفة
10,158,453

في  31دي�سمبر 2012

متاخرات عقود عقوق ت�أجير
ال�شهرة
دينار كويتي
دينار كويتي دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

التكلفة

الم�ستبعدات

2012

تم �إن�شاء محطات الوقود على �أرا�ضي م�ست�أجرة من حكومة الكويت .تمثل الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ تجديدات رئي�سية وتح�سينات جوهرية
يتم تنفيذها في محطات الوقود.
يتم توزيع م�صروف اال�ستهالك بين م�صروفات الت�شغيل بمبلغ  168,866دينار كويتي ( 129,848 :2011دينار كويتي) والم�صروفات الإدارية بمبلغ
 28,944دينار كويتي ( 107,755 :2011دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع.

في  1يناير 2012

ناتج من ا�ستكمال ممار�سة توزيع
�سعر ال�شراء (اي�ضاح )8
في  31دي�سمبر 2012

210,483

-    

19,087,811

1,725,128

208,757

21,232,179

-    

555,877

-    

-    

-    

555,877

210,483

555,877

19,087,811

1,725,128

208,757

21,788,056

الإطفاء
في  1يناير 2012

-    

-    

3,605,475

325,860

150,225

4,081,560

المحمل لل�سنة

-    

231,615

636,260

57,504

54,731

980,110

في  31دي�سمبر 2012

-    

231,615

4,241,735

383,364

204,956

5,061,670

�صافي القيمة الدفترية
في  31دي�سمبر 2012

210,483

324,262

14,846,076

1,341,764

3,801

16,726,386

التكلفة
في  1يناير 2011

210,483

-    

19,087,811

1,725,128

198,231

21,221,653

الإ�ضافات

-    

-    

-    

-    

10,526

10,526

في  31دي�سمبر 2011

210,483

-    

19,087,811

1,725,128

208,757

21,232,179

الإطفاء
في  1يناير 2012

-    

-    

2,969,215

268,356

80,765

3,318,336

المحمل لل�سنة

-    

-    

636,260

57,504

69,460

763,224

في  31دي�سمبر 2011

-    

-    

3,605,475

325,860

150,225

4,081,560

�صافي القيمة الدفترية
في  31دي�سمبر 2011

210,483

-    

15,482,336

1,399,268

58,532

17,150,619

يتم توزيع م�صروف الإطفاء بين م�صروفات الت�شغيل بمبلغ  693,764دينار كويتي ( 763,224 :2011دينار كويتي) والم�صروفات الإدارية بمبلغ
 286,346دينار كويتي ( :2011ال �شيء) في بيان الدخل المجمع.
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2012

		 ا�ستثمار في �شركة زميلة
8

		 عقارات ا�ستثمارية
9

فيما يلي تفا�صيل ال�شركة الزميلة:
ن�سبة الملكية
ا�سم ال�شركة
�شركة ميتلك�س للطاقة �ش.م.ك( .مقفلة)

بلد الت�أ�سي�س الأن�شطة الرئي�سية
مقاوالت قطاع النفط
الكويت

�إن المعلومات المالية الموجزة لل�شركة الزميلة هي كما يلي:

2012

2011

%35

%35

2011

2012

د.ك

ح�صة في بيان المركز المالي لل�شركة الزميلة:
�إجمالي الموجودات
�إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
ح�صة في �إيرادات و�أرباح ال�شركة الزميلة:
الإيرادات
نتائج ال�سنة

د.ك

1,247,437

1,491,881

)(158,417

)(236,429

1,089,020

1,255,452

986,801

612,489

58,284

22,113

فيما يلي الحركة في اال�ستثمار في �شركة زميلة:
2012

2011

د.ك

كما في  1يناير
المقابل المدفوع عند الحيازة
* �إعادة توزيع �إلى موجودات غير ملمو�سة (�إي�ضاح)77
ح�صة في النتائج
في  31دي�سمبر

