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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام،،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وبالنيابة عن  نفسي  باألصالة عن  بكم  أرحب  وأن  اليوم أللتقي بحضراتكم،  الفرصة  لي  تتاح  أن  يسعدني ويشرفني 
 31 املنتهية يف  املالية  السنة  وأنشطتها عن  للشركة  املالية  النتائج  أطلعكم على  لكي  اإلدارة،  أعضاء مجلس  إخواني 

ديسمبر 2019.
ال تزال شركة سنرجى القابضة ملتزمة باالستثمار يف قطاع خدمات النفط والغاز يف دولة الكويت  ويف منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وذلك يف إطار سعيهاً لتحقيق أفضل عوائد ممكنة ملساهميها بالتوازي مع حرصها على ضمان 
إستمرار تقدمي خدماتها لكافة عمالئها بأعلى درجات اجلودة وأفضل معايير األمن والسالمة، ومبا ينسجم ويتوافق 
مع استراتيجيتنا وأهدافنا التشغيلية واملالية. حيث ال تزال أغلب الدراسات والتوقعات اإلقتصادية تشير إلى أن النفط 

والغاز سيبقيان املصدران األساسيان للطاقة يف العالم لسنوات عديدة قادمة. 
لقد ركزت الشركة خالل الست سنوات املاضية على ترسيخ عقدها مع شركة نفط الكويت، كما سعت إلى التأهل للعمل 
يف أسواق أخرى يف املنطقة، وذلك من أجل ضمان حتقيق عوائد وتدفقات نقدية ثابتة وحتقيق منو مطرد على املدى 

املتوسط والطويل.
العقود القائمة

 رغم حالة عدم االستقرار السياسي يف بعض مناطق عمل الشركة مما أثر على حجم األعمال املتوقعة خالل العام 
من  متعددة،  ملحوظة  إجنازات  بحمداهلل - حتقيق   - األساسية، حيث مت  قوتنا  نقاط  على  التركيز  واصلنا   ،2020

أبرزها:-
 باشرت الشركة التابعة - الشركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية، تنفيذ عقدها اجلديد مع شركة نفط الكويت 
الذي مت  العقد  الرغم من أن قيمة  11.3 مليون دينار كويتي. وعلى  5 سنوات بقيمة  2019/07/01 وملدة  من  بدءاً 
ترسيتها على الشركة جاءت أقل بكثير مما كان متوقعاً، إال أنها زادت من عدد أجهزة احلفر املخصصة لها.  ومتكنت 
من فتح حدود جديدة للعمل من خالل دخولها دوالً جديدة )ُعمان و إقليم كردستان( ووسعت نطاق خدماتها )خدمات 

جس وفحص األبار النفطية مع شركة نفط الكويت(.
جمهورية  يف  السوقية  حصتها  على  النفطية  األبار  فحص  خلدمات  الشرقية  الشركة   - التابعة  الشركة  حافظت   

باكستان، وسط منافسة شرسة، إنعكست باإليجاب على النتائج املالية للشركة.
 فيما يتعلق بالشركة التابعة - الشركة اخلليجية العاملية للتجارة العامة واملقاوالت، فقد مت تعيني كفاءات تتمتع بخبرات 

واسعة يف قطاع اخلدمات النفطية، سيعملون على تعزيز قدراتها خلدمة العمالء يف دولة الكويت، وذلك إستنادا ملا 
لدى الشركة من تاريخ طويل وسجل أعمال مميز يف هذا القطاع.

الخطة االستراتيجية الخمسية
 خالل شهر ديسمبر من العام 2019، باشرت شركة سنرجي القابضة، من خالل تكليفها إلحدى الشركات االستشارية 
األكثر جدوى، ممـا سيمكنها من  العمل يف اإلجتاه  لتوجيه بوصلة  بإعداد خطة استراتيجية، وذلك  باشرت  العاملية، 

االستفادة من النمو املتوقع لسوق الكويت وأسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، يف السنوات املقبلة.
 إن جزء من هذه اخلطة يتمثل يف كيفية احلد والتخفيف من املخاطر التي قد تنشأ عن تقلبات السوق وحالة عدم اليقني 
املرتبطة بتلك التقلبات، بالتالي وضع خطط إستباقية حلاالت الطوارئ للتخفيف من حدتها. بالنتيجة فإن إيجاد توازن 

بني أعمالنا األساسية وغير األساسية سيكون تطوراً محورياً واستراتيجياً يف خطة التنمية املقبلة. 
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الخطة المستقبلية للعام 2020
لقد ألقت جائحة الفيروس اجلديد )كوفيد - 19( بظاللها السلبية على كافة القطاعات يف العالم مع بداية العام 2020 
ومن ضمن أبرز تلك القطاعات كان قطاع الطاقة، وقد متثل ذلك يف حدوث انخفاض سريع وحاد يف أسعار النفط 
اخلام، حيث يتوقع استمرار حالة عدم التيقن يف قطاع النفط والغاز خالل العام 2020، وستبذل شركة سنرجي القابضة 
قصارى جهدها يف هذا الصدد، سعياً منها للتخفيف واحلد من تبعات هذا اإلنخفاض وتبدل ظروف السوق بالتزامن 

مع حرصها على ضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها خالل هذه اجلائحة العاملية.
سنواصل التركيز على تقدمي خدماتنا بجودة عالية لعمالئنا، مع تطوير مستوى أعمالنا وخبرات موظفينا واالستثمار 
يف تنمية وتنويع محفظة خدماتنا وقاعدة عمالئنا، من خالل ترجمة وتنفيذ اخلطة االستراتيجية اجلديدة. والتركيز 
على حتسني التدفقات النقدية من العمليات للحصول على عوائد أعلى. وستشهد السنة القادمة إن شاء اهلل بالنسبة 
لشركة سنرجي القابضة تغييرات كجزء من تنفيذ خطة الشركة اإلستراتيجية، حيث سيتم التركيز على  تعزيز العالمة 

التجارية Senergy وتعديل الهيكل التنظيمي للشركة.
 لقد متكنت شركة سنرجي القابضة وشركاتها التابعة من بناء سمعة راسخة - خالل السنوات املاضية، وموظفينا هم 
نواة هذه السمعة. إن السبب األساسي من جناحنا يعود إلى تفاني موظفينا املستمر وحرصهم عل تقدمي خدمات مميزة 
لكافة عمالئنا، وبدورنا نسعى بكل جهد لتزويد موظفينا باألدوات الالزمة التي متكنهم من حتقيق النجاح والتميز يف 

بيئة عمل مليئة بالتحديات يف ظل ظروف عمل آمنة.
 إننا على يقني من أن وجود خطة إستراتيجية للشركة تعكس رؤية موحدة لدى فريق العمل, مدعومة بروح عالية من 
للخطة  وفقاً  الطموحات  من حتقيق  ومتكينها  الربحية  إلى  بالشركة  اإلنتقال  من  اهلل  بعون  كفيلة  واملبادرة  احلماس 

املرسومة.
المؤشرات المالية

يعود السبب يف تراجع نتائج الشركة وتكبدها خسارة يف العام 2019 قدرها 4.77 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 
534 ألف دينار يف عام 2018، إلى إحتساب إنخفاض يف قيمة الشهرة قدره 4.2 مليون دينار كويتي.

  ،2018 السابق  العام  دينار  مليون   2.9 بـ  مقارنة  كويتي  دينار  مليون   2.7 إلى   2019 العام  الشركة  مبيعات  إنخفضت 
باملقابل إنخفضت تكلفة املبيعات من 2.5 مليون دينار إلى 2.3 مليون دينار كويتي، وبلغت موجودات الشركة املتداولة 7.1 
مليون دينار كويتي وهي تعادل 2.63 من قيمة املطلوبات املتداولة البالغة 2.7 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي موجودات 
الشركة 15.7 مليون دينار كويتي مقارنة بــ 20.1 مليون دينار كويتي العام 2018 وبلغ إجمالي املطلوبات 3.5 مليون دينار 
مقارنة بـ 2.9 العام 2018، كما بلغت حقوق املساهمني 9.96 مليون دينار كويتي مقارنة بــ 14.77 مليون دينار كويتي العام 

2018.، علما أنه ال يوجد على الشركة أية مطلوبات تتعلق مبديونيات من أية جهات متويلية.

يوجد بعض القضايا القانونية املتعلقة بالشركات األم والشركات التابعة وقد قامت اإلدارة مبتابعة تلك القضايا وحتى 
تاريخ إعداد التقرير ال توجد أية التزامات محتملة تتعلق بتلك القضايا.

بإختصار- قامت الشركة بإعداد دراسة إستراتيجية للخمس سنوات القادمة، وسيتم التركيز وتسخير موارد الشركة 
البشرية واملادية يف املراحل القادمة لتنفيذ هذه اإلستراتيجية مع السعي إليجاد توازن بني أعمالنا األساسية وغير 
األساسية مبا يضمن جناح اخلطة ويعزز من التدفقات النقدية للشركة، مما سينعكس باإليجاب إن شاء اهلل على حقوق 

املساهمني.
- باسمي وباسم زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة أتوجه لكم بالشكر والتقدير على ثقتكم ودعمكم املستمرين،  ختاماً 
ونسأل اهلل العلي القدير أن يوفق جهودنا جميعا يف خدمة وطننا الغالي الكويت يف ظل قيادة حضرة صاحب السمو 

أمير البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
واهلل ولي التوفيق،،،

              ناصــر بدر الشرهــان
           نائب رئيس مجلس اإلدارة



عــامـة ش.م.ك  الــقـابـضة  ســنــرجــي  شــركــة 

التقرير السنوي
2 910

مجموعة الشركات التابعة

EASTERN
TESTING SERVICES - PKS

EASTERN
TESTING SERVICES - KWI
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نـبـذة عـن الشـركـة

الكويت  سوق  في  مدرجة  قابضة  شركة  هي  القابضة  سنرجي  شركة 
د.ك.  مليون   20,000,000 قدره  مال  برأس  )سنرجي(  المالية  لــأوراق 
الدعم  وتقديم  بالطاقة  المتعلقة  االستثمارية  الفرص  بإنتقاء  وتقوم 
للشركات العاملة في مجال قطاع الطاقة في دول الشرق األوسط وآسيا 

وأفريقيا.

تعد شركة سنرجي القابضة إحدى الشركات التي إستطاعت خالل فترة 
قطاع خدمات  في  اإلستثمار  مجال  في  واضح  نمو  تحقيق  من  وجيزة 
النفط والغاز وذلك إلعتمادها نهج الشفافية في كافة إستثماراتها كما 
في  مؤثرة  على حصص  اإلستحواذ  من  الفترة  هذه  خالل  في  تمكنت 
وتعمل  النفطية  الخدمات  مجال  في  عالية  خبرة  ذات  عديدة  شركات 
الشركة اآلن على التوسع نحو آفاق جديدة عن طريق سعيها لإلنطالق 
نحو أسواق جديدة تعزز مكانتها وثقة مساهميها، وذلك من خالل القيام 
بإستثمارات مدروسة لتحقيق المزيد من األرباح في السنوات المقبلة، 
وتتطلع الشركة إلى الوصول إلى مرحلة تقديم خدمات متكاملة لشركات 
للوصول  مكوناتها  بإستكمال  حاليا  وتقوم  المنطقة  في  العاملة  النفط 

بالشركة إلى الهدف وهو:

»شركة خدمات نفطية متكاملة«.
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نبذه عن الشركات التابعة

1 - شركة سنرجي سرفيسز لخدمات الطاقة )الكويت - وهي مملوكة بنسبة %95.87(.

تأسست عام 2002 ويبلغ رأس مالها 9.455 مليون دينار وتعمل على تقديم الخدمات المرتبطة بأنشطة حفر آبار 
النفط وصيانتها، باإلضافة إلى تقديم الخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة )الكهرباء والماء( والشركة مصنفة لدى 

لجنة المناقصات المركزية كما وتقوم بتقديم خدماتها المتنوعة في مختلف دول المنطقة.

2 - الشركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية )الكويت – وهي مملوكة بنسبة %86.71(.

تأسست عام 2004 وهي شركة متخصصة في مجال خدمات جس وقراءة اآلبار النفطية ولها عقود تشغيلية في 
مناطق عديدة، وهي تعمل بصوره رئيسية في العراق وباكستان والكويت مطلع العام 2013.

3 - الشركة الشرقية لفحص اآلبار )باكستان – وهي مملوكة بنسبة %70(.

تأسست عام 2009 وتمتلك الشركة نسبة 70% منها وتتخصص هذه الشركة في خدمة فحص اآلبار النفطية.

4 - الشركة الخليجية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت )الكويت – وهي مملوكة بنسبة  %86.71( .

التي  والمعدات  للخدمات  التجارية  الوكاالت  على  الحصول  طريق  عن  للمجموعة  التمثيلي  الــذراع  تمثل  وهي 
تحتاجها المجموعة الستكمال أنشطتها.

5 - الشركة الشرقية للخدمات الصناعية والبترولية القابضة )مملكة البحرين– وهي مملوكة بنسبة %100(

تأسست في بداية عام 2008 وهي حالياً متوقفة عن العمل وجاري دراسة وتقييم تصفية الشركة.
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املؤشرات املالية

إجمالي املوجودات 

حقوق املساهمني

ربحية )خسارة( السهم - فلس

صايف الربح )اخلسارة(

القيمة الدفترية )فلس(

شركة سنرجى القابضة ش م ك ع 
املؤشرات املالية

2019 2018 التفاصيل
15,709,780 20,069,701 إجمالى االصول

(4,773,174) (534,690) صافى الربح )اخلسارة(

9,956,861 14,768,432 إجمالى حقوق املساهمني

50 74 القيمة الدفترية للسهم )فلسا(

(23.90) (2.68) ربحية / خسارة السهم )فلسا(

(27)

(22)

(17)

(12)

(7)

(2)

3

2018 2019

(2.68)

(23.90)

20
30
40
50
60
70
80

2018 2019

74

50

(900,000)

(700,000)

(500,000)

(300,000)

(100,000)

100,000

2018 2019

(534,690)

(4,773,174)

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2018 2019

20,069,701

15,709,780

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

2018 2019

14,768,432

9,956,861



عــامـة ش.م.ك  الــقـابـضة  ســنــرجــي  شــركــة 

التقرير السنوي
2 914

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى آله وصحبه. 
 إلى السادة/ املساهمني   

شركة سنرجي القابضة  
الكويت - دولة الكويت   

هدف ونطاق التدقيق
قمنا بتدقيق العقود واملعامالت التي نفذتها شركة سنرجي القابضة )الشركة( وشركاتها التابعة )يشار إليهم 
مجتمعني باملجموعة( خالل السنة املنتهية يف 2019/12/31 إلبداء الرأي يف مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة 
احملاسبة  لهيئة  الشرعي  املجلس  عن  الصادرة  الشرعية  املعايير  مراعاة  مع  قبلنا،  من  املعتمدة  اإلسالمية 

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(، وقرارات املجامع الفقهية.
مسؤولية اإلدارة عن االلتزام الشرعي

تقــع مســؤولية االلتــزام بتنفيــذ العقــود واملعامــالت طبقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية علــى إدارة الشــركة، كمــا 
أن اإلدارة مســؤولة عــن الرقابــة الشــرعية الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة لضمــان تنفيــذ العقــود واملعامــالت 

طبقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.
وتتمثل اجلهات املسؤولة يف الشركة عن إجراء التعامالت التي مت فحصها ومراحل إجنازها يف مجلس اإلدارة.

االستقاللية واملتطلبات األخالقية األخرى ورقابة اجلودة
لقــد التزمنــا باالســتقاللية واملتطلبــات األخالقيــة األخــرى كمــا هــي يف »ميثــاق أخالقيــات احملاســب واملراجــع 
اخلارجــي للمؤسســات املاليــة اإلســالمية« الصــادر عــن هيئــة احملاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســالمية، 
و»دليــل قواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبني املهنيــني« الصــادر عــن مجلــس معاييــر الســلوك األخالقــي 
الدوليــة للمحاســبني. والتــي تأسســت علــى املبــادئ األساســية للنزاهــة واملوضوعيــة والكفــاءة املهنيــة والعنايــة 

الواجبــة والســرية والســلوك املهنــي.
ــات  ــذ عملي ــي تنف ــب الت ــة اجلــودة للمكات ــم )1( بشــان »رقاب ــة اجلــودة رق ــار رقاب ــات معي ــا مبتطلب ــد التزمن لق
تدقيــق ومراجعــة البيانــات املاليــة، وعمليــات التأكيــد األخــرى، وعمليــات اخلدمــات ذات العالقــة«، ووفقــاً لتلــك 
املتطلبــات فإننــا نحافــظ علــى نظــام شــامل لرقابــة اجلــودة مبــا يف ذلــك السياســات واإلجــراءات املوثقــة بشــأن 

االمتثــال مــع املتطلبــات األخالقيــة واملعاييــر املهنيــة واملتطلبــات النظاميــة والتنظيميــة املنطبقــة.
مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية ووصف العمل املنجز

تتمثــل مســؤوليتنا يف إبــداء الــرأي يف مــدى التــزام الشــركة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية بنــاًء علــى تدقيقنــا لهــا. 
وقــد مت تدقيقنــا وفقــاً ملعاييــر احلوكمــة ومعاييــر التدقيــق الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات 
املاليــة اإلســالمية وباألخــص معيــار التدقيــق للمؤسســات املاليــة اإلســالمية رقــم )6( بشــأن »التدقيــق الشــرعي 
اخلارجــي )عمليــات التأكيــد املســتقل علــى التــزام املؤسســة املاليــة اإلســالمية بأحــكام الشــريعة اإلســالمية(«، 
ووفقــاً للمعاييــر الدوليــة لعمليــات التأكيــد والصــادرة عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي وباألخــص 
معيــار التأكيــد رقــم )3000( بشــأن »عمليــات التأكيــد عــدا عــن عمليــات تدقيــق أو مراجعــة املعلومــات املاليــة 
التاريخيــة »ومبــدأ األهميــة النســبية ومــا يترتــب مــن آثــار علــى منهجيــة التدقيــق وإظهــار املالحظــات يف هــذا 
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الدكتور/ محمد محمود العابد
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ/ محمد فؤاد البدر
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور/ عبدالباري مشعل
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

التقريــر. وتتطلــب هــذه املعاييــر أن منتثــل ملتطلبــات الســلوك األخالقــي للمهنــة وأن نقــوم بتخطيــط وأداء 
التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن الشــركة ملتزمــة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية. إن التأكيــد املعقــول 
هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمــن بــأن عمليــة التدقيــق الشــرعي ســوف تكشــف دائماً عــن املخالفات 

الشــرعية عنــد وجودهــا.
ــزام بأحــكام الشــريعة  ــق حــول مــدى االلت ــة تدقي ــى أدل ــق أداء إجــراءات للحصــول عل وتتضمــن أعمــال التدقي
اإلســالمية، لقــد قمنــا بتدقيقنــا بنــاًء علــى عينــة منهجيــة مختــارة، ونعتقــد بــأن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليها 
كافيــة ومناســبة كأســاس إلبــداء رأي التدقيــق اخلــاص بنــا. وكجــزء مــن عمليــة التدقيــق الشــرعي فإننــا منــارس 

التقديــر املهنــي ونحافــظ علــى الشــك املهنــي طــوال فتــرة التدقيــق كمــا نقــوم أيضــاً باآلتــي:
)أ( حتديد وتقييم مخاطر عدم االلتزام الشرعي، وكذلك تصميم والقيام بإجراءات التدقيق مبا ينسجم مع تلك 

املخاطر. واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً إلبداء رأينا. 
)ب( تكوين فهم حول نظام الرقابة الشرعية الداخلية ذي الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة 
يف ظل الظروف القائمة، وليس بغرض إبداء رأي حول مدى فاعلية نظام الرقابة الشرعية الداخلية للشركة.

)ج( االطالع وفحص العقود واملعامالت اآلتية:
- البيانات املالية للشركة ومرفقاتها.

- العقود املوقعة خالل العام.
- عمليات االستثمار خالل العام.

- التقارير املقدمة للجهات اإلشرافية وتقارير التدقيق الداخلي.
- األحكام القضائية النهائية الصادرة خالل العام.

- صندوق اخليرات )حساب التطهير( ومتابعة االستخدامات خالل العام، اإلضافات خالل العام، الرصيد 
يف نهاية العام.

- زكاة الشركة.
)د( التواصل مع اإلدارة فيما يخص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط ونتائج التدقيق الهامة، مبا يف ذلك أي نقاط 

ضعف جوهرية يف نظام الرقابة الشرعية الداخلية نقوم بتحديدها خالل عملية التدقيق.
)هـ( ويف سبيل حتقيق املطلوب منا، فقد قمنا بالتواصل مع إدارة الشركة وتنفيذ التدقيق يف التواريخ اآلتية: 

1 حتى 4 يونيو 2020.
الرأي 

ــي أبرمتهــا شــركة ســنرجي القابضــة وشــركاتها التابعــة )املجموعــة( خــالل  ــا، إن العقــود واملعامــالت الت برأين
الســنة املنتهيــة يف 2019/12/31 مت تنفيذهــا وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية املعتمــدة مــن قبلنــا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
هيئة الرقابة الشرعية

الكويت يف 2020/6/4
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تقرير جلنة التدقيق لعام 2019

تسمى  عنه  منبثقة  مستقلة  بتشكيل جلنة  اإلدارة  مجلس  قام  الشركة،  السليمة يف  احلوكمة  قواعد  تطبيق  إطار  يف 
جلنة التدقيق بغرض متكينه من تأدية  مهامه ذات الصلة بشكل فعال وعلى وجه اخلصوص اإلشراف واملراجعة على 
احلسابات والبيانات املالية للشركة، والتأكد من سالمتها ونزاهتها، وكذلك التأكد من كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة 

الداخلية املطبقة يف الشركة.

وتعمل هذه اللجنة وفق ميثاق معتمد من قبل مجلس اإلدارة يوضح مدة عملها وصالحياتها ومهامها ومسؤولياتها وكيفية 
رقابة املجلس عليها، وذلك وفقاً ملا يلي:-

جلنة التدقيق

21 يونيو 2017 – مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم يف مجلس اإلدارة.تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

عقدتها  التي  اإلجتماعات  عدد 
اللجنة خالل العام

5 خمسة إجتماعات

تشكيل اللجنة
تغيير  مت   2019/06/20 بتاريخ 

تشكيل اللجنة كالتالي

أعضاء اللجنة السابقة                          أعضاء اللجنة  احلالية
السيد/ مالك ماهر معريف – رئيساً       السيد/ مالك ماهر معريف – رئيساً 

السيد/ عبد الرزاق زيد الضبيان          السيد/ أحمد فتحي أبوزيد
السيد/ حسن هاشم سيد املوسوي        السيد/ مالك مصطفى حمود  

املهام واملسؤوليات الرئيسية 
للجنة

 مراجعة البيانات املالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة مع 
إبداء التوصيات الالزمة بشأنها ملجلس اإلدارة.

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني أو إعادة تعيني أو تغيير مراقب احلسابات اخلارجي 
وتقدير أتعابهم، وذلك بعد التأكد من إستقالليتهم ومراجعة خطابات تعيينهم.

 تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة مع إبداء التوصيات 
الالزمة بشأنها ملجلس اإلدارة.

 اإلشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي يف الشركة.
 مراجعة وإعتماد خطط التدقيق الداخلي املقترحة من املدقق الداخلي، باإلضافة 
إلى مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

بشأنها.
الالزمة  اإلجراءات  إتخاذ  من  والتأكد  الرقابية  اجلهات  تقارير  نتائج  مراجعة   

بشأنها.
 التأكد من إلتزام الشركة بالقوانني والسياسات والنظم والتعليمات ذات العالقة.
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أبرز أعمال اللجنة خالل العام

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني للشركة للسنة املنتهية 
يف 31 ديسمبر 2019.

 مراجعة تقاريرالتدقيق الداخلي لإلدارات التالية )ادارة املوارد البشرية والشئون 
االدارية، االدارة املالية واحملاسبة، حوكمة الشركات واإللتزام(.

 مراجعة البيانات املالية الربع سنوية والسنوية ورفعها ملجلس اإلدارة
 االطالع على تقريرتقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي.

 تقييم عمل وحدة التدقيق الداخلي.
 إعداد تقريرعن أداء جلنة التدقيق خالل عام 2019.

 تقييم عمل جلنة التدقيق )تقييم ذاتي(.
 تقومي اجتماعات جلنة التدقيق عن عام 2020.

عن  باإلستقاللية  تتمتع  للشركة  خارجية(  )جهة  التنظيمي  الهيكل  يف  الداخلي  للتدقيق  وحدة  الشركة  لدى  ويتوافر 
طريق تبعيتها للجنة التدقيق وبالتبعية ملجلس اإلدارة، وتعتمد الشركة يف عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة 
خارجية متخصصة للقيام بهذه املهام، وتقوم اجلهة اخلارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية املطبقة 
يف الشركة وفقاً للسياسات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وخطط التدقيق الداخلي املعتمدة من قبل جلنة التدقيق، 

وإعداد التقارير الدورية الالزمة يف هذا الشأن وعرضها على جلنة التدقيق.

ويتم تكليف مكتب تدقيق مستقل – بخالف مكتب التدقيق املكلف للقيام بتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية – 
مبراجعة وتقييم أداء التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات، ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق ومجلس 

اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

وتعتمد الشركة مجموعة من أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خالل إعداد 
وإعتماد مجموعة من الهياكل والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى حتديد الصالحيات واملسئوليات والفصل يف 

املهام.

ويعمل مجلس اإلدارة على متابعة أنظمة الرقابة الداخلية من خالل التقارير املرفوعة من اللجان والوظائف الرقابية 
يف الشركة.

فضاًل عن ذلك، يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير يف هذا 
الشأن، ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

اإلدارة  دون حضور  للشركة  الداخلي  واملدقق  دورية مع مراقب احلسابات اخلارجي،  إجتماعات  اللجنة  وقد عقدت 
التنفيذية.

ونود أن ننوه إلى عدم وجود تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

واهلل ولي التوفيق،،،

مـالــك مـاهــر معــرفـي
رئيس جلنة التدقيق
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28القاعدة الثالثة: اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

29القاعدة الرابعة: ضمان نزاهة التقارير املالية

30القاعدة اخلامسة: وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

31القاعدة السادسة: تعزيز السلوك املهني والقيم األخالقية

32القاعدة السابعة: اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب

33القاعدة الثامنة: احترام حقوق املساهمني

34القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب املصالح

34القاعدة العاشرة: تعزيز وحتسني األداء

35القاعدة احلادية عشر: التركيز على أهمية املسئولية اإلجتماعية

الفــهــرس

شركة سـنرجي القابضة )ش.م.ك( عامة وشركاتها التابعة
)سابقًا شركة الصفاة للطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة(

دولة الكويت

تقرير احلوكمة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019
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تقرير حوكمة الشركات لعام 2019

نبذة عن الشركة

تأسست شركة سنرجي القابضة ش.م.ك. )عامة( يف دولة الكويت بتاريخ 22 مارس 1983 ومت إدراج أسهم 
الشركة يف بورصة الكويت بتاريخ 1987 وفقا لقانون الشركات وبناء على قرار اجلمعية العمومية غير العادية 
املنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2016، وافق املساهمون على تغيير اسم الشركة من شركة الصفاة للطاقة القابضة 

ش.م.ك.ع. إلى شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع. 

وفقا لقرار اجلمعية العمومية الغير عادية املنعقدة يف 15 مايو 2007، متارس الشركة نشاطها وفقاً للشريعة 
اإلسالمية. إن األنشطة الرئيسية وفقا لعقد تأسيس الشركة هي كما يلي:

أو أجنبية وكذلك متلك أسهم أو حصص يف شركات ذات مسئولية  - متلك أسهم شركات مساهمة كويتية 
محدودة  كويتية أو أجنبية واالشتراك يف تأسيس هذه الشركات وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.

- إقراض الشركات التي متتلكها أو كفالتها لدى الغير على أال تقل نسبة مشاركة الشركة يف رأس مال تلك 
الشركات عن 20 % على األقل.

- متلك حقوق امللكية الصناعية من براءات اختراع أو عالمات جتارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق 
أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى الستغاللها سواء داخل أو خارج الكويت.

- متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها وفقا ملا يسمح به القانون.

- استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها يف محافظ مالية تدار من قبل شركات 
متخصصة.

يقع مكتب أعمال الشركة املسجل يف حولي، شارع بيروت، مقر مجموعة الصفاة، الدور السابع. ص.ب. 27728 
الصفاة، 13138 دولة الكويت.

رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل هو 20,000,000 ديناركويتي يتألف من 200,000,000 سهم بقيمة 
إسمية 100 فلس للسهم وجميع األسهم نقدية، إن املساهمني الرئيسيني يف الشركة كما يف 31 ديسمبر 2019 

كالتالي:

النسبة %عدد األسهمإســم املساهــمتسلسل

39,798,01619.899بنك اخلليج – عمالء 13003

33,645,99116.823شركة الصفاة لإلستثمار2

15,314,5637.657شركة بيتك كابيتال لإلستثمار ـ الكتروني 31

تقريـــــر احلوكمــــة
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 إطار احلوكمة لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.

