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شــركــة ســنــرجــي الــقـابـضة (ش.م.ك عــامـة)
شركة مدرجة بسوق الكويت لألوراق المالية

شرق األحمدي – مجمع الشركة الخليجية العالمية – قطعة  – 12مبنى 42
ص.ب  – 47582الفحاحيل  - 64204الكويت
تلفون - 23970097 :فاكس23970072 :

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
أمـير دولة الكويت

سمو الشيخ مشعل الحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت
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سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء  -دولة الكويت

صفحة

3

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

رؤيـتـنـــــــا
أن نكون من الرواد في تقديم الخدمــات لقطاع الطاقة في المنطقـة.
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الفــهــر سس

المحتــــويات

الصفحة

أعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
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مجموعة الشركات التابعة
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نبذة عن الشركة
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نبذة عن الشركات التابعة
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المؤشرات المالية
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
تقرير لجنة التدقيق

لعام 2020

تقرير حوكمة الشركات

لعام 2020

تقرير بالتعامل ت مع الطراف ذات الصلة
البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات
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16 - 14
18 - 17
34 - 19
35
92 - 36
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شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)
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مجلس اإلدارة

السيد /علي حسين الموسى
رئيس مجلس اإلدارة
السيد /محمد حمـد السالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
السيدة /مى عدنان الزنكي
عضو مجلس اإلدارة
السيد /محمـد إبراهيم الرمضان
عضو مجلس اإلدارة
السيد /أحمـد فتحي أبو زيـد
عضو مجلس اإلدارة
السيد /مـالك مـاهر معـرفي
عضو مجلس اإلدارة
السيد /مـالك مصطفى حمـود
عضو مجلس اإلدارة
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شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

تقــرير مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
يسرني أن استعرض معكم هنا نتائج الشركة المالية والتشغيلية خالل العام .2020
لقد واجهت صناعة النفط والغاز العديد من المصاعب والتحديات في العام  ،2020فقد انخفضت
أسعار النفط بشكل حاد إلى مستويات متدنية غير مسبوقة ،وذلك تبعا ً لتداعيات انتشار وباء كوفيد
–  19في مستهل العام ،حيث أجبر ذلك الشركات المنتجة للنفط والغاز على إجراء تخفيضات
كبيرة في نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية .وقد تأثر قطاعنا – قطاع الخدمات النفطية سلبيا ً كنتيجة
مباشرة لهذه الظروف االقتصادية الصعبة.
وقد شرعنا في الشركة على الفور للتعامل مع هذه الجائحة الخطيرة وتبعاتها السلبية .حيث كانت
سالمة العاملين في الشركة من أولى أولوياتنا ،متبعين أسلوبا ً احترازيا ً مدروسا ً للتقليل من احتمال
انتشار المرض ،مع عدم االخالل بالتزاماتنا تجاه عمالئنا .وقد قمنا كذلك بمراجعة شاملة
الستراتيجيتنا الجديدة في ضوء المستجدات الضخمة والمتغيرات التي لم يشهد لها مثيل في
السابق ،وقد ركزت خطة العمل على تعزيز إيراداتنا في دولة الكويت ،وتقنين المصروفات
خاصة في المناطق التي توقفت فيها األعمال بسبب انخفاض أسعار النفط ،وتنويع سلة الخدمات
ومصادر الدخل.
لقد أعطت االستراتيجية الجديدة اهتماما ً بالغا ً لروح الفريق الواحد ،كأحد المرتكزات رئيسية
لنجاح الشركة ،من ذلك أن نقلت الشركة مقرها الرئيسي إلى منطقة األحمدي الصناعية لتعمل
عن قرب مع شركاتها التابعة في نفس المكان ،وذلك لتسهيل التواصل بين جميع العاملين،
ولتوفير بيئة عمل أكثر فاعلية وانتاجية.
و فيما يتعلق بمشاريع الشركة القائمة ،فإن الشركة التابعة ،الشرقية الوطنية للخدمات النفطية
مستمرة في تنفيذ عقدها مع شركة نفط الكويت بكفاءة عالية ،علما ً بأن هذا هو العقد الثالث الذي
تنفذه الشركة مع شركة نفط الكويت منذ العام  ،2013كذلك تنفذ الشركة التابعة ،الشرقية لخدمات
فحص االبار عدة مشاريع في جمهورية باكستان اإلسالمية حيث حافظت على مستوى خدماتها

صفحة
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وإيراداتها رغم التحديات والظروف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
وتعملل الشللللركة في إطار خطتهلا االسللللتراتيجيلة على تنويع خدماتهلا في مجلال القطلاع النفطي
وتعزيز أعملالهلا في دوللة الكويلت ومنطقلة الخليج العربي بلاإلضلللللافلة للمحيط اإلقليمي وذللك
ضمن دراسات ومعايير إجرائية تحد من أية مخاطر محتملة.
وبحمد هللا ،فقد حققت الشركة نتائج مالية ممتازة مقارنة بالعام السابق كما هو موضح في الجدول
المختصر التالي:

االيرادات

العام المالي 2020
(دك)
4,114,563

العام المالي 2019
(دك)
2,696,021

التغير
()%
51.8%

صافي الربح

10,594

()4,773,174

100.2%

اجمالي األصول

15,118,379

15,709,780

(3.8)%

اجمالي المطلوبات

2,834,924

3,471,381

(24.3)%

حقوق مساهمي الشركة األم

9,915,454

9,956,861

(0.4)%

البنــد

يوجد بعض القضايا القانونية المتعلقة بالشركة األم وشركاتها التابعة وال يوجد أي أثر مادي محتمل منها بتاريخ الفصاح عن
البيانات المالية.
هذا ونود أن نتقدم بجزيل الشكر لمساهمينا وعمالئنا على ثقتهم الغالية .كما وأو ّد أن أشكر الدارة التنفيذية للشركة وجميع
العاملين بها ،وزمالئي أعضاء مجلس الدارة على جهودهم المتواصلة للنهوض بالشركة ،سائالً المولى عز وجل أن يحفظنا
جميعا ً من البالء والوباء ،وان يبارك لنا ويديم علينا نعمة األمن واألمان في ظل حضرة صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي
عهده األمين.
والسلم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

رئيس مجلس اإلدارة
علي حسين الموسى
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) ك عامة. م.شركة سنرجي القابضة (ش

مجموعة الشركات التابعة

Senergy Holding Co.
K.S.C.P.

Senergy Services Co.
K.S.C.C.

Eastern Industrial &
Oilfield Services

INTERNATIONAL TESTING SERVICES WLL

Eastern International
Testing Services Co. WLL.

Eastern National Oilfield
Services Co. K.S.C.C.

Eastern Testing
Services LTD.

Gulf International
General Trading &
Contracting Co. WLL.
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نبـذة عن الشـركة
شركة سنرجي القابضة هي شركة كويتية قابضة مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية (سنرجي) برأسمال
قدره عشرون مليون دينار كويتي وتقوم بإنتقاء الفرص اإلستثمارية المتعلقة بالطاقة وتقديم الدعم للشركات
العاملة في مجال قطاع الطاقة في دول الشرق األوسط وأسيا وأفريقيا.
تعد شركة سنرجي القابضة إحدى الشركات التي إستطاعت خالل فترة وجيزة من تحقيق نمو واضح في مجال
اإلستثمار في قطاع النفط والغاز وذلك إلعتمادها نهج الشفافية في كافة إستثماراتها  ،كما تمكنت من االستحواذ
على حصص مؤثرة في شركات عديدة ذات خبرة عالية في مجال الخدمات ا لنفطية وتعمل الشركة على التوسع
نحو أفاق جديدة عن طريق سعيها لالنطالق نحو أسواق جديدة تعزز مكانتها وثقة مساهميها وذلك من خالل
القيام بإستثمارات مدروسة لتحقيق المزيد من األرباح في السنوات المقبلة.
وتتطلع الشركة إلى الوصول إلى مرحلة تقديم خدمات متكاملة لشركات النفط العاملة في المنطقة ،وتقوم حاليا
بإستكمال مكوناتها للوصول بالشركة إلى الهدف وهو (شركة خدمات نفطية متكاملة)

2020
التقرير السنوي

صفحة

11

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

نبذه عن الشركات التابعة

صفحة
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المؤشرات المالية
شركة سنرجى القابضة ش م ك ع
المؤشرات المالية  -دينار كويتي
التفاصيل

2020

2019

15,101,376

15,709,780

صافى الربح ( الخسارة )

10,594

)(4,773,174

إجمالى حقوق المساهمين

9,915,454

9,956,861

القيمة الدفترية للسهم ( فلسا)

49.58

49.78

ربحية  /خسارة السهم ( فلسا)

0.05

)(24

إجمالى االصول

صافي الربح الخسارة

إجمالي الموجودات

30,000,000

1,000,000

25,000,000

10,594

20,000,000

15,101,376

15,709,780

0
)(1,000,000

15,000,000

)(2,000,000

10,000,000

)(3,000,000

)(4,773,174

5,000,000

)(4,000,000
)(5,000,000

0

2020

2020

2019

حقـوق المساهمين

القيمة الدفترية للسهم

2019

فلس

20,000,000

80

15,000,000

9,915,454

49.78

49.58

60

9,956,861

40

10,000,000

20

5,000,000

0

0

2020

2020

2019

ربحية

خسارة

السهم

2019

فلس

3

0.05

)(1
)(5
)(9

)(13
)(17
)(21

)(24

)(25

2020
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التقرير السنوي

2019

صفحة

13

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
تقرير هيئة الرقابة الشرعية
الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وعلى آله وصحبه.
إلى السادة  /المساهمين
شركة سنرجي القابضة
الكويت  -دولة الكويت
هدف ونطاق التدقيق
قمنا بتدقيق العقود والمعامالت التي نفذتها شركة سنرجي القابضة (الشركة) وشركاتها التابعة (يشار إليهم
مجتمعين بالمجموعة) خالل السنة المنتهية في  2020/12/31إلبداء الرأي في مدى التزام الشركة بأحكام
الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبلنا ،مع مراعاة المعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة
المحاسبة والمراجعة ل لمؤسسات المالية اإلسالمية (أيوفي) ،وقرارات المجامع الفقهية.
مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي
ً
تقع مسؤولية االلتزام بتنفيذ العقود والمعامالت طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية على إدارة الشركة ،كما أن
اإلدارة مسؤولة عن الرقابة الشرعية الداخلية التي تراها ضرورية لضمان تنفيذ العقود والمعامالت طبقا ً
ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وتتمثل الجهات المسؤولة في الشركة عن إجراء التعامالت التي تم فحصها ومراحل إنجازها في مجلس
اإلدارة.
االستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى ورقابة الجودة
لقد التزمنا باالستقاللية والمتطلبات األخ القية األخرى كما هي في "ميثاق أخالقيات المحاسب والمراجع
الخارجي للمؤسسات المالية اإلسالمية" الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية ،و"دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيين" الصادر عن مجلس معايير السلوك
األخالقي الدولية للمحاسب ين .والتي تأسست على المبادئ األساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية
والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.
لقد التزمنا بمتطلبات معيار رقابة الجودة رقم ( )1بشان "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ عمليات تدقيق
ومراجعة البيانات المالية ،وعمليات التأكيد األخرى ،وعمليات الخدمات ذات العالقة" ،ووفقا ً لتلك
المتطلبات فإننا نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات الموثقة بشأن
االمتثال مع المتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

صفحة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية ووصف العمل املنجز
تتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي في مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة اإلسالمية بنا ًء على تدقيقنا لها .وقد
تم تدقيقنا وفقا ً لمعايير الحوكمة ومعايير التدقيق الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية وباألخص معيار التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم ( )6بشأن "التدقيق الشرعي الخارجي
(عمليات التأكيد المستقل على التزام المؤسسة المالية اإلسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية)" ،ووفقا ً
للمعايير الدولية لعمليات التأكيد والصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي وباألخص معيار
التأكيد رقم ( )3000ب شأن "عمليات التأكيد عدا عن عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية
" ومبدأ األهمية النسبية وما يترتب من آثار على منهجية التدقيق وإظهار المالحظات في هذا التقرير.
وتتطلب هذه المعايير أن نمتثل لمتطلبات السلوك األخالقي للمهنة وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول
على تأكيد معقول بأن الشركة ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية .إن التأكيد المعقول هو مستوى عا ٍل من
التأكيد ،لكنه ال يضمن بأن عملية التدقيق الشرعي سوف تكشف دائما ً عن المخالفات الشرعية عند وجودها.
وتتضمن أعمال التدقيق أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول مدى االلتزام بأحكام الشريعة
اإلسالمية ،لقد قمنا بتدقيقنا بنا ًء على عينة منهجية مختارة ،ونعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية
ومناسبة كأساس إلبداء رأي التدقيق الخاص بنا .وكجزء من عملية التدقيق الشرعي فإننا نمارس التقدير
المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق كما نقوم أيضا ً باآلتي:
( )1تحديد وتقييم مخاطر عدم االلتزام الشرعي ،وكذلك تصميم والقيام بإجراءات التدقيق بما ينسجم
مع تلك المخاطر .والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا ً إلبداء رأينا.
( )2تكوين فهم حول نظام الرقابة الشرعية الداخلية ذي الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق
مناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس بغرض إبداء رأي حول مدى فاعلية نظام الرقابة الشرعية الداخلية
للشركة.
( )3االطالع وفحص العقود والمعامالت اآلتية:
البيانات المالية للشركة ومرفقاتها.
العقود الموقعة خالل العام.
عمليات االستثمار خالل العام.
التقارير المقدمة للجهات اإلشرافية وتقارير التدقيق الداخلي.
األحكام القضائية النهائية الصادرة خالل العام.
صندوق الخيرات (حساب التطهير) ومتابعة االستخدامات خالل العام ،اإلضافات خالل العام،
الرصيد في نهاية العام.
زكاة الشركة.
( )4التواصل مع اإلدارة فيما يخص نطاق وتوقيت التدقيق المخطط ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك
أي نقاط ضعف جوهرية في نظام الرقابة الشرعية الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

( )5وفي سبيل تحقيق المطلوب منا ،فقد قمنا بالتواصل مع إدارة الشركة وتنفيذ التدقيق في الفترة بين -12
 15أبريل .2021
الرأي
برأينا ،إن العقود والمعامالت التي أبرمتها شركة سنرجي القابضة وشركاتها التابعة (المجموعة) خالل السنة
المنتهية في  2020/12/31تم تنفيذها وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية المعتمدة من قبلنا.
الزكاة
تم حساب زكاة الشركة وفقا ً لألسس المعتمدة من قبلنا وبإشرافنا .الزكاة المستحقة على المستثمر عن السنة
المنتهية في  2020/12/31هي  0.0008د.ك .للسهم الواحد .أما المتاجر فمعادلة حساب الزكاة الخاصة
به :عدد األسهم المملوكة×سعر السوق للسهم في تاريخ الزكاة× ( %2.5للسنة الهجرية %2.577/
للسنة الميالدية) .علما ً بأن مسؤولية إخراج الزكاة الخاصة بالمساهمين تقع عليهم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
هيئة الرقابة الشرعية
الكويت يف 2021/4/15

الشيخ د .عبدالباري مشعل
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

صفحة
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تقرير لجنة التدقيق لعام 2020
تقرير لجنة التدقيق لعام 2020
في إطار تطبيق قواعد الحوكمة السليمة في الشركة ،قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة مستقلة منبثقة عنه تسمى لجنة التدقيق
بغرض تمكينه من تأدية مهامه ذات الصلة بشكل فعال وعلى وجه الخصوص اإلشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات
المالية للشركة ،والتأكد من سالمتها ونزاهتها ،وكذلك التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.
وتعمل هذه اللجنة وفق ميثاق معتمد من قبل مجلس اإلدارة يوضح مدة عملها وصالحياتها ومهامها ومسؤولياتها وكيفية رقابة
المجلس عليها ،وذلك وفقا ً لما يلي-:

لجنة التدقيق
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها
عدد اإلجتماعات التي عقدتها
اللجنة خالل العام
تشكيل اللجنة
بتاريخ 2020/07/21

المهام والمسؤوليات
الرئيسية للجنة

2020
التقرير السنوي

 21يوليو  – 2020مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة.
 - 4أربعة إجتماعات
أعضاء اللجنة
السيد /مالك ماهر معرفي – رئيسا ً
السيد /أحمد فتحي أبوزيد
السيد /مالك مصطفى حمود
• مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس
اإلدارة مع إبداء التوصيات الالزمة بشأنها لمجلس اإلدارة.
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو إعادة تعيين أو تغيير مراقب الحسابات
الخارجي وتقدير أتعابهم ،وذلك بعد التأكد من إستقالليتهم ومراجعة خطابات
تعيينهم.
• تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة مع إبداء
التوصيات الالزمة بشأنها لمجلس اإلدارة.
• اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة.
• مراجعة وإعتماد خطط التدقيق الداخلي المقترحة من المدقق الداخلي،
باإلضافة إلى مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من إتخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأنها.
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من إتخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأنها.
• التأكد من إلتزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.

صفحة
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شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

تقرير لجنة التدقيق

لعام 2020

• إقتراح تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لشركة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2020
• مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية.
• االطالع على تقريرتقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي.
أبرز أعمال اللجنة خالل العام

•
•
•
•

مناقشة تأثير األحداث الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا على البيانات المالية.
تقييم أداء عمل وحدة التدقيق الداخلي .
تقرير أداء لجنة التدقيق خالل عام .2020
تقييم عمل لجنة التدقيق (تقييم ذاتي).

ويتوافر لدى الشركة وحدة للتدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي (جهة خارجية) للشركة تتمتع باإلستقاللية عن طريق تبعيتها
للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس اإلدارة ،وتعتمد الشركة في عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة
للقيام بهذه المهام ،وتقوم الجهة الخارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وفقا ً للسياسات
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وخطط التدقيق الداخلي المعتمدة من قبل لجنة التدقيق ،وإعداد التقارير الدورية الالزمة في هذا
الشأن وعرضها على لجنة التدقيق.
ويتم تكليف مكتب تدقيق مستقل – بخالف مكتب التدقيق المكلف للقيام بتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية – بمراجعة
وتقييم أداء التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات ،ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من
هذا التقرير.
وتعتمد الشركة مجموعة من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خالل إعداد وإعتماد
مجموعة من الهياكل والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى تحديد الصالحيات والمسئوليات والفصل في المهام.
ويعمل مجلس اإلدارة على متابعة أنظمة الرقابة الداخلية من خالل التقارير المرفوعة من اللجان والوظائف الرقابية في
الشركة.
فض ً
ال عن ذلك ،يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا الشأن ،ويتم
موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.
وقد عقدت اللجنة إجتماعات دورية مع مراقب الحسابات الخارجي ،والمدقق الداخلي للشركة دون حضور اإلدارة التنفيذية.
ونود أن ننوه إلى عدم وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

وهللا ولي التوفيق،،،

مالك ماهر معرفي
رئيس لجنة التدقيق

صفحة
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شركة سـنرجي القابضة ش.م.ك عامة وشركاتها التابعة
تقرير الحوكمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

المحتويات

الصفحة

إطار الحوكمة لشركة سنرجي القابضة ش .م.ك .ع

21

تطبيق قواعد الحوكمة

22
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27
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30
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31
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31
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32
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33
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شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

تقرير حوكمة الشركات لعام 2020

نبذة عن الشركة
تأسست شركة سنرجي القابضة ش.م.ك( .عامة) في دولة الكويت بتاريخ  22مارس  1983وتم إدراج أسهم الشركة في
بورصة الكويت بتاريخ  1987وفقا لقانون الشركات وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7
أبريل  ، 2016وافق المساهمون على تغيير اسم الشركة من شركة الصفاة للطاقة القابضة ش.م.ك.ع .إلى شركة
سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.
وفقا لقرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في  15مايو  ،2007تمارس الشركة نشاطها وفقا ً للشريعة
اإلسالمية .إن األنشطة الرئيسية وفقا لعقد تأسيس الشركة هي كما يلي:
-

تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة
كويتية أو أجنبية واالشتراك في تأسيس هذه الشركات وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
إقراض الشركات التي تمتلكها أو كفالتها لدى الغير على أال تقل نسبة مشاركة الشركة في رأس مال تلك الشركات
عن  %20على األقل.
تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو عالمات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق
أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى الستغاللها سواء داخل أو خارج الكويت.
تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها وفقا لما يسمح به القانون.
استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات
متخصصة.

يقع مكتب أعمال الشركة المسجل في االحمدي قطعة  8مبنى  42مجمع الشركة الخليجية العالمية  /الميزانين دولة
الكويت.
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل هو  20,000,000ديناركويتي يتألف من  200,000,000سهم
بقيمة إسمية  100فلس للسهم وجميع األسهم نقدية ،إن المساهمين الرئيسيين في الشركة كما في  31ديسمبر 2020
كالتالي:
تسلسل

صفحة

عدد األسهم

النسبة %

1

بنك الخليج – عمالء 3003

39,798,359

19.899

2

شركة الصفاة لإلستثمار

33,645,991

16.823

3

شركة بيتك كابيتال لإلستثمار ل الكتروني 1

17,564,683

8.782
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إطار الحوكمة لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.
إدراكا ً من مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة "الشركة" على مدى أهمية االلتزام بقواعد الحوكمة ودورها الجوهري
والممارسات المتعلقة بذلك  ،حرصت الشركة على بناء قاعدة أساسية ترتكز عليها أعمال الشركة وذلك لتعزيز ثقة
المساهمين والمستثمرين وكافة أصحاب المصالح.
كما سعت الشركة لتطبيق كافة التعليمات والقواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال كثقافة عمل في الشركة وذلك لتعزيز
الكفاءة اإلدارية وااللتزام بالعدالة والشفافية وتحقيق مصالح الشركة والمساهمين.
أن مجلس اإلدارة ملتزم بالتطبيق المستمر للمبادرات الداعية إلى تطوير مبادئ الحوكمة لما فيه مصلحة كافة األطراف
ذات العالقة ،وبما يعزز مستويات الثقة لدى مساهميها وأصحاب المصالح لديها.
تعتبر الشركة تطبيق مبادئ الحوكمة جزءاً ال يتجزء من عملياتها  ،حيث تعمل الشركة على مواكبة تطورات الحوكمة
من خالل مراجعة ومتابعة مستجدات أفضل الم مارسات لمواجهة التحديات التي تطرأ على قواعد الحوكمة.

