www.safatenergy.com
�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة (�ش.م.ك) عــامـة
�شركة مدرجة ب�سوق الكويت للأوراق املالية

حويل  -مقر جمموعة �شركات ال�صفاة � -شارع بريوت  -بجانب نادي القاد�سية
تلفون - 22675170 :فاك�س22675346 :

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
�أمري دولة الكويت

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ويل عهد دولة الكويت

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
رئي�س جمل�س الوزراء دولة الكويت

�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

ر�ؤيـتـنـــــــا
�أن نكون من الرواد يف تقدمي اخلدمات النفطية يف املنطقة

ر�سالـتـنـــــــا
تعظيم العائد للم�ساهمني عن طريق الريادة يف جمال اخلدمات النفطية يف املنطقة ،وزيادة
ن�شاط ال�شركة يف جمال عمليات احلفر لتغطية كامل منطقة ال�شرق الأو�سط ،والدخول يف
م�شاريع جديدة ذات جدوى �إقت�صادية
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
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رئي�س جمل�س الإدارة
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�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�ضرات ال�سادة الم�ساهمين الكرام،،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
ب�إ�سمي وبا�سم �أخواني ال�سادة � /أع�ضاء مجل�س الإدارة الموقرين ي�سرني �أن �ألتقي بكـم اليوم لأقدم لكم تقريرا موجزا
عن نتائج ون�شاط ال�شركة عن ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر .2018
منذ ت�شكيل مجل�س الإدارة الحالي في  21يونيو  ،2017حر�ص المجل�س على تعزيز الإ�ستراتيجية العامة لل�شركة الأم
و�شركاتها التابعة من خالل ت�أكيد التركيز على ال�سوق النفطي الكويتي وذلك تمهيدا و�إ�ستعدادا للإنتقال لتنفيذ عقود
في مجال الخدمات النفطية بقيم و�أحجام �أعلى من القيمة الحالية وخا�صة بعد �أن �أثبتت ال�شركة قدرة تناف�سية عالية
من خالل تنفيذ �أعمالها على �أف�ضل وجـه على مدى الـ � 6سنوات الما�ضية وبكفاءة عالية ت�ضاهي ما تقدمه ال�شركات
الأخرى الأجنبية العاملة في ذات المجال.
�إنطالقا من هذه الر�ؤية ومع وجود فر�ص واعدة في ال�سوق المحلي لتنفيذ �أعمال والفوز بعقود بقيم م�ضاعفة وبما
ين�سجم مع الخطة اال�ستراتيجية لل�شركة فقد قامت ال�شركة بزيادة ملكيتها في كل من ال�شركتين التابعتين� ،شركة
�سنرجي �سرفي�سز لخدمات الطاقة ،حيث زادت ن�سبة ملكيتها من � %91إلى  %94كما قامت الأخيرة بزيادة ن�سبة
ملكيتها في ال�شركة ال�شرقية الوطنية للخدمات النفطية من � %67.7إلى  %86وذلك خالل الربع الأول من العام 2018

العقود القائمة
تنفذ ال�شركة التابعة ،ال�شرقية الوطنية للخدمات النفطية وهي �شركة وطنية كويتية تعمل في مجاالت ج�س الأبار
النفطية عقدها الثاني مع �شركة نفط الكويت حيث ا�ستطاعت هذه ال�شركة خالل ال�ست �سنوات الما�ضية �أن تبني لها
�سجل �أعمال ناجح من خالل تنفيذها لتلك العقود مما �أهلها للمناف�سة على عقود بقيم �أعلى وخدمات �أكثر تنوعا بما
يتما�شى مع الخطة الإ�ستراتيجية العامة لل�شركة.
ترتبط ال�شركة في عقود �أخرى في منطقة الب�صرة  -جنوب العراق حيث لها قاعدة �أعمال في تلك المنطقة ،ورغم
�أن قيمة العقد لي�ست بالقيمة المادية المجدية �إال �أن ال�شركة تحافظ على مركزها هناك �ضمن خطتها اال�ستراتيجية
للعمل في الأ�سواق المحلية ومنطقة الخليج العربي بالإ�ضافة �إلى �أن لل�شركة �سجل �أعمال تاريخي ومميز بتلك المنطقة
قامت ببنائه خالل الأعوام ال�سابقة وتعمل على تقييم الن�شاط ب�صفة دورية م�ستمرة ال�ستثمار الفر�ص ذات الجدوى.
تقوم ال�شركة حاليا بالتفاو�ض مع �إحدى ال�شركات في ال�سودان للإتفاق على تنفيذ عقد خدمات بهدف االتفاق على
�شروط و�ضمانات ال�سداد وذلك تمهيدا لتوقيع عقد خدمات ق�صير المدة ال يتجاوز �سنة واحدة ،يتم بعدها تقييم الو�ضع
من ناحية التو�سع في العمل في تلك الدولة من عدمه.
كما تنفذ ال�شركة التابعة ،ال�شرقية الدولية لخدمات فح�ص الأبار والتي تعمل في مجال فح�ص الأبار النفطية وهي
�شركة كويتية وتملك �شركة تابعة في باك�ستان ،عدة عقود في جمهورية باك�ستان الإ�سالمية وتملك قاعدة عمالء مميزة.
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الخطط الم�ستقبلية
�إن كون ال�شركة وطنية� ،ضمن عدد من ال�شركات الوطنية التي ال تتجاوز �أ�صابع اليد الواحدة بالإ�ضافة �إلى تنفيذها
لعقود خدمات مع �شركة نفط الكويت منذ ما يزيد عن ال�ست �سنوات ،يمنحها قوة وتميزا في تعزيز مكانتها في ال�سوق
المحلي وخا�صة مع تركيز الدولة الم�ستقبلي على منح فر�ص �أكبر والتو�سع التدريجي في �إ�سناد المزيد من الأعمال
لل�شركات الوطنية ،بالتالي ف�إن من �ضمن �أهم خطط ال�شركة الم�ستقبلية ت�أهيل �شركاتها التابعة في المجاالت الأخرى،
حيث قامت بت�أهيل �شركتها التابعة ال�شركة ال�شرقية الوطنية للخدمات النفطية في مجال فح�ص الأبار النفطية في
الكويت وجاري العمل على ت�أهيلها في المجاالت الأخرى ،بالإ�ضافة �إلى درا�سة دخول الأ�سواق الخليجية الأخرى.

الم�ؤ�شرات المالية
يعود ال�سبب في تراجع نتائج ال�شركة وتكبدها خ�سارة في العام  2018قدرها � 534ألف دينار مقارنة بربح قدره 71
�ألف دينار في عام � ،2017إلى �أن العام  2017قد ت�ضمن عن�صري �إيرادات غير متكررين وهما- :
تحقيق ربح من بيع �أ�صول ثابتة بقيمة � 759ألف دينار كويتي.
رد انخفا�ض في قيمة من�ش�أت ومعدات بقيمة  1.13مليون دينار كويتي.
بلغت مبيعات ال�شركة العام  2.9 2018مليون دينار كويتي مقارنة بـ  3.1مليون دينار ال�سنة ال�سابقة  ،2017فيما
�إنخف�ضت خ�سارة الت�شغيل بقيمة � 749ألف دينار �إلى  1.062مليون دينار كويتي مقارنة بــ  1.811مليون دينار كويتي
العام  2017وبلغت موجودات ال�شركة المتداولة  8.24مليون دينار كويتي وهي تعادل  3.49من قيمة مطلوباتها
المتداولة البالغة  2.359مليون دينار ،فيما بلغت �إجمالي موجودات ال�شركة  20.07مليون دينار كويتي مقارنة بــ
 22.89مليون دينار كويتي العام  2017وبلغ �إجمالي المطلوبات  2.98مليون دينار مقارنة بـ  4.035العام  ،2017فيما
بلغت حقوق الم�ساهمين  14.77مليون دينار كويتي مقارنة بــ  14.81مليون دينار كويتي العام  ،.2017علما �أنه ال يوجد
على ال�شركة �أية مطلوبات تتعلق بمديونيات من �أية جهات تمويلية.
يوجد بع�ض الق�ضايا القانونية المتعلقة بال�شركات الأم وال�شركات التابعة وقد قامت الإدارة بمتابعة تلك الق�ضايا وحتى
تاريخ �إعداد التقرير ال توجد �أية التزامات محتملة تتعلق بتلك الق�ضايا.
ب�إخت�صار -تعمل ال�شركة على تعزيز ن�شاطها في الكويت ومنطقة الخليج العربي ب�شكل �أو�سع ،حيث قطعت �شوطا جيدا
في هذا المجال �أثبتت من خالله قدرتها على التنفيذ والأداء في وت�سعى لجني ثمار هذا التوجه خالل ال�سنوات القادمة
ب�إذن اهلل.
ختاماً – با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أتوجه لكم بال�شكر والتقدير على ثقتكم ودعمكم الم�ستمرين،
ون�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق جهودنا جميعا في خدمة وطننا الغالي الكويت في ظل قيادة ح�ضرة �صاحب ال�سمو
�أمير البالد المفدى و�سمو ولي عهده الأمين ومعالي �سمو رئي�س مجل�س الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم.

واهلل ولي التوفيق.

طالل زبن الهذال

رئي�س مجل�س الإدارة
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جمموعة ال�رشكات التابعة

EASTERN

TESTING SERVICES - KWI

EASTERN

TESTING SERVICES - PKS
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نـبـذة عـن ال�شـركـة

�شركة �سنرجي القاب�ضة هي �شركة قاب�ضة مدرجة في �سوق الكويت

للأوراق المالية (�سنرجي) بر�أ�س مال قدره  20,000,000مليون د.ك.
وتقوم ب�إنتقاء الفر�ص اال�ستثمارية المتعلقة بالطاقة وتقديم الدعم

لل�شركات العاملة في مجال قطاع الطاقة في دول ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
و�أفريقيا.

تعد �شركة �سنرجي القاب�ضة �إحدى ال�شركات التي �إ�ستطاعت خالل فترة
وجيزة من تحقيق نمو وا�ضح في مجال الإ�ستثمار في قطاع خدمات

النفط والغاز وذلك لإعتمادها نهج ال�شفافية في كافة �إ�ستثماراتها كما

تمكنت في خالل هذه الفترة من الإ�ستحواذ على ح�ص�ص م�ؤثرة في
�شركات عديدة ذات خبرة عالية في مجال الخدمات النفطية وتعمل
ال�شركة الآن على التو�سع نحو �آفاق جديدة عن طريق �سعيها للإنطالق

نحو �أ�سواق جديدة تعزز مكانتها وثقة م�ساهميها ،وذلك من خالل القيام

ب�إ�ستثمارات مدرو�سة لتحقيق المزيد من الأرباح في ال�سنوات المقبلة،
وتتطلع ال�شركة �إلى الو�صول �إلى مرحلة تقديم خدمات متكاملة ل�شركات
النفط العاملة في المنطقة وتقوم حاليا ب�إ�ستكمال مكوناتها للو�صول

بال�شركة �إلى الهدف وهو:

«�شركة خدمات نفطية متكاملة».
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�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

نبذه عن ال�رشكات التابعة
� - 1شركة �سنرجي �سرفي�سز لخدمات الطاقة (الكويت  -وهي مملوكة بن�سبة .)%94.57
ت�أ�س�ست عام  2002ويبلغ ر�أ�س مالها  9.455مليون دينار وتعمل على تقديم الخدمات المرتبطة ب�أن�شطة حفر �آبار
النفط و�صيانتها ،بالإ�ضافة �إلى تقديم الخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة (الكهرباء والماء) وال�شركة م�صنفة لدى
لجنة المناق�صات المركزية كما وتقوم بتقديم خدماتها المتنوعة في مختلف دول المنطقة.
 - 2ال�شركة ال�شرقية الوطنية للخدمات النفطية (الكويت – وهي مملوكة بن�سبة .)%86.71
ت�أ�س�ست عام  2004وهي �شركة متخ�ص�صة في مجال خدمات ج�س وقراءة الآبار النفطية ولها عقود ت�شغيلية في
مناطق عديدة ،وهي تعمل ب�صوره رئي�سية في العراق وباك�ستان والكويت مطلع العام .2013
 - 3ال�شركة ال�شرقية لفح�ص الآبار (باك�ستان – وهي مملوكة بن�سبة .)%70
ت�أ�س�ست عام  2009وتمتلك ال�شركة ن�سبة  %70منها وتتخ�ص�ص هذه ال�شركة في خدمة فح�ص الآبار النفطية.
 - 4ال�شركة الخليجية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (الكويت – وهي مملوكة بن�سبة . )%86.71
وهي تمثل ال��ذراع التمثيلي للمجموعة عن طريق الح�صول على الوكاالت التجارية للخدمات والمعدات التي
تحتاجها المجموعة ال�ستكمال �أن�شطتها.

 - 5ال�شركة ال�شرقية للخدمات ال�صناعية والبترولية القاب�ضة (مملكة البحرين– وهي مملوكة بن�سبة )%100
ت�أ�س�ست في بداية عام  2008وهي حالياً متوقفة عن العمل وجاري درا�سة وتقييم ت�صفية ال�شركة.
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امل�ؤ�رشات املالية
�شركة �سرنجى القاب�ضة �ش م ك ع
امل�ؤ�شرات املالية

التفا�صيل

2017
22,895,205

2018
20,069,701

�صافى الربح (اخل�سارة)

71,870

()534,690

�إجماىل حقوق امل�ساهمني

14,807,413

14,768,432

القيمة الدفرتية لل�سهم (فل�سا)

74

74

ربحية  /خ�سارة ال�سهم (فل�سا)

0.36

()2.68

�إجماىل اال�صول

�إجمايل املوجودات

�صايف الربح (اخل�سارة)

حقوق امل�ساهمني

القيمة الدفرتية (فل�س)

ربحية (خ�سارة) ال�سهم  -فل�س
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تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية
احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده ،وعلى �آله و�صحبه.
�إىل ال�سادة  /امل�ساهمني

�شركة �سرنجي القاب�ضة
حويل  -دولة الكويت

هدف ونطاق التدقيق
قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها �شركة �سرنجي القاب�ضة (ال�شركة) و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليهم جمتمعني باملجموعة)
خالل ال�سنة املنتهية يف  2018/12/31لإبداء الر�أي يف مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا ،مع
مراعاة املعايري ال�شرعية ال�صادرة عن املجل�س ال�شرعي لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (�أيويف) ،وقرارات
املجامع الفقهية.

م�س�ؤولية الإدارة عن االلتزام ال�شرعي
تقع م�س�ؤولية االلتزام بتنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية على �إدارة ال�شركة ،كما �أن الإدارة م�س�ؤولة عن
الرقابة ال�شرعية الداخلية التي تراها �ضرورية ل�ضمان تنفيذ العقود واملعامالت طبقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وتتمثل اجلهات امل�س�ؤولة يف ال�شركة عن �إجراء التعامالت التي مت فح�صها ومراحل �إجنازها يف جمل�س الإدارة.

اال�ستقاللية واملتطلبات الأخالقية الأخرى ورقابة اجلودة
لقد التزمنا باال�ستقاللية واملتطلبات الأخالقية الأخرى كما هي يف «ميثاق �أخالقيات املحا�سب واملراجع اخلارجي للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية» ال�صادر عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،و»دليل قواعد ال�سلوك الأخالقي للمحا�سبني
املهنيني» ال�صادر عن جمل�س معايري ال�سلوك الأخالقي الدولية للمحا�سبني .والتي ت�أ�س�ست على املبادئ الأ�سا�سية للنزاهة
واملو�ضوعية والكفاءة املهنية والعناية الواجبة وال�سرية وال�سلوك املهني.
لقد التزمنا مبتطلبات معيار رقابة اجلودة رقم ( )1ب�شان “رقابة اجلودة للمكاتب التي تنفذ عمليات تدقيق ومراجعة البيانات
املالية ،وعمليات الت�أكيد الأخرى ،وعمليات اخلدمات ذات العالقة” ،ووفقاً لتلك املتطلبات ف�إننا نحافظ على نظام �شامل لرقابة
اجلودة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والإجراءات املوثقة ب�ش�أن االمتثال مع املتطلبات الأخالقية واملعايري املهنية واملتطلبات النظامية
والتنظيمية املنطبقة.

م�س�ؤولية هيئة الرقابة ال�شرعية وو�صف العمل املنجز
تتمثل م�س�ؤوليتنا يف �إبداء الر�أي يف مدى التزام ال�شركة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية بنا ًء على تدقيقنا لها .وقد مت تدقيقنا وفقاً
ملعايري احلوكمة ومعايري التدقيق ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وبالأخ�ص معيار التدقيق
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم ( )6ب�ش�أن «التدقيق ال�شرعي اخلارجي (عمليات الت�أكيد امل�ستقل على التزام امل�ؤ�س�سة املالية
الإ�سالمية ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية)» ،ووفقاً للمعايري الدولية لعمليات الت�أكيد وال�صادرة عن جمل�س معايري التدقيق والت�أكيد
الدويل وبالأخ�ص معيار الت�أكيد رقم ( )3000ب�ش�أن «عمليات الت�أكيد عدا عن عمليات تدقيق �أو مراجعة املعلومات املالية
التاريخية « .وتتطلب هذه املعايري �أن منتثل ملتطلبات ال�سلوك الأخالقي للمهنة و�أن نقوم بتخطيط و�أداء التدقيق للح�صول على
عال من الت�أكيد ،لكنه ال ي�ضمن ب�أن
ت�أكيد معقول ب�أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية� .إن الت�أكيد املعقول هو م�ستوى ٍ
عملية التدقيق ال�شرعي �سوف تك�شف دائماً عن املخالفات ال�شرعية عند وجودها.
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وتت�ضمن �أعمال التدقيق �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول مدى االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،ونعتقد ب�أن �أدلة
التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة ك�أ�سا�س لإبداء ر�أي التدقيق اخلا�ص بنا .وكجزء من عملية التدقيق ال�شرعي ف�إننا
منار�س التقدير املهني ونحافظ على ال�شك املهني طوال فرتة التدقيق كما نقوم �أي�ضاً بالآتي:
(�أ)

حتديد وتقييم خماطر عدم االلتزام ال�شرعي ،وكذلك ت�صميم والقيام ب�إجراءات التدقيق مبا ين�سجم مع تلك املخاطر.
واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة توفر �أ�سا�ساً لإبداء ر�أينا.

(ب)

تكوين فهم حول نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية ذي ال�صلة بالتدقيق من �أجل ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل
الظروف القائمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي حول مدى فاعلية نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية لل�شركة.

(ج)

االطالع وفح�ص العقود واملعامالت الآتية:
 البيانات املالية لل�شركة ومرفقاتها. العقود املوقعة خالل العام. عمليات اال�ستثمار خالل العام. الأحكام الق�ضائية ال�صادرة خالل العام. �صندوق اخلريات (ح�ساب التطهري) ومتابعة اال�ستخدامات خالل العام ،الإ�ضافات خالل العام ،الر�صيد يف نهاية العام. -زكاة ال�شركة.

(د)

التوا�صل مع الإدارة فيما يخ�ص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط ونتائج التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك �أي نقاط �ضعف
جوهرية يف نظام الرقابة ال�شرعية الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق.

(هـ)

ويف �سبيل حتقيق املطلوب منا ،فقد قمنا بالتوا�صل مع �إدارة ال�شركة وتنفيذ التدقيق امليداين يف التواريخ الآتية 14 :حتى
� 18إبريل .2019

الر�أي
بر�أينا� ،إن العقود واملعامالت التي �أبرمتها �شركة �سرنجي القاب�ضة و�شركاتها التابعة (املجموعة) خالل ال�سنة املنتهية يف
 2018/12/31مت تنفيذها وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية املعتمدة من قبلنا.

الزكاة
مت ح�ساب زكاة ال�شركة وفقاً للأ�س�س املعتمدة من قبلنا وب�إ�شرافنا ،وقد بلغت الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني (امل�ستثمرين) عن
ال�سنة املنتهية يف  2018/12/31مبلغ  /83 972/دينار كويتي ،وبلغ ن�صيب ال�سهم الواحد  /0٫00042/دينار كويتي ،علماً ب�أن
م�س�ؤولية �إخراج الزكاة اخلا�صة بامل�ساهمني تقع عليهم.

�أما املتاجر فمعادلة ح�ساب الزكاة اخلا�صة به:
عدد الأ�سهم اململوكة × �سعر ال�سوق لل�سهم يف تاريخ الزكاة × ( %2.5لل�سنة الهجرية  %2.577 /لل�سنة امليالدية).
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
هيئة الرقابة ال�شرعية
الكويت يف 2019/4/21

الدكتور  /حممد حممود العابد
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية

ال�شيخ  /حممد ف�ؤاد البدر
ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية

الدكتور  /عبدالباري م�شعل
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية
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�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

تقرير جلنة التدقيق لعام 2018
يف �إطار تطبيق قواعد احلوكمة ال�سليمة يف ال�شركة ،قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة م�ستقلة منبثقة عنه ت�سمى
جلنة التدقيق بغر�ض متكينه من ت�أدية مهامه ذات ال�صلة ب�شكل فعال وعلى وجه اخل�صو�ص الإ�شراف واملراجعة على
احل�سابات والبيانات املالية لل�شركة والت�أكد من �سالمتها ونزاهتها وكذلك الت�أكد من كفاية وفاعلية �أنظمة الرقابة
الداخلية املطبقة يف ال�شركة.
وتعمل هذه اللجنة وفق ميثاق معتمد من قبل جمل�س الإدارة يو�ضح مدة عملها و�صالحياتها ومهامها وم�سئولياتها وكيفية
رقابة املجل�س عليها ،وذلك وفقاً ملا يلي-:
تاريخ ت�شكيل اللجنة ومدتها

 21يونيو  – 2017مدة الع�ضوية – هى نف�س مدة ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة.

عدد الإجتماعات التي عقدتها
اللجنة خالل العام

5

ت�شكيل اللجنة

ال�سيد /مـالــك مـاهــر معــرفـي – رئي�ساً للجنة
ال�سيد  /عبدالرزاق زيد ال�ضبيان
ال�سيد /ح�سن ها�شم �سيد املو�سوي

املهام وامل�س�ؤوليات الرئي�سية للجنة

 -مراجعة البيانات املالية الربع �سنوية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�سالإدارة مع �إبداء التو�صيات الالزمة ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة.
 -التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني �أو �إعادة تعيني �أو تغيري مراقب احل�ساباتاخلارجي وتقدير �أتعابهم ،وذلك بعد الت�أكد من �إ�ستقالليتهم ومراجعة
خطابات تعيينهم.
 -تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�شركة مع �إبداءالتو�صيات الالزمة ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة.
 -الإ�شراف الفني على �إدارة التدقيق الداخلي يف ال�شركة. -مراجعة و�إعتماد خطط التدقيق الداخلي املقرتحة من املدقق الداخلي،بالإ�ضافة �إىل مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والت�أكد من �إتخاذ
الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
 -مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والت�أكد من �إتخاذ الإجراءاتالالزمة ب�ش�أنها.
 -الت�أكد من �إلتزام ال�شركة بالقوانني وال�سيا�سات والنظم والتعليمات ذاتالعالقة.

�أبرز �أعمال اللجنة خالل العام

 -تعيني مراقبي ح�سابات ال�شركة اخلارجيني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب.2018
 -مناق�شة املوازنة التقديرية للعام  2018ورفعها ملجل�س الإدارة. -التو�صية بتكليف جهة خارجية للقيام بخدمات التدقيق الداخلي.- -مراجعة البيانات املالية الربع �سنوية وال�سنوية.

16
التقرير ال�سنوي

2018

ويتوافر لدى ال�شركة وحدة للتدقيق الداخلي يف الهيكل التنظيمي (جهة خارجية) لل�شركة تتمتع بالإ�ستقاللية عن طريق
تبعيتها للجنة التدقيق وبالتبعية ملجل�س الإدارة ،وتعتمد ال�شركة يف عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية
متخ�ص�صة للقيام بهذه املهام  ،وتقوم اجلهة اخلارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية املطبقة يف
ال�شركة وفقاً لل�سيا�سات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة وخطط التدقيق الداخلي املعتمدة من قبل جلنة التدقيق ،
و�إعداد التقارير الدورية الالزمة يف هذا ال�ش�أن وعر�ضها على جلنة التدقيق.
ويتم تكليف مكتب تدقيق م�ستقل – بخالف مكتب التدقيق املكلف للقيام بتقييم ومراجعة �أنظمة الرقابة الداخلية –
مبراجعة وتقييم �أداء التدقيق الداخلي وذلك ب�شكل دوري كل ثالث �سنوات ،ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق وجمل�س
الإدارة بن�سخة من هذا التقرير.
وتعتمد ال�شركة جمموعة من �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع �أن�شطة ال�شركة وذلك من خالل �إعداد
و�إعتماد جمموعة من الهياكل وال�سيا�سات والإجراءات التي تهدف �إىل حتديد ال�صالحيات وامل�سئوليات والف�صل يف
املهام.
ويعمل جمل�س الإدارة على متابعة �أنظمة الرقابة الداخلية من خالل التقارير املرفوعة من اللجان والوظائف الرقابية
يف ال�شركة.
ف� ً
ضال عن ذلك ،يتم تكليف مكتب تدقيق م�ستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية و�إعداد تقرير يف هذا
ال�ش�أن ،ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق وجمل�س الإدارة بن�سخة من هذا التقرير.
وقد عقدت اللجنة �إجتماعات دورية مع مراقب احل�سابات اخلارجي ،مرتني مع املدقق الداخلي لل�شركة دون ح�ضور
الإدارة التنفيذية.
ونود �أن ننوه �إىل عدم وجود تعار�ض بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة.
واهلل ويل التوفيق،،،

مـالــك مـاهــر معــرفـي
رئي�س جلنة التدقيق
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تقريـــــر احلوكمــــة

�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

تقرير حوكمة ال�رشكات لعام 2018
نبذة عن ال�شركة
ت�أ�س�ست �شركة �سرنجي القاب�ضة �ش.م.ك( .مقفلة) يف دولة الكويت بتاريخ  22مار�س  1983ومت �إدراج �أ�سهم ال�شركة
يف بور�صة الكويت بتاريخ  1987وفقا لقانون ال�شركات وبناء على قرار اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ
� 7أبريل  ،2016وافق امل�ساهمون على تغيري ا�سم ال�شركة من �شركة ال�صفاة للطاقة القاب�ضة �ش.م.ك.ع� .إىل �شركة
�سرنجي القاب�ضة �ش.م.ك.ع.
وفقا لقرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف  15مايو  ،2007متار�س ال�شركة ن�شاطها وفقاً لل�شريعة الإ�سالمية.
�إن الأن�شطة الرئي�سية وفقا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة هي كما يلي:
 متلك �أ�سهم �شركات م�ساهمة كويتية �أو �أجنبية وكذلك �شركات ذات م�سئولية حمدودة واال�شرتاك يف ت�أ�سي�س هذهال�شركات و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغري.
 متويل ال�شركات التي متتلكها �أو كفالتها لدى الغري على �أال تقل ن�سبة م�شاركة ال�شركة يف ر�أ�س مال تلك ال�شركاتعن  %20على الأقل.
 متلك حقوق امللكية ال�صناعية من براءات اخرتاع �أو عالمات جتارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق �أخرىتتعلق بذلك وت�أجريها ل�شركات �أخرى ال�ستغاللها �سواء داخل �أو خارج الكويت.
 متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها وفقا ملا ي�سمح به القانون. ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل �شركاتمتخ�ص�صة.
يقع مكتب �أعمال ال�شركة امل�سجل يف حويل� ،شارع بريوت ،مقر جمموعة ال�صفاة ،الدور ال�سابع� .ص.ب27728 .
ال�صفاة 13138 ،دولة الكويت.
ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل هو  20٫000٫000دينار كويتي يت�ألف من � 200٫000٫000سهم
بقيمة �إ�سمية  100فل�س لل�سهم وجميع الأ�سهم نقدية� ،إن امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�شركة كما يف  31دي�سمرب
 2018كالتايل:
عدد الأ�سهم

الن�سبة %

1

�شركة اخلري العاملية لبيع و�شراء الأ�سهم

39,798,016

19.899

2

�شركة ال�صفاة للإ�ستثمار

33,645,991

16.823

3

�شركة بيتك كابيتال للإ�ستثمار الكرتوين 1

15,622,544

7.811

ت�سل�سل
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�إ�ســم امل�ساهــم

تقريـــــر احلوكمــــة

�إطار احلوكمة ل�شركة �سرنجي القاب�ضة �ش.م.ك.ع.
مبادئ احلوكمة هي الإلتزام بقيم واخالقيات العمل ،كما تعنى بكيفية �إدارة ال�شركة وثقافتها و�سيا�ساتها والطريقة التي
تتعامل بها مع خمتلف الأطراف ذات العالقة� ،إىل جانب الإلتزام بالدقة يف االف�صاح عن املعلومات املتعلقة باملركز املايل
لل�شركة يف الوقت املنا�سب و�أدائها وملكيتها.