2012

د.ك

1,586,613

-

-

1,564,500

)(555,877

-

58,284

22,113

1,089,020

1,586,613

* في �سبتمبر  ،2011قامت ال�شركة الأم ب�شراء ح�صة ملكية بن�سبة  35%في �شركة �شركة ميتلك�س للطاقة �ش.م.ك( .مقفلة) ب�إجمالي مقابل بمبلغ
 1,564,500دينار كويتي .خالل ال�سنة الحالية ،ا�ستكملت ال�شركة الأم ممار�سة توزيع �سعر ال�شراء وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وبالتالي
تم �إعادة توزيع مبلغ  555,877دينار كويتي �إلى موجودات غير ملمو�سة كمدخرات عقود (�إي�ضاح .)7

التكلفة
في  1يناير 2012
الم�ستبعدات
في  31دي�سمبر 2012
اال�ستهالك:
في  1يناير 2012
الم�ستبعدات
المحمل لل�سنة
انخفا�ض القيمة
في  31دي�سمبر 2012
�صافي القيمة الدفترية
في  31دي�سمبر 2012
التكلفة
في  1يناير 2011
�إ�ضافات
في  31دي�سمبر 2011
اال�ستهالك:
في  1يناير 2011
المحمل لل�سنة
في  31دي�سمبر 2011
�صافي القيمة الدفترية
في  31دي�سمبر 2011

�أر�ض ملك حر
دينار كويتي

مباني
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

6,100,000

1,888,000

7,988,000

)(5,000,000

)(1,000,000

)(6,000,000

1,100,000

888,000

1,988,000

-    

32,167

32,167

-    

)(29,167

)(29,167

-    

28,450

28,450

506,550

-    

506,550

506,550

31,450

538,000

593,450

856,550

1,450,000

-    

-    

-    

6,100,000

1,888,000

7,988,000

6,100,000

1,888,000

7,988,000

-    

-    

-    

-    

32,167

32,167

-    

32,167

32,167

6,100,000

1,855,833

7,955,833

تبلغ القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية كما في  31دي�سمبر  1,450,000 :2012دينار كويتي ( 7,980,000 :2011دينار كويتي) تم تحديدها من
قبل اثنين من مقيمي عقارات م�ستقلين متخ�ص�صين في تقييم هذا النوع من العقارات.

		 موجودات مالية متاحة للبيع
10

2012

د.ك

محافظ مدارة (غير م�سعرة)

10,151,950

2011

د.ك

2,249,867

تدرج المحافظ المدارة بالتكلفة نظر ًا لتعذر قيا�س القيمة العادلة ب�صورة موثوق بها .قامت الإدارة ب�إجراء مراجعة تف�صيلية لموجوداتها المالية
المتاحة للبيع لتحديد �إذا ما كانت تعر�ضت لالنخفا�ض في القيمة� .إن الإدارة لي�ست على دراية ب�أي ظروف قد ت�شير �إلى �أي انخفا�ض في قيمة هذه
اال�ستثمارات خالل الفترة الحالية .يقوم طرف ذي عالقة ب�إدارة المحفظة المدارة (�إي�ضاح .)20
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		 مدينون ومدفوعات مقدماً
11

2012

		 النقد والنقد المعادل
13
2012

2011

1,913,578

4,243,618

14,487

5,664

282,293

355,650

2,210,358

4,604,932

د.ك

مدينون تجاريون
�إيرادات فوائد م�ستحق
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

د.ك

في  31دي�سمبر  ،2012تعر�ضت الأر�صدة التجارية المدينة بمبلغ  552,115دينار كويتي ( 66,422 :2011دينار كويتي) لالنخفا�ض في القيمة وتم
احت�ساب مخ�ص�ص لها بالكامل.
�إن الحركات في مخ�ص�ص انخفا�ض القيمة الذمم المدينة هي كما يلي:
2012

2011

66,422

-    

485,693

66,422

552,115

66,422

د.ك

الر�صيد االفتتاحي
ي�ضاف :انخفا�ض قيمة المدينين
المجموع

د.ك

كما في  31دي�سمبر ،كان تقادم الأر�صدة التجارية المدينة التي لم تنخف�ض قيمتها كما يلي:

المجموع
دينار كويتي

 60 - 30يوم ًا
دينار كويتي

 90 - 60يوم ًا
دينار كويتي

 120 - 90يوم ًا
دينار كويتي

�أكثر من  120يوم ًا
دينار كويتي

2012

1,913,578

1,813,580

73,679

2,426

23,893

2011

4,243,618

4,011,013

69,640

-

162,965

�إن الأر�صدة المدينة المت�أخرة في تاريخ التقارير المالية والتي لم تحت�سب المجموعة مخ�ص�ص لها حيث لم يكن هناك تغيير جوهري في الجودة
االئتمانية وال تزال المبالغ تعتبر م�ستردة .ال تحتفظ المجموعة ب�ضمانات على هذه الأر�صدة.

