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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

كى بى إم جى صافى املطوع وشركاه
برج احلمراء ،الدور 25
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تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
السادة /املساهم ين احملترمني
شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع.
دولة الكويت

التقرير على البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة لشركة سيتي جروب ش.م.ك.ع»( .الشركة«) ،وشركاتها التابعة (يشار إليهم
مجتمعني بـ »املجموعة«) والتي تتضمن بيان املركز املالي املجمع كما في  31ديسمبر  2013والبيانات املجمعة لألرباح أو اخلسائر
والدخل الشامل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ ،وإيضاحات تتضمن ملخص
للسياسات احملاسبية الهامة واملعلومات التوضيحية األخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات املالية املجمعة
إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ومسئولة عن
نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء املادية ،سواء كانت نتيجة للغش
أو اخلطأ.

مسئولية مراقب احلسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي على تلك البيانات املالية املجمعة بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا
للمعايير الدولية للتدقيق .وتتطلب منا تلك املعايير االلتزام مبتطلبات أخالقية وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على
تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من األخطاء املادية.
تتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات في البيانات املالية املجمعة .إن
اإلجراءات املختارة تعتمد على تقديرنا ،مبا فيه تقدير مخاطر وجود أخطاء مادية في البيانات املالية املجمعة ،سواء كانت نتيجة
للغش أو اخلطأ.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

عند القيام بتقدير تلك املخاطر ،نأخذ في االعتبار الرقابة الداخلية اخلاصة باإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية املجمعة
للمنشأة ،وذلك من أجل تصميم إجراءات التدقيق املناسبة للظروف ،وليس لغرض إبداء الرأي على مدى كفاءة الرقابة الداخلية
للمنشأة .يتضمن التدقيق أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة ،ومعقولية التقديرات احملاسبية التي أعدت
مبعرفة اإلدارة ،باإلضافة إلى تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املجمعة.
إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

الرأي
برأينا ،إن البيانات املالية املجمعة تعبر بصورة عادلة ،في كافة النواحي املادية ،عن املركز املالي املجمع للمجموعة كما في 31
ديسمبر  ،2013وعن أدائها املالي املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير
املالية.

التقرير على املتطلبات النظامية والقانونية األخرى
كذلك أننا حصلنا على املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق وأن البيانات املالية املجمعة تتضمن
املعلومات التي نص عليها قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته ،وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة .برأينا،
أن الشركة متسك سجالت محاسبية منتظمة وأن اجلرد قد أجري وفقا لألصول املرعية وأن املعلومات املالية الواردة في تقرير
مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر احملاسبية للشركة .لم يرد لعلمنا أية مخالفات خالل السنة املنتهية في 31
ديسمبر  2013ألحكام قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته ،أو النظام األساسي وعقد التأسيس للشركة على وجه
يؤثر مادياً في نشاط املجموعة أو في مركزها املالي املجمع.

صافي عبد العزيز املطوع
مراقب حسابات – ترخيص رقم  138فئة “أ”
من كي بي أم جي صافي املطوع وشركاه
عضو في كي بي أم جي العاملية

يحيى عبد الله الفودري
ترخيص رقم “ 83أ”
من بوبيان لتدقيق احلسابات

الكويت 28 :يناير 2014

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة  -دولة الكويت | التقرير السنوي 25 2013

بيان المركز المالي المجمع

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

املوجودات
ممتلكات ومعدات
الشهرة
مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
املوجودات غير املتداولة
مخزون
مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
مستحق من أطراف ذات صلة
النقد والنقد املعادل
املوجودات املتداولة
إجمالي املوجودات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي إجباري
احتياطي عام
أرباح مرحلة
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات
قروض
التزام تأجير متويلي
مكافأة نهاية اخلدمة
املطلوبات غير املتداولة
قروض
التزام تأجير متويلي
دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى أطراف ذات صلة
املطلوبات املتداولة
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

إيضاح

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

5

17.571.781
55.000
1.690.660
19.317.441

19.222.325
55.000
19.277.325

6
7
4
22
8

759.479
3.942.233
282.000
3.537.157
6.255.565
14.776.434
34.093.875

601.019
4.175.681
3.866.796
5.031.627
13.675.123
32.952.448

4

9
10
11

11.300.789
5.650.395
4.411.717
4.888.855
26.251.756

11.300.789
5.650.395
5.976.290
1.813.300
24.740.774

12
13

2.485.125
48.077
1.137.666
3.670.868

3.469.305
161.612
961.481
4.592.398

12
13
14
22

994.050
113.536
2.972.625
91.040
4.171.251
7.842.119
34.093.875

991.230
109.169
2.347.922
170.955
3.619.276
8.211.674
32.952.448

إن اإليضاحات املرفقة متثل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

نبيل عبدالله اجلريسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المجمع
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

إيرادات تشغيلية
تكاليف تشغيلية
االستهالك واإلطفاء
مجمل الربح
إيرادات أخرى
مصاريف عمومية وإدارية
النتائج من األنشطة التشغيلية

إيضاح

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

15
16
5

17.275.220
()7.489.795
()2.050.534
7.734.891
698.861
()4.497.087
3.936.665

15.699.700
()7.239.248
()2.090.260
6.370.192
355.983
()2.789.991
3.936.184

23.792
()159.067
()135.275

36.914
()228.879
()191.965

1.972.660
5.774.050
()71.443
()57.740
()178.607
5.466.260

3.744.219
()37.442
()33.698
()93.605
3.579.474

17

إيرادات متويل
تكاليف متويل
صافي تكاليف التمويل
ربح القيمة العادلة معترف به عند بيع استثمار متاح للبيع
ربح السنة قبل مكافأة مجلس اإلدارة والضرائب
الزكاة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
صافي ربح السنة