2020
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تقرير حوكمة الشركات لعام 2020

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

تطبيق قواعد الحوكمة

القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
•

تشكيل مجلس اإلدارة:
تصنيف العضو
(تنفيذي /غير
تنفيذي /مستقل/
أمين سر)

المؤهل العلمي
والخبرة العملية

تاريخ اإلنتخاب/
تعيين أمين السر

غير تنفيذي

بكالوريوس هندسة ميكانيكية

2020/07/06

تنفيذي

بكالوريوس علوم
(هندسة كهربائية)

2020/07/06

السيد /مالك ماهر معرفي

عضو مجلس إدارة

مستقل

بكالوريوس تمويل ومنشأت
مالية

2020/07/06

السيدة  /مي عدنان الزنكي

عضو مجلس إدارة

مستقل

ماجستير هندسة البترول
واالقتصاد

2020/07/06

السيد /أحمد فتحي محمد أبو
زيد

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

بكالوريوس علوم ادارية

2020/07/06

السيد /مالك مصطفى حمود

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

بكالوريوس علوم
(هندسة كهربائية)

2020/07/06

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

بكالوريوس علوم هندسة مدنية

2020/07/06

أمين سر مجلس اإلدارة

أمين السر

بكالوريوس اقتصاد
( شعبة إدارة اعمال )

2020/07/06

اإلسم

السيد /علي حسين الموسى

السيد /محمد حمد السالم

السيد /محمد إبراهيم الرمضان
السيد /نشأت نعيم دغمش

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين بخبرات متنوعة من مختلف المجاالت لتعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات.

صفحة
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•

إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام :2020
إسم العضو

إجتماع رقم
 2020/1في
1/23

إجتماع رقم إجتماع رقم إجتماع رقم
 2020/2في  2020/3في 2020/4
في7/6
5/21
5/7

علي حسين الموسى
(رئيس مجلس اإلدارة)

√

√

√

ناصر بدر الشرهان
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

√

√

√

محمد حمد السالم
(نائب رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي)

√

√

√

√

أحمد فتحي أبو زيد
(عضو مجلس اإلدارة)

√

√

√

√

مالك ماهر معرفي
(عضو مجلس اإلدارة)
مالك مصطفى حمود
(عضو مجلس اإلدارة)

√

إجتماع رقم
2020/5
في7/21

إجتماع رقم
 2020/6في
8/13

إجتماع رقم
 2020/7في
10/13

إجتماع رقم
 2020/8في
11/12

عدد االجتماعات

√

√

√

√

8

3

استقــــــــــــــالة

√

√

×

×

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5

√

√

√

√

√

5

مي عدنان الزنكي
(عضو مجلس اإلدارة)

لم تكن عضوا خالل الفترة

محمد إبراهيم الرمضان
(عضو مجلس اإلدارة)

لم يكن عضوا خالل الفترة

√

√

8

√

√

6

√

8

7

• تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة:
قامت الشركة بتعيين أمين سر مجلس اإلدارة السيد  /نشأت نعيم دغمش  ،وقد أوكلت له مهام تدوين محاضر
إجتماعات مجلس اإلدارة والتي تتضمن المناقشات والمداوالت التي تمت خالل اإلجتماعات والقرارات التي تم
إتخاذها وأية تحفظات (إن وجدت) ،ويتم توقيع هذه المحاضر منه ومن جميع األعضاء الحاضرين.
كما قام أمين سر مجلس اإلدارة بإعداد سجل خاص تدون فيه محاضر اإلجتماعات بأرقام متسلسلة للسنة التي
عقدت فيها اإلجتماعات ومبين به مكان اإلجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته بحيث يسهل الرجوع إلى تلك
المحاضر.
ويتم حفظ محاضر اإلجتماعات والسجالت والتقارير وغيرها من المستندات التي ترفع من المجلس وإليه لدى أمين
السر.
كذلك يعمل أمين السر على التأكد من إتباع أعضاء المجلس لإلجراءات التي أقرها المجلس ،والتأكد من تبليغ
مواعيد إجتماعات المجلس قبل ثالثة أيام عمل على األقل من اإلجتماع مع مراعاة اإلجتماعات الطارئة ،باإلضافة
إلى التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى محاضر اإلجتماعات والمعلومات
والمستندات المتعلقة بالشركة ،فضالً عن القيام تحت إشراف رئيس مجلس اإلدارة بتأمين حسن إيصال وتوزيع
المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح اآلخرين بالشركة.
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
• سياسة مهام ،ومسؤوليات ،وواجبات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وكذلك السلطات
والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية:
يتولى مجلس اإلدارة جميع السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة الشركة ،ويتم تحديد صالحيات ومهام ومسؤوليات
مجلس اإلدارة في النظام األساسي للشركة وفي ميثاق العمل المعتمد من قبل المجلس ،مع مراعاة اختصاصات الجمعية
العامة للشركة.
"ميثاق عمل مجلس اإلدارة"
كما قامت الشركة بتحديد مهام ومسئوليات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل واضح في السياسات
واللوائح واألوصاف الوظيفية المعتمدة بما يعكس التوازن في الصالحيات والفصل في المهام بين اإلدارة التنفيذية
ومجلس اإلدارة.
وباإلضافة إلى إلتزامات مجلس اإلدارة ،يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوالً عن تمثيل الشركة أمام الغير ،وعن حسن
سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول أعضاء المجلس على المعلومات الكاملة
والصحيحة في الوقت المناسب ،وتشجيع العالقة البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،
باإلضافة إلى المسؤوليات األخرى.
كذلك يقوم مجلس اإلدارة بتحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية ،مع مراعاة تحقيق التوازن في
السلطات والصالحيات بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،بحيث ال يوجد إنفراد أى من األطراف بالسلطات
المطلقة وذلك لتسهيل عملية المسائلة.
• أبرز أعمال مجلس اإلدارة خالل العام على سبيل المثال ال الحصر:
• اعتماد الموازنة التقديرية للعام .2020
• اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
• مناقشة واعتماد الخطة االستراتيجية للشركة.
• اعتماد المعلومات المالية المرحلية للربع األول والثاني والثالث لعام .2020
• تسمية أعضاء لجان مجلس اإلدارة.
• مناقشة واعتماد نظام الموارد البشرية للشركة وهيكل الدرجات الوظيفية.
• مناقشة واعتماد الئحة الصالحيات التنفيذية للشركة االم وشركاتها التابعة.
• متابعة أعمال الشركات التابعة ومناقشة آخر التطورات.
• متابعة أمور لجان مجلس اإلدارة.
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• تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باإلستقاللية:
في إطار تأصيل الحوكمة السليمة في الشركة فقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث لجان مستقلة منبثقة عنه بتاريخ
 21يوليو  2020بغرض تمكينه من تأدية مهامه بشكل فعال ولتقوم باإلشراف على تطبيقات الحوكمة بمحاورها
المختلفة ،وتعمل هذه اللجان وفق مواثيق معتمدة من قبل مجلس اإلدارة توضح مدة عملها وصالحياتها ومهامها
ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها ،وذلك وفقا ً لما يلي:
لجنة الترشيحات والمكافآت
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها
تشكيل اللجنة

أبرز أعمال اللجنة خالل العام

•

 21يوليو  – 2020مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة.
السيد /علي حسين الموسى – رئيسا ً
السيد /مالك ماهر معرفي
السيد /أحمد فتحي أبو زيد
 تقييم عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ( تقييم ذاتي ). اعداد تقريرالمكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عن 2020 انتخاب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. تعيين أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت. -تقرير أداء لجنة الترشيحات والمكافآت.

وكانت عدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام  :اجتماعين.
اسم العضو
السيد /علي حسين الموسى – رئيسا ً
السيد /مالك ماهر معرفي
السيد /أحمد فتحي أبو زيد

اجتماع 2020/1
2020/7/27

اجتماع 2020/2
2020/12/31

√
√
√

√
√
√

لجنة التدقيـق
تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها
تشكيل اللجنة

أبرز أعمال اللجنة خالل العام

2020
التقرير السنوي

 21يوليو  – 2020مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة.
السيد /مالك ماهر معرفي – رئيسا ً
السيد /مالك مصطفى حمود
السيد /أحمد فتحي أبو زيد
 اقتراح تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020 مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والسنوية. مناقشة تأثير األحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا علي البيانات المالية. تقييم أداء عمل وحدة التدقيق الداخلي. تقرير أداء لجنة التدقيق خالل عام .2020 -تقييم عمل لجنة التدقيق ( تقييم ذاتي ).
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•

وكانت عدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام  4 :اجتماعات.

اسم العضو
السيد /مالك ماهر معرفي – رئيسا ً
السيد /مالك مصطفى حمود
السيد /أحمد فتحي أبو زيد

اجتماع 2020/1
2020/3/18
√
√
√

اجتماع 2020/2
2020/5/5
√
√
√

اجتماع 2020/3
2020/8/1
√
√
√

اجتماع 2020/4
2020/11/7
√
√
√

لجنة إدارة المخاطر
تاريخ تشكيل اللجنة الجديدة ومدتها
تشكيل اللجنة

أبرز أعمال اللجنة خالل العام

•

 21يوليو  – 2020مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة.
اللجنة الجديدة
اللجنة القديمة
السيدة /مي عدنان الزنكي – رئيسا ً
السيد /ناصر بدر الشرهان – رئيسا ً
السيد /محمد إبراهيم الرمضان
السيد /علي حسين الموسى
السيد /أحمد فتحي أبو زيد
السيد /محمد حمد السالم
 مناقشة تأثير األحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ومتابعة تطبيق اإلجراءاتالوقائية وبروتوكول األمن والسالمة للوقاية منه.
 اعتماد تقرير اللجنة لعام  2019ورفعه لمجلس االدارة. انتخاب رئيس لجنة المخاطر. -تعيين أمين سر لجنة المخاطر.

وكانت عدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام  4 :اجتماعات.
اسم العضو

اجتماع 2020/1
2020/3/10

اجتماع 2020/2
2020/7/26

اجتماع 2020/3
2020/8/2

اجتماع 2020/4
2020/11/4

×
×
×

×
×
×

×
×
×

اللجنة القديمة

السيد /ناصر بدر الشرهان – رئيسا ً
السيد /علي حسين الموسى
السيد /محمد حمد السالم

√
√
√

السيدة /مي عدنان الزنكي – رئيسا ً
السيد /محمد إبراهيم الرمضان
السيد /أحمد فتحي أبو زيد

×
×
×

اللجنة الجديدة
√
√
√

√
√
√

√
√
√

• اآلليات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب:
تعمل اإلدارة التنفيذية على توفير المعلومات والبيانات والمستندات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب لجميع أعضاء
مجلس اإلدارة والتي تمكنهم من اإلضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية .كما تحرص على التأكد من أن كافة
التقارير الدورية وغير الدورية يتم إ عدادها على درجة كبيرة من الجودة والشمولية واإلتساق واإليجاز والدقة.
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القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
• تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقا ً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعاله
 ،ويحدد ميثاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت جميع الشروط والمتطلبات لتشكيل اللجنة وآلية عملها وفقا ً لقواعد الحوكمة.
ويتوافر لدى الشركة سياسة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة لمنح المكافآت تتضمن تحديد لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة وكافآت لجان مجلس اإلدارة وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي يتم منحها للموظفين بما يتوافق مع المتطلبات
القانونية والتنظيمية المعمول بها.
• تقري ر المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
بناءاً على متطلبات هيئة أسواق المال تشتمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت على إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة
المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وعلى ذلك تم إعداد هذا التقرير على النحو التالي -:
• إن المكافآت السنوية مرتبطة بأداء الشركة خالل العام مع مراعاة ما يلي -:
 يتم األخذ باإلعتبار المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها ،وذلك عند تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارةوالموظفين.
 تنقسم مكافآت الموظفين إلى  :شريحة المكافآت الثابتة ( وتتضمن الراتب والمخصصات والحوافز األخرى ) ،وشريحةالمكافآت المتغيرة ( وترتبط بتقييم األداء السنوي للموظف ) :باإلضافة إلى شريحة مكافآة نهاية الخدمة .
هيكل تقرير المكافآت عن عام 2020

المكافأة والمزايا ألعضاء مجلس اإلدارة
المكافآة والمزايا من خالل الشركة األم
المكافآت والمزايا المتغيرة
المكافآت والمزايا
( دينار كويتي )
إجمالي عدد الثابتة ( دينار كويتي )
األعضاء
مكافأة
سنوية

تأمين صحي
7

-

مكافأة
لجان
21,000

-

المكافآة والمزايا من خالل الشركات التابعة
المكافآت والمزايا
المكافآت والمزايا
المتغيرة
الثابتة ( دينار كويتي )
( دينار كويتي )
الرواتب الشهرية
مكافأة
مكافأة
تأمين
( اإلجمالية خالل
لجان
سنوية
صحي
العام )
-

إجمالي المكافأت والمزايا الممنوحة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافأت ،يضاف إليهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي أو من يقوم مقامهما إن لم يكونا من ضمنهم
المكافآة والمزايا من خالل الشركة األم

إجمالي عدد
المناصب
التنفيذية

5

المكافأت والمزايا
المتغيرة د.ك

المكافآت والمزايا الثابتة ( دينار كويتي )
الرواتب
الشهرية
( اإلجمالية
خالل العام )

تأمين
صحي

تذاكر
سنوية

200,952

9,503

20,412 7,287

بدل
سكن

بدل
بدل
تعليم
مواصالت
االبناء
16,734

المكافآة والمزايا من خالل الشركات التابعة

2,700

مكافأة
سنوية
77,705

المكافآت والمزايا الثابتة ( دينار كويتي)

تأمين تذاكر
صحي سنوية
-

-

بدل
بدل
سكن مواصالت
-

-

المكافأت والمزايا
المتغيرة د.ك

بدل
تعليم
االبناء

مكافأة
سنوية

-

-

 علما ً أنه ال توجد مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة األم والشركات التابعة والتوجد إنحرافاتجوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .

2020
التقرير السنوي

صفحة

27

تقرير حوكمة الشركات لعام 2020

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
• التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة:

إقرار وتعهد ( سالمة ونزاهة البيانات المالية )
نقر ونتعهد نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة بدقة وسالمة البيانات المالية التي تم تزويد المدققين
الخارجيين بها وبيان التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في
دولة الكويت والمعتمدة من قبل ه يئة أسواق المال وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر  2020وذلك بنا ًء
على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل اإلدارة التنفيذية ومدقق الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سالمة ودقة
هذه التقارير.

اإلسم

السيد /علي حسين الموسى

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

السيد /محمد حمد السالم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

السيد /مالك ماهر معرفي

عضو مجلس اإلدارة

السيد /محمد إبراهيم الرمضان

عضو مجلس اإلدارة

السيدة  /مي عدنان الزنكي

عضو مجلس اإلدارة

السيد /أحمد فتحي أبو زيد

عضو مجلس اإلدارة

السيد /مالك مصطفى حمود

عضو مجلس اإلدارة
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إقرار وتعهد ( سالمة ونزاهة البيانات المالية )
أقر وأتعهد أنا الرئيس التنفيذي عن شركة سنرجي القابضة بدقة وسالمة البيانات المالية التي تم تزويد المدقق الخارجي بها وبأن
التقارير المالية للشركة قد تم عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية المطبقة في دولة الكويت والمعتمدة من
قبل هيئة أسواق المال وأنها معبرة عن المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر  2020وذلك بناءاً على ما ورد إلينا من
معلومات وتقارير من قبل اإلدارة المالية ومدقق الحسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سالمة ودقة هذا التقرير.

اإلسم

السيد /محمد حمد السالم

السيد /نشأت نعيم دغمش

المنصب

التوقيع

الرئيس التنفيذي

رئيس اإلدارة المالية

• تشكيل لجنة التدقيق:

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقا ً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود أعاله
 ،ويحدد ميثاق عمل لجنة التدقيق جميع الشروط والمتطلبات لتشكيل اللجنة وفقا ً لقواعد الحوكمة الخاصة بهيئة أسواق
المال.
• اآلليات المتبعة في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.
تطبيقا ً ألعلى معايير الشفافية  ،يوصي مجلس اإلدارة في حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق
وقرارات مجلس االدارة بأن يتم تضمين بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو األسباب وراء ذلك بعدم التقيد
بها .وتجدر اإلشارة حتى اآلن  ،أنه ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس االدارة.
• التأكي د على استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي:
يتم ترشيح مراقب الحسابات الخارجي للشركة بنا ًء على توصية من لجنة التدقيق إلى مجلس اإلدارة ،وذلك بعد
التأكد من كونه مستقل عن الشركة ومجلس االداره وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن أعمال
المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو اإلستقاللية ،على أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين في
السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال .وتقوم الجمعية العامة العادية في إجتماعها السنوي بتعيين مراقب الحسابات
الخارجي للشركة بنا ًء على إقتراح من مجلس اإلدارة .ويقوم مراقب الحسابات الخارجي بحضور إجتماعات الجمعية
العامة وتالوة التقرير المعد من قبله على المساهمين.
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القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة لدارة المخاطر والرقابة الداخلية
• تشكيل إدارة /مكتب /وحدة مستقلة إلدارة المخاطر:

يتوافر لدى الشركة وحدة إلدارة المخاطر تتمتع باإلستقاللية عن طريق تبعيتها المباشرة للجنة المخاطر  ،وتعتمد
الشركة في عملية إدارة المخاطر على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه المهام ،وتقوم الجهة الخارجية
بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة وفقا ً للسياسات المعتمدة من
قبل مجلس اإلدارة ،وإعداد التقارير الدو رية الالزمة في هذا الشأن وعرضها على اللجان المعنية ومجلس اإلدارة.
تم تحديد المهام والمسئوليات الخاصة بموظفي إدارة المخاطر  ،كما قامت اإلدارة بوضع دليل سياسات وأجراءات
فعال يتناسب مع نشاط الشركة.
• تشكيل لجنة إدارة المخاطر:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر وفقا ً لمتطلبات هيئة أسواق المال وعلى النحو سالف الذكر في البنود
أعاله  ،ويحدد ميثاق عمل لجنة المخاطر جميع الشروط والمتطلبات لتشكيل اللجنة وفقا ً لقواعد الحوكمة الخاصة بهيئة
أسواق المال.
• أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
تعتمد الشركة مجموعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خالل إعداد
وإعتماد مجموعة من الهياكل والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى تحديد الصالحيات والمسؤوليات والفصل في
المهام ،ويعمل مجلس اإلدارة على متابعة أنظمة الرقابة الدا خلية من خالل التقارير المرفوعة من اللجان والوظائف
الرقابية في الشركة.
فضالً عن ذلك ،يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير في هذا
الشأن ،ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة وهيئة أسواق المال بنسخة من هذا التقرير.
• تشكيل إدارة /مكتب /وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:
يتوافر لدى الشركة وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع باإلستقاللية عن طريق تبعيتها للجنة التدقيق  ،وتعتمد الشركة في
عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه المهام ،وتقوم الجهة الخارجية بالعمل
على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وفقا ً للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،وإعداد
التقارير الدورية الالزمة ف ي هذا الشأن وعرضها على اللجان المعنية ومجلس اإلدارة  ،كما قام المجلس بتحديد مهام
ومسئوليات ادارة التدقيق الداخلي.
ويتم تكليف مكتب تدقيق مستقل  -بخالف مكتب التدقيق المكلف للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية –
بمراجعة وتقييم أداء التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات ،ويتم موافاة كل من لجنة التدقيق ومجلس
اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.
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القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم الخلفية
• معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية:
يتوافر لدى الشركة ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس اإلدارة يشتمل على المعايير والمحددات التي ترسخ المفاهيم
والقيم والمبادئ األخالقية للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين.
• الحد من حاالت تعارض المصالح:
يتوافر لدى الشركة سياسة بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تشتمل على أمثلة
لحاالت تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها وذلك بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
يقوم مجلس االدارة باتخاذ كافة االجراءات الممكنة لتحديد أو منع أو إدارة حاالت تعارض المصالح وذلك لتحقيق
مصالح الشركة والمساهمين.
القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
• آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف:
يتوافر لدى الشركة سياسة لإلفصاح والشفافية تجاه المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب
المصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،وتتوافر مع األحكام الواردة في قانون هيئة أسواق المال والئحته التنفيذية
وتعليمات الهيئة وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن ،ويتم مراجعتها بشكل دوري.
تقوم شركة سنرجي بتوفير االفصاحات عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها على الموقع االلكتروني للشركة
وكذلك موقع بورصة الكويت لألوراق المالية.
كما أن الشركة تحتفظ بسجل محدث دائما ً لجميع االفصاحات وهو متاحا ً لذوي الشأن لإلطالع عليه خالل ساعات
العمل المعتادة للشركة دون أي رسم أو مقابل.
• سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء:
تحتفظ الشركة بسجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدراء ،يحتوي على المعلومات
والبيانات المطلوب اإلفصاح عنها وفقا ً لمتطلبات القوانين والتعليمات وسياسة الشركة في هذا الشأن ،ويتم تحديثه
بشكل دوري ،ويكون هذا السجل متاحا ً لذوي الشأن لإلطالع عليه خالل ساعات العمل المعتادة للشركة دون أي
رسم أو مقابل.
• وحدة تنظيم شؤون المستثمرين:
تتمتع وحدة تنظيم شؤون المستثمرين بالشركة باإلستقاللية المناسبة ،وهى مسؤولة عن توفير المعلومات والبيانات
والتقارير الالزمة للمساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم من أصحاب المصالح في الوقت المناسب ومن خالل
طرق ووسائل اإلفصاح المعمول بها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.
وتسعي الشر كة دائما ً على تحسين فاعلية االتصال بالمساهمين وأصحاب المصالح والمجتمع بصفة عامة ونشر
المعلومات الصحيحة المتعلقة بالشركة وبتطوير عملياتها ايمانا ً من الشركة بأهمية التواصل المستمر والمنتظم الذي
من شأنه أن يعكس المركز المالي وأداء الشركة.
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• تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات:
تحرص الشركة على اإل عتماد على تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين المحتملين وغيرهم
من أصحاب المصالح وذلك عن طريق إنشاء قسم خاص على الموقع اإللكتروني للشركة لحوكمة الشركة يتم من
خالله عرض المعلومات والبيانات التي تهمهم.
القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين
• تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين:
تم اعداد سياسة لحماية حقوق المساهمين بما يتوافق مع النظام االساسي للشركة وكذلك سياساتها ولوائحها الداخلية
بما يضمن جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم بما يحقق العدالة وبما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الخاصة
بهيئة أسواق المال .كما تضمن سياسات الشركة معاملة جميع المساهمين بالتساوي والعدالة دون أي تمييز .ومن
أبرز الحقوق العامة للمساهمين:
 التصرف في األسهم من تسجيل للملكية وقيدها ونقلها وتحويلها. الحصول على النصيب المقرر من توزيعات األرباح. الحصول على النصيب المقرر من موجودات الشركة في حالة التصفية. الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة في الوقت المناسب. المشاركة في إجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها. مراقبة أداء الشركة بشكل عام. مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك في حال إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.• إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة:
وفقا ً لإلتفاقية الموقعة بين الشركة وبين الشركة الكويتية للمقاصة ،يتم حفظ سجل المساهمين لدى المقاصة تقيد فيه
المعلومات والبيانات الخاصة بالمساهمين كما تحتفظ الشركة بنسخة من هذا السجل ويتم التعامل مع المعلومات
والبيانات الواردة فيه وفقا ً ألقصى درجات الحماية والسرية ويتم التأشير عليه بأي تغيرات تطرأ على البيانات
المسجلة فيه وفقا ً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة ويكون هذا السجل متاحا ً لذوي الشأن لإلطالع عليه خالل
ساعات العمل المعتادة للشركة.
• تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في إجتماعات الجمعية العامة للشركة:
تعمل الشركة على تشجيع المساهمين على حضور إجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها والتصويت
على قراراتها ،حيث تقوم الشركة باإلعالن واإلفصاح عن الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة متضمنا ً ذلك جدول
األعمال وزمان ومكان إنعقاد اإلجتماع ،وذلك خالل المواعيد المقررة ومن خالل الوسائل واآلليات المحددة.
كما تتيح الشركة للمساهمين قبل إنعقاد إجتماع الجمعية العامة بوقت كاف الحصول على المعلومات والبيانات
المرتبطة ببنود جدول األعمال .كذلك تتيح الشركة للمساهمين توكيل غيرهم في حضور إجتماع الجمعية العامة
والتصويت على قراراتها وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض .وال تقوم الشركة
بفرض أية رسوم مقابل حضور المساهمين إلجتماعات الجمعية العامة.
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القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
• النظم والسياسات التي تكفل الحماية واإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح:
تحرص الشركة على حماية حقوق أصحاب المصالح واإلعتراف بها ،وقد إعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة خاصة
بحماية حقوق أصحاب المصالح تشتمل على القواعد واإلجراءات التي تكفل الحماية واإلعتراف بحقوق أصحاب
المصالح وتتيح حصولهم على تعويضات في حال إنتهاك أى من حقوقهم ،وذلك وفقا ً للقوانين ذات العالقة المعمول
بها في دولة الكويت مثل قانون الشركات وقانون العمل هذا باإلضافة إلى العقود المبرمة بين الشركة وأصحاب
المصالح وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة تجاههم.
• تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة:
تحر ص الشركة على اإلستفادة من إسهامات أصحاب المصالح وحثهم على المشاركة في متابعة نشاطها بما يتفق
مع تحقيق مصالحها ،حيث تعمل الشركة على توفير المعلومات والبيانات والتقارير الالزمة ألصحاب المصالح في
الوقت المناسب ومن خالل طرق ووسائل اإلفصاح المعمول بها  ،وذلك عن طريق وحدة شؤون المستثمرين على
النحو سالف الذكر .كما تتيح ألصحاب المصالح إبالغ مجلس اإلدارة عن أى ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها
من قبل الشركة ،مع توفير السرية والحماية المناسبة لألطراف التي تقوم باإلبالغ بحسن نية عن تلك الممارسات.
القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين االداء
• ا آلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل
مستمر:
يتم توفير برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الجدد حول أنشطة الشركة ،ويشمل ذلك تزويدهم
بالنظام األساسي للشركة واسترتيجيتها والهيكل التنظيمي والتقرير السنوي والبيانات المالية ومواثيق عمل المجلس
واللجان والسياسات المعتمدة فضالً عن أية معلوم ات أو بيانات أو تقارير أو مستندات أخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم إعداد خطة للبرامج التدريبية المناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشأن ما
يستجد من تطورات في المجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.
• تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
قامت الشركة بوضع آلية لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري ،وذلك من
خالل مجموعة من مؤشرات األداء الموضوعية وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة واالقتراحات لمعالجتها بما
يتوافق مع مصلحة الشركة.
• جهود مجل س اإلدارة بخلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة:
يحرص مجلس اإلدارة على خلق القيم المؤسسية ( )Value Creationلدى العاملين في الشركة وذلك من خالل
تحقيق األهداف اإلستراتيجية وتحسين معدالت األداء واإللتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة
بما يساهم في تحفيز العاملين على العمل المستمر للحفاظ على السالمة المالية للشركة.
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القاعدة الحادية عشر
التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية

• سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع:
اعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة المسؤولية اإلجتماعية تهدف إلى ربط أهداف الشركة باألهداف التي يسعى
المجتمع لتحقيقها مع مراعاة الجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع من ناحية فرص العمل ودعم المشروعات
وتوفير برامج توعوية والمبادرات الخيرية والنواحي الصحية وحماية البيئة وغير ذلك.
• البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل اإلجتماعي:
قامت الشركة بوضع مجموعة من البرامج التي تضمن إستمرارية تنفيذ سياسة المسؤولية اإلجتماعية ،حيث تسعى
الشركة لل مساهمة في األنشطة اإلجتماعية واإلقتصادية بشكل مستمر (الخيرية  -الثقافية – التعليمية – الصحية –
البيئية).
تحرص الشركة على االلتزام المستمر بالمسئولية االجتماعية من خالل السلوكيات االجتماعية والتي تهدف الي
تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة وموظفيه بصفة خاصة ويتحقق ذلك من خالل تحسين أحوال المعيشه
للعماله وأسرهم  ،ودعم وتشجيع العمالة الوطنية ورفع كفائتها وتنافسيتها.
كما تلتزم الشركة أيضا ً على االلتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخالقيا ً وفق ما تقضي به القوانين
واألعراف العامة.
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تقرير حوكمة الشركات لعام 2020

تقرير بالتعاملت مع الطراف ذات الصلة
المحترمين

حضرات السادة المساهمين

تحية طيبة وبعد ،،،
تقرير بالتعاملت مع الطراف ذات الصلة عن السنة :الموضوع
المالية المنتهية في 31ديسمبر  2020والمتوقعة للسنة المالية المنتهية  31ديسمبر 2021
المتوقع لسنة 2021
السنة 2020
البيان
فيما يلي بيان بالتعامالت مع األطراف ذات الصلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في  2020والمتوقعة عن العام : 2021
 -1أرصدة متضمنة في بيان المركز المالي -:
97,853
322,860
 مستحق من أطراف ذات صلة61,032
58,126
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل158,885
380,986
اإلجمللالي
 -2أرصدة متضمنة في بيان الدخل المجمع -:
 أتعاب إدارة محفظة -3مزايا ورواتب موظفي اإلدارة العليا -:
 رواتب ومزايا أخرى مزايا نهاية خدمةاإلجمللالي

1,991
515,852
37,223
553,075

1,500
521,165
38,190
559,355

تتمثل األطراف ذات الصلة بشكل رئيسي في أعضاء مجلس اإلدارة  ،وموظفي اإلدارة الرئيسيين ،والشركات التابعة،
والمساهمين ،والشركات التي تعتبر فيها الشركة األم مالكا ً رئيسيا ً أو التي يمارسون فيها تأثيراً جوهريا ً تتم كافة
المعامالت مع األطراف ذات صلة بشروط معتمدة من قبل إدارة المجموعة.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

محمـد حمــد الســالم
نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي

2020
التقرير السنوي

صفحة

35

شركــة ســنــرجــي الــقـابـضة (ش.م.ك) عامة

البيانات المالية

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2020

شركة سـنرجي القابضة (ش.م .ك)عامة وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل
للسنة المالية المنتهية في  /31ديسمبر 2020

المحتويـــــــات
تقرير مراقب الحسابات المستقل

42 - 38
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البيانات المالية

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2020

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها التابعة (يشار إليهما معا ً بل
"المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2020وبيانات األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية
المجمعة ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع
للمجموعة كما في  31ديسمبر  2020وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفق ا ً
للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا
في قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة .ونحن مستقلون عن المجموعة وف ًقا لميثاق األخالقيات

المهنية الدولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك
معايير االستقاللية الدولية) ("الميثاق")  .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق .وإننا نعتقد أن
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في مهمة تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة
للفترة الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل
حول هذه األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية و كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
لقد قمنا بمسؤولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة ،والتي تتعلق
بهذه األمور .وعليه ،اشتمل تدقيقنا على تنف يذ اإلجراءات المصممة بما يتيح التعامل مع تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في
البيانات المالية المجمعة .إن نتائج إجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور
الواردة أدناه ،تطرح أساسا ً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

البيانات المالية

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

انخفاض قيمة الشهرة
كما في  31ديسمبر  ،2020قدرت القيمة الدفترية للشهرة بمبلغ  2,587,470دينار كويتي بما يمثل نسبة  %17من إجمالي
موجودات المجموعة .وتم توزيع مبالغ الشهرة الفردية إلى وحدة إنتاج النقد وفقا للمبين في اإليضاح  4حول البيانات المالية
المجمعة.
لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الشهرة خالل السنة الحالية ( :2019بمبلغ  4,232,926دينار كويتي) .ويعتبر اختبار
انخفاض القيمة السنوي للشهرة أحد أمور التدقيق الرئيسية نظراً لتعقيد المتطلبات المحاسبية واألحكام الجوهرية المطلوبة في
تحديد االفتراضات المستخدمة في تقدير المبلغ الممكن استرداده .استعانت المجموعة بخبير إدارة خارجي للمساعدة في إجراء
اختبار انخفاض القيمة .تم تحقيق المبلغ الممكن استرداده لوحدات إنتاج النقد والذي يستند إلى القيمة أثناء االستخدام أو القيمة
العادلة ناقصا ً التكلفة حتى البيع ،أيهما أعلى من نماذج التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .إن هذه النماذج تستخدم العديد من
االفتراضات الرئيسية من بينها تقديرات حجم المبيعات المستقبلية واألسعار وتكاليف التشغيل ومعدالت نمو القيمة النهائية
والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (معدل الخصم).
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:


قمنا باختبار منهجية التقييم المستخدمة وتقييم مدى مالئمة االفتراضات الرئيسية المطبقة في تحليل انخفاض القيمة مثل
معدل الخصم ومعدل النمو النهائي.



قمنا بتقييم مدى كفاءة وقدرات وموضوعية خبير اإلدارة الخارجي.



حصلنا على حسابات انخفاض القيمة لدى اإلدارة وتحققنا من مدى مالئمة االفتراضات الرئيسية بما في ذلك توقعات األرباح
واختيار معدالت النمو ومعدالت الخصم.



قمنا اختبار افتراضات اإلدارة من حيث إمكانية استبدالها بما في ذلك مقارنة االفتراضات ذات الصلة بمعايير قطاع األعمال
والتوقعات االقتصادية.



قمنا بمطابقة التدفقات النقدية األساسية بالموازنات المعتمدة وكذلك تقييم معدالت النمو ومعدالت الخصم عن طريق مقارنتها
بالمعلومات المقدمة من أطراف خارجية وعوامل المخاطر ذات الصلة كما قمنا بمراعاة الدقة المتبعة سابقا ً في إعداد
الموازنات والتوقعات واستيعاب أسباب معدالت النمو المستخدمة؛ و



قمنا أيضًا بتقييم تحليل الحساسية لدى اإلدارة للتيقن من تأثير التغيرات المحتملة بصورة معقولة في االفتراضات الرئيسية
حول البيانات المالية المجمعة للمجموعة وقمنا بتقييم مدى كفاية ومالئمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة حول تلك
االفتراضات التي تم إدراجها ضمن اإليضاح  4حول البيانات المالية المجمعة.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2020
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير
السنوي للمجموعة لسنة  ، 2020بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس
إدارة الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب
الحسابات.
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البيانات المالية

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ( 2020تتمة)
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى وال ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا
كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية
بشأنها .وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات
األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب ال حسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما
يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية،
وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة
عن الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية
المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش
أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه
ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف األخطاء في حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء
عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية
للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما
قمنا بما يلي:


تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ
إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.
إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد
يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
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البيانات المالية
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)


فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء
الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.



تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اإلدارة.



التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن
نأخذ بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات ،اإلفصاحات ذ ات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في
حالة عدم مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
على الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية.



تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.



الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البيانات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة
ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نقدم أيضًا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضًا
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد
مصادر التهديد والتدابير ذات الصلة ،متى كان ذلك مناسبا ً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق
البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر من أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب
الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى
أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح
تتجاوز المكاسب العامة له.
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2020
التقرير السنوي

البيانات المالية

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيض ا ً أن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس
إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة
المعلومات واإليضاح ات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي
يتطلبها قانون الشركات رقم  1لسنة  ، 2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،وعقد التأسيس
والنظام االساسي للشركة األم ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لألصول المرعية ،وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات
لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأسيس والنظام
االساسي للشركة األم ،خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا ً على نشاط الشركة األم أو
مركزها المالي.
نبين أيضا ً أنه خالل تدقيقنا ،لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  7لسنة  2010فيما يتعلق بهيئة أسواق
المال والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا ً على نشاط الشركة
األم أو مركزها المالي.

بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 28مارس 2021
الكويت

2020
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

املوجودات
موجودات غري متداولة
الشهرة
ممتلكات ومنشآت ومعدات
عقارات استثمارية
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اليرادات الشاملة األخرى
ودائع محددة األجل
موجودات متداولة
مخزون
ودائع محددة األجل
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
النقد والودائع قصيرة األجل
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
خسائر متراكمة
حقوق امللكية اخلاصة مبسامهي الشركة األم
احلصص غري املسيطرة
إمجايل حقوق امللكية

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

إيضاحات

4
5
6

2,587,470
3,303,563
1,046,823
1,420,544
1,148,200
9,506,600

2,587,470
3,047,208
1,700,968
80,942
1,148,200
8,564,788

8
7
21
9

593,840
283,412
322,861
3,436,210
58,126
917,330
5,611,779
15,118,379

658,313
682,163
1,006,819
3,098,376
2,842
1,696,479
7,144,992
15,709,780

11
11
12

20,000,000
181,866
)(181,866
27,456
)(62,757
)(265,723
)(9,783,522
9,915,454
2,368,001

20,000,000
181,866
)(181,866
27,456
)(40,629
)(235,850
)(9,794,116
9,956,861
2,281,538

12,283,455

12,238,399

7

10

مطلوابت غري متداولة
مكافأة هناية اخلدمة للموظفي
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مطلوبت التأجري

13
14

مطلوابت متداولة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مطلوبت التأجري

14

إمجايل املطلوابت
جمموع حقوق امللكية واملطلوابت

647,552
24,542
672,094

616,612
20,043
109,009
745,664

2,162,830
2,162,830

2,688,145
37,572
2,725,717

2,834,924

3,471,381

15,118,379

15,709,780

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

علي حسين الموسى
رئيس مجلس اإلدارة
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محمد حمد السالم
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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البيانات المالية

بيان الرباح أو الخسائر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

إيرادات من العقود مع العمالء
تكلفة مبيعات البضاعة وتكلفة تقديم الخدمات

إيضاحا
ت

15
17

إجمالي الربح
إيرادات تأجير
إيرادات عموالت
إيرادات من ودائع إسالمية
أرباح (خسائر) غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
صافي رد (خسائر انخفاض القيمة) ومخصصات أخرى
إيرادات أخرى
إجمالي اليرادات (الخسائر)
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف تمويل

16

17

إجمالي المصروفات
الربح (الخسارة) قبل الضرائب
ضرائب من شركات تابعة أجنبية
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الزكاة
ربح (خسارة) السنة
الخاصة بــ:
مساهمي الشركة الم
الحصص غير المسيطرة
ربح (خسارة) السهم الساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة
الم

18

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

4,114,563
)(3,050,451
───────
1,064,112

2,696,021
)(2,351,321
───────
344,700

276,319
43,045
42,667

282,805
195,623
24,722

55,512
5,662
132,357
206,570
1,826,244
)(1,606,718
)(8,562
───────
)(1,615,280
───────
210,964
───────
)(75,572
)(6,857
)(15,845
───────
112,690
═══════

)(1,170
7,812
)(3,744,495
117,790
)(2,772,213
)(1,764,273
)(8,804
───────
)(1,773,077
───────
)(4,545,290
───────
)(73,623
───────
)(4,618,913
═══════

10,594
102,096
───────
112,690

)(4,773,174
154,261
───────
)(4,618,913

 0.05فلس

) (23.90فلس

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
دينار كويتي

ربح (خسارة) السنة

2019
دينار كويتي

)(4,618,913
112,690
─────── ───────

خسائر شاملة أخرى

خسائر شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في سنوات الحقة:

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية
صافي الخسائر الشاملة األخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح
أو الخسائر في سنوات الحقة

خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في
سنوات الحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل اليرادات الشاملة األخرى
صافي الخسائر الشاملة الخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى
الرباح أو الخسائر في سنوات الحقة
خسائر شاملة أخرى
إجمالي الرباح (الخسائر) الشاملة للسنة
الخاص بــ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

صفحة
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)(136,956
)(45,506
─────── ───────
)(136,956
)(45,506
─────── ───────

)(22,128
───────

───────

)(22,128
─────── ───────
)(136,956
)(67,634
─────── ───────
)(4,755,869
45,056
═══════ ═══════
)(4,865,138
)(41,407
109,269
86,463
─────── ───────
)(4,755,869
45,056
═══════ ═══════

2020
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2020

رأس
المال
دينار كويتي
كما في  1يناير 2020
ربح السنة
خسائر شاملة أخرى للسنة
إجمالي الخسائر الشاملة للسنة
في  31ديسمبر 2020
كما في  1يناير 2019
خسارة السنة
خسائر شاملة أخرى للسنة
إجمالي الخسائر الشاملة للسنة
حيازة الحصص غير المسيطرة
دون التغير في السيطرة
في  31ديسمبر 2019

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الم
احتياطي
احتياطي تحويل
احتياطي
أسهم
أسهم
علوة
القيمة العادلة عملت أجنبية خسائر متراكمة
خزينة
إصدار أسهم خزينة
دينار
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
كويتي
دينار كويتي دينار كويتي

20,000,000
───────
───────
20,000,000

181,866
─────
─────
181,866
──

)(181,866
─────
──────
)(181,866
─

27,456
────
────
27,456
───

)(40,629
)(22,128
──────
)(22,128
──────
)(62,757
─

20,000,000
-

181,866
-

)(181,866
-

27,456
-

)(40,629
-

)(143,886
-

-

-

)(91,964
)(91,964

)(4,773,174

──────
)(235,850
─

53,567
───────
)(9,794,116

───────
20,000,000

─────
181,866
──

──────
)(181,866
─

────
27,456
───

──────
)(40,629
─

اإلجمالي
الفرعي

الحصص
غير المسيطرة

مجموع
حقوق الملكية

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

)(9,794,116) (235,850
10,594
)(29,873
────── ───────
10,594
)(29,873
────── ───────
)(9,783,522) (265,723
─

9,956,861
10,594
)(52,001
───────
)(41,407
───────
9,915,454

12,238,399
2,281,538
112,690
102,096
)(67,634
)(15,633
─────── ───────
45,056
86,463
─────── ───────
12,283,455
2,368,001

)(5,074,509
)(4,773,174

14,768,432
)(4,773,174

2,316,533
154,261

17,084,965
)(4,618,913

)(91,964
)(4,865,138

)(44,992
109,269

)(136,956
)(4,755,869

53,567
───────
9,956,861

)(90,697
)(144,264
─────── ───────
12,238,399
2,281,538

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

البيانات المالية

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2020
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاح

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

أنشطة التشغيل
صافي االرباح (الخسائر) قبل الضرائب

112,690

(4,618,913
)

تعديالت لمطابقة الخسائر قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:
استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

5

618,746

627,675

استهالك عقارات استثمارية

6

65,307

65,307

استهالك موجودات حق االستخدام

5

17,858

35,716

)(107,637

)(427

ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
صافي رد مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

8

صافي رد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين

9

إيرادات من ودائع إسالمية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

13

تكاليف تمويل لمطلوبات التأجير
انخفاض قيمة الشهرة

4

ضرائب من شركات تابعة أجنبية
(خسائر) أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر

-

)(426,598

16,823

100,763

)(42,667

)(24,722

142,591

216,829

8,562

8,804

-

4,232,926

75,572

73,623

)(55,512
───────

1,170
──────
─

852,333

292,153

تعديالت على رأس المال العامل:
مخزون

64,473

37,476

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

)(148,038

)(500,966

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

683,958

242,151

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

)(562,919
───────

408,651
──────
─

النقد الناتج من العمليات

889,807

479,465

ضرائب مدفوعة

)(49,627

)(67,055

منح حكومية مستلمة

16,158

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

صفحة
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13

-

)(80,937

)(205,087

775,401
───────

207,323
──────
─

2020
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البيانات المالية
بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2020
أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

)(491,138

)(567,010

5

متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
شراء موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اليرادات الشاملة
األخرى
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او الخسائر

159,750

120,242

)(1,361,730

251

228

1,789

صافي التغير في ودائع محددة األجل

398,751

)(70,945

إيرادات ودائع إسالمية مستلمة

42,667

24,722

صافي الحركة في أرصدة نقدية محتجزة

)(198,765
───────

)(7,742
──────
─

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

)(1,450,237
───────

)(498,693
──────
─

أنشطة التمويل
سداد جزء من أصل مبلغ مطلوبات التأجير

)(33,710

)(40,800

حيازة الحصص غير المسيطرة في شركة تابعة

───────

)(90,697
───────

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

)(33,710
───────

)(131,497
───────

صافي النقص في النقد والنقد المعادل

)(708,546

)(422,867

النقد والنقد المعادل في  1يناير

1,696,479

2,171,179

صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

)(70,603
───────

)(51,833
───────

917,330

1,696,479

═══════

═══════

النقد والنقد المعادل في  31ديسمبر
بنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية المجمع:
تعديل انتقالي للممتلكات والمنشآت والمعدات نتيجة تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية ( 16المعدل مقابل ممتلكات ومنشآت ومعدات)
تعديل انتقالي لمطلوبات التأجير نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية ( 16المعدل مقابل مطلوبات التأجير)
مطلوبات التأجير المطفأة نتيجة إنهاء العقد (المعدلة مقابل مطلوبات
التأجير)
موجودات حق االستخدام المطفأة نتيجة إنهاء العقد (المعدلة مقابل
موجودات حق االستخدام)
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إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
1

معلومات حول الشركة (تتمة)

1.2

معلومات حول المجموعة (تتمة)
أ) الشركات التابعة (تتمة)
* تبلغ حصة الملكية الفعلية للمجموعة في الشركة التابعة المذكورة أعاله نسبة  .%100تحتفظ المجموعة بصورة مباشرة
بالحصص في الشركة التابعة كما هو مبين أعاله ،ويتم االحتفاظ بالحصص المتبقية بصورة غير مباشرة باسم أمناء نيابة
عن الشركة األم .وقد أكد األمناء كتابيا ً على أن الشركة األم هي المالك المستفيد من الحصص في الشركة التابعة.