إدراكاً من مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة »الشركة« على مدى أهمية االلتزام بقواعد احلوكمة ودورها 
اجلوهري واملمارسات املتعلقة بذلك ، حرصت الشركة على بناء قاعدة أساسية ترتكز عليها أعمال الشركة 
من خالل »دليل احلوكمة« املعتمد من مجلس االدارة وذلك لتعزيز ثقة املساهمني واملستثمرين وكافة أصحاب 

املصالح.

كما سعت الشركة لتطبيق كافة التعليمات والقواعد الصادرة عن هيئة أسواق املال كثقافة عمل يف الشركة وذلك 
لتعزيز الكفائة اإلدارية وااللتزام بالعدالة والشفافية وحتقيق مصالح الشركة واملساهمني.

أن مجلس اإلدارة ملتزم بالتطبيق املستمر للمبادرات الداعية إلى تطوير مبادئ احلوكمة ملا فيه مصلحة كافة 
األطراف ذات العالقة، ومبا يعزز مستويات الثقة لدى مساهميها وأصحاب املصالح لديها.

تعتبر الشركة تطبيق مبادئ احلوكمة جزءاً ال يتجزء من عملياتها، حيث تعمل الشركة على مواكبة تطورات 
احلوكمة من خالل مراجعة ومتابعة مستجدات أفضل املمارسات ملواجهة التحديات التي تطرأ على قواعد 

احلوكمة.
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تطبيق قواعد احلوكمة
القاعدة األولى

بناء هيكل متوازن ملجلس اإلدارة
 تشكيل مجلس اإلدارة:

املنصباإلسم

تصنيف العضو 
)تنفيذي/ غير 

تنفيذي/ مستقل/ 
أمني سر(

املؤهل العلمي 
واخلبرة العملية

تاريخ 
اإلنتخاب/ 
تعيني أمني 

السر

نائب رئيس السيد/ ناصر بدر الشرهان
بكالوريوس علوم غير تنفيذي مجلس اإلدارة 

2017/06/21)سياسية وتسويق(

السيد/ محمد حمد السالم

عضو مجلس 
االدارة

والرئيس 
التنفيذي 

بكالوريوس علومتنفيذي
2019/06/11)هندسة كهربائية(

عضو مجلس السيد/ مالك ماهر معريف
بكالوريوس متويل مستقلاالدارة

2017/06/21ومنشأت مالية

عضو مجلس السيد/ علي حسني املوسى
بكالوريوس هندسة غير تنفيذياالدارة

2019/06/20ميكانيكية

عضو مجلس السيد/ أحمد فتحي أبو زيد
بكالوريوس علوم غير تنفيذياالدارة

2019/05/27إدارية

عضو مجلس السيد/ مالك مصطفى حمود 
بكالوريوس علوم غير تنفيذياالدارة

2019/05/27)هندسة كهربائية(

أمني سر مجلس السيد/ نشأت نعيم دغمش
بكالوريوس اقتصادأمني السراإلدارة

2017/06/21)شعبة إدارة اعمال(

لقواعد  - مت انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من خالل اجلمعية العامة العادية املنعقدة يف 2017/6/21 وفقاً 
احلوكمة، أخذاً بعني االعتبار أن تكون غالبية أعضاء مجلس االدارة غير تنفيذيني.

- كما استقال 4 أعضاء من مجلس االدارة باإلضافة إلى رئيس مجلس االدارة لظروف وارتباطات خاصة.

- مت تعيني السيد/ محمد حمد السالم كرئيس تنفيذي بدال من السيد/ ناصر بدر الشرهان.

- يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني بخبرات متنوعة من مختلف املجاالت لتعزيز الكفاءة يف اتخاذ القرارات.

تقريـــــر احلوكمــــة
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 إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2019:

إسم العضو

إجتماع 
رقم

2019/1
يف 3/25

إجتماع 
رقم 

2019/2
يف 5/12

إجتماع 
رقم 

2019/3
يف 5/27

إجتماع 
رقم 

2019/4
يف 6/11

إجتماع 
رقم

2019/5
يف 6/17

إجتماع 
رقم 

2019/6
يف 6/20

إجتماع 
رقم 

2019/7
يف 8/7

إجتماع 
رقم 

2019/8
يف 9/22

إجتماع 
رقم

2019/9
يف 11/11

إجتماع
رقم 

2019/10
يف 12/23

عدد 
اإلجتماعات

طالل زبن الهذال  
8إستقـــــــــــــــــــالــةüüüüüüüü)رئيس مجلس اإلدارة(

ناصر بدر الشرهان
üüüüüüüüüü10)نائب رئيس مجلس اإلدارة(

عبدالرزاق زيد الضبيان
4إستقـــــــــــــــــــالــةüüüü)عضو مجلس اإلدارة(

أحمد محمود اليحيى
3إستقـــــــــــــــــــالــةü×üü)عضو مجلس اإلدارة(

مالك ماهر معريف
üüüüü×üüü8×)عضو مجلس اإلدارة(

حسن هاشم سيد املوسوي
2إســتـــبــــدالüü)عضو مجلس اإلدارة(

محمد حمد السالم
üüüüü5لم يكن عضوا خالل الفترة ) الرئيس التنفيذي(

علي حسني املوسى
ü×üüü4لم يكن عضوا خالل الفترة)عضو مجلس اإلدارة(

أحمد فتحي أبو زيد
)عضو مجلس اإلدارة(

لم يكن عضوا 
üüüüüüüü8خالل الفترة

مالك مصطفى حمود 
)عضو مجلس اإلدارة(

لم يكن عضوا 
üüüüüüüü8خالل الفترة

بسام محمد طالب وحيدي 
0إستقـــــــــــــــــــالــة××)عضو مجلس اإلدارة(

 تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة:
قامت الشركة بتعيني أمني سر مجلس اإلدارة السيد/ نشأت نعيم دغمش، وقد أوكلت له مهام تدوين محاضر 
إجتماعات مجلس اإلدارة والتي تتضمن املناقشات واملداوالت التي متت خالل اإلجتماعات والقرارات التي مت 

إتخاذها وأية حتفظات )إن وجدت(، ويتم توقيع هذه احملاضر منه ومن جميع األعضاء احلاضرين.
كما قام أمني سر مجلس اإلدارة بإعداد سجل خاص تدون فيه محاضر اإلجتماعات بأرقام متسلسلة للسنة التي عقدت 

فيها اإلجتماعات ومبني به مكان اإلجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته بحيث يسهل الرجوع إلى تلك احملاضر.
ويتم حفظ محاضر اإلجتماعات والسجالت والتقارير وغيرها من املستندات التي ترفع من املجلس وإليه لدى 

أمني السر.
كذلك يعمل أمني السر على التأكد من إتباع أعضاء املجلس لإلجراءات التي أقرها املجلس، والتأكد من تبليغ 
الطارئة،  اإلجتماعات  مراعاة  مع  اإلجتماع  من  األقل  على  عمل  أيام  ثالثة  قبل  املجلس  إجتماعات  مواعيد 
باإلضافة إلى التأكد من أن أعضاء مجلس اإلدارة ميكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى محاضر اإلجتماعات 
واملعلومات واملستندات املتعلقة بالشركة، فضاًل عن القيام حتت إشراف رئيس مجلس اإلدارة بتأمني حسن 

إيصال وتوزيع املعلومات والتنسيق فيما بني أعضاء املجلس وبني أصحاب املصالح اآلخرين بالشركة.

تقريـــــر احلوكمــــة
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام واملسؤوليات

السلطات  وكذلك  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كل  وواجبات  ومسؤوليات،  مهام،  سياسة   
والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية:

ومهام  ويتم حتديد صالحيات  الشركة،  إلدارة  الالزمة  والصالحيات  السلطات  جميع  اإلدارة  مجلس  يتولى 
ومسؤوليات مجلس اإلدارة يف النظام األساسي للشركة ويف ميثاق العمل املعتمد من قبل املجلس، مع مراعاة 

اختصاصات اجلمعية العامة للشركة. 
»ميثاق عمل مجلس اإلدارة«

كما قامت الشركة بتحديد مهام ومسئوليات كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل واضح يف 
املهام بني  والفصل يف  الصالحيات  التوازن يف  يعكس  املعتمدة مبا  الوظيفية  واألوصاف  واللوائح  السياسات 

اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة.
وباإلضافة إلى إلتزامات مجلس اإلدارة، يكون رئيس مجلس اإلدارة مسئوالً عن متثيل الشركة أمام الغير، وعن 
املعلومات  حسن سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة مبا يف ذلك حصول أعضاء املجلس على 
الكاملة والصحيحة يف الوقت املناسب، وتشجيع العالقة البناءة واملشاركة الفعالة بني كل من مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى املسؤوليات األخرى.
كذلك يقوم مجلس اإلدارة بتحديد الصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية، مع مراعاة حتقيق التوازن 
يف السلطات والصالحيات بني كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، بحيث ال يوجد إنفراد أى من األطراف 

بالسلطات املطلقة وذلك لتسهيل عملية املسائلة.

 أبرز أعمال مجلس اإلدارة خالل العام على سبيل املثال ال احلصر:
- اعتماد املوازنة التقديرية للعام 2019.

- اعتماد البيانات املالية للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018.
- التوصية بتعيني مراقب حسابات خارجي للشركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019.

- اعتماد املعلومات املالية املرحلية للربع األول والثاني والثالث لعام 2019.
- رفع نسبة امللكية يف شركة سنرجي سرفيسز خلدمات الطاقة ش.م.ك.م. )شركة تابعة( من 94.578 % إلى 

.% 95.874

- تسمية أعضاء جلان مجلس اإلدارة.
- مناقشة العروض املقدمة اخلاصة بإعداد اخلطة االستراتيجية للشركة.

- متابعة أعمال الشركات التابعة ومناقشة آخر التطورات.
- متابعة أمور جلان مجلس اإلدارة.
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 تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باإلستقاللية:

يف إطار تأصيل احلوكمة السليمة يف الشركة فقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالث جلان مستقلة منبثقة عنه 
بتاريخ 21 يونيو 2017 ومت اعادة تشكيل اللجان يف 20 يونيو 2019 بغرض متكينه من تأدية مهامه بشكل فعال 
ولتقوم باإلشراف على تطبيقات احلوكمة مبحاورها املختلفة، وتعمل هذه اللجان وفق مواثيق معتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة توضح مدة عملها وصالحياتها ومهامها ومسؤولياتها وكيفية رقابة املجلس عليها، وذلك وفقاً 

ملا يلي:

جلنة الترشيحات واملكافآت

21 يونيو 2017 – مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم يف مجلس اإلدارة.تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تشكيل اللجنة
تغييــر  مت   2019/6/20 بتاريــخ 

كالتالــي: اللجنــة  تشــكيل 

اللجنة القدمية                                اللجنة اجلديدة
السيد/ أحمد محمود اليحيى – رئيساً     السيد/ ناصر بدر الشرهان – رئيساً 

السيد/ بسام طالب وحيدي                  السيد/ مالك ماهر معريف
السيد/ ناصر بدر الشرهان                  السيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد

أبرز أعمال اللجنة خالل العام

- مناقشة ترشيح تعيني رئيس تنفيذي للشركة.
- تقييم عمل جلنة الترشيحات واملكافآت )تقييم ذاتي(.

- مناقشــة تقريراملكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة 
عــن 2019.

- انتخاب رئيس جلنة الترشيحات واملكافآت.
- تعيني أمني سر جلنة الترشيحات واملكافآت.

- تقرير أداء جلنة الترشيحات واملكافآت.
 وكانت عدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام: 3 اجتماعات.

اجتماع 1/2019اسم العضو
2019/1/8

اجتماع 2/2019
2019/11/24

اجتماع 3/2019
2019/12/30

اللجنة القدمية

××üالسيد/ أحمد محمود اليحيى – رئيسًا           

××üالسيد/ بسام طالب وحيدي                       

××üالسيد/ ناصر بدر الشرهان                      

اللجنة اجلديدة

üüüالسيد/ ناصر بدر الشرهان – رئيسًا

üü×السيد/ مالك ماهر معريف

üü×السيد/ أحمد فتحي أبو زيد

تقريـــــر احلوكمــــة
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جلنة التدقيق 

21 يونيو 2017 – مدة العضوية – هى نفس مدة عضويتهم يف مجلس اإلدارة.تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها

تشكيل اللجنة
تغيير  مت   2019/6/20 بتاريخ 

تشكيل اللجنة كالتالي:

اللجنة القدمية                                اللجنة اجلديدة
السيد/ مالك ماهر معريف – رئيساً         السيد/ مالك ماهر معريف - رئيساً 
السيد/ عبدالرزاق زيد الضبيان             السيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد

السيد/ حسن هاشم سيد املوسوي          السيد/ مالك مصطفى حمود

أبرز أعمال اللجنة خالل العام

- التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني مراقبي حسابات الشركة اخلارجيني للسنة املنتهية 
يف 31 ديسمبر 2019.  

- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي لالدارات التالية )ادارة املوارد البشرية والشئون 
االدرية، االدارة املالية واحملاسبة، حوكمة الشركات وااللتزام(.

- مراجعة البيانات املالية الربع سنوية والسنوية ورفعها ملجلس اإلدارة.
- االطالع على تقرير تقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي.

- تقييم عمل وحدة التدقيق الداخلي.
- إعداد تقرير عن أداء جلنة التدقيق خالل عام 2019.

- تقييم عمل جلنة التدقيق )تقييم ذاتي(.
- تقومي اجتماعات جلنة التدقيق عن عام 2020.

وكانت عدد اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة خالل العام: 5 اجتماعات.

اسم العضو
اجتماع 
2019/1

2019/3/18

اجتماع 
2019/2

2019/5/5

اجتماع
2019/3

2019/8/1

اجتماع
2019/4

2019/11/7

اجتماع
2019/5

2019/12/31

اللجنة القدمية

üüüüüالسيد/ مالك ماهر معريف – رئيسًا             

×××üüالسيد/ عبدالرزاق زيد الضبيان                 

×××üüالسيد/ حسن هاشم املوسوي               

اللجنة اجلديدة

üüüüüالسيد/ مالك ماهر معريف – رئيسًا             

üüü××السيد/ أحمد فتحي أبو زيد

üüü××السيد/ مالك مصطفى حمود
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جلنة إدارة املخاطر 
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تشكيل اللجنة
تغيير  مت   2019/6/20 بتاريخ 

تشكيل اللجنة كالتالي:

اللجنة القدمية                                اللجنة اجلديدة
السيد/ حسن هاشم املوسوي – رئيساً     السيد/ ناصر بدر الشرهان – رئيساً 

السيد/ أحمد محمود اليحيى                السيد/ علي حسني املوسى
السيد/ مالك ماهر معريف                    السيد/ محمد حمد السالم

خالل  اللجنة  إجنازات  أبرز 
العام

- اعتماد تقرير اللجنة لعام 2018 ورفعه ملجلس اإلدارة.
- مناقشة مخاطر التغير يف سعر الصرف للعمالت االجنبية مقابل الدينار الكويتي.

- تقييم عمل جلنة املخاطر )تقييم ذاتي(.
- انتخاب رئيس جلنة املخاطر.

- مناقشة تعيني أمني سر جلنة املخاطر.
- مناقشة سجل املخاطر.

- تقرير أداء عمل جلنة املخاطر خالل عام 2019.
- تقييم أداء عمل وحدة املخاطر.

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

اجتماع 2019/1اسم العضو
2019/6/30

اجتماع 2019/2
2019/9/30

اجتماع 2019/3
2019/11/19

اجتماع 2019/4
2019/12/31

اللجنة القدمية

××××السيد/ حسن هاشم املوسوي – رئيسًا          

××××السيد/ أحمد محمود اليحيى                      

××××السيد/ مالك ماهر معريف                        

اللجنة اجلديدة

üüüüالسيد/ ناصر بدر الشرهان – رئيسًا

üüüüالسيد/ علي حسني املوسى

üüüüالسيد/ محمد حمد السالم

 اآلليات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة احلصول على املعلومات والبيانات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب:

تعمل اإلدارة التنفيذية على توفير املعلومات والبيانات واملستندات بشكل كامل ودقيق ويف الوقت املناسب جلميع 
أعضاء مجلس اإلدارة والتي متكنهم من اإلضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية. كما حترص 
على التأكد من أن كافة التقارير الدورية وغير الدورية يتم إعدادها على درجة كبيرة من اجلودة والشمولية 

واإلتساق واإليجاز والدقة.

تقريـــــر احلوكمــــة
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القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت وفقاً ملتطلبات هيئة أسواق املال وعلى النحو سالف 
لتشكيل  واملتطلبات  الشروط  واملكافآت جميع  الترشيحات  ميثاق عمل جلنة  ويحدد  أعاله،  البنود  الذكر يف 

اللجنة وآلية عملها وفقاً لقواعد احلوكمة.
رئيس  ملكافآت  تتضمن حتديد  املكافآت  ملنح  اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة  سياسة  الشركة  لدى  ويتوافر 
وأعضاء مجلس اإلدارة وحتديد الشرائح املختلفة للمكافآت التي يتم منحها للموظفني مبا يتوافق مع املتطلبات 

القانونية والتنظيمية املعمول بها.

 تقرير املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
بناًء على متطلبات هيئة أسواق املال تشتمل مهام ومسؤوليات جلنة الترشيحات واملكافآت على إعداد تقرير 
سنوي مفصل عن كافة املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وعلى ذلك مت إعداد هذا 

التقرير على النحو التالي:
* إن املكافأت السنوية مرتبطة بأداء الشركة خالل العام، مع مراعاة ما يلي:

- يتم األخذ باإلعتبار املتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها، وذلك عند حتديد مكافآت رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة واملوظفني.

- تنقسم مكافآت املوظفني إلى: شريحة املكافآت الثابتة )وتتضمن الراتب واملخصصات واحلوافز األخرى(، 
نهاية  مكافأة  إلى شريحة  باإلضافة  للموظف(؛  السنوي  األداء  بتقييم  )وترتبط  املتغيرة  املكافآت  وشريحة 

اخلدمة.
هيكل تقرير املكافآت عن عام 2019.

املكافآت والرواتب واحلوافز وغيرها من املزايا املاليةاملنصب#
 )من خالل الشركة األم والشركات التابعة(

إجمالي املكافآت والرواتب 
واحلوافز وغيرها من املزايا 
املالية األخرى )دينار كويتي(

أعضاء مجلس اإلدارة

ال يوجدمكافآت متغيرة )مكافأة سنوية، مكافأة جلان(، مزايا ثابتة )تأمني صحي(.رئيس مجلس اإلدارة1

ال يوجدمكافآت متغيرة )مكافأة سنوية، مكافأة جلان(، مزايا ثابتة ) تأمني صحي(.نائب رئيس مجلس اإلدارة2

ال يوجدمكافآت متغيرة )مكافأة سنوية، مكافأة جلان(، مزايا ثابتة )تأمني صحي(.عضو مجلس إدارة3

أعضاء اإلدارة التنفيذية

مكافآت ومزايا ثابتة )الراتب، تأمني صحي(،الرئيس التنفيذي1
125,721مكافآت متغيرة )املكافأة السنوية(.

مكافآت ومزايا ثابتة )الراتب، تأمني صحي(،املدير املالي2
55,036مكافآت متغيرة )املكافأة السنوية(.

تقريـــــر احلوكمــــة
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القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير املالية

 التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة:

إقرار وتعهد )سالمة ونزاهة البيانات املالية(
نقر ونتعهد نحن نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سنرجي القابضة بدقة وسالمة البيانات املالية 
التي مت تزويد املدقق اخلارجي بها وبأن التقارير املالية للشركة قد مت عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقاً 
ملعايير احملاسبة الدولية املطبقة يف دولة الكويت واملعتمدة من قبل الهيئة وأنها معبرة عن املركز املالي للشركة 
كما يف 31 ديسمبر 2019 وذلك بناًء على ما ورد إلينا من معلومات وتقارير من قبل اإلدارة التنفيذية ومدققني 

احلسابات وبذل العناية الواجبة للتحقق من سالمة ودقة هذه التقارير.

التوقيعاملنصباإلسم

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ ناصر بدر الشرهان

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالسيد/ محمد حمد رميض السالم

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ علي حسني علي املوسى

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ مالك ماهر معريف

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ أحمد فتحي محمد أبو زيد

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ مالك مصطفى حمود

إقرار وتعهد )سالمة ونزاهة البيانات املالية(
أقر وأتعهد أنا الرئيس التنفيذي عن شركة سنرجي القابضة بدقة وسالمة البيانات املالية التي مت تزويد املدقق 
اخلارجي بها وبأن التقارير املالية للشركة قد مت عرضها بصورة سليمة وعادلة وفقاً ملعايير احملاسبة الدولية 
املطبقة يف دولة الكويت واملعتمدة من قبل الهيئة وأنها معبرة عن املركز املالي للشركة كما يف 31 ديسمبر 2019 
العناية  إلينا من معلومات وتقارير من قبل اإلدارة املالية ومدققني احلسابات وبذل  وذلك بناءاً على ما ورد 

الواجبة للتحقق من سالمة ودقة هذا التقرير.

التوقيعاملنصباإلسم

الرئيس التنفيذيالسيد/ محمد حمد رميض السالم

املدير املاليالسيد/ نشأت نعيم دغمش

تقريـــــر احلوكمــــة
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 تشكيل جلنة التدقيق:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة التدقيق وفقاً ملتطلبات هيئة أسواق املال وعلى النحو سالف الذكر يف البنود 
احلوكمة  لقواعد  وفقاً  اللجنة  لتشكيل  واملتطلبات  الشروط  جميع  التدقيق  عمل جلنة  ميثاق  ويحدد  أعاله، 

اخلاصة بهيئة أسواق املال.

 اآلليات املتبعة يف حال وجود تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.
تطبيقاً ألعلى معايير الشفافية، يوصي مجلس اإلدارة يف حال وجود تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات 
مجلس االدارة بأن يتم تضمني بيان يفصل ويوضح التوصيات والسبب أو األسباب وراء ذلك بعدم التقيد بها.

وجتدر اإلشارة حتى اآلن، أنه ال يوجد أي تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات مجلس االدارة.

 التأكد على استقاللية وحيادية مراقب احلسابات اخلارجي:
يتم ترشيح مراقب احلسابات اخلارجي للشركة بناًء على توصية من جلنة التدقيق إلى مجلس اإلدارة، وذلك 
بعد التأكد من كونه مستقل عن الشركة ومجلس االداره وعدم قيامه بأعمال إضافية للشركة ال تدخل ضمن 
أعمال املراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على احليادية أو اإلستقاللية، على أن يكون مراقب احلسابات من 
املقيدين يف السجل اخلاص لدى هيئة أسواق املال. وتقوم اجلمعية العامة العادية يف إجتماعها السنوي بتعيني 
مراقب احلسابات اخلارجي للشركة بناًء على إقتراح من مجلس اإلدارة. ويقوم مراقب احلسابات اخلارجي 

بحضور إجتماعات اجلمعية العامة وتالوة التقرير املعد من قبله على املساهمني.

القاعدة اخلامسة
وضع نظم سليمة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية

 تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة إلدارة املخاطر:
املخاطر،  للجنة  املباشرة  تبعيتها  طريق  عن  باإلستقاللية  تتمتع  املخاطر  إلدارة  وحدة  الشركة  لدى  يتوافر 
وتعتمد الشركة يف عملية إدارة املخاطر على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه املهام، وتقوم 
اجلهة اخلارجية بالعمل على حتديد وقياس ومتابعة أنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعرض لها الشركة وفقاً 
الشأن وعرضها على  الالزمة يف هذا  الدورية  التقارير  وإعداد  اإلدارة،  قبل مجلس  املعتمدة من  للسياسات 

اللجان املعنية ومجلس اإلدارة.
مت حتديد املهام واملسئوليات اخلاصة مبوظفي إدارة املخاطر ، كما قامت اإلدارة بوضع دليل سياسات وأجراءات 

فعال يتناسب مع نشاط الشركة.

 تشكيل جلنة إدارة املخاطر:
قام مجلس اإلدارة بتشكيل جلنة إدارة املخاطر وفقاً ملتطلبات هيئة أسواق املال وعلى النحو سالف الذكر يف 
البنود أعاله، ويحدد ميثاق عمل جلنة املخاطر جميع الشروط واملتطلبات لتشكيل اللجنة وفقاً لقواعد احلوكمة 

اخلاصة بهيئة أسواق املال.
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تقريـــــر احلوكمــــة

 أنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
تعتمد الشركة مجموعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي تغطي جميع أنشطة الشركة وذلك من خالل 
إعداد وإعتماد مجموعة من الهياكل والسياسات واإلجراءات التي تهدف إلى حتديد الصالحيات واملسؤوليات 
والفصل يف املهام، ويعمل مجلس اإلدارة على متابعة أنظمة الرقابة الداخلية من خالل التقارير املرفوعة من 

اللجان والوظائف الرقابية يف الشركة.
فضاًل عن ذلك، يتم تكليف مكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإعداد تقرير 

يف هذا الشأن، ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة وهيئة أسواق املال بنسخة من هذا التقرير.

 تشكيل إدارة/ مكتب/ وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:
وتعتمد  التدقيق،  للجنة  تبعيتها  طريق  عن  باإلستقاللية  تتمتع  الداخلي  للتدقيق  وحدة  الشركة  لدى  يتوافر 
الشركة يف عملية التدقيق الداخلي على التعاقد مع جهة خارجية متخصصة للقيام بهذه املهام، وتقوم اجلهة 
اخلارجية بالعمل على مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية املطبقة يف الشركة وفقاً للسياسات املعتمدة من 
ومجلس  املعنية  اللجان  على  وعرضها  الشأن  هذا  الالزمة يف  الدورية  التقارير  وإعداد  اإلدارة،  قبل مجلس 

اإلدارة، كما قام املجلس بتحديد مهام ومسئوليات ادارة التدقيق الداخلي.
ويتم تكليف مكتب تدقيق مستقل - بخالف مكتب التدقيق املكلف للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية 
– مبراجعة وتقييم أداء التدقيق الداخلي وذلك بشكل دوري كل ثالث سنوات، ويتم موافاة كل من جلنة التدقيق 

ومجلس اإلدارة بنسخة من هذا التقرير.

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك املهني والقيم األخالفية

 معايير ومحددات السلوك املهني والقيم األخالقية:
ترسخ  التي  واحملددات  املعايير  على  يشتمل  اإلدارة  قبل مجلس  من  معتمد  ميثاق عمل  الشركة  لدى  يتوافر 

املفاهيم والقيم واملبادئ األخالقية للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع املوظفني.

 احلد من حاالت تعارض املصالح:
يتوافر لدى الشركة سياسة بشأن احلد من حاالت تعارض املصالح معتمدة من قبل مجلس اإلدارة تشتمل على 
أمثلة حلاالت تعارض املصالح وكيفية معاجلتها والتعامل معها وذلك بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية.
وذلك  املصالح  تعارض  إدارة حاالت  أو  منع  أو  لتحديد  املمكنة  االجراءات  كافة  باتخاذ  االدارة  يقوم مجلس 

لتحقيق مصالح الشركة واملساهمني.
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القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق ويف الوقت املناسب

 آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف:
يتوافر لدى الشركة سياسة لإلفصاح والشفافية جتاه املساهمني واملستثمرين احملتملني وغيرهم من أصحاب 
والئحته  املال  أسواق  هيئة  قانون  يف  الواردة  األحكام  مع  وتتوافر  اإلدارة،  مجلس  قبل  من  معتمدة  املصالح 

التنفيذية وتعليمات الهيئة وأفضل املمارسات املعمول بها يف هذا الشأن، ويتم مراجعتها بشكل دوري.
تقوم شركة سنرجي بتوفير االفصاحات عن املعلومات اجلوهرية املتعلقة بها على املوقع االلكتروني للشركة 

وكذلك موقع بورصة الكويت لأوراق املالية.
كما أن الشركة حتتفظ بسجل محدث دائماً جلميع االفصاحات وهو متاحاً لذوي الشأن لإلطالع عليه خالل 

ساعات العمل املعتادة للشركة دون أي رسم أو مقابل.

 سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
املعلومات  على  يحتوي  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بإفصاحات  بسجل خاص  الشركة  حتتفظ 
ويتم  الشأن،  الشركة يف هذا  والتعليمات وسياسة  القوانني  ملتطلبات  املطلوب اإلفصاح عنها وفقاً  والبيانات 
حتديثه بشكل دوري، ويكون هذا السجل متاحاً لذوي الشأن لإلطالع عليه خالل ساعات العمل املعتادة للشركة 

دون أي رسم أو مقابل.

 وحدة تنظيم شؤون املستثمرين:
املعلومات  توفير  عن  مسؤولة  وهى  املناسبة،  باإلستقاللية  بالشركة  املستثمرين  شؤون  تنظيم  وحدة  تتمتع 
والبيانات والتقارير الالزمة للمساهمني واملستثمرين احملتملني وغيرهم من أصحاب املصالح يف الوقت املناسب 

ومن خالل طرق ووسائل اإلفصاح املعمول بها ومنها املوقع اإللكتروني للشركة.
وتسعي الشر كة دائماً على حتسني فاعلية االتصال باملساهمني وأصحاب املصالح واملجتمع بصفة عامة ونشر 
املعلومات الصحيحة املتعلقة بالشركة وبتطوير عملياتها امياناً من الشركة بأهمية التواصل املستمر واملنتظم 

الذي من شأنه أن يعكس املركز املالي وأداء الشركة.

 تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات:
حترص الشركة على اإلعتماد على تكنولوجيا املعلومات للتواصل مع املساهمني واملستثمرين احملتملني وغيرهم 
من أصحاب املصالح وذلك عن طريق إنشاء قسم خاص على املوقع اإللكتروني للشركة حلوكمة الشركة يتم من 

خالله عرض املعلومات والبيانات التي تهمهم.

تقريـــــر احلوكمــــة



التقرير السنوي
2 933

تقريـــــر احلوكمــــة

القاعدة الثامنة
إحترام حقوق املساهمني

 حتديد وحماية احلقوق العامة للمساهمني:
مت اعداد سياسة حلماية حقوق املساهمني مبا يتوافق مع النظام االساسي للشركة وكذلك سياساتها ولوائحها 
الداخلية مبا يضمن جميع املساهمني من ممارسة حقوقهم مبا يحقق العدالة ومبا ال يتعارض مع القوانني 
والتعليمات اخلاصة بهيئة أسواق املال. كما تضمن سياسات الشركة معاملة جميع املساهمني بالتساوي والعدالة 

دون أي متييز. ومن أبرز احلقوق العامة للمساهمني:
- التصرف يف األسهم من تسجيل للملكية وقيدها ونقلها وحتويلها.

- احلصول على النصيب املقرر من توزيعات األرباح.
- احلصول على النصيب املقرر من موجودات الشركة يف حالة التصفية.

- احلصول على املعلومات والبيانات اخلاصة بنشاط الشركة يف الوقت املناسب.
- املشاركة يف إجتماعات اجلمعية العامة والتصويت على قراراتها.

- مراقبة أداء الشركة بشكل عام.
- مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك يف حال إخفاقهم يف أداء املهام املناطة بهم.

 إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة املقاصة:
وفقاً لإلتفاقية املوقعة بني الشركة وبني الشركة الكويتية للمقاصة، يتم حفظ سجل املساهمني لدى املقاصة 
تقيد فيه املعلومات والبيانات اخلاصة باملساهمني كما حتتفظ الشركة بنسخة من هذا السجل ويتم التعامل 
مع املعلومات والبيانات الواردة فيه وفقاً ألقصى درجات احلماية والسرية ويتم التأشير عليه بأي تغيرات تطرأ 
الشأن  لذوي  السجل متاحاً  املقاصة ويكون هذا  وكالة  أو  الشركة  تتلقاه  ملا  البيانات املسجلة فيه وفقاً  على 

لإلطالع عليه خالل ساعات العمل املعتادة للشركة.

 تشجيع املساهمني على املشاركة والتصويت يف إجتماعات اجلمعية العامة للشركة:
تعمل الشركة على تشجيع املساهمني على حضور إجتماعات اجلمعية العامة للشركة واملشاركة فيها والتصويت 
على قراراتها، حيث تقوم الشركة باإلعالن واإلفصاح عن الدعوة إلى إجتماع اجلمعية العامة متضمناً ذلك 
واآلليات  الوسائل  خالل  ومن  املقررة  املواعيد  خالل  وذلك  اإلجتماع،  إنعقاد  ومكان  وزمان  األعمال  جدول 

احملددة.
كما تتيح الشركة للمساهمني قبل إنعقاد إجتماع اجلمعية العامة بوقت كاف احلصول على املعلومات والبيانات 
املرتبطة ببنود جدول األعمال. كذلك تتيح الشركة للمساهمني توكيل غيرهم يف حضور إجتماع اجلمعية العامة 
والتصويت على قراراتها وذلك مبقتضى توكيل خاص أو تفويض تعده الشركة لهذا الغرض. وال تقوم الشركة 

بفرض أية رسوم مقابل حضور املساهمني إلجتماعات اجلمعية العامة.
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القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب املصالح

 النظم والسياسات التي تكفل احلماية واإلعتراف بحقوق أصحاب املصالح:
حترص الشركة على حماية حقوق أصحاب املصالح واإلعتراف بها، وقد إعتمد مجلس إدارة الشركة سياسة 
خاصة بحماية حقوق أصحاب املصالح تشتمل على القواعد واإلجراءات التي تكفل احلماية واإلعتراف بحقوق 
للقوانني ذات  أصحاب املصالح وتتيح حصولهم على تعويضات يف حال إنتهاك أى من حقوقهم، وذلك وفقاً 
العالقة املعمول بها يف دولة الكويت مثل قانون الشركات وقانون العمل هذا باإلضافة إلى العقود املبرمة بني 

الشركة وأصحاب املصالح وأية تعهدات إضافية تقوم بها الشركة جتاههم.

 تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة يف متابعة أنشطة الشركة املختلفة:
حترص الشركة على اإلستفادة من إسهامات أصحاب املصالح وحثهم على املشاركة يف متابعة نشاطها مبا يتفق 
مع حتقيق مصاحلها، حيث تعمل الشركة على توفير املعلومات والبيانات والتقارير الالزمة ألصحاب املصالح 
يف الوقت املناسب ومن خالل طرق ووسائل اإلفصاح املعمول بها ، وذلك عن طريق وحدة شؤون املستثمرين على 
النحو سالف الذكر. كما تتيح ألصحاب املصالح إبالغ مجلس اإلدارة عن أى ممارسات غير سليمة يتعرضون 
إليها من قبل الشركة، مع توفير السرية واحلماية املناسبة لأطراف التي تقوم باإلبالغ بحسن نية عن تلك 

املمارسات.

القاعدة العاشرة
تعزيز وحتسني االداء

 اآلليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل 
مستمر:

يتم توفير برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اجلدد حول أنشطة الشركة، ويشمل ذلك 
تزويدهم بالنظام األساسي للشركة واسترتيجيتها والهيكل التنظيمي والتقرير السنوي والبيانات املالية ومواثيق 

عمل املجلس واللجان والسياسات املعتمدة فضاًل عن أية معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات أخرى.
باإلضافة إلى ذلك، يتم إعداد خطة للبرامج التدريبية املناسبة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشأن 

ما يستجد من تطورات يف املجاالت ذات الصلة بعمل الشركة.

 تقييم أداء مجلس اإلدارة ككل، وأداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
قامت الشركة بوضع آلية لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بشكل دوري، وذلك 
من خالل مجموعة من مؤشرات األداء املوضوعية وكذلك حتديد جوانب الضعف والقوة واالقتراحات ملعاجلتها 

مبا يتوافق مع مصلحة الشركة.
مت تقييم أداء أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وكذلك أداء جلان مجلس االدارة.

تقريـــــر احلوكمــــة
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 جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم املؤسسية لدى العاملني يف الشركة:
يحرص مجلس اإلدارة على خلق القيم املؤسسية )Value Creation( لدى العاملني يف الشركة وذلك من خالل 
حتقيق األهداف اإلستراتيجية وحتسني معدالت األداء واإللتزام بالقوانني واللوائح والقرارات والتعليمات ذات 

الصلة مبا يساهم يف حتفيز العاملني على العمل املستمر للحفاظ على السالمة املالية للشركة.

القاعدة احلادية عشر
التركيز على أهمية املسؤولية اإلجتماعية

 سياسة تكفل حتقيق التوازن بني كل من أهداف الشركة وأهداف املجتمع:
التي  باألهداف  الشركة  أهداف  ربط  إلى  تهدف  اإلجتماعية  املسؤولية  الشركة سياسة  إدارة  اعتمد مجلس 
يسعى املجتمع لتحقيقها مع مراعاة اجلوانب اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع من ناحية فرص العمل ودعم 

املشروعات وتوفير برامج توعوية واملبادرات اخليرية والنواحي الصحية وحماية البيئة وغير ذلك.

 البرامج واآلليات املستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة املبذولة يف مجال العمل اإلجتماعي:
قامت الشركة بوضع مجموعة من البرامج التي تضمن إستمرارية تنفيذ سياسة املسؤولية اإلجتماعية، حيث 
تعمل الشركة على املساهمة يف األنشطة اإلجتماعية واإلقتصادية بشكل مستمر )اخليرية - الثقافية – التعليمية 

– الصحية – البيئية(.
حترص الشركة على االلتزام املستمر باملسئولية االجتماعية من خالل السلوكيات االجتماعية والتي تهدف الي 
حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع بصفة عامة وموظفيه بصفة خاصة ويتحقق ذلك من خالل حتسني أحوال 

املعيشه للعماله وأسرهم، ودعم وتشجيع العمالة الوطنية ورفع كفائتها وتنافسيتها.
كما تلتزم الشركة أيضاً على االلتزام املستمر من قبل الشركة بالتصرف أخالقياً وفق ما تقضي به القوانني 

واألعراف العامة.

تقريـــــر احلوكمــــة
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تقرير بالتعامالت مع األطراف ذات الصله

حضرات السادة املساهمني   احملترمني
حتية طيبة وبعد ،،،

املوضوع : تقرير بالتعامالت مع األطراف ذات الصلة عن السنة 
املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 واملتوقعة للسنة املالية املنتهية 31 ديسمبر 2020

فيما يلي بيان بالتعامالت مع األطراف ذات الصلة وذلك عن السنة املالية املنتهية يف 2019 واملتوقعة عن العام 2020:

املتوقع   السنة 2019البيان
السنة 2020

1 - أرصدة متضمنة يف بيان املركز املالي :-
1,006,819481,975- مستحق من أطراف ذات صلة                                      

2,8422,984- إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

- موجــودات حــق االســتخدام )مدرجــة ضمــن ممتلــكات 
142,861107,145ومنشــات ومعــدات(

 (112,824)(146,581)- مطلوبات التأجير

1,005,941479,280اإلجمــالي

2 - أرصدة متضمنة يف بيان الدخل املجمع :-

3,0921,500أتعاب إدارة محفظة                                      

3 - مزايا ورواتب موظفي اإلدارة العليا :-
384,109350,000رواتب ومزايا أخرى                                      

22,82720,544مزايا نهاية خدمة

406,936370,544اإلجمــالي

تتمثل األطراف ذات الصلة بشكل رئيسي يف أعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة الرئيسيني، والشركات 
التابعة، واملساهمني، والشركات التي تعتبر فيها الشركة األم مالكاً رئيسياً أو التي ميارسون فيها تأثيراً جوهرياً 

تتم كافة املعامالت مع األطراف ذات صلة بشروط معتمدة من قبل إدارة املجموعة. 
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

محمد حمد السالم
الرئيس التنفيذي
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شركة سـنرجي القابضة )ش.م.ك( عامة وشركاتها التابعة
)سابقًا شركة الصفاة للطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة(

دولة الكويت

البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقبي احلسابات املستقلني
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019

البيانـــــات املاليــــة
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البيانـــــات املاليــــة

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني

إلى السادة/ املساهمني احملترمني

شركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع.

دولة الكويت

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املجمعة

الرأي

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة لشركة سنرجي القابضة ش.م.ك.ع. )»الشركة األم«( وشركاتها التابعة )يشار 
إليها معاً بـ«املجموعة«(، والتي تتكون من بيان املركز املالي املجمع كما يف 31 ديسمبر 2019 وبيانات األرباح أو 
اخلسائر والدخل الشامل والتغيرات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ 

واإليضاحات حول البيانات املالية املجمعة، مبا يف ذلك ملخص السياسات احملاسبية الهامة.
يف رأينا، أن البيانات املالية املجمعة املرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي املادية، عن املركز املالي 
املجمع للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 2019 وعن أدائها املالي املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية 

بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

أساس الرأي 

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبًقا لتلك املعايير موضحة مبزيد من 
التفاصيل يف تقريرنا يف قسم »مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة«. ونحن مستقلون 
عن املجموعة وفقاً مليثاق األخالقيات املهنية للمحاسبني املهنيني )مبا يف ذلك املعايير الدولية لالستقاللية( 
الصادر عن املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبني. وقد قمنا بالوفاء مبسؤولياتنا األخالقية 
األخرى وفقاً مليثاق املجلس الدولي ملعايير األخالقيات املهنية للمحاسبني. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي 

حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.
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التأكيد على أمر 
نلفت االنتباه إلى إيضاح 27 حول البيانات املالية املجمعة والذي يبني أنه يف 21 يوليو 2016 قام أحد شركاء 
النفط ذ.م.م. )اإلمارات( وهي شركة محاصة  ابار  التابعة لشركة اإلمارات وسترن للحفر وصيانة  احملاصة 
مملوكة بصورة غير مباشرة للمجموعة من خالل شركة سنرجي سرفيسز خلدمات الطاقة ش.م.ك. )مقفلة( 
التابعة  الشركة  وفاء  عدم  بزعمه  يتعلق  فيما  التابعة  الشركة  قضائية ضد  دعوى  برفع  التابعة”)  (“الشركة 
دينار   2,928,990 مبلغ  يعادل  إماراتي )مبا  درهم   35,348,822 مببلغ  اإلدارة مطالباً  التفاقية  بالتزامها طبقاً 
كويتي( باإلضافة إلى املصروفات القانونية وفائدة بنسبة 12 % يف حالة التأخير يف السداد. وأقامت الشركة 
التابعة بتاريخ 20 نوفمبر 2016 دعوى مقابلة أمام القضاء مطالبًة بتكليف جلنة من اخلبراء لتقصي مخالفات 
شريك احملاصة وتقييم األضرار واخلسائر التي تكبدتها الشركة التابعة نتيجة هذه املخالفات. أصدرت احملكمة 
خالل الفترة حكماً غير مواتي ضد الشركة التابعة والذي قامت الشركة التابعة بالطعن عليه. وبتاريخ 29 أكتوبر 
2019، قبلت محكمة الطعن املقدم من الشركة التابعة وكلفت جلنة من اخلبراء ملراجعة بنود الطعن وتقدمي 
نتائجها بناء على ذلك. ال ميكن حالياً حتديد النتيجة النهائية لهذا األمر وبالتالي، لم يتم تسجيل أي مخصص 

عن أي التزام قد ينشأ يف البيانات املالية املجمعة كما يف 31 ديسمبر 2019.
ليس رأينا معدالً فيما يتعلق بهذا األمر.

أمر آخر
مت تدقيق البيانات املالية املجمعة للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 من قبل مدقق آخر عبر عن 

رأي غير معدل حول تلك البيانات بتاريخ 25 مارس 2019.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية، يف حكمنا املهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية يف مهمة تدقيقنا للبيانات 
املالية املجمعة للفترة احلالية. ومت عرض هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية املجمعة ككل وإبداء رأينا 
حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية وكيفية معاجلتنا لكل 

أمر من هذه األمور يف إطار تدقيقنا له.
املالية  البيانات  تقريرنا يف قسم »مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق  املبينة يف  لقد قمنا مبسؤولياتنا 
املجمعة«، والتي تتعلق بهذه األمور. وعليه، اشتمل تدقيقنا على تنفيذ اإلجراءات املصممة مبا يتيح التعامل مع 
تقييمنا ملخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة. إن نتائج إجراءات أعمال التدقيق التي قمنا بها، 
مبا يف ذلك اإلجراءات التي مت تنفيذها ملعاجلة األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً ميكننا من إبداء رأي التدقيق 

حول البيانات املالية املجمعة املرفقة. 

انخفاض قيمة الشهرة
كما يف 31 ديسمبر 2019، كانت القيمة الدفترية للشهرة مببلغ 2,587,470 دينار كويتي ومتثل نسبة 16 % من 
كما هو مفصح عنها  النقد  إنتاج  إلى وحدة  للشهرة  الفردية  املبالغ  توزيع  املجموعة. ومت  إجمالي موجودات 

باإليضاح 4 حول البيانات املالية املجمعة.  

البيانـــــات املاليــــة
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سجلت املجموعة انخفاضاً يف قيمة الشهرة مببلغ 4,232,926 دينار كويتي خالل السنة احلالية. ويعتبر اختبار 
لتعقيد املتطلبات احملاسبية املرتبطة به  انخفاض القيمة السنوي للشهرة أحد أمور التدقيق الرئيسية نظراً 
واألحكام اجلوهرية املطلوبة يف حتديد االفتراضات املستخدمة يف تقدير املبلغ املمكن استرداده لها. ويف هذا 
الشأن، استعانت املجموعة بخبير إدارة خارجي للمساعدة يف اختبار انخفاض القيمة. مت استقاء املبلغ املمكن 
استرداده لوحدات إنتاج النقد والذي يستند إلى القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى 
البيع، أيهما أعلى من خالل اجلمع ما بني منوذج التقييم العادل ومنوذج التدفقات النقدية املتوقعة املخصومة. 
وهذه النماذج تستخدم العديد من االفتراضات الرئيسية من بينها تقديرات حجم املبيعات املستقبلية واألسعار 

وتكاليف التشغيل ومعدالت منو القيمة النهائية واملتوسط املرجح لتكلفة رأس املال )معدل اخلصم(. 
تضمنت إجراءات تدقيقنا العديد من اإلجراءات من بينها ما يلي:

- قمنا باالستعانة بخبراء التقييم الداخلي لدينا ملساعدتنا يف مراجعة منهجية التقييم املستخدمة وتقييم مدى 
مالئمة االفتراضات الرئيسية املطبقة يف حتليل انخفاض القيمة مثل معدل اخلصم ومعدل النمو النهائي.

- قمنا بتقييم مدى كفاءة وقدرات وموضوعية خبير اإلدارة اخلارجي.
- حصلنا على عمليات احتساب انخفاض القيمة التي مت إجراؤها من قبل اإلدارة وحتققنا من مدى مالئمة 

االفتراضات الرئيسية املستخدمة مبا يف ذلك توقعات األرباح واختيار معدالت النمو ومعدالت اخلصم.
الصلة  االفتراضات ذات  بينها مقارنة  اإلدارة إلثبات صحتها ومن  اتخذتها  التي  االفتراضات  - حتققنا من 

مبعايير قطاع األعمال والتوقعات االقتصادية.
- قمنا مبطابقة التدفقات النقدية األساسية باملوازنات املعتمدة وكذلك تقييم معدالت النمو ومعدالت اخلصم 
عن طريق مقارنتها باملعلومات املقدمة من أطراف خارجية وعوامل املخاطر ذات الصلة كما قمنا مبراعاة 

الدقة املتبعة سابقاً يف إعداد املوازنات والتوقعات واستيعاب أسباب معدالت النمو املستخدمة؛ و
- كما قمنا مبزيد من التقييم لتحليل احلساسية الذي مت إجراؤه من قبل اإلدارة للتيقن من تأثير التغيرات 
احملتملة بصورة معقولة يف االفتراضات الرئيسية حول البيانات املالية املجمعة للمجموعة وقمنا بتقييم مدى 
كفاية ومالئمة اإلفصاحات املقدمة من قبل املجموعة حول تلك االفتراضات والتي مت إدراجها ضمن اإليضاح 

4 حول البيانات املالية املجمعة.
معلومات أخرى مدرجة يف التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019

إن اإلدارة هي املسؤولة عن هذه املعلومات األخرى. يتكون قسم »املعلومات األخرى« من املعلومات الواردة يف 
التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019، بخالف البيانات املالية املجمعة وتقرير مراقب احلسابات حولها. لقد 
حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مراقب احلسابات، ونتوقع احلصول على باقي 

أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب احلسابات.
إن رأينا حول البيانات املالية املجمعة ال يغطي املعلومات األخرى وال ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.  

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على املعلومات األخرى املبينة أعاله 
وحتديد ما إذا كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات املالية املجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء 
املعلومات  هذه  مادية يف  أخطاء  أي  وجود  إلى  توصلنا  ما  وإذا  بشأنها.  مادية  أخطاء  أي  وجود  أو  التدقيق 
األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على املعلومات األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب 
احلسابات، فإنه يتعني علينا إدراج تلك الوقائع يف تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه يف تقريرنا فيما 

يتعلق بهذا الشأن.

البيانـــــات املاليــــة
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مسؤوليات اإلدارة واملسؤولني عن احلوكمة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية املجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية 
للتقارير املالية، وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من 

األخطاء املادية سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ.
عند إعداد البيانات املالية املجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على 
أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور املتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية 
وتطبيق مبدأ االستمرارية احملاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية املجموعة أو وقف أعمالها أو يف حالة عدم 

توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 
يتحمل املسؤولون عن احلوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة. 

مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املجمعة
إن هدفنا هو احلصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية املجمعة ككل خالية من األخطاء املادية سواء كانت 
ناجتة عن الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير مراقب احلسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول 
ميثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي 
دائًما باكتشاف األخطاء املادية يف حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعتبر مادية إذا كان 
من املتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية للمستخدمني والتي يتم 

اتخاذها على أساس هذه البيانات املالية املجمعة. 
املهنية خالل  اتخذنا أحكاًما مهنيًة وحافظنا على احليطة  الدولية،  التدقيق  ملعايير  التدقيق وفقاً  كجزء من 

أعمال التدقيق. كما قمنا مبا يلي: 
- حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ 
التدقيق املالئمة لتلك املخاطر، وكذلك احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  ووضع وتنفيذ إجراءات 
لتقدمي أساس ميكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناجت عن الغش تفوق مخاطر عدم 
اكتشاف ذلك الناجت عن اخلطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال املتعمد أو التضليل 

أو جتاوز الرقابة الداخلية.
- فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق املالئمة للظروف ولكن ليس 

لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى املجموعة. 
- تقييم مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات الصلة 

املقدمة من قبل اإلدارة. 
أدلة  إلى  استناداً  والقيام،  االستمرارية احملاسبي  مبدأ  اإلدارة ألساس  استخدام  مدى مالئمة  إلى  التوصل   -
التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي ميكن 
أن يثير شًكا جوهرياً حول قدرة املجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. ويف حالة التوصل 
إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نأخذ بعني االعتبار، يف تقرير مراقب احلسابات، اإلفصاحات ذات 
الصلة يف البيانات املالية املجمعة أو تعديل رأينا يف حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى 
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب احلسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث 

أو الظروف املستقبلية يف توقف املجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.

البيانـــــات املاليــــة
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املالية املجمعة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها مبا يف ذلك اإلفصاحات  للبيانات  - تقييم العرض الشامل 
املعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب  تعبر عن  املالية املجمعة  البيانات  إذا كانت  وتقييم ما 

يحقق العرض العادل.
- احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول املعلومات املالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل املجموعة 
إلبداء رأي حول البيانات املالية املجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق 

وتنفيذها للمجموعة ونتحمل املسؤولية فقط عن رأي التدقيق. 
إننا نتواصل مع املسؤولني عن احلوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها 
ونتائج التدقيق الهامة مبا يف ذلك أي أوجه قصور جوهرية يف أدوات الرقابة الداخلية التي يتم حتديدها 

أثناء أعمال التدقيق. 
يختص  فيما  الصلة  ذات  األخالقية  باملتطلبات  بالتزامنا  يفيد  ببيان  احلوكمة  عن  املسؤولني  أيًضا  نزود 
باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من احملتمل أن تؤثر 

على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.  
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ املسؤولني عن احلوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية 
يف تدقيق البيانات املالية املجمعة للفترة احلالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه 
األمور يف تقرير مراقب احلسابات اخلاص بنا ما لم مينع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، 
يف أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه يف تقريرنا ألنه من املتوقع بشكل 

معقول أن النتائج العكسية املترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز املكاسب العامة له.
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى

يف رأينا أيضاً أن الشركة األم حتتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة 
البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه  يف تقرير مجلس إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه 
الدفاتر، وأننا قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق، كما أن 
البيانات املالية املجمعة تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 والتعديالت 
الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، وأنه قد 
أجري اجلرد وفقاً لأصول املرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم 
1 لسنة 2016 والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام 
األساسي للشركة األم، خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط 

الشركة األم أو مركزها املالي. 

بدر عادل العبداجلادر
سجل مراقبي احلسابات رقم 207 فئة أ

إرنست ويونغ 
العيبان والعصيمي وشركاهم

7 مايو 2020
الكويت

البيانـــــات املاليــــة
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بيان املركز املالي املجمع
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 

2019إيضاحات
دينار كويتي

 2018
دينار كويتي

املوجودات
موجودات غير متداولة

42,587,4706,820,396الشهرة
53,047,2083,149,579ممتلكات ومنشآت ومعدات 

61,700,9681,766,276عقارات استثمارية

80,94281,193موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
-71,148,200ودائع محددة األجل

8,564,78811,817,444

موجودات متداولة 
8658,313330,712مخزون

7682,1631,759,974ودائع محددة األجل
221,006,8191,248,970مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

93,013,7292,658,716مدينون جتاريون وذمم مدينة أخرى 
2,8425,801موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

101,781,1262,248,084النقد والودائع قصيرة األجل
7,144,9928,252,257

15,709,78020,069,701مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية

1120,000,00020,000,000رأس املال
11181,866181,866عالوة إصدار أسهم

(181,866)(181,866)12أسهم خزينة
27,45627,456احتياطي أسهم خزينة

(40,629)(40,629)احتياطي القيمة العادلة 
(143,886)(235,850)احتياطي حتويل عمالت أجنبية

(5,074,509)(9,794,116)خسائر متراكمة 

9,956,86114,768,432حقوق امللكية اخلاصة مبساهمي الشركة األم

2,281,5382,316,533احلصص غير املسيطرة

12,238,39917,084,965إجمالي حقوق امللكية

مطلوبات غير متداولة 
13616,612625,406مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

1420,04318,893دائنون جتاريون وذمم دائنة أخرى
-15109,009مطلوبات عقود تأجير

745,664644,299

مطلوبات متداولة
142,688,1452,340,437دائنون جتاريون وذمم دائنة أخرى

-1537,572مطلوبات عقود تأجير
2,725,7172,340,437

3,471,3812,984,736إجمالي املطلوبات 

15,709,78020,069,701مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

إن اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 49 إلى 92 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

 محمد حمد السالم
 الرئيس التنفيذي

ناصر بدر الشرهان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

البيانـــــات املاليــــة
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بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019

2019إيضاحات
دينار كويتي

 2018
دينار كويتي

162,696,0212,902,338إيرادات من عقود مع عمالء 

(2,507,384)(2,351,321)تكلفة مبيعات البضاعة وتكلفة تقدمي اخلدمات

344,700394,954مجمل الربح

282,805321,571إيرادات تأجير 

195,623189,113إيرادات عموالت  

24,7229,522إيرادات من ودائع إسالمية 

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
-(1,170)األرباح أو اخلسائر

(16,921)7,812صايف فروق حتويل عمالت أجنبية 

(82,988)(3,744,495)17صايف خسائر االنخفاض يف القيمة ومخصصات أخرى 

117,790108,090إيرادات أخرى

923,341(2,772,213)إجمالي )اخلسائر( اإليرادات

(1,386,315)(1,764,273)18مصروفات عمومية وإدارية

-  (8,804)تكاليف متويل مطلوبات تأجير

(1,386,315)(1,773,077)إجمالي املصروفات

(462,974)(4,545,290)اخلسارة قبل الضرائب

(105,028)(73,623)ضرائب من شركات تابعة أجنبية

(568,002)(4,618,913)خسارة السنة 

اخلاصة بــ: 
(534,690)(4,773,174)مساهمي الشركة األم 

(33,312)154,261احلصص غير املسيطرة 

(4,618,913)(568,002)

(2.68) فلس(23.90) فلس19خسارة السهم األساسية واملخففة اخلاصة مبساهمي الشركة األم 

إن اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 49 إلى 92 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

البيانـــــات املاليــــة
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بيان الدخل الشامل املجمع
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019

2019
دينار كويتي

 2018
دينار كويتي

(568,002)(4,618,913)خسارة السنة

خسائر شاملة أخرى
خسائر شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها الى األرباح او اخلسائر يف سنوات الحقة:  

(391,762)(136,956)فروق حتويل عمالت أجنبية ناجتة عن حتويل عمليات أجنبية 

صايف اخلسائر الشاملة األخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف 
(391,762)(136,956)سنوات الحقة

خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف سنوات الحقة:

صايف التغير يف القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
(25,775)-اإليرادات الشاملة األخرى

صايف اخلسائر الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر يف 
(25,775)-سنوات الحقة

(417,537)(136,956)خسائر شاملة أخرى

(985,539)(4,755,869)إجمالي اخلسائر الشاملة للسنة 

اخلاص بـــ: 
(819,931)(4,865,138)مساهمي الشركة االم 

(165,608)109,269احلصص غير املسيطرة 

(4,755,869)(985,539)

إن اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 49 إلى 92 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

البيانـــــات املاليــــة
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مبساهمي الشركة االم
صة 

خلا
حقوق امللكية ا

س
رأ

املال

عالوة 
صدار 

إ
أسهم 

أسهم 
خزينة 

احتياطي 
أسهم خزينة 

 احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
حتويل 

عمالت 
أجنبية

خسائر 
متراكمة

اإلجمالي 
الفرعي 

ص 
ص

حل
ا

غير 
املسيطرة

  مجموع
 حقوق 
امللكية

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

كما يف 1 يناير 2019 
20,000,000

181,866
(181,866)

27,456
(40,629)

(143,886)
(5,074,509)

14,768,432
2,316,533

17,084,965

خسارة السنة
-

-
-

-
-

-
(4,773,174)

(4,773,174)
154,261

(4,618,913)

خسائر شاملة أخرى للسنة
-

-
-

-
-

(91,964)
-

(91,964)
(44,992)