4
18
19
20

الدخل الشامل اآلخر:
بنود مت أو ميكن إعادة تصنيفها الحق ًا في بيان األرباح أو اخلسائر املجمع
4
التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
احتياطي القيمة العادلة احملول إلى األرباح أو اخلسائر عند بيع استثمار
متاح للبيع
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحية السهم (األساسية واملخففة) (فلس)

21

1.972.660

-

()1.972.660

-

5.466.260

3.579.474

48

32

إن اإليضاحات املرفقة متثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

إجمالي
احتياطي
احتياطي
احتياطي
أرباح مرحلة
رأس املال
حقوق امللكية
القيمة العادلة
عام
إجباري
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
الرصيد في  1يناير 2012
إجمالي الربح الشامل للسنة
صافي الربح
احملول إلى االحتياطيات
الرصيد في  31ديسمبر 2012
الرصيد في  1يناير 2013
إجمالي الربح الشامل للسنة
صافي الربح
الدخل الشامل اآلخر للسنة

5.601.868 11.300.789

5.601.868

-

(21.161.300 )1.343.225

48.527
5.650.395 11.300.789

374.422
5.976.290

-

3.579.474
()422.949
1.813.300

3.579.474
24.740.774

5.650.395 11.300.789

5.976.290

-

1.813.300

24.740.774

-

-

-

-

5.466.260

5.466.260

-

-

-

1.972.660

-

1.972.660

-

-

(- )1.972.660

-

-

-

التغير في القيمة العادلة الستثمارات
متاحة للبيع
احتياطي القيمة العادلة احملول إلى
األرباح أو اخلسائر عند بيع استثمار -
متاح للبيع
إجمالي الدخل الشامل اآلخر
للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
احملول إلى االحتياطيات
توزيعات أرباح (إيضاح )27
الرصيد في  31ديسمبر 2013

5.650.395 11.300.789

-

577.405
(- )2.141.978
- 4.411.717

إن اإليضاحات املرفقة متثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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()1.972.660
-

5.466.260 5.466.260
(- )577.405
()3.955.278( )1.813.300
26.251.756 4.888.855

بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة
تسويات:
االستهالك واإلطفاء
ربح بيع ممتلكات ومعدات
خسارة انخفاض القيمة
ربح محقق من بيع استثمار
مخصص مخزون بطيء احلركة  -بالصافي
مخصص ديون مشكوك في حتصيلها وأرصدة مدينة أخرى – بالصافي
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
خسارة صرف عمالت أجنبية
صافي تكاليف التمويل

إيضاح

5
5
4

التغير في:
املخزون
مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
مستحق من أطراف ذات صلة
دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى أطراف ذات صلة
النقد الناجت من العمليات
املدفوع من مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات للممتلكات واملعدات
احملصل من بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات فوائد مستلمة
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مبلغ مسدد إلى مؤسسات مالية
مدفوعات التزام تأجير متويلي
تكاليف متويل مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل في بداية السنة
النقد والنقد املعادل في نهاية السنة

5

12
13

8

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

5.466.260

3.579.474

2.050.534
351.292
()1.972.660
()98.006
1.124.797
227.782
25.937
135.275
7.311.211

2.090.260
()14.828
91.916
234.341
52.932
191.965
6.226.060

()60.454
()891.349
329.639
557.770
()79.915
7.166.902
()51.597
7.115.305

()190.489
()565.040
()1.058.329
()36.070
86.302
4.462.434
()62.101
4.400.333

()710.111
23.791
()686.320

()252.774
18.348
37.333
()197.093

()1.002.651
()120.000
()147.404
()3.934.992
()5.205.047

()2.056.701
()120.000
()220.787
()2.397.488

1.223.938
5.031.627
6.255.565

1.805.752
3.225.875
5.031.627

إن اإليضاحات املرفقة متثل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -1نبذة عن الشركة

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع«( .الشركة») هي شركة مساهمة كويتية عامة تأسست في الكويت كشركة مساهمة كويتية عامة
في  3أغسطس  .1977إن أسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية.
يقع مكتب الشركة املسجل في الصليبية ،ص.ب  ،24611الصفاة  ،13107دولة الكويت.
تشتمل البيانات املالية املجمعة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر  2013على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعني
بـ «املجموعة» وبصفة فردية «شركات املجموعة») .فيما يلي قائمة بالشركات التابعة الهامة اململوكة بصورة مباشرة للشركة:
إسم الشركة

بلد التأسيس

شركة بودي للطيران ذ.م.م.

الكويت

نسبة امللكية
2012
2013
%100
%100

شركة وكاالت بودي للطيران ذ.م.م.

الكويت

%100

%100

شركة خدمات حقول آبار النفط ذ.م.م.
شركة مجموعة النقل والتخزين العقارية ذ.م.م.
الشركة الكويتية الصينية للباصات ذ.م.م

الكويت
الكويت
الكويت

%100
%100
%100

%100
%100
%100

النشاط الرئيسي
خدمات السفر والشحن
خدمات وكالة شركات
الطيران الدولية
خدمات حقول النفط
خدمات املخازن
خدمات النقل

إن حصص ملكية في الشركات التابعة مملوكة من قبل أشخاص ذات صلة نيابة عنها .لقد قامت بإصدار كتب تفيد ملكيتهم
ألسهم الشركات التابعة بالنيابة عن الشركة ولصاحلها .وسوف تقوم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الشركات رقم 25
لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية.
تعمل املجموعة بصفة رئيسية في نقل الركاب عن طريق امتالك وتشغيل أسطول سيارات نقل الركاب وتقوم بتشغيل وكالة سفر
معتمدة لدى احتاد النقل اجلوي الدولي ،وخدمات أخرى ذات صلة بالسفر والشحن حيث متثل شركات الطيران الدولية كوكيل
مبيعات عام وكذلك نقل وتأجير وتشغيل وصيانة جميع أنواع منصات التنقيب عن النفط ومد وصيانة خطوط األنابيب والنقل
البري والبحري للبضائع وأعمال املخازن.
متت املوافقة على إصدار البيانات املالية املجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  27يناير  2014وهي قيد اإلعتماد من قبل
املساهمني في إجتماع اجلمعية العامة السنوي املقبل.