		 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
12
موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة:
محافظ مدارة (�أوراق مالية محلية م�سعرة)
تدار اال�ستثمارات في المحافظ المدارة من قبل طرف ذي عالقة (�إي�ضاح .)20

النقد في ال�صندوق
الأر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صيرة الأجل

2012

2011

1,679,462

2,839,239

د.ك

2012

2011

794

2,309

د.ك

د.ك

8,351,149

5,821,525

10,450,000

8,500,000

18,801,943

14,323,834

تم �إيداع الودائع ق�صيرة الأجل لدى بنوك محلية وهي مدرجة بالدينار الكويتي وتحمل معدل فائدة فعلي بن�سبة � )1.625% :2011( 1.25%سنويا
وت�ستحق بعد �شهر واحد من تاريخ الإيداع.

		 ر�أ�س المال
14
الم�صرح به والم�صدر والمدفوع بالكامل
2012

2011

34,960,162

32,981,285

د.ك
� 349,601,625سهم ًا ( )329,812,854 :2011بقيمة  100فل�س لل�سهم مدفوع نقد ًا

مت�أخرة ولكن غير منخف�ضة القيمة

د.ك

يت�ضمن النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية المجمع مبالغ بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع التالية:

د.ك

في ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2012اقترح �أع�ضاء مجل�س �إدارة ال�شركة توزيع �أرباح نقدية بقيمة  5فل�س لل�سهم ( :2011ال �شيء) و 5%

من �أ�سهم المنحة من ر�أ�س المال المدفوع ( )6% :2011ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة بقيمة  100,000دينار كويتي ( 100,000 :2011دينار
كويتي)� .إن هذا االقتراح يخ�ضع لموافقة الجمعية العمومية ال�سنوية لم�ساهمي ال�شركة.
خالل الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ  31مايو  2012لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2011اعتمد م�ساهمو ال�شركة الأم اقتراح �أع�ضاء
مجل�س الإدارة لإ�صدار �أ�سهم منحة بعدد � 6أ�سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم ب�إجمالي عدد � 19,788,771سهم ًا� 10( ،أ�سهم لكل � 100سهم ب�إجمالي
 29,982,986دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .)2010

في نف�س التاريخ ،تمت الموافقة في الجمعية العمومية غير العادية لم�ساهمي ال�شركة على زيادة ر�أ�س المال من  32,981,285دينار كويتي �إلى
 34,960,162دينار كويتي من خالل �إ�صدار �أ�سهم منحة بعدد � 6أ�سهم بقيمة  100فل�س لل�سهم ب�إجمالي عدد � 19,788,771سهم ًا� 10( ،أ�سهم لكل
� 100سهم ب�إجمالي  29,982,986دينار كويتي لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر .)2010

		 االحتياطي القانوني
15
وفق ًا لقانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012والنظام الأ�سا�سي لل�شركة للأم ،تم تحويل  %10من ربح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم قبل
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى االحتياطي القانوني .يجوز لل�شركة
الأم �أن تقرر وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما ي�ساوي االحتياطي �أو يزيد عن ن�سبة  %50من ر�أ�س المال المدفوع.
�إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع �أرباح على الم�ساهمين بن�سبة  %5من ر�أ�س المال المدفوع في ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها
الأرباح المتراكمة بت�أمين هذا الحد.
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		 االحتياطي االختياري
16

		 معامالت مع �أطراف ذات عالقة
20

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،تم تحويل  %10من ربح ال�سنة الخا�ص بم�ساهمي ال�شركة الأم قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إلى ح�ساب االحتياطي االختياري .ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.