(136,956)

خلسائر الشاملة للسنة
إجمالي ا

-
-

-
-

-
(91,964)

(4,773,174)
(4,865,138)

109,269
 (4,755,869)

ص غير مسيطرة دون تغيير يف 
ص

حيازة ح
السيطرة 

-
-

-
-

-
-

53,567
53,567

(144,264)
(90,697)

يف 31 ديسمبر 2019
20,000,000

181,866
(181,866)

27,456
(40,629)

(235,850)
(9,794,116)

9,956,861
2,281,538

12,238,399

كما يف 1 يناير 2018 
20,000,000

181,866
(181,866)

27,456
(16,481)

117,207
(5,320,769)

1,4807,413
4,052,792

18,860,205

خسارة السنة 
-

-
-

-
-

-
(534,690)

(534,690)
(33,312)

(568,002)

خسائر شاملة أخرى للسنة 
-

-
-

-
(24,148)

(261,093)
-

(285,241)
(132,296)

(417,537)

خلسائر الشاملة للسنة 
اجمالي ا

-
-

-
-

(24,148)
(261,093)

(534,690)
(819,931)

(165,608)
(985,539)

ص غير مسيطرة دون تغيير 
ص

حيازة ح
يف السيطرة

-
-

-
-

-
-

780,950
780,950

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

يف 31 ديسمبر 2018
20,000,000

181,866
(181,866)

27,456
(40,629)

(143,886)
(5,074,509)

14,768,432
2,316,533

17,084,965

صفحات من 49 إلى 92 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
ضاحات املرفقة على ال

إن اإلي

بيان التغيرات يف حقوق امللكية املجمع
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 

البيانـــــات املاليــــة



التقرير السنوي
2 947

بيان التدفقات النقدية املجمع
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 

2019إيضاحات
دينار كويتي

 2018
دينار كويتي

أنشطة التشغيل
(568,002)(4,618,913)صايف اخلسارة قبل الضرائب 

تعديالت ملطابقة اخلسارة قبل الضرائب بصايف التدفقات النقدية:
5627,675760,843استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات 

665,30865,307استهالك عقارات استثمارية 

-  535,716استهالك موجودات حق االستخدام 

-  (428)ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

-  (426,598)8صايف رد مخصص مخزون بطيء احلركة ومتقادم

82,988(100,763)9صايف )رد( مخصص خسائر ائتمان متوقعة ألرصدة جتارية مدينة

(9,522)(24,722)إيرادات من ودائع إسالمية

216,82991,339مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

-  158,804تكاليف متويل مطلوبات تأجير 

-  44,232,926انخفاض قيمة الشهرة

73,623105,028ضرائب من شركات تابعة أجنبية
خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

-  1,170األرباح أو اخلسائر 

90,627527,981

تعديالت على رأس املال العامل:
37,47663,963مخزون  

2,055,241(299,440)مدينون جتاريون وذمم مدينة أخرى

(1,343)242,151مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

(989,384)408,651دائنون جتاريون وذمم دائنة أخرى

479,4651,656,458النقد الناجت من العمليات

(95,031)(67,055)ضرائب مدفوعة

(244,819)(205,087) مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مدفوعة

207,3231,316,608صايف التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار
(484,681)(567,010)5شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

-  120,242متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
251217,017اإليرادات الشاملة األخرى

متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
1,789873األرباح أو اخلسائر

(1,244,026)(70,945)صايف التغير يف ودائع محددة األجل

24,7229,522إيرادات مستلمة من ودائع إسالمية

-  (7,742)صايف احلركة يف أرصدة نقدية محتجزة 

(1,501,295)(498,693)صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة االستثمار 

إن اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 49 إلى 92 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

البيانـــــات املاليــــة



عــامـة ش.م.ك  الــقـابـضة  ســنــرجــي  شــركــة 

التقرير السنوي
2 948

بيان التدفقات النقدية املجمع
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 )تتمة(

2019إيضاحات
دينار كويتي

 2018
دينار كويتي

أنشطة التمويل 
-  )40,800( 15سداد جزء من اصل مبلغ مطلوبات التأجير

)789,701()90,697(حيازة حصص غير مسيطرة يف شركة تابعة

)789,701()131,497(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف أنشطة التمويل 

)974,388()422,867(صايف النقص يف النقد والنقد املعادل 

2,215,9543,289,667النقد والنقد املعادل يف 1 يناير

)99,325()51,833(صايف فروق حتويل عمالت أجنبية

151,741,2542,215,954النقد والنقد املعادل يف 31 ديسمبر

بنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية املجمع:
تعديل انتقالي للممتلكات واملنشآت واملعدات نتيجة تطبيق املعيار الدولي 

-  )178,577(للتقارير املالية 16 )مت تسويته مقابل املمتلكات واملنشآت واملعدات(

تعديل انتقالي ملطلوبات عقود التأجير نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقارير 
-  178,577املالية 16 )مت تسويته مقابل مطلوبات عقود التأجير(

إن اإليضاحات املرفقة على الصفحات من 49 إلى 92 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

البيانـــــات املاليــــة
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معلومات حول الشركة   -1

األم”(  )“الشركة  القابضة ش.م.ك.ع.  لشركة سنرجي  املجمعة  املالية  البيانات  بإصدار  التصريح  مت 
بــ “املجموعة”( للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 مبوجب قرار  وشركاتها التابعة )يشار اليها معا 

صادر عن مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ 7 مايو 2020.
مت تأسيس الشركة األم يف دولة الكويت بتاريخ 22 مارس 1983 ويتم تداول أسهمها علنا يف بورصة 
الكويت. يقع املكتب الرئيسي للشركة األم يف حولي، شارع بيروت، مقر مجموعة الصفاة، الدور رقم 7، 

وعنوانها البريدي املسجل هو ص.ب.27728، الصفاة، 13138 دولة الكويت.  
لعقد  وفقاً  الرئيسية  األنشطة  إن  اإلسالمية.  الشريعة  ألحكام  وفقا  أنشطتها  األم  الشركة  متارس 

تأسيس الشركة األم هي كما يلي:
- متلك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك شركات ذات مسؤولية محدودة واالشتراك يف 

تأسيس هذه الشركات وإدارتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
- متويل الشركات التي متتلكها وكفالتها لدى الغير على أال تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة يف 

رأسمال تلك الشركات عن 20% على األقل.
- متلك حقوق امللكية الصناعية من براءات اختراع أو أسماء جتارية أو تصميمات وتأجيرها لشركات 

أخرى الستغاللها سواء داخل أو خارج الكويت.
- متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها وفقاً ملا يسمح به القانون.

- استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها يف محافظ تدار من قبل 
شركات متخصصة. 

فيما يلي معلومات حول هيكل املجموعة. ويتضمن اإليضاح 22 معلومات حول العالقات األخرى مع 
األطراف ذات عالقة لدى املجموعة.

معلومات حول املجموعة  1.2

الشركات التابعة	( 
تتضمن البيانات املالية املجمعة للمجموعة ما يلي:

بلد االسم 
التأسيس

األنشطة الرئيسيةحصة امللكية %
20192018

شركة قابضة94.57 %95.87 %الكويتشركة سنرجي سرفيسز خلدمات الطاقة ش.م.ك )مقفلة(
والبتروليــة  الصناعيــة  للخدمــات  الشــرقية  الشــركة 

)مقفلــة( ش.م.ب  امتالك حقوق امللكية الصناعية 100 %100 %البحرينالقابضــة 
واالستثمار يف األدوات املالية

احملتفظ بها من خالل شركة سنرجي سرفيسز
النفطيــة  للخدمــات  الوطنيــة  الشــرقية  الشــركة 

)مقفلــة( دعـــم أنشـــطة حفـــر آبـــار النفـــط 86.71 %86.71 %الكويتش.م.ك 
وأعمـــال الصيانـــة ذات الصلـــة

صيانـــة منشـــآت آبـــار النفـــط 70 %70 %الكويتالشركة الشرقية الدولية خلدمات فحص االبار ذ.م.م
ومصـــايف النفـــط

 احملتفظ بها من خالل الشركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية
خدمـــات التجـــارة العامـــة واملقـــاوالت99 %99 %الكويتالشركة اخلليجية العاملية للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م

تقدمي خدمات األسالك100 %100 %باكستانالشركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية 
الدوليــة  الشــرقية  الشــركة  خــالل  مــن  بهــا  احملتفــظ 

التابعــة وشــركاتها  ذ.م.م.  االبــار  فحــص  خلدمــات 
خدمـــات فحـــص اآلبـــار لقطـــاع 100 %100 %باكستانالشركة الشرقية لفحص االبار ذ.م.م

النفـــط والغـــاز
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بصورة  املجموعة  100 %. وحتتفظ  أعاله  التابعة  الشركة  للمجموعة يف  الفعلية  امللكية  تبلغ حصة   *
مباشرة باحلصص يف الشركة التابعة كما هو مبني أعاله أما احلصص املتبقية فهو محتفظ بها بصورة 
غير مباشرة باسم أمناء نيابة عن الشركة األم. وأكد األمناء كتابياً على أن الشركة األم هي املالك 

املستفيد من احلصص يف هذه الشركة التابعة.
	ساس اإلعداد والسياسات احملاسبية الهامة  -2

2.1    	ساس اإلعداد

معايير  مجلس  عن  الصادرة  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  املجمعة  املالية  البيانات  أعدت 
احملاسبة الدولية.

مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي الذي ميثل أيضاً العملة الرئيسية للشركة األم. 
يتم إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمار يف أوراق مالية والذي 

مت قياسه وفقا للقيمة العادلة.
2.2    التغيرات يف السياسات احملاسبية واإلفصاحات

املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة 
قامت املجموعة ألول مرة بتطبيق بعض املعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ يف 
أو بعد 1 يناير 2019. فيما يلي طبيعة وتأثير التغييرات نتيجة تطبيق هذه املعايير احملاسبية اجلديدة. 
تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة يف سنة 2019 إال أنه ليس لها تأثير على 
أو  تفسيرات  أو  معايير  ألي  املبكر  بالتطبيق  املجموعة  تقم  لم  للمجموعة.  املجمعة  املالية  البيانات 

تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد. 
املعيار الدولي للتقارير املالية 16 »عقود التأجير«

يحل املعيار الدولي للتقارير املالية 16 محل معيار احملاسبة الدولي 17 عقود التأجير، وتفسير جلنة 
تأجير، وجلنة  الترتيب يتضمن عقد  كان  إذا  ما  4 حتديد  املالية  للتقارير  الدولية  املعايير  تفسيرات 
تقييم   -27 الدائمة  التفسيرات  احلوافز، وجلنة   - التشغيلي  التأجير  15-عقود  الدائمة  التفسيرات 
جوهر املعامالت التي تتضمن شكاًل قانونياً لعقد التأجير. يحدد هذا املعيار مبادئ االعتراف والقياس 
والعرض واإلفصاح عن عقود التأجير، ويتطلب من املستأجر احملاسبة عن كافة عقود التأجير باستخدام 

منوذج امليزانية الفردي.
إن طريقة محاسبة املؤجر وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية 16 ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة 
احملاسبة احلالية وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 17، حيث يستمر املؤجرين يف تصنيف عقود التأجير إما 
كعقود تأجير تشغيلي أو عقود تأجير متويلي باستخدام مبادئ تصنيف مماثلة لتلك املوضحة يف معيار 
احملاسبة الدولي 17. بالتالي فإن املعيار الدولي للتقارير املالية 16 ليس له أي تأثير على عقود التأجير 

حيث تكون املجموعة هي املؤجر. 
قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 16 بواسطة طريقة التطبيق املعدل بأثر رجعي، 
وبالتالي فلم يتم إعادة ادراج املعلومات املقارنة. مت تسجيل كل من مطلوبات التأجير وموجودات حق 
على  تأثير  أي  تسجيل  يتم  فلم  وبالتالي  املستقبلية،  التأجير  ملدفوعات  احلالية  بالقيمة  االستخدام 
الرصيد االفتتاحي لألرباح املرحلة. اختارت املجموعة االستفادة من املبرر العملي لالنتقال مبا يسمح 
بتطبيق املعيار فقط على العقود التي سبق حتديدها كعقود تأجير وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 17 
اختارت  كما  املبدئي.  التطبيق  تاريخ  يف   4 املالية  للتقارير  الدولية  املعايير  تفسيرات  جلنة  وتفسير 
املجموعة االستفادة من إعفاءات االعتراف لعقود التأجير التي متتد مدة التأجير مبوجبها يف تاريخ 
البدء ملدة 12 شهراً أو أقل وال تتضمن خيار الشراء )»عقود التأجير قصيرة األجل«( وعقود التأجير 

التي تنخفض فيها قيمة األصل األساسي )»موجودات منخفضة القيمة«(.
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فيما يلي تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 16 كما يف 1 يناير 2019:
دينار كويتي

املوجودات
178,577موجودات حق االستخدام )مدرجة ضمن ممتلكات ومنشآت ومعدات(

املطلوبات 
178,577مطلوبات عقود تأجير

	( طبيعة تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 16
قامت   ،16 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  تطبيق  قبل  متنوعة.  لعقارات  تأجير  عقود  املجموعة  لدى 
املجموعة )كمستأجر( بتصنيف عقود تأجيرها يف تاريخ البدء كعقود تأجير تشغيلي. يف حالة عقد 
التأجير التشغيلي، لم يتم رسملة العقار املستأجر ومت تسجيل مدفوعات التأجير كمصروفات إيجار 
ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. ومت 
بند »مدينون ومدفوعات مقدما« و«دائنون  إيجار مستحق حتت  أو  إيجار مدفوع مقدماً  تسجيل أي 

ومصروفات مستحقة«، على التوالي. 
يقدم املعيار متطلبات انتقالية محددة ومبررات عملية قامت املجموعة بتطبيقها. 

- عقود التأجير التي مت تصنيفها سابقًا كعقود تأجير متويلي
لم تقم املجموعة بتغيير القيمة الدفترية املبدئية للموجودات واملطلوبات املسجلة يف تاريخ التطبيق 
املبدئي لعقود التأجير املصنفة سابقاً كعقود تأجير متويلي )أي موجودات حق االستخدام ومطلوبات 
عقود التأجير املكافئة ملوجودات ومطلوبات عقود التأجير املسجلة طبقاً ملعيار احملاسبة الدولي 17(. 

مت تطبيق متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية 16 على هذه العقود اعتبارا من 1 يناير 2019.
- عقود التأجير التي مت احملاسبة عنها سابقًا كعقود تأجير تشغيلي

العقود املصنفة  لتلك  بالنسبة  التأجير  سجلت املجموعة موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود 
سابقاً كعقود تأجير تشغيلي باستثناء العقود قصيرة األجل وعقود تأجير املوجودات منخفضة القيمة. 
مت االعتراف مبوجودات حق االستخدام بالنسبة ملعظم العقود استنادا إلى القيمة الدفترية كما لو كان 
املعيار مطبقا بالفعل بشكل دائم، بخالف استخدام معدل االقتراض املتزايد يف تاريخ التطبيق املبدئي. 
يكافئ مطلوبات  مبلغ  إلى  استنادا  االستخدام  يتم تسجيل موجودات حق  التأجير،  ويف بعض عقود 
عقود التأجير مع تعديلها مبا يعكس أي مدفوعات مسددة سابقاً ومدفوعات عقود التأجير املستحقة 
املسجلة سابقاً. ويتم االعتراف مبطلوبات عقود التأجير استنادا إلى القيمة احلالية ملدفوعات التأجير 

املتبقية مخصومة مقابل معدل االقتراض املتزايد يف تاريخ التطبيق املبدئي. 
كما طبقت املجموعة املبررات العملية املتاحة حيث:

- قامت املجموعة بتطبيق معدل خصم فردي على محفظة عقود التأجير ذات اخلصائص املتماثلة 
بصورة معقولة.

- اعتمدت املجموعة على تقييمها ملا إذا كانت عقود التأجير ذات شروط مجحفة والذي مت إجراؤه 
مباشرًة قبل تاريخ التطبيق املبدئي.

- قامت بتطبيق إعفاءات عقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير ذات مدة تأجير تنتهي خالل 
12 شهراً اعتبارا من تاريخ التطبيق املبدئي.

- استبعدت املجموعة التكاليف املباشرة املبدئية من قياس موجودات حق االستخدام كما يف تاريخ 
التطبيق املبدئي.

- استخدمت املجموعة اإلدراك املتأخر يف حتديد مدة التأجير يف حالة اشتمال العقد على خيارات 
مبد أجل أو إنهاء عقد التأجير.
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ميكن مطابقة مطلوبات التأجير كما يف 1 يناير 2019 بالتزامات عقود التأجير التشغيلي كما يف 31 
ديسمبر 2018 على النحو التالي: 

دينار كويتي
239,464التزامات عقود التأجير التشغيلي كما يف 31 ديسمبر 2018

5.5 %املتوسط املرجح ملعدل االقتراض املتزايد كما يف 1 يناير 2019 
214,041التزامات التأجير التشغيلي املخصومة يف 1 يناير 2019 

ناقصا:
)35,464(االلتزامات املتعلقة بعقود التأجير قصيرة األجل 

178,577مطلوبات التأجير كما يف 1 يناير 2019 

ب( ملخص السياسات احملاسبية اجلديدة
فيما يلي السياسات احملاسبية اجلديدة للمجموعة نتيجة تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 16 والتي 

مت تطبيقها اعتباراً من تاريخ التطبيق املبدئي:
- موجودات حق االستخدام 

تعترف املجموعة مبوجودات حق االستخدام يف تاريخ بداية عقد التأجير )أي تاريخ توافر األصل ذي 
الصلة لالستخدام(. وتقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر 
انخفاض القيمة واملعدلة مقابل أي إعادة قياس ملطلوبات عقود التأجير. تتضمن تكلفة موجودات حق 
عقود  ومدفوعات  املتكبدة  املباشرة  املبدئية  والتكاليف  املسجلة  التأجير  مطلوبات  قيمة  االستخدام 
التأجير املسددة يف أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز تأجير مستلمة. وما لم تتيقن املجموعة بصورة 
معقولة من حصولها على ملكية األصل املستأجر يف نهاية مدة عقد التأجير، يتم استهالك موجودات 
حق االستخدام املعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل أو مدة 

عقد التأجير أيهما أقصر. تتعرض قيمة موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة. 
- مطلوبات عقود التأجير

للقيمة  وفقاً  قياسها  يتم  والتي  التأجير  مبطلوبات  التأجير  عقد  بداية  تاريخ  يف  املجموعة  تعترف 
مدفوعات  وتتضمن  التأجير.  عقد  فترة  مدى  على  سدادها  سيتم  التي  التأجير  ملدفوعات  احلالية 
الثابتة بطبيعتها( ناقصا أي حوافز تأجير  الثابتة )مبا يف ذلك املدفوعات  التأجير املدفوعات  عقد 
مستحقة ومدفوعات عقد التأجير املتغيرة التي تعتمد على أحد املؤشرات أو املعدالت وكذلك املبالغ 
التي من املتوقع سدادها مبوجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات التأجير على سعر 
ممارسة خيار الشراء والذي من املؤكد بصورة معقولة من أنه سيتم ممارسته من قبل املجموعة، وسداد 
الغرامات املترتبة على إنهاء عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة املجموعة خليار 
إنهاء العقد. ويف حالة مدفوعات التأجير املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها 

كمصروفات يف الفترة التي يقع فيها احلدث أو الظروف التي تستدعي سداد املدفوعات. 
عند احتساب القيمة احلالية ملدفوعات عقد التأجير، تستخدم املجموعة معدل االقتراض املتزايد يف 
تاريخ بداية عقد التأجير يف حالة إذا كان معدل الفائدة املتضمن يف عقد التأجير غير قابل للتحديد 
بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد التأجير لكي يعكس تراكم الفائدة 
القيمة  قياس  يعاد  ذلك،  إلى  إضافة  املسددة.  التأجير  عقد  مدفوعات  مقابل  تخفيضها  يتم  بينما 
الدفترية ملطلوبات عقد التأجير يف حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير يف مدة عقد التأجير أو تغير يف 
مدفوعات عقد التأجير الثابتة يف طبيعتها أو تغير يف التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم 

شراء األصل ذي الصلة.
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- عقود التأجير قصيرة األجل وعقود املوجودات منخفضة القيمة
واملنشآت  املمتلكات  تأجير  لعقود  بالنسبة  األجل  قصيرة  للعقود  االعتراف  إعفاء  املجموعة  تطبق 
واملعدات قصيرة األجل اخلاصة بها )أي تلك العقود التي تقدر مدتها بفترة 12 شهراً أو أقل من تاريخ 
بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار الشراء(. كما أنها تطبق إعفاء االعتراف للموجودات منخفضة 
القيمة على عقود تأجير املعدات املكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة )أي أقل من 5,000 يورو( ويتم 
القيمة  املوجودات منخفضة  وعقود  األجل  العقود قصيرة  التأجير يف حالة  تسجيل مدفوعات عقد 

كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير. 
- األحكام اجلوهرية التي مت اتخاذها يف حتديد مدة التأجير للعقود املشتملة على خيارات التجديد

تعتبر املجموعة مدة عقد التأجير هي املدة غير القابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار 
متديد عقد التأجير إذا كان من املؤكد بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار 

إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير املؤكد بصورة معقولة ممارسته. 
وتستعني  إضافية.  لفترات  املوجودات  تأجير  خيار  التأجير،  عقود  بعض  مبوجب  املجموعة،  لدى 
أنها  أي  التجديد.  املؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار  إذا كان من  تقييم ما  باألحكام يف  املجموعة 
تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي حتقق حافزاً اقتصادياً ملمارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ بداية 
التأجير، تعيد املجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري يف الظروف يقع 
ضمن نطاق سيطرة املجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )مثل 

التغير يف استراتيجية األعمال(. 
معايير صادرة ولم تسر بعد   2.3

تاريخ اصدار  لم تسر بعد حتى  التي صدرت ولكن  واملعدلة  والتفسيرات اجلديدة  املعايير  يلي  فيما 
البيانات املالية املجمعة للمجموعة. تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة 

متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية املفعول. 
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 3: تعريف األعمال 

أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية يف أكتوبر 2018 تعديالت على تعريف األعمال الوارد ضمن 
أية  كانت  إذا  ما  حتديد  يف  املنشأة  مساعدة  بهدف  األعمال  دمج   3 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار 
مجموعة من األنشطة أو املوجودات التي مت حيازتها متثل أعماالً أم ال. وهذه التعديالت توضح احلد 
األدنى من املتطلبات املرتبطة باألعمال كما أنها تستبعد التقييم ملا إذا كان لدى املشاركني يف السوق 
القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة وتشتمل التعديالت أيضاً على إرشادات ملساعدة املنشآت يف 
تقييم ما إذا كانت العملية املشتراة متثل أعماالً جوهرية كما أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفات 
املوضوعة لألعمال واملخرجات. إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديالت اختبارا اختياريا ملدى تركز القيمة 

العادلة، كما صاحبت هذه التعديالت أمثلة توضيحية جديدة.
نظراً ألن التعديالت تسري بأثر مستقبلي على املعامالت أو األحداث األخرى التي تقع يف أو بعد تاريخ 

أول تطبيق، لن يكون لهذه التعديالت تأثير على املجموعة يف تاريخ االنتقال لتطبيق التعديالت.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي 1 ومعيار احملاسبة الدولي 8: تعريف املعلومات اجلوهرية

 1 الدولي  احملاسبة  معيار  على  تعديالت   2018 أكتوبر  يف  الدولية  احملاسبة  معايير  مجلس  أصدر 
التقديرات  يف  التغيرات  احملاسبية،  السياسات   8 الدولي  احملاسبة  ومعيار  املالية  البيانات  عرض 
املعايير وتتضح بعض  احملاسبية واألخطاء لكي يتفق تعريف مصطلح »معلومات جوهرية« يف جميع 
جوانب التعريف. ويشير التعريف اجلديد إلى أن »املعلومات تعتبر جوهرية يف حالة إذا كان حذفها 
أو عدم صحة التعبير عنها أو إخفائها من املتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات التي يتخذها 
املستخدمون األساسيون للبيانات املالية ذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات املالية مبا يقدم 

معلومات مالية عن جهة محددة إلعداد التقارير«.
ليس من املتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف املعلومات اجلوهرية تأثير جوهري على البيانات املالية 

املجمعة للمجموعة.
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2.4    ملخص السياسات احملاسبية الهامة

فيما يلي السياسات احملاسبية الهامة التي مت تطبيقها يف إعداد هذه البيانات املالية املجمعة: 
2.4.1 	ساس التجميع

تتألف البيانات املالية املجمعة من البيانات املالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما يف تاريخ البيانات 
املالية املجمعة. تنشأ السيطرة عندما تتعرض املجموعة ملخاطر أو يكون لها حقوق يف عائدات متغيرة 
من مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل 
سيطرتها على الشركة املستثمر فيها. وبصورة محددة، تسيطر املجموعة على الشركة املستثمر فيها 

فقط عندما يكون لدى املجموعة: 
- السيطرة على الشركة املستثمر فيها )أي احلقوق احلالية التي متنحها القدرة احلالية على توجيه 

األنشطة ذات الصلة اخلاصة بالشركة املستثمر فيها(
- التعرض ملخاطر أو حقوق يف عائدات متغيرة من مشاركتها يف الشركة املستثمر فيها، و

- القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة املستثمر فيها يف التأثير على عائداتها.
بشكل عام هناك افتراض أن أغلبية األصوات تؤدي إلى ممارسة السيطرة. عندما حتتفظ املجموعة 
بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة املستثمر فيها، تأخذ املجموعة يف اعتبارها 
كافة املعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها مبا يف ذلك:

- الترتيب )الترتيبات( التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين يف الشركة املستثمر فيها
- احلقوق الناجتة من الترتيبات التعاقدية األخرى

- حقوق التصويت لدى املجموعة وحقوق التصويت احملتملة
تعيد املجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة املستثمر فيها يف حالة إذا كانت املعلومات والظروف 
الشركة  يبدأ جتميع  للسيطرة.  الثالثة  العوامل  أكثر من  أو  تغيرات يف عامل واحد  إلى وجود  تشير 
التابعة عندما حتصل املجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد 
املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات  إدراج  ويتم  التابعة.  الشركة  املجموعة سيطرتها على 
املتعلقة بالشركة التابعة التي مت حيازتها أو بيعها خالل السنة يف البيانات املالية املجمعة من تاريخ 

حصول املجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة املجموعة على الشركة التابعة.
تتعلق األرباح أو اخلسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى مبساهمي الشركة األم للمجموعة 
واحلصص غير املسيطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز يف احلصص غير املسيطرة. ويتم إجراء 
تعديالت عند الضرورة على البيانات املالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات احملاسبية مع 
السياسات احملاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة املوجودات واملطلوبات فيما بني شركات املجموعة 
وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت فيما بني أعضاء املجموعة 
بالكامل عند التجميع. يتم احملاسبة عن التغير يف حصة امللكية يف شركة تابعة، دون فقد السيطرة، 

كمعاملة حقوق ملكية. 
إذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تلغي االعتراف باملوجودات ذات الصلة )مبا يف 
ذلك الشهرة( واملطلوبات واحلصص غير املسيطرة وغيرها من بنود حقوق امللكية، يف حني يتم االعتراف 

بأي أرباح أو خسائر ضمن األرباح أو اخلسائر. ويسجل االستثمار املتبقي وفقا للقيمة العادلة. 
2.4.2  دمج األعمال والشهرة 

يتم احملاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة احليازة. تقاس تكلفة احليازة وفًقا ملجموع املقابل 
املال.  رأس  يف  مسيطرة  غير  أية حصص  وقيمة  احليازة  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  ويقاس  احملول، 
بالنسبة لكل عملية دمج لألعمال، تختار املجموعة قياس احلصص غير املسيطرة يف رأس املال بالقيمة 
التكاليف  يتم حتميل  للشركة املشتراة.  املوجودات احملددة  أو بنسبة احلصة يف صايف قيمة  العادلة 

املتعلقة باحليازة كمصروفات وتدرج ضمن املصروفات اإلدارية.
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عندما تقوم املجموعة بحيازة أعمال، فإنها تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغرض 
التحديد والتصنيف املناسب وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما 
يف تاريخ احليازة. ويتضمن هذا فصل املشتقات املتضمنة يف العقود الرئيسية من قبل الشركة املشتراة.
يتم تقدير املقابل احملتمل الناجت من عمليات دمج األعمال بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة. ال يتم إعادة 
قياس املقابل احملتمل املصنف كحقوق ملكية وتتم احملاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق امللكية. 