 -2أسس اإلعداد
أ -بيان االلتزام

مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية ومتطلبات قانون الشركات رقم  25لعام  2013وتعديالته،
والنظام األساسي للشركة والقرار الوزاري رقم  18لسنة .1990
بتاريخ  29نوفمبر  ،2012صدر قانون الشركات باملرسوم بقانون رقم  25لسنة «( 2012القانون») والحقا مت تعديله مبوجب القانون
رقم  97لسنة  2013بتاريخ  27مارس «( 2013املرسوم») .ويسرى القانون اعتبارا من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية .وقد أصدر
وزارة التجارة والصناعة الالئحة التنفيذية في  29سبتمبر  2013ونشرت في اجلريدة الرسمية بالكويت في  6أكتوبر  .2013ووفقا
للمادة  3من القرار ،فإن الشركات لديها سنة واحدة من تاريخ نشر الالئحة التنفيذية لاللتزام بالقانون املعدل اجلديد .في رأي
إدارة الشركة أن تطبيق أحكام هذا القانون ليس له أي تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها املالي املجمع.

ب -املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة والصادرة حديث ًا التي طبقتها املجموعة

قامت املجموعة بتطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة والصادرة حديثاً والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير :2013
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املعيار الدولي للتقارير املالية  – 10البيانات املالية املجمعة

يحدد املعيار اجلديد مبادئ السيطرة ،ويوضح كيفية حتديد سيطرة املستثمر على شركة مستثمر بها ،وبنا ًء عليه يجب جتميع
بيانات الشركة املستثمر بها ،كما يبني مبادئ إعداد البيانات املالية املجمعة .يقدم املعيار منوذج جتميع فردي يحدد السيطرة
كأساس التجميع لكل أنواع الشركات ،حيث تستند السيطرة إلى قدرة املستثمر على السيطرة على الشركة املستثمر بها ،أو
التعرض أو لديه احلقوق لعوائد متغيرة من مشاركته في الشركة املستثمر بها والقدرة على استخدام قدرته على الشركة املستثمر
بها للتأثير على مقدار العوائد .إن تطبيق هذا املعيار ليس له أي تأثير مالي على البيانات املالية املجمعة.

املعيار الدولي للتقارير املالية  – 12اإلفصاح عن حصص في شركات أخرى

املعيار اجلديد يجمع ويعزز ويستبدل متطلبات اإلفصاح للشركات التابعة والترتيبات املشتركة والشركات الزميلة والكيانات غير
املجمعة .يتطلب إفصاحات أكبر للمعلومات التي متكن مستخدمي البيانات املالية من تقييم طبيعة ،واملخاطر املرتبطة ،باحلصص
في منشأة أخرى وتأثيرات هذه احلصص على املركز املالي للمنشأة وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية .إن تطبيق هذا املعيار ليس
له أي تأثير مالي على البيانات املالية املجمعة.

املعيار الدولي للتقارير املالية  – 13قياس القيمة العادلة

يحدد املعيار اجلديد القيمة العادلة ويوضح في إطار معيار دولي للتقارير املالية فردي قياس القيمة العادلة ويتطلب اإلفصاح
عن قياسات القيمة العادلة .يتم تطبيق املعيار الدولي رقم  13عندما تتطلب أو تسمح املعايير الدولية للتقارير املالية األخرى
بقياسات القيمة العادلة .ال يقدم املعيار أي متطلبات جديدة لقياس أصل أو التزام بالقيمة العادلة ،أو تغيير ما مت قياسه بالقيمة
العادلة في املعايير الدولية للتقارير املالية أو معاجلة كيفية عرض التغيرات في القيمة العادلة .إن التغيير ليس له أي تأثير على
قياس موجودات ومطلوبات املجموعة .إن تطبيق هذا املعيار ليس له أي تأثير مالي على البيانات املالية املجمعة.

معيار احملاسبة الدولي  1عرض البيانات املالية – التعديالت

إن التعديالت على معيار احملاسبة الدولي  1 -تقوم بتغيير فئات البنود الواردة في بنود الدخل الشامل اآلخر .البنود التي ميكن
تصنيفها إلى األرباح أو اخلسائر في وقت الحق يتم عرضها بشكل منفصل عن البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها .يؤثر التعديل
على طريقة العرض فقط وليس له أي تأثير على موقف أو أداء الشركة املالي .تصبح التعديالت سارية املفعول للفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  .2012إن تطبيق هذا املعيار ليس له أي تأثير مالي على البيانات املالية املجمعة.

ج -أساس القياس

مت إعداد البيانات املالية املجمعة على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة املطفأة.

د -عملة التعامل والعرض

مت عرض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي ،وهو عملة التعامل للشركة.

هـ -استخدام التقديرات واألحكام

إن إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وإفتراضات
والتي تؤثر على تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات .وقد تختلف النتائج
الفعلية عن تلك التقديرات.
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تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصفة مستمرة .ويتم إدراج التغيرات في التقديرات احملاسبية في الفترة التي يتم
فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.
إن التقديرات واألحكام التي لها أبلغ األثر على البيانات املالية املجمعة هي األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملعدات واملوجودات
غير امللموسة والشهرة واملدينني التجاريني واملخزون.