		 �أ�سهم خزينة
17
عدد �أ�سهم الخزينة
ن�سبة الملكية
القيمة ال�سوقية (دينار كويتي)

دائنون تجاريون (�إي�ضاح )20
م�صروفات م�ستحقة
توزيعات �أرباح م�ستحقة

		 مطلوبات طارئة والتزامات
19
خطابات �ضمان
التزامات ر�أ�سمالية

2012

2011

3,133,551

1,924,483

%0.90

%0.58

651,779

500,367

د.ك

د.ك

�شراء وقود
�شراء عقارات ا�ستثمارية
م�صروفات ت�شغيل
م�صروفات �إدارية

الم�ساهمونالرئي�سيون
دينار كويتي

�أطراف �أخرى ذات عالقة
دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

-    

80,208,397

80,208,397

76,122,789

-    

-    

-    

7,955,833

51,034

-    

51,034

49,851

39,422

-    

39,422

25,976

2012

2011

�إن الأر�صدة مع الأطراف ذات عالقة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع كما يلي:
2012

2011

9,863,240

8,500,071

981,778

727,856

978,408

1,114,773

11,823,426

10,342,700

2012

2011

5,218,118

5,218,848

1,432,262

827,000

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

�أبرمت المجموعة عدة اتفاقيات ت�أجير ،ب�صورة رئي�سية ال�ستئجار �أرا�ضي يقام عليها محطات الوقود .وكان الحد الأدنى لمدفوعات الت�أجير
الم�ستقبلية بموجب اتفاقيات الت�أجير الت�شغيلي غير القابلة لاللغاء كما في  31دي�سمبر كما يلي:
ال يزيد عن �سنة واحدة
بعد �سنة واحدة و�أقل من خم�س �سنوات

تمثل الأطراف ذات العالقة الم�ساهمين الرئي�سين وال�شركات الزميلة و�أع�ضاء مجل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا بالمجموعة و�شركات ي�سيطرون
عليها ب�صورة �أ�سا�سية �أو يمار�سون عليها ت�أثير ًا ملمو�س ًا .تتم الموافقة على �سيا�سات ت�سعير و�شروط هذه المعامالت من قبل �إدارة المجموعة.
�إن المعامالت مع �أطراف ذات عالقة المدرجة في بيان الدخل ال�شامل المجمع كما يلي:

�إن احتياطي �أ�سهم الخزينة غير متاح للتوزيع.

		 دائنون وم�صروفات م�ستحقة
18

2012

2012

2011

565,183

583,719

188,532

28,659

753,715

612,378

د.ك

موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
دائنون وم�صروفات م�ستحقة

 31دي�سمبر

�أطراف �أخرى
ذات عالقة
دينار كويتي

الم�ساهمون
الرئي�سيون
دينار كويتي

دينار كويتي دينار كويتي

10,151,950

-    

10,151,950

965,600

1,679,462

-    

1,679,462

2,839,239

-    

9,097,447

9,097,447

8,065,576

2012

 31دي�سمبر
2011

�إن اال�ستثمارات المتاحة للبيع (�إي�ضاح  )10والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر (�إي�ضاح  )12مدارة من قبل طرف
ذي عالقة.
2012

مدفوعات الإدارة العليا
مزايا ق�صيرة الأجل
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

د.ك

د.ك

2011

د.ك

164,629

88,142

8,836

3,365

173,465

91,507

 		21معلومات القطاعات
تنظم المجموعة ،لأغرا�ض الإدارة ،في وحدتي �أعمال بنا ًء على منتجاتهم وخدماتهم ولديها قطاعي ت�شغيل لهم �سمعة جيدة كما يلي:
		
ت�سويق الوقود والخدمات الأخرى ذات ال�صلة – تمثل بيع الوقود والخدمات الأخرى ذات ال�صلة الناتجة من محطات الوقود.
عمليات اال�ستثمار – تمثل اال�ستثمار في محفظة مدارة و�إيداعات �أ�سواق المال ق�صيرة الأجل والعقارات.
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 		21معلومات القطاعات (تتمة)
ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2012

