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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

� .26إدارة ر�أ�س املال
تهدف �سيا�سة املجموعة �إىل احلفاظ على قاعدة ر�أ�سمالية قوية لتعزيز ثقة امل�ستثمرين والدائنني وال�سوق واجراء تطويرات م�ستقبلية
على �أعمالها .يتكون را�س املال من ر�أ�س املال واالحتياطيات والأرباح املرحلة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة للمجموعة .يقوم جمل�س االدارة
مبراقبة العائد على ر�أ�س املال وم�ستوى توزيعات الأرباح على امل�ساهمني العاديني.
من �أجل حتديد �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ،تقوم املجموعة مبراقبة ر�أ�س املال على �أ�سا�س معدل الرفع املايل .ويتم احت�ساب املعدل
ب�صايف الدين مق�سوما على جمموع ر�أ�س املال .يتم احت�ساب �صايف الدين بناء على القرو�ض ناق�صاً النقد والنقد املعادل� .إن �إجمايل
ر�أ�س املال يتم احت�سابه على �أ�سا�س حقوق امللكية م�ضافاً �إليه �صايف الدين كما هو مبني يف بيان املركز املايل املجمع.
فيما يلي معدالت الرفع املايل بتاريخ بيان املركز املايل:

�إجمايل الدين
ناق�صاً :النقد والنقد املعادل
�صايف الدين
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل را�س املال
معدل الرفع

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

16,587,168
()2,105,342
14,481,826
37,139,100
51,620,926
%28

3,430,000
()1,844,824
1,585,176
25,397,456
26,982,632
%6

ال يوجد تغري يف منهجية املجموعة الدارة ر�أ�س املال خالل ال�سنة.
ال تخ�ضع ال�شركة �إىل متطلبات ر�أ�سمالية مفرو�ضة من جهات خارجية ،فيما عدا احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال وفقاً لقانون ال�شركات
التجارية الكويتي.

 .27ر�أ�س املال وتوزيعات الأرباح
مت يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي الذي عقد يوم � 21أبريل  2010املوافقة على ما يلي:
•
•
•

البيانات املالية املجمعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009؛
تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع �أ�سهم بواقع � 3أ�سهم لكل � 20سهم ،و
الزيادة يف ر�أ�س املال امل�صرح به �إىل  11,300,789دينار كويتي.

بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009مل يتم توزيع �أي �أرباح نقدية ) :2008توزيعات �أرباح نقدية بواقع  30فل�س لل�سهم الواحد
تبلغ  2,948,032دينار كويتي( .بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2010اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة عدم القيام ب�أي توزيعات
�أرباح.

� .28إرتباطات و�إلتزامات حمتملة
كما يف  31دي�سمرب  ،2010بلغت االلتزامات املحتملة للمجموعة  1,454,039دينار كويتي ) 1,675,911 :2009دينار كويتي( فيما يتعلق
بخطابات ال�ضمان.
التزمت املجموعة بدفع ايجار قدره  530,000دينار كويتي ) 650,000 :2009دينار كويتي( فيما يتعلق ب�أر�ض م�ست�أجرة على مدى فرتة
اخلم�س �سنوات املقبلة.
تقف �شركة تابعة طرفاً مدعى عليه يف عدد من الدعاوى الق�ضائية الناجمة عن تنفيذ عمليات يف اطار الن�شاط االعتيادي للأعمال.
وا�ستناداً �إىل الر�أي القانوين ،فان �أع�ضاء جمل�س االدارة ال يتوقعون �أن يكون لنتائج هذه الدعاوى ت�أثري مادي على املركز املايل
للمجموعة.
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خماطر معدالت الفائدة
�إن خماطر معدالت الفائدة هي خماطر التقلبات يف معدالت الفائدة للأر�صدة لدى البنوك واملطلوبات التي حتمل فائدة للمجموعة.
يتم تقييم خماطر معدل الفائدة من خالل قيا�س ت�أثري التغريات املحتملة املعقولة يف حركة معدالت الفائدة.
فيما يلي بيان مبعدالت الفائدة للأدوات املالية التي حتمل فائدة اخلا�صة باملجموعة كما يف بيان املركز املايل :
2010
دينار كويتي
�أدوات مالية ذات معدالت فائدة ثابتة
ح�سابات حتت الطلب
ودائع لأجل
مطلوبات مالية

499,693
7,220,655

�أدوات مالية ذات معدالت فائدة متغرية
مطلوبات مالية

9,366,513

2009
دينار كويتي

140,419
850,000
-

3,430,000

تفرت�ض ال�شركة حدوث تقلبات يف معدالت الفائدة بواقع  25نقطة �أ�سا�س للأدوات املالية ذات معدالت الفائدة املتغرية بتاريخ بيان املركز
املايل وتقدر الت�أثري التايل على �صايف ربح الفرتة وحقوق امللكية بذلك التاريخ .يفرت�ض هذا التحليل ثبات كافة املتغريات الأخرى وخا�صة
معدالت �صرف العمالت الأجنبية .مت القيام بهذا التحليل ب�إ�ستخدام نف�س الأ�س�س املطبقة يف .2009
�صايف ربح /
(خ�سارة) الفرتة
دينار كويتي
2010
التقلبات يف العائد بواقع  25نقطة �أ�سا�س

()23,416

2009
التقلبات يف العائد بواقع  25نقطة �أ�سا�س

()8,575

حقوق امللكية
دينار كويتي
()23,416

()8,575

�إن التقلبات ال�سلبية بواقع  25نقطة �أ�سا�س يف معدالت الفائدة قد ت�ؤدي �إىل نف�س الت�أثري ولكنه عك�سي على �صايف ربح /خ�سارة الفرتة
وحقوق امللكية.
القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن ا�ستبدال الأ�صل به �أو ت�سوية التزام بني �أطراف ذوي معرفة ورغبة يف معامالت على �أ�س�س جتارية.
ومن املفهوم �ضمنياً يف تعريف القيمة العادلة افرتا�ض اال�ستمرارية لأعمال املجموعة وعدم وجود نية �أو حاجة للت�صفية �أو تقلي�ص
عملياتها ب�شكل مادي �أو �أن تتوىل معامالت ب�شروط غري مالئمة.
بر�أي �إدارة املجموعة� ،أن القيمة العادلة التقديرية للموجودات واملطلوبات املالية التي ال يتم ادراجها بالقيمة العادلة بتاريخ بيان
املركز املايل ال تختلف ب�صورة مادية عن القيمة الدفرتية حيث �أنها ذات طبيعة ق�صرية الأجل �أو �أنها �أدوات مالية ذات معدالت فائدة
متغرية.
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فيما يلي التعر�ض ملخاطر العمالت الأجنبية على �أ�سا�س ا�سمي كما يف تاريخ بيان املركز املايل:
2010
دوالر �أمريكي

2009
دوالر �أمريكي

دينار �أردين

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
ار�صدة لدى البنك
قرو�ض
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
�صايف التعر�ض ملخاطر العمالت الأجنبية

670,990
1,885,322
() 24,300,000
()21,743,688

4,959,483
9,360
238,182
() 19,715,018
()2,491,100
( ) 1,344,817
()18,343,910

253,368
331,862
585,230

�صايف التعر�ض ملخاطر العمالت الأجنبية )الدينار الكويتي(

()6,140,417

()7,326,558

165,035

فيما يلي �أ�سعار ال�صرف الهامة املطبقة خالل ال�سنة:

2010
دوالر �أمريكي
دينار �أردين

0.2888
0.4047

متو�سط ال�سعر
2009
0.2887
-

2009

ال�سعر الفعلي
2010

0.2868
-

0.2824
0.3994

�إن �إرتفاع الدينار الكويتي مبقدار %10مقابل العمالت التالية قد ي�ؤدي �إىل زيادة) /نق�ص( حقوق امللكية والربح اواخل�سارة باملبالغ
املعرو�ضة �أدناه� .إن هذا التحليل يفرت�ض ثبات كافة املتغريات الأخرى وبالتحديد معدالت الفائدة .مت القيام بهذا التحليل ب�إ�ستخدام نف�س
الأ�س�س املطبقة يف .2009
حقوق امللكية
دينار كويتي
الت�أثري 2010 -
دوالر �أمريكي
دينار �أردين

173,405
292,628

الت�أثري 2009 -
دوالر �أمريكي

()4,733

الربح �أو
(اخل�سارة)
دينار كويتي
173,405
-

()4,733
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فيما يلي تواريخ الإ�ستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية:
 31دي�سمرب 2010

قرو�ض
دائنون
�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحقات
م�ستحق �إىل �أطراف
ذات �صلة

 31دي�سمرب 2009

القيمة
الدفرتية
دينار كويتي

� 6أ�شهر او اقل

� 12-6شهر

� 2-1سنة

� 5-2سنة

�أكرث من � 5سنوات

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

16,587,168
946,922
1,480,842
436,278

1,903,275
946,922
1,480,842
436,278

2,209,841
-

11,587,810
-

-

886,242
-

509,251

509,251

-

-

-

-

19,960,461

5,276,568

2,209,841

11,587,810

-

886,242

� 12-6شهر
دينار كويتي

� 2-1سنة
دينار كويتي

� 5-2سنة
دينار كويتي

�أكرث من � 5سنوات
دينار كويتي

840,000
880,714
892,460
459,479

740,000
-

1,850,000
-

-

-

-

-

-

-

34,597

-

-

-

-

3,107,250

740,000

1,850,000

-

-

القيمة الدفرتية � 6أ�شهر او اقل
دينار كويتي
دينار كويتي

قرو�ض
3,430,000
دائنون
880,714
م�ستحقات
892,460
�أر�صدة دائنة �أخرى 459,479
م�ستحق �إىل �أطراف
34,597
ذات �صلة
5,697,250
خماطر ال�سوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف احتمال ت�أثري التقلبات التي حتدث يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار ال�صرف الأجنبي ومعدالت الفائدة و�أ�سعار
الأ�سهم .على �إيرادات املجموعة �أو قيمة مقتنياتها من الأدوات املالية� .إن الهدف من عملية �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة التعر�ضات
ملخاطر ال�سوق و�ضبطها يف �إطار حدود مقبولة ،مع الأخذ يف االعتبار الو�صول �إىل احلد الأق�صى من العوائد .ال تتعر�ض املجموعة
ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم.
خماطر العملة
تتمثل خماطر العملة يف خماطر التقلبات يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار
�صرف العمالت الأجنبية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر العمالت الناجتة من املبيعات وامل�شرتيات والقرو�ض املقومة بعملة �أخرى غري عملة التعامل اخلا�صة
للمجموعة ،وعلى وجه اخل�صو�ص الدوالر الأمريكي .قامت االدارة بالطلب من �شركات املجموعة القيام بادارة خماطر ترجمة العمالت
الأجنبية لديها مقابل عملة التعامل اخلا�صة بهم .لدى املجموعة بع�ض اال�ستثمارات يف عمليات �أجنبية والتي تتعر�ض �صايف موجوداتها
ملخاطر ترجمة العمالت الأجنبية.
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فيما يلي احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان للموجودات املالية كما يف تاريخ بيان املركز املايل ح�سب املنطقة اجلغرافية:

الكويت
الأردن

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

8,160,551
1,683,487
9,844,038

6,922,629
6,922,629

فيما يلي حتليل �أعمار املدينون التجاريون وخم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف تاريخ بيان املركز املايل:

االجمايل
دينار كويتي
اقل من 60يوم
مت�أخرة ال�سداد من  90-60يوم
مت�أخرة ال�سداد لأكرث من  90يوم

1,183,388
821,050
2,937,257
4,941,695

2010
املخ�ص�ص
دينار كويتي
5,240
461,078
466,318

االجمايل
دينار كويتي

2009
املخ�ص�ص
دينار كويتي

938,065
734,552
2,073,713
3,746,330

331,200
115,791
446,991

فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها فيما يتعلق باملدينون خالل ال�سنة:

الر�صيد يف  1يناير
امل�ضاف �إىل دمج الأعمال
املحمل خالل ال�سنة
عك�س خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

446,991
70,777
11,406
()62,856
466,318

118,286
331,200
()2,495
446,991

خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية املرتبطة باملطلوبات املالية التي مت ت�سويتها عن طريق
تقدمي النقد �أو �أ�صل مايل �آخر� .إن �إ�سلوب املجموعة يف �إدارة خماطر ال�سيولة هو الت�أكد ،قدر الإمكان ،من توافر ال�سيولة الكافية
لتلبية التزاماتها عند ا�ستحقاقها يف الظروف العادية و�أوقات ال�ضغط ،وذلك دون تكبد �أية خ�سائر غري مقبولة �أو التعر�ض ملخاطر
امل�سا�س ب�سمعة املجموعة.
تقوم املجموعة ب�إدارة خماطر ال�سيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية ،واملراقبة امل�ستمرة للتدفقات النقدية املتوقعة
والفعلية ومطابقة ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية .حتتفظ املجموعة مببالغ كافية من النقد و�أر�صدة لدى البنوك.
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.25

الأدوات املالية

نظرة عامة
نتيجة ال�ستخدام الأدوات املالية ،تتعر�ض املجموعة للمخاطر التالية:
•
•
•

خماطر االئتمان
خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سوق

يبني هذا الإي�ضاح معلومات حول تعر�ض املجموعة لكل من املخاطر �أعاله ،كما يو�ضح �أهداف املجموعة و�سيا�ساتها و�أن�شطتها نحو
قيا�س تلك املخاطر و�إدارتها .تت�ضمن هذه البيانات املالية املجمعة املزيد من الإف�صاحات الكمية.
يتوىل جمل�س �إدارة ال�شركة م�س�ؤولية �إعداد ومراقبة �إطار عمل �إدارة خماطر املجموعة.
مت �إعداد �سيا�سات �إدارة خماطر املجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التى تواجهها املجموعة ،وو�ضع احلدود املنا�سبة للمخاطر ورقابة
املخاطر ،ومراقبة املخاطر والتقيد باحلدود املو�ضوعة .يتم مراجعة �سيا�سات و�أنظمة �إدارة املخاطر ب�صفة دورية لعك�س التغريات
يف �أحوال ال�سوق و�أن�شطة املجموعة .وتهدف املجموعة من خالل التدريب واملعايري والإجراءات الإدارية �إىل تطوير بيئة رقابة بناءة
ومنظمة والتى مبوجبها يدرك كل موظف دوره والتزاماته.
خماطر االئتمان
	�إن خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية للمجموعة يف حال عجز العميل �أو الطرف املقابل يف الأداة املالية عن �سداد التزاماته
التعاقدية ،وتن�ش�أ تلك املخاطر ب�شكل �أ�سا�سي من املدينون والأر�صدة املدينة الأخرى وامل�ستحق من �أطراف ذات �صلة و�أر�صدة لدى
البنوك.
	�إن خماطر االئتمان فيما يتعلق بالأر�صدة املدينة هي خماطر حمدودة نظراً لعدد العمالء الكبري واملتنوع للمجموعة .كما �أن تركز
خماطر االئتمان فيما يتعلق باملدينون التجاريون حمدود ب�سبب قاعدة العمالء الكبرية والغري مرتبطة ببع�ضها البع�ض للمجموعة .يتم
مراقبة املدينون والأر�صدة املدينة الأخرى ب�صفة م�ستمرة بغر�ض حت�صيل املبالغ امل�ستحقة .قامت املجموعة بتكوين خم�ص�ص النخفا�ض
القيمة والذي ميثل تقديرها للخ�سائر غري املحققة فيما يتعلق بالأر�صدة املدينة.
قامت املجموعة بتنفيذ معامالت مع �أطراف ذات �صلة وهم م�ساهمني رئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س �إدارة ومديرين تنفيذيني باملجموعة
ذوي خماطر �إئتمان منخف�ضة.
يتم االحتفاظ ب�أر�صدة لدى البنوك فقط يف م�ؤ�س�سات مالية وبنوك حملية ذات �سمعة ح�سنة ذات ت�صنيفات �إئتمانية عالية.
فيما يلي القيمة الدفرتية للموجودات املالية كما يف  31دي�سمرب والتي متثل احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان للمجموعة:

�أر�صدة مدينة
عموالت م�ستحقة
�سلفيات موظفني
ودائع م�سرتدة
�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
�أر�صدة لدى البنوك

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

4,475,377
172,545
138,138
175,677
846,912
2,055,779
1,979,610
9,844,038

3,299,339
143,436
167,009
30,390
141,244
1,371,145
1,770,066
6,922,629

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

فيما يلي املعلومات املالية اجلغرافية:
 31دي�سمرب
2010

2009

االيرادات
-

الكويت

13,497,590

12,679,385

-

الأردن

4,478,395

-

17,975,985

12,679,385

االجمايل املجمع

جممل الربح
-

الكويت

2,860,652

4,026,626

-

الأردن

456,861

-

3,317,513

4,026,626

االجمايل املجمع
ربح ) /خ�سارة( ال�سنة
-

الكويت

1,369,896

3,204,855

-

الأردن

()616,392

-

م�صاريف غري موزعة

()110,275

()226,014

االجمايل املجمع

643,229

2,978,841

موجودات غري متداولة

الكويت

الأردن

االجمايل

يف  31دي�سمرب 2010

28,838,647

17,586,385

46,425,032

يف  31دي�سمرب 2009

23,942,929

-

23,942,929

موجودات متداولة
يف  31دي�سمرب 2010

9,323,991

2,411,415

11,735,406

يف  31دي�سمرب 2009

7,997,443

-

7,997,443

اجمايل املطلوبات
يف  31دي�سمرب 2010

11,721,083

9,300,255

21,021,338

يف  31دي�سمرب 2009

6,542,916

-

6,542,916
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�إجمايل املطلوبات املجمع

مطلوبات غري موزعة

مطلوبات قطاعات التقارير

النفقات الر�أ�سمالية

�إجمايل املوجودات املجمع

موجودات غري موزعة

موجودات قطاعات التقارير

19,169,748

7,445,213

42,682,957

دينار كويتي

خدمات النقل

148,685

7,908

11,222,034

1,592,630

30,187

4,255,447

 31دي�سمرب 2010
ال�سفر
خدمات التخزين وال�سياحة
وت�أجري العقارات واخلدمات
املتعلقة بها
دينار كويتي
دينار كويتي

21,021,338

()110,275

6,542,916

()226,014

20,911,063

4,711,611

1,505,784

6,316,902

99,507

7,483,308

5,863,698

82,872

17,278,774

11,332,204

58,160,438

31,940,372

11,658,739

4,144,675

31,940,372
-

16,136,958

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

جممعة

-

58,160,438

دينار كويتي

جممعة

خدمات النقل

خدمات التخزين
وت�أجري العقارات

ال�سفر وال�سياحة
واخلدمات
املتعلقة بها

 31دي�سمرب 2009

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

�أرباح جممعة لل�سنة

م�صاريف غري موزعة

�أرباح قطاعات التقارير

اال�ستهالك واالطفاء

م�صاريف فوائد

ايرادات فوائد

�إيرادات جممعة

�إيرادات ما بني القطاعات

ايرادات خارجية

()482,012

3,633,085

954,331

7,000

15,199,735

()183,534

15,383,269

دينار كويتي

خدمات النقل

609,931

381,236

-

-

1,315,535

()154,350

1,469,885

625,585

42,686

-

5,601

1,460,715

()72,136

1,532,851

 31دي�سمرب 2010
ال�سفر
خدمات التخزين وال�سياحة
وت�أجري العقارات واخلدمات
املتعلقة بها
دينار كويتي
دينار كويتي

3,204,855

1,903,152

190,214

106,479

12,679,385

643,229

701,508

38,794

9,729

-

1,572,307

-

()180,181

2,978,841

3,415,425

371,403

233

-

1,562,008

-

1,562,008

1,572,307

12,859,566

()110,275

()912,078

1,492,955

180,252

106,479

9,545,070

()180,181

9,725,251

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

جممعة

()226,014

753,504

4,057,007

954,331

12,601

17,975,985

()410,020

18,386,005

دينار كويتي

جممعة

خدمات النقل

خدمات التخزين
وت�أجري العقارات

ال�سفر وال�سياحة
واخلدمات
املتعلقة بها

 31دي�سمرب 2009

�إن املناطق اجلغرافية للمجموعة تقع يف الكويت والأردن .لدى املجموعة ثالثة قطاعات تقارير ،على النحو املبني �أدناه ،والتي متثل وحدات الأعمال اال�سرتاتيجية يف املجموعة .تقدم وحدات الأعمال
اال�سرتاتيجية خمتلف �أنواع اخلدمات وتدار ب�شكل منف�صل نظراً لأنها تتطلب ا�سرتاتيجيات �أعمال وت�سويق خمتلفة.
خدمات النقل :ت�شغيل خدمات النقل العام وتوفري �أ�سطول من البا�صات التي تعمل بنظام الت�أجري.
خدمات التخزين وت�أجري العقارات :تقدمي خدمات التخزين اجلاف والبارد وتوفري املحالت التجارية وامل�ساحات املكتبية بنظام الت�أجري.
ال�سفر وال�سياحة واخلدمات ذات ال�صلة :تقدمي خدمات حجز تذاكر الطريان وخدمات ال�شحن اجلوي وتقدمي اخلدمات ال�سياحية باخلارج والداخل.

قامت املجموعة بتحديد قطاعاتها على �أ�سا�س التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها ب�صفة منتظمة من قبل رئي�س ال�شئون املالية باملجموعة وهو امل�سئول الرئي�سي عن اتخاذ القرار الت�شغيلي.

 .24قطاعات الت�شغيل
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 .22ربحية ال�سهم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم العائد اىل م�ساهمي ال�شركة بتق�سيم �صايف ربح ال�سنة العائد �إىل م�ساهمي ال�شركة على املتو�سط املرجح
لعدد الأ�سهم القائمة خالل الفرتة.
ال توجد �أ�سهم عادية خمففة حمتملة.
فيما يلي املعلومات ال�ضرورية الحت�ساب ربحية ال�سهم:
2010

2009

�صايف ربح ال�سنة )دينار كويتي( العائد �إىل م�ساهمي ال�شركة

1,259,621

2,978,841

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة

113,007,890

113,007,890

ربحية ال�سهم )الأ�سا�سية واملخففة( )فل�س(

11.15

26.36

 .23معامالت مع �أطراف ذات �صلة
تعترب الأطراف ذات �صلة �إذا كان لأحدهم القدرة على ال�سيطرة على الطرف الآخر �أو ممار�سة ت�أثري هام على الطرف الآخر يف اتخاذ
القرارات املالية �أو الت�شغيلية .تتمثل الأطراف ذات ال�صلة يف امل�ساهمني الرئي�سيني وال�شركات التابعة وال�شركات الزميلة و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة و�أفراد الإدارة التنفيذية للمجموعة و�أفراد عائالتهم املقربني وال�شركات التي يكونوا فيها مالك رئي�سيني �أو ب�إمكانهم
ممار�سة ت�أثري هام عليها.
ال حتمل الأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة املدرجة يف بيان املركز املايل �أي فوائد وال توجد �شروط �سداد متفق عليها .وبالتايل ،فانه
يتم التعامل مع هذه الأر�صدة على �أنها م�سرتدة عند الطلب.
خالل ال�سنة ،قامت املجموعة بتنفيذ معامالت مع الأطراف ذات ال�صلة لبيع � /شراء الب�ضائع واخلدمات بنف�س ال�شروط املتفق عليها
مع الأطراف الأخرى.
فيما يلي �إجمايل قيمة املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة والأر�صدة القائمة وامل�ستحقة بخالف تلك املو�ضحة ب�أماكن �أخرى يف
البيانات املالية املجمعة.
قيمة املعاملة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009
2010
دينار كويتي
دينار كويتي
مبيعات تذاكر الطريان
امل�ساهمني الرئي�سيني

950,239

�أر�صدة مدينة �أخرى
�أطراف ذات �صلة �أخرى

50,396

م�صاريف عمومية و�إدارية
�أطراف ذات �صلة اخرى

307,134

981,004

48,012

-

الر�صيد امل�ستحق
يف  31دي�سمرب
2009
2010
دينار كويتي
دينار كويتي
1,632,361

423,418

()509,251

1,007,122

364,023

()34,597

خالل ال�سنة ،بلغت قيمة الرواتب واملزايا ق�صرية الأجل الأخرى املدفوعة �إىل �أع�ضاء االدارة العليا  532,852دينار كويتي
) 451,910 :2009دينار كويتي(.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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 .17تكاليف الت�شغيل

تكاليف موظفني
�إيجار
عمليات و�صيانة �أ�سطول املركبات
تكاليف �أخرى

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

4,581,041
131,751
4,882,653
1,006,020
10,601,465

3,378,238
133,512
2,921,816
316,041
6,749,607

 .18م�صاريف عمومية و�إدارية

تكاليف موظفني
�إيجار مكتب
اال�صالح وال�صيانة
احلمالت الرتويجية للمبيعات واالعالنات
املرافق
تعيني موظفني وت�أجري معدات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�أتعاب مهنية
ت�أمني
م�صاريف �سفر
اال�شرتاك والع�ضوية
املطبوعات والقرطا�سية
م�صاريف �أخرى

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

1,419,141
208,262
183,596
74,492
178,784
74,492
11,406
92,166
75,655
37,287
74,655
48,159
274,496
2,752,591

1,002,177
162,147
111,639
77,161
165,209
36,551
331,200
61,306
41,922
37,737
32,737
36,171
10,312
2,106,269

 .19الزكاة
متثل الزكاة التزام املجموعة بدفع %1من �صايف الربح مبوجب �أحكام القانون رقم  46ل�سنة  2006وقرارات وزارة املالية.

 .20ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
يتم احت�ساب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بواقع %1من �صايف ربح ال�سنة بعد خ�صم املحول �إىل االحتياطي الإجباري.
� .21ضريبة دعم العمالة الوطنية
متثل �ضريبة دعم العمالة الوطنية التزام املجموعة ب�سداد % 2.5من �صايف الأرباح مبوجب �أحكام القانون رقم  19ل�سنة  2000وقرارات
وزارة املالية.
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ي�ستحق �سداد التزامات عقود الت�أجري التمويلي كما يلي:

�أقل من �سنة
بني �سنة و � 5سنوات

احلد الأدنى ملدفوعات
الت�أجري امل�ستقبلية

الفائدة

2010
دينار كويتي

2010
دينار كويتي

القيمة احلالية
للحد الأدنى
ملدفوعات الت�أجري
2010
دينار كويتي

224,406
592,306
816,712

65,677
96,841
162,518

158,729
495,465
654,194

 .15دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى

دائنون جتاريون
م�ستحقات وخم�ص�صات
دفعات مقدمة من العمالء
�أر�صدة دائنة �أخرى
توزيعات �أرباح م�ستحقة

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

946,922
729,872
71,329
1,118,889
361,953
3,228,965

880,714
1,096,479
29,476
84,318
375,161
2,466,148

مت تو�ضيح تعر�ض املجموعة ملخاطر العمالت وخماطر ال�سيولة املتعلقة بالدائنون التجاريون والأر�صدة الدائنة يف �إي�ضاح .25

� .16إيرادات ت�شغيلية

�إيرادات النقل
�إيرادات الدعم
�إيرادات من عموالت
�إيرادات الت�أجري الت�شغيلي )�أ�سطول املركبات واملخازن(

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

10,875,128
1,621,908
1,460,715
4,018,234
17,975,985

6,417,883
1,530,726
4,730,776
12,679,385

يف عام  ،2009قامت �شركة تابعة مقرها الأردن بابرام اتفاقية مع �سلطات النقل املعنية يف البالد والتي مبوجبها �سوف تتلقى منحة
بقيمة  17.2مليون دينار �أردين ) 6.87مليون دينار كويتي( على مدى ال�سنوات الأربع القادمة .تخ�ضع هذه املنحة ال�ستيفاء �شروط معينة
من�صو�ص عليه يف االتفاقية املتعلقة مب�ستوى وجودة اخلدمات املقدمة �إىل امل�سافرين وا�ستبدال املركبات بعد عدد معني من ال�سنني.
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فيما يلي �شروط و�أحكام القرو�ض القائمة:
العملة

 31دي�سمرب 2010
�سنة اال�ستحقاق
القيمة
القيمة
الدفرتية
اال�سمية
دينار كويتي دينار كويتي