يتمثل املقابل احملتمل املصنف كأصل أو التزام يف أداة مالية وتقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير 
املالية 9 األدوات املالية، ويتم قياسه بالقيمة العادلة مع إدراج التغيرات يف القيمة العادلة يف األرباح أو 
اخلسائر طبقاً للمعيار الدولي للتقارير املالية 9. ويتم قياس املقابل احملتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن 
نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية 9 وفقاً للقيمة العادلة يف تاريخ كل بيانات مالية مجمعة مع إدراج 

التغيرات يف القيمة ضمن األرباح أو اخلسائر.
يتم قياس الشهرة مبدئياً بالتكلفة )التي متثل زيادة إجمالي املقابل احملول والقيمة املدرجة للحصص 
غير املسيطرة وأي حصص ملكية محتفظ بها سابقاً عن صايف القيمة للموجودات احملددة التي مت 
حيازتها واملطلوبات املقدرة(. إذا كانت القيمة العادلة لصايف املوجودات التي مت حيازتها يتجاوز مجمل 
املقابل احملول، تعيد املجموعة تقييم مدى صوة حتديد املوجودات التي مت حيازتها وكافة املطلوبات 
تاريخ  بها يف  االعتراف  التي سيتم  املبالغ  لقياس  املستخدمة  تقوم مبراجعة اإلجراءات  املقدرة، كما 
احليازة. إذا انتهت إعادة التقييم إلى زيادة القيمة العادلة لصايف املوجودات التي متت حيازتها عن 

مجمل املقابل احملول، يتم إدراج الربح يف األرباح أو اخلسائر.
عندما يتم إدراج الشهرة ضمن إحدى وحدات إنتاج النقد، ويتم استبعاد جزء من العملية بداخل تلك 
الوحدة، يتم إدراج الشهرة املرتبطة بالعملية املستبعدة يف القيمة الدفترية للعملية عند حتديد الربح أو 
اخلسارة الناجتة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة املستبعدة يف هذه احلالة على أساس القيم 

النسبية للعملية املستبعدة واجلزء احملتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
يتم مبدئياً قياس االلتزام احملتمل يف عملية دمج أعمال وفقاً لقيمته العادلة. ويتم قياسه الحقا باملبلغ 
املسجل وفقا ملتطلبات أحكام معيار احملاسبة الدولي 37 املخصصات واملطلوبات احملتملة واملوجودات 
احملتملة أو املبلغ املسجل مبدئياً ناقصاً اإلطفاء املتراكم املدرج )متى أمكن( وفقا ملتطلبات االعتراف 

باإليرادات أيهما أعلى. 
2.4.3  ممتلكات ومنشآت ومعدات

القيمة  انخفاض  وخسائر  املتراكم  االستهالك  ناقصاً  بالتكلفة  واملعدات  واملنشآت  املمتلكات  تدرج 
املتراكمة، إن وجدت. وهذه التكلفة تتضمن تكلفة استبدال جزء من املمتلكات واملعدات وكافة التكاليف 

املتعلقة بها مباشرة للوصول باألصل إلى حالة التشغيل الالزمة لالستخدام املقصود منه.
يحتسب االستهالك بواسطة طريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة املمتلكات واملنشآت واملعدات إلى 

قيمتها التخريدية على مدار أعمارها اإلنتاجية التقديرية. وال يتم استهالك األرض.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية املقدرة: 

20-10 سنة- مباني
7-5 سنوات- أثاث وتركيبات
10-2 سنوات- مكائن ومعدات

4 سنوات- سيارات 
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واملنشآت واملعدات لغرض حتديد أي انخفاض يف القيمة يف 
حالة وقوع أحداث أو تغيرات يف الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال ميكن استردادها. فإذا 
ما ظهرت مثل تلك املؤشرات ويف حالة زيادة القيمة الدفترية عن املبلغ املقدر املمكن استرداده، فإنه 
التكاليف حتى  يتم تخفيض املوجودات إلى املبلغ املمكن استرداده، الذي ميثل القيمة العادلة ناقصاً 

البيع أو قيمتها أثناء االستخدام، أيهما أكبر. 
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يتم  التي  املمتلكات واملنشآت واملعدات  بنود  املتكبدة الستبدال جزء من أحد  يتم رسملة املصروفات 
احملاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية للجزء املستبدل. ويتم رسملة املصروفات 
واملنشآت  املمتلكات  لبند  املستقبلية  االقتصادية  املنافع  زيادة  حتقق  عندما  فقط  األخرى  الالحقة 
واملعدات املتعلق بها. وتتحقق كافة املصروفات األخرى يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع عند تكبدها.
إن بند املمتلكات واملنشآت واملعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم إلغاء االعتراف به عند البيع 
)أي تاريخ حصول املستلم على السيطرة( أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو 
بيعه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناجتة عن إلغاء االعتراف باألصل )احملتسبة بالفرق بني صايف متحصالت 

البيع والقيمة الدفترية لألصل( يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع عند إلغاء االعتراف باألصل.
تتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واملنشآت واملعدات يف 

نهاية كل سنة مالية وتعديلها على أساس مستقبلي، متى كان ذلك مناسباً.
يبدأ استهالك هذه املوجودات عندما تكون هذه املوجودات جاهزة لالستخدام املعدة له. 

2.4.4  عقارات استثمارية 

تتكون العقارات االستثمارية من العقار املطور احملتفظ به لغرض كسب إيرادات التأجير أو رفع قيمته 
الرأسمالية أو للغرضني معاً. تقاس العقارات االستثمارية مبدئياً بالتكلفة مبا فيها تكاليف املعاملة. 
تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال جزء من العقار االستثماري احلالي وقت تكبد التكلفة فيما لو 

مت الوفاء مبعايير االعتراف وتستثني من ذلك تكاليف اخلدمات اليومية للعقارات االستثمارية. 
الحقاً لالعتراف املبدئي، تدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم وأي خسائر 
النخفاض القيمة متراكمة. يتم إدراج األرباح أو اخلسائر الناجتة من بيع العقارات االستثمارية يف بيان 

األرباح أو اخلسائر املجمع.
يتم  ال  الثابت.  القسط  طريقة  بواسطة  استهالكه  ويتم  سنة   20 مبدة  للمبنى  اإلنتاجي  العمر  يُقدر 

استهالك األرض املقام عليها العقارات.
دائمة من  يتم سحبها بصفة  أو عندما  بيعها  يتم  االستثمارية عندما  بالعقارات  االعتراف  إلغاء  يتم 
االستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعها. يدرج الفرق بني صايف متحصالت البيع 

والقيمة الدفترية لألصل ضمن األرباح أو اخلسائر يف فترة إلغاء االعتراف. 
تتم التحويالت إلى أو من العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغير يف االستخدام. وبالنسبة 
تكون  الالحقة  للمحاسبة  املقدرة  التكلفة  فإن  املالك،  يشغله  عقار  إلى  استثماري  عقار  من  للتحويل 

التكلفة يف تاريخ التغيير يف االستخدام. 
تتم مراجعة القيمة الدفترية يف تاريخ كل بيانات مالية مجمعة على أساس فردي بالرجوع إلى القيمة 
العادلة لتحديد ما إذا كانت مسجلة بأكثر من القيمة املمكن استردادها. والقيمة املمكن استردادها 
لألصل هي صايف سعر البيع لألصل أو القيمة أثناء االستخدام، أيهما أعلى. وصايف سعر البيع هو 
املبلغ الذي ميكن احلصول عليه من بيع األصل ضمن معاملة ذات شروط متكافئة. أما القيمة أثناء 
تنشأ عن  أن  املتوقع  التي من  املقدرة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  القيمة احلالية  االستخدام، فهي 
االستخدام املستمر لألصل ومن بيعه يف نهاية عمره اإلنتاجي. وتسجل خسائر انخفاض القيمة، إن 

وجدت، يف األرباح أو اخلسائر عندما تتجاوز القيمة الدفترية القيمة املمكن استردادها.
2.4.5  انخفاض قيمة املوجودات غير املالية 

تقوم املجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة بتقييم ما إذا يوجد مؤشر على أن األصل قد انخفضت قيمته. 
فإذا ما وجد هذا املؤشر، او عند احلاجة الى إجراء االختبار السنوي النخفاض القيمة، تقوم املجموعة 
بتقدير املبلغ املمكن استرداده لألصل. ان املبلغ املمكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل او وحدة 
انتاج النقد ناقصا تكاليف البيع او القيمة أثناء االستخدام ايهما أعلى. يحدد املبلغ املمكن استرداده لكل 
أصل فردي ما لم يكن األصل منتجاً لتدفقات نقدية واردة مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها 
من املوجودات أو مجموعات املوجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة إلنتاج النقد 

عن املبلغ املمكن استرداده، يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى مبلغه املمكن استرداده.
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عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها احلالية 
باستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر 
املرتبطة باألصل. عند حتديد القيمة العادلة ناقصاً التكاليف حتى البيع، يتم استخدام منوذج تقييم 
مناسب- إن أمكن. يتم تأييد هذه العمليات احلسابية من خالل مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم 

املعلنة للشركات التابعة املتداولة علناً أو مؤشرات القيمة العادلة املتاحة األخرى. 
يستند احتساب املجموعة النخفاض القيمة على املوازنات التفصيلية واحلسابات التقديرية التي يتم 
إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى املجموعة والتي يتم توزيع املوجودات 
الفردية عليها. تغطي هذه املوازنات واحلسابات التقديرية عادة فترة خمس سنوات. لفترات أطول، يتم 

حساب معدل منو طويل األجل ويتم تطبيقه لتوقع التدفقات النقدية املستقبلية بعد السنة اخلامسة.
تسجل خسائر انخفاض القيمة للعمليات املستمرة مبا يف ذلك انخفاض قيمة املخزون يف بيان األرباح 

او اخلسائر ضمن فئة املصروفات التي تتسق مع وظيفة األصل منخفض القيمة. 
بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا 
كان هناك مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة املسجلة سابقاً قد لم تعد موجودة أو قد تنخفض. 
فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن استرداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد. 
يتم رد خسارة انخفاض القيمة املسجلة سابقاً فقط إذا كان هناك تغير يف االفتراضات املستخدمة 
لتحديد املبلغ املمكن استرداده لألصل منذ إدراج آخر خسارة من انخفاض القيمة. يكون الرد محدوًدا 
بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل مبلغه املمكن استرداده وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان 
من املمكن حتديدها بالصايف بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض يف قيمة األصل 
يف سنوات سابقة، ويسجل هذا الرد يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع ما لم يتم إدراج األصل مببلغ 

معاد تقييمه حيث تتم معاملة الرد كزيادة إعادة تقييم. 
يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض يف القيمة سنوياً وعندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض 
القيمة الدفترية. يتم حتديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم املبلغ املمكن استرداده لكل وحدة 
استرداده  املمكن  املبلغ  يكون  الشهرة. عندما  بها  ترتبط  نقد(  إنتاج  )أو مجموعة وحدات  نقد  إنتاج 
لوحدة إنتاج النقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة. ال ميكن رد خسائر 

انخفاض القيمة ذات الصلة بالشهرة يف الفترات املستقبلية.
2.4.6  األدوات املالية – االعتراف املبدئي والقياس الالحق

األداة املالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي ملنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى.
1( املوجودات املالية

االعتراف املبدئي والقياس املبدئي 
للتكلفة املطفأة أو بالقيمة  وفقاً  يتم تصنيف املوجودات املالية عند االعتراف املبدئي وتقاس الحقاً 

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
التعاقدية  النقدية  التدفقات  خصائص  إلى  املبدئي  االعتراف  عند  املالية  املوجودات  تصنيف  يستند 
التجارية  األرصدة  باستثناء  إلدارته.  املجموعة  قبل  من  املستخدم  األعمال  منوذج  وإلى  املالي  لألصل 
املدينة التي ال تتضمن بند متويل جوهري أو تلك التي قامت املجموعة بتطبيق املبرر العملي لها، تقيس 
املجموعة مبدئياً األصل املالي وفقا لقيمته العادلة زائدا تكاليف املعاملة يف حالة األصل املالي غير املدرج 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. وبالنسبة لألرصدة التجارية املدينة التي ال تتضمن بند 
متويل جوهري أو تلك التي قامت املجموعة بتطبيق املبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقاً لسعر املعاملة.

لغرض تصنيف األصل املالي وقياسه بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
األخرى، يجب أن يؤدي إلى تدفقات نقدية متثل »مدفوعات أصل املبلغ والفائدة فقط« على أصل املبلغ 
القائم. يشار إلى هذا التقييم باختبار مدفوعات أصل املبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى 
األداة. يتم تصنيف وقياس املوجودات املالية ذات التدفقات النقدية التي ال تندرج ضمن مدفوعات أصل 
املبلغ والفائدة فقط وفقاً للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر بغض النظر عن منوذج األعمال.
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ملوجوداتها  املجموعة  إدارة  كيفية  إلى  املالية  املوجودات  بإدارة  املتعلق  املجموعة  أعمال  يشير منوذج 
املالية من أجل إنتاج تدفقات نقدية. ويحدد منوذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج 
من حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع املوجودات املالية أو كليهما. يتم االحتفاظ باملوجودات 
باملوجودات  االحتفاظ  إلى  يهدف  أعمال يف  املطفأة ضمن منوذج  بالتكلفة  واملقاسة  املصنفة  املالية 
املالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يف حني يتم االحتفاظ باملوجودات املالية املصنفة واملقاسة 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يف منوذج أعمال يهدف إلى حتصيل التدفقات 

النقدية التعاقدية والبيع. 
إن مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات خالل إطار زمني يتم حتديده 
تاريخ  أساس  على  تسجيلها  يتم  االعتيادية(  )بالطريقة  األسواق  يف  بالعرف  أو  للنظم  وفقاً  عموماً 

املتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة بشراء أو بيع األصل.
القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف املوجودات املالية إلى أربع فئات:
- موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة )أدوات الدين(

- موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح 
واخلسائر املتراكمة )أدوات الدين(

- موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة إدراج األرباح 
واخلسائر املتراكمة عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق امللكية(

- موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 
	( موجودات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة )	دوات الدين(

يتم الحقا قياس املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، كما 
تتعرض هذه املوجودات النخفاض القيمة. وتسجل األرباح واخلسائر يف األرباح أو اخلسائر عندما يتم 

إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. 
ب( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )	دوات الدين( 

بالنسبة ألدوات الدين املدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تسجل إيرادات 
الفوائد أو إعادة تقييم حتويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو الرد يف بيان األرباح أو 
املطفأة.  بالتكلفة  املقاسة  املالية  املوجودات  احتساب  طريقة  بنفس  احتسابها  ويتم  املجمع  اخلسائر 
تسجل التغيرات يف القيمة العادلة املتبقية يف اإليرادات الشاملة األخرى. عند إلغاء االعتراف، يعاد 

إدراج التغير املتراكم يف القيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو اخلسائر. 
ج( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )	دوات حقوق امللكية(
عند االعتراف املبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها يف 
أسهم كأدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى التي تستويف 
تعريف حقوق امللكية وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 32 األدوات املالية: العرض، وتكون غير محتفظ بها 

لغرض املتاجرة. يتم حتديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة. 
وتسجل  أو اخلسائر.  األرباح  إلى  املالية  املوجودات  لهذه  واخلسائر  األرباح  إدراج  إعادة  أبدا  يتم  ال 
توزيعات األرباح كإيرادات أخرى يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع عندما يثبت احلق يف املدفوعات 
باستثناء عندما تستفيد املجموعة من هذه املتحصالت كاسترداد جلزء من تكلفة األصل املالي. ويف 
هذه احلالة، تسجل هذه األرباح يف اإليرادات الشاملة األخرى. إن أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة.
اختارت املجموعة تصنيف بعض االستثمارات يف أسهم ضمن هذه الفئة على نحو غير قابل لإللغاء. 
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د( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 	و اخلسائر
املالي  املركز  بيان  أو اخلسائر يف  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  املدرجة  املالية  املوجودات  تدرج 
املجمع بالقيمة العادلة مع تسجيل صايف التغيرات يف حقوق امللكية يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع. 
هذه الفئة تتضمن بعض االستثمارات يف األسهم التي لم تختر املجموعة تصنيفها كمدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على نحو غير قابل لإللغاء. ويتم تسجيل صايف األرباح 

واخلسائر مبا يف ذلك أي إيرادات فوائد أو إيرادات توزيعات أرباح ضمن األرباح او اخلسائر. 
إلغاء االعتراف

يتم إلغاء االعتراف )أي االستبعاد من بيان املركز املالي املجمع للمجموعة( بأصل مالي )أو جزء من األصل 
املالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك( بصورة رئيسية عندما:

- تنتهي احلقوق يف استالم التدفقات النقدية من األصل، أو
بدفع  التزاًما  تتحمل  أو  األصل  من  النقدية  التدفقات  استالم  يف  حقوقها  بتحويل  املجموعة  تقوم   -
التدفقات النقدية املستلمة بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر مبوجب ترتيب »القبض والدفع« 
املجموعة  تقوم  ال  )ب(  أو  الهامة لألصل  واملزايا  املخاطر  كافة  بتحويل  املجموعة  تقوم  أن  )أ(  وإما 

بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل.
عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات النقدية من أصل ما أو تقوم بالدخول يف 
ترتيب »القبض والدفع«، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت حتتفظ مبخاطر ومزايا امللكية وإلى أي 
مدى ذلك. عندما ال تقوم املجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولم 
تفقد السيطرة على األصل، تستمر املجموعة يف تسجيل األصل احملول مبقدار استمرارها يف السيطرة 
يتم قياس األصل  الصلة.  االلتزام ذي  بتسجيل  أيضاَ  املجموعة  تقوم  تلك احلالة،  على األصل. ويف 

احملول وااللتزام املرتبط به على أساس يعكس احلقوق وااللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.
يتم قياس السيطرة املستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل احملول بالقيمة الدفترية األصلية 

لألصل أو احلد األقصى للمقابل الذي يجب على املجموعة سداده أيهما أقل.
2( املطلوبات املالية 

االعتراف املبدئي والقياس 
تتضمن املطلوبات املالية للمجموعة الدائنني التجاريني والذمم الدائنة األخرى. 

تسجل كافة املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وبالصايف بعد التكاليف املتعلقة مباشرة باملعاملة 
يف حالة القروض والسلف والدائنني. 

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف املطلوبات املالية إلى فئتني: 

- املطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 
- املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة 

لم تقم املجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، وتعتبر 
املطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة األكثر ارتباطا باملجموعة. 

مطلوبات مالية مدرجة بالتكلفة املطفأة
دائنون جتاريون وذمم دائنة أخرى

تقيد األرصدة الدائنة واملصروفات املستحقة عن مبالغ ستدفع يف املستقبل لقاء بضاعة أو خدمات مت 
تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل املورد أو لم تصدر.
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إلغاء االعتراف 
يتم إلغاء االعتراف بأي التزام مالي عند اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
أو تعديل  التزام مالي حالي بآخر من نفس املقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري،  عند استبدال 
شروط االلتزام احلالي بشكل كبير، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلي 
أو اخلسائر  األرباح  بيان  الصلة يف  ذات  الدفترية  القيمة  الفرق يف  ويدرج  بالتزام جديد،  واعتراف 

املجمع.
3( مقاصة األدوات املالية 

يتم إجراء مقاصة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم إدراج صايف املبلغ يف بيان املركز املالي 
املجمع فقط عند وجود حق قانوني حالي ملزم مبقاصة املبالغ املسجلة وتعتزم املجموعة التسوية على 

أساس الصايف لتحقيق املوجودات وتسوية االلتزامات يف آن واحد.
2.4.7  انخفاض قيمة املوجودات املالية

تعترف املجموعة مبخصص خلسائر االئتمان املتوقعة عن كافة أدوات الدين غير احملتفظ بها وفقا 
للقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. تستند خسائر االئتمان املتوقعة إلى الفرق بني التدفقات 
النقدية التعاقدية املستحقة مبوجب العقد وكافة التدفقات النقدية الذي تتوقع املجموعة استالمها، 
املتوقعة  النقدية  التدفقات  تتضمن  سوف  األصلي.  الفعلي  الفائدة  لسعر  تقريبية  بنسبة  مخصومة 
التدفقات النقدية الناجتة من بيع الضمان أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تشكل جزءا ال يتجزأ 

من الشروط التعاقدية.
يتم تسجيل خسائر االئتمان املتوقعة على مرحلتني. بالنسبة لالنكشافات االئتمانية التي لم حتدث فيها 
زيادة كبيرة يف مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي، يتم احتساب مخصص خسائر االئتمان الناجتة 
شهًرا(.    12 ملدة  املتوقعة  االئتمان  )خسائر  القادمة  شهًرا   12 الـ  احملتملة خالل  التعثر  أحداث  عن 
بالنسبة لالنكشافات االئتمانية التي حدثت فيها زيادة كبيرة يف مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي، 
يجب احتساب مخصص خلسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر املتبقي لالنكشاف، بصرف النظر 

عن توقيت التعثر )خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر األداة(.
بالنسبة للمدينني التجاريني والذمم املدينة األخرى، فإن املجموعة تطبق املنهج املبسط يف احتساب 
من  بدالً  ولكنها  االئتمان  التغيرات يف مخاطر  املجموعة  تتبع  وبالتالي، ال  املتوقعة.  االئتمان  خسائر 
ذلك تسجل مخصص خسائر استنادا إلى خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر األداة يف تاريخ كل 
بيانات مالية مجمعة. كما حددت املجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى خبرة املجموعة التاريخية 
بخسائر االئتمان مع تعديلها مبا يتناسب مع العوامل املستقبلية املرتبطة باملدينني والبيئة االقتصادية.
تعامل املجموعة األصل املالي كأصل متعثر يف حالة التأخر يف سداد املدفوعات التعاقدية ملدة 120 
يوماً. ومع ذلك، قد تعتبر املجموعة األصل املالي كأصل متعثر يف بعض احلاالت، وذلك يف حالة أن 
تشير املعلومات الداخلية أو اخلارجية إلى عدم احتمالية استالم املجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة 
بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل املجموعة. ويتم شطب األصل املالي 

عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
2.4.8  ودائع محددة األجل

تتكون الودائع محددة األجل من املبالغ املستثمرة لدى مؤسسات مالية يف منتجات استثمار إسالمي. 
الربح املؤجل املستحق  بالصايف بعد  املبلغ املستحق  الودائع محددة األجل وفقا إلجمالي  إدراج  ويتم 
ومخصص انخفاض القيمة إن وجد. يتم تسجيل الربح املستحق على أساس توزيع نسبي زمني آخذا 

يف االعتبار معدل الربح ذي الصلة والرصيد القائم.
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2.4.9  املخزون

يتم إدراج املخزون وفقا للتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل. التكلفة هي املتوسط املرجح 
للتكلفة وتتضمن تلك املصروفات املتكبدة يف الوصول بكل منتج إلى موقعه وحالته احلالية. وصايف 
القيمة املمكن حتقيقها هو سعر البيع املقدر ضمن سياق األعمال العادي ناقصا تكاليف اإلمتام املقدرة 

والتكلفة املقدرة الضرورية إلجراء البيع.
2.4.10  النقد والنقد املعادل

يتكون النقد والنقد املعادل ضمن بيان املركز املالي املجمع من النقد يف الصندوق والنقد لدى البنوك 
يسهل  والتي  أقل  أو  أشهر  ثالثة  مدتها  استحقاق  فترة  ذات  السيولة  عالية  األجل  قصيرة  والودائع 

حتويلها إلى مبالغ نقدية معلومة وتخضع ملخاطر غير جوهرية من حيث التغيرات يف القيمة.
لغرض بيان التدفقات النقدية املجمع، يتكون النقد والنقد املعادل من النقد والودائع قصيرة األجل كما 
مت تعريفها أعاله بالصايف بعد األرصدة البنكية احملتجزة )إن وجدت( حيث تعتبر جزءاً ال يتجزأ من 

إدارة النقد لدى املجموعة.
2.4.11  مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقدم املجموعة مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. يستند استحقاق هذه املكافآت إلى الراتب النهائي 
وطول مدة اخلدمة للموظفني خضوعا إلمتام حد أدنى من مدة اخلدمة وفقا لقانون العمل ذي الصلة 
املكافآت تستحق على مدى فترة اخلدمة. ان هذا  املتوقعة لهذه  التكاليف  ان  وعقود املوظفني. كما 
االلتزام غير املمول ميثل املبلغ مستحق الدفع لكل موظف نتيجة إلنهاء اخلدمة بتاريخ البيانات املالية 

املجمعة.
باإلضافة إلى ذلك، وبالنسبة ملوظفيها الكويتيني، تقوم املجموعة بتقدمي مساهمات للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية حتتسب كنسبة من رواتب املوظفني. هذه املساهمات تسجل كمصروفات عند 

استحقاقها. 
2.4.12  مخصصات 

ناجت من حدث  استداللي(  أو  )قانوني  التزام حالي  املجموعة  لدى  يكون  املخصصات عندما  تسجل 
سابق، ومن احملتمل تدفق موارد تنطوي على منافع اقتصادية إلى خارج املجموعة لتسوية االلتزام، 

وميكن قياس مبلغ االلتزام بصورة موثوق منها.
إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديا، يتم خصم املخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب 
ملا هو مالئم، املخاطر املرتبطة بااللتزام. عند استخدام اخلصم، يتم االعتراف  بحيث يعكس، وفقاً 

بالزيادة يف املخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة متويل.
2.4.13  	سهم خزينة 

يتم احملاسبة عن األسهم اململوكة للمجموعة كأسهم خزينة وتدرج بالتكلفة. عند بيع أسهم اخلزينة، 
تضاف األرباح إلى حساب مستقل ضمن حقوق امللكية )احتياطي أسهم خزينة( وهو غير قابل للتوزيع. 
يتم  كما  احلساب.  هذا  على  املضاف  الرصيد  مقابل  احلساب  نفس  يف  محققة  خسائر  أي  تسجل 
إضافة أي خسائر إضافية إلى األرباح املرحلة ثم حتمل إلى االحتياطيات. يتم يف البداية استخدام 
األرباح احملققة الحقا من بيع أسهم اخلزينة ملبادلة أي خسائر مسجلة سابقا وفقا للترتيب التالي: 
االحتياطيات ثم األرباح املرحلة، وحساب احتياطي أسهم اخلزينة. وال يتم توزيع أي أرباح نقدية لهذه 
األسهم ويتم وقف حقوق التصويت اخلاصة بها. إن إصدار أسهم املنحة يؤدي إلى زيادة عدد أسهم 
اخلزينة بصورة نسبية، كما يؤدي إلى تخفيض متوسط تكلفة السهم دون التأثير على إجمالي تكلفة 

أسهم اخلزينة.
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2.4.14  االعتراف باإليرادات 

تسجل اإليرادات الناجتة من عقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة على البضاعة او اخلدمات لقاء 
مبلغ يعكس املقابل الذي تتوقع الشركة احقيتها يف احلصول عليه مقابل تلك البضاعة او اخلدمات. 
انتهت املجموعة بشكل عام الى انها املسئول األساسي عن ترتيبات اإليرادات حيث أنها تسيطر بصورة 

منطية على البضاعة او اخلدمات قبل حتويلها الى العمالء. 
يجب الوفاء مبعايير االعتراف احملددة التالية أيضاً قبل االعتراف باإليرادات:

بيع بضاعة
يتم االعتراف بإيرادات بيع البضاعة عند انتقال السيطرة على األصل إلى العميل ويكون ذلك عادة 
عند تسليم البضاعة. تقاس اإليرادات وفقا للقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق وقت التحويل 

بالصايف بعد املرجتعات واخلصومات التجارية والتخفيضات للكميات. 
ألغراض حتديد سعر املعاملة املتعلقة ببيع البضاعة، تأخذ املجموعة يف اعتبارها التأثيرات املترتبة 
على املقابل املتغير، ووجود بنود متويل جوهرية، واملقابل غير النقدي واملقابل املستحق إلى العميل )إن 

وجد(.
تقدمي اخلدمات 

حتويل  ويتم  األداء  التزامات  املجموعة  تستويف  عندما  اخلدمات  تقدمي  من  اإليرادات  تسجيل  يتم 
السيطرة إلى عمالئها.

إيرادات تأجير 
تكتسب املجموعة اإليرادات بصفتها الطرف املؤجر يف عقود التأجير التشغيلي التي ال تقوم بتحويل 
كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية عقار استثماري. تسجل إيرادات التأجير الناجتة من عقود التأجير 
التشغيلي للعقار االستثماري على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير، وتدرج يف بيان 

األرباح او اخلسائر نظرا لطبيعتها التشغيلية.. 
إيرادات عموالت

تكتسب املجموعة إيرادات عموالت من مجموعة متنوعة من اخلدمات التي تقدمها لعمالئها. تسجل 
إيرادات العموالت وفقا ملبلغ يعكس املقابل الذي تتوقع املجموعة أحقيتها فيه لقاء تقدمي اخلدمات. 
كما  الترتيبات.  تلك  به مقابل  املبلغ احملتفظ  اإليرادات بصايف  الوكيل وتسجل  بدور  املجموعة  تقوم 

تسجل اإليرادات يف نقطة زمنية معينة عندما يستفيد العميل من خدمات املجموعة. 
2.4.15  الضرائب 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
حتتسب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة %1 من ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم 
وفقاً للحساب املعدل استناداً إلى قرار أعضاء مجلس إدارة املؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد 
االحتياطي  إلى  والتحويل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافأة  والتابعة  الزميلة  الشركات  من  اإليرادات 

اإلجباري من ربح السنة عند حتديد احلصة.
الزكاة 

حتتسب حصة الزكاة بنسبة 1 % من ربح السنة اخلاص بالشركة األم وفقا لقرار وزارة املالية رقم 
58/2007 الذي يسري اعتبارا من 10 ديسمبر 2007. 