 -3السياسات احملاسبية الهامة

مت تطبيق السياسات احملاسبية املبينة أدناه بثبات جلميع الفترات املعروضة في هذه البيانات املالية املجمعة ،ومت تطبيقها بثبات
من قبل شركات املجموعة.

أ -أساس التجميع
 .iدمج األعمال

يتم احملاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء كما في تاريخ الشراء ،وهو التاريخ الذي يتم فيه حتويل السيطرة إلى
املجموعة .تسيطر املجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة لعوائد متغيرة من مشاركتها مع املنشأة وتكون لديها القدرة على
التأثير على هذه العوائد من خالل صالحياتها التي متارسها على املنشأة.
تقوم املجموعة بقياس الشهرة في تاريخ الشراء على النحو التالي:
 القيمة العادلة ملقابل الشراء احملول؛ إضافة إلى املبلغ املعترف به من أي حصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة ،زائداً القيمة العادلة حلصة امللكية السابقة في الشركة املشتراة إذا مت حتقيق دمج األعمال على مراحل؛ ناقصاً. صافي املبلغ املعترف به (القيمة العادلة عموماً) من املوجودات احملددة املشتراة واملطلوبات املتكبدة.عندما يكون املبلغ الزائد بالسالب ،يتم االعتراف بربح شراء الصفقة مباشرة في بيان األرباح أو اخلسائر.
ال يتضمن مقابل الشراء احملول املبالغ املتعلقة بسداد العالقات القائمة فيما قبل الشراء ويتم تسجيل تلك املبالغ عموما في بيان
األرباح أو اخلسائر.
إن تكاليف املعاملة ،بخالف تلك املرتبطة بإصدار ديون أو أسهم التي تتكبدها املجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال ،يتم تسجيلها
كمصروفات عند تكبدها.

 .iiاحلصص غير املسيطرة

بالنسبة لكل معاملة دمج أعمال ،تختار املجموعة قياس أي حصص غير مسيطرة في الشركة املشتراة إما:
 بالقيمة العادلة ،أو بحصتها النسبية من صافي موجودات الشركة املشتراة احملددة والتي عادة تكون بالقيمة العادلة.يتم احملاسبة عن التغيرات في حصة املجموعة في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على كمعامالت مع املالكني
بصفتهم مالكني .وتستند التعديالت على احلصص غير املسيطرة إلى مقدار تناسبي من صافي موجودات الشركة التابعة .ال يتم
إجراء أية تعديالت على الشهرة كما ال يتم إثبات أية ربح أو خسارة في األرباح أو اخلسائر.

 .iiiالشركات التابعة

الشركات التابعة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة عليها .يتم جتميع البيانات املالية للشركات التابعة في البيانات
املالية املجمعة ،من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهاء السيطرة.
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 .ivفقدان السيطرة

عند فقدان السيطرة ،تقوم املجموعة باستبعاد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة واملكونات األخرى
حلقوق امللكية املتعلقة بالشركة التابعة .يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناجت عن فقدان السيطرة في األرباح أو اخلسائر.
إذا احتفظت املجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة ،عندئذ يتم قياس هذه احلصة بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان
السيطرة.
الحقاً ،يتم احملاسبة عن هذه احلصة املتحفظ بها كشركة مستثمر بها محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية احملاسبية أو بوصفها
أصل مالي متاح للبيع وفقاً ملستوى تأثير احلصة احملتفظ بها.

 .vمعامالت مستبعدة عند التجميع

يتم استبعاد األرصدة واملعامالت بني شركات املجموعة وأي إيرادات ومصروفات غير محققة ناجتة من املعامالت بني شركات
املجموعة عند إعداد البيانات املالية املجمعة .يتم استبعاد األرباح غير احملققة الناجتة عن املعامالت مع الشركات املستثمر بها
احملاسب عنها بطريقة حقوق امللكية مقابل االستثمار إلى احلد الذي ال تتجاوز معه حصة املجموعة في الشركة املستثمر بها.
يتم استبعاد اخلسائر غير احملققة بنفس طريقة األرباح غير احملققة ولكن يتوقف االستبعاد في حالة عدم وجود دليل على
انخفاض القيمة.

ب -املعامالت بعمالت أجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى عمالت التعامل لشركات املجموعة حسب أسعار الصرف في تواريخ املعامالت.
ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان املركز املالي إلى عملة التعامل حسب سعر الصرف
في ذلك التاريخ .يتمثل ربح أو خسارة العملة األجنبية على البنود النقدية في الفرق بني التكلفة املطفأة بعملة التعامل في بداية
السنة ،معدلة بالفائدة الفعلية واملدفوعات خالل السنة ،والتكلفة املطفأة بالعملة األجنبية بعد ترجمتها وفقا لسعر الصرف في
نهاية السنة .يتم إثبات أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناجتة عن إعادة التحويل في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل
الشامل.
يتم إعادة حتويل املوجودات واملطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية إلى عملة التعامل بسعر
الصرف في التاريخ الذي يتم فيه حتديد القيمة العادلة .يتم حتويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها على أساس التكلفة
التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ املعاملة.