 31دي�سمرب 2009
القيمة
القيمة
الدفرتية
اال�سمية
دينار كويتي دينار كويتي

م�ضمون

دوالر امريكي

2017

8,472,000

5,972,819

-

-

م�ضمون

دينار أردني

7,220,655 2017 – 2011

7,220,655

-

-

غري م�ضمون

دوالر أمريكي

2015

889,500

-

-

غري م�ضمون
التزامات مبوجب عقود
الت�أجري التمويلي
االجمايل

دينار كويتي

1,850,000 2012 – 2010

1,850,000

3,430,000

3,430,000

دينار أردني

654,194 2013 – 2012

654,194

-

-

16,587,168

3,430,000

3,430,000

889,500

19,086,349

قرو�ض لأجل م�ضمونة
خالل ال�سنة ،ح�صلت املجموعة على قر�ض لأجل بقيمة  30مليون دوالر �أمريكي ) 8.47مليون دينار كويتي( من م�ؤ�س�سة مالية عاملية يتكون
من �شريحتني بقيمة  21.15مليون دوالر �أمريكي ) 5.97مليون دينار كويتي( ومبلغ  8.85مليون دوالر �أمريكي ) 2.5مليون دينار كويتي( على
التوايل .مت �صرف ال�شريحة الأوىل خالل ال�سنة وت�ستحق ال�سداد على  12ق�سط ن�صف �سنوي اعتبارا من  15دي�سمرب  .2011ي�ستخدم
هذا القر�ض وفقاً لل�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية القر�ض ويحمل معدل فائدة ب�سعر الليبور ملدة �ستة �أ�شهر باال�ضافة
اىل فائدة � % 3سنوياً )كما يف  31دي�سمرب  2010بلغ معدل الفائدة الفعلي� % 3.46سنويا( .مت ا�ستخدام مبلغ هذا القر�ض لتمويل عمليات
اال�ستحواذ .هذا القر�ض م�ضمون با�ستثمار ال�شركة يف ال�شركة املتكاملة للنقل املتعدد امل�ساهمة العامة املحدودة ،وا�ستثمار بن�سبة %49يف
�شركة جمموعة النقل والتخزين العقارية ذ.م.م.
يف  31دي�سمرب  ،2010تت�ضمن القرو�ض لأجل امل�ضمونة قرو�ض من بنوك تتعامل مع �شركة تابعة �أجنبية مببلغ  18,078,756دينار �أردين
) 7,220,655دينار كويتي( .حتمل هذه القرو�ض معدل فائدة فعلي يرتاوح بني  % 7.75و � %10.5سنوياً وت�ستحق ال�سداد خالل � 7سنوات.
هذه القرو�ض م�ضمونة ب�أ�ساطيل بع�ض ال�شركات التابعة.
قرو�ض لأجل غري م�ضمونة
يف  31دي�سمرب  ،2010تت�ضمن القرو�ض لأجل قرو�ض غري م�ضمونة من بنوك مببلغ  1,850,000دينار كويتي ) 31دي�سمرب :2009
 3,430,000دينار كويتي( .يحمل القر�ض معدل فائدة فعلي يرتاوح بني  31) % 5.29 - % 5.0دي�سمرب  (% 5.5 - % 5.29 :2009وت�ستحق
ال�سداد على �ستة �أق�ساط ربع �سنوية مت�ساوية على مدى ال�سنتني القادمتني .ي�ستخدم هذا القر�ض مبوجب ال�شروط والأحكام املن�صو�ص
عليها يف اتفاقية القر�ض.
يف  31دي�سمرب  ،2010تت�ضمن القرو�ض لأجل قرو�ض غري م�ضمونة مت احل�صول عليها من قبل بنك مببلغ  3,101,464دوالر �أمريكي
) 889,500دينار كويتي( .يحمل هذا القر�ض معدل فائدة فعلي يرتاوح بني ٪ 5.75 - ٪ 5.0ويتم �سدادها على � 6أق�ساط ربع �سنوية مت�ساوية
على مدى � 5سنوات قادمة .ي�ستخدم هذا القر�ض مبوجب ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية القر�ض.
التزامات مبوجب عقود الت�أجري التمويلي
يف  31دي�سمرب  ،2010مت �ضمان االلتزامات مبوجب عقود الت�أجري التمويلي ب�سيارات مت احل�صول عليها مقابل عقود االيجار .حتمل هذه
املبالغ معدل فائدة فعلي يرتاوح بني 1٪16.0 - ٪ 10.0وت�ستحق ال�سداد ب�أق�ساط �شهرية ملدة ثالث �سنوات.
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 .11ر�أ�س املال
2009

2010
عدد الأ�سهم

دينار كويتي

عدد الأ�سهم

دينار كويتي

قيد اال�صدار يف  1يناير

98,267,730

9,826,773

98,267,730

9,826,773

ا�صدار �أ�سهم منحة

14,740,160

1,474,016

-

-

قيد اال�صدار يف  31دي�سمرب – مدفوعة بالكامل

113,007,890

11,300,789

98,267,730

9,826,773

�أ�سهم م�صرح بها – القيمة اال�سمية  100فل�س

113,007,890

11,300,789

98,267,730

9,826,773

� .12إحتياطي قانوين
وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية الكويتي لعام  1960وتعديالته وعقد الت�أ�سي�س لل�شركة ،يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل
االحتياطي القانوين حتى ي�صل �إجمايل االحتياطي �إىل  % 50من را�س مال ال�شركة املدفوع� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع �إال
ل�ضمان توزيع �أرباح ت�صل �إىل  %5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها الأرباح املرحلة مبثل هذه التوزيعات.

� .13إحتياطي عام
وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل االحتياطي االختياري ،ميكن وقف تلك التحويالت ال�سنوية بقرار من
امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي بناءاً على تو�صية �أع�ضاء جمل�س الإدارة .ال يوجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.

 .14قرو�ض
 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دينار كويتي

دينار كويتي

قرو�ض لأجل م�ضمونة

13,193,474

-

قرو�ض لأجل غري م�ضمونة

2,739,500

3,430,000

التزامات مبوجب عقود الت�أجري التمويلي

654,194

-

16,587,168

3,430,000

اجلزء ق�صري الأجل

4,113,116

1,580,000

اجلزء طويل الأجل

12,474,052

1,850,000

16,587,168

3,430,000

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

 .8املخزون

املخازن وقطع الغيار
ب�ضائع بالطريق
ناق�صاً :خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

1,011,380
64,720
1,076,100
()59,915
1,016,185

509,926
66,057
575,983
575,983

 .9مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

مدينون جتاريون
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

4,941,695
()466,318
4,475,377

3,746,330
()446,991
3,299,339

�سلفيات موظفني
عموالت م�ستحقة
ودائع ومدفوعات مقدماً
�أر�صدة مدينة �أخرى

138,138
172,545
925,128
846,912
6,558,100

167,009
143,436
454,463
141,244
4,205,491

يت�ضمن بند مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى مبلغ  1,103,490دينار كويتي والذي قامت ال�شركة برفع دعوى ق�ضائية ال�سرتداده.
مل ت�صدر املحكمة حكمها بعد يف هذا ال�ش�أن� ،إال �أنه وا�ستناداً �إىل الر�أي القانوين واملعلومات الأخرى ،فان �إدارة ال�شركة على قناعة
ب�أنه �سوف يتم ا�سرتداد املبلغ بالكامل.
مت االف�صاح عن تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان وخماطر العمالت وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتبطة باملدينون التجاريون
والأر�صدة املدينة الأخرى يف �إي�ضاح .25

 .10النقد والنقد املعادل

نقد يف ال�صندوق
�أر�صدة لدى البنك
ح�سابات جارية
ح�سابات حتت الطلب
ودائع لأجل
-

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

125,732

74,758

1,479,917
499,693
2,105,342

779,647
140,419
850,000
1,844,824

يرتاوح معدل الفائدة الفعلي على ح�سابات الودائع بني % 0.25و� % 0.3سنوياً ) 31دي�سمرب  % 0.25 :2009و� % 4.50سنوياً(.
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 .6موجودات غري ملمو�سة
متثل املوجودات غري امللمو�سة تراخي�ص مملوكة من �شركات تابعة �أجنبية يتم ا�صدارها من قبل �سلطات النقل املخت�صة والتي متنحهم
حقوق ومزايا ت�شغيل الأعمال يف منطقة حمددة.
دينار كويتي
التكلفة
الر�صيد يف  1يناير 2010
ا�ستحواذات من خالل دمج الأعمال )اي�ضاح (4
ت�أثري احلركة يف �أ�سعار �صرف العمالت
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

10,433,377
9,729
10,443,106

االطفاء وخ�سائر االنخفا�ض يف القمية
الر�صيد يف  1يناير 2010
االطفاء لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

911,665
911,665

القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2010
يف  31دي�سمرب 2009

9,531,441
-

-

 .7موجودات �ضريبية م�ؤجلة
تتعلق ال�ضريبة امل�ؤجلة بال�شركات التابعة الأجنبية وترتبط مبا يلي:
موجودات

ال�صايف

مطلوبات

2010

2009

2010

2009

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

-

-

-

10,772

-

-

-

-

8,388

-

-

-

-

55,921

-

-

-

-

335,685

-

-

-

-

410,766

-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف
حت�صيلها
خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة
8,388
احلركة وتالفة
املوجودات
قيمة
انخفا�ض
55,921
خ�سائر مرتاكمة مقبولة من
قبل �إدارة �ضريبة الدخل 335,685
410,766
10,772

تت�ضمن �ضريبة الدخل املدرجة يف بيان الدخل املجمع �ضريبة دخل م�ؤجلة مببلغ  864دينار كويتي.
مت التو�صل �إىل ت�سوية نهائية مع �إدارة �ضريبة املبيعات والدخل حتى ال�سنة املنتهية يف  2008لل�شركات التابعة الأجنبية با�ستثناء �شركة
البطاقات الذكية ال�شاملة ،التي قدمت اقرارها ال�ضريبي لل�سنة املنتهية يف  2008والذي يتم مراجعته من قبل �إدارة �ضريبة املبيعات
والدخل.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب 2009

اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر
االنخفا�ض يف القمية
كما يف  1يناير 2009
املحمل على ال�سنة
متعلق باال�ستبعادات
كما يف  31دي�سمرب 2009

التكلفة
كما يف  1يناير 2009
ا�ضافات
ا�ستبعادات
كما يف  31دي�سمرب 2009

-

-

-

دينار كويتي

�أر�ض

5,600,000

-

5,600,000
5,600,000

دينار كويتي

�أر�ض م�ست�أجرة

6,118,847

111,204
373,677
484,881

923,917
5,679,811
6,603,728

دينار كويتي

مباين

154,853

47,353
12,723
60,076

91,530
123,399
214,929

دينار كويتي

مباين جاهزة

9,811,522

6,144,124
1,319,514
()3,234,294
4,229,344

14,592,560
4,610,591
()5,162,285
14,040,866

دينار كويتي

�أ�سطول
�/سيارات

133,162

454,013
53,012
507,025

577,427
62,760
640,187

دينار كويتي

�أثاث وتركيبات

427,354

404,925
81,335
()63
486,197

576,980
336,773
()202
913,551

دينار كويتي

معدات مكتبية

211,393

321,044
62,891
383,935

407,273
188,055
595,328

دينار كويتي

�أدوات و�آالت

1,295,062

-

617,677
677,385
1,295,062

23,752,193

7,482,663
1,903,152
()3,234,357
6,151,458

دينار كويتي

17,787,364
17,278,774
()5,162,487
29,903,651

�أعمال
را�سمالية قيد
التنفيذ
دينار كويتي

االجمايل
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731,315

-

731,315

715,266

16,049

دينار
كويتي

�أر�ض

5,240,000

360,000
360,000

5,600,000

-

5,600,000
-

دينار كويتي

�أر�ض
م�ست�أجرة

5,995,248

484,881
409,102
893,983

182,800
6,889,231

95,528

6,603,728
7,175

174,436

60,076
24,457
84,533

39,330
258,969

-

214,929
4,710

دينار كويتي دينار كويتي

مباين

17,548,474

4,229,344
1,955,109
()109,457
6,074,996

38,000
()169,208
23,623,470

6,744,049

14,040,866
2,969,763

دينار كويتي

�أ�سطول
مباين جاهزة
�/سيارات

الأر�ض امل�ست�أجرة هي �أر�ض م�ست�أجرة من وزارة املالية – �إدارة عقود �أمالك الدولة .وعقد االيجار قابل للتجديد قبل انهائه.

�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب 2010

اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر
االنخفا�ض يف القيمة
كما يف  1يناير 2010
املحمل على ال�سنة
متعلق باال�ستبعادات
كما يف  31دي�سمرب 2010

التكلفة
كما يف  1يناير 2010
ا�ضافات
ا�ستحواذات من خالل دمج
الأعمال )اي�ضاح (4
حتويالت
ا�ستبعادات
كما يف  31دي�سمرب 2010

 .5ممتلكات ومعدات

141,040

507,025
57,088
564,113

4,550
705,153

32,399

640,187
28,017

دينار كويتي

�أثاث
وتركيبات

780,772

486,197
253,813
()1
740,009

149,906
()60
1,520,781

271,180

913,551
186,204

دينار كويتي

281,359

383,935
85,773
()22,437
447,271

()25,030
728,630

81,068

595,328
77,264

دينار كويتي

معدات مكتبية �أدوات و�آالت

5,002,678

-

()414,586
()71,924
5,002,678

-

1,295,062
4,194,126

35,895,322

6,151,458
3,145,342
()131,895
9,164,905

()266,222
45,060,227

7,939,490

29,903,651
7,483,308

�أعمال
را�سمالية قيد االجمايل
التنفيذ
دينار كويتي دينار كويتي

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

� .4شراء �شركات تابعة
خالل ال�سنة ،امتلكت ال�شركة ن�سبة %51كح�صة م�سيطرة يف ال�شركة املتكاملة للنقل املتعدد �ش.م.ع.م ب�شراء ح�ص�ص ا�ضافية مقدارها
 %50من الأ�سهم وحقوق الت�صويت من خالل �ضخ ر�أ�س مال مببلغ  6,149,581وحققت �شهرة بقيمة  531,627دينار كويتي� .إن التفا�صيل
املتعلقة باملبلغ املحول واملوجودات امل�شرتاة واملطلوبات املتكبدة كما يف تاريخ ال�شراء مو�ضحة �أدناه.
خالل ال�سنة ،امتلكت ال�شركة %100كح�صة م�سيطرة يف ال�شركة الكويتية ال�صينية للبا�صات ذ.م.م ب�شراء ح�ص�ص ا�ضافية من حقوق
امللكية وحقوق الت�صويت مقدرها %55مقابل  161,185دينار كويتي ،وحققت �شهرة بقيمة  55,000دينار كويتي� .إن التفا�صيل املتعلقة
باملبلغ املحول واملوجودات امل�شرتاة واملطلوبات املتكبدة كما يف تاريخ ال�شراء مو�ضحة �أدناه.
ال�شركة املتكاملة
للنقل املتعدد
�ش.م.ع.م
دينار كويتي