2.4.16  العمالت األجنبية 

تعرض البيانات املالية املجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي، الذي ميثل أيضاً العملة الرئيسية للشركة 
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األم. حتدد كل شركة يف املجموعة عملتها الرئيسية اخلاصة بها وتقاس البنود املتضمنة يف البيانات 
املالية لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية. تستخدم املجموعة الطريقة املباشرة للتجميع وعند 
بيع عملية أجنبية يعكس الربح أو اخلسارة املعاد تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر املبلغ الناجت عن 

استخدام هذه الطريقة.
املعامالت واألرصدة

يجري قيد املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل شركات املجموعة بعمالتها الرئيسية وفًقا 
ألسعار الصرف الفورية بتاريخ تأهل املعاملة لالعتراف ألول مرة.

الفورية  الصرف  وفقاً ألسعار  األجنبية  بالعمالت  املدرجة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  يتم حتويل 
البنود  أو حتويل  تسوية  من  الناجتة  الفروق  تدرج  املجمعة.  املالية  البيانات  بتاريخ  الرئيسية  للعملة 

النقدية ضمن األرباح أو اخلسائر.
أسعار  باستخدام  أجنبية  بعملة  التاريخية  بالتكلفة  قياسها  يتم  التي  النقدية  غير  البنود  يتم حتويل 
الصرف كما يف تواريخ املعامالت املبدئية. وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم إعادة قياسها وفقاً 
للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم حتويلها باستخدام أسعار الصرف كما يف التاريخ الذي مت فيه حتديد 
القيمة العادلة. تتم معاملة الربح أو اخلسارة الناجتة من حتويل البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة 
العادلة مبا يتماشى مع حتقق الربح أو اخلسارة الناجتة من التغير يف القيمة العادلة للبند )أي ان فروق 
حتويل البنود التي تدرج أرباح أو خسائر قيمتها العادلة يف اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو 

اخلسائر يتم أيضا حتققها يف اإليرادات الشاملة األخرى أو األرباح أو اخلسائر على التوالي(.
أو  أو مصروفات  املبدئي ألصل  االعتراف  الذي سيستخدم عند  الفوري  الصرف  عند حتديد سعر 
إيرادات ذات صلة )أو جزء منها( يف حالة إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق مبقابل 
مسدد مقدماً، فإن تاريخ املعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه املجموعة باالعتراف املبدئي لألصل أو 
االلتزام غير النقدي الذي نشأ عن مبلغ املقابل املسدد مقدما. يف حالة وجود عدة مبالغ مدفوعة أو 

مستلمة مقدما، حتدد املجموعة تاريخ املعاملة لكل مبلغ مدفوع أو مستلم من املقابل املسدد مقدما. 
شركات املجموعة

لسعر  وفقاً  الكويتي  الدينار  إلى  األجنبية  للعمليات  واملطلوبات  املوجودات  يتم حتويل  التجميع،  عند 
الصرف السائد يف تاريخ البيانات املالية املجمعة، وحتول بيانات األرباح أو اخلسائر لهذه العمليات 
عن  الناجتة  األجنبية  العمالت  حتويل  فروق  تدرج  املعامالت.  تواريخ  يف  السائدة  الصرف  بأسعار 
التحويل بغرض التجميع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند بيع عملية أجنبية، يعاد تصنيف بند 

اإليرادات الشاملة األخرى املتعلق بهذه العملية األجنبية إلى األرباح أو اخلسائر.
تتم معاملة أية شهرة ناجتة من حيازة عملية أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية 
للموجودات واملطلوبات الناجتة من احليازة كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية ويتم حتويلها بسعر 

الصرف الفوري لتحويل العمالت األجنبية يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
2.4.17  مطلوبات وموجودات محتملة

ال تسجل املطلوبات احملتملة يف بيان املركز املالي املجمع ولكن يفصح عنها ما لم يكن احتمال التدفق 
الصادر للموارد التي تشتمل على املنافع االقتصادية مستبعًدا.

ال تسجل املوجودات احملتملة يف بيان املركز املالي املجمع ولكن يفصح عنها عندما يكون التدفق الوارد 
للمنافع االقتصادية محتمال. 

2.4.18  تصنيف املوجودات واملطلوبات إلى متداولة وغير متداولة 

تقوم املجموعة بإدراج املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املالي املجمع بعد تصنيفها إلى متداولة/
غير متداولة. يكون األصل متداوالً عندما: 
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- يكون من املتوقع حتقيقه أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل املعتادة، 
- يتم االحتفاظ به لغرض املتاجرة بصورة رئيسية، 

- من املتوقع حتقيقه خالل اثني عشر شهراً من تاريخ البيانات املالية املجمعة، أو
- يكون عبارة عن نقد أو نقد معادل ما لم يتم منع تبادله أو استخدامه لتسوية التزام ملدة ال تقل عن 

اثني عشر شهراً بعد فترة البيانات املالية املجمعة. 
تُصنف كافة املوجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

يعتبر االلتزام متداوالً عندما: 
- يكون من املتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل املعتادة، 

- يتم االحتفاظ به لغرض املتاجرة بصورة رئيسية، 
- يجب تسويته خالل اثني عشر شهراً بعد فترة البيانات املالية املجمعة، أو 

فترة  من  اثني عشر شهراً  تقل عن  ال  ملدة  االلتزام  تسوية  لتأجيل  ليس هناك حق غير مشروط   -
البيانات املالية املجمعة.

تقوم املجموعة بتصنيف كافة املطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. 
2.4.19  قياس القيمة العادلة 

تقيس املجموعة األدوات املالية يف تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. القيمة العادلة هي السعر املستلم 
من بيع أصل ما أو املدفوع لنقل التزام ما يف معاملة منظمة بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس. 

يستند قياس القيمة العادلة الى افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام يف: 
- السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 

- يف حالة غياب السوق الرئيسي، يف السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام. 
يجب أن تتمكن املجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة. 

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من احملتمل ان يستخدمها 
املشاركون يف السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، بافتراض أن املشاركني يف السوق سيعملون لتحقيق 

مصلحتهم االقتصادية املثلى. 
يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير املالي قدرة املشارك يف السوق على إنتاج منافع اقتصادية من 
خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل مستوى له، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر يف السوق من 

احملتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له. 
تستخدم املجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف وتتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة 

استخدام املدخالت املعروضة املالئمة إلى احلد األقصى وتقليل استخدام املدخالت غير املعروضة.
بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة على أساس مستمر متكرر، حتدد 
تقييم  الهرمي عن طريق إعادة  التحويالت قد حدثت بني مستويات اجلدول  إذا كانت  املجموعة ما 
التصنيف )استناداً إلى أقل مستوي من املدخالت ذو التأثير الهام على القيمة العادلة ككل( يف نهاية 

كل فترة بيانات مالية مجمعة.
2.4.20  عقود التأجير )السياسة املطبقة قبل 1 يناير 2019(

يستند حتديد ما إذا كان ترتيب )أو يحتوي على( عقد تأجير، إلى جوهر الترتيب يف بداية عقد التأجير. 
والترتيب يتمثل يف، أو يحتوي على، عقد تأجير ما إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل 
محدد )أو موجودات( محددة وينص الترتيب على نقل حق استخدام األصل )أو موجودات(، حتى إذا 

لم يتم حتديد هذا األصل )أو موجودات( بشكل صريح يف الترتيب.
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املجموعة كمستأجر 
يتم تصنيف عقد التأجير يف تاريخ البدء كعقد تأجير متويلي أو تأجير تشغيلي. ويتم تصنيف عقد 
كعقد  املجموعة  مبلكية  املرتبطة  اجلوهرية  واملزايا  املخاطر  كافة  يتم مبوجبه حتويل  الذي  التأجير 

تأجير متويلي.
يتم رسملة عقود التأجير التمويلي يف بداية عقد التأجير وفقا للقيمة العادلة للعقار املؤجر يف تاريخ 
البداية أو القيمة احلالية للحد األدنى ملدفوعات التأجير أيهما أقل. يتم توزيع مدفوعات التأجير على 
أساس نسبي بني رسوم التمويل وتخفيض التزام التأجير للوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد 
املتبقي من االلتزام. ويتم االعتراف برسوم التمويل ضمن تكاليف التمويل يف بيان األرباح أو اخلسائر 

املجمع. 
يتم استهالك األصل املستأجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. على الرغم من ذلك، ويف حالة عدم 
وجود تأكيد معقول من حصول املجموعة على امللكية يف نهاية مدة االيجار، يتم استهالك األصل على 

مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل أو مدة التأجير أيهما أقل. 
إن عقد التأجير التشغيلي ميثل عقد تأجير يختلف عن عقد التأجير التمويلي. يتم االعتراف مبدفوعات 
التأجير التشغيلي كمصروفات تشغيل يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع على أساس القسط الثابت 

على مدى فترة التأجير.  
املجموعة كمؤجر

إن عقود التأجير التي ال تنقل املجموعة مبوجبها كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل يتم تصنيفها 
كعقود تأجير تشغيلي. يتم احملاسبة عن إيرادات اإليجار الناجتة على أساس القسط الثابت على مدى 
فترات التأجير وتدرج ضمن اإليرادات يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع نتيجة لطبيعتها التشغيلية. 
يتم  التشغيلي  التأجير  بعقد  املتعلق  والترتيب  التفاوض  املتكبدة خالل  املباشرة  املبدئية  التكاليف  إن 
إضافتها إلى القيمة الدفترية لألصل املؤجر وتسجل على مدى فترة التأجير وفقاً لنفس األسس التي 

يتم بها تسجيل إيرادات اإليجار. كما تسجل اإليجارات احملتملة كإيرادات يف فترة اكتسابها. 
2.4.21  عقود التأجير )السياسة املطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2019(

اختارت املجموعة االستفادة من املبرر العملي لالنتقال مبا يسمح بتطبيق املعيار فقط على العقود التي 
سبق حتديدها كعقود تأجير وفقا ملعيار احملاسبة الدولي 17 وتفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية 
للتقارير املالية 4 يف تاريخ التطبيق املبدئي. كما اختارت املجموعة االستفادة من إعفاءات االعتراف 
لعقود التأجير التي متتد مدة التأجير مبوجبها يف تاريخ البدء ملدة 12 شهراً أو أقل وال تتضمن خيار 
األساسي  األصل  قيمة  فيها  تنخفض  التي  التأجير  وعقود  األجل«(  التأجير قصيرة  )»عقود  الشراء 

)»موجودات منخفضة القيمة«(.
املجموعة كمستأجر

التأجير  التأجير باستثناء عقود  قامت املجموعة بتطبيق طريقة اعتراف وقياس فردية لكافة عقود 
قصيرة األجل وعقود تأجير املوجودات منخفضة القيمة. وتسجل املجموعة مطلوبات عقود التأجير 
ذات  املوجودات  استخدام  حق  ميثل  مبا  االستخدام  حق  وموجودات  التأجير  عقود  مدفوعات  ألداء 

الصلة.
1( موجودات حق االستخدام

تعترف املجموعة مبوجودات حق االستخدام يف تاريخ بداية عقد التأجير )أي تاريخ أن يصبح األصل 
استهالك  أي  ناقصاً  للتكلفة  وفقاً  االستخدام  حق  موجودات  وتقاس  لالستخدام(.  متاحاً  األساسي 
متراكم وخسائر انخفاض القيمة واملعدلة مبا يعكس أية إعادة قياس ملطلوبات عقود التأجير. تتضمن 
املتكبدة  املباشرة  املبدئية  والتكاليف  املسجلة  التأجير  عقود  مطلوبات  قيمة  املوجودات  هذه  تكلفة 

ومدفوعات عقود التأجير املسددة يف أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز عقود تأجير مستلمة. 
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العمر  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  بها  املعترف  االستخدام  حق  موجودات  استهالك  يتم 
اإلنتاجي املقدر لألصل أو مدة عقد التأجير أيهما أقصر.

التكلفة  تعكس  أو  التأجير  عقد  فترة  نهاية  يف  املجموعة  إلى  املؤجل  األصل  ملكية  انتقال  حالة  يف 
ممارسة خيار الشراء، يحتسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي املقدر لألصل. 

الواردة ضمن  السياسات احملاسبية  القيمة. راجع  تتعرض موجودات حل االستخدام النخفاض  كما 
قسم )2.4.10( - انخفاض قيمة املوجودات غير املالية. 

2( مطلوبات عقود التأجير

تعترف املجموعة يف تاريخ بداية عقد التأجير مبطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة احلالية 
ملدفوعات عقد التأجير التي سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد 
أي حوافز مستحقة  ناقصا  الثابتة يف طبيعتها(  املدفوعات  الثابتة )مبا يف ذلك  املدفوعات  التأجير 
التي  املبالغ  وكذلك  املعدالت  أو  املؤشرات  أحد  على  تعتمد  التي  املتغيرة  التأجير  عقد  ومدفوعات 
على  التأجير  عقد  مدفوعات  تشتمل  كما  التخريدية.  القيمة  املتوقع سدادها مبوجب ضمانات  من 
سعر املمارسة خليار الشراء والتي من املؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارسته من قبل املجموعة 
ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير يف حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة املجموعة 

خليار إنهاء العقد. 
تسجيلها  فيتم  ما،  معدل  أو  مؤشر  على  تعتمد  ال  التي  املتغيرة  التأجير  عقود  مدفوعات  حالة  يف 
كمصروفات يف الفترة التي يقع فيها احلدث أو الظروف التي تستدعي سداد املدفوعات. عند احتساب 
القيمة احلالية ملدفوعات عقد التأجير، تستخدم املجموعة معدل االقتراض املتزايد يف تاريخ بداية 
عقد التأجير يف حالة إذا كان معدل الفائدة املتضمن يف عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. 
يتم  بينما  الفائدة  تراكم  تعكس  لكي  التأجير  مبلغ مطلوبات عقد  زيادة  يتم  العقد،  بداية  تاريخ  بعد 
الدفترية  القيمة  قياس  يعاد  ذلك،  إلى  إضافة  املسددة.  التأجير  عقد  مدفوعات  مقابل  تخفيضها 
ملطلوبات عقد التأجير يف حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير يف مدة عقد التأجير أو تغير يف مدفوعات عقد 
التأجير )على سبيل املثال التغيرات يف املدفوعات املستقبلية الناجتة من التغير يف املعدل أو املؤشر 
املستخدم يف حتديد مدفوعات التأجير( أو تغير يف التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم 

شراء األصل ذي الصلة.
3( عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير املوجودات منخفضة القيمة

تطبق املجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجل بالنسبة لعقود التأجير قصيرة األجل اخلاصة 
بها )أي تلك العقود التي تقدر مدتها بفترة 12 شهراً أو أقل من تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن 
خيار شراء األصل(. كما أنها تطبق إعفاء االعتراف لعقود املوجودات منخفضة القيمة بالنسبة لعقود 
التأجير يف حالة  ويتم تسجيل مدفوعات عقد  القيمة.  تعتبر منخفضة  التي  املكتبية  املعدات  تأجير 
العقود قصيرة األجل وعقود املوجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على 

مدى فترة عقد التأجير. 
املجموعة كمؤجر

إن عقود التأجير التي ال تنقل فيها املجموعة بشكل جوهري جميع املخاطر واملزايا اجلوهرية املتعلقة 
مبلكية أصل يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي. يتم احملاسبة عن إيرادات اإليجار الناشئة على أساس 
القسط الثابت على مدى فترات اإليجار ويتم إدراجها يف اإليرادات يف بيان األرباح أو اخلسائر املجمع 
نظرا لطبيعتها التشغيلية. تضاف التكاليف املباشرة األولية املتكبدة يف التفاوض وترتيب عقد إيجار 
تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل املؤجر ويتم االعتراف بها على مدى فترة اإليجار بنفس أساس 

إيرادات اإليجار. يتم االعتراف باإليجارات احملتملة كإيرادات يف الفترة التي يتم فيها اكتسابها.
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2.4.22  احدث وقعت بعد تاريخ البيانات املالية املجمعة

إذا تلقت املجموعة معلومات بعد فترة البيانات املالية املجمعة وقبل اعتمادها لإلصدار حول ظروف 
وقعت يف نهاية فترة البيانات املالية املجمعة، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت املعلومات تؤثر على 
يف  املسجلة  املبالغ  بتعديل  املجموعة  وتقوم  للمجموعة.  املجمعة  املالية  البيانات  يف  املسجلة  املبالغ 
البيانات املالية املجمعة بحيث تعكس األحداث التي أدت إلى التعديل بعد فترة البيانات املالية املجمعة، 
باإلضافة إلى حتديث اإلفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف يف ضوء املعلومات اجلديدة. يف حالة 
وقوع أي أحداث ال تؤدي إلى تعديالت بعد فترة البيانات املالية املجمعة، لن تقوم املجموعة بتغيير 
وتقدير  باإلفصاح عن طبيعة احلدث  تقوم  ولكن سوف  املجمعة،  املالية  البيانات  املسجلة يف  املبالغ 

تأثيره املالي أو بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقييم - متى كان ذلك ممكناَ.
2.4.23  معلومات القطاعات 

إيرادات وتتحمل  ينتج عنها  التي  القطاع هو جزء مميز من املجموعة يضطلع بأنشطة األعمال  إن 
بتقدمي  وتلتزم  األداء  املوارد وتقييم  التشغيل لتخصيص  إدارة املجموعة قطاعات  تكاليف. تستخدم 
تتميز  التي  التشغيل  يتم جتميع قطاعات  التشغيلية.  القرارات  اتخاذ  الى مسئول  الداخلية  التقارير 
بسمات اقتصادية مماثلة وتتشابه يف املنتجات واخلدمات ونوعية العمالء متى كان ذلك مالئًما ويتم 

إعداد التقارير بشأنها بصفتها قطاعات ميكن إعداد تقرير عنها.
األحكام والتقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة   -3

إن إعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر 
على املبالغ املدرجة لإليرادات واملصروفات واملوجودات واملطلوبات واإلفصاحات املرفقة واإلفصاح عن 
املطلوبات احملتملة. ومع ذلك فإن عدم التأكد من االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج تتطلب 

إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام املتأثر يف فترات مستقبلية.
3.1  األحكام الهامة

يف إطار تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي لها التأثير 
األكثر جوهرية على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املجمعة:

تصنيف املوجودات املالية
حتدد املجموعة تصنف املوجودات املالية استناداً إلى تقييم منوذج األعمال الذي يتم ضمنه االحتفاظ 
باملوجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل املالي ترتبط مبدفوعات أصل املبلغ والفائدة 

فقط على أصل املبلغ القائم.
حتديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء- املجموعة كمستأجر

حتدد املجموعة مدة عقد التأجير بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير إلى جانب أي فترات 
تتضمن خيار مد فترة عقد التأجير يف حالة التأكد بصورة معقولة من ممارسته، أو أي فترات يشملها 

خيار إنهاء عقد التأجير يف حالة عدم التأكد بصورة معقولة من ممارسته.
لدى املجموعة العديد من عقود التأجير التي تتضمن خيارات التمديد واإلنهاء. وتستعني املجموعة 
باألحكام يف تقييم ما إذا كان من املؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار جتديد أو إنهاء العقد أم ال. أي 
أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي حتقق حافزاً اقتصادياً ملمارسة خيار التجديد أو اإلنهاء. 
وبعد تاريخ بداية عقد التأجير، تعيد املجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو تغير 
عدم  )أو  ممارسة  على  قدرتها  على  ويؤثر  املجموعة  سيطرة  نطاق  يف  ويقع  الظروف  يف  جوهري 
ممارسة( خيار التجديد أو اإلنهاء )مثل إجراء حتسينات جوهرية على عقارات مستأجرة أو تخصيص 

جوهري ألصل مؤجر(.
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أقصر  فترة  ذات  التأجير  عقود  حالة  يف  التأجير  عقد  من  كجزء  التجديد  فترة  املجموعة  أدرجت 
غير قابلة لإللغاء )أي من 3 إلى 5 سنوات(. إضافة إلى ذلك، ال يتم إدراج خيارات التجديد لعقود 
تأجير السيارات كجزء من عقد التأجير نظراً ألن املجموعة تستأجر بصورة منوذجية السيارات ملدة 
ال تزيد عن خمس سنوات وبالتالي فإنها ال متارس أية خيارات جتديد. إضافة إلى ذلك، فإنه يتم 
إدراج الفترات التي تغطيها خيارات اإلنهاء كجزء من عقد التأجير فقط عندما يكون من املؤكد عدم 

ممارستها بصورة معقولة.
3.2  التقديرات واالفتراضات 

لعدم  األخرى  الرئيسية  واملصادر  املستقبلية  باألسباب  تتعلق  التي  الرئيسية  االفتراضات  عرض  مت 
التأكد من التقديرات بتاريخ البيانات املالية املجمعة والتي لها مخاطر كبيرة تؤدي إلى إجراء تعديل 
مادي على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية الالحقة يف إيضاحات فردية 
حول البنود ذات الصلة يف البيانات املالية املجمعة أدناه. تستند املجموعة يف افتراضاتها وتقديراتها 
إلى املؤشرات املتاحة عند إعداد البيانات املالية املجمعة. على الرغم من ذلك، قد تختلف الظروف 
نطاق  أو ظروف خارج  السوق  التغيرات يف  بسبب  املستقبلية  التطورات  احلالية حول  واالفتراضات 

سيطرة املجموعة. تنعكس مثل هذه التغيرات يف االفتراضات وقت حدوثها.
انخفاض قيمة املوجودات غير املالية

املمكن  املبلغ  النقد  انتاج  وحدة  أو  لألصل  الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما  القيمة  انخفاض  يحدث 
أعلى.  أيهما  االستخدام  أثناء  قيمتها  أو  البيع  تكاليف  ناقصاً  العادلة  قيمتها  متثل  والتي  استرداده 
تستند القيمة العادلة ناقصاً حساب تكاليف البيع إلى البيانات املتوفرة من معامالت املبيعات امللزمة 
التي يتم إجراؤها على أساس متكافئ، بالنسبة للموجودات املماثلة أو اسعار السوق املعروضة ناقصا 
التكاليف اإلضافية لبيع األصل. يستند احتساب القيمة أثناء االستخدام إلى منوذج التدفقات النقدية 
املخصومة. يتم استنتاج التدفقات النقدية من امليزانية املقدرة على مدى اخلمس سنوات التالية وال 
تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها املجموعة بعد أو االستثمارات املستقبلية اجلوهرية 
التي تعزز أداء موجودات وحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها. إن القيمة املمكن استردادها تعتبر ذات 
حساسية بالنسبة ملعدل اخلصم املستخدم يف منوذج التدفقات النقدية املخصومة والتدفقات النقدية 
الواردة املستقبلية املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض االستقراء. تعتبر هذه التقديرات متعلقة 
امللموسة األخرى ذات األعمار االنتاجية غير محددة األجل  املوجودات غير  أو  بالشهرة  بشكل كبير 
التي يتم تسجيلها من قبل املجموعة. مت عرض االفتراضات الرئيسية املستخدمة لتحديد املبلغ املمكن 

استرداده ملختلف وحدات انتاج النقد باإلضافة الى حتليل احلساسية يف االيضاح رقم 4. 
مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني

تستعني املجموعة مبصفوفة مخصصات الحتساب خسائر االئتمان املتوقعة بالنسبة لألرصدة التجارية 
املدينة. وتستند معدالت املخصصات إلى عدد أيام التأخر يف السداد ملجموعات قطاعات العمالء الى 
ذات أمناط خسائر متماثلة )أي، حسب املوقع اجلغرايف ونوع املنتج، وفئة وتصنيف العميل، والتغطية 

من خالل خطابات االعتماد والنماذج األخرى لتأمني االئتمان(. 
تستند مصفوفة املخصص مبدئيا إلى معدالت التعثر التاريخية امللحوظة لدى املجموعة. سوف تقوم 
املجموعة بتحليل املصفوفة لتعديل اخلبرة السابقة بخسائر االئتمان وفقاً للمعلومات املستقبلية. يف 
كل تاريخ بيانات مالية مجمعة، يتم حتديث معدالت التعثر السابقة امللحوظة ويتم حتليل التغيرات يف 

التقديرات املستقبلية.  
إن تقييم العالقة بني معدالت التعثر السابقة امللحوظة والظروف االقتصادية املتوقعة وخسائر االئتمان 
املتوقعة ميثل تقديراً جوهرياً. إن قيمة خسائر االئتمان املتوقعة متثل حساسية للتغيرات يف األحداث 
وكذلك الظروف االقتصادية املتوقعة. إن خبرة املجموعة السابقة بخسائر االئتمان والتكهن بالظروف 
التعثر الفعلي لدى العميل يف املستقبل. يتضمن اإليضاح 23.1  االقتصادية قد ال تكون مؤشراً على 

معلومات حول خسائر االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني لدى املجموعة. 
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األعمار اإلنتاجية للموجودات القابلة لالستهالك
مالية  بيانات  كل  تاريخ  يف  لالستهالك  القابلة  للموجودات  املقدرة  اإلنتاجية  األعمار  اإلدارة  حتدد 
مجمعة استناًدا إلى االستخدام املتوقع للموجودات. تتعلق أوجه عدم التأكد يف هذه التقديرات بالتقادم 

التكنولوجي الذي قد يغير من استخدام بعض برامج الكمبيوتر ومعدات تكنولوجيا املعلومات. 
انخفاض قيمة العقارات االستثمارية

إن القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية لدى املجموعة يتم مراجعتها بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة 
لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر أو دليل موضوعي على انخفاض القيمة أو عند احلاجة إلى اختبار 
املمكن  املبلغ  تقدير  يتم  الدليل،  أو  املؤشر  هذا  مثل  وجود  حالة  األصل. يف  قيمة  النخفاض  سنوي 
استرداده لألصل ويتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة يف االرباح أو اخلسائر عندما تتجاوز القيمة 
الدفترية لألصل مبلغه املمكن استرداده. يتم حتديد املبلغ املمكن استرداده لألصل استنادا إلى القيمة 

العادلة أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أعلى. 
قياس القيمة العادلة 

تستخدم اإلدارة أساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية )عندما ال تتوفر لها أسعار سوق 
نشط(. ويتضمن ذلك وضع تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها املشاركون يف السوق 
يف تسعير األداة املالية. لوضع هذه االفتراضات، تستند اإلدارة إلى البيانات امللحوظة قدر اإلمكان، 
إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوافرة بصورة دائمة. ويف هذه احلالة، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل 
املعلومات املتاحة. قد تختلف القيم العادلة املقدرة عن األسعار الفعلية التي سيتم حتقيقها يف معاملة 

ذات شروط متكافئة يف تاريخ البيانات املالية املجمعة.
عقود التأجير - تقدير معدل االقتراض املتزايد

ليس بإمكان املجموعة حتديد معدل الفائدة املرتبط بعقد التأجير بسهولة وبالتالي، فإنها تستخدم 
معدل االقتراض املتزايد لقياس مطلوبات عقود التأجير. ومعدل االقتراض املتزايد هو معدل الفائدة 
توفر ضمان مماثل،  فترة مماثلة ويف ظل  املجموعة سداده لالقتراض على مدار  التي سيكون على 
للحصول على األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة مرتبط بأصل حق االستخدام يف 
بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض املتزايد املبلغ الذي »يتعني« على املجموعة 
»سداده« والذي يتطلب وضع التقديرات حينما ال تتوفر معدالت ملحوظة )مثلما هو احلال يف حالة 
الشركات التابعة التي ال تبرم معامالت متويل( أو يكون هناك ضرورة لتعديلها لتعكس بنود وشروط 
التابعة(.  للشركة  الرئيسية  بالعملة  مدرجة  التأجير  عقود  ليست  املثال،  سبيل  )على  التأجير  عقد 
وتقوم املجموعة بتقدير معدل االقتراض املتزايد بواسطة املدخالت امللحوظة )مثل معدالت الفائدة 
التصنيف  باملنشأة )مثل  املرتبطة  التقديرات  توفره لوضع بعض  بد من  توفرها وال  السوق( عند  يف 

االئتماني املنفصل للشركة التابعة(.
الشهرة  -4

 2019  2018
دينار كويتيدينار كويتي

2,587,4706,820,396الشهرة

تقوم اإلدارة براقبة الشهرة على مستوى قطاعات التشغيل احملددة يف اإليضاح رقم 24. مت حتديد 
املبلغ املمكن استرداده لوحدات إنتاج النقد استناًدا إلى اجلمع بني حسابات القيمة العادلة والقيمة 

أثناء االستخدام.
املوجودات  يف  القيمة  تكمن  حيث  النقد  إنتاج  لوحدات  العادلة  القيمة  منهجية  االعتبار  يف  األخذ  مت 
األساسية وليس يف العمليات اجلارية لألعمال. يبلغ معدل اخلصم املطبق لضعف التسويق نسبة 20 %.
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يتم احتساب القيمة أثناء االستخدام بواسطة توقعات التدفقات النقدية الناجتة من املوازنات املالية 
املعتمدة من قبل اإلدارة ملدة خمس سنوات استناًدا إلى النمط السابق حلجم املبيعات ومنو اإليرادات 
12.58 % ويتم  النقدية نسبة  التدفقات  لتوقعات  يبلغ معدل اخلصم املطبق  املوازنة.  وهامش مجمل 
استقراء التدفقات النقدية بعد فترة خمس سنوات باستخدام معدل منو طويل االجل بنسبة 2.9 % 

والذي ال يتجاوز متوسط   معدل النمو طويل األجل لدولة الكويت.
نتيجة لهذا التحليل، سجلت اإلدارة مخصص انخفاض القيمة مببلغ 4,232,926 دينار كويتي )2018: ال 
شيء( خالل السنة احلالية. مت توزيع خسائر انخفاض القيمة بالكامل إلى الشهرة وإدراجها يف بيان 

األرباح أو اخلسائر املجمع.
االستخدام  	ثناء  والقيمة  العادلة  القيمة  احتساب  عمليات  يف  املستخدمة  ة  الرئيسي االفتراضات 

واحلساسية للتغيرات يف االفتراضات
- معدالت اخلصم لضعف التسويق

- حجم املبيعات
- معدل اخلصم

- الهوامش االجمالية
- معدل منو طويل األجل )القيمة النهائية( املستخدم الستقراء التدفقات النقدية بعد الفترة املتوقعة

معدالت اخلصم لضعف التسويق املستخدمة يف عملية احتساب القيمة العادلة 
ميثل معدل اخلصم لضعف التسويق املبالغ التي حددت املجموعة انها سوف تؤخذ يف االعتبار من قبل 

املشاركني يف السوق لغرض تسعير وحدة انتاج النقد. 
حجم املبيعات 

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

معدالت اخلصم املستخدمة يف عمليات احتساب القيمة أثناء االستخدام
متثل معدالت اخلصم تقييم السوق احلالي للمخاطر احملددة لوحدة انتاج النقد، مع األخذ يف االعتبار 
تقديرات  يف  إدراجها  يتم  لم  التي  األساسية  للموجودات  الفردية  واملخاطر  لألموال  الزمنية  القيمة 
وقطاعاتها  باملجموعة  اخلاصة  الظروف  إلى  اخلصم  معدل  احتساب  يستند  النقدية.  التدفقات 
التشغيلية، ويتم حتقيقها من متوسط   التكلفة املرجح لرأس املال. يراعي متوسط   التكلفة املرجح لرأس 
املال كال من الدين وحقوق امللكية. يتم حتقيق تكلفة حقوق امللكية من العائد املتوقع على االستثمار من 
قبل مستثمري املجموعة. يتم إدراج املخاطر اخلاصة بالقطاعات من خالل تطبيق عوامل بيتا الفردية. 
يتم تقييم عوامل بيتا سنوًيا بناًء على بيانات السوق املتاحة علًنا. يتم إجراء التعديالت الواقعة على 
معدل اخلصم يف العامل املدرج باملبلغ احملدد وتوقيت التدفقات الضريبية املستقبلية وذلك لتعكس 

معدل اخلصم قبل الضريبة.
مجمل ربح التشغيل

يستند مجمل ربح التشغيل الى متوسط القيمة احملققة يف الثالث سنوات السابقة لبدء فترة املوازنة. 
بلغت نسبة الهوامش االجمالية بعد تعديل البنود غير النقدية مثل االستهالك 40 %، وتتزايد على مدى 
فترة املوازنة بناءا على التحسينات يف الكفاءة. وقد مت تطبيق زيادة بنسبة تتراوح بني 05 % الى 1 % 

سنويا. 
معدالت النمو املتوقعة

تستند االفتراضات إلى األبحاث القطاعية املنشورة.
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معدالت التضخم
يتم احلصول على التقديرات من املؤشرات املعلنة للدول التي تعمل بها املجموعة.