نظرة ال�شركة ملبادىء احلوكمة
ي�ستند الإطار العام ملبادىء احلوكمة يف ال�شركة على �أ�ستقاللية جمل�س الإدارة ،والف�صل بني دور املجل�س الرقابي من
الإدارة التنفيذية وجلان املجل�س ،التي ت�ضم ع�ضواً م�ستق ً
ال .وتعترب ال�شركة تطبيق مبادئ احلوكمة جزءاً ال يتجز�أ من
عملياتها ،حيث �أنها ملتزمة باملبادئ التي تقوم عليها �أف�ضل املمار�سات يف �إدارة ال�شركات ،ف� ً
ضال عن �إلتزامها الدائم
بتطبيقها خالل الفرتة اخلا�ضعة للمراجعة.
�أن جمل�س الإدارة ملتزم بالتطبيق امل�ستمر للمبادرات الداعية �إىل تطوير مبادئ احلوكمة ملا فيه م�صلحة كافة الأطراف
ذات العالقة ،ومبا يعزز م�ستويات الثقة لدى م�ساهميها و�أ�صحاب امل�صالح لديها.
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تطبيق قواعد احلوكمة
القاعدة الأوىل
بناء هيكل متوازن ملجل�س الإدارة
نبدة عن ت�شكيل جمل�س الإدارة ،وذلك على النحو التايل:
ت�صنيف الع�ضو
(تنفيذي /غري
تنفيذي /م�ستقل/
�أمني �سر)

امل�ؤهل العلمي
واخلربة العملية

تاريخ الإنتخاب/
تعيني �أمني ال�سر

ال�سيد /طالل زبن حمروت الهذال

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

ماج�ستري اقت�صاد

2017/06/21

ال�سيد /نا�صر بدر �أحمد ال�شرهان

نائب رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س
التنفيذي

تنفيذي

بكالوريو�س علوم
�سيا�سية وت�سويق

2017/06/21

ال�سيد /عبدالرزاق زيد عبدالرحمن ال�ضبيان

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستقل

بكالوريو�س
هند�سة مدنية

2017/06/21

ال�سيد� /أحمد حممود يحيى اليحيى

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستقل

بكالوريو�س
هند�سة كيميائية

2017/06/21

ال�سيد /مالك ماهر معريف

ع�ضو جمل�س الإدارة

م�ستقل

بكالوريو�س متويل
ومن�ش�أت مالية –
ماج�ستري �إدارة
االعمال

2017/06/21

ال�سيد /ب�سام حممد طالب وحيدي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

بكالوريو�س علوم
– �إح�صاء

2017/06/21

ال�سيد /ح�سن ها�شم �سيد املو�سوي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

بكالوريو�س
حما�سبة مالية

2017/06/21

�أمني �سر جمل�س
الإدارة

�أمني ال�سر

بكالوريو�س
اقت�صاد �شعبة
�إدارة اعمال

2017/06/21

الإ�سم

ال�سيد /ن�ش�أت نعيم دغم�ش
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�إجتماعات جمل�س الإدارة خالل عام 2018

نبذة عن �إجتماعات جمل�س الإدارة ،وذلك من خالل البيان التايل:

�إ�سم الع�ضو

طالل زبن حمروت الهذال

(رئي�س جمل�س الإدارة)

نا�صر بدر �أحمد ال�شرهان

(نائب رئي�س جمل�س الإدارة

والرئي�س التنفيذي)

عبدالرزاق زيد ال�ضبيان

(ع�ضو جمل�س الإدارة)

�أحمد حممود اليحيى

(ع�ضو جمل�س الإدارة)

مالك ماهر معريف

(ع�ضو جمل�س الإدارة)

ب�سام حممد طالب وحيدي

(ع�ضو جمل�س الإدارة)

ح�سن ها�شم �سيد املو�سوي

(ع�ضو جمل�س الإدارة)
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موجز عن كيفية تطبيق متطلبات ت�سجيل وتن�سيق وحفظ حما�ضر �إجتماعات جمل�س الإدارة:
يتوىل �أمني �سر جمل�س الإدارة مهام تدوين حما�ضر �إجتماعات جمل�س الإدارة والتي تت�ضمن املناق�شات واملداوالت التي
متت خالل الإجتماعات والقرارات التي مت �إتخاذها و�أية حتفظات (�إن وجدت) ،ويتم توقيع هذه املحا�ضر منه ومن
جميع الأع�ضاء احلا�ضرين.
كما يتوفر �سجل خا�ص تدون فيه حما�ضر الإجتماعات ب�أرقام مت�سل�سلة لل�سنة التي عقدت فيها الإجتماعات ومبني به
مكان الإجتماع وتاريخه و�ساعة بدايته ونهايته بحيث ي�سهل الرجوع �إىل تلك املحا�ضر.
ويتم حفظ حما�ضر الإجتماعات وال�سجالت والتقارير وغريها من امل�ستندات التي ترفع من املجل�س و�إليه لدى �أمني
ال�سر.
كذلك يعمل �أمني ال�سر على الت�أكد من �إتباع �أع�ضاء املجل�س للإجراءات التي �أقرها املجل�س ،والت�أكد من تبليغ مواعيد
�إجتماعات املجل�س قبل ثالثة �أيام عمل على الأقل من الإجتماع مع مراعاة الإجتماعات الطارئة ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكد
من �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ميكنهم الو�صول ب�شكل كامل و�سريع �إىل حما�ضر الإجتماعات واملعلومات وامل�ستندات
املتعلقة بال�شركة ،ف� ً
ضال عن القيام حتت �إ�شراف رئي�س جمل�س الإدارة بت�أمني ح�سن �إي�صال وتوزيع املعلومات والتن�سيق
فيما بني �أع�ضاء املجل�س وبني �أ�صحاب امل�صالح الآخرين بال�شركة.

القاعدة الثانية
التحديد ال�سليم للمهام وامل�س�ؤوليات
نب�������ذة ع�������ن كيفية قيام ال�شرك�������ة بتحديد �سيا�سة مهام ،وم�س�ؤولي�������ات ،وواجبات كل من �أع�ضاء جمل��������س الإدارة والإدارة
التنفيذية ،وكذلك ال�سلطات وال�صالحيات التي يتم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية:
يتوىل جمل�س الإدارة جميع ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لإدارة ال�شركة ،ويتم حتديد �صالحيات ومهام وم�س�ؤوليات
جمل�س الإدارة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ويف ميثاق العمل املعتمد من قبل املجل�س ،مع مراعاة اخت�صا�صات اجلمعية
العامة لل�شركة .ومن �أبرز هذه املهام وامل�س�ؤوليات ما يلي:
	�إعتماد �إ�سرتاتيجية ال�شركة و�أهدافها وخطط العمل وامليزانيات التقديرية.	�إعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية.	�إعتماد املواثيق واللوائح وال�سيا�سات الداخلية. و�ضع و�إعتماد نظام حوكمة خا�ص بال�شركة والإ�شراف عليه وي�شمل ذلك �إعداد تقرير احلوكمة ال�سنوي. ت�شكيل جلان خمت�صة منبثقة عنه. حتديد ال�صالحيات التي يتم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية. الرقابة والإ�شراف على �أداء الإدارة التنفيذية. الت�أكد ب�صفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية.22
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وبالإ�ضافة �إىل �إلتزامات جمل�س الإدارة ،يكون رئي�س جمل�س الإدارة م�سئوالً عن متثيل ال�شركة �أمام الغري ،وعن ح�سن
�سري عمل جمل�س الإدارة بطريقة منا�سبة وفعالة مبا يف ذلك ح�صول �أع�ضاء املجل�س على املعلومات الكاملة وال�صحيحة
يف الوقت املنا�سب ،وت�شجيع العالقة البناءة وامل�شاركة الفعالة بني كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،بالإ�ضافة
�إىل امل�س�ؤوليات الأخرى.
كذلك يتم حتديد مهام وم�س�ؤوليات الإدارة التنفيذية يف ال�سيا�سات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة .ومن �أبرز هذه املهام
وامل�س�ؤوليات ما يلي:
 تنفيذ الإ�سرتاتيجية واخلطط ال�سنوية املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. تنفيذ كافة ال�سيا�سات الداخلية واملعتمدة من قبل جمل�س الإدارة. امل�س�ؤولية الكاملة عن الأداء العام لل�شركة ونتائج �أعمالها. و�ضع نظم الرقابة الداخلية والت�أكد من كفاية وفاعلية تلك النظم. �إعداد التقارير الدورية حول �أن�شطة ال�شركة وعر�ضها على جمل�س الإدارة.كذلك يقوم جمل�س الإدارة بتحديد ال�صالحيات التي يتم تفوي�ضها للإدارة التنفيذية ،مع مراعاة حتقيق التوازن يف
ال�سلطات وال�صالحيات بني كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،بحيث ال يوجد �إنفراد �أى من الأطراف بال�سلطات
املطلقة وذلك لت�سهيل عملية امل�سائلة.
	�أبرز �أعمال جمل�س الإدارة خالل العام:
 اعتماد املوازنة التقديرية للعام .2018 اعتماد البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2017 تعيني مراقبي ح�سابات خارجيني لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2018 اعتماد املعلومات املالية املرحلية للربع الأول والثاين والثالث لعام .2018 رفع ن�سبة امللكية يف �شركة �سرنجي �سرفي�سز خلدمات الطاقة �ش.م.ك.م�( .شركة تابعة) من � %91.053إىل.%94.577
 رفع ن�سبة امللكية يف ال�شركة ال�شرقية الوطنية للخدمات النفطية �ش.م.ك.م .من � 67.714%إىل .86.714%نبذة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جمل�س الإدارة للجان متخ�ص�صة تتمتع بالإ�ستقاللية:
يف �إطار ت�أ�صيل احلوكمة ال�سليمة يف ال�شركة فقد قام جمل�س الإدارة بت�شكيل ثالث جلان م�ستقلة منبثقة عنه بغر�ض
متكينه من ت�أدية مهامه ب�شكل فعال ولتقوم بالإ�شراف على تطبيقات احلوكمة مبحاورها املختلفة ،وتعمل هذه اللجان
وفق مواثيق معتمدة من قبل جمل�س الإدارة تو�ضح مدة عملها و�صالحياتها ومهامها وم�س�ؤولياتها وكيفية رقابة املجل�س
عليها ،وذلك وفقاً ملا يلي:
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جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تاريخ ت�شكيل اللجنة ومدتها  21يونيو  – 2017مدة الع�ضوية – هى نف�س مدة ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة.
عدد الإجتماعات التي
عقدتها اللجنة خالل العام
ت�شكيل اللجنة

1
ال�سيد� /أحمد حممود اليحيى – رئي�ساً للجنة
ال�سيد /ب�سام طالب وحيدي
ال�سيد  /نا�صر بدر ال�شرهان

املهام وامل�س�ؤوليات
الرئي�سية للجنة

 التو�صية بقبول الرت�شيح و�إعادة الرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية. و�ضع �سيا�سة وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية. حتديد ال�شرائح املختلفة للمكاف�آت املمنوحة �سواء كانت يف �صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة. و�ضع تو�صيف وظيفي للأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذين والأع�ضاء امل�ستقلني. الت�أكد من عدم �إنتفاء �صفة الإ�ستقاللية يف ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ستقل. املراجعة ال�سنوية للإحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة. �إجراء التقييم ال�سنوي لأداء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وجلان جمل�س الإدارة ورفعتقرير تقييم الأداء للمجل�س يف هذا ال�ش�أن.

�أبرز �أعمال اللجنة خالل
العام

 رفع تقرير املكاف�آت املمنوحة خالل � 2018إىل جمل�س الإدارة الت�أكد من عدم �إنتفاء �صفة الإ�ستقاللية عن ع�ضو جمل�س الإدارة امل�ستقل لكل من ال�سيد/عبدالرزاق زيد ال�ضبيان وال�سيد� /أحمد حممود اليحيي وال�سيد /مالك ماهر معريف

جلنة التدقيق
تاريخ ت�شكيل اللجنة ومدتها  21يونيو  – 2017مدة الع�ضوية – هى نف�س مدة ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة.
عدد الإجتماعات التي
عقدتها اللجنة خالل العام
ت�شكيل اللجنة

5
ال�سيد /مالك ماهر معريف – رئي�ساً للجنة
ال�سيد  /عبدالرزاق زيد ال�ضبيان
ال�سيد /ح�سن ها�شم �سيد املو�سوي

املهام وامل�س�ؤوليات
الرئي�سية للجنة

 مراجعة البيانات املالية الربع �سنوية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة مع �إبداءالتو�صيات الالزمة ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة.
 التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني �أو �إعادة تعيني �أو تغيري مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدير�أتعابهم ،وذلك بعد الت�أكد من �إ�ستقالليتهم ومراجعة خطابات تعيينهم.
 تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل ال�شركة مع �إبداء التو�صيات الالزمةب�ش�أنها ملجل�س الإدارة.
 الإ�شراف الفني على �إدارة التدقيق الداخلي يف ال�شركة. مراجعة و�إعتماد خطط التدقيق الداخلي املقرتحة من املدقق الداخلي ،بالإ�ضافة �إىل مراجعةنتائج تقارير التدقيق الداخلي والت�أكد من �إتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها.
 مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والت�أكد من �إتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أنها. -الت�أكد من �إلتزام ال�شركة بالقوانني وال�سيا�سات والنظم والتعليمات ذات العالقة.

�أبرز �أعمال اللجنة خالل
العام

 تعيني مراقبي ح�سابات ال�شركة اخلارجيني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2018 مناق�شة املوازنة التقديرية للعام  2018ورفعها ملجل�س الإدارة. التو�صية بتكليف جهة خارجية للقيام بخدمات التدقيق الداخلي. -مراجعة البيانات املالية الربع �سنوية وال�سنوية.
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جلنة �إدارة املخاطر
تاريخ ت�شكيل اللجنة ومدتها  21يونيو  – 2017مدة الع�ضوية – هى نف�س مدة ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة.
عدد الإجتماعات التي
عقدتها اللجنة خالل العام
ت�شكيل اللجنة

املهام وامل�س�ؤوليات
الرئي�سية للجنة

4
ال�سيد /ح�سن ها�شم �سيد املو�سوي – رئي�ساً للجنة
ال�سيد � /أحمد حممود اليحيى
ال�سيد /مالك ماهر معريف
 �إعداد ومراجعة �إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات �إدارة املخاطر قبل �إعتمادها من جمل�س الإدارة. �ضمان توافر املوارد والنظم الكافية لإدارة املخاطر. م�ساعدة جمل�س الإدارة على حتديد وتقييم م�ستوى املخاطر املقبول يف ال�شركة. الت�أكد من �أن موظفي �إدارة املخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر املحيطة لل�شركة. الت�أكد من �إ�ستقاللية موظفي �إدارة املخاطر عن الأن�شطة التي ينجم عنها تعر�ض ال�شركةللمخاطر.
 �إعداد التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة. مراجعة امل�سائل التي تثريها جلنة التدقيق املرتبطة والتي قد ت�ؤثر على �إدارة املخاطر يفال�شركة.

�أبرز �إجنازات اللجنة خالل  -مناق�شة املوازنة التقديرية للعام  2018ورفعها ملجل�س الإدارة.
العام
 -اعتماد تقرير اللجنة لعام  2017ورفعه ملجل�س الإدارة.

موجز عن كيفية تطبيق املتطلبات التي تتيح لأع�ضاء جمل�س الإدارة احل�صول على املعلومات والبيانات ب�شكل دقيق
ويف الوقت املنا�سب:
تعمل الإدارة التنفيذية على توفري املعلومات والبيانات وامل�ستندات ب�شكل كامل ودقيق ويف الوقت املنا�سب جلميع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والتي متكنهم من الإ�ضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية .كما حتر�ص على الت�أكد من �أن
كافة التقارير الدورية وغري الدورية يتم �إعدادها على درجة كبرية من اجلودة وال�شمولية والإت�ساق والإيجاز والدقة.

القاعدة الثالثة
�إختيار �أ�شخا�ص من ذوي الكفاءة لع�ضوية جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
نبدة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وفقاً ملتطلبات هيئة �أ�سواق املال وعلى النحو �سالف الذكر يف
البنود �أعاله.
ويتوافر لدى ال�شركة �سيا�سة معتمدة من قبل جمل�س الإدارة ملنح املكاف�آت تت�ضمن حتديد ملكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة وحتديد ال�شرائح املختلفة للمكاف�آت التي يتم منحها للموظفني مبا يتوافق مع املتطلبات القانونية والتنظيمية
املعمول بها.
تقرير املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
بنا ًء على متطلبات هيئة �أ�سواق املال ت�شتمل مهام وم�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت على �إعداد تقرير �سنوي
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�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

مف�صل عن كافة املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،وعلى ذلك مت �إعداد هذا التقرير على
النحو التايل:
وفقاً ل�سيا�سة منح املكاف�آت املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة ،ف�إن املكاف�أت ال�سنوية مرتبطة ب�أداء ال�شركة خالل العام،
مع مراعاة ما يلي:
 يتم الأخذ بالإعتبار املتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها ،وذلك عند حتديد مكاف�آت رئي�س و�أع�ضاء جمل�سالإدارة واملوظفني.
 تنق�سم مكاف�آت املوظفني �إىل� :شريحة املكاف�آت الثابتة (وتت�ضمن الراتب واملخ�ص�صات واحلوافز الأخرى) ،و�شريحةاملكاف�آت املتغرية (وترتبط بتقييم الأداء ال�سنوي للموظف)؛ بالإ�ضافة �إىل �شريحة مكاف�أة نهاية اخلدمة.
تف�صيل املكاف�آت واملنافع واملزايا املمنوحة �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
�صدرت تو�صية بعدم �صرف مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،ويف انتظار �إقرار اجلمعية العمومية لذلك.
الإدارة التنفيذية:
خالل عام  ،2018مت �صرف مكاف�آت �إىل الرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية ،كما نحيطكم علماً مبا يلي ببيان
�شريحة املكاف�آت الثابتة واملتغرية ومكاف�أة نهاية اخلدمة من ال�شركة الأم:
البيـ ـ ـ ـ ـ ــان
�شريحة املكاف�آت الثابتة
�شريحة املكاف�آت املتغرية
�شريحة مكاف�أة نهاية اخلدمة
الإجمايل

املبلغ (دينار كويتي)
الرواتب
مكاف�آت �أداء -
نهاية خدمة 9,519
83,400

92,919

خالل عام  ،2018مت �صرف مكاف�آت من ال�شركات التابعة �إىل رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،كما
نحيطكم علماً مبا يلي ببيان �شريحة املكاف�آت الثابتة واملتغرية ومكاف�أة نهاية اخلدمة من ال�شركات التابعة:
البيـ ـ ـ ـ ـ ــان
�شريحة املكاف�آت الثابتة
�شريحة املكاف�آت املتغرية
�شريحة مكاف�أة نهاية اخلدمة
الإجمايل

املبلغ (دينار كويتي)
الرواتب
مكاف�آت �أداء -
نهاية خدمة 4,807
49,992

54,799

ال توجد �إنحرافات جوهرية عن �سيا�سة املكاف�آت املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.
القاعدة الرابعة

�ضمان نزاهة التقارير املالية
التعهدات الكتابية من قبل كل من جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�سالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة:
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�إقرار وتعهد (�سالمة ونزاهة البيانات املالية)
نقر ونتعهد نحن رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة �سرنجي القاب�ضة بدقة و�سالمة البيانات املالية التي مت تزويد
املدققني اخلارجيني بها وبيان التقارير املالية لل�شركة قد مت عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة وفقاً ملعايري املحا�سبة
الدولية املطبقة يف دولة الكويت واملعتمدة من قبل هيئة �أ�سواق املال و�أنها معربة عن املركز املايل لل�شركة كما يف 31
دي�سمرب  2018وذلك بنا ًء على ما ورد �إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة التنفيذية ومدققني احل�سابات وبذل
العناية الواجبة للتحقق من �سالمة ودقة هذه التقارير.
الإ�سم
ال�سيد /طالل زبن حمروت الهذال
ال�سيد /نا�صر بدر ال�شرهان

املن�صب

التوقيع

رئي�س جمل�س الإدارة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد /عبدالرزاق زيد ال�ضبيان

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد� /أحمد حممود اليحيى

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد /مالك ماهر معريف

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد /ب�سام حممد طالب وحيدي

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد /ح�سن ها�شم �سيد املو�سوي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�إقرار وتعهد (�سالمة ونزاهة البيانات املالية)
�أقر و�أتعهد �أنا الرئي�س التنفيذي عن �شركة �سرنجي القاب�ضة بدقة و�سالمة البيانات املالية التي مت تزويد املدققني
اخلارجيني بها وب�أن التقارير املالية لل�شركة قد مت عر�ضها ب�صورة �سليمة وعادلة وفقاً ملعايري املحا�سبة الدولية املطبقة
يف دولة الكويت واملعتمدة من قبل هيئة �أ�سواق املال و�أنها معربة عن املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2018
وذلك بناءاً على ما ورد �إلينا من معلومات وتقارير من قبل الإدارة املالية ومدققني احل�سابات وبذل العناية الواجبة
للتحقق من �سالمة ودقة هذا التقرير.
الإ�سم

املن�صب

ال�سيد /نا�صر بدر ال�شرهان

الرئي�س التنفيذي

ال�سيد /ن�ش�أت نعيم دغم�ش

املدير املايل

التوقيع
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�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

نبذة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة التدقيق:
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة التدقيق وفقاً ملتطلبات هيئة �أ�سواق املال وعلى النحو �سالف الذكر يف البنود �أعاله.
يف حال وجود تعار�ض بني تو�صيات جلنة التدقيق وقرارات جمل�س الإدارة ،يتم ت�ضمني بيان يف�صل ويو�ضح التو�صيات
وال�سبب �أو الأ�سباب من وراء قرار جمل�س الإدارة عدم التقيد بها:
ال يوجد
الت�أكد على ا�ستقاللية وحيادية مراقبي احل�سابات اخلارجيني:
يتم تر�شيح مراقبي احل�سابات اخلارجيني لل�شركة بنا ًء على تو�صية من جلنة التدقيق �إىل جمل�س الإدارة ،وذلك بعد
الت�أكد من كونهما م�ستقلني عن ال�شركة وجمل�س �إدارتها وعدم قيامهما ب�أعمال �إ�ضافية لل�شركة ال تدخل �ضمن �أعمال
املراجعة والتدقيق والتي قد ت�ؤثر على احليادية �أو الإ�ستقاللية ،على �أن يكون مراقبي احل�سابات من املقيدين يف
ال�سجل اخلا�ص لدى هيئة �أ�سواق املال .وتقوم اجلمعية العامة العادية يف �إجتماعها ال�سنوي بتعيني مراقبي احل�سابات
اخلارجيني لل�شركة بنا ًء على �إقرتاح من جمل�س الإدارة .ويقوم مراقبي احل�سابات اخلارجيني بح�ضور �إجتماعات
اجلمعية العامة وتالوة التقرير املعد من قبلهما على امل�ساهمني.
القاعدة اخلام�سة

و�ضع نظم �سليمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية
بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل �إدارة /مكتب /وحدة م�ستقلة لإدارة املخاطر:
يتوافر لدى ال�شركة وحدة لإدارة املخاطر تتمتع بالإ�ستقاللية عن طريق تبعيتها املبا�شرة ملجل�س الإدارة يف الهيكل
التنظيمي لل�شركة ،وتعتمد ال�شركة يف عملية �إدارة املخاطر على التعاقد مع جهة خارجية متخ�ص�صة للقيام بهذه
املهام ،وتقوم اجلهة اخلارجية بالعمل على حتديد وقيا�س ومتابعة كافة �أنواع املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة وفقاً
لل�سيا�سات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة ،و�إعداد التقارير الدورية الالزمة يف هذا ال�ش�أن وعر�ضها على اللجان املعنية
وجمل�س الإدارة.
نبذة عن تطبيق متطلبات ت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر:
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر وفقاً ملتطلبات هيئة �أ�سواق املال وعلى النحو �سالف الذكر يف البنود
�أعاله.
موجز يو�ضح �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية:
تعتمد ال�شركة جمموعة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع �أن�شطة ال�شركة وذلك من خالل �إعداد
و�إعتماد جمموعة من الهياكل وال�سيا�سات والإجراءات التي تهدف �إىل حتديد ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات والف�صل يف
املهام ،ويعمل جمل�س الإدارة على متابعة �أنظمة الرقابة الداخلية من خالل التقارير املرفوعة من اللجان والوظائف
الرقابية يف ال�شركة.
ف� ً
ضال عن ذلك ،يتم تكليف مكتب تدقيق م�ستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية و�إعداد تقرير يف هذا
ال�ش�أن ،ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق وجمل�س الإدارة بن�سخة من هذا التقرير.
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بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل �إدارة /مكتب /وحدة م�ستقلة للتدقيق الداخلي:
يتوافر لدى ال�شركة وحدة للتدقيق الداخلي تتمتع بالإ�ستقاللية عن طريق تبعيتها للجنة التدقيق وبالتبعية ملجل�س الإدارة
يف الهيكل التنظيمي لل�شركة ،وتعتمد ال�شركة يف عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخ�ص�صة
للقيام بهذه املهام ،وتقوم اجلهة اخلارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية املطبقة يف ال�شركة وفقاً
لل�سيا�سات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة ،و�إعداد التقارير الدورية الالزمة يف هذا ال�ش�أن وعر�ضها على اللجان املعنية
وجمل�س الإدارة.
ويتم تكليف مكتب تدقيق م�ستقل  -بخالف مكتب التدقيق املكلف للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية –
مبراجعة وتقييم �أداء التدقيق الداخلي وذلك ب�شكل دوري كل ثالث �سنوات ،ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق وجمل�س
الإدارة بن�سخة من هذا التقرير.
القاعدة ال�ساد�سة

تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالفية
موجز عن ميثاق العمل الذي ي�شتمل على معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية:
يتوافر لدى ال�شركة ميثاق عمل معتمد من قبل جمل�س الإدارة ي�شتمل على املعايري واملحددات التي تر�سخ املفاهيم
والقيم واملبادئ الأخالقية لل�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع املوظفني.
موجز عن ال�سيا�سات والآليات ب�ش�أن احلد من حاالت تعار�ض امل�صالح:
يتوافر لدى ال�شركة �سيا�سة ب�ش�أن احلد من حاالت تعار�ض امل�صالح معتمدة من قبل جمل�س الإدارة ت�شتمل على �أمثلة
حلاالت تعار�ض امل�صالح وكيفية معاجلتها والتعامل معها وذلك بالن�سبة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
القاعدة ال�سابعة

الإف�صاح وال�شفافية ب�شكل دقيق ويف الوقت املنا�سب
موجز عن تطبيق �آليات العر�ض والإف�صاح الدقيق وال�شفاف التي حتدد جوانب وجماالت وخ�صائ�ص الإف�صاح:
يتوافر لدى ال�شركة �سيا�سة للإف�صاح وال�شفافية جتاه امل�ساهمني وامل�ستثمرين املحتملني وغريهم من �أ�صحاب امل�صالح
معتمدة من قبل جمل�س الإدارة ،وتتوافر مع الأحكام الواردة يف قانون هيئة �أ�سواق املال والئحته التنفيذية وتعليمات
الهيئة و�أف�ضل املمار�سات املعمول بها يف هذا ال�ش�أن ،ويتم مراجعتها ب�شكل دوري.
وفيما يلي �سجل االف�صاحات اخلا�ص بال�شركة عن العام :2018
البيان

تاريخ الكتاب

اجلهة

2018/1/2

اف�صاح عن �أ�سهم اخلزينة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31

هيئة �أ�سواق املال

2018/1/4

اف�صاح عن م�ساهمي ال�شركة ممن ت�صل ملكيتهم ن�سبة � %5أو �أكرث من ر�أ�سمال ال�شركة

بور�صة الكويت

2018/3/25

اف�صاح عن اجتماع جمل�س الإدارة بتاريخ  2018/3/27ملناق�شة البيانات املالية لعام 2017

بور�صة الكويت

2018/3/25

اف�صاح عن زيادة ملكية يف �شركات تابعة

بور�صة الكويت

2018/3/27

الإف�صاح عن النتائج املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31

بور�صة الكويت
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البيان

تاريخ الكتاب

اجلهة

2018/4/1

اف�صاح عن �أ�سهم اخلزينة عن الفرتة املالية املنتهية يف 2018/3/31

هيئة �أ�سواق املال

2018/5/10

حتديد موعد اجتماع اجلمعية العامة العادية لعام  2017يف 2018/5/28

بور�صة الكويت

2018/5/13

اف�صاح عن اجتماع جمل�س الإدارة بتاريخ  2018/5/14ملناق�شة املعلومات املالية
للربع الأول لعام 2018

بور�صة الكويت

2018/5/14

الإف�صاح عن النتائج املالية املرحلية لفرتة الربع الأول املنتهي يف 2018/3/31

بور�صة الكويت

2018/5/28

االف�صاح عن عدم عقد اجلمعية العامة العادية يف 2018/5/28
لعدم اكتمال الن�صاب القانوين

بور�صة الكويت

2018/5/29

حتديد موعد اجتماع اجلمعية العامة العادية (امل�ؤجلة) لعام  2017يف 2018/6/13

بور�صة الكويت

2018/6/13

انعقاد اجلمعية العامة العادية (امل�ؤجلة) لعام 2017

بور�صة الكويت

2018/7/2

اف�صاح عن �أ�سهم اخلزينة عن الفرتة املالية املنتهية يف 2018/6/30

هيئة �أ�سواق املال

2018/7/29

اف�صاح عن �صفقة ذات طبيعة خا�صة بعدد � 4٫643٫102سهم

بور�صة الكويت

2018/8/8

اف�صاح عن اجتماع جمل�س الإدارة بتاريخ  2018/8/12ملناق�شة املعلومات املالية
للربع الثاين لعام 2018

بور�صة الكويت

2018/8/12

اف�صاح عن �صفقة ذات طبيعة خا�صة بعدد � 6٫798٫829سهم

بور�صة الكويت

2018/8/12

الإف�صاح عن النتائج املالية املرحلية لفرتة الربع الثاين املنتهي يف 2018/6/30

بور�صة الكويت

2018/9/10

قائمة ب�أ�سماء الأ�شخا�ص املطلعني �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أع�ضاء اجلهاز التنفيذي،
امل�ؤ�س�سات املطلعة والآخرون

هيئة �أ�سواق املال

2018/9/10

اف�صاح عن �صفقة ذات طبيعة خا�صة بعدد � 5٫600٫000سهم

بور�صة الكويت

2018/9/12

امتام عملية بيع ملطلع على �أ�سهم ال�شركة

بور�صة الكويت

2018/9/19

قائمة بالأ�شخا�ص املطلعني ،ال�شخ�صية الإعتبارية

هيئة �أ�سواق املال

2018/9/20

اف�صاح عن �صفقة ذات طبيعة خا�صة بعدد � 9٫286٫205سهم

بور�صة الكويت

2018/9/20

اف�صاح عن �صفقة ذات طبيعة خا�صة بعدد � 9٫700٫768سهم

بور�صة الكويت

2018/10/3

اف�صاح عن �أ�سهم اخلزينة عن الفرتة املالية املنتهية يف 2018/9/30

هيئة �أ�سواق املال

 2018/10/25اف�صاح عن �صفقة ذات طبيعة خا�صة بعدد � 9٫369٫112سهم

بور�صة الكويت

اف�صاح عن اجتماع جمل�س الإدارة بتاريخ  2018/11/11ملناق�شة املعلومات املالية
للربع الثالث لعام 2018

بور�صة الكويت

 2018/11/11الإف�صاح عن النتائج املالية املرحلية لفرتة الربع الثالث املنتهي يف 2018/9/30

بور�صة الكويت

 2018/11/27تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم ال�شركة

بور�صة الكويت

 2018/11/28تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم ال�شركة

بور�صة الكويت

 2018/11/29تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم ال�شركة

بور�صة الكويت

2018/12/2

تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم ال�شركة

بور�صة الكويت

2018/12/4

تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم ال�شركة

بور�صة الكويت

2018/12/5

تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم ال�شركة

بور�صة الكويت

2018/12/6

تعامل �شخ�ص مطلع على �أ�سهم ال�شركة

بور�صة الكويت

2018/11/7
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نبذة عن تطبيق متطلبات �سجل �إف�صاحات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
حتتفظ ال�شركة ب�سجل خا�ص ب�إف�صاحات �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،يحتوي على املعلومات والبيانات
املطلوب الإف�صاح عنها وفقاً ملتطلبات القوانني والتعليمات و�سيا�سة ال�شركة يف هذا ال�ش�أن ،ويتم حتديثه ب�شكل دوري،
ويكون هذا ال�سجل متاحاً لذوي ال�ش�أن للإطالع عليه خالل �ساعات العمل املعتادة لل�شركة.
بيان خمت�صر عن تطبيق متطلبات ت�شكيل وحدة تنظيم �ش�ؤون امل�ستثمرين:
مت �إن�شاء وحدة تنظيم �ش�ؤون امل�ستثمرين بال�شركة تتمتع بالإ�ستقاللية املنا�سبة ،وهى م�س�ؤولة عن توفري املعلومات
والبيانات والتقارير الالزمة للم�ساهمني وامل�ستثمرين املحتملني وغريهم من �أ�صحاب امل�صالح يف الوقت املنا�سب ومن
خالل طرق وو�سائل الإف�صاح املعمول بها ومنها املوقع الإلكرتوين لل�شركة.
نبذة عن كيفية تطوير البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات ،والإعتماد عليها ب�شكل كبري يف عمليات الإف�صاح:
حتر�ص ال�شركة على الإعتماد على تكنولوجيا املعلومات للتوا�صل مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين املحتملني وغريهم من
�أ�صحاب امل�صالح وذلك عن طريق �إن�شاء ق�سم خا�ص على املوقع الإلكرتوين لل�شركة حلوكمة ال�شركة يتم من خالله
عر�ض املعلومات والبيانات التي تهمهم.
القاعدة الثامنة
�إحرتام حقوق امل�ساهمني
موجز عن تطبيق متطلبات حتديد وحماية احلقوق العامة للم�ساهمني ،وذلك ل�ضمان العدالة وامل�ساواة بني كافة
امل�ساهمني:
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�سيا�ساتها و�إجراءاتها الداخلية ما ي�ضمن ممار�سة جميع امل�ساهمني حلقوقهم مبا
يحقق العدالة وامل�ساواة ومبا ال يتعار�ض مع القوانني واللوائح والقرارات والتعليمات املعمول بها .كذلك حتر�ص ال�شركة
على معاملة جميع امل�ساهمني بالت�ساوي ودون �أي متييز .ومن �أبرز احلقوق العامة للم�ساهمني:
 الت�صرف يف الأ�سهم من ت�سجيل للملكية وقيدها ونقلها وحتويلها. احل�صول على الن�صيب املقرر من توزيعات الأرباح. احل�صول على الن�صيب املقرر من موجودات ال�شركة يف حالة الت�صفية. احل�صول على املعلومات والبيانات اخلا�صة بن�شاط ال�شركة يف الوقت املنا�سب. امل�شاركة يف �إجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها. مراقبة �أداء ال�شركة ب�شكل عام. م�سائلة �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك يف حال �إخفاقهم يف �أداء املهام املناطة بهم.موجز عن �إن�شاء �سجل خا�ص يحفظ لدى وكالة املقا�صة ،وذلك �ضمن متطلبات املتابعة امل�ستمرة للبيانات اخلا�صة
بامل�ساهمني:
وفقاً للإتفاقية املوقعة بني ال�شركة وبني ال�شركة الكويتية للمقا�صة ،يتم حفظ �سجل امل�ساهمني لدى املقا�صة تقيد
فيه املعلومات والبيانات اخلا�صة بامل�ساهمني كما حتتفظ ال�شركة بن�سخة من هذا ال�سجل ويتم التعامل مع املعلومات
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والبيانات الواردة فيه وفقاً لأق�صى درجات احلماية وال�سرية .ويكون هذا ال�سجل متاحاً لذوي ال�ش�أن للإطالع عليه
خالل �ساعات العمل املعتادة لل�شركة.
نبذة عن كيفية ت�شجيع امل�ساهمني على امل�شاركة والت�صويت يف �إجتماعات اجلمعية العامة لل�شركة:
تعمل ال�شركة على ت�شجيع امل�ساهمني على ح�ضور �إجتماعات اجلمعية العامة لل�شركة وامل�شاركة فيها والت�صويت على
قراراتها ،حيث تقوم ال�شركة بالإعالن والإف�صاح عن الدعوة �إىل �إجتماع اجلمعية العامة مت�ضمناً ذلك جدول الأعمال
وزمان ومكان �إنعقاد الإجتماع ،وذلك خالل املواعيد املقررة ومن خالل الو�سائل والآليات املحددة.
كما تتيح ال�شركة للم�ساهمني قبل �إنعقاد �إجتماع اجلمعية العامة بوقت كاف احل�صول على املعلومات والبيانات املرتبطة
ببنود جدول الأعمال .كذلك تتيح ال�شركة للم�ساهمني توكيل غريهم يف ح�ضور �إجتماع اجلمعية العامة والت�صويت على
قراراتها وذلك مبقت�ضى توكيل خا�ص �أو تفوي�ض تعده ال�شركة لهذا الغر�ض .وال تقوم ال�شركة بفر�ض �أية ر�سوم مقابل
ح�ضور امل�ساهمني لإجتماعات اجلمعية العامة.
القاعدة التا�سعة
�إدراك دور �أ�صحاب امل�صالح
نبذة عن النظم وال�سيا�سات التي تكفل احلماية والإعرتاف بحقوق �أ�صحاب امل�صالح:
حتر�ص ال�شركة على حماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح والإعرتاف بها ،وقد �إعتمد جمل�س �إدارة ال�شركة �سيا�سة خا�صة
بحماية حقوق �أ�صحاب امل�صالح ت�شتمل على القواعد والإجراءات التي تكفل احلماية والإعرتاف بحقوق �أ�صحاب
امل�صالح وتتيح ح�صولهم على تعوي�ضات يف حال �إنتهاك �أى من حقوقهم ،وذلك وفقاً للقوانني ذات العالقة املعمول بها
يف دولة الكويت مثل قانون ال�شركات وقانون العمل هذا بالإ�ضافة �إىل العقود املربمة بني ال�شركة و�أ�صحاب امل�صالح و�أية
تعهدات �إ�ضافية تقوم بها ال�شركة جتاههم.
نبذة عن كيفية ت�شجيع �أ�صحاب امل�صالح على امل�شاركة يف متابعة �أن�شطة ال�شركة املختلفة:
حتر�ص ال�شركة على الإ�ستفادة من �إ�سهامات �أ�صحاب امل�صالح وحثهم على امل�شاركة يف متابعة ن�شاطها مبا يتفق مع
حتقيق م�صاحلها ،حيث تعمل ال�شركة على توفري املعلومات والبيانات والتقارير الالزمة لأ�صحاب امل�صالح يف الوقت
املنا�سب ومن خالل طرق وو�سائل الإف�صاح املعمول بها ومنها املوقع الإلكرتوين لل�شركة ،وذلك عن طريق وحدة �ش�ؤون
امل�ستثمرين على النحو �سالف الذكر .كما تتيح لأ�صحاب امل�صالح �إبالغ جمل�س الإدارة عن �أى ممار�سات غري �سليمة
يتعر�ضون �إليها من قبل ال�شركة ،مع توفري ال�سرية واحلماية املنا�سبة للأطراف التي تقوم بالإبالغ بح�سن نية عن تلك
املمار�سات.
القاعدة العا�شرة
تعزيز وحت�سني االداء
موجز عن تطبيق متطلبات و�ضع الآليات التي تتيح ح�صول كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على
برامج ودورات تدريبية ب�شكل م�ستمر:
يتم توفري برنامج تعريفي لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية اجلدد حول �أن�شطة ال�شركة ،وي�شمل ذلك تزويدهم
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بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة وا�سرتتيجيتها والهيكل التنظيمي والتقرير ال�سنوي والبيانات املالية ومواثيق عمل املجل�س
واللجان وال�سيا�سات املعتمدة ف� ً
ضال عن �أية معلومات �أو بيانات �أو تقارير �أو م�ستندات �أخرى.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم �إعداد خطة للربامج التدريبية املنا�سبة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ب�ش�أن ما
ي�ستجد من تطورات يف املجاالت ذات ال�صلة بعمل ال�شركة.
نبذة عن كيفية تقييم �أداء جمل�س الإدارة ككل ،و�أداء كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية:
يتم �إجراء تقييم �سنوي ذاتي ملجل�س الإدارة ككل وم�ساهمة كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س وكل جلنة من جلانه والإدارة
التنفيذية ،وذلك وفق جمموعة من م�ؤ�شرات الأداء املو�ضوعية املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة ،ويتم عر�ض هذا التقييم
على جمل�س الإدارة للمناق�شة وتبني التو�صيات الالزمة يف هذا اخل�صو�ص والتي ت�ستهدف يف النهاية تعزيز قدرات
املجل�س و�أع�ضاءه والإدارة التنفيذية يف كافة املجاالت ذات ال�صلة بعمل ال�شركة.
نبذة عن جهود جمل�س الإدارة بخلق القيم امل�ؤ�س�سية لدى العاملني يف ال�شركة ،وذلك من خالل حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية وحت�سني معدالت الأداء:
يحر�ص جمل�س الإدارة على خلق القيم امل�ؤ�س�سية (  )Value Creationلدى العاملني يف ال�شركة وذلك من خالل
حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية وحت�سني معدالت الأداء والإلتزام بالقوانني واللوائح والقرارات والتعليمات ذات ال�صلة
مبا ي�ساهم يف حتفيز العاملني على العمل امل�ستمر للحفاظ على ال�سالمة املالية لل�شركة.
القاعدة احلادية ع�شر
الرتكيز على �أهمية امل�س�ؤولية الإجتماعية
موجز عن و�ضع �سيا�سة تكفل حتقيق التوازن بني كل من �أهداف ال�شركة و�أهداف املجتمع:
اعتمد جمل�س �إدارة ال�شركة �سيا�سة امل�س�ؤولية الإجتماعية تهدف �إىل ربط �أهداف ال�شركة بالأهداف التي ي�سعى
املجتمع لتحقيقها مع مراعاة اجلوانب الإجتماعية والإقت�صادية للمجتمع من ناحية فر�ص العمل ودعم امل�شروعات
وتوفري برامج توعوية واملبادرات اخلريية والنواحي ال�صحية وحماية البيئة وغري ذلك.
نبذة عن الربامج والآليات امل�ستخدمة والتي ت�ساعد على �إبراز جهود ال�شركة املبذولة يف جمال العمل الإجتماعي:
قامت ال�شركة بو�ضع جمموعة من الربامج التي ت�ضمن �إ�ستمرارية تنفيذ �سيا�سة امل�س�ؤولية الإجتماعية ،حيث تعمل
ال�شركة على امل�ساهمة يف الأن�شطة الإجتماعية والإقت�صادية ب�شكل م�ستمر (اخلريية  -الثقافية – التعليمية – ال�صحية
– البيئية) من خالل و�ضع خطة �سنوية بكافة امل�ساهمات والفعاليات خالل العام مقارنة بال�شركات الأخرى يف نف�س
القطاع ،و�إعتماد خم�ص�ص �سنوي من جمل�س الإدارة واجلمعية العامة لتنفيذ هذه اخلطة ،والإ�شراف على تنفيذها،
والإف�صاح عن ذلك يف التقرير ال�سنوي لل�شركة.
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تقرير بالتعامالت مع الأطراف ذات ال�صله
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني
حتية طيبة وبعد،،,

املحرتمني

املو�ضوع  :تقرير بالتعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة عن ال�سنة
املالية املنتهية يف 31دي�سمرب  2018واملتوقعة لل�سنة املالية املنتهية  31دي�سمرب 2019
فيما يلي بيان بالتعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة وذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2018واملتوقعة عن العام : 2019

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
� -1أر�صدة مت�ضمنة يف بيان املركز املايل -:
 م�ستحق من �أطراف ذات �صلة �إ�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالإجمــايل
� -2أر�صدة مت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع-:
 �أتعاب �إدارة حمفظة -3مزايا ورواتب موظفي الإدارة العليا-:
 رواتب ومزايا �أخرى مزايا نهاية خدمةالإجمــايل

ال�سنة 2018

املتوقع
ال�سنة 2019

263,970

-

5,801

6,381

269,771

6,381

2,473

1,250

338,537

348,693

29,700

30,591

368,237

379,284

تتمثل الأطراف ذات ال�صلة ب�شكل رئي�سي يف �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وموظفي الإدارة الرئي�سيني  ،وال�شركات التابعة،
وامل�ساهمني  ،وال�شركات التي تعترب فيها ال�شركة الأم مالكاً رئي�سياً �أو التي ميار�سون فيها ت�أثرياً جوهرياً تتم كافة
املعامالت مع الأطراف ذات �صلة ب�شروط معتمدة من قبل �إدارة املجموعة .
وتف�ضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،
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طالل زبن الهذال
رئي�س جمل�س الإدارة

البيانـــــات املاليــــة

�شركة �سـرنجي القاب�ضة (�ش.م.ك) عامة و�شركاتها التابعة

ً
(�سابقا �شركة ال�صفاة للطاقة القاب�ضة �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة)
دولة الكويت
البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