ال�شركة الكويتية
ال�صينية للبا�صات
ذ.م.م
دينار كويتي

دينار كويتي

ممتلكات ومعدات

7,938,801

689

7,939,490

موجودات غري ملمو�سة

10,433,377

-

10,433,377

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

420,728

-

420,728

ا�ستثمارات �أخرى

973

-

973

املخزون

317,519

50,641

368,160

مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى

630,168

48,652

678,820

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()70,777

-

()70,777

نقد لدى البنك

34,325

108,660

142,985

قرو�ض

()6,895,104

-

()6,895,104

دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

()1,663,624

()15,579

()1,679,203

القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة

11,146,386

193,063

11,339,449

ح�ص�ص غري م�سيطرة

()5,424,574

-

()5,424,574

القيمة العادلة ل�صايف املوجودات امل�شرتاة

5,721,812

193,063

5,914,875

القيمة الدفرتية للمقتنيات القائمة

()103,858

()86,878

()190,736

ال�شهرة

531,627

55,000

586,627

مقابل ال�شراء

6,149,581

161,185

6,310,766

نقد لدى البنك

()34,325

()108,660

()142,985

�صايف التدفقات النقدية ال�صادرة عند ال�شراء

6,115,256

52,525

6,167,781

االجمايل

ترتبط ال�شهرة ب�شكل رئي�سي بالتكامل املتوقع حتقيقه نتيجة التكامل بني ال�شركات التابعة يف الأن�شطة احلالية للمجموعة.
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يف بداية االتفاقية �أو عند مراجعتها ،تقوم املجموعة بف�صل املدفوعات واملبالغ الأخرى املطلوبة مبوجب هذه االتفاقية �إىل مدفوعات
ومبالغ �إيجار ومدفوعات ومبالغ لبنود �أخرى على �أ�سا�س القيمة العادلة الن�سبية .عند �إبرام املجموعة عقد �إيجار متويلي والذي ال يتم
مبوجبه ف�صل املدفوعات ب�شكل موثوق فيه ،فانه يتم االعرتاف بالأ�صل �أو االلتزام مببلغ ي�ساوي القيمة العادلة للأ�صل.
الحقاً يتم تخفي�ض االلتزام عند �سداد املدفوعات ويتم اثبات التكاليف التمويلية ذات ال�صلة على االلتزام با�ستخدام معدل االقرتا�ض
املتزايد للمجموعة.
ع) �إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
تتكون �إيرادات التمويل من �إيرادات الفوائد على الأموال امل�ستثمرة .يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد عند ا�ستحقاقها يف بيان الدخل
املجمع با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تتكون تكاليف التمويل من م�صروف الفائدة على القرو�ض.
ف) املنح احلكومية
	�إن املنح احلكومية التي تعو�ض املجموعة عن دعم اخلدمات والتي ت�ؤدي �إىل حت�سني م�ستوى ونوعية خدمات النقل يتم ت�سجيلها يف
الأرباح �أو اخل�سائر ك�إيرادات عندما ت�صبح املنح م�ستحقة القب�ض وتت�أكد الإدارة من التزامها بال�شروط املرتبطة باملنحة.
�ص) ربحية ال�سهم
تقدم املجموعة بيانات ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة بالن�سبة لأ�سهمها العادية .يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية بتق�سيم الربح
�أو اخل�سارة العائدة �إىل امل�ساهمني العاديني بال�شركة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة ،ويتم تعديلها
بالأ�سهم اململوكة اخلا�صة .يتم حتديد ربحية ال�سهم املخففة عن طريق تعديل العائد �إىل امل�ساهمني العاديني واملتو�سط املرجح لعدد
الأ�سهم العادية القائمة واملعدلة بالأ�سهم اململوكة اخلا�صة وذلك بت�أثري جميع الأ�سهم العادية املحتملة املخففة.
ق) تقارير القطاعات
القطاع هو جزء مميز من املجموعة يقوم ب�أن�شطة الأعمال التي يحقق منها الإيرادات ويتكبد التكاليف .يتم ا�ستخدام قطاعات الت�شغيل
من قبل �إدارة املجموعة لتخ�صي�ص املوارد وتقييم الأداء� .إن قطاعات الت�شغيل التي تظهر خ�صائ�ص اقت�صادية ومنتجات وخدمات وفئة
العمالء )حيثما كان ذلك منا�سبا( مت�شابهة ،يتم جتميعها و�إدراجها كقطاعات بتقارير م�ستقلة.
قطاع الت�شغيل هو جزء من املجموعة يقوم ب�أن�شطة الأعمال التي يحقق منها الإيرادات ويتكبد التكاليف ،مبا يف ذلك الإيرادات
وامل�صروفات التي تتعلق باملعامالت مع �أي جزء �آخر يف املجموعة .تتم مراجعة النتائج الت�شغيلية جلميع قطاعات الت�شغيل وب�شكل
منتظم من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة التخاذ قرارات ب�ش�أن املوارد التي يتعني تخ�صي�صها للقطاع وتقييم �أدائها ،والتي يتوفر
ب�ش�أنها معلومات مالية منف�صلة.
نتائج القطاع التي يتم تقدميها �إىل اللجنة التنفيذية للمجموعة ت�شمل البنود املتعلقة مبا�شرة بالقطاع وكذلك تلك التي ميكن توزيعها
ب�صورة معقولة .ت�شمل البنود غري املوزعة ب�صورة رئي�سية موجودات ال�شركة وامل�صاريف الأخرى التي تتطلبها اللوائح.
النفقات الر�أ�سمالية للقطاع هي �إجمايل التكلفة املتكبدة خالل ال�سنة ل�شراء املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة بخالف
ال�شهرة.
ر) املعايري والتف�سريات اجلديدة التي مل يتم تطبيقها بعد:
مت �إ�صدار عدد من املعايري والتعديالت على املعايري والتف�سريات اجلديدة والتي ال ت�سري بعد على ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2010ومل يتم تطبيقها عند �إعداد هذه البيانات املالية .من غري املتوقع �أن يكون لأي منها ت�أثري هام على البيانات املالية املجمعة
للمجموعة.

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

ك) ال�ضريبة
ال�ضريبة تت�ضمن ال�ضريبة احلالية وامل�ؤجلة املتعلقة بال�شركات التابعة الأجنبية ويتم �إثباتها يف بيان الدخل املجمع مبوجب القوانني
النافذة يف الدولة التي تعمل فيها ال�شركات التابعة.
	�إن ال�ضريبة احلالية هي ال�ضريبة امل�ستحقة الدفع �أو القب�ض املتوقعة من الإيرادات �أو اخل�سائر اخلا�ضعة لل�ضريبة للفرتة ،با�ستخدام
املعدالت ال�ضريبية ال�سائدة يف تاريخ اعداد التقرير ،و�أي تعديالت على ال�ضريبة امل�ستحقة فيما يتعلق بالفرتات ال�سابقة.
تتحقق ال�ضريبة امل�ؤجلة فيما يتعلق بالفروق امل�ؤقتة بني القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات لأغرا�ض اعداد التقارير املالية واملبالغ
امل�ستخدمة للأغرا�ض ال�ضريبية.
يتم قيا�س ال�ضريبة امل�ؤجلة وفقاً ملعدالت ال�ضريبة املتوقع تطبيقها على الفروق امل�ؤقتة عند عك�سها ،مبوجب القوانني النافذة �أو
القوانني النافذة على نحو دائم بتاريخ �إعداد التقرير.
يتم التقا�ص بني املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة عند ثبوت احلق القانوين يف التقا�ص بني املطلوبات واملوجودات ال�ضريبية
احلالية ،وعندما تخ�ضع �إىل �ضريبة الدخل املفرو�ضة من قبل نف�س ال�سلطات ال�ضريبية لنف�س املن�ش�أة اخلا�ضعة لل�ضريبة� ،أو ملن�ش�أة
�أخرى خا�ضعة لل�ضريبة� ،إال �أن لديهم الرغبة يف ت�سوية املطلوبات واملوجودات ال�ضريبية احلالية على �أ�سا�س ال�صايف �أو حتقق
املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية اخلا�صة بهم يف �آن واحد.
تتحقق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة للخ�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة ،والتخفي�ضات ال�ضريبية والفروق امل�ؤقتة القابلة للخ�صم
ال�ضريبي �إىل املدى الذي يكون من املحتمل �أن تكون الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة امل�ستقبلية متاحة مقابل ما ميكن ا�ستخدامهم فيه.
يتم مراجعة املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة بتاريخ اعداد كل تقرير ويتم تخفي�ضها �إىل احلد الذي مل يعد ممكناً معه حتقق اال�ستفادة
ال�ضريبية.
ل) الزكاة
يتم ح�ساب الزكاة وفقا ملتطلبات القانون رقم  46لعام  2006وتقيد يف بيان الدخل املجمع.
م) ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
حتت�سب ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة  ٪1من �صايف ربح ال�سنة بعد خ�صم التحويل �إىل االحتياطي الإجباري.
ن) �ضريبة دعم العمالة الوطنية
حتت�سب �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرارات وزارة املالية ويتم حتميله على بيان الدخل املجمع.
�س) مدفوعات الت�أجري
يتم �إثبات املدفوعات مبوجب عقود الت�أجري الت�شغيلي يف بيان الدخل املجمع على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري .ويتم
ت�سجيل حوافز الت�أجري امل�ستلمة كجزء من �إجمايل م�صروف الت�أجري على مدى فرتة الت�أجري.
متثل االلتزامات مبوجب عقود الت�أجري التمويلي املوجودات املكت�سبة مبوجب الت�أجري التمويلي التي تتم ر�سملتها بالقيمة احلالية للحد
الأدنى ملدفوعات الت�أجري يف بداية فرتة الت�أجري ويتم �إدراجها �ضمن املمتلكات واملعدات .ويتم توزيع احلد الأدنى ملدفوعات التمويل
مبوجب عقود الت�أجري التمويلي بني م�صروف التمويل وتخفي�ض االلتزام القائم .يتم توزيع م�صروف التمويل على كل فرتة خالل مدة
عقد الت�أجري بحيث حتقق معدل فائدة دوري ثابت على الر�صيد املتبقي من االلتزام.
حتديد ما �إذا كانت االتفاقية تت�ضمن عقود ت�أجري
يف بداية االتفاقية ،حتدد املجموعة ما اذا كانت هذه االتفاقية تت�ضمن عقد ت�أجري .يكون الأ�صل املحدد مو�ضوع عقد االيجار اذا كان
تنفيذ االتفاقية يعتمد على ا�ستخدام هذا الأ�صل .متنح االتفاقية حق ا�ستخدام الأ�صل اذا كانت االتفاقية متنح املجموعة حق ال�سيطرة
على ا�ستخدام الأ�صل.
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متثل القيمة القابلة للإ�سرتداد للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد التابعة له القيمة الأعلى بني القيمة الت�شغيلية والقيمة العادلة للأ�صل
ناق�صاً تكاليف البيع .عند تقدير القيمة الت�شغيلية يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل قيمتها احلالية با�ستخدام �سعر
خ�صم منا�سب يعك�س تقديرات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر املحددة للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد .وبغر�ض اختبار
الإنخفا�ض يف القيمة ،يتم جمع املوجودات التي ال ميكن اختبارها ب�صورة فردية يف جمموعات �أ�صغر بالن�سبة للموجودات التى تنتج
تدفقات نقدية من الإ�ستخدام امل�ستمر وامل�ستقلة ب�شكل كبري عن التدفقات النقدية للموجودات الأخرى �أو وحدة �إنتاج النقد .وفقا
الختبار �سقف ال�شريحة الت�شغيلية ،ولأغرا�ض اختبار انخفا�ض قيمة ال�شهرة يتم جتميع وحدات �إنتاج النقد التي توزعت عليها ال�شهرة
بحيث يعك�س م�ستوى اختبار انخفا�ض القيمة �أقل م�ستوى ملراقبة ال�شهرة وذلك لأغرا�ض التقارير الداخلية� .إن ال�شهرة املكت�سبة يف
دمج الأعمال يتم توزيعها على جمموعات من وحدات �إنتاج النقد التي من املتوقع �أن ت�ستفيد من ت�ضافر قوى الدمج.
يتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع .يتم توزيع خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املتعلقة بوحدة �إنتاج النقد
لتخفي�ض القيمة الدفرتية لأي �شهرة خم�ص�صة لوحدة �إنتاج النقد )جمموعة من وحدات �إنتاج النقد( �أوالً ثم لتخفي�ض القيمة الدفرتية
للموجودات الأخرى لوحدات �إنتاج النقد بالتنا�سب على �أ�سا�س القيمة الدفرتية لكل �أ�صل يف الوحدة.
ال يتم عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة بالن�سبة لل�شهرة .فيما يتعلق باملوجودات الأخرى ،يجري تقييم خ�سائر انخفا�ض القيمة
املعرتف بها يف فرتات �سابقة يف تاريخ كل بيان مركز مايل لأي م�ؤ�شرات على نق�ص �أو انتفاء وجود اخل�سارة .يتم عك�س خ�سارة
االنخفا�ض يف القيمة �إذا كان هناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة لتحديد املبلغ القابل لال�سرتداد.
يتم عك�س خ�سارة انخفا�ض القيمة فقط �إىل احلد الذى ال تزيد فيه القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة الدفرتية التى كان �سيتم
حتديدها ،بال�صايف بعد اال�ستهالك �أو الإطفاء ،يف حال عدم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة.
ح) خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
املوظفني الكويتيني
	�إن حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية الأخرى اخلا�صة باملوظفني الكويتيني يتم تغطيتها ح�سب �أنظمة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية والتي يتم مبوجبها حت�صيل ا�شرتاكات �شهرية من ال�شركة والعاملني على �أ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب .يتم حتميل
ح�صة ال�شركة من امل�ساهمات يف هذا النظام وهو نظام تقاعدي ذو م�ساهمات حمددة على بيان الدخل املجمع يف ال�سنة التي تتعلق
بها.
املوظفني الأجانب
ي�ستحق املوظفني الأجانب مكاف�أة نهاية خدمة وفقاً لن�صو�ص قانون العمل الكويتي واللوائح الداخلية لل�شركة على �أ�سا�س مدة اخلدمة
و�آخر راتب والعالوات املدفوعة الأخرى .لقد مت عمل خم�ص�ص لهذا االلتزام غري املمول والذي ميثل خطة تقاعدية ذات منافع حمددة
ويتم احت�سابه على افرتا�ض �إنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ بيان املركز املايل.
ط) املخ�ص�صات
يتم حتقق املخ�ص�ص يف حال كان على املجموعة ،نتيجة حلدث ما�ضي ،التزامات قانونية حالية �أو ا�ستداللية ميكن تقديرها ب�شكل
موثوق فيه ويكون من املحتمل �أن يتطلب ت�سوية هذا االلتزام تدفق منافع اقت�صادية خارج املجموعة .يتم حتديد املخ�ص�صات بخ�صم
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة مبعدل يعك�س تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر اخلا�صة باملطلوبات .يتم
�إدراج اخل�صم كتكاليف متويل.
ي) حتقق الإيراد
 تتحقق االيرادات من تقدمي اخلدمات عندما يتم تقدمي اخلدمات وميكن تقدير ناجت املعاملة ب�صورة موثوق منها. تتحقق �إيرادات العموالت على تذاكر الطريان عند بيع التذاكر .ويتم حتقق املطالبات القابلة لال�سرتداد فقط عندما تثبت�إمكانية اال�سرتداد.
 -تتحقق �إيرادات الإيجار الت�شغيلي يف بيان الدخل املجمع على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري.
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القيا�س الالحق
يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�صا اخل�سائر املرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة .بالن�سبة لل�شركات امل�ستثمر بها التي يتم املحا�سبة عنها
بطريقة حقوق امللكية ،يتم �إدراج القيمة الدفرتية لل�شهرة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار وال يتم توزيع خ�سارة انخفا�ض قيمة هذا
اال�ستثمار على �أي �أ�صل مبا يف ذلك ال�شهرة التي ت�شكل جزءا من القيمة الدفرتية لل�شركة امل�ستثمر بها املحا�سب عنها بطريقة حقوق
امللكية.
 .iiموجودات غري ملمو�سة �أخرى
يتم قيا�س املوجودات غري امللمو�سة الأخرى امل�شرتاة من قبل املجموعة ذات الأعمار االنتاجية املحددة ،بالتكلفة ناق�صا الإطفاء املرتاكم
وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة.
تتم ر�سملة امل�صاريف الالحقة فقط عندما تزيد املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املت�ضمنة يف �أ�صل حمدد يتعلق بها .يتم �إثبات كافة
امل�صاريف الأخرى ،مبا يف ذلك الإنفاق على ال�شهرة املحققة داخليا والعالمات التجارية ،يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
ي�ستند الإطفاء �إىل تكلفة الأ�صل �أو مبلغ �آخر يحل حمل التكلفة ،ناق�صا القيمة املتبقية.
يتم االعرتاف بالإطفاء يف بيان الدخل على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات غري امللمو�سة من
التاريخ الذي ت�صبح فيه جاهزة لال�ستخدام حيث �أن ذلك يعك�س ب�صورة وثيقة منط اال�ستهالك املتوقع للمنافع االقت�صادية امل�ستقبلية
املت�ضمنة يف الأ�صل .ترتاوح الأعمار الإنتاجية املقدرة للرتاخي�ص التي متلكها املجموعة لل�سنة احلالية واملقارنة بني � 5سنوات �إىل 9
�سنوات.
يتم مراجعة وتعديل طرق اال�ستهالك والأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية حيثما كان منا�سباً يف تاريخ كل بيان مركز مايل.
و) املخزون
يتم قيا�س املخزون بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل .يتم تقدير �صايف القيمة املمكن حتقيقها ب�سعر البيع املقدر يف
�أوقات الن�شاط العادي ،ناق�صا تكاليف الإجناز وم�صاريف البيع املقدرة.
يتم حتديد تكلفة املخزون على �أ�سا�س مبد�أ املتو�سط املرجح للتكلفة وتت�ضمن امل�صاريف املتكبدة ل�شراء املخزون والتكاليف الأخرى
املتكبدة لنقله �إىل حالته ومكانه احلاليني.
ز) االنخفا�ض يف القيمة
املدينون
تتم مراجعة املدينون بتاريخ كل بيان مركز مايل لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة .ف�إذا وجد هذا الدليل،
يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للأ�صل.
يتم احت�ساب القيمة القابلة لال�سرتداد للمدينون ب�إجمايل املبالغ املتوقع حت�صيلها� .إن الذمم املدينة ق�صرية الأجل ،ولذلك ال يتم خ�صم
التح�صيالت النقدية امل�ستقبلية املتوقعة.
يتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل ال�شامل .يف حال نق�ص قيمة مبلغ خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف فرتة الحقة،
و�أمكن ربط هذا النق�ص مو�ضوعياً بحدث يقع بعد االنخفا�ض ،يتم عك�س االنخفا�ض �أو املخ�ص�ص يف بيان الدخل ال�شامل.
املوجودات غري املالية
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية للمجموعة بتاريخ كل بيان مركز مايل لتحديد ما �إذا كان هناك �أي دليل على
انخفا�ض القيمة .ف�إذا وجد هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة للإ�سرتداد للأ�صل .بالن�سبة لل�شهرة واملوجودات غري امللمو�سة التي
لها �أعمار �إنتاجية غري حمددة �أو التي لي�ست متاحة لال�ستخدام بعد ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد كل �سنة يف نف�س الوقت.
يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة �إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل �أو وحدة �إنتاج النقد التابعة لها تتجاوز قيمته القابلة
لال�سرتداد.
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املقا�صة
تتم املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عر�ض �صايف املبلغ يف بيان املركز املايل فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوين
ملزم ب�إجراء املقا�صة بني املبالغ ،ويكون لديها النية �إما للت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف �أو للإعرتاف باملوجودات وت�سوية املطلوبات يف �آن
واحد.
 .iiالأ�سهم العادية
يتم ت�صنيف الأ�سهم العادية على �أنها حقوق ملكية .يتم ت�سجيل التكاليف الزائدة املتعلقة مبا�شرة ب�إ�صدار �أ�سهم عادية كخ�صم من حقوق
امللكية.
د) ممتلكات ومعدات
يتم قيا�س املمتلكات واملعدات بالتلكفة ناق�صاً اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة املرتاكمة.
تت�ضمن التكلفة النفقات التي تتعلق مبا�شرة ب�شراء الأ�صل.
يتم االعرتاف بتكاليف ا�ستبدال جزء من املمتلكات واملعدات بالقيمة الدفرتية �إذا كان من املحتمل �أن تدفقا للمنافع االقت�صادية
امل�ستقبلية نتيجة ا�ستبدال هذا اجلزء �ستعود على املجموعة وميكن قيا�س تكلفتها ب�شكل موثوق منه .يتم ا�ستبعاد القيمة الدفرتية
للجزء امل�ستبدل .يتم االعرتاف بتكاليف ال�صيانة اليومية للممتلكات واملعدات يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
ي�ستند اال�ستهالك �إىل تكلفة الأ�صل ناق�صا القيمة املتبقية.
يتم االعرتاف باال�ستهالك يف بيان الدخل املجمع على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى الأعمار االنتاجية املقدرة لكل بند من املمتلكات
واملعدات .ت�ستهلك الأر�ض امل�ؤجرة على مدى فرتة العقد وال يتم احت�ساب ا�ستهالك على الأر�ض.
فيما يلي الأعمار االنتاجية املقدرة لل�سنة احلالية واملقارنة:
ال�سنوات
مباين
املباين اجلاهزة
الأ�سطول /ال�سيارات
الأثاث والرتكيبات
معدات مكتبية
�أدوات و�آالت