�إيرادات القطاع
ا�ستهالك و�إطفاء
نتائج القطاع

ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2011

�إيرادات القطاع
ا�ستهالك و�إطفاء
نتائج القطاع

ت�سويق الوقود
والخدمات الأخرى عمليات
اال�ستثمار
ذات عالقة
دينار كويتي
دينار كويتي
92,330,786

		 �أهداف و�سيا�سات �إدارة المخاطر المالية (تتمة)
22
 		22.1مخاطر االئتمان (تتمة)
غير موزعة
دينار كويتي

الإجمالي
دينار كويتي

-

92,183,131

862,630

28,450

315,290

1,206,370

4,564,533

)(147,655

)(369,920

4,046,958

ت�سويق الوقود
والخدمات الأخرى
ذات عالقة
دينار كويتي

)(147,655

عمليات اال�ستثمار
دينار كويتي

غير موزعة
دينار كويتي

الإجمالي
دينار كويتي

87,688,022

)(117,858

-

893,072

)(117,858

201,691

1,094,763

)(587,779

4,484,108

عمليات

خدمات التجزئة
للبترول والخدمات
الأخرى
اال�ستثمار
دينار كويتي
دينار كويتي
موجودات القطاع كما في  31دي�سمبر 2012
موجودات القطاع كما في  31دي�سمبر 2011

الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان

�إن تعر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان من الأر�صدة لدى البنوك والنقد لدى مدير المحفظة والودائع الثابتة والمدينين ينتج من عجز الطرف
المقابل وبحيث يكون الحد الأق�صى لمخاطر االئتمان معاد ًال للقيمة الدفترية للأدوات المالية .عند ت�سجيل الأدوات المالية بالقيمة العادلة ،ف�إنها
تمثل الحد الأق�صى الحالي لمخاطر االئتمان ولكنها ال تمثل �أق�صى مخاطر ائتمان يمكن �أن تنتج في الم�ستقبل نتيجة التغيرات في القيم� .إن الحد
الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقارير المالية كما يلي:
2012

2011

18,801,943

14,323,834

د.ك

87,570,164

5,189,745

2012

غير موزعة
دينار كويتي

الإجمالي
دينار كويتي

34,812,049

23,950,758

95,939

58,858,746

33,151,246

22,344,624

60,177

55,556,047

		 �أهداف و�سيا�سات �إدارة المخاطر المالية
22
تكمن المخاطر �ضمن �أن�شطة المجموعة ولكن يتم �إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقيا�س والمراقبة الم�ستمرة وفق ًا لحدود المخاطر
وال�ضوابط الأخرى� .إن هذه الطريقة في �إدارة المخاطر ذات �أهمية كبيرة ال�ستمرار المجموعة في تحقيق الأرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة
م�سئولية التعر�ض للمخاطر فيما يتعلق بالم�سئوليات المنوطة به .تتعر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر ال�سيولة ومخاطر ال�سوق .ال ت�شمل
عملية مراقبة المخاطر الم�ستقلة مخاطر الأعمال مثل التغيرات في بيئة التكنولوجيا والأعمال .يتم مراقبة هذه التغيرات من خالل عملية التخطيط
الإ�ستراتيجي الخا�صة بالمجموعة .لم يتم �إجراء �أي تغييرات على �أهداف و�سيا�سات و�إجراءات �إدارة المخاطر خالل ال�سنتين المنتهيتين في 31
دي�سمبر  2012و 31دي�سمبر .2011

 		22.1مخاطر االئتمان

�إن مخاطر االئتمان هي مخاطر �أخفاق �أحد �أطراف �أداة مالية في الوفاء بالتزامه مما ي�ؤدي �إلى تكبد طرف �آخر لخ�سارة مالية .تتكون الموجودات
المالية التي تتعر�ض لمخاطر االئتمان ب�صورة �أ�سا�سية من الأر�صدة لدى البنوك والمدينين.
تطبق المجموعة �سيا�سات بالتعامل فقط مع الأطراف المقابلة ذات الجدارة االئتمانية .ت�ستخدم المجموعة �سجالتها التجارية لت�صنيف عمالئها
الرئي�سيين .تتم مراقبة تعر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان والت�صنيف االئتماني للأطراف المقابلة ب�صورة م�ستمرة ويتم توزيع �إجمالي قيمة
المعامالت المبرمة بين العمالء المعتمدين.