الفــهــر�س
املحتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني

ال�صفحة
40 - 36

بيان املركز املايل املجمع

41

بيان الدخل املجمع

42

بيان الدخل ال�شامل املجمع

43

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع

44

بيان التدفقات النقدية املجمع

45

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة

84 - 46
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تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل ال�سادة /امل�ساهمني املحرتمني
�شركة �سرنجي القاب�ضة �ش.م.ك.ع.
دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
الر�أي
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة ل�شركة �سرنجي القاب�ضة �ش.م.ك.ع« .ال�شركة الأم» و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها
جمتمعة «باملجموعة») ،والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  ،2018وبيان الربح �أو اخل�سارة
املجمع ،وبيان الدخل ال�شامل املجمع ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع ،وبيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة
املالية املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة ،مبا يف ذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة.
بر�أينا� ،إن البيانات املالية املجمعة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،املركز املايل املجمع للمجموعة
كما يف  31دي�سمرب  ،2018و�أدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا
للمعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س الر�أي
لقد قمنا ب�أعمال التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق� ،إن م�س�ؤوليتنا وفقا لتلك املعايري قد مت �شرحها �ضمن بند
م�س�ؤوليات مراقب احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة الوارد يف تقريرنا .كما �أننا م�ستقلني عن املجموعة
وفقا ملتطلبات ميثاق الأخالق للمحا�سبني املهنيني ال�صادر عن املجل�س الدويل ملعايري الأخالقيات املهنية للمحا�سبني،
بالإ�ضافة اىل املتطلبات الأخالقية واملتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية يف دولة الكويت ،كما قمنا بااللتزام مب�س�ؤولياتنا
الأخالقية الأخرى مبا يتوافق مع تلك املتطلبات وامليثاق� .أننا نعتقد ب�أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها ،كافية ومالئمة
لتكون �أ�سا�سا يف ابداء ر�أينا.
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�أمور التدقيق الرئي�سية
�إن �أمور التدقيق الرئي�سية هي تلك الأمور التي من ناحية حكمنا املهني كان لها �أهمية كبرية يف تدقيقنا للبيانات املالية
املجمعة للمجموعة لل�سنة احلالية ،ومت مناق�شة هذه الأمور يف �سياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل وعند تكوين ر�أينا
ب�ش�أنها� .إننا ال نقدم ر�أيناً منف� ً
صال حول هذه الأمور .فيما يلي تفا�صيل �أمور التدقيق الرئي�سية التي قمنا بتحديدها
وكيفية معاجلتنا لكل �أمر من هذه الأمور يف �إطار تدقيقنا له.
�أ) الإنخفا�ض يف املدينون التجاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
كما يف  31دي�سمرب  2018بلغت قيمة املدينون التجاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى  3,643,716دينار كويتي (:2017
 5,787,719دينار كويتي)� .إن حتديد خ�سائر الإئتمان املتوقعة يف املدينون التجاريون يتطلب من االدارة اتخاذ القرار
املنا�سب ب�شان تقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية وقدرة العمالء على ال�سداد ،كما �إن هذا يتطلب من
االدارة ان تقوم بافرتا�ضات حول عوامل متعددة تت�ضمن درجات خمتلفة من ممار�سة االحكام وعدم الت�أكد .يوجد لدى
املجموعة مدينون جتاريون هامة مع م�ؤ�س�سات وجهات ومع ذلك يبقى خطر عجز بع�ض العمالء عن ال�سداد مو�ضوعاً
هاماً ولهذه الأ�سباب والهمية هذا البند بالن�سبة لبيان املركز املايل املجمع للمجموعة ف�إننا اعتربناه �أحد �أمور التدقيق
الرئي�سية� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة للمدينون التجاريون مت الإف�صاح عنها �ضمن �إي�ضاح ( )3.8و�إي�ضاح ()25
حول البيانات املالية املجمعة.
ت�ضمنت �إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي ،من بني �أمور �أخرى:
 -1ركزت مراجعتنا على مدى امتثال املجموعة ل�سيا�سات االئتمان والتح�صيل وا�ستف�سرنا عما �إذا كانت هناك تغريات
حدثت عن ال�سنوات ال�سابقة.
 -2راجعنا �أعمار الذمم املدينة التجارية.
 -3راجعنا منوذج خ�سائر االئتمان املتوقعة التي ت�ستخدمه الإدارة لتحديد انخفا�ض القيمة.
لقد �أجرينا اختباراً للمدخالت امل�ستخدمة� ،سواء احلالية �أو التاريخية ،وراجعنا االفرتا�ضات امل�ستخدمة لإحت�ساب
خ�سائر االئتمان املتوقعة.
ب) �إنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة
لدى املجموعة �شهرة بقيمة دفرتية مببلغ  6٫820٫396دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب 6٫820٫396 :2017( 2018
دينار كويتي) .قامت �إدارة املجموعة بالتعاقد مع م�ست�شار خارجي لتحديد القيمة القابلة للإ�سرتداد من وحدات
توليد النقد التي تتعلق بال�شهرة� .إن عملية �إحت�ساب القيمة القابلة للإ�سرتداد ذات طبيعة ذاتية حيث �أنها تت�ضمن
تقديرات وحكم وتقييم لعدة متغريات �أخرى (التدفقات النقدية املتوقعة ومعدل النمو االقت�صادي ومعدل اخل�صم
�إلخ) .ب�سبب هذه التعقيدات ،ف�إننا �أعتربنا هذا الأمر من �أمور التدقيق الرئي�سية� .أف�صحت املجموعة عن ال�شهرة
يف الإي�ضاحات  3.3و .7
لقد قمنا بتقييم مدى معقولية متغري املدخالت املقدمة من قبل الإدارة ،مبا يف ذلك الإفرتا�ضات امل�ستقبلية.
لقد �أخذنا يف االعتبار ا�ستقاللية وكفاءة املقيم اخلارجي مع الإ�ستعانة بخربائنا يف التقييم مل�ساعدتنا يف تقييم
افرتا�ضات وتقديرات املقيم اخلارجي وتقييم مدى مالئمة الإف�صاحات املتعلقة بال�شهرة.
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معلومات �أخرى
�إن الإدارة هي امل�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى .يت�ضمن اجلزء اخلا�ص باملعلومات الأخرى (معلومات واردة يف التقرير
ال�سنوي ،وال يت�ضمن البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احل�سابات عنها) .من املتوقع �أن يتاح لنا التقرير ال�سنوي بعد
تاريخ تقرير مراقبي احل�سابات هذا.
�إن ر�أينا حول البيانات املالية املجمعة ال ي�شمل اجلزء اخلا�ص باملعلومات الأخرى امللحقة بها وال نعرب عن �أي نوع من نتائج
الت�أكيد ب�ش�أنها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي الإطالع على املعلومات الأخرى املبينة �أعاله وحتديد ما
�إذا كانت غري متوافقة ب�صورة مادية مع البيانات املالية املجمعة �أو ح�سبما و�صل �إليه علمنا �أثناء التدقيق �أو وجود �أي �أخطاء
مادية ب�ش�أنها .و�إذا ما تو�صلنا �إىل وجود �أي �أخطاء مادية يف هذه املعلومات الأخرى ،ا�ستناداً �إىل الأعمال التي قمنا بها
على املعلومات الأخرى ،ف�إنه يتعني علينا �إدراج تلك الوقائع يف تقريرنا .لي�س لدينا ما ي�ستوجب �إدراجه يف تقريرنا فيما
يتعلق بهذا ال�ش�أن.
م�س�ؤوليات الإدارة وامل�س�ؤولني عن احلوكمة حول البيانات املالية املجمعة
�إن الإدارة هي اجلهة امل�س�ؤولة عن �إعداد وعر�ض تلك البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل وفقا للمعايري الدولية للتقارير
املالية ،وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه منا�سبا لتمكينها من �إعداد البيانات املالية املجمعة ،بحيث ال تت�ضمن �أية
�أخطاء مادية �سواء كانت ناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ.
ولإعداد تلك البيانات املالية املجمعة ،تكون �إدارة ال�شركة م�س�ؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على حتقيق اال�ستمرارية
واالف�صاح عند احلاجة عن الأمور املتعلقة بتحقيق تلك اال�ستمرارية وتطبيق مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،ما مل يكن بنية
الإدارة ت�صفية املجموعة �أو �إيقاف �أن�شطتها �أو عدم توفر �أية بدائل �أخرى واقعية لتحقيق ذلك.
�إن امل�س�ؤولني عن احلوكمة هم اجلهة امل�س�ؤولة عن مراقبة عملية التقرير املايل للمجموعة.
م�س�ؤوليات مراقب احل�سابات حول تدقيق البيانات املالية املجمعة
�إن �أهدافنا هي احل�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة م�أخوذة ككل ،خالية من �أخطاء مادية� ،سواء
كانت ناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ ،و�إ�صدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على ر�أينا� .إن الت�أكيدات املعقولة هي ت�أكيدات
عالية امل�ستوى ،ولكنها ال ت�ضمن ب�أن مهمة التدقيق املنفذة وفق متطلبات املعايري الدولية للتدقيق� ،سوف تكت�شف دائما
الأخطاء املادية يف حالة وجودها� .إن الأخطاء �سواء كانت منفردة �أو جمتمعة والتي ميكن �أن تن�ش�أ من االحتيال �أو اخلط�أ
تعترب مادية عندما يكون من املتوقع �أن ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية للم�ستخدم واملتخذة بناء على ما ورد يف تلك البيانات
املالية املجمعة.
وكجزء من مهام التدقيق وفق املعايري الدولية للتدقيق ،نقوم مبمار�سة التقديرات املهنية واالحتفاظ مب�ستوى من ال�شك
املهني طيلة �أعمال التدقيق ،كما �أننا نقوم بالتايل:
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•حتديد وتقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة� ،سواء كانت ناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ ،وت�صميم
وتنفيذ �إجراءات التدقيق املالئمة التي تتجاوب مع تلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة التدقيق الكافية واملالئمة لتوفر
لنا �أ�سا�سا لإبداء ر�أينا� .إن خماطر عدم اكت�شاف الفروقات املادية الناجتة عن االحتيال تعترب �أعلى من تلك املخاطر
الناجتة عن اخلط�أ ،حيث �أن االحتيال قد ي�شمل تواط�ؤ� ،أو تزوير� ،أو حذوفات مق�صودة� ،أو عر�ض خاطئ �أو جتاوز
لإجراءات الرقابة الداخلية.
•ا�ستيعاب �إجراءات الرقابة الداخلية التي لها عالقة بالتدقيق لغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة ح�سب
الظروف ،ولكن لي�س لغر�ض ابداء الر�أي حول فعالية �إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة.
•تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املطبقة والإي�ضاحات املتعلقة بها واملعدة
من قبل الإدارة.
•اال�ستنتاج حول مالئمة ا�ستخدام الإدارة للأ�س�س املحا�سبية يف حتقيق مبد�أ اال�ستمرارية ،وبناء على �أدلة التدقيق
التي ح�صلنا عليها� ،سوف نقرر فيما �إذا كان هناك عدم ت�أكد جوهري ومرتبط ب�أحداث �أو ظروف قد ت�شري �إىل
وجود �شكوك جوهرية حول قدرة املجموعة على حتقيق اال�ستمرارية ،و�إذا ما تو�صلنا �إىل وجود عدم ت�أكد جوهري،
ف�إن علينا �أن نلفت االنتباه لذلك �ضمن تقرير التدقيق �إىل الإي�ضاحات املتعلقة بها �ضمن البيانات املالية املجمعة،
�أو يف حالة ما �إذا كانت تلك الإي�ضاحات غري مالئمة ،لتعديل ر�أينا� .إن ا�ستنتاجاتنا �سوف تعتمد على �أدلة التدقيق
التي ح�صلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك ،ف�إنه قد يكون هناك �أحداث �أو ظروف م�ستقبلية قد ت�ؤدي
�إىل عدم قدرة املجموعة على حتقيق اال�ستمرارية.
•تقييم الإطار العام للبيانات املالية املجمعة من ناحية العر�ض والتنظيم ،مبا يف ذلك الإي�ضاحات ،وفيما �إذا كانت تلك
البيانات املالية املجمعة تعك�س املعامالت والأحداث املتعلقة بها ب�شكل يحقق العر�ض ال�شامل ب�شكل عادل.
•احل�صول على دليل تدقيق كايف ومالئم فيما يتعلق باملعلومات املالية للكيانات �أو �أن�شطة الأعمال من خالل املجموعة
بغر�ض �إبداء الر�أي حول البيانات املالية املجمعة� .أننا م�س�ؤولني عن التوجيه ،الإ�شراف والأداء على تدقيق ح�سابات
املجموعة .كما �أننا م�س�ؤولني ب�شكل منفرد فيما يتعلق بر�أينا حول التدقيق.
�إننا نتوا�صل مع امل�س�ؤولني عن احلوكمة حول عدة �أمور من بينها النطاق املخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق
الهامة مبا يف ذلك �أي �أوجه ق�صور جوهرية يف �أدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها �أثناء �أعمال التدقيق.
نزود �أي�ضاً امل�س�ؤولني عن احلوكمة ببيان يفيد بالتزامنا باملتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة فيما يخت�ص بالإ�ستقاللية،
ونبلغهم �أي�ضاً بكافة العالقات والأمور الأخرى التي نرى ب�صورة معقولة �أنها من املحتمل �أن ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا بالإ�ضافة
�إىل التدابري ذات ال�صلة ،متى كان ذلك منا�سباً.
ومن خالل الأمور التي يتم �إبالغ امل�س�ؤولني عن احلوكمة بها ،نحدد تلك الأمور التي ت�شكل الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق
البيانات املالية املجمعة لل�سنة احلالية ،ولذلك تعترب هي �أمور التدقيق الرئي�سية� .إننا نف�صح عن هذه الأمور يف تقرير
مراقبي احل�سابات اخلا�ص بنا ما مل مينع القانون �أو اللوائح الإف�صاح العلني عن هذه الأمور �أو ،يف �أحوال نادرة جداً،
عندما نتو�صل �إىل �أن �أمراً ما يجب عدم الإف�صاح عنه يف تقريرنا لأنه من املتوقع ب�شكل معقول �أن النتائج العك�سية املرتتبة
على هذا الإف�صاح تتجاوز املكا�سب العامة له.
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تقرير حول املتطلبات القانونية والأمور التنظيمية الأخرى
بر�أينا� ،أن ال�شركة الأم مت�سك �سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س
�إدارة ال�شركة الأم فيما يخ�ص البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف تلك ال�سجالت .كذلك فقد ح�صلنا على
املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق ،و�أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن املعلومات التي يتطلبها
قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة  2016والئحته التنفيذية وتعديالتهما ،وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم
وتعديالتهما ،و�أن اجلرد قد �أجري وفقاً للأ�صول املرعية ،ومل يرد لعلمنا �أية خمالفات لأحكام قانون ال�شركات رقم  1ل�سنة
 2016والئحته التنفيذية وتعديالتهما� ،أو لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم وتعديالتهما ،خالل ال�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب  2018على وجه ي�ؤثر مادياً يف ن�شاط ال�شركة الأم �أو يف مركزها املايل املجمع.

في�صل �صقر ال�صقر

خالد ح�سن الأحمد CPA

مراقب ح�سابات ترخي�ص رقم  172فئة «�أ»

�سجل مراقبي احل�سابات رقم  173فئة « �أ «

 BDOالن�صف و�شركاه

ال�سور حما�سبون قانونيون
ع�ضو م�ستقل يف جي جي �أي �سوي�سرا

الكويت في  25مار�س 2019
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البيانـــــات املاليــــة
بيان املركز املايل املجمع
كما يف  31دي�سمرب 2018

املوجودات
املوجودات غري املتداولة
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
ا�ستثمارات عقارية
ال�شهرة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
ودائع لأجل
جمموع املوجودات غري املتداولة

اي�ضاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

املوجودات املتداولة
املخزون
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
مدينو وكالة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع
�أر�صدة لدى البنوك ونقد
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
�أ�سهم خزينة
احتياطي �أ�سهم خزينة
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر
احتياطي ترجمة عملة �أجنبية
خ�سائر مرتاكمة
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة
جمموع حقوق امللكية

دينار كويتي

5
6
7
8
9

3,149,579
1,766,276
6,820,396
81,193
5,195
11,822,639

3,567,724
1,831,583
6,820,396
323,985
6,530
12,550,218

10
11
12
13
14
15

330,712
3,643,716
263,970
1,703,404
5,801
2,299,459
8,247,062
20,069,701

456,196
5,787,719
262,627
453,404
6,674
3,378,367
10,344,987
22,895,205

16
17
18

19

املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
جمموع املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

2018

2017

دينار كويتي

20

20,000,000
181,866
)(181,866
27,456
-

20,000,000
181,866
)(181,866
27,456
)(16,481

)(40,629
)(143,886
)(5,074,509
14,768,432
2,316,533
17,084,965

117,207
)(5,320,769
14,807,413
4,052,792
18,860,205

625,406
625,406

762,643
762,643

2,359,330
2,359,330
2,984,736
20,069,701

3,272,357
3,272,357
4,035,000
22,895,205

�إن الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 46إىل  84ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

					
					
طالل زبن الهذال

رئي�س جمل�س الإدارة				

نا�صر بدر ال�شرهان

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذى
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بيان الدخل املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

اي�ضاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
�إيرادات الن�شاط
تكاليف الن�شاط
جممل الربح
م�صروفات عمومية و�إدارية
ا�ستهالكات واطفاءات
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان املتوقعة
خ�سارة الت�شغيل
ربح من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
خ�سارة الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
ايرادات ايجارات
ايرادات عموالت
عوائد ودائع ا�سالمية
خ�سارة عمالت �أجنبية
رد انخفا�ض فى قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
رد خم�ص�ص مكافات نهاية اخلدمة للموظفني انتفت احلاجة �إليه
خم�ص�ص ال�ضرائب لل�شركات التابعة الأجنبية
ايرادات �أخرى( /م�صاريف)
�صايف (خ�سارة) /ربح ال�سنة قبل �ضريبة دعم العمالة الوطنية
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
�صافى (خ�سارة) /ربح ال�سنة
العائد �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة

21
5و6
11

11
22

19

(خ�سارة) /ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة العائدة مل�ساهمي ال�شركة
الأم (فل�س)

23

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

2,913,747

3,157,425

()2,507,384

)(3,003,784

406,363

153,641

()1,296,794

()1,662,801

()89,521

()99,619

()82,988

()202,737

()1,062,940

)(1,811,516

-

759,428

-

()162,763

321,571

331,443

189,113

111,620

9,522

1,541

()16,921

)(54,793

-

1,130,220

46,889

5,026

()105,028

()59,761

49,792

)(94,481

()568,002

155,964

-

()4,400

()568,002

151,564

()534,690

71,870

()33,312

79,694

()568,002

151,564

()2.68

�إن الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 46إىل  84ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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0.36

البيانـــــات املاليــــة
بيان الدخل ال�شامل املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

اي�ضاح

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

�صايف )خ�سارة( /ربح ال�سنة

()568,002

(اخل�سارة) /الدخل ال�شامل الأخر
بنود ميكن �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إىل بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع:
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
املحول اىل بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع نتيجة �إنخفا�ض يف القيمة
فروقات ترجمة عمليات �أجنبية

-

()153,014

-

162,763

()391,762

()47,783

بنود ال ميكن �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إىل بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع:
خ�سارة القيمة العادلة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�شامل الآخر
اخل�سارة ال�شاملة الأخرى
�إجمايل (اخل�سارة) /الدخل ال�شامل لل�سنة
العائد �إىل:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة

9

151,564

()25,775

-

()417,537

()38,034

()985,539

113,530

()819,931

46,830

()165,608

66,700

()985,539

113,530

�إن الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 46إىل  84ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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-

-

-

الر�صيد يف  1يناير 2017

ربح ال�سنة

الدخل( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى لل�سنة

�إجمايل الدخل( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى
لل�سنة

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

-

حقوق امللكية العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
احتياطي القيمة
العادلة من
موجودات مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
ال�شامل الآخر

-

دينار كويتي دينار كويتي

الغاء االعرتاف عند ا�ستبعاد �شركة تابعة (- )3.2

ر�أ�س املال

احتياطي
ترجمة
عملة
�أجنبية

27,456 )181,866( 181,866 20,000,000
-

-

عالوة
�إ�صدار

خ�سائر
مرتاكمة

()26,230
9,749
9,749

-

�أ�سهم
خزينة

�إجمايل
فرعي
دينار كويتي
-

احتياطي
�أ�سهم خزينة

احل�ص�ص
غري
امل�سيطرة
دينار كويتي
823,685
()34,789
()34,789

احتياطي
التغري يف
القيمة
العادلة

جمموع
حقوق
امللكية
دينار كويتي

71,870
71,870

-

دينار كويتي

دينار كويتي

71,870
()25,040
46,830

-

دينار
كويتي

دينار كويتي
(7,007,698 15,432,272 )5,392,639
79,694
()12,994
66,700

-

دينار كويتي

دينار كويتي
22,439,970
151,564
()38,034
113,530

(- )671,689

18,860,205

-

-

-

الر�صيد يف  1يناير ( 2018املعدل)

خ�سارة ال�سنة

اخل�سارة ال�شاملة الأخرى لل�سنة

�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم - 9
-

-

27,456 )181,866( 181,866 20,000,000
-

-

-

-

()24,148

18,860,205

(- )261,093

�إجمايل اخل�سائر ال�شاملة لل�سنة

-

()671,689

)(16,481
16,481

()3,693,295( )3,021,606

()16,481

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2017
(كما مت تقريره �سابقاً)
117,207
-

-

27,456 (181,866) 181,866 20,000,000

)4,052,792 14,807,413 (5,320,769
-

()16,481
()534,690
()285,241

-

-

117,207
-

()33,312
()132,296

-

-

(4,052,792 14,807,413 )5,320,769
()534,690

()568,002
()417,537

-

الإ�ستحواذ على ح�ص�ص غري م�سيطرة
(اي�ضاح )3.2

-

-

-

-

()24,148

-

()534,690( )261,093

-

()819,931

-

()165,608

-

780,950

780,950

17,084,965

()789,701( )1,570,651

()985,539

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2018
-

27,456 )181,866( 181,866 20,000,000

()40,629

(2,316,533 14,768,432 )5,074,509( )143,886

�إن الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 46إىل  84ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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البيانـــــات املاليــــة

البيانـــــات املاليــــة
بيان التدفقات النقدية املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

اي�ضاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف (خ�سارة) /ربح ال�سنة
تعديالت:
ا�ستهالكات واطفاءات
ربح من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان املتوقعة
خ�سارة الإنخفا�ض يف قيمة �إ�ستثمارات متاحة للبيع
عوائد ودائع ا�سالمية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
رد خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
رد انخفا�ض فى قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
خم�ص�ص ال�ضرائب لل�شركات التابعة الأجنبية

�صايف (النق�ص) /الزيادة يف �أر�صدة لدى البنوك ونقد
�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف بداية ال�سنة
�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف نهاية ال�سنة

دينار كويتي

دينار كويتي

()568,002

151,564

826,150

929,518

-

()759,428

82,988

202,737

-

162,763

()9,522

()1,541

138,228

163,422

()46,889

()5,026

11

-

()1,130,220

22

105,028

59,761

527,981

()226,450

5و6
11

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
املخزون
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
�صايف التغري يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
�ضريبة مدفوعة
املدفوع ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�صايف النقد من( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
املح�صل من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
املح�صل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
املح�صل من بيع �شركة تابعة
�صافى التغري فى مدينو وكالة
�شراء ح�ص�ص غري م�سيطرة
�صافى التغري يف ودائع لأجل
عوائد ودائع ا�سالمية م�ستلمة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف) /الناجت من الأن�شطة الإ�ستثمارية

2018

2017

5
9
3.2
3.2

15

125,484

()137,893

2,051,018

()708,071

()1,343

1,560,224

873

-

()1,281,228

()357,536

1,422,785

130,274

()95,031

()74,802

()110,154

()57,815

1,217,600

()2,343

()484,681

()930,710

-

932,524

217,017

-

-

3,065,000

()1,250,000

()311,113

()789,701

-

1,335

()375

9,522

1,541

()2,296,508

2,756,867

()1,078,908

2,754,524

3,378,367

623,843

2,299,459

3,378,367

�إن الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 46إىل  84ت�شكل جزءاً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.1

الت�أ�سي�س والن�شاط
ت�أ�س�ست �شركة �سرنجي القاب�ضة �ش.م.ك.ع«( .ال�شركة الأم») يف دولة الكويت بتاريخ  22مار�س  1983وفقا لقانون
ال�شركات ،وبناء على قرار اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ � 7أبريل  ،2016وافق امل�ساهمون على
تغيري ا�سم ال�شركة من �شركة ال�صفاة للطاقة القاب�ضة �ش.م.ك.ع� .إىل �شركة �سرنجي القاب�ضة �ش.م.ك.ع� .إن �أ�سهم
ال�شركة الأم مدرجة يف بور�صة الكويت.
وفقا لقرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة يف  15مايو  ،2007متار�س ال�شركة ن�شاطها وفقاً لل�شريعة
الإ�سالمية� .إن الأن�شطة الرئي�سية وفقا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة الأم هي كما يلي:
 متلك �أ�سهم �شركات م�ساهمة كويتية �أو �أجنبية وكذلك �شركات ذات م�سئولية حمدودة واال�شرتاك يف ت�أ�سي�سهذه ال�شركات و�إدارتها و�إقرا�ضها وكفالتها لدى الغري.
 متويل ال�شركات التي متتلكها وكفالتها لدى الغري على �أال تقل ن�سبة م�شاركة ال�شركة الأم يف ر�أ�س مال تلكال�شركات عن  20%على الأقل.
 متلك حقوق امللكية ال�صناعية من براءات اخرتاع �أو عالمات جتارية �صناعية �أو ر�سوم �صناعية �أو �أية حقوق�أخرى تتعلق بذلك وت�أجريها ل�شركات �أخرى ال�ستغاللها �سواء داخل �أو خارج الكويت.
 متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها وفقا ملا ي�سمح به القانون. ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة الأم عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل�شركات متخ�ص�صة.
تت�ألف البيانات املالية املجمعة للمجموعة من ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة (ي�شار �إليها جمتمعة بـ «املجموعة»)
(اي�ضاح .)3.2
يقع مكتب �أعمال ال�شركة الأم امل�سجل يف حويل� ،شارع بريوت ،مقر جمموعة ال�صفاة ،الدور ال�سابع� .ص.ب.
 27728ال�صفاة 13138 ،دولة الكويت.
متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية املجمعة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم بتاريخ  25مار�س 2019
ميتلك م�ساهمي ال�شركة الأم احلق يف تعديل هذه البيانات املالية املجمعة يف اجلمعية العمومية ال�سنوية.

.2

تطبيق معايري دولية جديدة ومعدلة للمعايري الدولية للتقارير املالية

�أ)

املعايري والتعديالت �سارية التطبيق اعتبار ًا من  1يناير 2018
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من قبل املجموعة مماثلة لتلك املطبقة يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء التغريات
الناجتة عن تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة التالية وتعديالتها:
املعيار الدويل للتقارير املالية  :9الأدوات املالية
قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  :9الأدوات املالية بدءاً من  1يناير  .2018مل تقم
املجموعة بتعديل معلومات املقارنة لعام  2017كما هو م�سموح به مبوجب الأحكام االنتقالية اخلا�صة باملعيار.
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لذلك ،ف�إن املعلومات املعرو�ضة لعام  2017ال تعك�س متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9وال ميكن
مقارنتها باملعلومات املعرو�ضة لعام  .2018كما مت الإعرتاف بالفروق يف القيمة الدفرتية للأ�صول املالية الناجتة
من تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9يف الأرباح املرحلة واالحتياطيات كما يف  1يناير .2018
وفيما يلي ملخ�ص بالتغيريات الرئي�سية لل�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة الناجتة من تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم :9
ت�صنيف وقيا�س الأ�صول املالية:
تقوم املجموعة بت�صنيف �أ�صولها املالية عند القيا�س املبدئي وفقاً للفئات التالية:
 الأ�صول املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة الأ�صول املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر. الأ�صول املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.الأ�صول املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة:
يتم ت�سجيل الأ�صل املايل بالتكلفة املطف�أة �إذا ا�ستوفى ال�شرطني التاليني:
	�أن يكون حمتفظ به يف �إطار منوذج عمل يهدف �إىل الإحتفاظ بالأ�صول لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية.	�أن ت�ؤدي �شروطه التعاقدية يف تواريخ حمددة �إىل تدفقات نقدية متثل فقط دفعات لأ�صل املبلغ والربح على�أ�صل املبلغ القائم.
يتم قيا�س الأ�صول املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة الحقاً بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي .ويتم
الإعرتاف ب�إيرادات العائد و�أرباح وخ�سائر حتويل العمالت الأجنبية وانخفا�ض القيمة يف بيان الربح �أو اخل�سارة
املجمع كما يتم الإعرتاف ب�أي ربح �أو خ�سارة من اال�ستبعاد يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.
الأ�صول املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل الآخر:
ا�ستثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
عند الإعرتاف املبدئي ،تقوم املجموعة باتخاذ قرار ال يقبل الإلغاء بت�صنيف بع�ض من ا�ستثماراتها يف حقوق
امللكية كا�ستثمارات �أ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �إن ا�ستوفت تعريف حقوق امللكية وفقاً
ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  32الأدوات املالية :العر�ض وال يتم االحتفاظ بها بغر�ض املتاجرة .ويتم حتديد هذا
الت�صنيف لكل �أداة على حدة.
ومن ثم يتم قيا�س ا�ستثمارات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر بالقيمة العادلة.
ويتم الإعرتاف بالتغريات يف القيم العادلة مبا يف ذلك بند حتويل العمالت الأجنبية كجزء من حقوق امللكية.
�أما الأرباح واخل�سائر الرتاكمية املعرتف بها م�سبقاً يف الدخل ال�شامل الآخر فيتم نقلها �إىل الأرباح املرحلة عند
الإ�ستبعاد وال يتم الإعرتاف بها يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع .ويتم الإعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح من
ا�ستثمارات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع ما مل متثل
ب�شكل وا�ضح ا�سرتداداً جلزء من تكلفة اال�ستثمار ويف هذه احلالة يتم الإعرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر .وال
تخ�ضع ا�ستثمارات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر �إىل تقييم انخفا�ض القيمة.
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الأ�صول املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أو اخل�سارة:
متثل الأ�صول املالية يف هذه الفئة تلك الأ�صول التي مت حتديدها �إما من قبل الإدارة عند الإعرتاف املبدئي �أو
تلك التي يتطلب ب�شكل �إجباري �أن يتم قيا�سها بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .9وتقوم
الإدارة بتعيني �أداة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة والتي ت�ستوفى فيما دون ذلك متطلبات القيا�س
بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،فقط �إن �ألغت �أو خف�ضت ب�شكل كبري اختالفاً
حما�سبياً كان من املمكن �أن ين�ش�أ �إن مل يتم القيام بذلك .ويجب �أن يتم قيا�س الأ�صول املالية التي متتلك تدفقات
نقدية تعاقدية ال متثل فقط دفعات لأ�صل املبلغ �أو العائد بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة وذلك
ب�شكل �إلزامي.
ويتم الحقاً قيا�س الأ�صول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة بالقيمة العادلة .ويتم الإعرتاف
بالتغريات يف القيمة العادلة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع .ويتم الإعرتاف ب�إيرادات توزيعات الأرباح من
ا�ستثمارات الأ�سهم بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع عند ت�أكيد احلق
يف الدفعة.
تقييم منوذج العمل
حتدد املجموعة منوذج عملها يف امل�ستوى الذي يعرب ك�أف�ضل ما يكون عن كيفية �إدارة املجموعات للأ�صول املالية
لتحقيق هدف عملها .وال يتم تقييم منوذج العمل على �أ�سا�س كل �أداة على حدة ولكن على م�ستوى �أكرب للمحافظ
املجمعة وي�ستند �إىل عدد من العوامل التي ميكن مالحظتها .وتت�ضمن املعلومات التي تو�ضع بعني الإعتبار ما يلي:
 ال�سيا�سات والأهداف املبينة للمحفظة ولعمل تلك ال�سيا�سات يف الواقع العملي. املخاطر التي ت�ؤثر على �أداء النموذج التجاري (والأ�صول املالية املحتفظ بها يف �إطار منوذج العمل) وكيفية �إدارةهذه املخاطر.
 تكرار وحجم وتوقيت املبيعات يف الفرتات ال�سابقة و�أ�سباب هذه املبيعات والتوقعات املنتظرة منها حول ن�شاطاملبيعات امل�ستقبلي.
ي�ستند تقييم النموذج التجاري �إىل �سيناريوهات متوقعة ب�شكل معقول دون و�ضع «�أ�سو�أ الأحوال» �أو «احلالة
امل�ضغوطة» بعني الإعتبار .ويف حال ما �إذا مت حتقيق تدفقات نقدية بعد الإعرتاف املبدئي ب�شكل يختلف عن
التطلعات الأ�صلية للمجموعة ،ال تقوم املجموعة بتغيري ت�صنيف الأ�صول املالية املتبقية املحتفظ بها يف هذا
النموذج التجاري ولكنها تقوم ب�إدراج هذه املعلومات عند تقييم الأ�صل املايل الذي ن�ش�أ حديثاً �أو مت �شرا�ؤه حديثاً
ف�صاعدا.
تقييم ما �إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متثل فقط �أ�صل املبلغ والربح (اختبار )SPPI
تقوم املجموعة بتقييم ال�شروط التعاقدية للأ�صول املالية لتحديد ما �إذا كانت ت�ستوفى اختبار ( .)SPPIويتم
تعريف “�أ�صل املبلغ” لأغرا�ض تتعلق بهذا الإختبار على �أنه القيمة العادلة للأ�صل املايل عند الإعرتاف املبدئي
وقد يتغري على مدار عمر الأ�صل املايل .ويتم تعريف الربح على �أنه مقابل للقيمة الزمنية للمال وملخاطر الإئتمان
املرتبطة ب�أ�صل املبلغ وملخاطر وتكاليف الإقرتا�ض الرئي�سية الأخرى بالإ�ضافة �إىل هام�ش الربح .ويف �سبيل تقييم
ما �إذا كانت التدفقات النقدية متثل فقط دفعات �أ�صل املبلغ والربح ،تقوم املجموعة بالنظر فيما �إذا كان الأ�صل
املايل يحتوي �شرطاً تعاقدياً ميكنه تغيري وقت ومبلغ التدقفات التعاقدية بحيث ال ي�ستوفى هذا ال�شرط .وتقوم
املجموعة بالنظر فيما يلي:
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-

الأحداث الطارئة التي ميكن �أن تغري مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
عنا�صر الرفع املايل؛
الدفعات املقدمة و�شروط التمديد؛
ال�شروط التي حتد من مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من بع�ض الأ�صول بعينها (مثل ترتيبات عدم
الرجوع على الأ�صل)؛
العنا�صر التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال مثل �إعادة ال�ضبط الدوري لأ�سعار العائد.