33-20
10-5
12-5
7-5
5
5

يتم مراجعة طريقة اال�ستهالك والأعمار الإنتاجية والقيمة املتبقية للأ�صل بتاريخ كل بيان مركز مايل ويتم تعديلها حيثما كان منا�سباً
للت�أكد من �أن فرتة الإ�ستهالك تتفق مع املنافع الإقت�صادية املتوقعة من بنود املمتلكات واملعدات.
متثل الأعمال قيد الإجناز املبالغ املتكبدة لغر�ض بناء �أو �شراء ممتلكات ومعدات حتى يتم جتهيزها ال�ستخدامها يف الت�شغيل ،حيث يتم
يف ذلك الوقت نقلها �إىل املمتلكات واملعدات.
 )5موجودات غري ملمو�سة
 .iال�شهرة
�إن ال�شهرة التي تن�ش�أ عند �شراء �شركات تابعة يتم ت�صنيفها ك�شهرة .يرجى قراءة الإي�ضاح )2هـ( ) (iاملتعلق بقيا�س ال�شهرة عند الإعرتاف
املبدئي بها.
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العمليات الأجنبية
يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية مت�ضمنة ال�شهرة وتعديالت القيمة العادلة الناجتة عن ال�شراء �إىل عملة التعامل
وفقاً لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ بيان املركز املايل .كما يتم حتويل �إيرادات وم�صاريف العمليات االجنبية �إىل عملة التعامل وفقاً
لأ�سعار ال�صرف يف تاريخ املعامالت.
يتم �إثبات فروق العمالت الأجنبية يف الدخل ال�شامل الآخر ،ويتم عر�ضها يف احتياطي حتويل العملة الأجنبية )احتياطي التحويل(
�ضمن حقوق امللكية� .إال �أنه �إذا كانت العملية هي �شركة تابعة غري مملوكة بالكامل ،ف�إنه يتم توزيع ح�صة تنا�سبية من فرق التحويل
�إىل احل�ص�ص غري امل�سيطرة .عندما يتم ا�ستبعاد عملية �أجنبية من تلك ال�سيطرة ،ويتم فقدان الت�أثري الكبري �أو ال�سيطرة امل�شرتكة،
ف�إن املبلغ املرتاكم يف احتياطي التحويل املتلعق بتلك العملية الأجنبية يتم �إعادة ت�صنيفه �إىل بيان الدخل املجمع كجزء من الربح
�أو اخل�سارة عند اال�ستبعاد .عندما تقوم املجموعة با�ستبعاد فقط جزء من ح�صتها يف �شركة تابعة التي تت�ضمن عملية �أجنبية مع
االحتفاظ بال�سيطرة ،ف�إن الن�سبة ذات ال�صلة من املبلغ املرتاكم يتم �إعادتها للح�ص�ص غري امل�سيطرة .عندما ت�ستبعد املجموعة فقط
جزء من ا�ستثماراتها يف �شركة زميلة تت�ضمن عملية �أجنبية مع االحتفاظ بت�أثري كبري ،يتم �إعادة ت�صنيف الن�سبة ذات ال�صلة من املبلغ
املرتاكم يف بيان الدخل املجمع.
عندما يكون من املقرر �سداد بند نقدي م�ستحق من �أو �إىل عملية �أجنبية ولي�س خمططاً وال يحتمل �سداده يف امل�ستقبل القريب ،ف�إن
�أرباح وخ�سائر �صرف العمالت الأجنبية الناجتة عن هذا البند النقدي ت�شكل جزءا من �صايف اال�ستثمار يف عملية �أجنبية ويتم �إثباتها
يف الدخل ال�شامل الآخر ويتم عر�ضها يف احتياطي التحويل �ضمن حقوق امللكية.
ج) الأدوات املالية
 .iاملوجودات واملطلوبات املالية
االعرتاف واال�ستبعاد
تقوم املجموعة باالعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف تاريخ �إن�شاء تلك املوجودات واملطلوبات املالية.
تقوم املجموعة با�ستبعاد املوجودات املالية عندما تنتهي احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية الناجتة من املوجودات املالية �أو عندما
تقوم املجموعة بنقل احلقوق ال�ستالم التدفقات النقدية التعاقدية على الأ�صل املايل يف معاملة تنتقل فيها كافة خماطر ومزايا ملكية
الأ�صل املايل� .إن �أي ح�صة يف املوجودات املالية املحولة التي يتم �إن�شا�ؤها �أو االحتفاظ بها من قبل ال�شركة يتم ت�سجيلها من قبل
ال�شركة ك�أ�صل �أو التزام منف�صل.
تقوم ال�شركة با�ستبعاد املطلوبات املالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية �أو �إلغا�ؤها �أو انتهاء فرتاتها.
الت�صنيف والقيا�س
تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة �إىل فئة القرو�ض واملدينون� .إن القرو�ض واملدينون هي موجودات مالية ذات
دفعات ثابتة �أو حمددة وتكون غري م�سعرة يف �أ�سواق ن�شطة .يتم االعرتاف بتلك املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا �أي تكاليف
معاملة متعلقة بها مبا�شرة .الحقا للت�سجيل املبدئي ،يتم قيا�س القرو�ض واملدينون بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية
ناق�صا خ�سائر انخفا�ض القيمة .بتاريخ بيان املركز املايل ،تتكون املوجودات املالية غري امل�شتقة امل�صنفة �إىل قرو�ض ومدينون من النقد
والنقد املعادل وامل�ستحق من �أطراف ذات �صلة ومدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى.
يتكون النقد والنقد املعادل من الأر�صدة لدى البنوك والودائع حتت الطلب ذات فرتات ا�ستحقاق �أ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
تقوم املجموعة بت�صنيف املطلوبات املالية غري امل�شتقة يف فئة املطلوبات املالية الأخرى .يتم االعرتاف بهذه املطلوبات املالية مبدئيا
بالقيمة العادلة بالإ�ضافة �إىل �أية تكاليف املعامالت متعلقة بها مبا�شرة .الحقاً لالعرتاف املبدئي ،يتم قيا�س هذه املطلوبات املالية
بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .بتاريخ بيان املركز املايل ،ف�إن املطلوبات املالية غري امل�شتقة امل�صنفة �إىل
املطلوبات املالية الأخرى ت�شمل القرو�ض وامل�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة والدائنون والأر�صدة الدائنة الأخرى.
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 .iiال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة �سيطرة عليها .يتم جتميع البيانات املالية لل�شركات التابعة يف هذه البيانات
املالية املجمعة ،من تاريخ بدء ال�سيطرة وحتى تاريخ انتهاء ال�سيطرة .يتم تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات التابعة لتتما�شى مع
ال�سيا�سات املحا�سبية املعمول بها من قبل املجموعة .ويتم توزيع اخل�سائر التي تنطبق على احل�ص�ص غري امل�سيطرة يف �شركة تابعة
على احل�ص�ص غري امل�سيطرة حتى لو نتج عن احل�ص�ص غري امل�سيطرة ر�صيد بالعجز.
يتم جتميع البيانات املالية لل�شركات التابعة على �أ�سا�س كل بند على حدة عن طريق جتميع البنود املت�شابهة للموجودات واملطلوبات
والإيرادات وامل�صروفات.
 .iiiاحل�ص�ص غري امل�سيطرة
متثل احل�ص�ص غري امل�سيطرة احل�صة من نتائج الأعمال و�صايف املوجودات يف ال�شركات التابعة املجمعة التي ال متلكها املجموعة .يتم
عر�ض احل�ص�ص غري امل�سيطرة ب�صورة منف�صلة يف البيانات املجمعة للدخل والدخل ال�شامل وحقوق امللكية.
 .ivالإ�ستثمار يف ال�شركات الزميلة
ال�شركات الزميلة هي تلك ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري هام عليها ولكن ال ت�سيطر على �سيا�ساتها املالية والت�شغيلية .الت�أثري
الهام يعترب موجود عندما متتلك املجموعة ما بني %20و %50من حقوق الت�صويت لدى ال�شركة الأخرى.
يتم املحا�سبة عن اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية )�شركات م�ستثمر بها حما�سب عنها بطريقة حقوق
امللكية( ويتم ت�سجيلها مبدئياً بالتكلفة� .إن تكلفة اال�ستثمار تت�ضمن تكاليف املعامالت.
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة ح�صة املجموعة من �أرباح �أو خ�سائر والدخل ال�شامل الآخر من تاريخ بدء الت�أثري الهام وحتى تاريخ
انتهاء الت�أثري الهام فعلياً.
	�إن ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات الزميلة تتما�شى مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .عندما تتجاوز ح�صة املجموعة من اخل�سائر
ح�صتها يف �شركة م�ستثمر بها حما�سب عنها بطريقة حقوق امللكية ،ف�إن القيمة الدفرتية لتلك احل�صة ،مبا فيها �أي ا�ستثمار طويل
الأجل ،يتم تخفي�ضها حتى ت�صل �إىل ال �شيء ويتم �إيقاف االعرتاف ب�أي خ�سائر �أخرى �إال �إذا كان على املجموعة �أية التزامات �أو قامت
ب�سداد مدفوعات بالنيابة عن ال�شركة امل�ستثمر بها.
 .vمعامالت م�ستبعدة عند التجميع
يتم ا�ستبعاد الأر�صدة واملعامالت بني �شركات املجموعة و�أي �إيرادات �أو م�صروفات غري حمققة ناجتة من املعامالت بني �شركات
املجموعة عند �إعداد البيانات املالية املجمعة .يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة الناجتة عن املعامالت مع ال�شركات امل�ستثمر بها
املحا�سب عنها بطريقة حقوق امللكية مقابل اال�ستثمار �إىل احلد الذي ال تتجاوز معه ح�صة ال�شركة يف ال�شركة امل�ستثمر بها .يتم
ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س طريقة الأرباح غري املحققة ولكن يتوقف اال�ستبعاد يف حالة عدم وجود دليل على انخفا�ض
القيمة.
ب) معامالت عمالت �أجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل عمالت التعامل ل�شركات املجموعة ح�سب �أ�سعار ال�صرف عند تواريخ املعامالت .ويتم
حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية بتاريخ بيان املركز املايل �إىل عملة التعامل ح�سب �سعر ال�صرف يف ذلك
التاريخ .يتمثل ربح �أو خ�سارة العملة الأجنبية على البنود النقدية يف الفرق بني التكلفة املطف�أة بعملة التعامل يف بداية ال�سنة ،معدلة
بالفائدة الفعلية واملدفوعات خالل ال�سنة ،والتكلفة املطف�أة بالعملة الأجنبية بعد ترجمتها وفقا ل�سعر ال�صرف يف نهاية ال�سنة .يتم
�إثبات �أرباح �أو خ�سائر �صرف العمالت الأجنبية الناجتة عن �إعادة التحويل يف بيان الدخل.
يتم ترجمة البنود غري النقدية بالعمالت الأجنبية والتي مت قيا�سها بالتكلفة التاريخية وفقا ل�سعر ال�صرف بتاريخ املعاملة.
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عمليات ال�شراء يف �أو بعد  1يناير 2010
بالن�سبة لعمليات ال�شراء يف �أو بعد  1يناير  ،2010تقوم املجموعة بقيا�س ال�شهرة يف تاريخ ال�شراء على النحو التايل:
• القيمة العادلة ملقابل ال�شراء املحول؛ �إ�ضافة �إىل
• املبلغ املعرتف به من �أي ح�ص�ص غري م�سيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة ،زائداً القيمة العادلة حل�صة امللكية احلالية يف ال�شركة امل�شرتاة �إذا
مت حتقيق دمج الأعمال على مراحل؛ ناق�صاً
• �صايف املبلغ املعرتف به )القيمة العادلة عموما( من املوجودات املحددة امل�شرتاة واملطلوبات املتكبدة.
عندما يكون املبلغ الزائد بال�سالب ،يتم االعرتاف بربح �شراء ال�صفقة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.
ال يت�ضمن مقابل ال�شراء املحول املبالغ املتعلقة ب�سداد العالقات القائمة فيما قبل ال�شراء ويتم ت�سجيل تلك املبالغ عموما يف بيان الدخل
املجمع.
�إن التكاليف املتعلقة بال�شراء ،بخالف تلك املرتبطة ب�إ�صدار ديون �أو �أ�سهم التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق بدمج الأعمال ،يتم ت�سجيلها
كم�صروفات عند تكبدها.
عمليات ال�شراء قبل  1يناير 2010
بالن�سبة لعمليات ال�شراء قبل  1يناير  ،2010متثل ال�شهرة الزيادة يف تكلفة ال�شراء عن ح�صة املجموعة يف املبلغ املعرتف به )القيمة
العادلة عموما( للموجودات واملطلوبات املحددة وااللتزامات املحتملة لل�شركة امل�شرتاة .عندما كانت الزيادة �سالبة ،مت االعرتاف بربح
�شراء ال�صفقة مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.
	�إن تكاليف املعامالت ،بخالف تلك التكاليف املتعلقة ب�إ�صدار الديون �أو الأ�سهم والتي تكبدتها املجموعة فيما يتعلق بعمليات دمج
الأعمال ،يتم ر�سملتها كجزء من تكلفة ال�شراء.
 .iiاملحا�سبة عن عمليات �شراء احل�ص�ص غري امل�سيطرة
اعتبارا من  1يناير  2010طبقت املجموعة معيار املحا�سبة الدويل  27البيانات املالية املجمعة وغري املجمعة ) (2008يف املحا�سبة عن
عمليات �شراء احل�ص�ص غري امل�سيطرة .مت تطبيق التغري يف املحا�سبة على �أ�سا�س م�ستقبلي ومل يكن له �أي ت�أثري على ربحية ال�سهم.
وفقا لل�سيا�سة املحا�سبية اجلديدة ،يتم املحا�سبة عن عمليات �شراء احل�ص�ص غري امل�سيطرة كمعامالت مع املالكني ب�صفتهم مالكني
وبالتايل ال يتم ت�سجيل �أي �شهرة ناجتة عن هذه املعامالت� .إن التعديالت على احل�ص�ص غري امل�سيطرة ت�ستند �إىل مبلغ تنا�سبي من
�صايف موجودات ال�شركة التابعة.
مت االعرتف �سابقا بال�شهرة عند �شراء ح�ص�ص غري م�سيطرة يف �شركة تابعة ،والتي متثل الزيادة يف تكلفة اال�ستثمار الإ�ضايف على
القيمة الدفرتية للح�صة يف �صايف املوجودات امل�شرتاة يف تاريخ املعاملة.