النقد والنقد المعادل
المدينون

د.ك

1,913,578

4,243,618

20,751,521

18,567,452

تركز مخاطر الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان

تن�ش�أ التركزات عندما ي�شترك عدد من الأطراف المقابلة في �أن�شطة مت�شابهة� ،أو في �أن�شطة في نف�س المنطقة الجغرافية� ،أو عندما يكون لهم �سمات
اقت�صادية متماثلة مما قد يجعل عندهم اال�ستعداد لمواجهة التزامات تعاقدية تت�أثر ب�شكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية
�أو غيرها .ت�شير التركزات �إلى الح�سا�سية الن�سبية لأداء المجموعة نحو التطورات التي ت�ؤثر على قطاع �أعمال بذاته �أو على منطقة جغرافية معينة.
تتكون الأر�صدة المدينة من عدد كبير من العمالء موزعين بين مختلف قطاعات الأعمال .يتم �إجراء تقييم ائتماني م�ستمر للو�ضع المالي للمدينين.
يتمثل تركز مخاطر االئتمان في عميل واحد يمثل  )%33 :2011( %54من الأر�صدة التجارية المدينة .ال تتعر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان من
هذا العميل حيث �أنه جهة حكومية .تحدد المجموعة الأطراف المقابلة ممن لهم �سمات مماثلة �إذا كانوا جهات ذات �صلة� .إن مخاطر االئتمان على
الأموال ال�سائلة محدود لأن الأطراف المقابلة هي بنوك ذات ت�صنيف ائتماني عالي محدد من قبل وكاالت الت�صنيف االئتماني العالمية.

 		22.2مخاطر ال�سيولة

�إن مخاطر ال�سيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة ل�صعوبات في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية .يتم �إدارة مخاطر
ال�سيولة من خالل المراقبة الم�ستمرة للت�أكد من توافر التمويل الكافي للوفاء بالمطلوبات الم�ستحقة.
قامت االدارة ب�إعداد اطار منا�سب لإدارة مخاطر ال�سيولة لغر�ض تحقيق متطلبات التمويل ق�صيرة ومتو�سطة االجل و�إدارة ال�سيولة .تدير المجموعة
مخاطر ال�سيولة باالحتفاظ بر�صيد كاف للنقد والنقد المعادل والمراقبة الم�ستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمقدرة وتوافق ا�ستحقاقات
الموجودات المالية.
ت�ستحق كافة المطلوبات المالية للمجموعة خالل �سنة واحدة من تاريخ بيان المركز المالي المجمع.

يلخ�ص الجدول التالي قائمة ا�ستحقاق المطلوبات المالية بناءا على المدفوعات التعاقدية غير المخ�صومة:
2012

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
مجموع المطلوبات

عند الطلب
دينار كويتي

اقل من  3ا�شهر
دينار كويتي

� 12 - 3شهر
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

978,408

10,845,018

-

11,823,426

978,408

10,845,018

-

11,823,426

2011

قر�ض لأجل
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
مجموع المطلوبات

-

332,833

1,664,167

1,997,000

1,114,773

9,227,927

-

10,342,700

1,114,773

9,560,760

1,664,167

12,339,700
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		 القيمة العادلة للأدوات المالية
24