2

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

 2.1أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيض ا ً العملة الرئيسية للشركة األم.
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء االستثمار في أسهم الذي تم قياسه وفقا للقيمة
العادلة.
 2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في سنة  2020إال أنه ليس لها تأثير على البيانات المالية
المجمعة للمجموعة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :3تعريف األعمال
يوضح التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية  ،3أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات
كأعمال ،ال بد وأن تتضمن كحد أدنى مدخالت وإجراءات جوهرية يتجمعان معا ً لتتحقق قدرة الحصول على المخرجات.
باإلضافة إلى ذلك ،أوضح التعديل أن األعمال ق د تتحقق دون أن تشتمل على كافة المدخالت واإلجراءات المطلوبة
للوصول إلى المخرجات .إن هذه التعديالت لم يكن لها أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة ولكنها قد تؤثر
على الفترات المستقبلية في حالة دخول المجموعة في أي عمليات دمج أعمال.

تطبيق اإلصالح المعياري لمعدالت الربح (المرحلة  1من إصالح معدل اإليبور)
قامت المجموعة بتطبيق اإلصالح المعياري لمعدالت الربح – التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  9ومعيار
المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقارير المالية ( 7المرحلة  1من إصالح معدل اإليبور) اعتباراً من  1يناير
 .2020تتضمن المرحلة  1من إصالح معدل اإليبور عدداً من اإلعفاءات التي تسري على كافة عالقات التحوط المتأثرة
مباشرةً باإلصالح المعياري لمعدالت الربح .تتأثر عالقة التحوط إذا كان اإلصالح يؤدي إلى حاالت من عدم التيقن حول
توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية القائمة على المعيار للبند المتحوط له أو أداة التحوط خالل الفترة قبل استبدال سعر الفائدة
الحالي بسعر فائدة بديل خالي تقريب ا ً من المخاطر .قد يؤدي هذا إلى عدم تيقن حول ما إذا كانت المعاملة المتوقعة مرجحة
بدرجة كبيرة وما إذا كان من المتوقع بأثر مستقبلي أن تكون عالقة التحوط فعالة بدرجة كبيرة .تقدم المرحلة  1من
إصالح معدل اإليبور إعفاءات تتطلب من المجموعة أن تفترض انعدام تأثر عالقات التحوط بحاالت عدم التيقن الناتجة
عن إصالح معدل اإليبور .ويتضمن هذا افتراض عدم وقوع أي تغيير على التدفقات النقدية المتحوط لها نتيجة إصالح
معدل اإليبور .كما تسمح اإلعفاءات للمجموعة بعدم وقف عالقات التحوط نتيجة النعدام الفعالية بأثر رجعي أو مستقبلي.
لم يكن لهذه التعديالت تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي  :8تعريف المعلومات الجوهرية

تقدم هذه التعديالت تعريفا ً جديداً للمعلومات الجوهرية الذي يبين أن "المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها
أو عدم صحة التعبير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون
األساسيون للبيانات المالية ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما يقدم معلومات مالية عن المنشأة التي
قامت بإعدادها".
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)
توضح التعديالت أن جوهرية المعلومات تعتمد على طبيعة وحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باالندماج مع
المعلومات األخرى في سياق البيانات المالية .ويكون عدم صحة التعبير عن المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع
بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون .لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البي انات
المالية المجمعة وليس من المتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على المجموعة.
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)

اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في  29مارس 2018

إن اإلطار المفاهيمي ال يمثل معياراً أو ال يتجاوز أي من المفاهيم الواردة به المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار.
إن الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في وضع المعايير ومساعدة القائمين بإعداد
هذه المعايير على وضع سياسات محاسبية مماثلة حينما ال يوجد معيار مطبق وكذلك مساعدة كافة األطراف على استيعاب
وتفسير المعايير.
يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة ويقدم تعريفات حديثة وكذلك معايير االعتراف بالموجودات
والمطلوبات ويوضح أيضا ً بعض المفاهيم الهامة.
لم يكن لهذه التعديالت تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :16امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد19-
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  28مايو  2020امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد - 19-تعديل على
المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود التأجير .تمنح التعديالت إعفا ًء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي
للتقارير المالية  16بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي
مبررا عمليًا ،قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيروس
نظرا لكونه
ً
جائحة كوفيدً .19-
كوفيد 19-والممنوح من المؤجر يمثل تعديال لعقد التأجير أم ال .يقوم المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار باحتساب أي
تغيير في مدفوعات التأجير الناتجة عن امتياز التأجير المتعلق بكوفيد 19-بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي
تغيير وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،16إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير.
يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يونيو  ،2020كما يُسمح بالتطبيق
المبكر .لم ينتج عن هذا التعديل تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة
منح حكومية

تُسجل المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيدات معقولة بإنه سيتم استالم هذه المنح وااللتزام بكافة الشروط المتعلقة بها.
عندما تتعلق المنحة ببند مصروفات فيتم االعتراف بها كإيرادات على أساس متماثل على مدى الفترات التي يتم تسجيل
التكاليف ذات الصلة كمصروفات ،والتي توجد نية للتعويض عنها بالمقابل .وعندما تتعلق المنحة بأصل ما ،فيتم االعتراف
بها كإيرادات بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة.
عندما تستلم المجموعة منح للموجودات غير النقدية ،يتم تسجيل األصل والمنحة بمبالغ اسمية وإدراجها في األرباح أو
الخسائر على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ،استنادًا إلى نمط استهالك مزايا األصل األساسي على أقساط سنوية
متساوية.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة
للمجموعة .تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة متى كان ذلك مناسبًا عند سريانها.
إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي – تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 3

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  2020تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال –
إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي  .والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض
البيانات المالية الصادر في سنة  1989بإشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في مارس 2018
دون أن يطرأ أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقة به.
كما أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية استثنا ًء من مبادئ االعتراف الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  3لتجنب
إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتطبيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي
تندرج ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  37أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  21الضرائب،
في حالة تكبدها بصورة منفصلة.
إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي – تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ( 3تتمة)
وفي نفس الوقت ،قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير
المالية  3المتعل قة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستبدال اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض البيانات
المالية.
تسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022وتنطبق بأثر مستقبلي.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  : 1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  2020تعديالت على الفقرات رقم  69إلى  76من معيار المحاسبة الدولي
 1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة .وتوضح التعديالت ما يلي:





ما المقصود بحق تأجيل التسوية
ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة
لن يتأثر ذلك التصيف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل
يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال
يؤثر االلتزام على تصنيفها.

تسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023ويجب تطبيقها بأثر
رجعي .تعمل المجموعة حالي ا ً على تقييم تأثير التعديالت على سياساتها المحاسبية الحالية ومدى رغبة المجموعة في
إعادة تقييم تعهداتها المتعلقة باتفاقيات القروض القائمة.

العقود المجحفة – تكاليف الوفاء بالعقد  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 37
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  2020تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  37لتحديد أي من التكاليف
تحتاج المنشأة إلدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد ذي شروط مجحفة أو محققا ً للخسائر.
تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة بشكل مباشر" .تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بأحد العقود المرتبطة
بتقديم بضاعة أو خدمات كال من التكاليف المتزايدة وتوزيع التكاليف المتعلقة مباشرةً بأنشطة العقد .ال تتعلق المصروفات
العمومية واإلدارية بشكل مباشر بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها بشكل صريح على الطرف المقابل بموجب العقد.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 2.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
تسري التعديالت لفترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2022ستقوم المجموعة بتطبيق
هذه التعديالت على العقود التي لم تستوفي بعد كافة التزاماتها في بدء فترة البيانات المالية المجمعة السنوية التي يتم فيها
تطبيق التعديالت ألول مرة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية – الرسوم ضمن اختبار "نسبة  "%10في حالة إلغاء االعتراف
بالمطلوبات المالية
كجزء من التحسينات السنوية للسنوات  2020-2018على عملية إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية ،أصدر مجلس
معايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية  . 9يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي
تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية
عن شروط االلتزام المالي األصلي .تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما بين المقترض والمقرض
مشتملةً على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابةً عن الطرف األخر .تطبق المنشأة هذا
التعديل على المطلوبات المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد فترة البيانات المالية السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق
التعديل ألول مرة.
يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2022مع السماح بالتطبيق
المبكر .ستطبق المجموعة التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد فترة البيانات المالية المجمعة
السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة.
ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.

اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة -المرحلة  : 2تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9ومعيار المحاسبة
الدولي  ،39والمعيار الدولي للتقارير المالية  ،7والمعيار الدولي للتقارير المالية  ،4والمعيار الدولي للتقارير المالية
16
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في أغسطس  2020بإصدار المرحلة الثانية من "اإلصالح المعياري ألسعار الفائدة"
 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9ومعيار المحاسبة الدولي  ،39والمعيار الدولي للتقارير المالية ،7والمعيار الدولي للتقارير المالية  ،4والمعيار الدولي للتقارير المالية ( 16المرحلة  2من إصالح معدل اإليبور) لغرض
معالجة المشكالت المحاسبية التي تنشأ عن استبدال معدل اإليبور بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا ً من المخاطر .تتضمن
المرحلة الثانية من اصالح ايبور عدد من اإلعفاءات واإلفصاحات اإلضافية .تسري اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية
من معدل ايبور إلى معدل فائدة بديل خالي من المخاطر.
يسمح بالتغيرات في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة اإلصالح المعيار ألسعار الفائدة كمبرر عملي يتم التعامل
معه كتغيرات في أسعار الفائدة المتغيرة شريطة أن تنتقل األداة المالية من معدل ايبور إلى معدل الفائدة الخالي من
المخاطر على أسس اقتصادية متكافئة.
تتيح المرحلة الثانية من إصالح ايبور إعفاءات مؤقتة تتيح استمرار عالقات التحوط للمجموعة عند استبدال معيار معدل
الفائدة الحالي بمعدل فائدة خالي من المخاطر .كما تتطلب اإلعفاءات من المجموعة تعديل تصنيف وتوثيق التحوط،
ويتضمن ذلك إعادة تحديد المخاطر المتحوط منها بالرجوع إلى معدل الفائدة الخالي من المخاطر ،وتحديد وصف أداة
التحوط و/أو البند المتحوط له بالرجوع إلى معدل الفائدة الخالي من المخاطر ،وتعديل طريقة تقييم فاعلية التحوط .ويجب
تحديث توثيق معاملة التحوط في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة التي يتم خاللها استبدال معدل الفائدة المطبق .وتتيح
اإلعفاءات أن التغييرات في طريقة تقييم فاعلية التحوط تبعا ً للتعديالت المطلوبة في إطار اصالح ايبور لن تؤدي إلى
توقف المحاسبة عن التحوط .سوف تطبق المجموعة المرحلة الثانية من اصالح ايبور اعتبارا من  1يناير .2021
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2.4

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة:
 2.4.1أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة
المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأث ير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وبصورة
محددة ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:




السيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
الخاصة بالشركة المستثمر فيها)
التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ،و
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.

بشلكل عام هناك افتراض بأن السليطرة تنشلأ عن أغلبية حقوق األصلوات .لدعم هذا االفتراض وعندما تحتفظ المجموعة
بأقل من أغلبية حقوق التصللويت أو حقوق مماثلة للشللركة المسللتثمر فيها ،تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات
والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:




الترتيب (الترتيبات) التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى
حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود
تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على
السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .ويتم إدراج
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات ال متعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في
البيانات المالية المجمعة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة
التابعة.
 2.4.1أساس التجميع (تتمة)
تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة
حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة .ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات المالية
للشركات التابعة لتتوافق السياسات المحاسبية مع ا لسياسات المحاسبية للمجموعة .ويتم استبعاد كافة الموجودات
والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت
فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع .يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة ،دون فقد
السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها ال تسجل الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات
والحصص غير المسيطرة وغيرها من بنود حقوق الملكية ،في حين يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ضمن األرباح أو
الخسائر .ويسجل االستثمار المتبقي وفقا للقيمة العادلة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4.2دمج األعمال والشهرة
ً
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة .تقاس تكلفة الحيازة وفق ا لمجموع المقابل المحول ،الذي يقاس
بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في رأس المال .بالنسبة لكل عملية دمج أعمال ،تختار
المجموعة إما قياس الحصص غير المسيطرة في رأس المال بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات
المحددة للشركة المشتراة .يتم تسجيل التكاليف المتعلقة بالحيازة كمصروفات وتدرج ضمن مصروفات إدارية.
عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال ،فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف
المناسب وفقا ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة .ويتضمن هذا فصل
المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
يتم تقدير المقابل المحتمل الناتج من عمليات دمج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة .ال يتم إعادة قياس المقابل
المحتمل المصنف كحقوق ملكية ويتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.

يتمثل المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام في أداة مالية ويق ع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات
المالية ،ويتم قياسه بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في األرباح أو الخسائر طبقا ً للمعيار الدولي

للتقارير المالية  . 9ويتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  9وفقا ً
للقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم قياس الشهرة مبدئيا ً بالتكلفة (التي تمثل زيادة إجمالي المقابل المحول والقيمة المدرجة للحصص غير المسيطرة وأي
حصص ملكية محتفظ بها سابقا ً عن صافي قيمة الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة) .إذا كانت
القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها تتجاوز إجمالي المقابل المحول ،تعيد المجموعة تقييم مدى صحة تحديد
الموجودات التي تم حيازتها وكافة المطلوبات الم قدرة ،كما تقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي سيتم
االعتراف بها في تاريخ الحيازة .إذا انتهت إعادة التقييم إلى تجاوز القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تمت حيازتها
إلجمالي المقابل المحول ،يتم حينها إدراج الربح في األرباح أو الخسائر.

عندما يتم إدراج الشهرة ضمن إحدى وحدات إنتاج النقد ،ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك الوحدة ،يتم إدراج
الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد .يتم
قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة عل ى أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
يتم مبدئيا ً قياس االلتزام المحتمل في عملية دمج أعمال وفقا ً لقيمته العادلة .ويتم قياسه الحقا بالمبلغ المسجل وفقا لمتطلبات
أحكام معيار المحاسبة الدولي  37المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة أو المبلغ المسجل مبدئيا ً
ناقص ا ً (متى كان ذلك مناسبً ) اإلطفاء المتراكم المدرج وفقا لمتطلبات االعتراف باإليرادات أيهما أعلى.
 2.4.3ممتلكات ومنشآت ومعدات
ً
تدرج الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
تتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من الممتلكات والمعدات وكافة التكاليف المتعلقة بها مباشرة حتى يصل األصل
إلى حالة التشغيل الالزمة لالستخدام المقصود منه.
يحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة ال ممتلكات والمنشآت والمعدات إلى قيمتها التخريدية
على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة .وال يتم استهالك األرض.
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 2.4.3ممتلكات ومنشآت ومعدات (تتمة)
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:





مباني
أثاث وتركيبات
مكائن ومعدات
سيارات

 20-10سنة
 7-5سنوات
 10-2سنوات
 4سنوات

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمنشآت والمعدات لغرض تحديد أي انخفاض في القيمة في حالة وقوع أحداث
أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها .فإذا ما ظهرت تلك المؤشرات وفي حالة
تجاوز القيمة الدفترية للمبلغ المقدر الممكن است رداده ،يتم تخفيض الموجودات إلى المبلغ الممكن استرداده ،الذي يمثل
القيمة العادلة ناقصا ً التكاليف حتى البيع أو قيمتها أثناء االستخدام ،أيهما أعلى.
يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات التي يتم المحاسبة عنها
بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل .ويتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تحقق
زيادة المزايا االقتصادية المستقبلية لبند الممتلكات والمنشآت والمعدات المتعلق بها .ويتم تسجيل كافة المصروفات
األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند تكبدها.
إن بند الممتلكات والمنشآت والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا ً يتم إلغاء االعتراف به عند البيع (أي تاريخ
حصول المستلم على السيطرة) أو عند عدم توقع مزايا اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .تدرج أي أرباح أو
خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل (المحتسبة ب الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) في
بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصل.
يتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات في نهاية كل سنة مالية
وتعديلها بأثر مستقبلي ،متى كان ذلك مناسباً.
يبدأ استهالك هذه الموجودات عندما تكون هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها.
 2.4.4عقارات استثمارية
تتكون العقارات االستثمارية من العقار المطور المحتفظ به لغرض تحقيق إيرادات التأجير أو رفع القيمة الرأسمالية أو
كليهما .تقاس العقارات االستثمارية مبدئيا ً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة .تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء
من العقار االستثماري الحالي عند تكبد التكلفة في حالة تم الوفاء بمعايير االعتراف واستثناء تكاليف الخدمات اليومية
للعقارات االستثمارية.
الحقا ً لالعتراف المبدئي ،تدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقص ا ً االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة
متراكمة .يتم إدراج األرباح أو الخس ائر الناتجة من بيع العقارات االستثمارية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
يبلغ العمر اإلنتاجي المقدر للمبنى فترة  20سنة ويتم استهالكه بواسطة طريقة القسط الثابت .ال يتم استهالك األرض
التي يتم عليها تطوير العقارات.
ال يتم االعتراف بالعقارات االستثمارية عن دما يتم بيعها أو عندما يتم سحبها بصفة دائمة من االستخدام وال يتوقع أي
مزايا اقتصادية مستقبلية من بيعها .يدرج الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ضمن األرباح أو
الخسائر في فترة إلغاء االعتراف.
تتم التحويالت إلى أو من العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .وبالنسبة للتحويل من عقار
استثماري إلى عقار يشغله المالك ،فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة هي التكلفة في تاريخ التغير في االستخدام.
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2.4
يتم مراجعة القيمة الدفترية في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة على أساس فردي بالرجوع إلى القيمة العادلة لتقييم ما إذا
كانت مسجلة بأكثر من مبلغها الممكن استرداده .إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو صافي سعر البيع لألصل أو القيمة
أثناء االستخدام ،أيهما أعلى .إن صافي سعر البيع هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع األصل في معاملة بشروط
تجارية متكافئة .أما القيمة أثناء االستخدام ،فهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي من المتوقع أن تنشأ
عن االستخدام المست مر لألصل ومن بيعه في نهاية عمره اإلنتاجي .وتسجل خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،في
األرباح أو الخسائر عندما تتجاوز القيمة الدفترية المبلغ الممكن استرداده.
ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2.4.5انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا يوجد مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته .فإذا وجد هذا
المؤشر ،أو عند الحاجة إلى إجراء االختبار السنوي النخفاض القيمة ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده
لألصل .إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة الع ادلة لألصل أو وحدة انتاج النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة
أثناء االستخدام أيهما أعلى .يحدد المبلغ الممكن استرداده ألصل فردي ما لم يكن األصل منتجا ً لتدفقات نقدية واردة
مستقلة على نحو كبير عن تلك الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى .عندما تتجاوز القيمة الدفترية
ألصل أو وحدة إنتاج النقد المبلغ الممكن استرداده ،يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده.
عند تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما
قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل .عند تحديد القيمة العادلة
ناقص ا ً التكاليف حتى البيع ،يتم استخدام نموذج تقييم مناسب متى كان ذلك مناسبًا .يتم تأييد هذه العمليات الحسابية من
خالل مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة للشركات التابعة المتداولة علنا ً أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة
األخرى.
تستند المجموعة في احتساب انخفاض القيمة إلى الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية التي يتم إعدادها بصورة
منفصلة لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها .تشمل هذه الموازنات
والحسابات التقديرية عادة فترة خمس سنوات .لفترات أطول ،يتم احتساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه لتوقع
التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.
تسجل خسائر انخفاض القيمة للعمليات المستمرة بما في ذلك انخفاض قيمة المخزون في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
ضمن فئة المصروفات التي تتوافق مع وظيفة األصل منخفض القيمة.
بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة ،يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على
أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا ً قد لم تعد موجودة أو قد تنخفض .فإذا توفر هذا المؤشر ،تقوم المجموعة بتقدير
المبلغ الممكن استرداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد .يتم رد خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا ً فقط إذا كان هناك تغير
في اال فتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ إدراج آخر خسائر انخفاض في القيمة.
إن الرد محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل مبلغه الممكن استرداده وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من
الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة،
ويسجل هذا الرد في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ما لم يتم إدراج األصل بمبلغ معاد تقييمه حيث تتم معاملة الرد
كزيادة إعادة تقييم.
يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا ً وعندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض القيمة الدفترية .يتم
تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ الممكن استرداده لكل وحدة إنتاج نقد (أو مجموعة وحدات إنتاج نقد)
ترتبط بها الشهرة .عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد أقل من قيمتها الدفترية ،يتم تسجيل خسائر
انخفاض القيمة .ال يمكن رد خسائر انخفاض القيمة ذات الصلة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
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 2.4.6األدوات المالية – االعتراف المبدئي والقياس الالحق
إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

 )1الموجودات المالية
االعتراف المبدئي والقياس المبدئي
ً
ً
يتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي كموجودات مقاسة الحقا وفقا للتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي وإلى
نموذج األعمال المستخدم من قبل المجموعة إلدارته .باستثناء المدينين التجاريين التي ال تتضمن بند تمويل جوهري أو
تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها ،تقيس المجموعة مبدئيا ً األصل المالي وفقا لقيمته العادلة زائدا
تكاليف المعاملة في حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .وبالنسبة للمدينين
التجاريين التي ال تتضمن بند تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها ،فيتم قياسها وفقا ً
لسعر المعاملة.
 2.4.6األدوات المالية – االعتراف المبدئي والقياس الالحق (تتمة)

 )1الموجودات المالية (تتمة)
االعتراف المبدئي والقياس المبدئي (تتمة)
لغرض تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،يجب أن
يؤدي إلى تدفقات نقدي ة تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على أصل المبلغ القائم .يشار إلى هذا التقييم باختبار
مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة .يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات
النقدية التي ال تندرج ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط وفقا ً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بغض
النظر عن نموذج األعمال.
يشير نموذج أعمال المجموعة المتعلق بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة المجموعة لموجوداتها المالية من أجل
إنتاج تدفقات نقدية .ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
أو بيع الموجودات المالية أو كليه ما .يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج
أعمال في يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في حين يتم االحتفاظ بالموجودات
المالية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامل ة األخرى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموما ً وفقا ً للوائح
أو األعراف في األسواق (بالطريقة االعتيادية) يتم تسجيلها في تاريخ المتاجرة ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة
بشراء أو بيع األصل.
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:





صفحة

موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر
المتراكمة (أدوات الدين)
موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة إدراج األرباح والخسائر
المتراكمة عند إلغاء االعتراف (أدوات حقوق الملكية)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
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أ) موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
يتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،كما تتعرض الموجودات
لالنخفاض في القيمة .وتسجل األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو
انخفاض قيمته.