العمليات األجنبية

يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية متضمنة الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناجتة عن الشراء إلى عملة
التعامل وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان املركز املالي .كما يتم حتويل إيرادات ومصاريف العمليات االجنبية إلى
عملة التعامل وفقاً ألسعار الصرف في تاريخ املعامالت.
يتم إثبات فروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخ��ر ،ويتم عرضها في احتياطي حتويل العملة األجنبية (احتياطي
التحويل) ضمن حقوق امللكية .إال أنه إذا كانت العملية هي شركة تابعة غير مملوكة بالكامل ،فإنه يتم توزيع حصة تناسبية من
فرق التحويل إلى احلصص غير املسيطرة .عندما يتم استبعاد عملية أجنبية من تلك السيطرة ،ويتم فقدان التأثير الكبير أو
السيطرة املشتركة ،فإن املبلغ املتراكم في احتياطي التحويل املتلعق بتلك العملية األجنبية يتم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل
املجمع كجزء من الربح أو اخلسارة عند االستبعاد .عندما تقوم املجموعة باستبعاد فقط جزء من حصتها في شركة تابعة التي
تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة ،فإن النسبة ذات الصلة من املبلغ املتراكم يتم إعادتها للحصص غير املسيطرة.
عندما تستبعد املجموعة فقط جزء من استثماراتها في شركة زميلة تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بتأثير كبير ،يتم إعادة
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تصنيف النسبة ذات الصلة من املبلغ املتراكم في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل املجمع.
عندما يكون من املقرر سداد بند نقدي مستحق من أو إلى عملية أجنبية وليس مخططاً وال يحتمل سداده في املستقبل القريب،
فإن أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناجتة عن هذا البند النقدي تشكل جزءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية
ويتم إثباتها في الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها في احتياطي التحويل ضمن حقوق امللكية.

ج -األدوات املالية
 .iاملوجودات املالية غير املشتقة

تقوم املجموعة بتصنيف املوجودات املالية غير املشتقة إلى فئة القروض واملدينون أو فئة موجودات متاحة للبيع.
تقوم املجموعة مبدئيا بإثبات القروض واملستحقات والودائع في التاريخ التي نشأت فيها .يتم إثبات جميع املوجودات املالية
األخرى مبدئيا في التاريخ الذي تصبح املجموعة فيه طرفا في األحكام التعاقدية لألداة .وتقوم املجموعة باستبعاد املوجودات
املالية في حال انتهاء حقوق املجموعة التعاقدية في التدفقات النقدية من املوجودات املالية أو في حال قيام املجموعة بتحويل
حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في األصل املالي في معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر ومزايا ملكية األصل املالي .يتم
تسجيل أي فائدة عند حتويل األصل املالي التي تنتج أو يتم االحتفاظ بها من قبل املجموعة كأصل أو التزام منفصل.
إن القروض واملدينون هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وتكون غير مسعرة في أسواق نشطة .يتم االعتراف بتلك
املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا أي تكاليف معاملة متعلقة بها مباشرة .الحقا للتسجيل املبدئي ،يتم قياس القروض
واملدينون بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا خسائر انخفاض القيمة .بتاريخ بيان املركز املالي ،تتكون
املوجودات املالية غير املشتقة املصنفة إلى فئة قروض ومدينون من النقد والنقد املعادل واملستحق من أطراف ذات صلة ومبلغ
مدين مقابل بيع استثمار ومدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى.
يتكون النقد والنقد املعادل من األرصدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب ذات فترات استحقاق أصلي ملدة ثالثة أشهر أو أقل من
تاريخ الشراء والتي تتعرض ملخاطر تغير غير هامة في قيمتها العادلة وتستخدمها املجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل.
املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مصنفة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة ضمن أي من فئات املوجودات
املالية أعاله .يتم إثبات املوجودات املالية املتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة ،مضافا إليها تكلفة املعاملة املرتبطة بها مباشرة.
الحقاً لالعتراف املبدئي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغييرات عليها ،بخالف خسائر انخفاض القيمة وفروق
ترجمة عمالت أجنبية من أدوات الدين املتاحة للبيع ،التي يتم إثباتها في الدخل الشامل األخر ويتم عرضها في احتياطي القيمة
العادلة ضمن حقوق امللكية .عند استبعاد استثمار ،يتم إعادة تصنيف الربح أو اخلسارة املتراكمة في حقوق امللكية إلى بيان
األرباح واخلسائر .إن املوجودات املالية املتاحة للبيع تشمل األسهم واألوراق الدين املالية.
تتم املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عرض صافي املبلغ في بيان املركز املالي فقط عندما يكون للمجموعة حق
قانوني ملزم بإجراء املقاصة بني املبالغ ،ويكون لديها النية إما للتسوية على أساس الصافي أو لالعتراف باملوجودات وتسوية
املطلوبات في آن واحد.

 .iiاملطلوبات املالية غير املشتقة

تقوم املجموعة بإثبات سندات الدين الصادرة واملطلوبات الثانوية مبدئيا في التاريخ الذي تنشأ فيه .يتم إثبات جميع املطلوبات

 34شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة  -دولة الكويت | التقرير السنوي 2013

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

املالية األخرى مبدئيا في تاريخ املتاجرة ،وهو التاريخ الذي تصبح فيه املجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
تقوم املجموعة باستبعاد املطلوبات املالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء فتراتها.
تقوم املجموعة بتصنيف املطلوبات املالية غير املشتقة في فئة املطلوبات املالية األخرى .يتم االعتراف بهذه املطلوبات املالية
مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصاً أية تكاليف املعامالت متعلقة بها مباشرة .الحقاً لالعتراف املبدئي ،يتم قياس هذه املطلوبات املالية
بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
بتاريخ بيان املركز املالي ،فإن املطلوبات املالية غير املشتقة املصنفة إلى املطلوبات املالية األخرى تشمل القروض واملستحق إلى
أطراف ذات صلة والدائنون واألرصدة الدائنة األخرى.

 .iiiاألسهم العادية

يتم تصنيف األسهم العادية على أنها حقوق ملكية .يتم تسجيل التكاليف الزائدة املتعلقة مباشرة بإصدار أسهم عادية كخصم
من حقوق امللكية.