ال ت�ؤدي ال�شروط التعاقدية التي تقدم ما يزيد عن احلدود الدنيا للتعر�ض للمخاطر �أو التقلب يف التدفقات
النقدية التعاقدية والتي تكون غري ذات عالقة برتتيب الإقرتا�ض الرئي�سي �إىل تدفقات نقدية تعاقدية تعترب فقط
دفعة لأ�صل املبلغ والربح .ويف تلك احلاالت ،يتم قيا�س الأ�صل املايل بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
�إعادة ت�صنيف الأ�صول املالية
ال تقوم املجموعة ب�إعادة ت�صنيف �أ�صولها املالية بعد الإعرتاف املبدئي �إال يف ظل احلاالت الإ�ستثنائية التي تقوم
بها املجموعة الإ�ستحواذ على خط جتاري �أو بيعه �أو �إنها�ؤه.
انخفا�ض قيمة الأ�صول املالية
تقوم املجموعة بالإعرتاف باخل�سائر الإئتمانية املتوقعة ( )ECLكما يلي:
املرحلة الأوىل :خ�سائر االئتمان املتوقعة لـ � 12شهر ًا
تقوم املجموعة بقيا�س خم�ص�صات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سارة الإئتمان املتوقعة لفرتة � 12شهراً على الأ�صول
املالية متى مل يكن هناك زيادة كبرية يف خماطر الإئتمان منذ الإعرتاف املبدئي �أو على االنك�شافات التي مت
حتديد �أنها ذات خماطر ائتمان منخف�ضة يف تاريخ التقرير .وتعترب املجموعة �أن الأ�صل املايل ذو خماطر
ائتمان منخف�ضة عندما يكون ت�صنيف خماطر االئتمان اخلا�صة بها تتما�شى مع التعريف املفهوم عاملياً لـ «درجة
اال�ستثمار».
ً
ائتمانيا
املرحلة الثانية :خ�سائر االئتمان املتوقعة لفرتة العمر غري منخف�ض القيمة
تقوم املجموعة بقيا�س خم�ص�صات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سارة االئتمان املتوقعة طول فرتة عمر الأ�صول املالية
متى مل يكن هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف املبدئي ولكن دون تعر�ضها النخفا�ض القيمة
ائتمانياً.
ً
ائتمانيا
املرحلة الثالثة :خ�سائر االئتمان املتوقعة لفرتة العمر منخف�ض القيمة
تقوم املجموعة بقيا�س خم�ص�صات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سارة االئتمان املتوقعة طوال فرتة عمر الأ�صول املالية
التي مت تعيينها كمنخف�ضة القيمة ائتمانياً بناءاً على دليل مو�ضوعي النخفا�ض القيمة.
�إن خ�سائر االئتمان املتوقعة طوال عمر البند هي خ�سائر ائتمان متوقعة تنتج من جميع �أحداث الإخالل املتوقعة
على مدار العمر املتوقع للأداة املالية .ومتثل فرتة الـ � 12شهراً من خ�سائر االئتمان املتوقعة جزءاً من خ�سائر
االئتمان املتوقعة طوال عمر الأداة والتي تنتج من �أحداث الإخالل املحتملة خالل فرتة � 12شهراً التالية لتاريخ
التقرير .يتم احت�ساب ك ً
ال من خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة وخ�سائر االئتمان املتوقعة لفرتة 12
�شهراً �سواء ب�شكل منفرد �أو ب�شكل جممع بناءاً على طبيعة املحفظة الأ�سا�سية للأدوات املالية.
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ت�أثري تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9

موجودات مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
ال�شامل الآخر

ا�ستثمارات متاحة
للبيع

قرو�ض وذمم مدينة
قرو�ض وذمم مدينة
موجودات مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو
اخل�سارة
قرو�ض وذمم مدينة
قرو�ض وذمم مدينة

الت�صنيف اجلديد
ً
وفقا للمعيار
الت�صنيف ال�سابق
ً
وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل للتقارير
املالية 9
الدويل 39
�إي�ضاح

�أ

ب

ج

د

التكلفة املطف�أة
التكلفة املطف�أة
موجودات مالية
بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو
اخل�سارة
التكلفة املطف�أة
التكلفة املطف�أة

قرو�ض وذمم دائنة

التكلفة املطف�أة

323,985

5,369,539

القيمة الدفرتية
ً
وفقا ملعيار
ال�سابقة
املحا�سبة الدويل
39
دينار كويتي

-

-

�إعادة قيا�س
(خ�سائر االئتمان
املتوقعة)
دينار كويتي

-

-

�إعادة ت�صنيف
دينار كويتي

323,985

5,369,539

6,674
453,404
3,378,367
9,794,596

3,272,357

262,627

-

-

3,272,357

-

-

-

-

-

6,674
453,404
3,378,367
9,794,596

3,272,357

-

262,627

القيمة الدفرتية
ً
وفقا
اجلديدة
للمعيار الدويل
للتقارير املالية 9
دينار كويتي

يو�ضح اجلدول التايل فئات الت�صنيف والقيا�س ال�سابقة وفقاً ملعيار املحا�سبة الدولية رقم  39وفئات الت�صنيف والقيا�س اجلديدة وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  9وذلك للأ�صول املالية للمجموعة كما يف  1يناير :2018

املوجودات املالية

ا�ستثمارات متاحة للبيع
مدينون جتاريون وذمم مدينة
�أخرى (با�ستثناء مدفوعات
مقدما ودفعات مقدمة)
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة
مدينو وكالة
النقد والنقد املعادل
جمموع املوجودات املالية

املطلوبات املالية
ذمم دائنة ومطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات املالية
3,272,357
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املعيار الدويل للتقارير املالية  :9الأدوات املالية
متثل �أ�سهم حقوق امللكية تلك اال�ستثمارات التي تنوي املجموعة االحتفاظ بها على املدى الطويل لأغرا�ض
�إ�سرتاتيجية .وفقاً ملا ي�سمح به املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .9قامت املجموعة بتحديد هذه اال�ستثمارات
يف تاريخ التطبيق املبدئي على �أن يتم قيا�سها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
على عك�س معيار املحا�سبة الدويل  ،39لن يتم �إعادة ت�صنيف احتياطي القيمة العادلة املرتاكم املتعلق بهذه
اال�ستثمارات �إىل بيان الربح �أو اخل�سارة.
 مدينون جتاريون وذمم مدينة �أخرى التي مت ت�صنيفها كقرو�ض ومدينون مبوجب معيار املحا�سبة الدويل 39ت�صنف حالياً بالتكلفة املطف�أة.
 املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات �صلة مت ت�صنيفها كقرو�ض ومدينون مبوجب معيار املحا�سبة الدويل 39ت�صنف حالياً بالتكلفة املطف�أة.
 متثل �أ�سهم حقوق امللكية تلك الإ�ستثمارات التي تنوي املجموعة االحتفاظ بها على املدى الق�صري لأغرا�ضالتداول .وفقا ملا ي�سمح به املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،9قامت املجموعة بتحديد هذه اال�ستثمارات
يف تاريخ التطبيق املبدئي على �أن يتم قيا�سها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة مع
�إثبات جميع التغريات يف موجودات مالية بالقيمة العادلة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.
 مل يكن هناك ت�أثري يف ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية.املعيار الدويل للتقارير املالية  :15الإيرادات من العقود مع العمالء
قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  :15الإيرادات من العقود مع العمالء بدءاً من  1يناير
 .2018ويحل هذا املعيار حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم « 11العقود الإن�شائية» ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 18
«الإيرادات» بالإ�ضافة �إىل التف�سريات ال�صادرة من جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية �أرقام  13و  15و 18
والتف�سري ال�صادر من جلنة التف�سريات الدائمة ( )SICرقم  .31يقوم هذا املعيار بتاليف االختالفات ونقاط ال�ضعف
يف املتطلبات ال�سابقة لالعرتاف بالإيرادات كما يقدم �إطار عمل �أكرث قوة للتعامل مع م�شكالت الإيرادات ولتح�سني
قابلية مقارنة ممار�سات االعرتاف بالإيراد على م�ستوى املن�ش�آت والقطاعات والواليات الق�ضائية و�أ�سواق ر�أ�س املال.
يتمثل املبد�أ الأ�سا�سي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15يف �أنه يتعني على املن�ش�أة قيد �إيراداتها لتحديد حتويل
ال�سلع �أو اخلدمات املوعود بتقدميها �إىل العمالء بقيمة تعك�س املقابل الذي تتوقع املن�ش�أة احل�صول عليه مقابل تلك
ال�سلع واخلدمات .مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية  ،15ت�سجل املن�ش�أة الإيرادات عند ا�ستيفاء التزام الأداء.
لي�س لهذه التعديالت �أي ت�أثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
تعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  :2ت�صنيف وقيا�س معامالت ال�سداد على �أ�سا�س الأ�سهم
�سوف ي�سري هذا التعديل على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2018وتتناول هذه التعديالت ثالثة
جوانب ر�سمية كما يلي:
 ت�أثريات �شروط الإ�ستحقاق على قيا�س الت�سويات النقدية ملعامالت ال�سداد على �أ�سا�س الأ�سهم. ت�صنيف معامالت ال�سداد على �أ�سا�س الأ�سهم مع خ�صائ�ص الت�سوية بال�صايف للإلتزامات ال�ضريبية املقتطعة. املحا�سبة حيث �أن تعديل بنود و�شروط معامالت ال�سداد على �أ�سا�س الأ�سهم والذي يغري ت�صنيفها من ت�سويةنقدية �إىل ت�سوية حقوق امللكية.
لي�س لهذه التعديالت �أي ت�أثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
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تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل  :40حتويالت العقارات الإ�ستثمارية
�إن التعديل على هذا املعيار والذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2018مع ال�سماح
بالتطبيق املبكر .تو�ضح التعديالت �أن التحويل �إىل /من العقارات الإ�ستثمارية يتطلب من العقارات الإ�ستثمارية
تقييم ما �إذا كان العقار يلبي� ،أو توقف عن تلبية ،تعريف العقارات الإ�ستثمارية ،مدعومة ب�أدلة ميكن مالحظتها �أن
هناك تغيري يف اال�ستخدام قد حدث .تو�ضح التعديالت كذلك احلاالت غري املدرجة يف معيار املحا�سبة الدويل
 40قد يدل على تغيري يف الإ�ستخدام ،و�أن التغيري يف الإ�ستخدام ممكن للعقارات قيد الإن�شاء (�أي �أن التغيري يف
الإ�ستخدام ال يقت�صر على العقارات املكتملة).
لي�س لهذه التعديالت �أي ت�أثري على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية دورة :2016-2014
ت�سري هذه التح�سينات على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2018وال يتوقع �أن يكون لها ت�أثري مادي
على البيانات املالية املجمعة للمجموعة .وهي تت�ضمن:
املعيار الدويل للتقارير املالية  :1اعتماد املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمرة الأوىل
حتذف التعديالت بع�ض الإعفاءات ق�صرية الأجل يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية  1لأن فرتة التقرير التي
تطبق فيها الإعفاءات قد �أنتهت .وعلى هذا النحو ،مل تعد هذه الإعفاءات قابلة للتطبيق.
معيار املحا�سبة الدويل  :28الإ�ستثمار يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة
تو�ضح التعديالت �أن خيار م�ؤ�س�سة ر�أ�س املال الإ�ستثماري والكيانات املماثلة الأخرى لقيا�س الإ�ستثمارات يف �شركات
زميلة وامل�شاريع امل�شرتكة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة متاح ب�شكل منف�صل لكل من �شركة زميلة �أو
م�شروع م�شرتك ،ويجب �إجراء هذا الإختيار عند الإعرتاف املبدئي لل�شركة الزميلة �أو امل�شروع امل�شرتك.
فيما يتعلق باختيار املن�ش�أة غري الإ�ستثمارية للإحتفاظ بقيا�س القيمة العادلة املطبق من قبل �شركاتها الزميلة
وامل�شاريع امل�شرتكة والتي كانت من�ش�آت ا�ستثمارية عند تطبيق طريقة حقوق امللكية ،ف�إن التعديالت تقدم تو�ضيحاً
مماث ً
ال ب�أن هذا الإختيار متاح لكل من�ش�أة ا�ستثمارية �شركة زميلة �أو من�ش�أة ا�ستثمارية م�شروع م�شرتك .
ً
مقدما
تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  :22معامالت العملة الأجنبية واملبالغ املدفوعة
ي�سري هذا التف�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2018مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .ميكن
للكيانات تطبيق التف�سري �إما ب�أثر رجعي �أو م�ستقبلي .تنطبق �أحكام انتقالية على التطبيق م�ستقبلي.
يتناول تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  22كيفية حتديد «تاريخ املعاملة» لغر�ض حتديد �سعر
ال�صرف امل�ستخدم عند الإعرتاف املبدئي ب�أ�صل �أو امل�صروف �أو الإيراد ،عندما يتم دفع هذا البند �أو ا�ستالمه مقدماً
بعملة �أجنبية مما �أدى �إىل الإعرتاف بالتزام غري نقدي (على �سبيل املثال ،الت�أمينات غري امل�سرتدة �أو الإيرادات
امل�ؤجلة).
يحدد التف�سري �أن تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تعرتف فيه املن�ش�أة مبدئياً باملوجودات غري النقدية �أو املطلوبات
غري النقدية النا�شئة عن الدفع �أو اال�ستالم مقدماً� .إذا كان هناك مدفوعات �أو اي�صاالت متعددة مقدماً ،ف�إن
التف�سري يتطلب من املن�ش�أة حتديد تاريخ املعاملة لكل دفعة مقدمة �أو اي�صال.
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ب) معايري وتف�سريات �صادرة لكنها غري �سارية
�إن املعايري اجلديدة واملعدلة التالية قد مت �إ�صدارها من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ،ومل يتم تطبيقها من
قبل املجموعة:
املعيار الدويل للتقارير املالية  :16الت�أجري
�سوف ي�سري هذا املعيار للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2019يحل هذا املعيار حمل معيار املحا�سبة
الدويل رقم « 17الت�أجري» حيث يتطلب من امل�ست�أجرين �إثبات جميع عقود الت�أجري يف امليزانية العمومية بطريقة
مماثلة لعقود الت�أجري التمويلي وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  17مع ا�ستثناءات حمدودة للموجودات املنخف�ضة
القيمة وعقود الت�أجري ق�صرية الأجل .كما يف تاريخ بدء عقد الت�أجري �سيعرتف امل�ست�أجر بالتزام �سداد دفعات
الإيجار و�أ�صل ميثل احلق يف ا�ستخدام الأ�صل املعني خالل فرتة الت�أجري.
ال يتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي تاثري مادي على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.
.3

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

3.1

�أ�سا�س الإعداد
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة
الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية ،على �أ�سا�س مبد�أ التكلفة التاريخية
فيما عدا بع�ض االدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة كما هو مبني يف ال�سيا�سات املحا�سبية �أدناه.
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملعايري التقارير املالية يتطلب �إ�ستخدام بع�ض التقديرات املحا�سبية
للمجموعة .يت�ضمن �إي�ضاح ( )4التقديرات والإفرتا�ضات املحا�سبية الهامة التي مت اتخاذها يف اعداد البيانات
املالية املجمعة وت�أثريها.

3.2

�أ�سا�س التجميع
ت�شتمل البيانات املالية املجمعة على البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة حتى  31دي�سمرب � .2018إن
تاريخ البيانات املالية لكافة ال�شركات التابعة هو  31دي�سمرب.
عندما يكون لل�شركة الأم ال�سيطرة على �شركة م�ستثمر فيها ،ف�إنه يتم ت�صنيفها على �أنها �شركة تابعة .ت�سيطر
ال�شركة الأم على ال�شركة امل�ستثمر فيها �إذا توافرت لديها العنا�صر الثالثة التالية بالكامل:
 ال�سيطرة على ال�شركة امل�ستثمر فيها؛ التعر�ض للمخاطر يف العوائد املتغرية من ال�شركة امل�ستثمر فيها؛ قدرة امل�ستثمر على ا�ستخدام �سيطرته بحيث ي�ؤثر على هذه العائدات املتغرية.يتم �إعادة تقييم ال�سيطرة عندما ت�شري احلقائق والظروف �إىل احتمالية حدوث تغري يف �أي من عنا�صر ال�سيطرة
هذه.
تن�ش�أ ال�سيطرة الفعلية يف احلاالت التي يكون لل�شركة الأم فيها القدرة على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة لل�شركة
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امل�ستثمر فيها دون �أن يكون لديها غالبية حقوق الت�صويت .عند حتديد ما �إذا كانت ال�سيطرة الفعلية موجودة �أم
ال ،ت�أخذ ال�شركة الأم يف االعتبار كافة احلقائق والظروف ذات ال�صلة مبا يف ذلك ما يلي:
 حجم حقوق ت�صويت ال�شركة الأم بالن�سبة �إىل حجم توزيع الأطراف الأخرى التي لديها حقوق ت�صويت. حقوق الت�صويت املحتملة اجلوهرية التي متلكها ال�شركة الأم والأطراف الأخرى. الرتتيبات التعاقدية الأخرى النماذج التاريخية يف ح�ضور الت�صويت.تدرج البيانات املالية لل�شركة التابعة يف البيانات املالية املجمعة من تاريخ بدء ال�سيطرة الفعلية حتى تاريخ انتهاء
هذه ال�سيطرة .يتم جتميع البيانات املالية لل�شركة التابعة على �أ�سا�س كل بند من خالل �إ�ضافة البنود املت�شابهة
للموجودات واملطلوبات والدخل وامل�صروفات .عند التجميع يتم ا�ستبعاد الأر�صدة واملعامالت بني ال�شركات
بالكامل مبا فيها الأرباح �أو اخل�سائر والأرباح واخل�سائر غري املحققة بني ال�شركات .يتم تعديل املبالغ الواردة يف
البيانات املالية لل�شركة التابعة ،حيثما كان ذلك �ضروريا ،ل�ضمان توافقها مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي تطبقها
املجموعة.
يتم حتديد احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف �صايف موجودات ال�شركة التابعة املجمعة ب�شكل منف�صل عن حقوق ملكية
املجموعة يف هذه ال�شركة .تتكون احل�ص�ص غري امل�سيطرة من مبلغ تلك احلقوق يف تاريخ الدمج الفعلي للأعمال
واحل�صة غري امل�سيطرة للمن�ش�أة يف التغريات يف حقوق امللكية منذ تاريخ الدمج� .إن اخل�سائر �ضمن �شركة تابعة
تعود �إىل احل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى �إذا �أدى ذلك �إىل عجز يف الر�صيد.
�إن التغريات يف ح�ص�ص ملكية املجموعة يف ال�شركة التابعة التي ال ينتج عنها فقدان ال�سيطرة على هذه ال�شركة
يتم املحا�سبة عنها كمعامالت حقوق ملكية .بالن�سبة للم�شرتيات من احل�ص�ص غري امل�سيطرة يتم ت�سجيل الفرق
بني �أي مبلغ مدفوع واحل�صة امل�شرتاه املتعلقة به من القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة يف حقوق
امللكية .يتم �أي�ضا ت�سجيل الربح �أو اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعادات احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف حقوق امللكية.
عندما تتوقف �سيطرة املجموعة يتم �إعادة قيا�س �أي ح�صة حمتفظ بها يف حقوق امللكية �إىل قيمتها العادلة و�إثبات
التغري يف القيمة الدفرتية يف بيان الدخل املجمع.
القيمة العادلة هي القيمة الدفرتية الأولية لأغرا�ض االحت�ساب الالحق للح�صة املحتفظ بها ك�شركة زميلة �أو
م�شروع م�شرتك �أو �أ�صل مايل .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أي مبالغ مت �إثباتها �سابقا يف بيان الدخل ال�شامل الآخر
تتعلق بهذه املن�ش�أة يتم احت�سابها كما لو كانت املجموعة قد قامت مبا�شرة با�ستبعاد هذه املوجودات �أو املطلوبات
(�أي �أنه يتم �إعادة ت�صنيفها يف بيان الدخل �أو حتويلها مبا�شرة �إىل الأرباح املرحلة وفقا ملا حتدده املعايري الدولية
للتقارير املالية ذات ال�صلة).
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فيما يلي ال�شركات التابعة لل�شركة الأم التي مت جتميعها يف هذه البيانات املالية مع ن�سبة امللكية كما يف 31
دي�سمرب:
ا�سم ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س

ملكية مبا�شرة:

�شركة �سرنجى �سرفي�سز خلدمات الطاقة
�ش.م.ك( .مقفلة) و�شركاتها التابعة *

الكويت

ال�شركة ال�شرقية ال�صناعية خلدمات البرتول
�ش.م.ب( .مقفلة) و�شركاتها التابعة

البحرين

ن�سبة امللكية ()%
2018

2017

94.57

91.05

100

100

الن�شاط الرئي�سي

الأن�شطة امل�ساندة حلفر �أبار النفط
و�أعمال ال�صيانة املتعلقة بها
�إمتالك امللكية الفكرية ال�صناعية
واال�ستثمار يف الأدوات املالية

ملكية غري مبا�شرة:
ال�شركة ال�شرقية الوطنية للخدمات النفطية
�ش.م.ك( .مقفلة) و�شركاتها التابعة

الكويت

86.71

67.71

الأن�شطة امل�ساندة حلفر �أبار النفط
و�أعمال ال�صيانة املتعلقة بها

ال�شركة ال�شرقية الدولية خلدمات فح�ص
الأبار ذ.م.م .و�شركتها التابعة

الكويت

70

70

�صيانة املن�ش�آت النفطية والأبار
وم�صايف النفط

�شركة ال�شرق الأو�سط للت�شغيل الأيل ذ.م.م.

البحرين

85

85

ا�سترياد وتوريد الأجهزة الإلكرتونية
وقطع الغيار

كونر�ستون ذ.م.م.