 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
مت تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املبينة �أدناه بثبات جلميع الفرتات املعرو�ضة يف هذه البيانات املالية املجمعة ،ومت تطبيقها بثبات من قبل
�شركات املجموعة با�ستثناء ما هو مبني يف �إي�ضاح ) 2ه( الذي يتناول التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية.
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض مبالغ املقارنة لتتوافق مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.
�أ) �أ�سا�س التجميع
 .iدمج الأعمال
قامت املجموعة بتغيري ال�سيا�سة املحا�سبية اخلا�صة باملحا�سبة عن دمج الأعمال .راجع �إي�ضاح ) 2ه(  iملزيد من التفا�صيل.
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�إن ح�ص�ص ملكية يف بع�ض ال�شركات التابعة مملوكة من قبل �أطراف ذات �صلة بال�شركة نيابة عنها .لقد قامت الأطراف ذات ال�صلة
ب�إ�صدار كتب تفيد ملكيتهم لأ�سهم ال�شركات التابعة بالنيابة عن املجموعة ول�صاحلها.
تعمل املجموعة ب�صفة رئي�سية يف نقل الركاب عن طريق امتالك وت�شغيل �أ�سطول �سيارات نقل الركاب وتقوم بت�شغيل وكالة �سفر معتمدة
لدى احتاد النقل اجلوي الدويل ،وخدمات �أخرى ذات �صلة بال�سفر وال�شحن حيث متثل �شركات الطريان الدولية كوكيل مبيعات عام
وكذلك نقل وت�أجري وت�شغيل و�صيانة جميع �أنواع من�صات التنقيب عن النفط ومد و�صيانة خطوط الأنابيب والنقل الربي والبحري للب�ضائع
و�أعمال املخازن.
متت املوافقة على �إ�صدار البيانات املالية املجمعة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  22فرباير  2011وهي قيد الإعتماد من قبل امل�ساهمني
يف �إجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي املقبل.

� .2أ�س�س الإعداد
�أ) بيان االلتزام
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية الكويتي لعام  ،1960وتعديالته،
وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والقرار الوزاري رقم  18ل�سنة .1990
ب) �أ�سا�س القيا�س
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية �أو التكلفة املطف�أة.
ج) عملة التعامل والعر�ض
مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي ،وهو عملة التعامل لل�شركة.
د) ا�ستخدام التقديرات والأحكام
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة القيام ب�أحكام وتقديرات و�إفرتا�ضات والتي
ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن
تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ال�ضمنية ب�صفة م�ستمرة .ويتم �إدراج التغريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها
مراجعة التقديرات �إذا كان التغري ي�ؤثر فقط على تلك الفرتة� ،أو يف فرتة املراجعة والفرتات املقبلة �إذا كان للتغري ت�أثري على الفرتة احلالية
والفرتات املقبلة.
�إن التقديرات والأحكام التي لها �أبلغ الأثر على البيانات املالية املجمعة هي الأعمار الإنتاجية للممتلكات واملعدات وانخفا�ض قيمة
املمتلكات واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة وال�شهرة واملدينني التجاريني واملخزون.
 )5التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
 .iاملحا�سبة عن دمج الأعمال
اعتبارا من  1يناير  2010قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  3دمج الأعمال ) (2008يف املحا�سبة عن دمج الأعمال.
مت تطبيق التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية ب�صورة م�ستقبلية ومل يكن له �أي ت�أثري مادي على ربحية ال�سهم.
يتم املحا�سبة عن دمج الأعمال با�ستخدام طريقة ال�شراء يف تاريخ ال�شراء ،وهو التاريخ الذي يتم فيه حتويل ال�سيطرة �إىل املجموعة.
ال�سيطرة هي القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية للمن�ش�أة ،وذلك للح�صول على مزايا من �أن�شطتها .عند تقييم
ال�سيطرة ،ت�أخذ املجموعة بعني االعتبار حقوق الت�صويت املحتملة التي ميكن ممار�ستها حاليا.
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 .1نبذة عن ال�شركة
ت�أ�س�ست �شركة �سيتي جروب �ش.م.ك“) .ال�شركة”( )معروفة �سابقاً با�سم �شركة جمموعة النقل والتخزين �ش.م.ك (.يف الكويت ك�شركة
م�ساهمة كويتية يف � 3أغ�سط�س � .1977إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية.
يقع مكتب ال�شركة امل�سجل يف ال�صليبية� ،ص.ب  ،24611ال�صفاة  ،13107دولة الكويت.
ت�شتمل البيانات املالية املجمعة كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010على ال�شركة و�شركاتها التابعة )ي�شار �إليها جمتمعة بـ
“املجموعة” وب�صفة فردية “�شركات املجموعة”( وح�صة املجموعة يف �شركة زميلة .فيما يلي قائمة بال�شركات التابعة الهامة اململوكة
ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة لل�شركة:
�إ�سم ال�شركة

ن�سبة امللكية

بلد الت�أ�سي�س

 31دي�سمرب 2010

الن�شاط الرئي�سي

 31دي�سمرب 2009

�شركة بودي للطريان ذ.م.م.

الكويت

%100

%100

خدمات ال�سفر وال�شحن

�شركة وكاالت بودي للطريان ذ.م.م.

الكويت

%100

%100

خدمات وكالة �شركات
الطريان الدولية

�شركة خدمات حقول �آبار النفط ذ.م.م.

الكويت

%100

%100

خدمات حقول النفط

�شركة جمموعة النقل والتخزين العقارية
ذ.م.م.

الكويت

%100

%100

خدمات املخازن

ال�شركة الكويتية ال�صينية للبا�صات ذ.م.م

الكويت

%100

%45

خدمات النقل

ال�شركة املتكاملة للنقل املتعدد �ش.م.ع.م.

الأردن

% 51. 33

%1

خدمات النقل

�شركة �آ�سيا للنقل واال�ستثمار

الأردن

% 51. 33

-

خدمات النقل

�شركة توفيق للنقل واال�ستثمار

الأردن

% 51. 33

-

خدمات النقل

�شركة الدالل للنقل

الأردن

% 51. 33

-

خدمات النقل

�شركة البطاقات الذكية ال�شاملة

الأردن

% 41. 1

-

خدمات حت�صيل النقد
الإلكرتونية
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التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ربح ال�سنة
ت�سويات لـ:
ا�ستهالك و�إطفاء
تكاليف متويل
ربح بيع ممتلكات ومعدات
انخفا�ض قيمة ممتلكات ومعدات
ربح �شراء �أعمال تخزين
احل�صة من دخل ال�شركات الزميلة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

643,229

2,978,841

الزيادة يف املخزون
الزيادة يف مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
الزيادة يف م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
النق�ص يف دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
الزيادة يف م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

4,057,007
954,331
()546
83,783
5,737,804
()543,914
()1,920,409
()684,634
()927,736
474,654
2,135,765

1,903,152
190,214
()24,050
1,858,267
()2,675,811
()41,878
69,155
4,257,890
()146,618
()990,597
()640,906
()25,440
2,454,329

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ضافات ممتلكات ومعدات
املح�صل من بيع ممتلكات ومعدات
�شراء �شركات تابعة ،بال�صايف بعد النقد )اي�ضاح (4
�شراء �شركة زميلة
�شراء ا�ستثمارات
�شراء �أعمال تخزين
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()7,483,308
134,873
()6,167,781
()13,516,216

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
قرو�ض من م�ؤ�س�سات مالية
التغري يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة
تكاليف متويل مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف النقد الناجت من) /امل�ستخدم يف( الأن�شطة التمويلية

6,262,064
6,100,018
()721,113
11,640,969

1,805,000
()190,214
()2,948,032
()1,333,246

�صايف الزيادة ( /النق�ص) يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

260,518
1,844,824
2,105,342

()13,536,825
15,381,649
1,844,824

�إن الإي�ضاحات املرفقة متثل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

()5,102,963
93,913
()45,000
()103,858
()9,500,000
()14,657,908

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

الر�صيد يف  1يناير 2010
اجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�صايف الربح
الدخل( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى
فروقات حتويل عمالت �أجنبية
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة الأخرى
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
�إ�صدار �أ�سهم منحة
املحول �إىل االحتياطيات
�شراء �شركات تابعة )�إي�ضاح (4
التغري يف احل�ص�ص غري امل�سيطرة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

الر�صيد يف  1يناير 2009
�صايف الربح
توزيعات �أرباح
املحول �إىل االحتياطيات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

1,474,016
11,300,789

-

-

9,826,773

9,826,773
9,826,773

دينار كويتي

ر�أ�س املال

136,990
5,601,868

-

136,990
5,601,868

-

5,464,878

5,144,392
320,486
5,464,878

دينار كويتي

-

-

5,464,878

5,144,392
320,486
5,464,878

احتياطي
�إجباري
دينار كويتي

احتياطي عام

()218,757
()218,757
()218,757
()218,757

-

-

-

1,259,621
()1,474,016
()273,980
4,152,552

1,259,621

4,640,927

5,251,090
2,978,841
()2,948,032
()640,972
4,640,927

احتياطي حتويل
عمالت �أجنبية
دينار كويتي
دينار كويتي

�أرباح مرحلة

()207,420
()207,420
()823,812
5,424,574
6,100,018
10,700,780

()616,392

-

()426,177
()426,177
217,052
5,424,574
6,100,018
37,139,100

643,229

25,397,456

�إن الإي�ضاحات املرفقة متثل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

()218,757
()218,757
1,040,864
26,438,320

1,259,621

25,397,456

25,366,647
2,978,841
()2,948,032
25,397,456

-

25,366,647
2,978,841
()2,948,032
25,397,456

حقوق امللكية العائدة ح�ص�ص غري
�إىل م�ساهمي ال�شركة م�سيطرة
دينار كويتي
دينار كويتي

اجمايل حقوق
امللكية
دينار كويتي
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بيان الدخل ال�شامل املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

�صايف ربح ال�سنة

2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

643,229

2,978,841

الدخل( /اخل�سارة) ال�شاملة الأخرى:
فروق حتويل عمالت �أجنبية

()426,177

-

اخل�سارة ال�شاملة الأخرى لل�سنة

()426,177

-

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

217,052

2,978,841

�إجمايل الدخل ال�شامل العائد �إىل:
م�ساهمي ال�شركة

1,040,864

2,978,841

احل�ص�ص غري امل�سيطرة

()823,812

-

217,052

2,978,841

�إن الإي�ضاحات املرفقة متثل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل املجمع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

�إي�ضاح 2010

2009

دينار كويتي

دينار كويتي

17,975,985
()10,601,465
()4,057,007
3,317,513
1,130,312
()2,752,591
1,695,234

12,679,385
()6,749,607
()1,903,152
4,026,626
508,811
))2,106,269
()1,858,267
570,901

�إيرادات متويل
تكاليف متويل
�صايف م�صروف التمويل

12,601
()954,331
()941,730

106,479
()190,214
()83,735

احل�صة من الدخل من �شركات زميلة
الربح من متلك �أن�شطة تخزين
ربح ال�سنة قبل مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�ضرائب
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س االدارة
الزكاة
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
�صايف ربح ال�سنة