د -ممتلكات ومعدات

يتم قياس املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة (انظر إيضاح ( 3ح)).
تتضمن التكلفة النفقات التي تتعلق مباشرة بشراء األصل.
يتم االعتراف بتكاليف استبدال جزء من املمتلكات واملعدات بالقيمة الدفترية إذا كان من احملتمل أن تدفقا للمنافع االقتصادية
املستقبلية نتيجة استبدال هذا اجلزء ستعود على املجموعة وميكن قياس تكلفتها بشكل موثوق منه .يتم استبعاد القيمة الدفترية
للجزء املستبدل .يتم االعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للممتلكات واملعدات في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل املجمع
عند تكبدها.
يستند االستهالك إلى تكلفة األصل ناقصا القيمة املتبقية.
يتم االعتراف باالستهالك في بيان الدخل املجمع على أساس القسط الثابت على مدى األعمار االنتاجية املقدرة لكل بند من
املمتلكات واملعدات .ال يتم احتساب استهالك على األرض.
فيما يلي األعمار االنتاجية املقدرة للسنة احلالية واملقارنة:
السنوات
أرض مستأجرة
مباني
املباني اجلاهزة
األسطول /السيارات
األثاث والتركيبات
معدات مكتبية
أدوات وآالت

10
20 - 10
10 - 5
10 - 5
5
5
5

يتم مراجعة طريقة االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة املتبقية لألصل بتاريخ كل بيان مركز مالي ويتم تعديلها حيثما كان
مناسباً للتأكد من أن فترة اإلستهالك تتفق مع املنافع اإلقتصادية املتوقعة من بنود املمتلكات واملعدات.
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متثل األعمال قيد اإلجناز املبالغ املتكبدة لغرض بناء أو شراء ممتلكات ومعدات حتى يتم جتهيزها الستخدامها في التشغيل،
حيث يتم في ذلك الوقت نقلها إلى املمتلكات واملعدات.

أرض مستأجرة

يتم تصنيف عقود التأجير التي تتحمل مبوجبها املجموعة بشكل رئيسي جميع مزايا ومخاطر امللكية كعقود تأجير متويلي.
عند التسجيل املبدئي ،يتم قياس األصل املؤجر مبقدار يعادل القيمة األقل بني قيمته العادلة والقيمة احلالية للحد األدنى من
مدفوعات التأجير.
تستهلك األرض املؤجرة على مدى فترة العقد أو على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة أيهما أقل ،ما لم يكن من املؤكد بشكل
معقول حصول املجموعة على امللكية بنهاية فترة التأجير.

هـ -عقود التأجير

يتم إثبات التزامات عقود التأجير التمويلي بالقيمة احلالية للحد األدنى ملدفوعات التأجير في بداية فترة التأجير .يتم توزيع
مدفوعات التأجير بني مصروف التمويل وتخفيض التزام التأجير بحيث تكلفة ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام.

و -موجودات غير ملموسة
 .iالشهرة

إن الشهرة التي تنشأ عند شراء شركات تابعة يتم عرضها مع املوجودات غير امللموسة.

القياس الالحق

يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا اخلسائر املتراكمة لالنخفاض في القيمة .بالنسبة للشركات املستثمر بها التي يتم احملاسبة
عنها بطريقة حقوق امللكية ،يتم إدراج القيمة الدفترية للشهرة في القيمة الدفترية لالستثمار ويتم توزيع خسارة انخفاض
القيمة على القيمة الدفترية للشركة املستثمر بها احملاسب عنها بطريقة حقوق امللكية ككل.

 .iiموجودات غير ملموسة أخرى

يتم قياس املوجودات غير امللموسة املشتراة من قبل املجموعة ذات األعمار االنتاجية احملددة ،بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املتراكم
وخسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة.
تتم رسملة املصاريف الالحقة فقط عندما تزيد املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في أصل محدد يتعلق بها .يتم إثبات
كافة املصاريف األخرى ،مبا في ذلك اإلنفاق على الشهرة احملققة داخليا والعالمات التجارية ،في بيان األرباح أو اخلسائر
والدخل الشامل املجمع عند تكبدها.
يستند اإلطفاء إلى تكلفة األصل أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة ،ناقصا القيمة املتبقية.
يتم االعتراف باإلطفاء في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات غير
امللموسة من التاريخ الذي تصبح فيه جاهزة لالستخدام حيث أن ذلك يعكس بصورة وثيقة منط االستهالك املتوقع للمنافع
االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل .تتراوح األعمار اإلنتاجية املقدرة للتراخيص التي متلكها املجموعة للسنة احلالية
واملقارنة بني  5سنوات إلى  9سنوات.
يتم مراجعة وتعديل طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية حيثما كان مناسباً في تاريخ كل بيان مركز مالي.
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ز -املخزون

يتم قياس املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل .يتم تقدير صافي القيمة املمكن حتقيقها بسعر البيع
املقدر في أوقات النشاط العادي ،ناقصا تكاليف اإلجناز ومصاريف البيع املقدرة.
يتم حتديد تكلفة املخزون على أساس مبدأ املتوسط املرجح للتكلفة وتتضمن املصاريف املتكبدة لشراء املخزون والتكاليف
األخرى املتكبدة لنقله إلى حالته ومكانه احلاليني.

ح -االنخفاض في القيمة
 .iاملوجودات املالية غير املشتقة

يتم تقييم األصل املالي غير املصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ،مبا في ذلك احلصة في االستثمار احملاسب
عنه بطريقة حقوق امللكية ،بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد ما اذا كان هناك دلي ً
ال موضوعياً على إنخفاض قيمته .تنخفض
قيمة األصل املالي في حال وجود دليل موضوعي على وقوع خسارة االنخفاض في القيمة بعد االعتراف املبدئي باألصل وأن
اخلسارة لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل وميكن قياسها بصورة موثوق منها.
ميكن أن يتضمن الدليل املوضوعي على انخفاض قيمة املوجودات املالية؛ اإلخفاق أو التقصير من جانب املدين أو إعادة هيكلة
املبلغ املستحق للمجموعة وفقا لشروط ال تأخذها املجموعة بعني االعتبار أو بخالف ذلك ،مؤشرات تدل على إفالس املدين أو
املصدر أو التغيرات السلبية في حالة دفع املقترضني أو املصدرين في املجموعة ،والظروف االقتصادية التي تصاحب اإلخفاق
أو عدم وجود سوق نشط لألوراق املالية .إضافة إلى ذلك ،بالنسبة لالستثمار في أسهم فإن االنخفاض الكبير أو لفترات طويلة
في القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفة األسهم يعتبر دليل موضوعي على انخفاض القيمة.

املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة

تعتبر املجموعة وجود دليل على االنخفاض في قيمة املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة على مستوى أصل
محدد ومجموعة أصول .يتم تقييم كافة املوجودات الهامة بصورة فردية لغرض قياس االنخفاض في القيمة بصورة محددة.
بالنسبة لتلك املوجودات التي ال تكون منخفضة القيمة بشكل محدد ،فإنه يتم تقييمها بشكل جماعي ألي انخفاض في القيمة
مت تكبده ولكن لم يتم حتديده بعد .بالنسبة للموجودات غير الهامة بصورة فردية ،فإنه يتم تقييمها بالنسبة النخفاض القيمة
من خالل جتميع املوجودات في مجموعات لها نفس سمات املخاطر.
عند تقييم انخفاض القيمة بصورة مجمعة تستخدم املجموعة االجتاهات التاريخية الحتمال اإلخفاق في السداد وتوقيت
االسترداد ومبلغ اخلسارة املتكبدة ،ويتم تعديلها وفقا حلكم اإلدارة بشأن ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية احلالية
تتمثل في أن اخلسائر الفعلية يحتمل أن تزيد أو تقل عن تلك املقترحة من جانب االجتاهات التاريخية.
يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة ألصل مالي يقاس بالتكلفة املطفأة على أنه الفرق بني القيمة الدفترية والقيمة
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة مبعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل .يتم إثبات اخلسائر في بيان
األرباح أو اخلسائر ويتم إظهارها كمخصص للقروض واألرص��دة املدينة .في حال وقوع حدث بعد تسجيل االنخفاض في
القيمة مبا يؤدي إلى نقص مقدار خسارة انخفاض القيمة فإنه يتم عكس نقص خسارة انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح
أو اخلسائر .
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 .iiاملوجودات غير املالية

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير املالية للمجموعة ،بخالف املخزون ،بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد ما إذا
كان هناك أي دليل على انخفاض القيمة .فإذا وجد هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل .يتم سنويا اختبار
الشهرة واملوجودات غير امللموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة ،بغرض حتديد االنخفاض في القيمة .يتم إثبات خسارة
االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة لها تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد.
متثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة له القيمة األعلى بني القيمة التشغيلية والقيمة العادلة
لألصل ناقصاً تكاليف البيع .عند تقدير القيمة التشغيلية يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها احلالية
باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر احملددة لألصل
أو وحدة إنتاج النقد .وبالنسبة الختبار االنخفاض في القيمة ،يتم جمع املوجودات في مجموعات أصغر بالنسبة للموجودات
التى تنتج تدفقات نقدية من اإلستخدام املستمر واملستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو وحدة إنتاج
النقد .وفقا الختبار سقف الشريحة التشغيلية ،يتم جتميع وحدات إنتاج النقد التي توزعت عليها الشهرة بحيث يعكس مستوى
اختبار انخفاض القيمة أقل مستوى ملراقبة الشهرة وذلك ألغراض التقارير الداخلية .إن الشهرة املكتسبة في دمج األعمال
يتم توزيعها على مجموعات من وحدات إنتاج النقد التي من املتوقع أن تستفيد من تضافر قوى الدمج.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو اخلسائر .يتم توزيع خسائر االنخفاض في القيمة املتعلقة بوحدة
إنتاج النقد لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة لوحدة إنتاج النقد (مجموعة من وحدات إنتاج النقد) أوالً ثم
لتخفيض القيمة الدفترية للموجودات األخرى لوحدات إنتاج النقد بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في
الوحدة.
ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة بالنسبة للشهرة .فيما يتعلق باملوجودات األخ��رى ،يتم عكس خسارة انخفاض
القيمة فقط إلى احلد الذى ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التى كان سيتم حتديدها ،بالصافي بعد
االستهالك أو اإلطفاء ،في حال عدم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة.

ط -مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
املوظفني الكويتيني

إن حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية األخ��رى اخلاصة باملوظفني الكويتيني يتم تغطيتها حسب أنظمة املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية والتي يتم مبوجبها حتصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملني على أساس نسبة مئوية ثابتة من
الرواتب .يتم حتميل حصة الشركة من املساهمات في هذا النظام وهو نظام تقاعدي ذو مساهمات محددة على بيان األرباح
أو اخلسائر والدخل الشامل املجمع في السنة التي تتعلق بها.

املوظفني األجانب

يستحق املوظفني األجانب مكافأة نهاية خدمة وفقاً لنصوص قانون العمل الكويتي واللوائح الداخلية للشركة على أساس مدة
اخلدمة وآخر راتب والعالوات املدفوعة األخرى .لقد مت عمل مخصص لهذا االلتزام غير املمول والذي ميثل خطة تقاعدية
ذات منافع محددة ويتم احتسابه على افتراض إنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ بيان املركز املالي.

ي -املخصصات

يتم حتقق املخصص في حال كان على املجموعة ،نتيجة حلدث ماضي ،التزامات قانونية حالية أو استداللية ميكن تقديرها
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بشكل موثوق فيه ويكون من احملتمل أن يتطلب تسوية هذا االلتزام تدفق منافع اقتصادية خ��ارج املجموعة .يتم حتديد
املخصصات بخصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة مبعدل يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للمال واملخاطر
اخلاصة باملطلوبات .يتم إدراج اخلصم كتكاليف متويل.