البحرين

65

65

ا�سترياد وتوريد مواد البناء

ايو�س لال�ست�شارات ذ.م.م

البحرين

100

100

خدمة �إدارة املرافق و�أعمال
اال�ست�شارات

* خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ب�شراء �أ�سهم �إ�ضافية من �شركة �سرنجي �سرفي�سز خلدمات الطاقة �ش.م.ك.
(مقفلة) وال�شركة ال�شرقية الوطنية خلدمات البرتول �ش.م.ك( .مقفلة) ب�إجمايل مبلغ وقدره  789٫701دينار
كويتي .نتيجة لهذه العملية �إرتفعت ح�صة املجموعة يف كال ال�شركتني من � %91.05إىل  %94.57و من %67.71
�إىل  %86.71على التوايل ،ومت ت�سجيل �أرباح وقدرها  780٫950دينار كويتي مبا�شرة يف بيان التغريات يف
حقوق امللكية املجمع كزيادة يف الأرباح املرحلة ،وانخف�ضت ح�ص�ص اجلهات غري امل�سيطرة مببلغ 1,570٫651
دينار كويتي.
خالل ال�سنة ال�سابقة ،باعت املجموعة  %60من ال�شركة احلفر الوطنية مببلغ  10٫000٫000دوالر �أمريكي
مبا يعادل  3٫065٫000دينار كويتي .نتيجة لهذا ،انخف�ضت احل�ص�ص غري امل�سيطرة مببلغ  3٫021٫606دينار
كويتي.
3.3

دمج الأعمال
يتم املحا�سبة عن عمليات الدمج لل�شركات التابعة والأعمال با�ستخدام طريقة االمتالك .يتم قيا�س املقابل املحول
يف دمج الأعمال بالقيمة العادلة التي يتم احت�سابها مبجموع مبلغ القيم العادلة للموجودات التي حولتها املجموعة
بتاريخ االمتالك� ،أو املطلوبات التي تكبدتها املجموعة �أو حتملتها عن املالكني ال�سابقني لل�شركة امل�شرتاة و�أدوات
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حقوق امللكية التي �أ�صدرتها املجموعة مقابل ال�سيطرة على ال�شركة امل�شرتاة .يتم بوجه عام �إثبات التكاليف املتعلقة
بعملية االمتالك عند تكبدها.
�إن املوجودات واملطلوبات وااللتزامات املفرت�ضة والطارئة التي حتقق �شروط االعرتاف بها وفقاً للمعيار الدويل
للتقارير املالية  :3دمج الأعمال ،يتم �إثباتها بالقيمة العادلة بتاريخ االمتالك.
عندما يت�ضمن املقابل الذي حولته املجموعة يف عملية دمج الأعمال موجودات �أو مطلوبات ناجتة عن املقابل
املحتمل املرتتب مبوجب االتفاقية ،ف�إنه يتم قيا�س املقابل املحتمل بالقيمة العادلة يف تاريخ االمتالك و�إدراجه كجزء
من املقابل املحول يف عملية دمج الأعمال .يتم تعديل التغريات يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل التي تت�أهل لأن
تكون تعديالت فرتة القيا�س ب�أثر رجعي ،مع قيد التعديالت املقابلة يف ح�ساب ال�شهرة .تعديالت فرتة القيا�س هي
التعديالت التي تنتج عن توفر معلومات �إ�ضافية مت احل�صول عليها خالل «فرتة القيا�س» (التي ال يجب �أن تتعدى
�سنة من تاريخ االمتالك) حول احلقائق والظروف التي كانت موجودة يف تاريخ االمتالك.
�إن االحت�ساب الالحق للتغريات يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل التي تت�أهل لأن تكون تعديالت فرتة قيا�س يعتمد
على كيفية ت�صنيف املقابل املحتمل التي ال تت�أهل لأن تكون تعديالت فرتة� .إن املقابل املحتمل امل�صنف �ضمن حقوق
امللكية ال يتم قيا�سه يف تواريخ البيانات املالية الالحقة ويتم احت�ساب ت�سويته الالحقة �ضمن حقوق امللكية� .إن املقابل
املحتمل امل�صنف ك�أ�صل �أو التزام يعاد قيا�سه يف تواريخ البيانات املالية الالحقة وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل � 39أو
 37املخ�ص�صات واملطلوبات واملوجودات الطارئة ،وفقاً ملا هو مالئم ،مع �إثبات الربح �أو اخل�سارة املقابلة يف بيان
الدخل املجمع.
يتم قيا�س ال�شهرة باعتبارها الزيادة يف �إجمايل املقابل املحول ،ومبلغ �أية ح�ص�ص غري م�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة،
والقيمة العادلة حل�صة حقوق امللكية (�إن وجدت) التي كانت حتتفظ بها �سابقاً ال�شركة امل�شرتية يف ال�شركة امل�شرتاة
وذلك فوق �صايف املبالغ بتاريخ ال�شراء للموجودات املحددة التي مت �شرا�ؤها واملطلوبات التي مت حتملها .و�إن حدث،
بعد �إعادة التقييم� ،أن كان �صايف املبالغ بتاريخ ال�شراء للموجودات املحددة التي مت �شرا�ؤها واملطلوبات التي مت
حتملها تزيد عن �إجمايل الثمن املحول ،ومبلغ �أية ح�ص�ص غري م�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة ،والقيمة العادلة حل�صة
حقوق امللكية (�إن وجدت) التي كانت حتتفظ بها �سابقاً ال�شركة امل�شرتية يف ال�شركة امل�شرتاة ،يتم االعرتاف بالزيادة
مبا�شرة يف بيان الدخل كربح �شراء من ال�صفقة.
�إذا مل تكتمل املحا�سبة الأولية اخلا�صة بدمج الأعمال بنهاية فرتة البيانات املالية التي حدث فيها الدمج ،تقوم
املجموعة بالإف�صاح عن مبالغ م�ؤقتة للبنود التي مل تكتمل حما�سبتها .يتم تعديل املبالغ امل�ؤقتة هذه خالل فرتة
القيا�س (انظر �أعاله)� ،أو يتم االعرتاف مبوجودات �أو مطلوبات �إ�ضافية ،لكي تعك�س املعلومات اجلديدة التي مت
احل�صول عليها احلقائق والظروف التي كانت موجودة بتاريخ ال�شراء ،والتي ،لو كانت معروفة ،كانت �ست�ؤثر يف املبالغ
املعرتف بها يف ذلك التاريخ.
عندما يتم �إجناز دمج الأعمال على مراحل ،ف�إن ح�صة حقوق امللكية التي كانت حتتفظ بها املجموعة �سابقاً يف
ال�شركة امل�شرتاة يتم �إعادة قيا�سها بالقيمة العادلة بتاريخ ال�شراء (�أي ،تاريخ �سيطرة املجموعة) ويتم االعرتاف
بالربح �أو اخل�سارة الناجتة� ،إن وجدت ،يف بيان الدخل املجمع .املبالغ الناجتة من ح�ص�ص يف ال�شركة امل�شرتاة قبل
تاريخ ال�شراء والتي مت يف ال�سابق االعرتاف بها يف بيان الدخل ال�شامل املجمع يتم �إعادة ت�صنيفها يف بيان الدخل
املجمع وذلك يف حالة �أن معاملتها على هذا النحو �ستكون منا�سبة �إذا مت ا�ستبعاد تلك احل�صة.
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ال�شهرة
يتم �إدراج ال�شهرة الناجتة عن �إقتناء �شركات تابعة بالتكلفة كما يف تاريخ االقتناء ناق�صاً خ�سائر االنخفا�ض يف
القيمة �إن وجدت.
لأغرا�ض حتديد مدى وجود انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة ،يتم توزيع ال�شهرة على الوحدات املولدة للنقد (�أو
املجموعات املولدة للنقد) التي من املتوقع �أن ت�ستفيد من عملية دمج الأعمال.
�إذا كانت القيم القابلة لال�سرتداد لوحدات توليد النقد �أقل من قيمتها الدفرتية ،ف�إن خ�سائر االنخفا�ض يف
القيمة يتم توزيعها �أوالً لتخفي�ض قيمة �أي �شهرة موزعة على تلك الوحدات ثم على �أية موجودات �أخرى مرتبطة
بالوحدات على �أ�سا�س التوزيع الن�سبي ووفقاً للقيم الدفرتية لكل �أ�صل من �أ�صول وحدة توليد النقد .يتم �إدراج
�أية خ�سائر انخفا�ض يف القيمة متعلقة بال�شهرة يف بيان الدخل املجمع مبا�شرة .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض يف
القيم املتعلقة بال�شهرة والتي �سبق االعرتاف بها يف الفرتات الالحقة.
عند ا�ستبعاد �أياً من وحدات توليد النقد ،ت�ؤخذ قيمة ال�شهرة املتعلقة بها يف االعتبار عند حتديد �أرباح وخ�سائر
اال�ستبعاد.
3.4

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
تدرج املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بالتكلفة ناق�صاً اال�ستهالك املرتاكم و�أي خ�سارة مرتاكمة نتيجة االنخفا�ض يف
القيمة .وت�شمل التكلفة على امل�صاريف املتكبدة املرتبطة مبا�شرة بحيازة الأ�صل.
تدرج امل�صاريف الالحقة �ضمن القيمة املدرجة للأ�صل �أو ك�أ�صل منف�صل� ،إن �أمكن ذلك ،فقط �إذا كان من املرجح
�أن تتدفق املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية امل�صاحبة لهذا الأ�صل وميكن قيا�س تكلفة ب�شكل موثوق فيه .ال يتم حتقيق
القيمة املدرجة للجزء امل�ستبدل .يتم حتميل كافة مبالغ ال�صيانة والت�صليح الأخرى يف بيان الدخل املجمع خالل
الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها.
يتم بتاريخ كل مركز مايل مراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة اال�ستهالك مع الأخذ يف
االعتبار اثر �أي تغريات يف التقدير املحا�سب عنه على �أ�سا�س م�ستقبلي.
يتم تخفي�ض القيمة املدرجة للأ�صل مبا�شرة �إىل قيمته امل�سرتدة �إذا جتاوز القيمة املدرجة للأ�صل القيمة امل�سرتدة
املقدرة لها.
�إن الأرباح �أو اخل�سارة الناجتة عن بيع �أو ا�ستبعاد �أي بند من بنود املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات يتم حتديدها على
�أنها الفرق بني متح�صالت املبيعات والقيمة املدرجة للأ�صل ويتم �إدراجها يف بيان الدخل املجمع.

3.5

ا�ستثمارات عقارية
يتم �إثبات اال�ستثمارات العقارية بالتكلفة ناق�صاً اال�ستهالك املرتاكم و�أية خ�سائر مرتاكمة النخفا�ض القيمة .يتم
احت�ساب اال�ستهالك على اال�ستثمارات العقارية ،بخالف �أرا�ضي امللك احلر ،مبعدالت حمددة ال�ستهالك تكلفة
املوجودات با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدار حياتها العملية املتوقعة.
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يتم �إلغاء �إثبات اال�ستثمارات العقارية عند بيعها �أو �سحبها من اال�ستخدام ب�شكل دائم وعندما ال تتوقع منافع
اقت�صادية م�ستقبلية من ا�ستبعادها� .أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن �إلغاء �إثبات العقار (حتت�سب بالفرق بني �صايف
متح�صالت البيع والقيمة الدفرتية للأ�صل) ويتم االعرتاف بها يف بيان الدخل يف الفرتة التي يتم �إلغاء �إثبات
املمتلكات فيها.
3.6

املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة و�صايف القيمة البيعية� ،أيهما �أقل بعد �أخذ خم�ص�ص لقاء بنود الب�ضاعة املتقادمة وبطيئة
احلركة .وت�شمل التكلفة على �سعر ال�شراء ور�سوم اال�سترياد والنقل واملناولة والتكاليف املبا�شرة الأخرى حتى ت�صل
الب�ضاعة �إىل مكانها وو�ضعها احلايل .حتت�سب التكلفة وفقاً لطريقة متو�سط �سعر التكلفة املرجح.
متثل �صايف القيمة البيعية �سعر البيع املقدر للب�ضاعة ناق�صاً كافة تكاليف االمتام املقدرة والتكاليف الالزمة
للبيع.

3.7

االنخفا�ض يف قيمة املوجودات امللمو�سة
تقوم املجموعة مبراجعة املبالغ املدرجة ملوجوداتها امللمو�سة �سنويا لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل على وجود
انخفا�ض يف قيمة هذه املوجودات .ف�إذا ما ظهر مثل ذلك الدليل ،يتم حتديد املبلغ املقدر املمكن ا�سرتداده لهذا
الأ�صل حتى ميكن حتديد مقدار خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة (�إن وجدت) .يف حالة عدم �إمكانية تقدير القيمة
امل�سرتدة لأ�صل ما ،تقوم املجموعة بتقدير القيمة امل�سرتدة للوحدة املولدة للنقد التي ينتمي �إليها هذا الأ�صل.
�إن القيمة امل�سرتدة هي القيمة العادلة ناق�صاً التكاليف الالزمة للبيع �أو القيمة حمل اال�ستخدام� ،أيهما �أعلى .عند
حتديد القيمة حمل اال�ستخدام ،يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل
اخل�صم الذي يعك�س تقييم ال�سوق احلايل للقيمة الزمنية للأموال واملخاطر املتعلقة بالأ�صل.
يف حالة تقدير القيمة امل�سرتدة للأ�صل (الوحدة املولدة للنقد) ب�أقل من القيمة املدرجة لها ،يتم تخفي�ض القيمة
املدرجة للأ�صل (الوحدة املولدة للنقد) �إىل مقدار القيمة امل�سرتدة لها .يتم حتقيق خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف
بيان الدخل املجمع مبا�شرة.
يف حالة مت عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة الحقاً ،يتم زيادة القيمة املدرجة للأ�صل (الوحدة املولدة للنقد) �إىل
مقدار التقدير املعدل لقيمته امل�سرتدة بحيث �أال تتجاوز القيمة املدرجة الزائدة تلك القيمة املدرجة التي كان �سيتم
حتديدها يف حال عدم حتقيق �أي خ�سارة نتيجة لالنخفا�ض يف قيمة الأ�صل (الوحدة املولدة للنقد) يف ال�سنوات
ال�سابقة .يتم حتقق عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع مبا�شرة.

3.8

الأدوات املالية
يتم االعرتاف باملوجودات وااللتزامات املالية عندما ت�صبح املجموعة طرفاً لاللتزامات التعاقدية لهذه الأدوات.
يتم قيا�س جميع املوجودات املالية �أو املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة .يتم �إ�ضافة �أو خ�صم التكاليف
املتعلقة بالإقتناء �أو الإ�صدار للأ�صل �أو االلتزام املايل من القيمة العادلة للأ�صل �أو االلتزام املايل عند االعرتاف
املبدئي (با�ستثناء الأدوات املالية امل�صنفة بـ “القيمة العادلة من خالل بيان الدخل”) .حيث يتم �إدراج التكاليف
املتعلقة باالقتناء مبا�شرة يف بيان الدخل.
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املوجودات املالية
يتم ت�صنيف املوجودات املالية �إىل ت�صنيفات حمددة وهي ا�ستثمارات متاحة للبيع ،موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،ودائع لأجل ،مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى ،م�ستحق من �أطراف ذات
�صلة ،مدينو وكالة ،ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أو اخل�سارة ،و�أر�صدة لدى البنوك ونقد .تقوم
املجموعة بتحديد الت�صنيف املنا�سب ملوجوداتها املالية يف تاريخ االعرتاف املبدئي بنا ًء على الغر�ض من اقتناء تلك
املوجودات املالية .يتم االعرتاف بكافة عمليات ال�شراء والبيع للموجودات املالية يف تاريخ املتاجرة .تقوم املجموعة
بت�صنيف موجوداتها املالية كما يلي:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
عند التحقق املبدئي ،قد تختار املجموعة ت�صنيف بع�ض الإ�ستثمارات يف الأ�سهم على نحو غري قابل للإلغاء
كا�ستثمارات يف الأ�سهم وفقاً للقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر عندما ت�ستوفى تعريف حقوق امللكية
طبقاً ملعيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات املالية :العر�ض وال يتم االحتفاظ بها لغر�ض املتاجرة .يتم حتديد مثل هذا
الت�صنيف على �أ�سا�س كل �أداة على حدة� .إن اال�ستثمارات يف الأ�سهم املقا�سة وفقاً للقيمة العادلة من خالل الإيرادات
ال�شاملة الأخرى �سيتم قيا�سها الحقاً وفقاً للقيمة العادلة .ويتم حتقق التغريات يف القيمة العادلة مبا يف ذلك بند
حتويل العمالت الأجنبية �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى وعر�ضها �ضمن التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
كجزء من حقوق امللكية .ويتم حتويل الأرباح واخل�سائر املرتاكمة امل�سجلة �سابقاً �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى غلى
الأرباح املرحلة عند اال�ستبعاد ،وال يتم حتققها يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع .وبالن�سبة لإيرادات توزيعات الأرباح
من اال�ستثمارات يف الأ�سهم املقا�سة وفقاً للقيمة العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى ،فيتم حتققها يف بيان
الربح �أو اخل�سارة املجمع ما مل متثل ب�شكل وا�ضح ا�سرتداداً جلزء من تكلفة اال�ستثمار .وال تخ�ضع اال�ستثمارات يف
الأ�سهم املقا�سة وفقاً للقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر لتقييم انخفا�ض القيمة.

املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
	�إن املوجودات يف هذه الفئة هي تلك املوجودات التي يتم ت�صنيفها من قبل الإدارة عند التحقق املبدئي �أو ينبغي
قيا�سها على نحو �إلزامي وفقاً للقيمة العادلة طبقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية  .9قد تقوم الإدارة بت�صنيف الأداة
وفقاً للقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة والتي ت�ستويف متطلبات قيا�سها وفقاً للتكلفة املطف�أة �أو القيمة
العادلة من خالل الإيرادات ال�شاملة الأخرى �إذا كان من �ش�أنها �أن ت�ستبعد �أو حتد ب�صورة ملحوظة من �أي عدم تطابق
حما�سبي قد يطر�أ .وينبغي قيا�س املوجودات املالية ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تتمثل يف مدفوعات
املبالغ الأ�سا�سية والفوائد على نحو الزامي وفقاً للقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
يتم الحقاً قيا�س املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة وفقاً للقيمة العادلة .يتم
ت�سجيل التغريات يف القيمة العادلة �ضمن بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع .ويتم ت�سجيل �إيرادات الفوائد با�ستخدام
طريقة معدل الفائدة الفعلية .وتدرج �إيرادات توزيعات الأرباح من اال�ستثمارات يف الأ�سهم املقا�سة وفقاً للقيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع عندما يثبت احلق يف ال�سداد.

مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
يتم قيا�س املدينون التجاريون عند التحقق املبدئي بالقيمة العادلة ويتم قيا�سها الحقاً بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام
59
التقرير ال�سنوي

2018

البيانـــــات املاليــــة

�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ناق�صاً �أي انخفا�ض يف القيمة .تدرج �إيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي،
با�ستثناء الذمم املدينة ق�صرية الأجل حيث يكون حتقق الفائدة غري جوهري .يتم عمل خم�ص�صات مالئمة للمبالغ
غري القابلة لال�سرتداد يف بيان الدخل املجمع حينما يتوفر دليل على انخفا�ض قيمة الأ�صل.

�أطراف ذات عالقة
�إن املعامالت مع �أطراف ذي عالقة تتم وفقا لنف�س ال�سيا�سات والقواعد املتبعة مع الغري.

طريقة معدل الفائدة الفعلي
�إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة تقت�ضي احت�ساب التكلفة املطف�أة لأ�صل مايل وتوزيع م�صروف الفائدة
على الفرتة املرتبطة بها� .إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�صم فعلياً الدفعات النقدية امل�ستقبلية املقدرة
خالل العمر املتوقع للأ�صل املايل �أو خالل فرتة �أق�صر� ،إن �أمكن ذلك.

مدينو وكالة
ميثل مدينو وكالة موجودات مالية �أن�ش�أتها املجموعة ومت ا�ستثمارها لدى �أطراف �أخرى بالن�سبة لل�صفقات امل�ستقبلية
من قبل هذه الأطراف يف خمتلف املنتجات املالية الإ�سالمية ،وتدرج بالتكلفة املطف�أة.

�أر�صدة لدى البنوك ونقد
يتكون �أر�صدة لدى البنوك ونقد من الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق.

انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
�أدى تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9إىل تغريات جذرية يف حما�سبة املجموعة خل�سائر انخفا�ض القيمة
للموجودات املالية عن طريق تبديل طريقة اخل�سائر املحققة وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39بطريقة اخل�سائر
االئتمانية امل�ستقبلية املتوقعة.
يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9من املجموعة ت�سجيل خم�ص�ص للخ�سائر االئتمانية املتوقعة لكافة
�أدوات الدين غري املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.
ت�ستند اخل�سائر االئتمانية املتوقعة �إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة وفقاً للعقد وكافة التدفقات
النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها ،ثم يخ�صم العجز بن�سبة تقريبية �إىل معدل الفائدة الفعلي الأ�صلي على ذلك
الأ�صل.
يتم عك�س اخل�سائر الناجتة عن �إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة يف الفرتات الالحقة �إذا
�إنخف�ض مبلغ خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة و�أمكن ربط الإنخفا�ض ب�شكل مو�ضوعي بحدث يقع بعد �إثبات الإنخفا�ض
يف القيمة.
تت�ضمن املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة نقد ونقد معادل ،ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى.
وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية  ،9يتم قيا�س خم�ص�صات اخل�سائر على �أي من الأ�س�س التالية:
 خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار � 12شهراً :وهذه هي خ�سائر االئتمان املتوقعة التي تنتج عن �أحداث التعرث60
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املحتملة خالل فرتة � 12شهراً بعد تاريخ التقرير ،و
 خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة :وهذه هي خ�سائر االئتمان املتوقعة التي تنتج عن كافة �أحداثالتعرث املحتملة على مدى العمر املتوقع للأداة املالية.
 تقي�س املجموعة خم�ص�صات اخل�سارة مببلغ يعادل خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الأداة ،با�ستثناء مايلي ،والتي يتم قيا�سها على نحو خ�سائر االئتمان املتوقعة على مدار � 12شهراً:
 �سندات الدين ذات املخاطر االئتمانية ال�ضئيلة بتاريخ التقرير ،و �سندات الدين الأخرى ،الأر�صدة لدى البنوك والودائع لأجل (�أي ،خماطر التعرث التي حتدث بعد العمر املتوقعللأداة املالية) التي مل تزيد ب�شكل جوهري منذ االعرتاف املبدئي.
اختارت املجموعة قيا�س خم�ص�صات اخل�سائر للذمم جتارية مدينة وذمم مدينة �أخرى مببلغ يعادل خ�سائر االئتمان
املتوقعة على مدار عمر الأداة با�ستخدام اال�سلوب املب�سط.
عند حتديد ما �إذا كانت املخاطر االئتمانية لأ�صل مايل قد زادت ب�شكل جوهري منذ االعرتاف املبدئي وعند تقدير
اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ،ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها املعلومات املعقولة والتي ميكن تقدمي �أدلة عليها وتعترب
ذات �صلة ومتاحة دون تكاليف �أو جهود كبرية .وهذا يت�ضمن اً
كل من املعلومات والتحاليل الكمية والنوعية بناء على
اخلربة التاريخية للمجموعة والتقييم االئتماين املعلن واملعلومات اال�ستطالعية.
تفرت�ض املجموعة �أن املخاطر االئتمانية لأ�صل مايل قد زادت ب�شكل جوهري �إذا انق�ضت فرتة ا�ستحقاقها ب�أكرث من
 90يوماً.
تعترب املجموعة �أن الأ�صل املايل قد تعرث يف احلاالت التالية:
	�أال يكون من املحتمل �أن يدفع املقرت�ض التزاماته االئتمانية �إىل املجموعة بالكامل ،بدون جلوء املجموعة �إىل اتخاذ�إجراءات مثل حتقيق �أوراق مالية (�إن كان هناك �أي منها حمتفظ به)� ،أو
 انق�ضت فرتة ا�ستحقاق الأ�صل املايل ب�أكرث من  180يوماً.�إن �أق�صى فرتة يتم �أخذها يف االعتبار عند تقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة هي �أق�صى فرتة تعاقدية تتعر�ض خاللها
املجموعة للمخاطر االئتمانية.

قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة
�إن خ�سائر االئتمان املتوقعة هي تقدير االحتمالية املرجحة للخ�سائر االئتمانية .يتم قيا�س اخل�سائر االئتمانية
بالقيمة احلالية لكافة حاالت العجز يف النقد (مبعنى ،الفرق بني التدفقات النقدية امل�ستحقة �إىل املن�ش�أة وف ًقا
للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة ا�ستالمها) .يتم خ�صم خ�سائر االئتمان املتوقعة مبعدل الفائدة الفعلية
للأ�صل املايل.

املوجودات املالية منخف�ضة القيمة االئتمانية
بتاريخ التقرير ،تقوم املجموعة بتقييم ما �إذا كانت املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة قد انخف�ضت قيمتها
االئتمانية .يعترب الأ�صل املايل قد انخف�ضت قيمته االئتمانية عند وقوع حدث �أو �أكرث لهم ت�أثري �ضار على التدفقات
النقدية امل�ستقبلية للأ�صل املايل.
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عر�ض انخفا�ض القيمة
�إن خم�ص�صات اخل�سائر للموجودات املالية التي يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة يتم خ�صمها من �إجمايل القيمة الدفرتية
للموجودات.
�إن خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املتعلقة بالذمم املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى ،مبا يف ذلك موجودات العقود ،يتم
عر�ضها ب�شكل منف�صل يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.

نقد ونقد معادل
يت�ضمن بند نقد ونقد معادل ح�سابات جارية لدى البنوك وودائع الجل ت�ستحق خالل ثالثه ا�شهر من تاريخ االيداع
ونقد بال�صندوق.

ذمم جتارية مدينة
يعر�ض �إي�ضاح (-33ب) مزيداً من التفا�صيل حول احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة املتعلقة بالذمم التجارية
املدينة ،وموجودات العقود عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  .9ت�أخذ املجموعة يف اعتبارها النموذج وبع�ض
االفرتا�ضات امل�ستخدمة يف احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة كم�صادر رئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة.
مت احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة بنا ًء على اخلربة من اخل�سائر االئتمانية الفعلية على مدى � 5-3سنوات �سابقة.
قامت املجموعة باحت�ساب معدالت خ�سائر االئتمان املتوقعة لعمالئها.
�إن حاالت التعر�ض �ضمن كل جمموعة قد مت تق�سيمها �إىل قطاعات بنا ًء على خ�صائ�ص املخاطر االئتمانية امل�شرتكة
مثل درجة خماطر االئتمان والنطاق والقطاع اجلغرايف وحالة التخلف عن ال�سداد ومدة العالقة ونوع املنتج الذي مت
�شرا�ؤه ،حيثما ينطبق ذلك.
مت تعديل اخلربة من اخل�سائر االئتمانية الفعلية من خالل عوامل عددية لتعك�س الفروقات بني احلاالت االقت�صادية
خالل الفرتة التي مت فيها جتميع املعلومات التاريخية والظروف احلالية ور�أي املجموعة حول الظروف االقت�صادية
على الأعمار املتوقعة للذمم املدينة.

�إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية
يتم الغاء االعرتاف باملوجودات املالية من قبل املجموعة عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية املحققة
من الأ�صل؛ �أو عندما تقوم املجموعة بتحويل الأ�صل املايل وكافة خماطر ومزايا امللكية �إىل طرف �أخر� .إذا مل تقم
املجموعة بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا امللكية وال تزال ت�سيطر على الأ�صول املنقولة ،حتقق املجموعة
ح�صتها املحتفظ بها يف الأ�صل و�أي التزام م�صاحب ملبالغ قد ي�ستحق �سدادها� .إذا احتفظت املجموعة بكافة خماطر
ومزايا ملكية الأ�صل املايل املنقول ،يتم حتقق الأ�صل املايل من قبل املجموعة كما تقوم بت�سجيل قر�ض م�ضمون
مقابل املتح�صالت امل�ستلمة.

املطلوبات املالية
يتم االعرتاف املبدئي للمطلوبات املالية «دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى» بالقيمة العادلة بعد خ�صم تكلفة
املعاملة املتكبدة ويتم �إعادة قيا�سها بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
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دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
يتم قيا�س الذمم التجارية الدائنة مبدئياً بالقيمة العادلة وتقا�س الحقاً بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي.

�إلغاء االعرتاف باملطلوبات املالية
يتم حذف املطلوبات املالية فقط عند الوفاء بااللتزام �أو انتهائه .يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية
لاللتزام واملقابل املدفوع والدائنني يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.