			 �أهداف و�سيا�سات �إدارة المخاطر المالية (تتمة)
22
 		22.3مخاطر ال�سوق
�إن مخاطر ال�سوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغيرات في �أ�سعار ال�سوق .تتكون مخاطر
ال�سوق من مخاطر �أ�سعار الفائدة ومخاطر �أ�سعار العمالت الأجنبية ومخاطر �أ�سعار الأ�سهم.
		 مخاطر العمالت الأجنبية
22.3.1
�إن مخاطر العمالت الأجنبية هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية ب�سبب التغيرات في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .ال تتعر�ض المجموعة
لمخاطر العمالت الأجنبية ب�صورة كبيرة حيث �إن غالبية موجوداتها ومطلوباتها النقدية بالعملة الرئي�سية لل�شركات العاملة بالمجموعة.
		 مخاطر �أ�سعار الفائدة
22.3.2
�إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية الم�ستقبلية للأدوات المالية نتيجة للتغيرات في �أ�سعار معدالت الفائدة.
ال تتعر�ض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة حيث �أن المجموعة لي�س لديها �أي موجودات �أو مطلوبات تحمل فائدة متغير كما في  31دي�سمبر .2012
		 مخاطر �أ�سعار الأ�سهم
22.3.3
�إن مخاطر �أ�سعار الأ�سهم هي مخاطر انخفا�ض القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة التغيرات في م�ستويات م�ؤ�شرات الأ�سهم وقيمة �أ�سعار الأ�سهم
الم�ستقلة .تتعر�ض المجموعة لمخاطر �أ�سعار الأ�سهم على ا�ستثماراتها المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر .تدير المجموعة
هذه المخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها فيما يتعلق بتركز قطاعات الأعمال.
يو�ضح الجدول التالي ح�سا�سية بيان الدخل ال�شامل مقابل التغيرات المحتملة ب�صورة معقولة في �أ�سعار الأ�سهم ،مع االحتفاظ بكافة المتغيرات
الأخرى ثابتة.

2012

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر

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

+5

الت�أثير على ربح
ال�سنة
دينار كويتي

+ 83,973

2011

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر

2012

+5

+ 141,962

		 �إدارة ر�أ�س المال
23
�إن هدف المجموعة الرئي�سي من �إدارة ر�أ�س المال هو �ضمان المحافظة على معدالت ر�أ�س المال الجيدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وتحقيق �أعلى
قيمة يح�صل عليها الم�ساهمون.
تقوم المجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�س المال و�إجراء تعديالت عليه في �ضوء التغيرات في الظروف االقت�صادية .للمحافظة على هيكل ر�أ�س المال �أو
�إجراء تعديالت عليه ،يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات الأرباح �إلى الم�ساهمين �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة .لم يتم �إجراء �أية تغيرات في
الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو الإجراءات خالل ال�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2012و 31دي�سمبر .2011
يتكون ر�أ�س المال من بنود ر�أ�س المال واالحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري وا�سهم الخزينة والأرباح المحتفظ بها ويقدر ذلك بمبلغ
 46,828,288دينار كويتي كما في  31دي�سمبر  43,028,785 :2011( 2012دينار كويتي).

�إن القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابله مبادلة �أ�صل �أو ت�سوية التزام �أو �أداة مالية بين �أطراف على دراية وراغبة في الدخول في معاملة
ب�شروط تجارية بحتة .يقوم تعريف القيمة العادلة على افترا�ض �أن المجموعة م�ستمرة في �أعمالها دون �أي نية �أو حاجة �إلى الت�صفية �أو تقلي�ص
مدى �أعمالها �إلى حد كبير �أو اال�ضطالع بمعامالت ب�شروط مجحفة.
�إن القيمة العادلة المقدرة للموجودات المالية ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقارير المالية ،با�ستثناء بع�ض الأ�سهم
غير الم�سعرة الم�صنفة كموجودات مالية متاحة للبيع.
الجدول الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والإف�صاح عنها من خالل �أ�سلوب التقييم.
الم�ستوى  :1الأ�سعار المعلنة (غير المعدلة) في الأ�سواق الن�شطة للموجودات المماثلة �أو المطلوبات المماثلة؛
الم�ستوى  :2التقنيات الأخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات الت�أثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة �إما ب�صورة مبا�شرة �أو
غير مبا�شرة.
الم�ستوى  :3التقنيات التي ت�ستخدم مدخالت ذات الت�أثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة والتي ال ت�ستند على معلومات يمكن مالحظتها
في ال�سوق.
موجودات تم قيا�سها بالقيمة العادلة
2012

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

الم�ستوى 1

الم�ستوى 2

الم�ستوى 3

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر

1,679,462

-

-

1,679,462

الم�ستوى 1

2011

دينار كويتي

الم�ستوى 2

دينار كويتي

الم�ستوى 3

دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر

2,839,239

-

-

2,839,239
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