ب) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات الدين)
بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،تسجل إيرادات الفوائد أو إعادة تقييم
تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو الرد في بيان األرباح أو الخسائر المجمع ويتم احتسابها بنفس طريقة
احتساب الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في اإليرادات الشاملة
األخرى .عند إلغاء االعتراف ،يعاد إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح
أو الخسائر.

ج) موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق الملكية)
عند االعتراف المبدئي ،يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات
حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي  32األدوات المالية :العرض ،وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة .يتم تحديد التصنيف على أساس
كل أداة على حدة.
 2.4.6األدوات المالية – االعتراف المبدئي والقياس الالحق (تتمة)

 )1الموجودات المالية (تتمة)
القياس الالحق (تتمة)

ج) موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق الملكية) (تتمة)
ال يتم أبدا إعادة إدراج األرباح والخسائر لهذه الموجودات المالية إلى األرباح أو الخسائر .وتسجل توزيعات األرباح
كإيرادات أخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموعة
من هذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي .وفي هذه الحالة ،تسجل هذه األرباح في اإليرادات الشاملة
األخرى .إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع لتقييم انخفاض
القيمة.
اختارت المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في أسهم ضمن هذه الفئة على نحو غير قابل لإللغاء.

د) موجودات م الية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تقيد الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة
العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
تتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في األسهم التي لم تختار المجموعة تصنيفها على نحو غير قابل لإللغاء كمدرجة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .ويتم تسجيل صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي إيرادات فوائد
أو إيرادات توزيعات أرباح ضمن األرباح أو الخسائر.
إلغاء االعتراف
ال يتم االعتراف (أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة) بأصل مالي (أو جزء من األصل المالي أو
جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) بصورة رئيسية عندما:
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تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو
تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزا ًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة
بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما (أ) أن تقوم المجموعة بتحويل كافة
المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة
لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل.

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفق ات النقدية من أصل ما أو تقوم بالدخول في ترتيب "القبض
والدفع" ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تحتفظ بمخاطر ومزايا الملكية وإلى أي مدى ذلك .عندما ال تقوم المجموعة
بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولم تفقد السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في تسجيل
األصل المحول بمقدار استمرارها في السيطرة على األصل .وفي تلك الحالة ،تقوم المجموعة أيضا َ بتسجيل االلتزام ذي
الصلة .يتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل أو الحد األقصى
للمقابل الذي يجب على المجموعة سداده أيهما أقل.

 )2المطلوبات المالية
االعتراف المبدئي والقياس
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى.
تسجل كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض والسلف والدائنين ،بالصافي بعد تكاليف المعاملة
المتعلقة بها مباشرة.
 2.4.6األدوات المالية – االعتراف المبدئي والقياس الالحق (تتمة)

 )2المطلوبات المالية (تتمة)
القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين:



المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

لم تقم المجموعة بتصنيف أي مطلوبات مالية كمطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،وتعتبر
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة هي األكثر صلة بالمجموعة.

مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
تسجل الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء خدمات تم تسلمها ،سواء صدرت
بها فواتير من قبل المورد أو لم تصدر.
إلغاء االعتراف
ال يتم االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء سريانه.
عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري ،أو تعديل شروط االلتزام الحالي
بشكل كبير ،يتم معاملة هذا التبدي ل أو التعديل كإلغاء االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد .يدرج الفرق
في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
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 )3مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع
فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة وتعتزم المجموعة التسوية على أساس الصافي لتحقيق
الموجودات وتسوية االلتزامات في آن واحد.
 2.4.7انخفاض قيمة الموجودات المالية
تسجل المجموعة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر .تستند خسائر اال ئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة طبقا للعقد
وكافة التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها ،مخصومة بنسبة تقريبية لمعدل الفائدة الفعلي األصلي .تتضمن
التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي
تمثل جزءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
يتم تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين .بالنسبة لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي لم تتعرض الزدياد
جوهري في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،فيتم احتساب مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل خسائر
شهرا) .بالنسبة
شهرا التالية (خسائر االئتمان المتوقعة خالل ً 12
االئتمان الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل مدة ً 12
لحاالت التعرض لمخاطر االئتمان التي تعرضت لالزدياد الجوهري في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،فيجب
ا حتساب مخصص خسائر مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض للمخاطر بغض النظر عن
توقيت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة).
بالنسبة للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى ،تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة الحتساب خسائر االئتمان
المتوقعة .وبالتالي ،ال تقوم المجموعة بتتبع التغييرات في مخاطر االئتمان وبدال من ذلك تسجل مخصص خسائر استنادا
إلى خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة
مخصصات تستند إلى خبرتها ال سابقة بخسائر االئتمان ويتم تعديلها مقابل العوامل المستقبلية المتعلقة بالمدينين والبيئة
االقتصادية.
 2.4.7انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
ً
تعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة  120يوما .ومع ذلك،
قد تعت بر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت ،وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو
الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ
بها من قبل المجموعة .ويتم شطب األصل المالي عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
 2.4.8ودائع محددة األجل
تتكون الودائع محددة األجل من المبالغ المستثمرة لدى مؤسسات مالية في منتجات استثمارية إسالمية .ويتم إدراج الودائع
محددة األجل وفقا إلجمالي المبلغ المستحق بالصافي بعد الربح المؤجل المستحق ومخصص انخفاض القيمة إن وجد .يتم
تسجيل الربح المستحق على أساس توزيع نسبي زمني آخذا في االعتبار معدل الربح ذي الصلة والرصيد القائم.
 2.4.9المخزون
يتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .إن التكلفة هي المتوسط المرجح للتكلفة وتتضمن
تلك المصروفات المتكبدة حتى يصل كل منتج إلى مكانه الحالي وحالته الحاضرة .إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو
سعر البيع المقدر ضمن سياق األعمال العاد ي ناقصا تكاليف اإلتمام المقدرة والتكلفة المقدرة الالزمة إلجراء البيع.
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 2.4.10النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل ضمن بيان المركز المالي المجمع من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع قصيرة
األجل عالية السيولة ذات فترة استحقاق لثالثة أشهر أو أقل ،والتي يسهل تحويلها إلى مبالغ نقدية معلومة وال تخضع
لمخاطر التغيرات في القيمة بصورة جوهرية.
لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتكون النقد والنقد المعادل من النقد والودائع قصيرة األجل كما هو محدد أعاله
بالصافي بعد األرصدة المحتجزة لدى البنوك (إن وجدت) حيث تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.
 2.4.11مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقدم المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها .يستند استحقاق هذه المكافأة إلى الراتب النهائي وطول مدة الخدمة للموظفين
ويخضع إلتمام فترة خدمة معينة كحد أدنى وفقا لقانون العمل ذي الصلة وعقود الموظفين .كما إن التكاليف المتوقعة لهذه
المكافآت تستحق على مدى فترة الخدمة .ان هذا االلتزام غير الممول يمثل المبلغ مستحق السداد لكل موظف نتيجة إلنهاء
الخدمة بتاريخ البيانات المالية المجمعة.
باإلضافة إلى ذلك وبالنسبة لموظفيها الكويتيين ،تقوم المجموعة بتقديم مساهمات للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين .إن هذه المساهمات تسجل كمصروفات عند استحقاقها.
 2.4.12مخصصات
تسجل المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) ناتج من حدث سابق ،ويكون من
المحتمل أن يتطلب ذلك تدفق صادر لموارد متضمنة لمزايا اقتصادية لتسوية االلتزام ،ويمكن قياس مبلغ االلتزام بصورة
موثوق منها.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديًا ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي ما قبل الضرائب بحيث يعكس،
وفقا ً لما هو مالئم ،المخاطر المرتبطة بااللتزام .عند استخدام الخصم ،يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور
الوقت كتكلفة تمويل.
 2.4.13أسهم خزينة
يتم المحاسبة عن األسهم الخاصة بالمجموعة كأسهم خزينة وتدرج بالتكلفة .عند بيع أسهم الخزينة ،تضاف األرباح إلى
حساب مستقل ضمن حقوق الملكية (احتياطي أسهم خزينة) وهو غير قابل للتوزيع .تسجل أي خسائر محققة في نفس
الحساب مقابل الرصيد المضاف على هذا الحساب .كما يتم إضافة أي خسائر إضافية إلى األرباح المرحلة ثم تُرد .يتم
في البداية استخدام األرباح المحققة الحقا من بيع أسهم الخزينة لمبادلة أي خسائر مسجلة سابقا وفقا لترتيب االحتياطيات
ثم األرباح المرحلة ،وحساب احتياطي أسهم الخزينة .وال يتم توزيع أي أرباح نقدية لهذه األسهم ويتم وقف حقوق
التصويت الخاصة بها .إن إصدار أسهم المنحة يؤدي إلى زيادة عدد أسهم الخزينة بصورة نسبية ،كما يؤدي إلى تخفيض
متوسط تكلفة السهم دون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
 2.4.14االعتراف باإليرادات
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما نقل السيطرة على البضاعة أو الخدمات بقيمة تعكس المقابل الذي
تتوقع المجموعة أحقيتها في الحصول عليه مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات .انتهت المجموعة بشكل عام إلى إنها
تعمل كمنشأة أساسية تمثل نفسها في ترتيبا ت إيراداتها حيث إنها تسيطر بصورة نمطية على البضاعة او الخدمات قبل
تقديمها إلى العمالء.
يجب الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية أيضا ً قبل االعتراف باإليرادات:
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بيع بضاعة
يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من بيع البضاعة في الفترة الزمنية التي يتم خاللها نقل السيطرة على األصل إلى العميل
ويتم ذلك بصفة عامة عند تسليم البضاعة .تقاس اإليرادات وفقا للقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق وقت التحويل
بالصافي بعد المرتجعات والخصومات التجارية والخصومات على الكميات.
ألغراض تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع البضاعة ،تأخذ المجموعة في اعتبارها التأثيرات المترتبة على المقابل
المتغير ووجود بنود تمويل جوهرية والمقابل غير النقدي والمقابل المستحق إلى العميل (إن وجد).

تقديم الخدمات
يتم االعتراف باإليرادات من تقديم الخدمات عندما تستوفي المجموعة التزامات األداء ويتم تحويل السيطرة إلى عمالئها.

إيرادات تأجير
تحقق المجموعة اإليرادات بصفتها الطرف المؤجر في عقود التأجير التشغيلي التي ال تقوم بتحويل كافة المخاطر والمزايا
الهامة لملكية عقار است ثماري .تسجل إيرادات التأجير الناتجة من عقود التأجير التشغيلي للعقار االستثماري على أساس
القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير ،وتدرج في بيان األرباح أو الخسائر المجمع نظرا لطبيعتها التشغيلية.

إيرادات عموالت
تحقق المجموعة إيرادات عموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي تقدمها لعمالئها .تسجل إيرادات العموالت
وفقا لمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أحقيتها في الحصول عليه مقابل تقديم الخدمات .تقوم المجموعة بدور
الوكيل وتسجل اإليرادات بصافي المبلغ المحتفظ به مقابل تلك الترتيبات .كما تسجل اإليرادات في فترة زمنية معينة
عندما يستفيد العميل من خدمات المجموعة.
 2.4.15الضرائب

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم وفقا ً لالحتساب
المعدل استناداً إلى قرار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات الناتجة من الشركات
الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واالستقطاع إلى االحتياطي اإلجباري من ربح السنة عند تحديد الحصة.

الزكاة
تحتسب حصة الزكاة بنسبة  % 1من ربح السنة الخاص بالشركة األم وفقا لقرار وزارة المالية رقم  58لسنة  2007الذي
يسري اعتبارا من  10ديسمبر .2007
 2.4.16العمالت األجنبية
ً
تعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي ،الذي يمثل أيض ا العملة الرئيسية للشركة األم .بالنسبة لكل
شركة ،تحدد المجموعة عملتها الرئيسية وتقاس البنود المتضمنة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة
الرئيسية .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتجميع وعند استبعاد عملية أجنبية تعكس األرباح أو الخسائر المعاد
تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

المعامالت واألرصدة

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيا ً من قبل شركات المجموعة وفقًا ألسعار الصرف الفورية لعمالتها الرئيسية
بتاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية وفقا ً ألسعار الصرف الفورية للعملة الرئيسية
بتاريخ البيانات المالية المجمعة .تدرج الفروق الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية ضمن األرباح أو الخسائر.
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 2.4.16العمالت األجنبية (تتمة)

المعامالت واألرصدة (تتمة)

يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة وفقًا للتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت
المبدئية .وبالنسبة للبنود غير النقدية المقاسة وفقا ً للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في
تاريخ تحديد القيمة العاد لة .يتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بما
يتوافق مع تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند (أي ان فروق تحويل البنود التي تدرج
أرباح أو خسائر قيمتها العادلة في اإليرادات الش املة األخرى أو األرباح أو الخسائر يتم أيضا تسجيلها في اإليرادات
الشاملة األخرى أو األرباح أو الخسائر على التوالي).

عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبدئي لموجودا أو مصروفات أو إيرادات ذات صلة
(أو جزء منها) في حالة إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي يتعلق بمقابل مسدد مقدماً ،فإن تاريخ المعاملة هو
التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة مبدئيًا بتسجيل األ صل أو االلتزام غير النقدي الذي نتج عن مبلغ المقابل المسدد مقدما.
في حالة وجود عدة مبالغ مدفوعة أو مستلمة مقدما ،تحدد المجموعة تاريخ المعاملة لكل مبلغ مدفوع أو مستلم من المقابل
المسدد مقدما.

شركات المجموعة

عند التجميع ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا ً لسعر الصرف السائد في
تاريخ البيانات المالية المجمعة ،وتحول بيانات األرباح أو الخسائر لهذه العمليات بأسعار الصرف السائدة في تواريخ
المعامالت .تدرج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
عند استبعاد عملية أجنبية ،يعاد تصنيف بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بهذه العملية األجنبية المحددة في األرباح
أو الخسائر.
يتم معاملة أي شهرة ناتجة من حيازة عملية أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات الناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري في تاريخ
البيانات المالية المجمعة.
 2.4.17مطلوبات وموجودات محتملة
ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يفصح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر
أمرا مستبعدًا.
للموارد المتضمنة لمزايا اقتصادية ً
ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يفصح عنها عندما يكون التدفق الوارد لمزايا
أمرا محتمال.
اقتصادية ً
 2.4.18تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة وغير متداولة
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجمع بعد تصنيفها إلى متداولة/غير متداولة.
يكون األصل متداوالً عندما:





يكون من المتوقع تحقيقه أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل العادية ،أو
يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية ،أو
من المتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهراً من تاريخ البيانات المالية المجمعة ،أو
يكون عبارة عن نقد أو نقد معادل ما لم يتم منع تبادله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً
بعد فترة البيانات المالية المجمعة.
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2

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

2.4

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
يعتبر االلتزام متداوالً عندما:





يكون من المتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل العادية ،أو
يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية ،أو
يجب تسويته خالل اثني عشر شهراً بعد فترة البيانات المالية المجمعة ،أو
ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً من فترة البيانات المالية المجمعة.

تصنف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 2.4.19قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة .إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما
أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى
افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في:



السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
في حالة غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.

يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من المحتمل أن يستخدمها المشاركون في السوق
عند تسعير األصل أو االلتزام ،بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى.
يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في السوق على إنتاج مزايا اقتصادية من خالل استخدام
األصل بأعلى وأفضل مستوى له ،أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى
وأفضل مستوى له.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف وتتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتحقيق أقصى استخدام
للمدخالت الملحوظة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على أساس مستمر متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا
كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوي من
المدخالت ذو التأثير الهام على القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة كل بيانات مالية مجمعة.
 2.4.20أحداث بعد فترة البيانات المالية المجمعة
إذا استلمت المجموعة معلومات بعد فترة البيانات المالية المجمعة ولكن قبل تاريخ التصريح بإصدارها حول ظروف
وقعت في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة ،ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت المعلومات تؤثر على المبالغ المسجلة
في البيانات المالية ال مجمعة للمجموعة .وستقوم المجموعة بتعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة بحيث
تعكس أي أحداث تؤدي إلى تعديالت بعد فترة البيانات المالية المجمعة ،باإلضافة إلى تحديث اإلفصاحات التي تتعلق
بتلك الظروف في ضوء المعلومات الجديدة .في حالة وقوع أي أحداث ال تؤدي إلى تعديالت بعد فترة البيانات المالية
المجمعة ،لن تقوم المجموعة بتغيير المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة لديها ،ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن
طبيعة الحدث الذي ال يؤدي إلى تعديالت وتقدير تأثيره المالي أو بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقييم متى كان ذلك ممكناَ.
 2.4.21معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يضطلع بأنشطة األعمال التي ينتج عنها تحقيق إيرادات وتكبد تكاليف .تتوافق
قطاعات التشغيل التي تستخدمها إدارة المجموعة لتوزيع الموارد وتقييم األداء ،مع التقرير الداخلي المقدم إلى المسئول
عن اتخاذ القرارات التشغيلية .وبالنسبة لقطاعات التشغيل التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة
العمالء ،يتم تجميعها وتسجيلها كقطاعات يجب إعداد تقارير حولها متى كان ذلك مناسبًا.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ
المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة.
ومع ذلك فإن عدم التأكد من االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج تتطلب إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية
لألصل أو االلتزام المتأثر في فترات مستقبلية.
 3.1األحكام الهامة
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها التأثير األكثر جوهرية
على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

تصنيف الموجودات المالية

تحدد المجموعة تصنف الموجودات المالية استناداً إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم
ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.

-3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3.1األحكام الهامة (تتمة)

تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء -المجموعة كمستأجر
تحدد المجموعة مدة عقد التأجير بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير إلى جانب أي فترات تتضمن خيار مد فترة
عقد التأجير في حالة التأكد بصورة معقولة من ممارسته  ،أو أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد التأجير في حالة عدم
التأكد بصورة معقولة من ممارسته.
لدى المجموعة العديد من عقود التأجير التي تتضمن خيارات التمديد واإلنهاء .وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما
إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد أو إنهاء العقد أم ال .أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة
التي تحقق حافزاً اقتصادي ا ً لممارسة خيار ال تجديد أو اإلنهاء .وبعد تاريخ بداية عقد التأجير ،تعيد المجموعة تقييم مدة
عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف ويقع في نطاق سيطرة المجموعة ويؤثر على قدرتها
على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد أو اإلنهاء (مثل إجراء تحسينات جوهرية على عقارات مستأجرة أو
تخصيص جوهري ألصل مؤجر).
أدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من عقد التأجير في حالة عقود التأجير ذات فترة أقصللللر غير قابلة لإللغاء (أي
من  3إلى  5سلللنوات) .إضلللافة إلى ذلك ،ال يتم إدراج خيارات التجديد لعقود تأجير السللليارات كجزء من عقد التأجير
نظراً ألن المجموعة تسللتأجر بصللورة نموذجية السلليارات لمدة ال تزيد عن خمس سللنوات وبالتالي فإنها ال تمارس أية
خيارات تجديد .إضلافة إلى ذلك ،فإنه يتم إدراج الفترات التي تغطيها خيارات اإلنهاء كجزء من عقد التأجير فقط عندما
يكون من المؤكد عدم ممارستها بصورة معقولة.
 3.2التقديرات واالفتراضات
تم عرض االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات
بتاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي إلى إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل ال سنة المالية الالحقة في إيضاحات فردية حول البنود ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أدناه.
تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة .على الرغم من
ذلك ،قد تختلف الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب التغيرات في السوق أو ظروف خارج
نطاق سيطرة المجموعة .تنعكس مثل هذه التغيرات في االفتراضات وقت حدوثها.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة انتاج النقد المبلغ الممكن استرداده والتي تمثل
قيمتها العادلة ناقص ا ً تكاليف البيع أو قيمتها أثناء االستخدام أيهما أعلى .تستند القيمة العادلة ناقصا ً حساب تكاليف البيع
إلى البيانات المتوفرة من معامالت المبيعات الملزمة التي يتم إجراؤها على أساس متكافئ ،بالنسبة للموجودات المماثلة
أو اسعار السوق المعروضة ناقصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل .يستند احتساب القيمة أثناء االستخدام إلى نموذج
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التدفقات النقدية المخصومة .يتم استنتاج التدفقات النقدية من الميزانية المقدرة على مدى الخمس سنوات التالية وال
تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الجوهرية التي تعزز أداء
موجودات وحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها .إن القيمة الممكن استردادها تعتبر ذات حساسية بالنسبة لمعدل الخصم
المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وال تدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم
ألغراض االستقراء .تعتبر هذه التقديرات متعلقة بشكل كبير بالشهرة أو الموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار
االنتاجية غير محددة األجل التي يتم تسجيلها من قبل المجموعة .تم عرض االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد
المبلغ الممكن استرداده لمختلف وحدات انتاج النقد باإلضافة الى تحليل الحساسية في االيضاح رقم .4

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
تستعين المجموعة بمصفوفة مخصصات الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة بالنسبة لألرصدة التجارية المدينة .وتستند
معدالت المخصصات إلى عدد أيام التأخر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء الى ذات أنماط خسائر متماثلة (أي،
حسب الموقع الجغرافي ونوع المنتج ،وفئة وتصنيف العميل ،والتغطية من خالل خطابات االعتماد والنماذج األخرى
لتأمين االئتمان).
تستند مصفوفة المخصص مبدئيا إلى معدالت التعثر التاريخية الملحوظة لدى المجموعة .سوف تقوم المجموعة بتحليل
المصفوفة لتعديل الخبرة السابقة بخسائر االئتمان وفقا ً للمعلومات المستقبلية .في كل تاريخ بيانات مالية مجمعة ،يتم
تحديث معدالت التعثر السابقة الملحوظة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
التقديرات واالفتراضات (تتمة)

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين (تتمة)
إن تقييم العالقة بين معدالت التعثر السابقة الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة يمثل
تقديراً جوهرياً .إن قيمة خسائر االئتمان المتوقعة تمثل حساسية للتغيرات في األحداث وكذلك الظروف االقتصادية
المتوقعة .إن خبرة المجموعة السابقة بخسائر االئتمان والتكهن بالظروف االقتصادية قد ال تكون مؤشراً على التعثر
الفعلي لدى العميل في المستقبل .يتضمن اإليضاح  22.1معلومات حول خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين
لدى المجموعة.

األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات القابلة لالستهالك في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة استنادًا إلى
االستخدام المتوقع للموجودات .تتعلق أوجه عدم التأكد في هذه التقديرات بالتقادم التكنولوجي الذي قد يغير من استخدام
بعض برامج الكمبيوتر ومعدات تكنولوجيا المعلومات.

انخفاض قيمة العقارات االستثمارية
إن القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية لدى المجموعة يتم مراجعتها بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان
هناك أي مؤشر أو دليل موضوعي على انخفاض القيمة أو عند الحاجة إلى اختبار سنوي النخفاض قيمة األصل .في
حالة وجود مثل هذا المؤشر أو الدليل ،يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل ويتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في
االرباح أو الخسائر عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل مبلغه الممكن استرداده .يتم تحديد المبلغ الممكن استرداده
لألصل استنادا إلى القيمة العادلة أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أعلى.

قياس القيمة العادلة
تستخدم اإلدارة أساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية (عندما ال تتوفر لها أسعار سوق نشط) .ويتضمن ذلك
وضع تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها المشاركون في السوق في تسعير األداة المالية .لوضع هذه
االفتراضات ،تستند اإلدارة إلى البيانات الملحوظة قدر اإلمكان ،إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوافرة بصورة دائمة.
وفي هذه الحالة ،تقوم اإلدارة باستخدام أفضل المعلومات المتاحة .قد تختلف القيم العادلة المقدرة عن األسعار الفعلية
التي سيتم تحقيقها في معاملة ذات شروط متكافئة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

عقود التأجير – تقدير معدل االقتراض المتزايد
ليس بإمكان المجموعة تحديد معدل الفائدة المرتبط بعقد التأجير بسهولة وبالتالي ،فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد
لقياس مطلوبات عقود التأجير .ومعدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة التي سيكون على المجموعة سداده لالقتراض
على مدار فترة مماثلة وفي ظل توفر ضمان مماثل ،للحصول على األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة

2020
التقرير السنوي

صفحة

65

البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
مرتبط بأصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة .وبالتالي ،يعكس معدل االقتراض المتزايد المبلغ الذي "يتعين"
على المجموعة "سداده" والذي يتطلب وضع التقديرات حينما ال تتوفر معدالت ملحوظة (مثلما هو الحال في حالة
الشركات التابعة التي ال تبرم معامالت تمويل) أو يكون هناك ضرورة لتعديلها لتعكس بنود وشروط عقد التأجير (على
سبيل المثال ،ليست عقود التأجير مدرجة بالعملة الرئيسية للشركة التابعة) .وتقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض
المتزايد بواسطة المدخالت ا لملحوظة (مثل معدالت الفائدة في السوق) عند توفرها وال بد من توفره لوضع بعض
التقديرات المرتبطة بالمنشأة (مثل التصنيف االئتماني المنفصل للشركة التابعة).
-4

الشهرة

الشهرة

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2,587,470
═══════

2,587,470
═══════

تقوم اإلدارة براقبة الشهرة على مستوى قطاعات التشغيل المحددة في اإليضاح رقم  .23تم تحديد المبلغ الممكن استرداده
لوحدات إنتاج النقد استنادًا إلى الجمع بين حسابات القيمة العادلة والقيمة أثناء االستخدام.
-4

الشهرة (تتمة)
يتم احتساب القيمة أثناء االستخدام بواسطة توقعات التدفقات النقدية الناتجة من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة
لمدة خمس سنوات استنادًا إلى النمط السابق لحجم المبيعات ونمو اإليرادات وهامش مجمل الموازنة .يبلغ معدل الخصم
المطبق لتوقعات التدفقات النقدية نسبة  %16.54ويتم استقراء التدفقات النقدية بعد فترة خمس سنوات باستخدام معدل
نمو طويل االجل بنسبة  %3.63والذي ال يتجاوز متوسط معدل النمو طويل األجل لدولة الكويت.
نتيجة لهذا التحليل ،أدرجت اإلدارة انه ال حاجة لمخصص انخفاض القيمة خالل السنة الحالية .تم توزيع خسائر انخفاض
ال قيمة بالكامل إلى الشهرة وإدراجها في بيان األرباح أو الخسائر المجمع للسنة السابقة.
االفتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات احتساب القيمة أثناء االستخدام والحساسية للتغيرات في االفتراضات






معدالت الخصم لضعف التسويق
حجم المبيعات
معدل الخصم
الهوامش االجمالية
معدل نمو طويل األجل (القيمة النهائية) المستخدم الستقراء التدفقات النقدية بعد الفترة المتوقعة

معدالت الخصم لضعف التسويق
يمثل معدل الخصم لضعف التسويق المبالغ التي حددت المجموعة انها سوف تؤخذ في االعتبار من قبل المشاركين في
السوق لغرض تسعير وحدة انتاج النقد .يبلغ معدل الخصم المطبق لضعف التسويق نسبة .%20

حجم المبيعات
متوسط معدل النمو السنوي على مدى فترة التقديرات بمدة  5سنوات بناءا على األداء السابق وتوقعات اإلدارة لتطور
السوق.

معدالت الخصم المستخدمة في عمليات احتساب القيمة أثناء االستخدام
تمثل معدالت الخصم تقييم السوق الحالي للمخاطر المحددة لوحدة انتاج النقد ،مع األخذ في االعتبار القيمة الزمنية
لألموال والمخاطر الفردية للموجودات األساسية التي لم يتم إدراجها في تقديرات التدفقات النقدية .يستند احتساب معدل
الخصم إلى الظروف الخاصة بال مجموعة وقطاعاتها التشغيلية ،ويتم تحقيقها من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال.
يراعي متوسط التكلفة المرجح لرأس المال كال من الدين وحقوق الملكية .يتم تحقيق تكلفة حقوق الملكية من العائد
المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري المجموعة .يتم إدراج المخاطر الخاصة بالقطاعات من خالل تطبيق عوامل
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2020
التقرير السنوي

البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
بيتا الفردية .يتم تقييم عوامل بيتا سنويًا بنا ًء على بيانات السوق المتاحة علنًا .يتم إجراء التعديالت الواقعة على معدل
الخصم في العامل المدرج بالمبلغ المحدد وتوقيت التدفقات الضريبية المستقبلية وذلك لتعكس معدل الخصم قبل الضريبة .

مجمل ربح التشغيل
يستند مجمل ربح التشغيل الى متوسط القيمة المحققة في الثالث سنوات السابقة لبدء فترة الموازنة .بلغت نسبة الهوامش
االجمالية بعد تعديل البنود غير النقدية مثل االستهالك  ،% 40وتتزايد على مدى فترة الموازنة بناءا على التحسينات في
الكفاءة .وقد تم تطبيق زيادة بنسبة تتراوح بين  %05الى  %1سنويا.

معدالت النمو المتوقعة
تستند االفتراضات إلى األبحاث القطاعية المنشورة.

معدالت التضخم
يتم الحصول على التقديرات من المؤشرات المعلنة للدول التي تعمل بها المجموعة.

الحساسية للتغيرات في االفتراضات
قامت اإلدارة بتحليل الحساسية لتقييم التغيرات في االفتراضات الرئيسية التي يمكن أن تتسبب في تجاوز القيمة الدفترية
للشهرة لمبلغها الممكن استرداده ،بنا ًء على تحليل الحساسية لإلدارة ،فإن التغيير في هذه االفتراضات بنسبة  %0.5ال
ينتج عنه أي خسائر انخفاض في القيمة.
يعتمد تحليل الحساسية أعاله على حدوث تغيير في افتراض ما مع االحتفاظ بجميع االفتراضات األخرى ثابتة .من
الناحية العملية فمن غير المحتمل أن يحدث هذا ،وقد تكون التغيرات في بعض االفتراضات ذات صلة.
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ممتلكات ومنشآت ومعدات
أرض
دينار كويتي

التكلفة:
في  1يناير 2020
إضافات
مستبعدات
فروق تحويل عمالت أجنبية
تحويل من عقار استثماري (إيضاح )6
في  31ديسمبر 2020
االستهالك:
في  1يناير 2020
االستهالك المحمل للسنة
مستبعدات
فروق تحويل عمالت أجنبية
تحويل من عقار استثماري (إيضاح )6
في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020

مباني
دينار كويتي

أثاث وتركيبات
دينار كويتي

مكائن
ومعدات
دينار كويتي

سيارات
دينار كويتي

موجودات حق
االستخدام
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

4,779
-

624,833
44,485

701,231
150,669

6,593,614
265,444

2,631,397
30,540

178,577
-

10,734,431
491,138

)(162
───────
4,617
───────

)(11,070
470,224
───────
1,128,472
───────

)(87,247
)(10,228
───────
754,425
───────

)(139,800
)(10,229
───────
6,709,029
───────

)(15,000
)(950
───────
2,645,987
───────

)(178,577
435,960
───────
435,960
───────

)(420,624
)(32,639
906,184
───────
11,678,490
───────

───────
───────

26,678
)(11,019
317,346
───────
594,317
───────

20,821
)(79,296
2,387
───────
607,197
───────

476,915
)(95,638
)(13,157
───────
4,787,918
───────

94,332
)(15,000
)(949
───────
2,385,495
───────

17,858
)(53,574
───────
───────

636,604
)(243,508
)(22,738
317,346
───────
8,374,927
───────

534,155
═══════

147,228
═══════

1,921,111
═══════

260,492
═══════

435,960
═══════

3,303,563
═══════

2020

خالل السنة ،قامت المجموعة بإشغال جزء من العقار االستثماري ألغراض إدارية للمجموعة .وبالتالي ،وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،40تمت إعادة تصنيف مبلغ
 588,838دينار كويتي من االستثمار العقاري كعقار يشغله المالك ضمن الممتلكات الثابتة وحقوق الملكية (إيضاح )6

البيانات المالية

4,617
═══════

261,312

663,285

4,419,798

2,307,112

35,716

7,687,223

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2020

.5

ممتلكات ومنشآت ومعدات (تتمة)
أرض
دينار كويتي

التكلفة:
في  1يناير ( 2019كما سبق إدراجه)
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16
الرصيد المعدل في  1يناير 2019
إضافات
مستبعدات
فروق تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2019
االستهالك:
في  1يناير 2019
االستهالك المحمل للسنة
مستبعدات
فروق تحويل عمالت أجنبية
في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019

مباني
دينار كويتي

أثاث وتركيبات
دينار كويتي

مكائن
ومعدات
دينار كويتي

سيارات
دينار كويتي

موجودات حق
االستخدام

دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

5,295
───────
5,295
)(516
───────
4,779
───────

633,691
───────
633,691
)(8,858
───────
624,833
───────

696,675
───────
696,675
9,544
)(4,988
───────
701,231
───────

6,397,722
───────
6,397,722
499,668
)(117,836
)(185,940
───────
6,593,614
───────

2,583,205
───────
2,583,205
57,798
)(8,250
)(1,356
───────
2,631,397
───────

178,577
───────
178,577
───────
178,577
───────

10,316,588
178,577
───────
10,495,165
567,010
)(126,086
)(201,658
───────
10,734,431
───────

───────
───────

239,897
28,556
)(7,141
───────
261,312
───────

649,872
17,873
)(4,460
───────
663,285
───────

4,079,534
464,225
)(123,961
───────
4,419,798
───────

2,197,706
117,021
)(6,272
)(1,343
───────
2,307,112
───────

35,716
───────
35,716
───────

7,167,009
663,391
)(6,272
)(136,905
───────
7,687,223
───────

4,779
═══════

363,521
═══════

37,946
═══════

2,173,816
═══════

324,285
═══════

142,861
═══════

3,047,208
═══════

البيانات المالية

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

صفحة
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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ممتلكات ومنشآت ومعدات (تتمة)
يتم توزيع االستهالك المدرج ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع كما يلي:

تكلفة مبيعات
مصروفات عمومية وإدارية
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2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

505,262

527,554

131,342
───────

135,837
───────

636,604

663,391

═══════

═══════

عقارات استثمارية
موجودات حق
االستخدام
دينار كويتي

التكلفة:
كما في  1يناير  2019و 31ديسمبر 2019
في  1يناير 2020
تحويل إلي عقار يشغله المالك
في  31ديسمبر 2020
االستهالك المتراكم:
كما في  1يناير 2019
االستهالك المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2019
االستهالك المحمل للسنة
تحويل إلي عقار يشغله المالك
في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2020
كما في  31ديسمبر 2019

صفحة
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مباني
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

1,211,000
───────

1,306,178
───────

2,517,178
───────

1,211,000

1,306,178

2,517,178

)(435,960
───────

)(470,224
───────

)(906,184
───────

775,040
───────

835,954
───────

1,610,994
───────

750,903

750,903

-

65,307
───────

65,307
───────

-

816,210

816,210

-

65,307

65,307

───────

)(317,346
───────

)(317,346
───────

───────

564,171
───────

564,171
───────

───────

775,040
═══════

271,783
═══════

1,046,823
═══════

1,211,000
═══════

489,968
═══════

1,700,968
═══════

2020
التقرير السنوي

البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
تم تسجيل رسوم االستهالك للعقارات االستثمارية في المصروفات العمومية واإلدارية في بيان األرباح او الخسائر
المجمع .خالل السنة ،قامت المجموعة بإشغال جزء من العقار االستثماري ألغراض إدارية للمجموعة .وبالتالي ،وفقً ا
لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،40تمت إعادة تصنيف مبلغ  588,838دينار كويتي من االستثمار العقاري كعقار يشغله
المالك ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات (إيضاح .)5
كانت القيمة العادلة لألرض والمباني كما في  31ديسمبر  2020بمبلغ  1,760,000دينار كويتي ومبلغ 560,000
دينار كويتي ( 2,625,000 :2019دينار كويتي ،ومبلغ  823,000دينار كويتي) على التوالي .يتم استئجار هذه البنود
على نحو كبير للمستأجرين وليس من المخطط بيعها ضمن سياق األعمال العادي .يتم تقييم األراضي والمباني باستخدام
طريقة المقارنة بالسوق .بموجب طريقة المقارنة بالسوق ،يتم تقدير القيمة العادلة بنا ًء على المعامالت المقارنة .تعتمد
طريقة المقارنة بالسوق على مبدأ االستبدال الذي بموجبه لن يقوم المشتري المحتمل بدفع مقابل العقار أكثر من تكلفة
شراء عقار بديل مماثل .إن وحدة المقارنة التي
تطبقها المجموعة هي سعر المتر المربع (متر مربع) .تم إجراء التقييمات من قبل مقيّمين مستقلين معتمدين لديهم خبرة
مهنية معترف بها وذات صلة بمواقع وفئات العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها.
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عقارات استثمارية (تتمة)
دون النظر عن مدة عقد التأجير لموجودات حق االستخدام التي تمثل األرض المستأجرة ،تعتبر اإلدارة استنادًا إلى
خبرتها بالسوق أن عقود التأجير قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى ،وبمعدالت اسمية مماثلة إليجار األرض ،وبدون
زيادة مستحقة لتجديد عقد التأجير ،وبالتالي ،تم احتساب عقود التأجير هذه كأرض ملك حر .ونتيجة لذلك ،ال يتم تعديل
العمر اإلنتاجي للمباني بما يتفق مع انتهاء فترة التأجير.
مدخالت التقييم الجوهرية غير الملحوظة:
سعر المتر المربع

دينار كويتي
550

ستؤدي الزيادة (النقص) الجوهري في السعر المقدر للمتر المربع فقط إلى ارتفاع (انخفاض) جوهري القيمة العادلة.
إن طرق وأساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بفترة البيانات المالية المجمعة السابقة.
يتم توضيح إفصاحات قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في إيضاح .25.2
-7

ودائع محددة األجل
تمثل هذه الودائع تلك الودائع في المنتجات اإلسالمية المودعة لدى بنوك محلية وأجنبية ذات فترة استحقاق أصلية ألكثر
من ثالثة أشهر .تحمل الودائع لدى البنوك المحلية متوسط معدل عائد يبلغ  )%3.5 :2019( %3.5سنويًا وتحمل
الودائع لدى البنوك األجنبية معدل عائد يتراوح بين نسبة  %8.25إلى  %8.25 :2019( %12إلى  )%12سنويًا.
يتم رهن الودائع محددة األجل بمبلغ  1,148,200دينار كويتي مقابل خطابات ضمانات مقدمة للمجموعة من البنك
الخاص بها (إيضاح .)26

2020
التقرير السنوي

صفحة
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
-8

مخزون

بضاعة جاهزة وبضاعة لغرض البيع مرة أخرى
قطع غيار ومواد استهالكية
ص ا :مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
ناق ً
إجمالي المخزون المدرج بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحققيها أيهما أقل

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

337,134
298,300
───────
635,434
)(41,594
───────
593,840
═══════

348,167
351,740
───────
699,907
)(41,594
───────
658,313
═══════

فيما يلي الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم:

كما في  1يناير
رد المخصص
المشطوبات
كما في  31ديسمبر

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

41,594
───────
41,594
═══════

500,000
)(426,598
)(31,808
───────
41,594
═══════

بلغت البضاعة المسجلة كمصروف خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بمبلغ  193,943دينار كويتي (:2019
 197,482دينار كويتي) .وتم ادراجها ضمن تكلفة المبيعات وتكلفة تقديم خدمات.
-9

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

مدينون تجاريون
ص ا :مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
ناق ً
تأمينات مستردة
دفعات مقد ًما الى موردين
مدينو موظفين
مدفوعات مقد ًما
إيرادات مستحقة *
مدينون أخرون

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

1,779,348
)(1,383,904
───────
395,444
117,689
279,842
48,422
186,085
1,572,843
835,885
───────
3,436,210
═══════

2,043,647
)(1,506,306
───────
537,341
77,431
113,183
42,918
224,874
594,796
1,507,833
───────
3,098,376
═══════

* تتعلق اإليرادات المستحقة بصورة رئيسية بحقوق المجموعة في المقابل المستحق لقاء االعمال المنجزة والتي لم يصدر
بها فواتير في تاريخ البيانات المالية المجمعة .يتم تحويل اإليرادات المستحقة الى المدينين عندما تصبح هذه الحقوق
غير مشروطة .ويتم ذلك عادة عندما

صفحة

72

2020
التقرير السنوي

البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
لد ى المجموعة .ال تحتوي الفئات األخرى ضمن المدينين على موجودات منخفضة القيمة.
فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين:

كما في  1يناير
(رد) تحميل المخصص المسجل خالل السنة (إيضاح )16
المشطوبات
فروق تحويل العمالت األجنبية
كما في  31ديسمبر
-10

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

1,506,306
)(16,823
)(113,433
7,854
───────
1,383,904
═══════

2,443,585
)(100,763
)(791,326
)(45,190
───────
1,506,306
═══════

النقد والنقد المعادل
ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع يتضمن النقد والنقد المعادل ما يلي:

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

النقد في الصندوق
النقد لدى البنوك والمؤسسات المالية
ودائع قصيرة األجل

11,102
906,228

13,038
1,224,313

إجمالي النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية المجمع

───────
917,330
═══════

459,128
───────
1,696,479
═══════

-10

النقد والنقد المعادل (تتمة)
يتم إدراج الودائع قصيرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد ،استنادًا إلى المتطلبات النقدية الفورية
للمجموعة ،وتحقق أربا ًحا بمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.

-11

حقوق الملكية
أ) رأس المال
2020

أسهم بقيمة  100فلس للسهم (مدفوعة نقدًا)

عدد األسهم
2019

200,000,000
═══════

200,000,000
═══════

رأس المال المصرح به والمصدر
والمدفوع بالكامل
2019
2020
20,000,000
═══════

20,000,000
═══════

ب) عالوة إصدار األسهم
تمثل عالوة إصدار األسهم الفرق بين القيمة االسمية لألسهم المصدرة وسعر االكتتاب أو اإلصدار .إن هذا االحتياطي
غير متاح للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها قانون الشركات.