753,504
()50,000
()13,699
()12,329
()34,247
643,229

41,878
2,675,811
3,204,855
()85,000
()32,049
()28,844
()80,121
2,978,841

�إيرادات ت�شغيلية
تكاليف ت�شغيلية
ا�ستهالك و�إطفاء
جممل الربح
�إيرادات �أخرى
م�صاريف عمومية و�إدارية
انخفا�ض قيمة ممتلكات ومعدات
النتائج من الأن�شطة الت�شغيلية

16
17

18

19
20
21

�صايف الربح العائد �إىل:
م�ساهمي ال�شركة
ح�ص�ص غري م�سيطرة

ربحية ال�سهم (الأ�سا�سي واملخفف) (فل�س)

�إن الإي�ضاحات املرفقة متثل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

22

1,259,621
()616,392
643,229

2,978,841
2,978,841

11.15

26.36

32

�شركة �سيتي جروب �ش.م.ك .و�شركاتها التابعة
دولة الكويت

بيان املركز املايل املجمع
كما يف  31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب
�إي�ضاح
2010
دينار كويتي
املوجودات
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
ال�شهرة
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
ا�ستثمار يف �شركات زميلة
ا�ستثمارات �أخرى
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
خمزون
م�ستحق من �أطراف ذات �صلة
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النقد والنقد املعادل
�إجمايل املوجودات املتداولة
�إجمايل املوجودات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي �إجباري
احتياطي عام
احتياطي حتويل عمالت �أجنبية
�أرباح مرحلة
حقوق امللكية العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة

 31دي�سمرب
2009
دينار كويتي

5
6
4
7

35,895,322
9,531,441
586,627
410,766
876
46,425,032

23,752,193
86,878
103,858
23,942,929

8
23
9
10

1,016,185
2,055,779
6,558,100
2,105,342
11,735,406
58,160,438

575,983
1,371,145
4,205,491
1,844,824
7,997,443
31,940,372

11,300,789
5,601,868
5,601,868
()218,757
4,152,552
26,438,320

9,826,773
5,464,878
5,464,878
4,640,927
25,397,456

ح�ص�ص غري م�سيطرة

10,700,780

-

�إجمايل حقوق امللكية

37,139,100

25,397,456

املطلوبات
قرو�ض
مكاف�أة نهاية اخلدمة
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

14

12,474,052
695,954
13,170,006

1,850,000
612,171
2,462,171

14
23
15

4,113,116
509,251
3,228,965
7,851,332
21,021,338
58,160,438

1,580,000
34,597
2,466,148
4,080,745
6,542,916
31,940,372

قرو�ض
م�ستحق �إىل �أطراف ذات �صلة
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
�إجمايل املطلوبات املتداولة
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات

�إن الإي�ضاحات املرفقة متثل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

11
12
13

الر�أي
بر�أينا� ،إن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة ،يف كافة النواحي املادية ،عن املركز املايل املجمع للمجموعة كما يف  31دي�سمرب
 ،2010وعن �أدائها املايل املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
�أمر �آخر
مت تدقيق البيانات املالية املجمعة للمجموعة كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009من قبل مراقب ح�سابات �آخر الذي عرب تقريره
عن ر�أي غري متحفظ حول هذه البيانات يف  10فرباير .2010
التقرير على املتطلبات النظامية والقانونية الأخرى
كذلك �أننا ح�صلنا على املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض التدقيق و�أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن املعلومات التي
ن�ص عليها قانون ال�شركات التجارية الكويتي لعام  ،1960وتعديالته ،وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .بر�أينا� ،أن ال�شركة مت�سك
�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن اجلرد قد �أجري وفقا للأ�صول املرعية و�أن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متفقة مع ما
هو وارد يف الدفاتر .مل يرد لعلمنا �أية خمالفات خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010لأحكام قانون ال�شركات التجارية الكويتي لعام
 ،1960وتعديالته� ،أو النظام الأ�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س لل�شركة على وجه ي�ؤثر مادياً يف ن�شاط املجموعة �أو يف مركزها املايل املجمع.

مراقب ح�سابات – ترخي�ص رقم  138فئة “�أ”
من كي بي �أم جي �صايف املطوع و�شركاه
ع�ضو يف كي بي �أم جي العاملية

الكويت يف  22فرباير 2011

يحيى عبداهلل الفودري
ترخي�ص رقم �“ 83أ”
من بوبيان لتدقيق احل�سابات
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كى بى �إم جى �صافى املطوع و�شركاه
برج راكان ،الدور 18
�شارع فهد ال�سامل
�ص.ب ،24 .ال�صفاة 13001
الكويت
تليفون + 965 2247 5090 :
فاك�س + 965 2249 2704 :

بوبيان لتدقيق احل�سابات
�ص.ب 17445 .اخلالدية 72455
الكويت
+965 2249 4040 :
تلفون
+965 2249 6565 :
فاك�س

تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل
ال�سادة /امل�ساهمني املحرتمني
�شركة �سيتي جروب �ش.م.ك.
دولة الكويت
التقرير على البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة �سيتي
جروب �ش.م.ك“) ،.ال�شركة”( ،و�شركاتها التابعة )ي�شار �إليهم
جمتمعني بـ “املجموعة”( والتي تت�ضمن بيان املركز املايل املجمع
كما يف  31دي�سمرب  2010والبيانات املجمعة للدخل والدخل ال�شامل
والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك
التاريخ ،و�إي�ضاحات تت�ضمن ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة
واملعلومات التو�ضيحية الأخرى.
م�سئولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

تت�ضمن �أعمال التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق
حول املبالغ والإف�صاحات يف البيانات املالية� .إن الإجراءات املختارة
تعتمد على تقديرنا ،مبا فيه تقدير خماطر وجود �أخطاء مادية يف
البيانات املالية املجمعة� ،سواء كانت نتيجة للغ�ش �أو اخلط�أ .عند
القيام بتلك التقديرات للخطر ،ن�أخذ يف االعتبار الرقابة الداخلية
اخلا�صة بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية املجمعة للمن�ش�أة،
وذلك من �أجل ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة للظروف ،ولي�س
لغر�ض �إبداء الر�أي على مدى كفاءة الرقابة الداخلية للمن�ش�أة.
يت�ضمن التدقيق �أي�ضا تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية
امل�ستخدمة ،ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي �أجريت مبعرفة
الإدارة ،بالإ�ضافة �إىل تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية
املجمعة.

�إن الإدارة م�سئولة عن الإعداد والعر�ض العادل لتلك البيانات
املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية وم�سئولة عن
نظام الرقابة الداخلي الذي تراه الإدارة �ضرورياً لإعداد بيانات
مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية� ،سواء كانت نتيجة للغ�ش �إننا نعتقد �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري
�أو اخلط�أ.
�أ�سا�س لر�أينا.
م�سئولية مراقب احل�سابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء الر�أي على تلك البيانات املالية بناء على
�أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايري
الدولية للتدقيق .وتتطلب منا تلك املعايري االلتزام مبتطلبات
�أخالقية منا�سبة و�أن نقوم بتخطيط و�أداء التدقيق للح�صول على
ت�أكيد معقول عما �إذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من
الأخطاء املادية.

شركة سيتي جروب ش.م.ك.
وشركاتها التابعة
دولة الكويت
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.

العمل على وجه السرعة كي نصبح مصدر توفير للسيولة النقدية من خالل ما يلي:

أ .وضع وتطبيق أفضل المعايير وتنمية الخبرات ( من خالل المهام وإدارة المخاطر وفريق إدارة جدير
وتوفير الحوافز وتطبيق إجراءات الجودة القياسية).
ب .تطوير المهارات واالحتفاظ بالكفاءات .
ت .إدارة المشاريع وضبط التغيير.
ث .زيادة القيمة االقتصادية الفرعية في كل من :
• المشتريات
• تكلفة رأس المال
• االستشارات ذات المستوى العالمي (قانونية وتجارية وهيكلية واستشارية)
• إدارة أسطول الشركة خارج الكويت

24

هدف واستراتيجيات
شركة سيتي جروب
هدف الشركة :
يتمثل هدف شركة سيتي جروب في زيادة القيمة العائدة لمالكي األسهم
باستثمار رأس المال في الفرص القائمة لتقدم للحكومات في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا حلول النقل الجماعي التي تلبي بشكل فعال الحاجة
المتنامية في المنطقة إلى وسائل نقل وبدائل تتسم باألمان والراحة والمحافظة
على البيئة.
استراتيجيات الشركة:
تقدم الشركة مقترحا باالستراتيجات الثالثة التالية لتحقيق الهدف المرجو أعاله:
1

.

الوقوف على أفضل األسواق من خالل التركيز على األسواق ذات الكثافة
المدنية العالية وضمان الفرص بأفضل الشروط بالمقارنة بين وضع
المجموعة ومنافسيها وذلك عبر ما يلي:
أ.
ب.

ت.
ث.

المنتجات  :الوكاالت واالستحواذات (الشراكات).
تطوير األعمال ( :تدعيم الماركات ،العالقات العامة ،بناء المجموعات،
و التحليل والمناقشات ).
تحقيق سجل إنجازات كشريك /مشغل ذو قيمة مضافة
شهادات التقدير وشهادات االمتياز.

.2

العمل على تحقيق أفضلية تنافسية في قطاع النقل العام من خالل ضمان
األولوية في الخطوط وأفضلية التسعير والدعم باإلضافة إلى تقليل
استهالك الوقود من خالل خطط منظمة :

أ .زيادة اإليرادات عن طريق تحقيق عوائد نوعية وزيادة أعداد المسافرين من
خالل اإلعالن والخطوط الجديدة والتعاقدات.
ب .إجراء تحسينات تشغيلية للحد من تكاليف التسرب والمراقبة ( النظام
وتقنية المعلومات والجدولة وإعادة هيكلة الخطوط).
ت .زيادة الحصة السوقية و تحسين النظام (زيادة مستوى االعتمادية ورضا
العمالء وتطوير المنتج والترويج للخدمات والعمل للتقليل من مخاطر
العمل واإلدارة المنظمة والعالقات العامة باإلضافة إلى إدارة إنفاق رأس
المال).
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سوق النقل العام في األردن
• المشترون :من المتوقع حدوث زيادة سكانية بأكثر من  %3ورغم اختالف األسعار إال أنه يتم وضعها
حالي ًا من قبل المعنيين بوضع القوانين.
• المنافسون أو البدالء :هناك نمو سريع في سوق السيارات المستعملة والتي قدمت بدي ً
ال كافيا وإن
تأثر بأسعار البنزين (األكثر ارتفاعًا من الديزل).
• الموردون :ترتبط أسعار الوقود بأسعار السوق.
• النظم :يدعم المعنيين بسن القوانين مبدأ الحد من المنافسين غير المرخصين كما يدعمون فكرة
تقديم الدعم .إال أنهم ال يناقشون مسألة صرف الدفعات في األوقات المحددة لها ومسألة الزيادة
البطئية ألجور النقل.
أعمال التخزين:
إن المنافسة في مجال التخزين ظلت ثابتة نتيجة ثبات األوضاع على الرغم من وجود المنافسين
الرئيسيين.
أعمال االستيراد ووكيل بالعمولة:
• المشترون :تتركز بصفة أساسية على الحكومات و المنافسين ،وتظل فرصها المحلية محدودة في
األسواق القائمة لحين اإلعالن عن مناقصات جديدة.
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معلومات عن
سوق العمل
السوق اإلقليمي للنقل العام /منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
• المشترون :بالرغم من تراجع االقتصادات واستمرار النمو السكاني وزيادة
نسبة امتالك السيارات و تراجع التخطيط المدني وزيادة الدعوات المنادية
إلى خفض نسبة االنبعاثات ،فإن جميعها تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات
والحلول العامة.
• المنافسون/البدالء :يظل الالعبون الدوليون (أرايفا ،ستيج كوتش ،فيوليا
للنقل) معنيون بشئون السوق المحلي ،وإن بدا أن مجموعة سيتي جروب
تعمل على المستوى اإلقليمي بمنافسة قليلة تشمل شركات غير شركة
رابطة الخليج للنقل (في السودان ،اإلمارات العربية المتحدة) و شركة كيو لنك
ترانسبورت (اإلمارات العربية المتحدة) و سيركو (المملكة الممتحدة/اإلمارات
العربية المتحدة)
• الموردون :يستمر مصنعو الباصات وقطع الغيار في المطالبة بزيادات فيما
يتعلق بأسعار السلع.
سوق النقل العام في دولة الكويت
• المشترون :من المتوقع أن ينمو عدد األجانب على الرغم من تواضع نسبة
النمو المشار إليه (تحت .)%5
• المنافسون/البدالء :تستمر المنافسة في إظهار الرغبة في التشغيل بأجور
نقل ثابتة أو أقل .
• الموردون :ظلت أسعار الوقود دون تغير خالل السنوات العديدة الماضية إال
أنه ثارت أقاويل عن احتمال وجود زيادة.
• النظم :ال يزال غياب اإلطار التنظيمي يلقي بظالله على السوق السوداء
كما يبدو أن سوق السيارات المستعملة يخضع لعملية فحص في ضوء القيود
المفروضة على أعمار السيارات العاملة.
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الرئيس المالي التنفيذي في المجموعة
السيد ديباك جوفيكار

الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة
السيد مؤيد ُق ًّبج

المدير العام  -شركة الباصات
الكويتية الصينية
السيد سوهاس نياك

المدير العام  -الكويت
السيد جميل ماليك

المدير العام – األردن
السيد جوناثان ستووارت

مدير العمليات اإلقليمي
السيد بول نيكسون

المدير المالي اإلقليمي
السيد أشيش راثي

المدير الهندسي اإلقليمي
السيد رايان ويلز

المدير المالي  -الكويت
السيدة بونيتا برابهو

المراقب المالي  -األردن
السيد عماد ترازي
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فريق اإلدارة

رئيس مجلس إدارة المجموعة
السيد يعقوب الشرهان

الرئيس التنفيذي في المجموعة
السيد ريتشارد وودز
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الهيكل
التنظيمي
اللجنة التنفيذية في المجموعة