املقا�صة
تتم املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية و�صايف املبلغ املبني يف بيان املركز املايل املجمع فقط �إذا كانت
هناك حقوق قانونية حالية قابلة التنفيذ ملقا�صة املبالغ املعرتف بها وتنوي املجموعة ال�سداد على �أ�سا�س ال�صايف
�أو ا�سرتداد املوجودات وت�سوية املطلوبات يف �آن واحد.
3.9

�أ�سهم اخلزينة
تتمثل �أ�سهم اخلزينة يف �أ�سهم ال�شركة الأم الذاتية والتي مت ا�صدارها ،والحقاً مت �إعادة �شراءها من قبل ال�شركة
الأم ومل يتم �إعادة ا�صدارها �أو الغاءها بعد .تتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة .مبوجب
تلك الطريقة ف�إن متو�سط التكلفة املوزون للأ�سهم اململوكة يظهر يف ح�ساب معاك�س حلقوق امللكية .عندما يتم �إعادة
ا�صدار �أ�سهم اخلزينة ،ف�إن الأرباح تظهر يف ح�ساب م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني ،وهي غري قابلة للتوزيع .يف
حالة وجود خ�سارة حمققة يتم ادراجها يف نف�س احل�ساب اىل احلد الذي يغطي الر�صيد الدائن يف ذلك احل�ساب.
تدرج �أي خ�سارة زائدة يف الأرباح املرحلة ثم تنقل �إىل االحتياطيات ثم عالوة �إ�صدار .ويتم ا�ستخدام الأرباح املحققة
الحقاً من بيع �أ�سهم اخلزينة �أوالً لتخفي�ض �أي خ�سارة م�سجلة يف ح�ساب عالوة �إ�صدار واالحتياطيات والأرباح
املرحلة وربح من بيع �أ�سهم اخلزينة .ال يتم توزيع �أرباح نقدية عن تلك الأ�سهم� .إن �إ�صدار �أ�سهم منحة �سوف ي�ؤدي
�إىل زيادة عدد الأ�سهم امل�شرتاه ب�شكل تنا�سبي وكذلك تخفي�ض متو�سط التكلفة لل�سهم دون �أن ي�ؤثر على التكلفة
الإجمالية لأ�سهم اخلزينة.

3.10

املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل (قانوين �أو ا�ستداليل) نتيجة حلدث �سابق يكون
من املرجح معه �أن يتطلب ذلك من املجموعة �سداد هذا االلتزام ،مع �إمكانية �إجراء تقدير موثوق فيه ملبلغ االلتزام.
�إن املبلغ املحقق كمخ�ص�ص ميثل �أف�ضل تقدير للمبلغ الالزم ل�سداد االلتزام احلايل بتاريخ املركز املايل املجمع مع
الأخذ يف االعتبار املخاطر وال�شكوك املالزمة لهذا االلتزام .حينما يتم قيا�س خم�ص�ص با�ستخدام التدفقات النقدية
املقدرة ل�سداد االلتزام احلايل ،ف�إن القيمة الدفرتية له متثل القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
حينما يكون من املتوقع ا�سرتداد بع�ض �أو كافة املنافع االقت�صادية الالزمة ل�سداد خم�ص�ص من طرف ثالث ،يتم
حتقيق مبلغ الدين امل�ستحق ك�أ�صل وذلك يف حال الت�أكد التام من ا�سرتداد املبلغ وحتديد قيمته ب�شكل موثوق فيه.
63
التقرير ال�سنوي

2018

البيانـــــات املاليــــة

�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
3.11

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
يتم تكوين خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة التي ت�ستحق عند �إمتام فرتة اخلدمة .يتم احت�ساب املخ�ص�ص وفقاً لقانون
العمل الكويتي على �أ�سا�س رواتب املوظفني ومدد اخلدمة املتجمعة �أو على �أ�سا�س �شروط التعاقد حينما توفر تلك
العقود مزايا �إ�ضافية� .إن املخ�ص�ص غري املغطي يتم حتديده كالتزام �أو قد ينتج فيما لو مت �إنهاء خدمات املوظفني
بتاريخ املركز املايل املجمع على �أ�سا�س �أن هذا االحت�ساب يتمثل �أ�سا�س تقريبي يعتمد عليه لتحديد القيمة احلالية
لهذا االلتزام.

3.12

حتقق الإيرادات
يتم حتقق الإيرادات من العقود مع العمالء يف احلاالت التي يكون من املحتمل فيها تدفق املنافع الإقت�صادية �إىل
املجموعة والتي ميكن فيها قيا�س الإيرادات ب�شكل موثوق ،ويجب توفر معايري التحقق اخلا�صة التالية �أي�ضاً قبل
حتقق الإيرادات:

بيع الب�ضاعة
تتحقق الإيرادات من بيع الب�ضائع عند ا�ستيفاء التزام الأداء وحتويل ال�سيطرة �إىل العميل .يتم قيا�س الإيرادات
بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو امل�ستحق يف وقت التحويل ،بال�صايف بعد املرجتعات واخل�صومات التجارية
واخل�صم على الكميات.

تقدمي اخلدمات
تتحقق الإيرادات من اخلدمات عند ا�ستيفاء التزام الإداء وحتويل ال�سيطرة �إىل العميل.

توزيعات الأرباح
تتحقق �إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف ا�ستالم دفعات الأرباح.

الأتعاب والعموالت
تتحقق �إيرادات الأتعاب والعموالت عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها.

�إيرادات الت�أجري
تتحقق �إيرادات الإيجارات من العقارات الإ�ستثمارية على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار.

هام�ش ربح على الودائع
يتم احت�ساب هام�ش الربح على الودائع الإ�سالمية وفقاً ملبد�أ اال�ستحقاق وتدرج يف بيان الربح �أو اخل�سارة والدخل
ال�شامل الآخر يف الفرتة التي تتكبد فيها.
3.13

املحا�سبة عن عقود الإيجار
يتم معاجلة الإيجارات ك�إيجار متويلي �إذا ما مت حتويل معظم املنافع واملخاطر املرتبطة مبلكية الأ�صل وفقاً لبنود
العقد للم�ست�أجر .يتم معاجلة كافة عقود الإيجار الأخرى ك�إيجار ت�شغيلي.
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عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ؤجر
يتم �إثبات �إيرادات الإيجار الت�شغيلي بالق�سط الثابت على مدار فرتة الإيجار .يتم توزيع �إيراد الإيجار التمويلي
على الفرتات املحا�سبية بحيث تعك�س عائد ثابت على �صايف قيمة الأ�صل امل�ؤجر.

عندما تكون املجموعة هي الطرف امل�ست�أجر
يتم االعرتاف املبدئي بالأ�صول امل�ست�أجرة وفقاً لعقود �إيجار متويلي كموجودات للمجموعة بقيمتها العادلة يف
بداية الإيجار �أو� ،إذا كانت �أقل ،بالقيمة احلالية املقدرة للحد الأدنى للمبالغ املدفوعة للإيجار .يتم �إثبات التزام
للطرف امل�ؤجر يف بيان املركز املايل املجمع مقابل عقود الإيجار التمويلي .ويتم �إثبات املبالغ امل�سددة مقابل عقود
الإيجار الت�شغيلي كم�صروف يف بيان الدخل املجمع بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة عقود الإيجار.
3.14

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
يتم احت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من الربح اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم قبل
خ�صم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية وح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س
االدارة وبعد �إ�ستبعاد ح�صة ال�شركة من �أرباح ال�شركات امل�ساهمة التابعة والزميلة واملحول �إىل االحتياطي
االجباري و �أي خ�سائر مرتاكمة.
مل يتم احت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب لعدم وجود ربح يخ�ضع بعد
خ�صم اخل�سائر املرتاكمة للمجموعة.

3.15

�ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احت�ساب �ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع  %2.5من الربح اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم قبل خ�صم
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية و ح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة
و بعد �إ�ستبعاد ح�صة ال�شركة يف �أرباح ال�شركات الزميلة والتابعة غري املجمعة املدرجة يف �سوق الكويت للأوراق
املالية وكذلك ح�صتها يف �ضريبة دعم العمالة الوطنية املدفوعة من ال�شركات التابعة املدرجة يف �سوق الكويت
للأوراق املالية وتوزيعات الأرباح النقدية امل�ستلمة من ال�شركات املدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية ،وذلك
طبقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000والقرار الوزاري رقم  24ل�سنة  2006والقواعد التنفيذية املنفذة له.

3.16

الزكاة
يتم احت�ساب الزكاة بواقع  %1من الربح اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم قبل خ�صم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية و ح�صة الزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة و بعد �إ�ستبعاد ح�صة ال�شركة
يف �أرباح ال�شركات امل�ساهمة الكويتية الزميلة والتابعة غري املجمعة وكذلك ح�صة الزكاة املدفوعة من ال�شركات
امل�ساهمة الكويتية التابعة وتوزيعات الأرباح النقدية امل�ستلمة من ال�شركات امل�ساهمة الكويتية ،وذلك طبقا للقانون
رقم  46ل�سنة  2006والقرار الوزاري رقم  58ل�سنة  2007والقواعد التنفيذية املنفذة له.
مل يتم احت�ساب زكاة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب لعدم وجود ربح مايل حت�سب الزكاة علي ا�سا�سه.
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3.17

حتويل العمالت الأجنبية
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهو �أي�ضا عملة الت�شغيل والعر�ض لل�شركة الأم.

املعامالت والأر�صدة
يتم ت�سجيل العمليات املالية بعمالت �أخرى غري العملة الت�شغيلية للمجموعة (العمالت الأجنبية) ب�أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة بتواريخ العمليات .ويف تاريخ كل بيان مركز مايل يتم �إعادة ترجمة البنود النقدية بالعمالت الأجنبية
ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ بيان املركز املايل .يتم �إعادة ترجمة البنود غري النقدية بالعمالت الأجنبية املثبتة
بالقيمة العادلة وفقاً لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ حتديد القيمة العادلة .بينما ال يتم �إعادة ترجمة البنود غري
النقدية التي تقا�س وفقاً للتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية.
تدرج فروق الرتجمة الناجتة من ت�سويات البنود النقدية �أو من �إعادة ترجمة البنود النقدية يف بيان الدخل املجمع
لل�سنة .تدرج فروق التحويل الناجتة من ترجمة البنود النقدية بالقيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع لل�سنة
با�ستثناء الفروق الناجتة عن �إعادة ترجمة البنود غري النقدية التي مت االعرتاف بها يف الأرباح واخل�سائر املتعلقة
بها مبا�شرة يف بيان الدخل ال�شامل الآخر املجمع .بالن�سبة لهذه البنود غري النقدية ف�إن �أي مكون ترجمة عملة
لذلك الربح �أو اخل�سارة يتم �إدراجه �أي�ضا مبا�شرة يف بيان الدخل ال�شامل الأخر املجمع.

�شركات املجموعة
يتم �إثبات املوجودات واملطلوبات للعمليات الأجنبية للمجموعة بالدينار الكويتي با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة
بتاريخ بيان املركز املايل .مت ترجمة بنود الإيرادات وامل�صروفات �إىل عملة العر�ض للمجموعة مبتو�سط �سعر
ال�صرف على مدى فرتة البيانات املالية .يتم �إثبات فروقات ال�صرف �ضمن الدخل ال�شامل الآخر و�إدراجها يف
حقوق امللكية �ضمن احتياطي ترجمة عملة �أجنبية .عند ا�ستبعاد عملية �أجنبية يتم �إعادة ت�صنيف الفروقات
املرتاكمة لتحويل العملة الأجنبية املثبتة يف حقوق امللكية �إىل بيان الدخل وتثبت كجزء من الربح �أو اخل�سارة عند
اال�ستبعاد .مت التعامل مع ال�شهرة والتعديالت بالقيمة العادلة ،الناجتة عن امتالك من�ش�أة �أجنبية كموجودات
ومطلوبات لل�شركة الأجنبية يتم ترجمتها �إىل الدينار الكويتي ب�سعر الإقفال.
.4

التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة
الأحكام املحا�سبية
يف �سياق تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ا�ستخدمت الإدارة الأحكام والتقديرات عند حتديد املبالغ
املعرتف بها يف البيانات املالية املجمعة� .إن �أهم ا�ستخدام للأحكام والتقديرات هو كما يلي:
ت�صنيف العقارات اال�ستثمارية
تقرر املجموعة عند �شراء العقارات ما �إذا كانت �ست�صنف هذه العقارات «للمتاجرة» �أو «ممتلكات حمتفظ بها
للتطوير» �أو «عقارات ا�ستثمارية».
ت�صنف املجموعة املمتلكات على �أنها للمتاجرة �إذا مت �شراءها ب�شكل رئي�سي للبيع يف ال�سياق العادي للعمل.
ت�صنف املجموعة املمتلكات على �أنها ممتلكات قيد التطوير �إذا مت �شراءها بنية تطويرها .وت�صنف املجموعة املمتلكات
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كعقارات ا�ستثمارية �إذا مت احل�صول عليها لتحقيق �إيرادات من �إيجار �أو لزيادة قيمتها الر�أ�سمالية �أو ال�ستخدامها يف
غر�ض م�ستقبلي غري حمدد.

العمر الإنتاجي للموجودات امللمو�سة
تراجع املجموعة العمر الإنتاجي املقدر الذي يتم مبوجبه ا�ستهالك املوجودات امللمو�سة� .إن �إدارة املجموعة على قناعة
ب�أن تقديرات العمر الإنتاجي لهذه املوجودات مالئمة.

انخفا�ض ال�شهرة
حتدد املجموعة ما �إذا انخف�ضت قيمة ال�شهرة �أم ال �سنويا على الأقل .يتطلب ذلك تقدير «قيمة اال�ستخدام» للأ�صل �أو
للوحدة املولدة للنقد التي مت تخ�صي�ص ال�شهرة لها� .إن احت�ساب القيمة الت�شغيلية يتطلب من املن�ش�أة تقدير التدفقات
النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الأ�صل �أو الوحدة املولدة للنقد وكذلك اختيار معدل اخل�صم املالئم وذلك الحت�ساب
القيمة احلالية للتدفقات النقدية.

انخفا�ض قيمة املخزون
يتم �إثبات املخزون بالتكلفة و�صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .عندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية �أو متقادمة يتم
تقدير قيمتها املمكن حتقيقها .بالن�سبة للمبالغ الكبرية يتم التقدير ب�شكل �إفرادي� .أما املبالغ التي ال تعترب كبرية ،يتم
تقييمها ب�شكل جممع ويتم عمل خم�ص�ص لها بناء على نوع املخزون وطول الفرتة الزمنية املت�أخرة وفقا ملعدالت البيع
التاريخية.

خ�سارة انخفا�ض قيمة ذمم مدينة وموجودات �أخرى
تراجع املجموعة الذمم املدينة واملوجودات الأخرى على �أ�سا�س دوري لتقييم �أية م�ؤ�شرات لالنخفا�ض يف القيمة و�إذا
ما كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع� .إن تلك التقديرات �ضرورية ا�ستناداً �إىل
عدة عوامل تتطلب درجات خمتلفة من عدم الت�أكد وبالتايل ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات مما ينتج عنه
تغيريات على تلك املخ�ص�صات.

التقديرات والإفرتا�ضات غري امل�ؤكدة
�إن االفرتا�ضات امل�ستقبلية وامل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ املركز املايل املجمع ،والتي لها خطر
جوهري يت�سبب يف ت�سويات مادية حل�سابات املوجودات وااللتزامات بالبيانات املالية لل�سنة القادمة قد مت �شرحها فيما
يلي:

 -تقييم ا�ستثمار �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة

 يعتمد تقييم اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة على �إحدى معامالت ال�سوق احلديثة التالية التي تتمعلى �أ�س�س جتارية بحتة.
 -القيمة العادلة احلالية للأدوات الأخرى امل�شابهة ب�شكل جوهري.

 -التدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة مبعدالت حالية مطبقة على بنود ذات �شروط و�سمات خماطر م�شابهة.

 -مناذج التقييم الأخرى.

 يتطلب حتديد التدفقات النقدية وعوامل اخل�صم لال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية غري امل�سعرة تقديرا هاما.67
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�أعمال
ر�أ�سمالية قيد
التنفيذ
�سيارات

�أالت ومعدات

معدات مكتب

�أثاث
وجتهيزات

مباين

حفارات

�أرا�ضي
م�ست�أجرة

ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
املجموع

دينار كويتي

الر�صيد يف  1يناير 2018

اال�ضافات

ا�ستبعادات

حتويالت

ت�أثري التغري يف عمالت �أجنبية

 31دي�سمرب 2018

دينار كويتي

6,656

-

-

-

()1,361

5,295

دينار كويتي

1,400,000
()1,400,000
-

دينار كويتي

383,395
2,797
267,221
()19,722
633,691

دينار كويتي
451,850
171
()2,954
449,067

دينار كويتي
241,082
16,538
()10,012
247,608

دينار كويتي
6,371,358
452,229
()425,865
6,397,722

دينار كويتي
2,573,833
12,946
()3,574
2,583,205

دينار كويتي
781,691
()514,470
()267,221
-

التكلفة
12,209,865
484,681
()1,914,470
()463,488
10,316,588

514,470
()514,470
-

2,039,156
162,072
()3,522
2,197,706

3,810,996
560,452
()291,914
4,079,534

201,082
8,849
()8,012
201,919

439,405
11,447
()2,899
447,953

237,032
18,023
()15,158
239,897

1,400,000
()1,400,000
-

-

-

-

-

-

الر�صيد يف  1يناير 2018

ا�ستهالك

ا�ستبعادات

ت�أثري التغري يف عمالت �أجنبية

 31دي�سمرب 2018

الإ�ستهالك املرتاكم وانخفا�ض
القيمة
8,642,141
760,843
()1,914,470
()321,505

-

2,318,188
%50 – 10

45,689
%20 – 15

1,114
%20 – 15

393,794
%10 – 5

-

5,295

-

يف  31دي�سمرب 2018

معدل اال�ستهالك

3,149,579

7,167,009

385,499
%25

�صايف القيمة الدفرتية
-

بلغت تكاليف الن�شاط املت�ضمنة يف الإ�ستهالك املحمل خالل ال�سنة  2018مبلغ  736,629دينار كويتي ( 829,899 :2017دينار كويتي).
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البيانـــــات املاليــــة

اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

املجموع

�أعمال
ر�أ�سمالية قيد
التنفيذ
�سيارات

�أالت ومعدات

معدات مكتب

�أثاث
وجتهيزات

مباين

حفارات

�أرا�ضي
م�ست�أجرة

دينار كويتي

الر�صيد يف  1يناير 2017

اال�ضافات

ا�ستبعادات

حتويالت

ت�أثري التغري يف عمالت �أجنبية

 31دي�سمرب 2017

دينار كويتي

1,148,172

-

()1,141,000

-

()516

6,656

دينار كويتي

1,400,000
1,400,000

دينار كويتي

388,976
1,757
()7,338
383,395

دينار كويتي
449,902
3,067
()1,119
451,850

دينار كويتي
237,622
6,979
()3,519
241,082

دينار كويتي
6,340,179
907,107
()75,701
()637,202
()163,025
6,371,358

دينار كويتي
1,941,478
11,800
()15,316
637,202
()1,331
2,573,833

دينار كويتي
1,212,703
()431,012
781,691

التكلفة
13,119,032
930,710
()1,663,029
()176,848
12,209,865

514,470
-

1,644,173
182,375
()8,744
222,678
()1,326
2,039,156

3,532,884
636,860
()35,670
()222,678
()100,400
3,810,996

195,805
7,988
()2,711
201,082

428,798
11,670
()1,063
439,405

216,847
25,318
()5,133
237,032

1,400,000
1,400,000

-

-

-

-

-

-

الر�صيد يف  1يناير 2017

ا�ستهالك

ا�ستبعادات

حتويالت

ت�أثري التغري يف عمالت �أجنبية

 31دي�سمرب 2017

الإ�ستهالك املرتاكم وانخفا�ض
القيمة
7,932,977
864,211
()44,414
()110,633

514,470

2,560,362
%50 – 10

40,000
%20 – 15

12,445
%20 – 15

146,363
%10 – 5

-

6,656

-

يف  31دي�سمرب 2017

معدل اال�ستهالك

3,567,724

8,642,141

534,677
%25

�صايف القيمة الدفرتية
267,221
-

خالل ال�سنة  ،2017قامت املجموعة ببيع �أرا�ضي م�ست�أجرة و�أ�صول �أخرى مببلغ  1٫900٫000دينار كويتي و  8٫522دينار كويتي على التوايل ونتج عنها ربح
 759٫428دينار كويتي ومت الإف�صاح عنها يف بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع.

البيانـــــات املاليــــة

اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
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.6

ا�ستثمارات عقارية
تدرج الإ�ستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة مت�ضمنة التكاليف الأخرى املتعلقة.
�أر�ض م�ست�أجرة
دينار كويتي
التكلفة يف:
 1يناير 2018
 31دي�سمرب 2018

1,211,000
1,211,000

مباين
دينار كويتي
1,306,179
1,306,179

املجموع
دينار كويتي
2,517,179
2,517,179

الإ�ستهالك املرتاكم يف:
 1يناير 2017
املحمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2017
املحمل خالل ال�سنة
 31دي�سمرب 2018

-

620,289
65,307
685,596
65,307
750,903

620,289
65,307
685,596
65,307
750,903

�صايف القيمة الدفرتية يف:
 31دي�سمرب 2018
 31دي�سمرب 2017

1,211,000
1,211,000

555,276
620,583

1,766,276
1,831,583

وفقاً ل�سيا�سة املجموعة ،ت�ستهلك الإ�ستثمارات العقارية على مدى العمر الإنتاجي املقدر بنحو � 20سنة.
بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات العقارية  3٫075٫000دينار كويتي كما يف  31دي�سمرب :2017( 2018
 2٫970٫000دينار كويتي) وفقاً لتقييمات من مقيمني م�ستقلني.
.7

ال�شهرة
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

6,820,396
6,820,396

6,820,396
6,820,396

خالل ال�سنة ،قامت املجموعة ب�إجراء تقييم م�ستقل لل�شهرة وقررت عدم وجود انخفا�ض يف قيمتها.
.8

ا�ستثمارات متاحة للبيع
أسهم محلية غير مسعرة
أسهم أجنبية غير مسعرة

-

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي
107,310
216,675
323,985

كما يف  1يناير  ،2018قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  .9وفقاً لذلك ،مت �إعادة ت�صنيف
ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة دفرتية  323,985دينار كويتي �إىل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الأخر (اي�ضاح .)9
70
التقرير ال�سنوي

2018

البيانـــــات املاليــــة
اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.9

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

�أ�سهم حملية غري م�سعرة

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

81,193
81,193

-

�إن احلركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر هي كالتايل:

اعادة ت�صنيف ا�ستثمارات متاحة للبيع عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9
(اي�ضاح )8
التغري يف القيمة العادلة
ا�ستبعادات

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

323,985
)(25,775
)(217,017
81,193

-

مت تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الأخر ا�ستناداً �إىل تقنيات التقييم املف�صح

عنها (اي�ضاح .)25
.10

املخزون

املخزون
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

.11

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

830,712
)(500,000
330,712

956,196
)(500,000
456,196

مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى

مدينون جتاريون
دفعات مقدمة
خم�ص�ص خ�سائر الإئتمان املتوقعة
ت�أمينات م�سرتدة
ايرادات م�ستحقة
ايرادات م�شاريع
م�صروفات مدفوعة مقدماً
ذمم موظفني
خطابات �ضمان
ذمم مدينة �أخرى

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

4,735,018
479,071
)(2,443,585
2,770,504
46,383
419,204
9,735
131,862
57,005
12,055
196,968
3,643,716

5,346,203
299,776
)(2,366,371
3,279,608
83,099
455,108
1,478,066
118,404
28,215
233,384
111,835
5,787,719
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خالل ال�سنة ال�سابقة ،قامت ال�شركة الأم برفع دعوي ق�ضائية �ضد مقاول مل�شاريع حتت التنفيذ يف �إمارة دبي بدولة
الإمارات العربية املتحدة وق�ضت املحكمة بدفع مبلغ  19٫000٫000درهم �إماراتي (ما يعادل  1٫559٫718دينار
كويتي) لل�شركة الأم .قامت ال�شركة الأم بدفع م�صاريف ق�ضائية مببلغ  81٫652دينار كويتي لتلك الق�ضية .بلغت
قيمة م�شاريع حتت التنفيذ بعد الإعرتاف بالإنخفا�ض يف قيمتها م�سبقا مبلغ  429٫490دينار كويتي والتي مت
�إدراجها يف بند �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ بالإ�ضافة ايل رد الإنخفا�ض يف قيمة امل�شاريع حتت التنفيذ والذين
مت حتويلهما الحقاً لبند ايرادات م�شاريع �ضمن بند مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى .ت�ضمن بيان الربح �أو
اخل�سارة املجمع رد الإنخفا�ض يف قيمة م�شاريع حتت التنفيذ مببلغ  1٫130٫220دينار كويتي.
بلغت متو�سط الفرتة الإئتمانية املمنوحة للمدينون التجاريون  60يوم ،ال تقوم املجموعة ب�إحت�ساب فوائد على الذمم
املدينة التي م�ضى تاريخ ا�ستحقاقها ومل ت�سدد .قامت املجموعة ب�أخذ خم�ص�ص ملقابلة الذمم املدينة الغري متوقع
ا�سرتدادها وذلك ا�ستناداً للخربات ال�سابقة.

فيما يلي احلركة على ح�ساب خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة:

الر�صيد االفتتاحي
خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
فروقات ترجمة عمالت �أجنبية
الر�صيد يف يف نهاية ال�سنة

.12

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

2,366,371

2,238,998

82,988

202,737

-

()73,176

()5,774

()2,188

2,443,585

2,366,371

معامالت مع �أطراف ذات �صلة
تتمثل الأطراف ذات ال�صلة ب�شكل رئي�سي يف �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وموظفي الإدارة الرئي�سيني ،وال�شركات
التابعة ،وامل�ساهمني ،وال�شركات التي تعترب فيها ال�شركة الأم مالكاً رئي�سياً �أو التي ميار�سون فيها ت�أثرياً جوهرياً.
تتم كافة املعامالت مع �أطراف ذات �صلة ب�شروط معتمدة من قبل �إدارة املجموعة .مت ا�ستبعاد كافة الأر�صدة
واملعامالت بني ال�شركة الأم و�شركاتها التابعة التي تعترب �أطراف ذات �صلة باملجموعة عند التجميع ومل يتم
الإف�صاح عنها يف هذا الإي�ضاح.
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�أر�صدة مت�ضمنة يف بيان املركز املايل املجمع:
ا�ستثمارت بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أو اخل�سارة (�إي�ضاح )14
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة:
م�ستحق من اطراف ذات �صلة
ناق�صاً :خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة

معامالت مت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع:
م�صروفات عمومية و�إدارية
مزايا ورواتب موظفى الإدارة العليا
رواتب ومزايا �أخرى ق�صرية الأجل
مزايا نهاية اخلدمة

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

5,801

6,674

447,389

446,046

)(183,419

)(183,419

263,970

262,627

2,473

724

338,537

152,850

29,700

10,768

368,237

163,618

ال حتمل الأر�صدة امل�ستحقة من االطراف ذات ال�صلة �أي فائدة وحت�صل عند الطلب.
.13

مدينو وكالة

مدينو وكالة

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

1,703,404

453,404

1,703,404

453,404

�أبرمت املجموعة اتفاقية وكالة ا�ستثمارية مع م�ؤ�س�سة مالية ا�سالمية مبتو�سط عائد فعلي :2017( %2.125
� .)%2.125إن الوكالة املدينة مرهونة مقابل خطابات �ضمان.
.14

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أو اخل�سارة

حمفظه حملية مدارة

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

5,801

6,674

5,801

6,674

�إن املحفظة املحلية مدارة بوا�سطة طرف ذي �صلة (�شركة ال�صفاة للإ�ستثمار �ش.م.ك( .مقفلة)) (�إي�ضاح .)12
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.15

�أر�صدة لدى البنوك ونقد

�أر�صدة لدى البنوك
نقد يف ال�صندوق

.16

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

2,277,312

3,366,336

22,147

12,031

2,299,459

3,378,367

ر�أ�س املال
ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل هو  20٫000٫000دينار كويتي ( 20٫000٫000 :2017دينار
كويتي) يت�ألف من � 200٫000٫000سهم (� 200٫000٫000 :2017سهم) بقيمة �إ�سمية  100فل�س لل�سهم
وجميع الأ�سهم نقدية.