احلساسية للتغيرات يف االفتراضات
قامت اإلدارة بتحليل احلساسية لتقييم التغيرات يف االفتراضات الرئيسية التي ميكن أن تتسبب يف 

جتاوز القيمة الدفترية للشهرة ملبلغها املمكن استرداده، وملخصها كالتالي:
- ستؤدي زيادة معدل اخلصم بنسبة 15.09 % )أي + 0.5 %( إلى حدوث انخفاض آخر يف القيمة مببلغ 

159,984 دينار كويتي.

- سيؤدي االنخفاض يف معدل النمو طويل األجل بنسبة 2.4 % )أي 0.5- %( إلى حدوث انخفاض آخر 
يف القيمة مببلغ 110.010 دينار كويتي.

- سيؤدي انخفاض الطلب الى انخفاض يف إجمالي هامش التشغيل. يؤدي انخفاض مجمل الهامش 
بنسبة 22.5 % )أي – 0.8 %( إلى حدوث انخفاض آخر يف القيمة مببلغ 189,700 دينار كويتي.

- ستؤدي الزيادة يف معدل اخلصم لضعف التسويق بنسبة 20.5 % )أي + 0.5 %( الى نقص يف القيمة 
العادلة ما قد يؤدي الى انخفاض إضايف يف القيمة مببلغ 22,601 دينار كويتي. 

يعتمد حتليل احلساسية أعاله على حدوث تغيير يف افتراض ما مع االحتفاظ بجميع االفتراضات 
التغيرات يف بعض  تكون  أن يحدث هذا، وقد  العملية فمن غير احملتمل  الناحية  ثابتة. من  األخرى 

االفتراضات ذات صلة.
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ممتلكات ومنشآت ومعدات  -5

مبانيأرض 
أثاث 

وتركيبات
مكائن

سياراتومعدات

موجودات 
حق 

املجموعاالستخدام

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
التكلفة:

يف 1 يناير 2019 )كما سبق 
10,316,588-5,295633,691696,6756,397,7222,583,205تسجيلها(

تأثير تطبيق املعيار الدولي 
178,577178,577-----للتقارير املالية 16 )إيضاح 2.2(

5,295633,691696,6756,397,7222,583,205178,57710,495,165الرصيد املعدل يف 1 يناير 2019

567,010-57,798   9,544499,668--إضافات

(126,086)-(8,250)(117,836)---مستبعدات

(201,658)-(1,356)(185,940)(4,988)(8,858)(516)فروق حتويل عمالت أجنبية

4,779624,833701,2316,593,6142,631,397178,57710,734,431يف 31 ديسمبر 2019

االستهالك:
7,167,009-239,897649,8724,079,5342,197,706-يف 1 يناير 2019 

28,55617,873464,225117,02135,716663,391-االستهالك احململ للسنة 

(6,272)-(6,272)----مستبعدات

(136,905)-(1,343)(123,961)(4,460)(7,141)-فروق حتويل عمالت أجنبية

35,7167,687,223  261,312663,2854,419,7982,307,112-يف 31 ديسمبر 2019

صايف القيمة الدفترية:
142,8613,047,208   4,779363,52137,9462,173,816324,285يف 31 ديسمبر 2019

مبانيأرض
أثاث 

وتركيبات
مكائن

سياراتومعدات

أعمال 
رأسمالية 

املجموعقيد التنفيذ
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة:
6,656383,395692,9326,371,3582,573,833781,69110,809,865يف 1 يناير 2018 

484,681-    2,79716,709452,22912,946-    إضافات

(514,470)(514,470)-    -    -    -    -    مستبعدات

-    (267,221)-    -    -    267,221-    حتويالت 

(463,488)-    (3,574)(425,865)(12,966)(19,722)(1,361)فروق حتويل عمالت أجنبية

10,316,588-    5,295633,691696,6756,397,7222,583,205يف 31 ديسمبر 2018

االستهالك:
237,032640,4873,810,9962,039,156514,4707,242,141-    يف 1 يناير 2018 

760,843-    18,02320,296560,452162,072-    االستهالك احململ للسنة 

(514,470)(514,470)-    -    -    -    -    مستبعدات

(321,505)-    (3,522)(291,914)(10,911)(15,158)-    فروق حتويل عمالت أجنبية

7,167,009-    239,897649,8724,079,5342,197,706-    يف 31 ديسمبر 2018

صايف القيمة الدفترية:
3,149,579-    5,295393,79446,8032,318,188385,499يف 31 ديسمبر 2018
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يتم توزيع االستهالك املدرج ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املجمع كما يلي:
20192018

دينار كويتيدينار كويتي

527,553671,322تكلفة مبيعات

135,83889,521مصروفات عمومية وإدارية

663,391760,843

عقارات استثمارية  -6

أرض
املجموعمبانيمستأجرة 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
التكاليف:

1,211,0001,306,1792,517,179كما يف 1 يناير 2018 و2019 

1,211,0001,306,1792,517,179يف 31 ديسمبر 2018 وديسمبر و2019 

االستهالك املتراكم: 
685,596685,596-    كما يف 1 يناير 2018 

65,30765,307-    االستهالك احململ للسنة 

750,903750,903-    يف 31 ديسمبر 2018 

65,30865,308-    االستهالك احململ للسنة 

816,211816,211-    يف 31 ديسمبر و2019 

صايف القيمة الدفترية:
1,211,000489,9681,700,968يف 31 ديسمبر و2019 

1,211,000555,2761,766,276يف 31 ديسمبر 2018 

مت تسجيل رسوم االستهالك للعقارات االستثمارية يف املصروفات العمومية واإلدارية يف بيان األرباح 
او اخلسائر املجمع.

ومبلغ  كويتي  دينار   2,625,000 2019 مببلغ  31 ديسمبر  واملباني كما يف  العادلة لألرض  القيمة  كانت 
823,000 دينار كويتي )2018: 2,250,000  دينار كويتي، ومبلغ 896,000 دينار كويتي( على التوالي. يتم 
استئجار هذه البنود على نحو كبير للمستأجرين وليس من املخطط بيعها ضمن سياق األعمال العادي. 
يتم تقييم األراضي واملباني باستخدام طريقة املقارنة بالسوق. مبوجب طريقة املقارنة بالسوق، يتم 
تقدير القيمة العادلة بناًء على املعامالت املقارنة. تعتمد طريقة املقارنة بالسوق على مبدأ االستبدال 
الذي مبوجبه لن يقوم املشتري احملتمل بدفع مقابل العقار أكثر من تكلفة شراء عقار بديل مماثل. 
التقييمات من  التي تطبقها املجموعة هي سعر املتر املربع )متر مربع(. مت إجراء  إن وحدة املقارنة 
العقارات  وفئات  وذات صلة مبواقع  بها  معترف  مهنية  لديهم خبرة  معتمدين  مقّيمني مستقلني  قبل 

االستثمارية التي يتم تقييمها.
دون النظر عن مدة عقد التأجير لألرض املستأجرة، تعتبر اإلدارة استناًدا إلى خبرتها بالسوق أن عقود 
للتجديد إلى أجل غير مسمى، ومبعدالت اسمية مماثلة إليجار األرض، وبدون زيادة  التأجير قابلة 
التأجير هذه كأرض ملك حر. ونتيجة  التأجير، وبالتالي، مت احتساب عقود  مستحقة لتجديد عقد 

لذلك، ال يتم تعديل العمر اإلنتاجي للمباني مبا يتفق مع انتهاء فترة التأجير.
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دينار كويتيمدخالت التقييم اجلوهرية غير امللحوظة:
525سعر املتر املربع

ستؤدي الزيادة )النقص( اجلوهري يف السعر املقدر للمتر املربع فقط إلى ارتفاع )انخفاض( جوهري 
القيمة العادلة.

إن طرق وأساليب التقييم املستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة لم تتغير مقارنة بفترة البيانات املالية 
املجمعة السابقة.

يتم توضيح إفصاحات قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية يف إيضاح 26.2.
ودائع محددة األجل  -7

متثل هذه الودائع تلك الودائع يف املنتجات اإلسالمية املودعة لدى بنوك محلية وأجنبية ذات فترة استحقاق 
أصلية ألكثر من ثالثة أشهر. حتمل الودائع لدى البنوك احمللية متوسط معدل عائد يبلغ 3.5 % )2018: 
2.125 %( سنوًيا وحتمل الودائع لدى البنوك األجنبية معدل عائد يتراوح بني نسبة 8.25 % إلى 12 % 

)2018: 8.25 % إلى 12 %( سنوًيا.
يتم رهن الودائع محددة األجل مببلغ 1,148,200 دينار كويتي مقابل خطابات ضمانات مقدمة للمجموعة 

من البنك اخلاص بها )إيضاح 27(.
مخزون  -8

20192018

دينار كويتيدينار كويتي

348,167403,956بضاعة جاهزة وبضاعة لغرض البيع مرة أخرى

351,740426,756قطع غيار ومواد استهالكية

699,907830,712

(500,000)(41,594)ناقًصا: مخصص مخزون بطيء احلركة ومتقادم

658,313330,712إجمالي املخزون املدرج بالتكلفة وصايف القيمة املمكن حتققيها أيهما أقل

 فيما يلي احلركة يف مخصص مخزون بطيء احلركة ومتقادم:
20192018

دينار كويتيدينار كويتي

500,000500,000كما يف 1 يناير
-)426,598(رد املخصص 

-)31,808(املشطوبات
41,594500,000كما يف 31 ديسمبر

دينار   197,482 2019 مببلغ  31 ديسمبر  املنتهية يف  السنة  البضاعة املسجلة كمصروف خالل  بلغت 
كويتي )2018: 167,440 دينار كويتي(. ومت ادراجها ضمن تكلفة املبيعات وتكلفة تقدمي خدمات. 

قامت املجموعة برد مبلغ 426,598 دينار كويتي من تخفيض قيمة البضاعة املسجل سابقا، حيث قامت 
املجموعة بالبدء يف استخدام البضاعة ذك الصلة والتي مت تخفيض قيمتها. مت ادراج املبلغ املرتد حتت 

بند “صايف خسائر انخفاض القيمة ومخصصات أخرى” يف بيان األرباح او اخلسائر املجمع. 
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مدينون جتاريون و	رصدة مدينة 	خرى  -9

20192018

دينار كويتيدينار كويتي

2,043,6472,888,770مدينون جتاريون

(2,443,585)(1,506,306)ناقًصا: مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 

537,341445,185

77,43146,383تأمينات مستردة

113,183479,071دفعات مقدًما الى موردين 

42,91857,005مدينو موظفني

224,874131,862مدفوعات مقدًما

594,796419,204إيرادات مستحقة *

1,423,1861,080,006مدينون أخرون

3,013,7292,658,716

* تتعلق اإليرادات املستحقة بصورة رئيسية بحقوق املجموعة يف املقابل املستحق لقاء االعمال املنجزة 
والتي لم يصدر بها فواتير يف تاريخ البيانات املالية املجمعة. يتم حتويل اإليرادات املستحقة الى املدينني 
عندما تصبح هذه احلقوق غير مشروطة. ويتم ذلك عادة عندما تصدر املجموعة الفاتورة الى العميل. 
تخضع اإليرادات املستحقة أيضا الى متطلبات انخفاض القيمة ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية 9، 

اال ان خسائر انخفاض القيمة احملددة ليست مادية. 
إن صايف القيمة الدفترية للمدينني التجاريني يعادل القيمة العادلة تقريًبا بصورة معقولة. إن احلد 
األقصى من التعرض ملخاطر االئتمان يف تاريخ البيانات املالية املجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة 

من فئات األرصدة املدينة املذكورة أعاله.
يتضمن إيضاح 23.1 إفصاحات تتعلق بحاالت التعرض ملخاطر االئتمان والتحليالت املتعلقة مبخصص 
ضمن  األخرى  الفئات  حتتوي  ال  املجموعة.  لدى  التجاريني  املدينني  على  املتوقعة  االئتمان  خسائر 

املدينني على موجودات منخفضة القيمة.
فيما يلي احلركة يف مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للمدينني التجاريني:

20192018

دينار كويتيدينار كويتي

2,443,5852,366,371كما يف 1 يناير

82,988(100,763))رد( حتميل املخصص املسجل خالل السنة )إيضاح 17( 

-(791,326)املشطوبات

(5,774)(45,190)فروق حتويل العمالت األجنبية

1,506,3062,443,585كما يف 31 ديسمبر 
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النقد والنقد املعادل  -10

ألغراض بيان التدفقات النقدية املجمع يتضمن النقد والنقد املعادل ما يلي:
2019

دينار كويتي
2018

دينار كويتي

13,03822,147النقد يف الصندوق 

1,224,3132,207,008النقد لدى البنوك واملؤسسات املالية

543,77518,929ودائع قصيرة األجل 

1,781,1262,248,084إجمالي النقد والنقد املعادل يف بيان املركز املالي املجمع

(32,130)(39,872)ناقًصا: أرصدة نقدية محتجزة

1,741,2542,215,954إجمالي النقد والنقد املعادل يف بيان التدفقات النقدية املجمع

يتم إدراج الودائع قصيرة األجل لفترات متفاوتة تتراوح بني أسبوع وشهر واحد، استناًدا إلى املتطلبات 
النقدية الفورية للمجموعة، وحتقق أرباًحا مبعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.

إن األرصدة النقدية املقيدة محتفظ بها مقابل ضمانات بنكية مقدمة الى املجموعة من قبل البنك 
ليست متاحة لالستخدام يف العمليات اليومية. 

حقوق امللكية  -11

 ر	س املال	( 

عدد األسهم
رأس املال املصرح به واملصدر 

واملدفوع بالكامل
2019201820192018

200,000,000200,000,00020,000,00020,000,000أسهم بقيمة 100 فلس للسهم )مدفوعة نقًدا(

 عالوة إصدار األسهمب( 
متثل عالوة إصدار األسهم الفرق بني القيمة االسمية لألسهم املصدرة وسعر االكتتاب أو اإلصدار. إن 

هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع إال يف احلاالت التي ينص عليها قانون الشركات.
	سهم اخلزينة  -12

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

277,468277,468عدد أسهم اخلزينة 

0.14 %0.14 %نسبة األسهم املصدرة )%(

5,8277,908القيمة السوقية )دينار كويتي(

181,866181,866تكلفة أسهم اخلزينة )دينار كويتي( 

فترة  مدار  على  للتوزيع  متاحة  ليست  بها  احملتفظ  اخلزينة  أسهم  لتكلفة  املكافئة  االحتياطيات  إن 
االحتفاظ بأسهم اخلزينة.
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مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني  -13

فيما يلي احلركات يف مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني:
2019

دينار كويتي
2018

دينار كويتي

625,406762,643كما يف 1 يناير

216,82991,339صايف احململ للسنة

(244,819)(205,087)مدفوعات

16,243(20,536)فروق حتويل العمالت األجنبية

616,612625,406كما يف 31 ديسمبر

دائنون جتاريون 	رصدة دائنة 	خرى  -14

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

مطلوبات غير متداولة
20,04318,893تأمينات مستردة

مطلوبات متداولة
362,872363,712دائنون جتاريون

403,008403,008توزيعات أرباح مستحقة

170,349175,491مصروفات مستحقة 

43,06850,000مخصص مصروفات قانونية

102,062108,534إجازات موظفني مستحقة

1,606,7861,239,692دائنون أخرون
2,688,1452,340,437

مطلوبات التأجير  -15

يوضح اجلدول التالي القيمة الدفترية ملطلوبات التأجير واحلركات خالل السنة:
2019

دينار كويتي

-    كما يف 31 ديسمبر 2018
178,577تأثير تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 16 )إيضاح 2.2(

8,804تكاليف متويل
)40,800(مدفوعات 

146,581كما يف 31 ديسمبر 2019

2019
دينار كويتي

37,572اجلزء املتداول
109,009اجلزء غير املتداول

146,581

يبلغ املتوسط املرجح ملعدل االقتراض املتزايد املطبق على مطلوبات التأجير املسجل يف بيان املركز 
املالي املجمع نسبة 5.5 % .

يتم اإلفصاح عن حتليل استحقاق مطلوبات التأجير يف إيضاح 23.2.
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فيما يلي املبالغ املسجلة يف األرباح أو اخلسائر املتعلقة مبوجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير:
2019

دينار كويتي

35,716مصروف استهالك موجودات حق االستخدام 

8,804تكاليف متويل ملطلوبات التأجير

44,520إجمالي املبلغ املسجل يف األرباح أو اخلسائر

اإليرادات الناجتة من العقود مع العمالء  -16

16.1 معلومات حول توزيع اإليرادات 

فيما يلي توزيع اإليرادات الناجتة من العقود مع العمالء لدى املجموعة:
20192018

دينار كويتيدينار كويتي

نوع البضاعة أو اخلدمات:
109,05187,083بيع بضاعة

2,586,9702,815,255تقدمي خدمات

2,696,0212,902,338

توقيت االعتراف باإليرادات:
109,05187,083بضاعة وخدمات مقدمة يف فترة زمنية معينة 

2,586,9702,815,255بضاعة وخدمات مقدمة على مدار الوقت

2,696,0212,902,338

20192018

دينار كويتيدينار كويتي
أسواق جغرافية

1,851,3131,680,785الكويت

47,095311,301السودان

16,11059,117العراق

781,503851,135باكستان

2,696,0212,902,338

16.2 ارصدة العقود 

20192018

دينار كويتيدينار كويتي

537,341445,185مدينون جتاريون )إيضاح 9(

594,796419,204إيرادات مستحقة )إيضاح 9(
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صايف خسائر انخفاض القيمة واملخصصات األخرى  -17

20192018

دينار كويتيدينار كويتي

-4,232,926انخفاض قيمة الشهرة )إيضاح 4(

-)426,598(رد مخصص متعلق مبخزون )إيضاح 8(

82,988)100,763(صايف )رد( حتميل خسائر االئتمان املتوقعة ملدينني جتاريني )إيضاح 9(

-38,930مدينون أخرون
3,744,49582,988

مصروفات عمومية وإدارية  -18

20192018

دينار كويتيدينار كويتي

890,484732,651تكاليف موظفني 

156,455114,370أتعاب قانونية ومهنية

127,72085,497مصروفات إيجار لعقود تأجير قصيرة األجل

136,55078,455أتعاب استشارات

70,53024,214استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

65,30865,307استهالك عقارات استثمارية 

317,226285,821مصروفات أخرى

1,764,2731,386,315

ربحية السهم  -19

يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة )خسارة( ربح السنة اخلاص مبساهمي الشركة األم على 
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم احتساب ربحية السهم املخففة 
لعدد  املرجح  املتوسط  على  األم  للشركة  العادية  األسهم  بحاملي  اخلاص  الربح  )اخلسارة(  بقسمة 
األسهم العادية القائمة خالل السنة زائداً املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية التي يتم إصدارها عند 
حتويل كافة األسهم العادية احملتملة املخففة إلى أسهم عادية. نظًرا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، 

فإن ربحية السهم األساسية واملخففة متطابقة.  
20192018

دينار كويتيدينار كويتي

(534,690)(4,773,174)خسارة السنة اخلاصة مبساهمي الشركة األم )دينار كويتي( 

199,722,532199,722,532املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة )أسهم(*

(2.68)(23.90)ربحية السهم األساسية واملخففة )فلس(

* إن املتوسط املرجح لعدد األسهم يأخذ يف اعتباره املتوسط املرجح لتأثير التغيرات يف أسهم اخلزينة 
خالل السنة.

لم يتم إجراء أي معامالت أخرى تتضمن أسهم عادية أو أسهم عادية محتملة بني تاريخ البيانات املالية 
املجمعة وتاريخ التصريح بهذه البيانات املالية املجمعة.
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توزيعات 	رباح مقترحة ومكافأة 	عضاء مجلس اإلدارة واجتماع اجلمعية العمومية السنوية  -20

لم يوصي مجلس إدارة الشركة األم بتوزيع أي أرباح نقدية أو أسهم منحة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 
2019. عالوة على ذلك، لم يتم التوصية مبكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.

متت املوافقة يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوية ملساهمي الشركة األم املنعقد بتاريخ 14 مايو 2019 
على البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018. ولم يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح 

نقدية أو أسهم منحة للسنة املنتهية بذلك التاريخ.
شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئًيا  -21

فيما يلي املعلومات املالية حول الشركات التابعة التي لديها حصص غير مسيطرة جوهرية:
جزء حقوق امللكية احملتفظ بها من قبل احلصص غير املسيطرة:

اسم الشركة
دولة التأسيس 

20192018والتشغيل

شركة سنرجي  سرفيسز خلدمات الطاقة ش.م.ك. )مقفلة( 
%5.43%4.13الكويت)سنرجى سرفيسز(

شركة الشرقية الوطنية للخدمات النفطية ش.م.ك. )مقفلة( 
%13.29%13.29الكويت)إينوس(

شركة الشرقية الدولية خلدمات فحص االبار ذ.م.م ) إي.أي.
%30.00%30.00الكويتتي.إس(

20192018

دينار كويتيدينار كويتي
األرصدة املتراكمة حلصص غير مسيطرة جوهرية:

456,719خدمات سنرجي
603,441

898,481إينوس
889,602

923,490إي.أي.تي.إس
793,038

20192018

دينار كويتيدينار كويتي
األرباح )اخلسائر( املوزعة إلى حصص غير مسيطرة جوهرية:

(9,562)(22,670)خدمات سنرجي

8,88837,141شركة الشرقية الوطنية خلدمات حقول النفط ش.م.ك. )مقفلة( )إينوس(

(58,446)171,457شركة الشرقية الدولية خلدمات االختبارات ذ.م.م. )إي.أي.تي.إس( 

فيما يلي ملخص املعلومات املالية حول هذه الشركات التابعة، وتستند الى املبالغ قبل املستبعدات ما 
بني شركات املجموعة. 
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ملخص بيان الدخل الشامل 
إي.أي.تي.إسإينوسخدمات سنرجي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

522,3731,041,5012,321,3402,493,7301,541,220861,204إيرادات 

(1,056,023)(969,698)(2,214,178)(2,254,445)(1,239,162)(1,071,817)مصروفات 

(194,819)66,895279,552571,522(197,661)(549,444)ربح السنة 

(385,992)(136,685)(7,187)(67)(423,178)(136,747)إيرادات شاملة أخرى

(580,811)66,828272,365434,837(620,839)(686,191)إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى

(174,244)8,87936,186130,451(26,273)(28,340)اخلاص باحلصص غير املسيطرة

ملخص بيان املركز املالي 
إي.أي.تي.إسإينوسخدمات سنرجي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

8,674,6379,587,9315,424,7685,830,5153,065,2422,616,825موجودات متداولة

6,451,0187,284,1874,274,9244,379,208523,379730,631موجودات غير متداولة

15,125,65516,872,1189,699,69210,209,7233,588,6213,347,456إجمالي املوجودات

4,205,1275,364,9832,599,2553,268,805355,247493,128مطلوبات متداولة

436,720378,142337,822245,131155,077210,868مطلوبات غير متداولة

4,641,8475,743,1252,937,0773,513,936510,324703,996إجمالي املطلوبات 

10,483,80811,128,9936,762,6156,695,7873,078,2972,643,460إجمالي حقوق امللكية 

اخلاص بـــ: 
10,051,25410,525,5525,864,1345,806,1852,154,8071,850,422مساهمي الشركة االم 

432,554603,441898,481889,602923,490793,038احلصص غير املسيطرة

ملخص بيان التدفقات النقدية 
إي.أي.تي.إسإينوسخدمات سنرجي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

التدفقات النقدية الناجتة من 
99,3582,577,5985,8441,940,050178,188258,882أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية الناجتة من/ 
   (252,169)(197,403)(1,465,872)158,992(2,271,692)7,802)املستخدمة يف( أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية الناجتة من 
86,49446,111-  -  -  -  أنشطة التمويل

صايف الزيادة يف النقد والنقد 
107,160305,906164,836474,17867,27952,824املعادل
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إفصاحات األطراف ذات عالقة  -22

متثل األطراف ذات عالقة املساهمني الرئيسيني والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
اإلدارة العليا باملجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو ميارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً 
األم وتخضع  الشركة  إدارة  قبل  املعامالت من  التسعير وشروط هذه  اعتماد سياسات  يتم  ملموساً. 

ملوافقة املساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوية.
يعرض اجلدول التالي إجمالي قيمة املعامالت واألرصدة القائمة لدى األطراف ذات عالقة: 

20192018

دينار كويتيدينار كويتي
بيان املركز املالي املجمع:

2,8425,801املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

-142,861موجودات حق االستخدام )مدرجة ضمن ممتلكات ومنشآت ومعدات(

-146,581مطلوبات التأجير

1,006,8191,248,970مدينون من أطراف ذات عالقة

بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
3,0922,473مصروفات عمومية وإدارية

شروط و	حكام املعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم إجراء املعامالت مع أطراف ذات عالقة استنادا إلى الشروط املعتمدة من قبل إدارة املجموعة. إن 
األرصدة القائمة يف السنة املنتهية غير مكفولة بضمان وال حتمل ربح وتستحق السداد عند الطلب. 