2020
التقرير السنوي

صفحة
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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أسهم الخزينة

عدد أسهم الخزينة
نسبة األسهم المصدرة ()%
القيمة السوقية (دينار كويتي)
تكلفة أسهم الخزينة (دينار كويتي)

2020

2019

277,468
0.14%
5,827
181,866

277,468
0.14%
6,104
181,866

إن االحتياطيات المكافئة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها ليست متاحة للتوزيع على مدار فترة االحتفاظ بأسهم الخزينة.
-13

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي الحركات في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
2020
دينار كويتي

كما في  1يناير
صافي المحمل للسنة
مدفوعات
فروق تحويل العمالت األجنبية
كما في  31ديسمبر
-14

دائنون تجاريون أرصدة دائنة أخرى

مطلوبات غير متداولة
تأمينات مستردة

مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون
توزيعات أرباح مستحقة
مصروفات مستحقة
مخصص مصروفات قانونية
إجازات موظفين مستحقة
دائنون أخرون

صفحة
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2019
دينار كويتي

616,612
142,591
)(80,937
)(30,714
───────
647,552
═══════

625,406
216,829
)(205,087
)(20,536
───────
616,612
═══════

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

24,542
═══════

20,043
═══════

268,984
403,008
155,525
8,614
135,714
1,190,985
───────
2,162,830

362,872
403,008
170,349
43,068
102,062
1,606,786
───────
2,688,145

2020
التقرير السنوي

البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
-15

اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء
 15.1معلومات حول توزيع اإليرادات
فيما يلي توزيع اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء لدى المجموعة:

نوع البضاعة أو الخدمات:
بيع بضاعة
تقديم خدمات

توقيت االعتراف باإليرادات:
بضاعة محولة في فترة زمنية معينة
خدمات مقدمة على مدار الوقت

أسواق جغرافية
الكويت
السودان
العراق
باكستان

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

87,080
4,027,483
───────
4,114,563
═══════

109,051
2,586,970
───────
2,696,021
═══════

87,080
4,027,483
───────
4,114,563
═══════

109,051
2,586,970
───────
2,696,021
═══════

3,295,634
818,929
───────
4,114,563
═══════

1,851,313
47,095
16,110
781,503
───────
2,696,021
═══════

 15.2ارصدة العقود

مدينون تجاريون (إيضاح )9
إيرادات مستحقة (إيضاح )9
-16

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

395,444
═══════
1,572,843
═══════

537,341
═══════
594,796
═══════

صافي رد مخصص (خسائر انخفاض القيمة) والمخصصات األخرى

انخفاض قيمة الشهرة (إيضاح )4
رد مخصص متعلق بمخزون (إيضاح )8
صافي رد تحميل خسائر االئتمان المتوقعة لمدينين تجاريين (إيضاح )9
(استردادات) مخصصات أخري

2020
التقرير السنوي

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

)(16,823
)(115,534
───────
)(132,357
═══════

4,232,926
)(426,598
)(100,763
38,930
───────
3,744,495
═══════

صفحة
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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ربح (خسارة) السنة
يدرج ربح السنة بعد تحميل ما يلي:

مدرج ضمن تكلفة مبيعات:
رواتب وأجور ومزايا أخري
مصروفات تأجير معدات
تكلفة مواد استهالكية
استهالك
مصروفات أخرى

مدرج ضمن مصروفات عمومية وإدارية:
تكلفة موظفين
اتعاب استشارات قانونية
مصروفات إيجار عقود تأجير قصيرة األجل
اتعاب استشارية
استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
استهالك عقارات استثمارية
مصروفات أخرى

-18

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

903,602
706,448
193,943
505,262
741,196
───────
3,050,451
═══════

882,767
77,443
127,986
527,554
735,571
───────
2,351,321
═══════

967,450
93,329
89,093
136,514
66,035
65,307
188,990
───────
1,606,718
═══════

890,484
156,455
127,720
136,550
70,530
65,307
317,227
───────
1,764,273
═══════

ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح (خسارة) السنة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة .بينما يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح (الخسارة) الخاص بحاملي
األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً المتوسط المرجح لعدد
نظرا لعدم وجود
األسهم العادية التي يتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عاديةً .
أدوات مخففة قائمة ،فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.

ربح (خسارة) السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم (دينار كويتي)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (أسهم)*
ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

صفحة
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2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

10,594
═══════
199,722,532
═══════
0.05
═══════

)(4,773,174
═══════
199,722,532
═══════
)(23.90
═══════

2020
التقرير السنوي

البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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ربحية السهم (تتمة)
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

األرصدة المتراكمة لحصص غير مسيطرة جوهرية:
سنرجي سرفيسز
432,554
1,893,157
الشرقية الوطنية
898,481
996,691
الشرقية الدولية
923,490
896,466
* إن المتوسط المرجح لعدد األسهم يأخذ في اعتباره المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة خالل السنة.
لم يتم إجراء أي معامالت أخرى تتضمن أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريخ
التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة.
-19

توزيعات أرباح مقترحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واجتماع الجمعية العمومية السنوية
لم يوصي مجلس إدارة الشركة األم بتوزيع أي أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020عالوة
على ذلك ،لم يتم التوصية بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقد بتاريخ  14مايو  2020على البيانات
المالية المجمعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  . 2019ولم يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة
المنتهية بذلك التاريخ.

-20

شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيًا
فيما يلي المعلومات المالية حول الشركات التابعة التي لديها حصص غير مسيطرة جوهرية:

جزء حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:
اسم الشركة
شركة سنرجي سرفيسز لخدمات الطاقة ش.م.ك( .مقفلة)
( سنرجى سرفيسز )
شركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية ش.م.ك( .مقفلة)
(الشرقية الوطنية)
شركة الشرقية الدولية لخدمات فحص االبار ذ.م.م ( الشرقية
الدولية)

األرباح (الخسائر) الموزعة إلى حصص غير مسيطرة جوهرية:
سنرجي سرفيسز
الشرقية الوطنية
الشرقية الدولية

2020
التقرير السنوي

دولة التأسيس
والتشغيل

2020

2019

الكويت

4.13%

4.13%

الكويت

13.29%

13.29%

الكويت

30.00%

30.00%

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

)(19,168

)(22,670

98,211

8,888

)(13,612

171,457

صفحة
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صفحة
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 -20شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيًا (تتمة)
فيما يلي ملخص المعلومات المالية حول هذه الشركات التابعة ،وتستند الى المبالغ قبل المستبعدات ما بين شركات المجموعة.

ملخص بيان الدخل الشامل المجمع
سنرجي سرفيسز
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

إيرادات
مصروفات

الشرقية الوطنية
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

الشرقية الدولية
2019
دينار كويتي

822,191

522,373

3,855,153

2,321,340

905,576

1,541,220

)(357,651
───────

)(1,071,817
───────

)(3,115,948
───────

)(2,254,445
───────

)(950,949
───────

)(969,698
───────

ربح السنة

464,540

)(549,444

739,205

66,895

)(45,373

571,522

إيرادات شاملة أخرى

)(67,785
───────

)(136,747
───────

)(9
───────

)(67
───────

)(44,704
───────

)(136,685
───────

إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى

396,755
═══════

)(686,191
═══════

739,196
═══════

66,828
═══════

)(90,077
═══════

434,837
═══════

الخاص بالحصص غير المسيطرة

)(19,168
═══════

)(22,670
═══════

98,211
═══════

8,888
═══════

)(13,612
═══════

171,457
═══════

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

2020

البيانات المالية

2020

ملخص بيان المركز المالي المجمع
سنرجي سرفيسز
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

الشرقية الوطنية
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

الشرقية الدولية
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

8,081,717

8,674,637

5,224,457

5,424,768

2,918,020

3,065,242

6,804,672
───────

6,451,018
───────

3,960,540
───────

4,274,924
───────

501,263
───────

523,379
───────

إجمالي الموجودات

14,886,389
───────

15,125,655
───────

9,184,997
───────

9,699,692
───────

3,419,283
───────

3,588,621
───────

مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

1,582,745

4,205,127

1,330,524

2,599,255

285,623

355,247

516,523
───────

436,720
───────

352,662
───────

337,822
───────

145,439
───────

155,077
───────

إجمالي المطلوبات

2,099,268
───────

4,641,847
───────

1,683,186
───────

2,937,077
───────

431,062
───────

510,324
───────

إجمالي حقوق الملكية

12,787,121

10,483,808

7,501,811

6,762,615

2,988,221

3,078,297

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة

الخاص بللل:
مساهمي الشركة االم
الحصص غير المسيطرة

10,893,964

10,051,254

6,505,120

5,864,134

2,091,755

2,154,807

1,893,157

432,554

996,691

898,481

896,466

923,490

شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئ ًيا (تتمة)

ملخص بيان التدفقات النقدية المجم
سنرجي سرفيسز
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

صفحة
79

التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

)(401,677
)(334,531
)(736,208

99,358
7,802
107,160

الشرقية الوطنية
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي
)(91,606
)(301,281
)(392,887

5,844
158,992
164,836

الشرقية الدولية
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي
141,632
)(233,250
)(88,185
)(179,803

178,188
)(197,403
86,494
67,279

البيانات المالية

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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إفصاحات األطراف ذات عالقة
تمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا
بالمجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموسا ً من قبل هؤالء
األطراف .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم وتخضع لموافقة المساهمين
في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
يعرض الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت واألرصدة القائمة لدى األطراف ذات عالقة:

بيان المركز المالي المجمع:
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
موجودات حق االستخدام (مدرجة ضمن ممتلكات ومنشآت ومعدات)
مطلوبات التأجير
مدينون من أطراف ذات عالقة

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

58,126
322,861

2,842
142,861
146,581
1,006,819

بيان األرباح أو الخسائر المجمع
مصروفات عمومية وإدارية

1,991

3,092

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم إجراء المعامالت مع أطراف ذات عالقة استنادا إلى الشروط المعتمدة من قبل إدارة المجموعة .إن األرصدة القائمة
في السنة المنتهية غير مكفولة بضمان وال تحمل ربح وتستحق السداد عند الطلب .ولم يتم تقديم او استالم أي ضمانات
لألرصدة مستحقة القبض من األطراف ذات عالقة.
موظفي اإلدارة العليا
يتضمن موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة الذين لديهم
السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة .إن إجمالي قيمة المعامالت المتعلقة بموظفي اإلدارة
العليا كانت كما يلي:
فيمة المعامالت للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي

رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

صفحة
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515,852
37,223
───────
553,075
═══════

384,109
22,827
───────
406,936
═══════

األرصدة القائمة كما
في  31ديسمبر
2019
2020
دينار كويتي
دينار كويتي
75,136
37,223
───────
112,359
═══════

55,040
8,059
───────
63,099
═══════

2020
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البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية لدى المجموعة الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى ومطلوبات
التأجير .إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة .تتضمن الموجودات المالية
الرئيسية للمجموعة النقد والودائع قصيرة األجل والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والمدينين التجاريين
واألرصدة المدينة األخرى التي تتحقق مباشرة من عملياتها .ال تحتفظ المجموعة باستثمارات في أوراق مالية.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية
ومخاطر معدالت الربح ومخاطر أسعار األسهم) .تحظى اإلدار ة العليا للمجموعة بدعم لجنة المخاطر التي تقدم
لها االستشارات حول المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية المناسبة للمجموعة .يتقدم لجنة المخاطر
تأكيدات إلى اإلدارة العليا للمجموعة أنه يتم تطبيق السياسات واإلجراءات المناسبة على أنشطة المجموعة التي
تتعرض للمخاطر المالية يتم مراقبتها بناءا على السياسات ،وأنه قد تم تحديد المخاطر المالية وقياسها وإدارتها
طبقا لسياسات المجموعة وأهداف المخاطر .يتولى مجلس اإلدارة مراجعة واعتماد السياسات الالزمة إلدارة كل
نوع من المخاطر المبينة بإيجاز أدناه.
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 22.1مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية او عقد عميل
مما يؤدي إلى تكبد خسارة مالية .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية (المدينين التجاريين
بصورة رئيسية) ومن أنشطتها التمويلية بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وأدوات مالية أخرى.
إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة
من فئات الموجودات المالية كما يلي:

األرصدة لدى البنوك والودائع محددة األجل
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى (باستثناء المصروفات المدفوعة مقد ًما
والدفعات مقد ًما)
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2,337,840

3,598,451

2,970,283
322,861
───────
5,630,984
═══════

2,760,319
1,006,819
───────
7,365,589
═══════

األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل
إن مخاطر االئتمان الناتجة من األرصدة لدى البنوك المحلية والمؤسسات المالية محدودة حيث إن األطراف المقابلة
تمثل مؤسسات مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الدولية.
إضافة إلى ذلك ،فإن أصل مبالغ الودائع في البنوك المحلية (بما في ذلك حسابات التوفير والحسابات الجارية) مكفولة
بضمان بنك الكويت المركزي بموجب القانون رقم  30لسنة  2008بشأن ضمانات الودائع لدى البنوك المحلية في دولة
الكويت والذي أصبح ساريا ً اعتباراً من  3نوفمبر .2008

مدينون تجاريون وايرادات مستحقة
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات بناء على معدالت التعثر التاريخية الملحوظة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة
لألرصدة التجارية المدينة وااليرادات المستحقة من العمالء األفراد .تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان لألصل
المالي قد تعرضت الزدياد جوهري منذ االعتراف المبدئي عندما يتأخر سداد المدفوعات التعاقدية لمدة أكثر من 120
يو ًما ما لم تتوافر لدى المجموعة معلومات معقولة ومؤيدة توضح عكس ذلك.
بصورة عامة ،يتم شطب األرصدة التجارية المدينة في حالة التأخر في السداد ألكثر من سنة وال تخضع ألنشطة نفاذ
القانون .ال تحتفظ المجموعة بضمان كتأمين.

2020
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صفحة
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
يمثل أكبر خمس عمالء للمجموعة  )%52 :2019( %46من األرصدة التجارية المدينة القائمة في  31ديسمبر .2020
ان اإليرادات المستحقة تعتبر مستحقة بصورة رئيسية من هيئة حكومية.
يوضح الجدول أدناه معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للمدينين التجاريين لدى المجموعة بواسطة
مصفوفة مخصصات:

 31ديسمبر 2020
معدل خسائر االئتمان المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية المقدرة عند التعثر
خسائر االئتمان المتوقعة
-22

عدد أيام التأخر في السداد
365 – 121
أقل من 120
يو ًما
يو ًما
اإلجمالي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
1,779,348
1,383,904

8%
302,878
25,662

72%
126,900
91,939

أكثر من 365
يو ًما
دينار كويتي
94%
1,349,570
1,266,303

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 22.1مخاطر االئتمان (تتمة)

 31ديسمبر 2019
معدل خسائر االئتمان المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية المقدرة عند التعثر
خسائر االئتمان المتوقعة

اإلجمالي
دينار كويتي
2,638,443
1,506,306

عدد أيام التأخر في السداد
365 – 121
أقل من 120
يو ًما
يو ًما
دينار كويتي
دينار كويتي
0%
1,040,329
-

92%
600,421
553,925

أكثر من 365
يو ًما
دينار كويتي
95%
997,693
952,381

مدينون أخرون
تعتبر األرصدة المدينة األخرى مرتبطة بمخاطر تعثر منخفضة وترى اإلدارة أن األطراف المقابلة لديها قدرة قوية
على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب .ونتيجة لذلك كان تأثير تطبيق نموذج مخاطر االئتمان
المتوقع في تاريخ البيانات المالية المجمعة غير جوهري.
 22.2مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة بإنها مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية التي
يتم تسويتها من خالل توفير النقد أو أصل مالي آخر.
تنشأ مخاطر السيولة من احتمالية عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزامات السداد عند استحقاقها نتيجة لعدم التطابق
في توقيت الت دفقات النقدية في ظل الظروف العادية وغير العادية .وقد تقع هذه السيناريوهات عند عدم توفر التمويل
المطلوب لمراكز الموجودات غير السائلة للمجموعة بشروط مقبولة .وللحد من هذه المخاطر ،قامت اإلدارة بالترتيب
لمصادر التمويل المتنوعة كما طبقت سياسة إلدارة الموجودات م ع وضع السيولة في االعتبار ومراقبة التدفقات النقدية
المستقبلية والسيولة باستمرار .تتطلب المبيعات االئتمانية للمجموعة سداد مبالغ خالل  60يو ًما من تاريخ إصدار الفاتورة
ويتم تسوية الدائنين التجاريين عادةً خالل فترة تتراوح بين  60و 90يو ًما من تاريخ الشراء.

صفحة

82
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البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق مطلوبات المجموعة استنادًا إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

 31ديسمبر 2020
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى (باستثناء
المخصصات)

 31ديسمبر 2019
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى (باستثناء
المخصصات)
مطلوبات تأجير

اقل من
 3أشهر
دينار كويتي

═══════

9,393
───────
9,393
═══════

 3إلى
 12شهر
دينار كويتي

2,154,216
═══════

2,645,077
28,179
───────
2,673,256
═══════

 1إلى
 5سنوات
دينار كويتي

24,542
═══════

20,043
109,009
───────
129,052
═══════

المجموع
دينار كويتي

2,178,758
═══════

2,665,120
146,581
───────
2,811,701
═══════

 22.3مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار
السوق .تتكون مخاطر السوق من ثالث انواع من المخاطر :مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر
األسعار األخرى ،مثل مخاطر أسعار األسهم .تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق الودائع واالستثمارات
في أسهم.
-22

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 22.3مخاطر السوق (تتمة)
أ) مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نظراً للتغيرات في
أسعار صرف العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية على المعامالت المدرجة بعملة غير
عملة الدينار الكويتي .إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية يرتبط بشكل أساسي
بأنشطة التشغيل للمجموعة (عندما يتم إدراج اإليرادات أو المصروفات بعملة أجنبية).
ال تستخدم المجموعة حاليًا المشتقات المالية إلدارة تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية .تدير المجموعة مخاطر العمالت
األجنبية بنا ًء على الحدود التي تقرها اإلدارة وال تقييم المستمر للمراكز المفتوحة للمجموعة وحركات سعر الصرف
الحالية والمتوقعة .تضمن المجموعة الحفاظ على صافي تعرضها للمخاطر عند مستوى مقبول ،من خالل التعامل
بعمالت ال تتقلب بشكل كبير مقابل عملة الدينار الكويتي.
يوضح الجدول التالي تعرض المجموعة ألسعار صرف العمالت األجنبية على الموجودات المالية و(المطلوبات) في
تاريخ البيانات المالية المجمعة:

العملة

2020
معادل
دينار كويتي

2019
معادل
دينار كويتي

دوالر أمريكي
روبية باكستانية
دينار بحريني

284,699
171,952
215,527

1,109,425
270,382
163,472

حساسية أسعار صرف العمالت األجنبية

2020
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صفحة
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
يوضح الجدول التالي تأثير التغير المحتمل بصورة معقولة في أسعار الصرف المذكورة أعاله ،مع االحتفاظ بجميع
المتغيرات األخرى ثابتة .فيما يلي التأثير على أرباح/خسائر المجموعة بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات
والمطلوبات النقدية:
2020
التغير في سعر
صرف العمالت
األجنبية

العملة
دوالر أمريكي
جنيه استرليني
دينار بحريني

5%
5%
5%

2019

التأثير على الربح
دينار كويتي

التأثير على حقوق
الملكية
دينار كويتي

التأثير على الربح
دينار كويتي

1,303
-

12,935
8,598
10,776

1,300
-

التأثير على حقوق
الملكية
دينار كويتي
54,172
13,519
8,174

لم يحدث أي تغيير في األساليب واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية.
قد يؤدي حدوث أي زيادة/نقص معادل في أي عملة من العمالت المذكورة أعاله مقابل الدينار الكويتي إلى تأثير مكافئ
ولكن معاكس.
أ) مخاطر معدالت الربح
إن مخاطر معدالت الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت
الربح بالسوق.
تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح بشكل محدود ويرجع ذلك إلى حقيقة إنها تتضمن ودائع محددة األجل مستثمرة
لدى مؤسسات مالية في منتجات استثمارية إسالمية وهي تمثل أدوات ذات سعر ثابت ويمكن إعادة تسعيرها على الفور
بنا ًء على حركة السوق في معدالت الربح.
-22

أهداف وسياسا ت إدارة مخاطر األدوات المالية (تتمة)
 22.3مخاطر السوق (تتمة)
ج) مخاطر أسعار األسهم
ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر األسهم من االستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة والمصنفة كمدرجة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إيضاح  .)9تتعرض
االستثمارات في األسهم المدرجة وغير المدرجة لدى المجمو عة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد حول
القيمة المستقبلية لالستثمارات في األسهم .وتدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع الحدود
ألدوات حقوق الملكية على أساس فردي وإجمالي على حد سواء .يتم تقديم التقارير حول محفظة األسهم إلى اإلدارة
ال عليا للمجموعة بصورة منتظمة .وتتولى اإلدارة العليا للمجموعة مراجعة واعتماد كافة القرارات الهامة المتعلقة
باالستثمارات في األسهم.
وفي تاريخ البيانات المالية المجمعة ،كان االنكشاف للمخاطر لالستثمارات في األسهم غير المدرجة والصناديق غير
المسعرة وفقا ً للقيمة العادلة بمبلغ  125,094دينار كويتي ( 83,784 :2019دينار كويتي) .تم اإلفصاح عن تحليل
الحساسية لهذه االستثمارات ضمن اإليضاح .25
إن غالبية االستثمارات في األسهم المدرجة لدى المجموعة متداولة علنا ً وهي مدرجة إما بسوق الكويت لألوراق المالية
("بورصة الكويت ") أو األسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى واألسواق الدولية األخرى.
يلخص الجدول التالي تأثير الزيادة/النقص في مؤشرات األسعار في األسواق ذات الصلة على حقوق ملكية المجموعة
وربح السنة .يستند التحليل إلى االفتراض بازدياد أو انخفاض مؤشر أسعار األسهم بنسبة  %5على التوالي مع االحتفاظ
بكافة المتغيرات األخرى ثابتة كما أن كافة أدوات حقوق ملكية المجموعة متفقة مع هذه المؤشرات.

صفحة
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2020
التقرير السنوي

البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

مؤشرات السوق

 %التغيير
في سعر السهم

بورصة الكويت

+5

مؤشرات السوق

 %التغيير
في سعر السهم

بورصة الكويت

+5

التأثير على الربح
دينار كويتي

التأثير على
حقوق الملكية
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

+ 3,001

+ 3,754

+ 6,755

التأثير على الربح
دينار كويتي

التأثير على
حقوق الملكية
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

+ 153

+ 4,371

+ 4,524

 - 23معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،يتم تنظيم المجموعة الى وحدات أعمال استنادا الى منتجاتها وخدماتها وتنقسم الى قطاعين يتم اعداد
تقارير بشأنها.