.17

عالوة الإ�صدار
عالوة الإ�صدار ناجتة عن زيادة �أ�سعار الأ�سهم امل�صدرة عن القيمة اال�سمية للأ�سهم� .إن ح�ساب عالوة الإ�صدار
غري متاح للتوزيع.

.18

�أ�سهم خزينة
عدد الأ�سهم (�سهم)
ن�سبة الأ�سهم امل�صدرة ()%
القيمة ال�سوقية (دينار كويتي)
التكلفة (دينار كويتي)

2018

2017

836,629

277,468

0.14

0.14

7,908

9,711

181,866

181,866

تلتزم ال�شركة الأم باالحتفاظ باحتياطيات و�أرباح مرحلة تعادل تكلفة �أ�سهم اخلزينة امل�شرتاه غري قابله للتوزيع طوال
فرتة متلكها وذلك وفقاً لتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة.
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.19

ال�شركات التابعة ذات احل�ص�ص غري امل�سيطرة بن�سب مادية للمجموعة

ا�سم ال�شركة التابعة

بلد الت�أ�سي�س

ن�سبة امل�صالح من احل�ص�ص غري
امل�سيطرة كما يف  31دي�سمرب
2018

2017

(اخل�سارة) /الربح العائد �إىل
احل�ص�ص غري امل�سيطرة كما يف 31
دي�سمرب
2018

احل�ص�ص غري امل�سيطرة املرتاكمة
كما يف  31دي�سمرب

دينار كويتي

2017

دينار كويتي

2018

دينار كويتي

2017

دينار كويتي

ال�شركات التابعة الفردية غري املادية ولديها ح�ص�ص غري م�سيطرة

الإجمايل

�شركة �سرنجى �سرفي�سز خلدمات الطاقة
�ش.م.ك( .مقفلة) و�شركاتها التابعة

()30,866
()2,446
()33,312

الكويت

84,118
()4,424
79,694

%5.43

2,286,080
30,453
2,316,533

%8.95

4,020,061
32,731
4,052,792

ملخ�ص املعلومات املالية لل�شركات التابعة ذات احل�ص�ص غري امل�سيطرة بن�سب مادية للمجموعة:

ملخ�ص بيان املركز املايل املجمع:

2018

�شركة �سرنجى �سرفي�سز
خلدمات الطاقة �ش.م.ك( .مقفلة)
2017

املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

�صايف حقوق امللكية

�صايف حقوق امللكية العائدة اىل م�ساهمي ال�شركة االم

�صايف احلقوق اخلا�صة باحل�ص�ص غري امل�سيطرة

دينار كويتي
8,170,026
7,182,523
()471,460
()2,069,451
12,811,638
10,525,558
2,286,080

دينار كويتي
8,687,485
8,566,495
()595,944
()2,645,323
14,012,713
9,992,652
4,020,061

البيانـــــات املاليــــة

اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
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ملخ�ص بيان الربح �أو اخل�سارة املجمع والدخل ال�شامل الأخر:
�شركة �سرنجى �سرفي�سز
خلدمات الطاقة �ش.م.ك( .مقفلة)

االيرادات
امل�صروفات
�صايف (اخل�سارة) /الربح
اخل�سارة ال�شاملة الآخرى
�إجمايل (اخل�سارة) /الدخل ال�شامل
�صايف (اخل�سارة) /الربح العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
�صايف (اخل�سارة) /الربح اخلا�صة باحل�ص�ص غري امل�سيطرة
اخل�سارة ال�شاملة الآخرى العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
اخل�سارة ال�شاملة الآخرى اخلا�صة باحل�ص�ص غري امل�سيطرة
�إجمايل (اخل�سارة) /الدخل ال�شامل العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة اخلا�صة باحل�ص�ص غري امل�سيطرة

.20

دينار كويتي

دينار كويتي

2,913,747

3,157,425

)(3,111,408

)(2,303,780

)(197,661

853,645

)(423,178

)(112,495

)(620,839

741,150

)(176,357

845,139

)(21,304

8,506

)(307,751

)(101,997

)(115,427

)(10,498

)(484,108

743,142

)(136,731

)(1,992

دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى

دائنون جتاريون
دائنو توزيعات
م�صاريف م�ستحقة
خم�ص�ص �إجازات
ت�أمينات م�سرتدة
خم�ص�ص حوافز موظفني
خم�ص�ص خ�صومات
خم�ص�ص �ضريبة
الزكاة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
�أخرى
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2018

2017

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

1,224,960

2,087,231

403,008

403,008

175,491

173,006

112,381

108,534

18,893

25,697

18,054

30,429

50,000

82,500

48,192

65,937

8,402

18,269

-

4,400

299,949

273,346

2,359,330

3,272,357

البيانـــــات املاليــــة
اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
.21

م�صروفات عمومية و�إدارية

رواتب ومزايا �أخرى
ايجارات
�أتعاب ا�ست�شارات
م�صروفات �سفر
م�صروفات ا�ستثمارات
�أتعاب مهنية وقانونية
ت�أمني
ر�سوم حكومية
ا�صالح و�صيانة
ا�شرتاكات
م�صروفات �أخرى

.22

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

732,651

724,178

85,497

98,776

78,455

102,115

37,579

42,177

3,856

864

114,370

403,703

22,078

22,541

35,373

55,646

22,488

23,536

16,663

16,790

147,784

172,475

1,296,794

1,662,801

خم�ص�ص ال�ضرائب لل�شركات التابعة اخلارجية
يتم تكوين خم�ص�ص ملقابلة ال�ضرائب اخلا�صة بال�شركات التابعة وفقاً لل�سيا�سات ال�ضريبية التي تنظم �إحت�ساب
ال�ضرائب يف كل دولة .وعندما تتم املحا�سبة ال�ضريبية لل�شركات يتم مقابلتها مع هذا املخ�ص�ص ثم يتم معاجلة
الفروقات الناجتة عن ذلك حما�سبياً.

.23

(خ�سارة) /ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
مت �إحت�ساب (خ�سارة) /ربحية ال�سهم عن طريق تق�سيم (خ�سارة) /ربح ال�سنة العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم على
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة مع الأخذ يف االعتبار �أ�سهم اخلزينة:
مل يكن لدى ال�شركة الأم �أية �أ�سهم خمففة حمتملة.
2018

.24

2017

(خ�سارة) /ربح ال�سنة العائد �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم (دينار كويتي)

)(534,690

71,870

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة بعد خ�صم ا�سهم اخلزينة

199,722,532

199,722,532

(خ�سارة) /ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم (فل�س)

)(2.68

0.36

معلومات قطاعية
أرباحا ويتكبد
القطاع الت�شغيلي هو عن�صر من عنا�صر الكيان الذي يدخل يف �أن�شطة �أعمال يحقق من خاللها � ً
م�صاريف ،والذي تتم مراجعة نتائجه الت�شغيلية بانتظام من قبل �صانع القرار الرئي�سي يف الكيان من �أجل
تخ�صي�ص املوارد للقطاع ولتقييم �أداءه ،والذي يتوفر له معلومات مالية منف�صلة.
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اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

�أ)

التقارير القطاعية
تعترب املجموعة الوحدات الت�شغيلية التي تعطي منتجات وخدمات خا�صة ت�شكل قطاعات يتم الإف�صاح و�إعداد
تقارير عنها كالتايل:
�إدارة الإ�ستثمار :قطاع �إدارة الإ�ستثمار هو امل�سئول عن ا�ستثمار الفوائ�ض املالية يف املحافظ للح�صول على �أعلى
عائد ،ت�أ�سي�س �أو امتالك �شركات تابعة و�شركات زميلة لتو�سيع عمليات املجموعة وللح�صول على ر�أ�سمال كاف
لإحتياجات املجموعة.
احلفر وال�صيانة :الأن�شطة امل�ساندة للتنقيب عن النفط والأعمال املتعلقة بها.
فيما يلي املعلومات املالية عن قطاعات الأعمال لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2018
�إدارة
الإ�ستثمار
دينار كويتي

 31دي�سمرب 2018
�إجمايل الإيراد
نتائج القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

649,580
()356,596
9,454,846
697,106

عمليات احلفر
وال�صيانة
دينار كويتي

دينار كويتي

2,913,747
()211,406
10,614,855
2,287,630

3,563,327
()568,002
20,069,701
2,984,736

املجموع

فيما يلي املعلومات املالية عن قطاعات الأعمال لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2017

 31دي�سمرب 2017
�إجمايل الإيراد
نتائج القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

�إدارة
الإ�ستثمار
دينار كويتي

عمليات احلفر
وال�صيانة
دينار كويتي

دينار كويتي

2,362,166
()592,077
10,500,607
700,060

3,157,425
743,641
12,394,598
3,334,940

5,519,591
151,564
22,895,205
4,035,000

املجموع

ب) املناطق اجلغرافية
متار�س املجموعة �أن�شطة �أعمالها ب�شكل رئي�سي يف دولة الكويت .مو�ضح �أدناه املعلومات املالية عن املناطق
اجلغرافية:
 31دي�سمرب 2018
�صايف الإيرادات
نتائج القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
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2018

الكويت
دينار كويتي
2,702,237
()522,145
17,680,704
2,264,090

ال�شرق الأو�سط
دينار كويتي
()13,742
265,580
1,030

�أ�سيا
دينار كويتي
861,090
()32,115
2,123,417
719,616

املجموع
دينار كويتي
3,563,327
()568,002
20,069,701
2,984,736

البيانـــــات املاليــــة
اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

 31دي�سمرب 2017
�صايف الإيرادات
نتائج القطاع
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

الكويت
دينار كويتي
4,386,621
426,970
19,554,802
2,886,575

ال�شرق الأو�سط
دينار كويتي
()110,000
480,086
203,205

�أ�سيا
دينار كويتي
1,132,970
()165,406
2,860,317
945,220

املجموع
دينار كويتي
5,519,591
151,564
22,895,205
4,035,000

تت�ضمن القطاعات اجلغرافية لل�شرق الأو�سط الإمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،وم�صر.
.25

الأدوات املالية
فئات الأدوات املالية

2018

2017

املوجودات املالية
ا�ستثمارات متاحة للبيع
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
ودائع الجل
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة و�أخرى (با�ستثناء الدفعات وامل�صاريف املقدمة)
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
مدينو وكالة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح �أو اخل�سارة
النقد و�أر�صدة لدى البنوك

دينار كويتي

دينار كويتي

81,193
5,195
3,032,783
263,970
1,703,404
5,801
2,299,459

323,985
6,530
5,369,539
262,627
453,404
6,674
3,366,336

املطلوبات املالية
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى

2,359,330

3,272,357

�أ)	�إدارة خماطر ر�أ�س املال
تتمثل �أهداف املجموعة عند �إدارة ر�أ�س املال يف املحافظة على قدرة املجموعة على اال�ستمرار يف الن�شـاط ككيان
م�ستمـر من خالل حتقيق �أف�ضل و�ضع لر�صيد املديونية وحقوق امللكية وذلك حتى تتمكن املجموعة من حتقيق
عوائد للم�ساهمني ،وكذلك تقدمي عوائد منا�سبة للم�ساهمني من خالل ت�سعري املنتجات واخلدمات مبا يتفق مع
م�ستوى املخاطر.
حتدد املجموعة مبلغ ر�أ�س املال تنا�سبياً مع املخاطر .تدير املجموعة ر�أ�س املال ويتم �إجراء التعديالت عليه يف
�ضوء التغريات يف الظروف االقت�صادية ويف خ�صائ�ص املوجودات ذات العالقة .وبغر�ض احلفاظ على هيكل ر�أ�س
املال �أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إعادة ر�أ�س املال للم�ساهمني
�أو �إ�صدار �أ�سهم ر�أ�س مال جديدة �أو ديون و�/أو بيع موجودات بهدف تخفي�ض الدين .وعموماً تقوم املجموعة
بالتمويل عن طريق ر�أ�سمالها املدفوع مع الإعتماد املحدود على التمويل الإقرتا�ضي.
ب)	�إدارة املخاطر املالية
تقوم املجموعة مبراقبة و�إدارة املخاطر املالية املتعلقة بعمليات املجموعة من خالل تقارير املخاطر الداخلية التي
تعني بتحليل االنك�شاف للمخاطر من حيث درجة وحجم املخاطر .ت�شمل هذه املخاطر خماطر ال�سوق والتي
تت�ضمن (خماطر العمالت الأجنبية وخماطر �سعر الفائدة وخماطر امللكية) وخماطر الإئتمان وخماطر ال�سيولة.
79
التقرير ال�سنوي

2018

البيانـــــات املاليــــة

�شــركــة �س ـنــرجــي ال ـقـابـ�ضة �ش.م.ك عــامـة

اي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

خماطر ال�سوق
�إن خماطر ال�سوق هي خطر �أن ت�ؤثر التغريات يف �أ�سعار ال�سوق مثل خماطر �صرف العمالت الأجنبية وخماطر
امللكية ،على حجم �إيرادات املجموعة �أو قيمة ما لديها من �أدوات مالية .تهدف �إدارة خماطر ال�سوق �إىل �إدارة
ومراقبة الإنك�شاف ملخاطر ال�سوق يف �إطار احلدود املقبولة مع تعظيم العائد يف الوقت نف�سه.

 )iخماطر العمالت الأجنبية
خماطر العملة الأجنبية هي خماطر تذبذب قيمة الأداة املالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت
الأجنبية .تقوم املجموعة ببع�ض املعامالت امل�سجلة بعمالت �أجنبية ومن ثم ين�ش�أ خطر االنك�شاف ملخاطر تقلبات
�أ�سعار ال�صرف .تقوم الإدارة مبراقبة املراكز يوميا ل�ضمان بقاء املراكز يف احلدود املر�سومة.
�إن القيم املدرجة ملوجودات ومطلوبات املجموعة النقدية املقومة بعمالت �أجنبية كما يف تاريخ التقرير هي كما
يلي:
املطلوبات

دوالر �أمريكي
روبية باك�ستاين
دينار بحرينى

املوجودات

2018

2016

2018

2016

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1,338,659
784,141
59,820

1,375,799
1,136,996
203,206

2,492,063
1,017,175
324,369

2,190,455
3,551,364
480,086

 )iiخماطر �سعر الفائدة
خماطر �سعر الفائدة هي خماطر تذبذب قيمة الأداة املالية نتيجة التغريات يف معدل �سعر الفائدة لل�سوق .ال
تتعر�ض املجموعة حالياً ملثل هذه املخاطر.
حتليل ح�سا�سية العمالت الأجنبية
العملة
دوالر �أمريكي
روبية باك�ستاين
دينار بحرينى

التغري يف �سعر
العملة %

%5+
%5+
%5+

2018
الت�أثري على
خ�سارة ال�سنة
دينار كويتي

الت�أثري على
حقوق امللكية
دينار كويتي

57,670
-

11,652
13,227

2017
الت�أثري على
الت�أثري على ربح
حقوق امللكية
ال�سنة
دينار كويتي
دينار كويتي
40,733
-

120,718
13,844

 )iiiخماطر امللكية
�إن خماطر امللكية هي خماطر تقلب القيمة العادلة للأ�سهم نتيجة التغريات يف م�ستوى م�ؤ�شرات الأ�سهم �أو قيمة
�أ�سعار الأ�سهم امل�ستقلة .تنتج خماطر امللكية من التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات يف �أ�سهم� .إن الت�أثري على
الربح (نتيجة التغري يف القيمة العادلة لأدوات الأ�سهم املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل) اذا
تغريت �أ�سعار الأوراق املالية بن�سبة  %5بالزيادة/النق�صان مع ثبات كافة املتغريات الأخرى ،ف�إن ت�أثري ذلك التغري
على نتائج ال�سنة وحقوق امللكية �سيكون كما يلى:
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2018
التغري يف �سعر
حقوق امللكية
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الأخر
موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة

الت�أثري على
خ�سارة ال�سنة
دينار كويتي

الت�أثري على
حقوق امللكية
دينار كويتي

2017
الت�أثري على ربح
ال�سنة
دينار كويتي

الت�أثري على
حقوق امللكية
دينار كويتي

%5+

-

4,060

-

-

%5+

290

-

334

-

خماطر الإئتمان
خماطر الإئتمان هي خماطر �أن يف�شل �أحد �أطراف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته م�سببا خ�سارة مالية للطرف
الأخر .تتم مراقبة �سيا�سة وخماطر االئتمان للمجموعة على �أ�س�س م�ستمرة .وتهدف املجموعة �إىل جتنب الرتكيز
االئتماين للمخاطر يف �أفراد �أو جمموعة من العمالء يف موقع حمدد �أو ن�شاط معني ويت�أتى ذلك من خالل تنويع
ن�شاطات الإقرا�ض واحل�صول على ال�ضمانات حيثما كان ذلك مالئما.

خماطر �إنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية
�إن املوجودات املالية التي املعر�ضة ملخاطر الإنخفا�ض تت�ضمن «ذمم جتارية مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى» و»�أر�صدة
لدى البنوك».

ذمم جتارية مدينة ذمم مدينة �أخرى
تقوم املجموعة بتطبيق الأ�سلوب املب�سط وفقاً ملعيارالدويل للتقارير املالية رقم  9لقيا�س خ�سائر الإنخفا�ض املتوقعة
والتي ت�ستخدم خم�ص�ص خ�سارة متوقع بناء على فرتة اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لكافة ذمم جتارية مدينة.
لقيا�س ﺧ�ﺳﺎﺋر الإنخفا�ض اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﺗم جتميع ذﻣم جتارية مدينة على �أ�ﺳﺎ�س ﺧ�ﺻﺎﺋ�ص ﻣﺧﺎطر الإﺋﺗﻣﺎن امل�شرتكة
و�أيام �إ�ستحقاقها .ﻟذﻟك ،ترى �إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ �إىل �أن ﻣﻌدﻻت ﺧ�ﺳﺎﺋر الإنحفا�ض اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟذﻣم جتارية مدينة
هي تقريب ﻣﻌﻘول لنتائج تعرث العمالء الفعلية يف الفرتات الالحقة.
على هذا الأ�سا�س ،مت حتديد خم�ص�ص خ�سارة الإنخفا�ض كما يف  31دي�سمرب ( 2018ب�ش�أن ت�أثري تطبيق املعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية  )9على النحو التايل لذمم جتارية مدينة:
 31دي�سمرب :2018
�أعمار الذمم
حتى  60يوماً

من � 61إىل  120يوماً

من � 121إىل  365يوماً
�أكرث من  365يوماً

ذمم جتارية
مدينة
دينار كويتي
333,430
124,130
1,833,873
2,443,585
4,735,018

ن�سبة التعرث
املتوقعة
%11.82
%61
%0.65
%95

خم�ص�ص خ�سائر
الإنخفا�ض
دينار كويتي
39,439
75,836
12,011
2,316,299
2,443,585
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يتم �شطب ذمم جتارية مدينة عندما ال يكون هناك توقع معقول ال�سرتدادها .وت�شمل امل�ؤ�شرات على عدم وجود
توقع معقول للتعايف ،من بني �أمور �أخرى ،كمثال على ذلك ف�شل العميل يف الإ�شرتاك يف خطة �سداد مع املجموعة،
وعدم تقدمي مدفوعات تعاقدية لفرتة جتاوزت  365يوماً.
يف حني �أن ذمم مدينة �أخرى تخ�ضع � ً
أي�ضا ملتطلبات خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة يف املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم  ،9ف�إن خ�سارة �إنخفا�ض يف القيمة غري جوهرية.

�أر�صدة لدى البنوك ونقد
�إن �أر�صدة لدى البنوك ونقد تخ�ضع � ً
أي�ضا ملتطلبات خ�سائر الإنخفا�ض يف القيمة يف املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم � ،9إن النقد مودع لدى م�ؤ�س�سات مالية ذات �سمعة ائتمانية عالية ،فبالتايل ترى �إدارة
املجموعة �أن خ�سارة �إنخفا�ض يف القيمة لنقد ونقد معادل غري جوهرية.

التعر�ض للمخاطر االئتمانية
متثل القيم الدفرتية للموجودات املالية احلد الأق�صى خلطر االنك�شاف للمخاطر االئتمانية� .إن �أق�صى �صايف
تعر�ض للمخاطر االئتمانية لفئة املوجودات بتاريخ البيانات املالية كما يلي:

ودائع لأجل
ذمم مدينة جتارية و�أر�صدة مدينة �أخرى
(با�ستثناء دفعات مقدمة وم�صاريف مدفوعة مقدماً)
مطلوب �إىل �أطراف ذات �صلة
مدينو وكالة
�أر�صدة لدى البنوك

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

5,195

6,530

3,032,783
263,970
1,703,404
2,277,312
7,282,664

5,369,539
262,627
453,404
3,366,336
9,458,436

خماطر الرتكيز االئتماين
ين�ش�أ الرتكيز عندما ي�شرتك عدد من الأطراف املقابلة يف �أن�شطة مت�شابهة� ،أو يف �أن�شطة يف املنطقة اجلغرافية
نف�سها� ،أو عندما يكون لهم �سمات اقت�صادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزامات تعاقدية تت�أثر
ب�شكل مماثل بالتغريات يف الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو الظروف الأخرى .ي�شري الرتكيز �إىل احل�سا�سية
الن�سبية لأداء املجموعة نحو التطورات التي ت�ؤثر على قطاع �أعمال بذاته �أو على منطقة جغرافية معينة.
ميكن حتليل املوجودات املالية للمجموعة التي حتمل خماطر ائتمانية ح�سب الإقليم اجلغرايف وقطاع الأعمال كما
يلي:
القطاع اجلغرايف:
الكويت
دول جمل�س التعاون اخلليجي
�آ�سيا
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2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

6,589,957
202,823
489,884
7,282,664

8,558,776
263,418
636,242
9,458,436
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قطاع الأعمال:
عمليات احلفر وال�صيانة
ا�ستثماري
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية

2018

2017

دينار كويتي

دينار كويتي

1,641,339
3,364,013
2,277,312
7,282,664

1,997,702
4,094,398
3,366,336
9,458,436

خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها.
�إن نهج املجموعة يف �إدارة هذه املخاطر هو دوام الت�أكد ،قدر الإمكان ،من توافر �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند
اال�ستحقاق� ،سواء يف ظل ظروف طبيعية �أو قا�سية ،دون تكبد خ�سائر غري مقبولة �أو املخاطرة ب�سمعة املجموعة.
ي�أخذ جمل�س الإدارة على عاتقه امل�س�ؤولية الكاملة عن �إدارة خماطر ال�سيولة والذي قام باعتماد �إطار منا�سب لإدارة
خماطر ال�سيولة لإدارة عمليات التمويل ق�صري ،متو�سط وطويل الأجل ومتطلبات �إدارة ال�سيولة .تقوم املجموعة ب�إدارة
خماطر ال�سيولة عن طريق الإبقاء على احتياطيات كافية ،الت�سهيالت امل�صرفية وت�سهيالت االقرتا�ض االحتياطي
وعن طريق املراقبة والر�صد املتوا�صل للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية وم�ضاهاة تواريخ ا�ستحقاق املوجودات
واملطلوبات املالية .ت�ستحق �إلتزامات املجموعة خالل �أقل من �سنة.
ج)

القيمة العادلة للأدوات املالية
متثل القيمة العادلة ال�سعر الذي يتم احل�صول عليه لبيع �أ�صل ما �أو الذي يتم دفعه لتحويل التزام يف معاملة
منظمة بني امل�شاركني بال�سوق كما يف تاريخ القيا�س .ترى �إدارة املجموعة ان القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
املالية كما فى  31دي�سمرب تقارب قيمتها الدفرتية.
يقدم اجلدول التايل حتليال للأدوات املالية التي يتم قيا�سها بعد االعرتاف الأويل بالقيمة العادلة ،م�صنفة يف
م�ستويات من � 1إىل  3على �أ�سا�س درجة دعم القيمة العادلة اخلا�صة بكل م�ستوى مب�صادر ميكن حتديدها.
 امل�ستوى  :1متثل املدخالت الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات �أو املطلوبات املتماثلةالتي ميكن للمن�ش�أة الو�صول �إليها يف تاريخ القيا�س.
 امل�ستوى  :2املدخالت هي املدخالت بخالف الأ�سعار املعلنة املدرجة يف امل�ستوى  1التي تكون ملحوظةللموجودات �أو املطلوبات� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
 امل�ستوى  :3املدخالت هي مدخالت غري مدعومة مب�صادر ميكن حتديدها للموجودات واملطلوبات. 31دي�سمرب 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�أ�سهم حملية غري م�سعرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
حمفظة مالية مدارة
املجموع

امل�ستوى 3
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

81,193

81,193

5,801
86,994

5,801
86,994
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امل�ستوى 3
دينار كويتي

 31دي�سمرب 2017
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�أ�سهم حملية غري م�سعرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
حمفظة مالية مدارة
املجموع

املجموع
دينار كويتي

323,985

323,985

6,674
330,659

6,674
330,659

�إن ت�سوية قيا�سات القيمة العادلة للم�ستوى  3للموجودات املالية هي كالتايل:
 31دي�سمرب 2018
ر�صيد افتتاحي
�إجمايل الربح �أو اخل�سارة
حتويل من ا�ستثمارات متاحة للبيع �إىل موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9
بيان الدخل ال�شامل الآخر
يف الدخل ال�شامل الأخر
مبيعات بال�صايف
الر�صيد اخلتامي

 31دي�سمرب 2017
ر�صيد افتتاحي
�إجمايل الربح �أو اخل�سارة
يف الدخل ال�شامل الآخر
مبيعات بال�صايف
الر�صيد اخلتامي

.26

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة
دينار كويتي
6,674

-

-

323,985
()25,775

()873
5,801

()217,017
81,193

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة
دينار كويتي

ا�ستثمارات متاحة للبيع
دينار كويتي

7,398

530,358

()724
6,674

()206,373
323,985

االرتباطات املحتملة
يوجد على املجموعة كما يف  31دي�سمرب التزامات حمتملة هي كما يلي:

		

خطابات �ضمان

.27

موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الأخر
دينار كويتي

2018

دينار كويتي
2,151,588
2,151,588

2017

دينار كويتي
779,295
779,295

اجلمعية العامة ال�سنوية
انعقدت اجلمعية العامة ال�سنوية للم�ساهمني يف  13يونيو  ،2018واعتمدت البيانات املالية املجمعة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2017كما اعتمد امل�ساهمني عدم توزيع �أرباح عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
.2017
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