الكويت
المدير المالي
األردن
المراقب المالي

المدير المالي
اإلقليمي

الرئيس المالي التنفيذي في المجموعة
السيد ديباك جوفيكار

استيراد و وكيل بالعمولة

استيراد و وكيل
بالعمولة

المدير العام

الرئيس التنفيذي في المجموعة
السيد ريتشارد وودز

رئيس العمليات التنفيذي في المجموعة
السيد مؤيد ق َّبج

األردن
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شهادات اإلمتياز
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خدمة الطيران:
مجموعة بودي للطيران
ال يزال سوق السفر في الكويت وخاصة سفر موظفي الشركات متأثرًا باألزمة المالية العالمية وهو األمر
الذي يجبر الشركات على خفض ميزانيات السفر .أيضا  ،تأثر سوق العطالت في الكويت نتيجة قدوم شهر
رمضان المبارك في منتصف العطلة الصيفية والزيادة الهائلة في عدد المسافرين الذين يقومون بالحجز
في الفنادق عن طريق اإلنترنت وهذا كله أدى وللمرة األولى بعد أكثر من عشر سنوات من تخطيها لنسب
الربح المتوقعة إلى عدم تحقيق المجموعة ألهدافها الربحية المتوقعة للعام .2010
وكان من الممكن أن يكون أثر ذلك على صافي أرباح الشركة أسوأ بكثير لو لم تستمر المجموعة في تطبيق
المبرم
استراتيجية تنوع أعمالها ومثال ذلك االستحواذ على جاليفرز ترافل وشركاه  ،وضمان استمرار العقد
ً
مع شركة نفط الكويت  ،وتقديم برامج مبيعات وإدارة جديدة في معهد سكاي الين التابع لها.
وستستمر مجموعة بودي للطيران في انتهاج نفس االستراتيجية خالل العام  ،2011مع التركيز على زيادة
حجم محفظة الشركات ،و ترقية موقع اإلنترنت الخاص بنا لتقديم خدمات الحجز عبر اإلنترنت عبر تقنية
إكس إم إل مع وكالة الخليج للطيران ،و تحديث سوق بودي للطيران ليصبح سوق الكويت للطيران،
موسعين بذلك من نطاق خدماتنا المقدمة للجمهور و لوكاالت السفريات.
وكما ستطلق المجموعة موقع جيه  9للعطالت في منتصف العام  ،2011والذي من المتوقع أن يدر أعماالً
مربحة لكل من مجموعة بودي للطيران و شركة خطوط طيران الجزيرة.
كما نشير إلى أن المجموعة حصلت على العديد من شهادات التقدير و شهادات أعلى المبيعات من كبرى
شركات الطيران العاملة في الكويت كطيران اإلمارات ،و لوفتهانزا ،و الخطوط القطرية ،و الخطوط الجوية
الكويتية ،و الخطوط الجوية البريطانية ،و الخطوط الجوية الفرنسية ،وشركة كي إل إم.
وأخيرا ،فإن االستراتيجية التي تنتهجها المجموعة قد انعكست في تخفيض األثر على إجمالي األرباح في
مثل هذه البيئة ،و سوف تنعكس إيجابًا بال شك على زيادة صافي الربح مع مرور السنوات لتجعل من
مجموعة بودي للطيران مجموعة رابحة تتمتع بسمعة طيبة كأحد رواد خدمات السفر في دولة الكويت.
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التخزين:
مجموعة النقل والتخزين العقارية ذ.م.م.
تختص مجموعة النقل والتخزين بتقديم خدمات التخزين المبرد لعدد كبير من
العمالء في دولة الكويت وهي بذلك تدعم التدفق النقدي للمجموعة من خالل
توريد عوائد ثابتة.
وتقدم مجموعة النقل والتخزين خدمات التخزين المبرد بكفاءة تامة في واحدة
من أكثر البيئات تحديًا على مستوى العالم باإلضافة إلى خدمات شخصية ال مثيل
لها وحلول تتناسب واحتياجات عمالئها في دولة الكويت.
ما يميز مجموعة النقل والتخزين العقارية:
•  نحن نركز قدراتنا على الجوانب الهامة لمرافق التخزين الحديثة
•  معلومات شاملة عن األسواق والثقافة المحليين
•  خدمة شخصية
•  استعداد تام في االضطالع بالمهام المعقدة في ظروف تتسم بالتحدي
•   االلتزام بالمسئولية االجتماعية والبيئية المستدامة
المرافق والعمليات
قامت الشركة باالستثمار في المرافق والمركبات لضمان الوفاء بمتطلبات العمالء
وتحقيق رضاهم.
•  مخازن و مخازن مبردة بمساحة  37ألف متر مربع
•  ساحات تخزين مفتوحة بمساحة  63ألف متر مربع
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النقل العام  -سيتي باص
أحد أقسام شركة سيتي جروب ،ش.م.ك
غيرت سيتي باص وهي أحد أقسام شركة سيتي جروب ش.م.ك .وجه صناعة النقل العام في الكويت
واألردن ،من خالل تقديم خدمات نقل عام تتسم بالمصداقية والكفاءة واألمان وبأجور نقل معقولة لركاب
وسائل النقل العامة.
وقد قامت سيتي باص بغية تلبية احتياجات ركاب النقل العام من جهة وتحقيق الربحية لمالكي األسهم
من جهة أخرى بالمبادرات التالية:
•  تشغيل  50باص جديد في الكويت و  191باص جديد في األردن كجزء من البرنامج المستمر لتحديث
أسطول النقل لديها.
•  تطبيق حلول تقنية مجربة إلدارة الكفاءات ومصداقيتها.
•  االستمرار في االستثمار بفريق إدارة سيتي باص ،عبر العديد من الوظائف.
•  الحصول على شهادة أيزو  2008 :9001كأول شركة نقل عام في منطقة الشرق األوسط تحصل على هذه
الشهادة.
•  تم اختيارها كماركة متميزة من بين  1300ماركة في الكويت للعام الثالث على التوالي.
كما قد قامت سيتي باص بتطوير برنامجًا طموحًا لتوسيع آفاق أعمالها في مجال النقل العام خارج دولة
الكويت و في أجزاء أخرى من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث استحوذت على حصة  %51في
الشركة المتكاملة للنقل المتعدد في األردن  ،كما تعكف على استكشاف فرص أخرى في البلدان األخرى.
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بروفايل الشركة
وأنشطتها
تعتبر شركة سيتي جروب (سي جي سي أو المجموعة) من الشركات الرائدة في
تقديم حلول النقل العام على المستوى اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا .ويقع المقر الرئيسي للشركة في دولة الكويت ،و تلتزم الشركة
بتطبيق أفضل المعايير العالمية كي تقدم:
أ .خدمة تتسم بالمصداقية و االمان والراحة لكافة المسافرين على متن
باصاتها
ب .بيئة عمل مجزية لموظفيها
ج .حلول نقل تتسم بالكفاءة والمحافظة على البيئة ومقبولة لدى عمالئها
العاملين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص.
كما تلتزم سي جي سي بتحقيق هذه األهداف في األسواق الجديدة التي تخطط
لدخولها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وقد بدأت بالفعل العمل
مع آي إف سي وغيرها من الشركاء و الممولين العالميين لتسريع وتيرة هذه
العملية.
وتعد المجموعة من خالل إدارة سيتي باص لديها من الشركات الرائدة في قطاع
النقل على مستوى دولة الكويت .كذلك فقد استطاعت المجموعة من خالل ما
قامت به أخيرًا من االستحواذ على حصة قدرها  %51في الشركة المتكاملة للنقل
المتعدد ضمان موقع ريادي لها في سوق النقل العام في األردن .وتعمل الشركة
بقوة على توسيع نطاق أعمالها في منطقة ثالثة قبل نهاية الربع األول من
العام  ،2011باإلضافة الى توجهها نحو العديد من االستحواذات والفرص األخرى في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،والتي تعكف على دراستها ومراجعتها
في الوقت الحاضر.
كما أن شركة سي جي سي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الكويت لألوراق
المالية.
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شبكة تغطي كافة أنحاء البالد
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نظرة عامة عن
شركة سيتي
جروب
تعتبر شركة سيتي جروب شركة رائدة في قطاع النقل العام حيث تدير عملياتها
التشغيلية في كال من الكويت واألردن وتضم  2000موظفا كما تقوم بتشغيل 800
باص.

 65مليون مسافر في العام 2010

 2000موظف في الكويت واألردن

 800باص تعمل بنسبة اعتمادية
تتخطى  ،%90وهي األفضل بين كافة
شركات النقل العام العاملة في
المنطقة.
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•   نظرا لتوجه الشركة المستمر نحو تحسين الكفاءة والربحية فقد قامت بـ :
 شراء  50حافلة من نوع يوتنغ بهدف تحديث األسطول وتدعيم عمليات شبكتها. استخدمت نظام الجدولة أومني باص بهدف تحقيق الكفاءة في مراقبة وضبط تكاليف الكيلومتراتالمقطوعة.
•   وأخيرًا ،ما تزال الشركات التابعة لشركة سيتي جروب مثل شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية
وشركة مجموعة بودي للطيران تحقق نتائج جيدة على الرغم من المنافسة القوية في السوق.
األداء المالي للشركة:
حققت الشركة أرباحا صافية بلغت  1.3مليون دينار كويتي مقابل  2.98مليون دينار كويتي خالل نفس
الفترة في عام  .2009ويرجع انخفاض األرباح إلى إطفاء ديون أصول معينة كما هو منصوص عليه في معايير
التقارير المالية الدولية حيث وصلت قيمة اإلطفاء نحو  0.83مليون دينار كويتي.
آفاق المستقبل:
شرعت الشركة في تنفيذ خطتها للتوسع في عمليات النقل العام في بلدان أخرى في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بعد أن قامت بالمبادرة للكشف عن الفرص في هذه المنطقة.
توزيع األرباح:
نظرا للحاجة إلى الحفاظ على المبالغ الالزمة من أجل التوسع اإلقليمي فقد أوصى مجلس اإلدارة بعدم
توزيع أرباح نقدية (في السنة الماضية – لم يتم توزيع أرباح نقدية وتم توزيع  3أسهم عن كل  20سهم).
وأود أن أعتنم هذه المناسبة وأعبر بالنيابة عن مجلس اإلدارة عن صادق شكرنا لصاحب السمو أمير البالد
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة ولعمالئنا الكرام عن دعمهم الذي ال يقابله
ثمن  ،كما أود أن أشكر مساهمي الشركة ومؤسسة التمويل الدولية والبنوك لدعمهم المتواصل وجميع
موظفي الشركة لما يبذلونه من جهود وإخالص متفان ساهما في تقدم الشركة ونجاحها.

رئيس مجلس اإلدارة
يعقوب الشرهان

10

تقرير
مجلس اإلدارة
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

السادة المساهمين
يطيب لي أن أرحب بكم بالنيابة عن مجلس إدارة شركة سيتي جروب ش.م.ك في
اجتماع الجمعية العمومية هذا وأعرض عليكم التقرير السنوي للسنة المالية عن
الفترة من  01يناير  2010وحتى  31ديسمبر  2010حيث يشمل ملخصا لنشاطات شركة
سيتي جروب (سي جي سي  ،أو الشركة) وتقريرا شامال تم إعداده من قبل مدققي
الشركة باإلضافة إلى نتائج عمليات الشركة وشركاتها التابعة خالل السنة المالية
المذكورة.
العرض االقتصادي
أظهر االقتصاد العالمي إشارات تعاف من األزمة المالية وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة
جدًا .وحيث أن أسعار النفط الخام كانت مستقرة ما بين  92-90دوالر أمريكي للبرميل
مع نزعة متصاعدة تبشر بالخير لالقتصاد الكويتي .وتجدر اإلشارة إلى أن الكويت
كانت أحد البلدان األكثر استقرارا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على
الرغم من االضطرابات العديدة التي شهدتها معظم البلدان العربية األخرى.
عمليات الشركة وشركاتها التابعة :
•   ما تزال شركة سيتي جروب مستمرة في تركيزها على النمو بأعمالها كمشغل
نقل عام وفق استراتيجية تؤهلها لتكون أول مشغل نقل عام في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
•   حصلت الشركة على قرض بقيمة  30مليون دوالر أمريكي من أجل تمويل مشاريع
التوسع اإلقليمي بأفضل الشروط والمعايير.
•   أتمت الشركة بنجاح عملية االستحواذ على  %51من أسهم شركة نقل عام في
عمان  -األردن  ،كما أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في عمليات استحواذ أخرى.
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جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية
السادسة والثالثين
للشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2010
 .1مراجعة ومناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2010
 .2مراجعة ومناقشة وإقرار التقرير المعد من قبل مدققي حسابات الشركة (كي بي أم جي صافي المطوع
وشركاه).
 .3مناقشة وإقرار ميزانية الشركة المدققة و البينات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2010
 .4إقرار مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2010
 .5إقرار المعامالت والصفقات مع األطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2010
 .6إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من أية مسئوليات قد تكون نتجت عن قيامهم بمهامهم الرسمية خالل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2010
 .7تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة و تخويل مجلس اإلدارة بتقرير مكافئتهم عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2010
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معلومات
عن الشركة
مجلس اإلدارة
يعقوب صالح يعقوب الشرهان

رئيس مجلس اإلدارة

فضل عقاب الخطيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

نبيل عبداهلل الجريسي

عضو مجلس إدارة

د .عبداهلل راشد الهاجري

عضو مجلس إدارة

عبد اللطيف محمد الدخيل

عضومجلس إدارة

المكتب الرئيسي :
شركة سيتي جروب (ش.م.ك)
منطقة الصليبية الصناعية
بلوك  - 2مبنى  - 800100الكويت

المدققين :
كي بي أم جي صافي المطوع وشركاه
بوبيان لتدقيق الحسابات

العنوان البريدي  -ص.ب  24611صفاة
الرمز البريدي  13107الكويت
ت 1882211 :
ف 24677945 :
البريد اإللكتروني info@citygroupco.com :
الموقع اإللكتروني www.citygroupco.com :

البنوك :
 .1بنك بي أن بي باريبا
.2بنك الكويت األهلي
.3بنك الكويت الوطني
.4بنك برقان
.5البنك األهلي المتحد
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السادة /المساهمين المحترمين،،،
شهدت هذه السنة امتدادًا آلثار التباطؤ االقتصادي العالمي الذي عانت منه شركة سيتي جروب منذ بدايته
في  2008واستمرت آثاره حتى العام  .2010إال أن الشركة استطاعت أن تشق طريقها عبر هذه الصعوبات
في أغلب األحيان ،و استثمرت في بيئة التواصل خالل األشهر األخيرة من العام  ،2010والتي شهدت تحسنًا
في وتيرة النقل العام و التخزين ،وقد بدأت الجهود المستمرة منذ تلك الفترة تؤتي ُأكُ لها ،و استطاعت
شركتكم مرة أخرى أن تحقق نتائج إيجابية.
وقد تفوقت الشركة على نحو لم يشهده تاريخها من قبل حيث حققت أعلى قفزة في عوائد «التشغيل».
وقد تحقق هذا النمو من خالل تحسين كفاءة العمليات وتطبيق التقنية الحديثة باإلضافة إلى تحسين
االسطول و تطبيق النظم الحديثة.
وهذا النمو جدير باإلطراء ،حيث تحقق في ظل مواجهة منافسة قوية من مشغلين منظمين وغير
منظمين .
وتحقيقًا لرؤيتنا في أن نصبح رائدين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فقد قمنا باالستحواذ على
حصة سيادية في الشركة المتكاملة للنقل المتعدد (شركة أردنية) والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات
النقل العام في األردن.
كما نؤكد التزامنا في تقديم خدمات نقل عام معتمدة وموثوقة وآمنة ذات مصداقية عالية واستمرار
رغبتنا في المضي قدما لزيادة حصتنا السوقية ومستوى ريادتنا في سوق العمل.

يعقوب الشرهان
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ
ناصر محمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء

سمو الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح
ولي العهد
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لمحة عامة عن شركة سيتي جروب
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