إدارة االستثمار
الحفر والصيانة

إن قطاع إدارة االستثمار هو المسؤول عن استثمار الفوائض المالية في المحافظ للحصول
على أعلى العائدات ،وتأسيس أو شراء شركات تابعة لتوسيع عمليات المجموعة وللحصول
على أساس رأسمالي كاف الستمرار تطوير أعمالها التجارية في المستقبل
هما األنشطة المساندة للتنقيب عن النفط وأعمال الصيانة المتعلقة بها

 معلومات القطاع (تتمة)ي عرض الجداول معلومات عن اإليرادات وربح المجموعة من القطاعات التشغيلية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر
 2020و 2019على التوالي:

2020
التقرير السنوي

صفحة
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صفحة
86

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
الحفر
إدارة
اإلجمالي
والصيانة
االستثمارات
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
الحفر
إدارة
اإلجمالي
والصيانة
االستثمارات
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء

17,308

4,097,255

4,114,563

14,330

2,681,691

2,696,021

إيرادات إيجار
إيرادات عموالت
إيرادات من ودائع إسالمية
صافي فروق تحويل عمالت أجنبية
صافي رد مخصص (خسائر انخفاض القيمة) والمخصصات األخرى
إيرادات أخرى ،بالصافي
إجمالي اإليرادات (الخسائر)
تكلفة مبيعات بضاعة وتكلفة تقديم خدمات
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف تمويل
ضرائب من شركات تابعة أجنبية
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الزكاة
إجمالي المصروفات والرسوم األخرى
(خسائر) ربح القطاع

275,319
3,818
)(6,076
132,357
28,809
451,535
)(47,638
)(1,089,569
)(8,562
)(1,145,769
)(694,234

1,000
43,045
38,849
11,738

276,319
43,045
42,667
5,662
132,357
262,082
4,876,695
)(3,050,451
)(1,606,718
)(8,562
)(75,572
)(6,857
)(15,845
)(4,764,005
112,690

282,805
3,902
)(1,164
)(4,318,264
51,864
)(3,966,527
)(7,809
)(1,210,059
)(8,804
)(1,226,672
)(5,193,199

195,623
20,820
8,976
573,769
64,756
3,545,635
)(2,343,512
)(554,214
)(73,623
)(2,971,349
574,286

282,805
195,623
24,722
7,812
)(3,744,495
116,620
)(420,892
)(2,351,321
)(1,764,273
)(8,804
)(73,623
)(4,198,021
)(4,618,913

2020
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إدارة االستثمارات
دينار كويتي

 31ديسمبر 2020
الحفر
والصيانة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

إدارة
االستثمارات
دينار كويتي

 31ديسمبر 2019
الحفر
المجموع
والصيانة
دينار كويتي
دينار كويتي

4,916,593

10,201,786

15,118,379

4,626,053

11,083,727

15,709,780

1,414,760

1,420,164

2,834,924

1,230,049

2,241,332

3,471,381

2,114,530

472,940

2,587,470

2,114,531

472,939

2,587,470

2020
التقرير السنوي

البيانات المالية

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
الشهرة

233,273
4,425,160
)(3,002,813
)(517,149
)(75,572
)(6,857
)(15,845
)(3,618,236
806,924

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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إدارة رأس المال
إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو تحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهم.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وسمات
مخاطر الموجودات األساسية .للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة إجراء تعديل على مدفوعات
توزيعات األرباح إلى المساهمين أو التعامل مع أسهم الخزينة أو إصدار أسهم جديدة.
لغرض إدارة رأسمال المجموعة ،يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وجميع احتياطيات األسهم األخرى
الخاصة بمساهمي الشركة األم ويقدر ذلك بمبلغ  9,915,454دينار كويتي كما في  31ديسمبر :2019( 2020
 9,956,861دينار كويتي) .لم يتم إجراء أي تغيرات في األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنوات المنتهية في
 31ديسمبر  2020و  31ديسمبر .2019

-25

قياس القيمة العادلة
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن
الجدول الهرمي للقيمة العادلة ،والمبين الحقا ،استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة
العادلة ككل:




المستوى  - 1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
المستوى  - 2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة
ملحو ً
ظا بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى  - 3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة
العادلة ملحو ً
ظا.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على اساس متكرر ،تحدد المجموعة ما إذا كانت
التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى من
المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة.
تحدد اإلدارة العليا للمجموعة السياسات واإلجراءات الخاصة بتكرار قياس القيمة العادلة ،مثل االستثمارات في أسهم
غير المسعرة.
يشارك المقيمون الخارجيون في تقييم الموجودات الجوهرية ،على سبيل المثال العقارات االستثمارية .يتم تحديد مشاركة
المقيّمين الخارجيين سنويًا بنا ًء على معايير االختيار الصادرة من قبل اإلدارة العليا التي تشمل المعرفة بالسوق وحسن
السمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم الحفاظ على المعايير المهنية .تقرر اإلدارة العليا بعد إجراء المناقشات مع المقيّمين
الخارجيين للمجموعة أي من تقنيات التقييم والمدخالت التي يجب استخدامها لكل حالة.
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل االستثمار في أسهم والموجودات غير المالية مثل العقارات االستثمارية
المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة  .إن اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية
والموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة ،بما في ذلك طرق التقييم والتقديرات واالفتراضات الهامة يتم اإلفصاح
عنها أدناه.
فيما يلي ملخص األدوات المالية والموجودات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر ،بخالف
تلك التي تعادل قيمتها الدفترية تقريبًا قيمتها العادلة بصورة معقولة:
األدوات المالية
استثمارات في أسهم (مدرجة بالقيمة العادلة)
أسهم مسعرة (المستوي )1
أسهم غير مسعرة (المستوي )3

2020
التقرير السنوي

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

1,353,576
═══════
125,094

═══════
83,784

صفحة
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البيانات المالية

شركة سنرجي القابضة (ش .م .ك عامة)

إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
تشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية تعادل تقريبا قيمتها الدفترية كما يلي:





نقد وودائع قصيرة األجل
مدينون وموجودات أخرى
مطلوبات التأجير
مطلوبات أخرى

طرق التقييم واالفتراضات
استخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:
 25.1األدوات المالية

االستثمارات المدرجة في أوراق مالية

تستند القيمة العادلة المتداولة علن ا ً إلى أسعار السوق المعلنة في سوق نشط للموجودات المماثلة دون أي تعديالت.
وتصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى  1من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة.

االستثمارات في األسهم غير المدرجة
تستثمر المجموعة في شركات ذات أسهم خاصة غير مسعرة في سوق نشط .وال تحدث المعامالت في هذه االستثمارات
على أساس منتظم .تستخدم المجموعة أساليب تقييم قائمة على السوق ألغلبية هذه المراكز .تحدد المجموعة شركات
عامة مقارنة (أقران) استنادا إلى القطاع ،والحجم ،والرفع المالي واالستراتيجية وتحتسب مضاعف مناسب للتداول لكل
شركة مقارنة محددة .يتم خصم مضاعف التداول لعدة اعتبارات منها ضعف السيولة وفروق الحجم بين الشركات
المقارنة بناء على المعلو مات والظروف الخاصة بكل شركة .يطبق المضاعف المخصوم على قياس األرباح ذات الصلة
للشركة المستثمر فيها لقياس القيمة العادلة .كما تصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى .3
مطابقة قياس القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم غير المدرجة المصنفة كأدوات حقوق ملكية المصنفة كمدرجة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وبالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر:

 31ديسمبر 2020
كما في  1يناير 2020
إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر
إعادة القياس المسجلة في اإليرادات الشاملة األخرى
مشتريات  /مبيعات (بالصافي)
كما في  31ديسمبر 2020

صفحة
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موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األخرى
دينار كويتي
80,942
)(12,887
)(1,087
───────
66,968
═══════

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
دينار كويتي
2,842
55,512
)(228
───────
58,126
═══════

اإلجمالي
دينار كويتي
83,784
55,512
)(12,887
)(1,315
───────
125,094
═══════

2020
التقرير السنوي

البيانات المالية
إيضاحات حول المعلومات المالية المجمعة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األخرى
دينار كويتي

 31ديسمبر 2019
كما في  1يناير 2019
إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر
مشتريات  /مبيعات (بالصافي)
كما في  31ديسمبر 2019

81,193
)(251
───────
80,942
═══════

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
دينار كويتي
5,801
)(1,170
)(1,789
───────
2,842
═══════

اإلجمالي
دينار كويتي
86,994
)(1,170
)(2,040
───────
83,784
═══════

 -25قياس القيمة العادلة (تتمة)
تفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في التقييم:
فيما يلي المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة ضمن المستوى  3من الجدول
الهرمي لقياس القيمة العادلة باإلضافة إلى تحليل الحساسية الكمي كما في  31ديسمبر:
مدخالت التقييم الجوهرية غير
الملحوظة

النطاق

حساسية المدخالت للقيمة العادلة

الخصم لضعف التسويق

()%40-%15

ستؤدي الزيادة (النقص) بنسبة  )%10 :2019( %10في معدل
الخصم إلى النقص (الزيادة) القيمة العادلة بمبلغ  12,509دينار
كويتي ( 8,378 :2019دينار كويتي).

يمثل الخصم لضعف التسويق المبالغ التي توصلت المجموعة إلى أن المشاركين في السوق سيأخذونها في االعتبار
عند تسعير االستثمارات.
 25.2األدوات غير المالية
توضح الجداول التالية الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية لدى المجموعة:

 31ديسمبر 2020
موجودات تم اإلفصاح عن قيمتها العادلة:
عقارات استثمارية (إيضاح )6

 31ديسمبر 2019
موجودات تم اإلفصاح عن قيمتها العادلة:
عقارات استثمارية

اإلجمالي
دينار كويتي

قياس القيمة العادلة بواسطة
مدخالت جوهرية
أسعار معلنة في
ملحوظة
أسواق نشطة
(المستوى )2
(المستوى )1
دينار كويتي
دينار كويتي

مدخالت جوهرية
غير ملحوظة
(المستوى )3
دينار كويتي

2,320,000
═══════

═══════

2,320,000
═══════

═══════

3,448,000
═══════

═══════

3,448,000
═══════

═══════

لم يتم إجراء أي تحويالت بين أي مستوى من مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل  2020أو .2019
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التزامات ومطلوبات محتملة

مطلوبات دعوى قضائية محتملة
كان لدى المجموعة استثمار في شركة محاصة وهي شركة اإلمارات ويسترن لخدمات النفط ذ.م.م"( .االمارات
ويسترن")  ،شركة محاصة تم تأسيسها في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملوكة بصورة غير مباشرة من قبل
المجموعة من خالل شركة خدمات سنرجي ش.م.ك.م"( .شركة تابعة") .بتاريخ  21يوليو  ،2016قام شريك المحاصة
برفع دعوى قضائية ضد الشركة التابعة بإدعاء بعدم تنفيذ اتفاقية اإلدارة وطالب بمبلغ  35,348,822درهم إماراتي
(ما يعادل مبلغ  2,928,990دينار كويتي) باإلضافة إلى المصروفات القضائية وفائدة تأخير بنسبة .%12
بتاريخ  20نوفمبر  ، 2016قامت الشركة التابعة برفع دعوى مضادة أمام المحكمة تطالب فيها بتعيين لجنة من الخبراء
للتحقيق في مخالفا ت شريك المحاصة وتقييم األضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة التابعة نتيجة هذه المخالفات.
بتاريخ  23أبريل  ، 2019صدر حكم ضد الشركة التابعة .إال أن الشركة التابعة قامت بالطعن على الحكم .لم يتم سداد
أي مبالغ للمدعي لحين صدور الحكم في الطعن .وفي حالة تأييد هذا الحكم ،ينبغي سداد مبلغ  37,553,001درهم
إماراتي (ما يعادل مبلغ  3,108,151دينار كويتي) لتسوية هذه المطالبة ،باإلضافة إلى المصروفات القضائية وفائدة
تأخير بنسبة  %5لحين صدور الحكم النهائي.
بتاريخ  29أكتوبر  ،2019قبلت محكمة االستئناف الطعن المقدم من قبل الشركة التابعة وأصدرت حكما ً ابتدائيا ً بتأجيل
النظر في الدعوى وتكليف لجنة من ثالثة خبراء لمراجعة بنود الطعن وتقديم نتائجهم بنا ًء على ذلك.
-26

التزامات ومطلوبات محتملة (تتمة)

مطلوبات دعوى قضائية محتملة (تتمة)
الحقا لتاريخ البيانات المالية المجمعة ،أصدرت محكمة االستئناف حك ًما وألغت الحكم السابق الصادر في  23أبريل
 .2019بنا ًء على االستشارة المستشار القانوني والمستجدات في الدعوى ،تدرك المجموعة حقيقة أن الشريك المشارك
في الشركة المحاصة لم يقدم أي طلب مضاد لالستئناف ضد هذا الحكم ،كما في تاريخ التصريح بهذه البي انات المالية
المجمعة .وبنا ًء على ذلك ،ترى اإلدارة عدم وجود ضرورة الحتساب مخصصات ألي التزام كما في تاريخ البيانات
المالية المجمعة في البيانات المالية المجمعة.

مطلوبات محتملة أخرى
خطابات ضمان
خطابات ائتمان

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

1,310,250
═══════
18,232
═══════

1,646,673
═══════
30,252
═══════

لدى المجموعة مطلوبات محتملة فيما يتعلق بضمان بنكي وخطابات ائتمان ،التي تنشأ ضمن سياق األعمال العادي الذي
وليس من المتوقع أن ينتج عنه أي مطلوبات جوهرية .إن األرصدة لدى البنوك بمبلغ  283,412دينار كويتي (:2019
 39,872دينار كويتي) محتجزة مقابل خطابات الضمان المقدمة للمجموعة من البنك الخاص بها (إيضاح .)10
تم رهن ودائع محددة األجل بمبلغ  1,148,200دينار كويتي مقابل خطابات ضمانات مقدمة للمجموعة من قبل البنك
الخاص بها (إيضاح .)7

التزامات عقود تأجير تشغيلي  -المجموعة كمؤجر
قامت المجموعة بإبرام عقود تأجير تشغيلي لمحفظة العقار االستثماري لديها .تتراوح مدة عقود التأجير هذه بين سنة
وسنتين وتتضمن بنودًا تتيح المراجعة الدورية التصاعدية لرسوم اإليجار وفقًا لظروف السوق السائدة.
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إن الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب عقود التأجير التشغيلي في  31ديسمبر هي كما يلي:

خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من  5سنوات

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

390,720
161,263
───────
551,983
═══════

226,088
165,099
───────
391,187
═══════

التزامات عقود تأجير تشغيلي  -المجموعة كمستأجر
إن الحد األدنى اللتزامات عقود التأجير التشغيلي المستقبلية كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:

خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

34,644
-

35,454
-

 -27تأثير تفشي كوفيد19-
تم اإلعالن عن تفشي كوفيد 19-ألول مرة قرب نهاية سنة  . 2019في ذلك الوقت ،تم تحديد مجموعة من الحاالت التي
تظهر عليها أعراض "التهاب رئوي مجهول السبب" في ووهان ،عاصمة مقاطعة هوبي الصينية .في  31ديسمبر
 ، 2019نبهت الصين منظمة الصحة العالمية لهذا الفيروس الجديد .في  30يناير  ،2020أعلنت لجنة الطوارئ للوائح
الصحة الدولية التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض هو "حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي" منذ
ذلك الحين ،انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم .في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي
كوفيد 19-أصبح وبا ًء.
-27

تأثير تفشي كوفيد( 19-تتمة)
إن اإلجراءات المتخذة الحتواء انتشار كوفيد 19-كان لها تأثير كبير على االقتصاد العالمي .حيث فرضت الحكومات
حظرا على السفر وإجراءات حجر صحي صارمة ،كما واجهت الشركات خسائر في اإليرادات
في جميع أنحاء العالم
ً
وتعطل في سالسل التوريد .بينما بدأت البالد في تخفيف إجراءات اإلغالق ،وتهدئة األوضاع تدريجيًا .أدت جائحة
كوفيد 19-أيضًا إلى تقلبات كبيرة في األسواق المالية ،ونتيجة لذلك ،أعلنت الحكومة عن اتخاذ تدابير لتقديم الدعم المالي
للقطاع الخاص.
وفي هذا الخصوص ،يجب على الشركات دراسة إمكانية اإلفصاح عن التدابير التي اتخذتها ،بما يتماشى مع توصيات
منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحة الوطنية للحفاظ على صحة موظفيها ودعم الوقاية من العدوى في مجاالتها
اإلدارية والتشغيلية ،مثل العمل من المنزل ،تقليل مناوبات العمل في مناطق التشغيل لتقليل عدد العمال المتنقلين،
والتنظيف العميق ألماكن العمل ،وتوزيع أدوات الوقاية الشخصية ،واختبار الحاالت المشتبه فيها وقياس درجة حرارة
الجسم.
نتيجة لذلك ،أخذت المجموعة في اعتباراها تأثير كوفيد 19-في إعداد البيانات المالية المجمعة .في حين أن بنود األحكام
المحددة قد ال تتغير ،فإن تأثير كوفيد 19-أدى إلى تطبيق مزيد من األحكام داخل تلك البنود.
نظرا للطبيعة تطور كوفيد 19-والخبرة الحديثة المحدودة للتأثيرات االقتصادية والمالية لمثل هذا الوباء ،قد يستلزم األمر
ً
إجراء تغييرات على التقديرات في قياس موجودات ومطلوبات المجموعة في المستقبل.

مدينون تجاريون ومدينو تأجير ومدينون أخرون
يتوجب على المجموعة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة ،والتي
تتعلق في المقام األول بتعديل التقديرات المستقبلية المستخدمة من قبل المجموعة في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة
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حيث أن التصنيف المطبق في الفترات السابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج إلى المراجعة ليعكس الطرق المختلفة
لتأثيرات تفشي كوفيد 19-على أنواع مختلفة من العمالء (على سبيل المثال من خالل تمديد شروط الدفع للمدينين
التجاريين أو باتباع إرشادات محددة صادرة عن الحكومة فيما يتعلق بتحصيل اإليجار أو المدفوعات األخرى) .ستواصل
المجموعة تقييم تأثير الوباء مع توافر المزيد من البيانات الموثوق فيها ،وما قد يترتب عليه من تحديد مدى ضرورة
إجراء تعديل على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات البيانات المالية المجمعة الالحقة.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،أخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتمل للتقلبات االقتصادية الحالية في
تحديد المبالغ المسجلة للموجودات غير المالية للمجموعة ،ويتم تطوير المدخالت غير الملحوظة باستخدام أفضل
المعلوما ت المتاحة حول االفتراضات التي يتخذها المشاركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات في تاريخ البيانات
المالية المجمعة .ومع ذلك ،يستمر التقلب في األسواق مع استمرار حساسية المبالغ المسجلة للتقلبات في السوق.
تقر المجموعة بالتأثير السلبي على بعض المناطق الجغرافية والقطاعات التي تتواجد بها هذه الموجودات .ومع استمرار
تطور الوضع ،سوف تستمر المجموعة في مراقبة مستقبل السوق مع تطبيق االفتراضات ذات الصلة بحيث تنعكس
على قيمة هذه الموجودات غير المالية فور حدوثها.

قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
أدى اضطراب السوق الناتج عن جائحة كوفيد 19-إلى انخفاض في أدلة المعامالت وعوائد السوق ،ما أدى إلى تزايد
خطر وجود فروق بين السعر الفعلي للمعاملة وبين القيمة التي يحددها خبراء التقييم.
إن عدم التيقن الكبير من التوقعات االقتصادية لهذه الفترة قد يؤثر سلبيا ً على عمليات المستأجرين ،واستمرارية أعمالهم
وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التأجيرية .ويؤخذ عدم التيقن في االعتبار عند تقييم العقار االستثماري ،السيما في تقدير
مدفوعات اإليجار من المستأجرين الحاليين ،وفترات الفراغ ،ومعدالت اإلشغال ،ومعدالت نمو اإليجارات المتوقعة في
الس وق ومعدل الخصم ،والتي تعتبر مدخالت هامة في تحديد القيمة العادلة .نتيجة لزيادة عدم التيقن ،قد يتم تعديل
االفتراضات بشكل كبير في سنة .2021
تحت بند "تكاليف موظفين" بصفة منتظمة على مدار الفترات التي تعترف فيها المجموعة بمصروفات تكاليف الموظفين
ذات الصلة .ال ي وجد رصيد قائم لإليرادات المؤجلة أو األرصدة المدينة المتعلقة بهذه المنحة كما في  31ديسمبر .2020
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تأثير تفشي كوفيد( 19-تتمة)

المساعدات الحكومية
في محاولة لتخفيف تأثير جائحة كوفيد ، 19-اتخذت حكومة الكويت تدابير لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة الوباء.
اعتبارا
وتشمل هذه اإلجراءات المنح الحكومية المقدمة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر
ً
من أبريل .2020
خالل السنة الحالية ،استلمت المجموعة مبلغ إجمالي قدره  16,158دينار كويتي .يتم احتساب الدعم المالي وفقًا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم  " 20المحاسبة عن المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدة الحكومية" ويتم االعتراف به في
األرباح أو الخسائر

تقييم مبدأ االستمرارية
ال يزال هناك قدر كبير من عدم التيقن بشأن تأثير تفشي الفيروس على أعمال المجموعة في الفترات المستقبلية وعلى
معدالت الطلب لدى العمالء .لذلك ،قامت اإلدارة بوضع نموذج لعدد من السيناريوهات المختلفة مع األخذ في االعتبار
شهرا من تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وجميع
فترة 12
ً
المعلومات المتاحة حول المخاطر وعدم التأكد المستقبلي .تستند االفتراضات التي تم وضعها إلى نموذج التأثير المحتمل
للقيود واللوائح الخاصة بل كوفيد 19-والمستويات المتوقعة من طلب المستهلك ،إلى جانب االستجابات المقترحة من
اإلدارة على مدار السنة .قد يستمر تأثير كوفيد 19-في التطور ،ولكن بنا ًء على مركز السيولة للمجموعة والموارد
المالية كما في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة ،تظهر التوقعات أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار
اعتبارا من  31ديسمبر  .2019ونتيجة
في الوجود التشغيلي ولم يتأثر مركز مبدأ االستمرارية إلى حد كبير ولم يتغير
ً
لذلك ،تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ االستمرارية.
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