ولم يتم تقدمي او استالم أي ضمانات لألرصدة مستحقة القبض من األطراف ذات عالقة. 
موظفي اإلدارة العليا 

يتضمن موظفو اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية واألعضاء الرئيسيني يف اإلدارة 
قيمة  إجمالي  إن  املجموعة.  أنشطة  ومراقبة  وتوجيه  تخطيط  عن  واملسؤولية  السلطة  لديهم  الذين 

املعامالت املتعلقة مبوظفي اإلدارة العليا كانت كما يلي:

قيمة املعامالت للسنة املنتهية
يف 31 ديسمبر

األرصدة القائمة كما
 يف 31 ديسمبر 

2019201820192018

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

384,109338,53755,04056,260رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل

22,82729,7008,05929,700مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

406,936368,23763,09985,960

	هداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية  -23

األخرى  الدائنة  واألرصدة  التجاريني  الدائنني  املجموعة  لدى  الرئيسية  املالية  املطلوبات  تتضمن 
ومطلوبات التأجير. إن الغرض الرئيسي من هذه املطلوبات املالية هو متويل عمليات املجموعة. تتضمن 
املوجودات املالية الرئيسية للمجموعة النقد والودائع قصيرة األجل واملبالغ املستحقة من أطراف ذات 
عملياتها. ال حتتفظ  من  مباشرة  تتحقق  التي  األخرى  املدينة  واألرصدة  التجاريني  واملدينني  عالقة 

املجموعة باستثمارات يف أوراق مالية.
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تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق )مبا يف ذلك مخاطر العمالت 
بدعم  للمجموعة  العليا  اإلدارة  حتظى  األسهم(.  أسعار  ومخاطر  الربح  معدالت  ومخاطر  األجنبية 
جلنة املخاطر التي تقدم لها االستشارات حول املخاطر املالية وإطار حوكمة املخاطر املالية املناسبة 
السياسات  تطبيق  يتم  أنه  للمجموعة  العليا  اإلدارة  إلى  تأكيدات  املخاطر  جلنة  يتقدم  للمجموعة. 
على  بناءا  مراقبتها  يتم  املالية  للمخاطر  تتعرض  التي  املجموعة  أنشطة  على  املناسبة  واإلجراءات 
السياسات، وأنه قد مت حتديد املخاطر املالية وقياسها وإدارتها طبقا لسياسات املجموعة وأهداف 
املخاطر. يتولى مجلس اإلدارة مراجعة واعتماد السياسات الالزمة إلدارة كل نوع من املخاطر املبينة 

بإيجاز أدناه.
23.1 مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة الطرف املقابل على الوفاء بالتزاماته مبوجب أداة مالية 
أنشطتها  من  االئتمان  ملخاطر  املجموعة  تتعرض  مالية.  تكبد خسارة  إلى  يؤدي  عميل مما  عقد  او 
التشغيلية )األرصدة التجارية املدينة بصورة رئيسية( ومن أنشطتها التمويلية مبا يف ذلك الودائع لدى 

البنوك واملؤسسات املالية وأدوات مالية أخرى. 
إن احلد األقصى من التعرض ملخاطر االئتمان يف تاريخ البيانات املالية املجمعة يعادل القيمة الدفترية 

لكل فئة من فئات املوجودات املالية كما يلي: 
20192018

دينار كويتيدينار كويتي

3,598,4513,985,911األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل 
مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى )باستثناء املصروفات املدفوعة مقدًما 

2,675,6722,047,783والدفعات مقدًما(

1,006,8191,248,970مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
7,280,9427,282,664

األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل
إن  املالية محدودة حيث  واملؤسسات  احمللية  البنوك  لدى  األرصدة  من  الناجتة  االئتمان  مخاطر  إن 
األطراف املقابلة متثل مؤسسات مالية حسنة السمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل 
وكاالت التصنيف االئتماني الدولية. إضافة إلى ذلك، فإن أصل مبالغ الودائع يف البنوك احمللية )مبا 
يف ذلك حسابات التوفير واحلسابات اجلارية( مكفولة بضمان بنك الكويت املركزي مبوجب القانون 
رقم 30 لسنة 2008 بشأن ضمانات الودائع لدى البنوك احمللية يف دولة الكويت والذي أصبح سارياً 

اعتباراً من 3 نوفمبر 2008.
االئتمان  أساس خسائر  على  األجل  والودائع قصيرة  املعادل  والنقد  النقد  قيمة  انخفاض  قياس  مت 
املتوقعة ملدة 12 شهًرا ويعكس االستحقاقات القصيرة حلاالت التعرض للمخاطر. ترى املجموعة أن 
بند النقد والنقد املعادل لديها مرتبط مبخاطر ائتمان منخفضة استنادا إلى التصنيفات االئتمانية 

اخلارجية لألطراف املقابلة وضمان بنك الكويت املركزي للودائع املودعة لدى البنوك احمللية.
مدينون جتاريون وايرادات مستحقة

تستخدم املجموعة مصفوفة مخصصات بناء على معدالت التعثر التاريخية امللحوظة لقياس خسائر 
االئتمان املتوقعة لألرصدة التجارية املدينة وااليرادات املستحقة من العمالء األفراد. تفترض املجموعة 
أن مخاطر االئتمان لألصل املالي قد تعرضت الزدياد جوهري منذ االعتراف املبدئي عندما يتأخر 
سداد املدفوعات التعاقدية ملدة أكثر من 120 يوًما ما لم تتوافر لدى املجموعة معلومات معقولة ومؤيدة 

توضح عكس ذلك. 
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بصورة عامة، يتم شطب األرصدة التجارية املدينة يف حالة التأخر يف السداد ألكثر من سنة وال تخضع 
ألنشطة نفاذ القانون. ال حتتفظ املجموعة بضمان كتأمني.

ميثل أكبر خمس عمالء للمجموعة 52 % )2018: 83 %( من املدينني التجاريني يف 31 ديسمبر 2019. 
ان اإليرادات املستحقة تعتبر مستحقة بصورة رئيسية من هيئة حكومية. 

يوضح اجلدول أدناه معلومات حول التعرض ملخاطر االئتمان بالنسبة للمدينني التجاريني لدى املجموعة 
بواسطة مصفوفة مخصصات:

عدد أيام التأخر يف السداد
أقل من 120 اإلجمالي31 ديسمبر 2019

يوًما 
 365 - 121

يوًما
أكثر من 365 

يوًما
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

95 %92 %0 %معدل خسائر االئتمان املتوقعة 

2,638,4431,040,329600,421997,693اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية املقدرة عند التعثر 

553,925952,381-1,506,306خسائر االئتمان املتوقعة 

عدد أيام التأخر يف السداد

أقل من 120 اإلجمالي31 ديسمبر 2018
يوًما 

 365 - 121
يوًما

أكثر من 365 
يوًما

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

95 %94 %0 %معدل خسائر االئتمان املتوقعة 

3,307,974727,620164,1642,416,190اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية املقدرة عند التعثر 

155,1002,288,485-2,443,585خسائر االئتمان املتوقعة 

مدينون 	خرون
تعتبر األرصدة املدينة األخرى مرتبطة مبخاطر تعثر منخفضة وترى اإلدارة أن األطراف املقابلة لديها 
قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على املدى القريب. ونتيجة لذلك كان 

تأثير تطبيق منوذج مخاطر االئتمان املتوقع يف تاريخ البيانات املالية املجمعة غير جوهري. 
23.2  مخاطر السيولة

تعرف مخاطر السيولة بإنها مخاطر مواجهة املجموعة لصعوبة يف الوفاء بالتزاماتها املرتبطة باملطلوبات 
املالية التي يتم تسويتها من خالل توفير النقد أو أصل مالي آخر.

تنشأ مخاطر السيولة من احتمالية عدم متكن املجموعة من الوفاء بالتزامات السداد عند استحقاقها 
نتيجة لعدم التطابق يف توقيت التدفقات النقدية يف ظل الظروف العادية وغير العادية. وقد تقع هذه 
بشروط  للمجموعة  السائلة  غير  املوجودات  ملراكز  املطلوب  التمويل  توفر  عدم  عند  السيناريوهات 
مقبولة. وللحد من هذه املخاطر، قامت اإلدارة بالترتيب ملصادر التمويل املتنوعة كما طبقت سياسة 
إلدارة املوجودات مع وضع السيولة يف االعتبار ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية والسيولة باستمرار. 
تتطلب املبيعات االئتمانية للمجموعة سداد مبالغ خالل 60 يوًما من تاريخ إصدار الفاتورة ويتم تسوية 

الدائنني التجاريني عادًة خالل فترة تتراوح بني 60 و90 يوًما من تاريخ الشراء.
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غير  التعاقدية  املدفوعات  إلى  استناًدا  املجموعة  مطلوبات  استحقاق  قائمة  التالي  اجلدول  يلخص 
املخصومة: 

اقل من
3 أشهر

3 إلى
12 شهر

1 إلى
املجموع5 سنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
31 ديسمبر 2019

 2,708,188  20,043  2,688,145 -دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى  

 146,581  109,009  28,179  9,393 مطلوبات التأجير )باستثناء املخصصات(

9,3932,716,324129,0522,854,769

اقل من
3 أشهر

3 إلى
12 شهر

1 إلى
املجموع5 سنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
31 ديسمبر 2018

دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
2,340,43718,8932,359,330-)باستثناء املخصصات(

-2,340,43718,8932,359,330

23.3  مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة 
التغيرات يف أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالث انواع من املخاطر: مخاطر أسعار الفائدة 
ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األسعار األخرى، مثل مخاطر أسعار األسهم. تتضمن األدوات 

املالية املتأثرة مبخاطر السوق الودائع و االستثمارات يف أسهم
أ( مخاطر العمالت األجنبية

ألداة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيمة  تقلب  مخاطر  هي  األجنبية  العمالت  مخاطر  إن 
مالية نظراً للتغيرات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. تتعرض املجموعة ملخاطر العمالت األجنبية 
التغيرات يف  إن تعرض املجموعة ملخاطر  الكويتي.  الدينار  بعملة غير عملة  املدرجة  املعامالت  على 
أسعار صرف العمالت األجنبية يرتبط بشكل أساسي بأنشطة التشغيل للمجموعة )عندما يتم إدراج 

اإليرادات أو املصروفات بعملة أجنبية(.
ال تستخدم املجموعة حالًيا املشتقات املالية إلدارة تعرضها ملخاطر العمالت األجنبية. تدير املجموعة 
املفتوحة  للمراكز  املستمر  والتقييم  اإلدارة  تقرها  التي  احلدود  على  بناًء  األجنبية  العمالت  مخاطر 
للمجموعة وحركات سعر الصرف احلالية واملتوقعة. تضمن املجموعة احلفاظ على صايف تعرضها 
الدينار  تتقلب بشكل كبير مقابل عملة  التعامل بعمالت ال  للمخاطر عند مستوى مقبول، من خالل 

الكويتي.
املالية  املوجودات  على  األجنبية  العمالت  صرف  ألسعار  املجموعة  تعرض  التالي  اجلدول  يوضح 

و)املطلوبات( يف تاريخ البيانات املالية املجمعة:
2019
معادل

2018
معادل

دينار كويتيدينار كويتيالعملة

1,109,4252,621,780دوالر أمريكي

270,38236,623روبية باكستانية

163,472205,511دينار بحريني
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حساسية أسعار صرف العمالت األجنبية
مع  أعاله،  املذكورة  الصرف  أسعار  يف  معقولة  بصورة  احملتمل  التغير  تأثير  التالي  اجلدول  يوضح 
االحتفاظ بجميع املتغيرات األخرى ثابتة. فيما يلي التأثير على أرباح/خسائر املجموعة بسبب التغيرات 

يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية:
20192018

التغير يف سعر العملة
صرف العمالت 

األجنبية
التأثير على 

الربح
التأثير على 
حقوق امللكية

التأثير على 
الربح

التأثير على 
حقوق امللكية

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

51,30054,17233,95197,138 %دوالر أمريكي

1,831-13,519-5 %جنيه استرليني

10,276-8,174-5 %دينار بحريني

لم يحدث أي تغيير يف األساليب واالفتراضات املستخدمة يف إعداد حتليل احلساسية.
قد يؤدي حدوث أي زيادة/نقص معادل يف أي عملة من العمالت املذكورة أعاله مقابل الدينار الكويتي 

إلى تأثير مكافئ ولكن معاكس.
ب( مخاطر معدالت الربح 

النقدية ألداة مالية بسبب  التدفقات  العادلة أو  القيمة  الربح هي مخاطر تقلب  إن مخاطر معدالت 
التغيرات يف معدالت الربح بالسوق. 

ودائع  تتضمن  إنها  إلى حقيقة  ذلك  ويرجع  الربح بشكل محدود  املجموعة ملخاطر معدالت  تتعرض 
محددة األجل مستثمرة لدى مؤسسات مالية يف منتجات استثمارية إسالمية وهي متثل أدوات ذات 

سعر ثابت وميكن إعادة تسعيرها على الفور بناًء على حركة السوق يف معدالت الربح.
ج( مخاطر 	سعار األسهم

إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات يف مستويات 
مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. ينشأ التعرض ملخاطر أسعار األسهم غير املتداولة من احملفظة 
االستثمارية للمجموعة. إن تعرض املجموعة ملخاطر أسعار األسهم ليس جوهرًيا حيث أن محفظتها 
االستثمارية تتكون بشكل رئيسي من أسهم غير مسعرة حيث ال حتتفظ املجموعة بأي مراكز جوهرية.

معلومات القطاعات  -24

ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم املجموعة الى وحدات اعمال استنادا الى منتجاتها وخدماتها وتنقسم الى 
قطاعني يتم اعداد تقارير بشأنها.

إدارة االستثمار 
إن قطاع إدارة االستثمار هو املسؤول عن استثمار الفوائض املالية يف احملافظ للحصول على 
على  وللحصول  املجموعة  عمليات  لتوسيع  تابعة  أو شراء شركات  وتأسيس  العائدات،  أعلى 

أساس رأسمالي كاف الستمرار تطوير أعمالها التجارية يف املستقبل

هما األنشطة املساندة للتنقيب عن النفط وأعمال الصيانة املتعلقة بهااحلفر والصيانة
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جلداول معلومات عن اإليرادات وربح املجموعة من القطاعات التشغيلية للسنوات املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 و2018 على التوالي:
ض ا

 تعر
السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 

السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018
إدارة

 االستثمارات
حلفر

ا
صيانة

 وال
اإلجمالي

إدارة
 االستثمارات

حلفر
ا

صيانة
 وال

اإلجمالي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي

جتة من العقود مع العمالء
اإليرادات النا

14,330
2,681,691

2,696,021
23,959

2,878,379
2,902,338 

إيرادات إيجار
282,805

-
282,805

321,571 
-

321,571 

إيرادات عموالت
-

195,623
195,623

-
189,113

189,113 

خسائر غير محققة ملوجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
خلسائر

خالل األرباح أو ا
(1,170)

-
(1,170)

-
-

-

إيرادات من ودائع إسالمية
3,902

20,820
24,722

9,522 
-

9,522 

حتويل عمالت أجنبية
صايف فروق 

(1,164)
8,976

7,812
(2,609)

(14,312) 
(16,921) 

صايف
إيرادات أخرى، بال

53,034
64,756

117,790
17,150

90,940
108,090 

إجمالي اإليرادات
351,737

2,971,866
3,323,603

369,593
3,144,120

3,513,713 

ضاعة وتكلفة تقدمي خدمات
تكلفة مبيعات ب

(7,809)
(2,343,512)

(2,351,321)
(16,221)

(2,491,163)
(2,507,384)

صروفات عمومية وإدارية
م

(1,210,059)
(554,214)

(1,764,273)
(832,141)

(554,174)
(1,386,315)

صات أخرى
ص

ض القيمة ومخ
صايف )خسائر( رد انخفا

(4,318,264)
573,769

(3,744,495)
-

(82,988) 
(82,988) 

ف متويل
تكالي

(8,804)
-

(8,804)
-

-
-

ضرائب من شركات تابعة أجنبية
-

(73,623)
(73,623)

-
(105,028) 

(105,028) 

صروفات والرسوم األخرى
إجمالي امل

(5,544,936)
(2,397,580)

(7,942,516)
(848,362)

(3,233,353)
(4,081,715)

خسائر القطاع
(5,193,199)

574,286
(4,618,913)

(478,769)
(89,233)

(568,002) 

يف 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018 على 
جلدول التالي معلومات حول املوجودات واملطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما 

ض ا
يعر

التوالي: 
31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018
إدارة 

االستثمارات
حلفر

ا
صيانة

 وال
املجموع

إدارة
 االستثمارات

حلفر
ا

صيانة
 وال

املجموع
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي

إجمالي املوجودات 
4,626,053

11,083,727
15,709,780

5,089,806
14,979,895

20,069,701

إجمالي املطلوبات
2,404,554

1,066,827
3,471,381

2,049,591
935,145

2,984,736

الشهرة
2,114,531

472,939
2,587,470

6,347,457
472,939

6,820,396



عــامـة ش.م.ك  الــقـابـضة  ســنــرجــي  البيانـــــات املاليــــةشــركــة 

ايضاحات حول املعلومات املالية املجمعة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019

التقرير السنوي
2 988

إدارة ر	س املال  -25

إن هدف املجموعة الرئيسي من إدارة رأس املال هو حتقيق أعلى قيمة يحصل عليها املساهم. 
تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء تعديالت عليه يف ضوء التغيرات يف الظروف االقتصادية 
وسمات مخاطر املوجودات األساسية. للمحافظة على هيكل رأس املال أو تعديله، يجوز للمجموعة 
إجراء تعديل على مدفوعات توزيعات األرباح إلى املساهمني أو التعامل مع أسهم اخلزينة أو إصدار 

أسهم جديدة.
لغرض إدارة رأسمال املجموعة، يشتمل رأس املال على رأس املال املصدر وجميع احتياطيات األسهم 
األخرى اخلاصة مبساهمي الشركة األم ويقدر ذلك مببلغ 9,956,861 دينار كويتي كما يف 31 ديسمبر 
أو  السياسات  أو  األهداف  يف  تغيرات  أي  إجراء  يتم  لم  كويتي(.  دينار   14,768,432  :2018(  2019

العمليات خالل السنوات املنتهية يف 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018.
قياس القيمة العادلة  -26

تصنف كافة املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها يف البيانات املالية 
املجمعة ضمن اجلدول الهرمي للقيمة العادلة، واملبني الحقا، استناداً إلى أقل مستوى من املدخالت 

والذي ميثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:
- املستوى 1 - األسعار املعلنة )غير املعدلة( يف األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة.

- املستوى 2 - أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل تأثيرا جوهريا على قياس 
القيمة العادلة ملحوًظا بشكل مباشر أو غير مباشر.

- املستوى 3 - أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من املدخالت والذي ميثل تأثيرا جوهريا على 
قياس القيمة العادلة ملحوًظا.

بالنسبة للموجودات واملطلوبات املدرجة يف البيانات املالية املجمعة على اساس متكرر، حتدد املجموعة 
التصنيف  الهرمي عن طريق إعادة تقييم  التحويالت قد حدثت بني مستويات اجلدول  إذا كانت  ما 
)استناداً إلى أقل مستوى من املدخالت اجلوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فترة بيانات 

مالية مجمعة. 
مثل  العادلة،  القيمة  قياس  بتكرار  اخلاصة  واإلجراءات  السياسات  للمجموعة  العليا  اإلدارة  حتدد 

االستثمارات يف أسهم غير املسعرة.
يشارك املقيمون اخلارجيون يف تقييم املوجودات اجلوهرية، على سبيل املثال العقارات االستثمارية. 
يتم حتديد مشاركة املقّيمني اخلارجيني سنوًيا بناًء على معايير االختيار الصادرة من قبل اإلدارة العليا 
التي تشمل املعرفة بالسوق وحسن السمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم احلفاظ على املعايير املهنية. 
التقييم  تقنيات  من  أي  للمجموعة  املقّيمني اخلارجيني  مع  املناقشات  إجراء  بعد  العليا  اإلدارة  تقرر 

واملدخالت التي يجب استخدامها لكل حالة.
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية مثل االستثمار يف أسهم واملوجودات غير املالية مثل العقارات 
االستثمارية املدرجة بالقيمة العادلة يف تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. إن اإلفصاحات املتعلقة بالقيمة 
التقييم  طرق  ذلك  يف  مبا  العادلة،  بالقيمة  املقاسة  املالية  غير  واملوجودات  املالية  لألدوات  العادلة 

والتقديرات واالفتراضات الهامة يتم اإلفصاح عنها أدناه.



البيانـــــات املاليــــة

ايضاحات حول املعلومات املالية املجمعة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2019

التقرير السنوي
2 989

فيما يلي ملخص األدوات املالية واملوجودات غير املالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس 
متكرر، بخالف تلك التي تعادل قيمتها الدفترية تقريًبا قيمتها العادلة بصورة معقولة:

20192018

دينار كويتيدينار كويتياألدوات املالية
استثمارات يف أسهم )مدرجة بالقيمة العادلة( 

83,78486,994أسهم غير مسعرة

تشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية تعادل تقريبا قيمتها 
الدفترية كما يلي: 

- نقد وودائع قصيرة األجل 
- مدينون وموجودات أخرى

- مطلوبات التأجير
- مطلوبات أخرى

طرق التقييم واالفتراضات

استخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:
26.1  األدوات املالية

االستثمارات يف أسهم غير املدرجة
تستثمر املجموعة يف شركات األسهم اخلاصة غير املدرجة يف سوق نشط. ال حتدث املعامالت يف 
مثل هذه االستثمارات بشكل منتظم. تستخدم املجموعة أسلوب تقييم قائم على السوق ألغلب هذه 
املراكز. حتدد املجموعة مضاعفات التداول املناسبة وتقوم باحتسابها بناًء على متوسط معدل القطاع 
ذي الصلة. ثم يتم خصم مضاعفات التداول مقابل اعتبارات مثل نقص السيولة، وأيًضا استنادا إلى 
املوجودات  قياس  على  اخلصم  معدل  مضاعفات  تطبيق  يتم  بالشركة.  اخلاصة  والظروف  احلقائق 
القيمة  العادلة. تقوم املجموعة بتصنيف  القيمة  بالشركة املستثمر فيها لقياس  واألرباح ذات الصلة 

العادلة لهذه االستثمارات ضمن املستوى 3.
ملكية  حقوق  كأدوات  املصنفة  املدرجة  غير  	سهم  يف  لالستثمارات  العادلة  القيمة  قياس  مطابقة 
املصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وبالقيمة العادلة من خالل 

األرباح او اخلسائر:  
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يوضح اجلدول التالي مطابقة كافة احلركات يف القيمة العادلة للبنود املصنفة ضمن املستوى 3 بني 
بداية ونهاية فترة البيانات املالية املجمعة:

31 ديسمبر 2019

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من 
خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من 
خالل األرباح أو 

اإلجمالياخلسائر
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

81,1935,80186,994كما يف 1 يناير 2019

(1,170)(1,170)-    إعادة القياس املسجلة ضمن األرباح أو اخلسائر

(2,040)(1,789)(251)مشتريات / مبيعات )بالصايف(

80,9422,84283,784كما يف 31 ديسمبر 2019

31 ديسمبر 2018

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من 
خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى

موجودات مالية 
مدرجة بالقيمة 

العادلة من 
خالل األرباح أو 

اإلجمالياخلسائر
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

6,6746,674-    كما يف 1 يناير 2018
323,985-    323,985تعديل إعادة تصنيف املعيار الدولي للتقارير املالية 9
)25,775(-    )25,775(إعادة القياس املسجلة يف اإليرادات الشاملة األخرى

)217,890()873()217,017(مشتريات / مبيعات )بالصايف(
81,1935,80186,994كما يف 31 ديسمبر 2018

قامت املجموعة أيًضا بإجراء حتليل احلساسية بواسطة تغيير عوامل املدخالت اجلوهرية بنسبة 5 %. 
استناًدا إلى هذا التحليل، لم يتم مالحظة أي تغيرات جوهرية يف القيم العادلة.

26.2  األدوات غير املالية

توضح اجلداول التالية اجلدول الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات غير املالية لدى املجموعة:  
قياس القيمة العادلة بواسطة

اإلجمالي

أسعار معلنة 
يف أسواق 

نشطة

مدخالت 
جوهرية 
ملحوظة

مدخالت 
جوهرية غير 

ملحوظة
)املستوى 3()املستوى 2()املستوى 1(

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 31 ديسمبر 2019
موجودات مت اإلفصاح عن قيمتها العادلة:

-    3,448,000-     3,448,000عقارات استثمارية )إيضاح 6( 
31 ديسمبر 2018

موجودات مت اإلفصاح عن قيمتها العادلة:
-    3,448,000-    3,448,000عقارات استثمارية  
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لم يتم إجراء أي حتويالت بني أي مستوى من مستويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة خالل 2019 
أو 2018.

التزامات ومطلوبات محتملة  -27

مطلوبات دعوى قضائية محتملة
كان لدى املجموعة استثمار يف شركة محاصة وهي شركة اإلمارات ويسترن خلدمات النفط ذ.م.م. 
)»االمارات ويسترن«(، شركة محاصة مت تأسيسها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ويتم االحتفاظ 
بها مباشرة من قبل املجموعة من خالل شركة خدمات سنرجي ش.م.ك.م. )»شركة تابعة«(. بتاريخ 21 
يوليو 2016، قام شريك احملاصة برفع دعوى قضائية ضد الشركة التابعة لالدعاء بعدم تنفيذ اتفاقية 
اإلدارة وطالب مببلغ 35,348,822 درهم إماراتي )ما يعادل مبلغ 2,928,990 دينار كويتي( باإلضافة إلى 

املصروفات القضائية وفائدة تأخير بنسبة 12 %.  
بتاريخ 20 نوفمبر 2016، قامت الشركة التابعة برفع دعوى مضادة أمام احملكمة تطالب فيها بتعيني 
التي  واخلسائر  األضرار  وتقييم  املشترك  احملاصة  مخالفات شريك  للتحقيق يف  اخلبراء  من  جلنة 

تكبدتها الشركة التابعة نتيجة هذه املخالفات.
بتاريخ 23 أبريل 2019، صدر حكم ضد الشركة التابعة. مع ذلك قامت الشركة التابعة بالطعن على 
احلكم. لم يتم سداد أي مبالغ للمدعي حلني صدور احلكم يف الطعن. ويف حالة تأييد هذا احلكم، 
لتسوية هذه  كويتي(  دينار   3,108,151 مبلغ  يعادل  )ما  إماراتي  37,553,001 درهم  مبلغ  ينبغي سداد 
املطالبة، باإلضافة إلى املصروفات القضائية وفائدة تأخير بنسبة 5 % حلني صدور احلكم النهائي.  

بتاريخ 29 أكتوبر 2019، قبلت محكمة االستئناف الطعن املقدم من قبل الشركة التابعة وأصدرت حكماً 
ابتدائياً بتأجيل النظر يف الدعوى وتكليف جلنة من ثالثة خبراء ملراجعة بنود الطعن وتقدمي نتائجهم 
بناًء على ذلك. بغض النظر عما سبق، هناك عدم تأكد فيما يتعلق بالنتيجة النهائية لهذه الدعوى كما 
يف تاريخ التصريح بهذه البيانات املالية املجمعة. وبالتالي لم تقم املجموعة بتسجيل أي مخصص ألي 

التزام فيما يتعلق بهذه الدعوى كما يف 31 ديسمبر 2019. 
مطلوبات محتملة 	خرى

20192018
دينار كويتيدينار كويتي

1,646,6732,151,588خطابات ضمان

-    30,252خطابات ائتمان

لدى املجموعة مطلوبات محتملة فيما يتعلق بضمان بنكي وخطابات ائتمان، التي تنشأ ضمن سياق 
البنوك مببلغ  لدى  األرصدة  إن  أي مطلوبات جوهرية.  ينتج عنه  أن  يتوقع  الذي ال  العادي  األعمال 
39,872 دينار كويتي )2018: 32,130 دينار كويتي( محتجزة مقابل خطابات الضمان املقدمة للمجموعة 

من البنك اخلاص بها )إيضاح 10(.
مت رهن ودائع محددة األجل مببلغ 1,148,200 دينار كويتي مقابل خطابات ضمانات مقدمة للمجموعة 

من قبل البنك اخلاص بها )إيضاح 7(.
التزامات عقود تأجير تشغيلي - املجموعة كمؤجر

عقود  مدة  تتراوح  لديها.  االستثماري  العقار  حملفظة  تشغيلي  تأجير  عقود  بإبرام  املجموعة  قامت 
التأجير هذه بني سنة وسنتني وتتضمن بنوًدا تتيح املراجعة الدورية التصاعدية لرسوم اإليجار وفًقا 

لظروف السوق السائدة.
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إن احلد األدنى لإليجارات املستقبلية املستحقة مبوجب عقود التأجير التشغيلي يف 31 ديسمبر هي 
كما يلي:

20192018
دينار كويتيدينار كويتي

226,088202,203خالل سنة واحدة 

165,099268,518بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من 5 سنوات

391,187470,721

التزامات عقود تأجير تشغيلي - املجموعة كمستأجر
إن احلد األدنى اللتزامات عقود التأجير التشغيلي املستقبلية كما يف تاريخ البيانات املالية املجمعة هي 

كما يلي:
20192018

دينار كويتيدينار كويتي

35,45476,264خالل سنة واحدة 

163,200-بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

حدث الحق  -28

الحًقا لتاريخ البيانات املالية املجمعة، أدى تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19( الى انخفاض كبير يف 
الطلب على البضاعة واخلدمات وتعطل سلسلة التوريد، باإلضافة الى التقلب اجلوهري يف أسواق املال 
على مستوى العالم. ومن املتوقع أن تستمر التأثيرات احلالية واملتوقعة لتفشي فيروس كوفيد 19 على 
االقتصاد العاملي واألسواق املالية يف التصاعد. ال يزال كل من حجم ومدة هذه التطورات غير مؤكدين 
يف هذه املرحلة ولكن ميكن أن تؤثر سلًبا على األداء املالي والتدفقات النقدية واملركز املالي للمجموعة. 
نظًرا حلالة عدم التيقن املستمر بشأن الوضع االقتصادي، ال ميكن إجراء تقدير موثوق للتأثير يف تاريخ 

التصريح بهذه البيانات املالية املجمعة.