ك -حتقق اإليراد

 تتحقق االيرادات من تقدمي اخلدمات عندما يتم تقدمي اخلدمات وميكن تقدير ناجت املعاملة بصورة موثوق منها. تتحقق إيرادات العموالت على تذاكر الطيران عند بيع التذاكر .ويتم حتقق املطالبات القابلة لالسترداد فقط عندما تثبتإمكانية االسترداد.
 -تتحقق إيرادات اإليجار التشغيلي في بيان الدخل املجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.

ل -إيرادات التمويل وتكاليف التمويل

تتكون إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على األموال املستثمرة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها في بيان
الدخل املجمع باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تتكون تكاليف التمويل من مصروف الفائدة على القروض .يتم اثبات تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي .إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يتم به خصم مدفوعات التدفقات النقدية والتحصيالت املتوقعة
بدقة خالل العمر املتوقع للمطلوبات املالية (أو من خالل فترة أقل ،حيثما كان مالئماً) إلى القيمة الدفترية للمطلوبات املالية
عند احتساب معدل الفائدة الفعلي.

م -ربحية السهم

تقدم املجموعة بيانات ربحية السهم األساسية واملخففة بالنسبة ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم
الربح أو اخلسارة العائدة إلى املساهمني العاديني بالشركة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة ،ويتم
تعديلها باألسهم اململوكة اخلاصة .يتم حتديد ربحية السهم املخففة عن طريق تعديل العائد إلى املساهمني العاديني واملتوسط
املرجح لعدد األسهم العادية القائمة واملعدلة باألسهم اململوكة اخلاصة وذلك بتأثير جميع األسهم العادية احملتملة املخففة.

ن -تقارير القطاعات

القطاع هو جزء مميز من املجموعة يقوم بأنشطة األعمال التي يحقق منها اإليرادات ويتكبد التكاليف .يتم استخدام قطاعات
التشغيل من قبل إدارة املجموعة لتخصيص امل��وارد وتقييم األداء .إن قطاعات التشغيل التي تظهر خصائص اقتصادية
ومنتجات وخدمات وفئة العمالء (حيثما كان ذلك مناسبا) متشابهة ،يتم جتميعها وإدراجها كقطاعات بتقارير مستقلة.
قطاع التشغيل هو جزء من املجموعة يقوم بأنشطة األعمال التي يحقق منها اإليرادات ويتكبد التكاليف ،مبا في ذلك اإليرادات
واملصروفات التي تتعلق باملعامالت مع أي جزء آخر في املجموعة .تتم مراجعة النتائج التشغيلية جلميع قطاعات التشغيل
وبشكل منتظم من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة التخاذ قرارات بشأن املوارد التي يتعني تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها،
والتي يتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة.
نتائج القطاع التي يتم تقدميها إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة تشمل البنود املتعلقة مباشرة بالقطاع وكذلك تلك التي ميكن
توزيعها بصورة معقولة .تشمل البنود غير املوزعة بصورة رئيسية موجودات الشركة واملصاريف األخرى التي تتطلبها اللوائح.
النفقات الرأسمالية للقطاع هي إجمالي التكلفة املتكبدة خالل السنة لشراء املمتلكات واملعدات واملوجودات غير امللموسة
بخالف الشهرة.
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س -املعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد:

يوجد عدد من املعايير اجلديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير
 2013ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات املالية املجمعة .إن ما يتصل بنشاط املجموعة من هذه املعايير موضح أدناه.
ال تخطط املجموعة لتطبيق هذه املعايير بشكل مبكر.

معيار احملاسبة الدولي  :32املقاصة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية
توضح التعديالت معنى «لدى املنشأة حاليا حق قانوني ملزم إلجراء املقاصة» وتوضح أيضاً تطبيق معايير التقاص طبقاً ملعيار
احملاسبة الدولي  32على أنظمة التسوية التي تطبق آليات تسوية إجمالية والتي ال تكون متواقتة.
تسري التعديالت اجلديدة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2014
يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن تطبيق املعيار املذكور أعاله لن يكون له تأثير مالي هام على البيانات املالية املجمعة للمجموعة
في فترة التطبيق املبدئي.

املعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية ( )2013واملعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية
( )2010واملعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية (( )2009وتسمى مجتمعة «املعيار الدولي للتقارير
املالية )»9
يتناول املعيار الدولي للتقارير املالية  )2009( 9متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية .من خالل هذا املعيار ،يتم
قياس وتصنيف املوجودات املالية على أساس منوذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ بها وعلى أساس خصائص التدفقات
النقدية التعاقدية .املعيار الدولي للتقارير املالية  )2010( 9يقدم إضافات تتعلق باملطلوبات املالية .يتناول املعيار الدولي
للتقارير املالية  )2013( 9متطلبات جديدة حملاسبة التحوط والتي من شأنها جعل محاسبة التحوط تتوافق بشكل أكبر مع
إدارة املخاطر .يقوم مجلس معايير احملاسبة الدولي حاليا مبشروع من أجل احلد من التعديالت على متطلبات التصنيف
والقياس املطلوبة ضمن املعيار الدولي للتقارير املالية  9وإضافة متطلبات جديدة من أجل حتديد االنخفاض في قيمة
املوجودات املالية.
لم يتم حتديد تاريخ السريان اإللزامي للمعيار الدولي للتقارير املالية  9ولكن سوف يتم حتديده عند االنتهاء من املراحل
القائمة .ومع ذلك ،يسمح بالتطبيق املبكر لهذا املعيار .ال تخطط املجموعة للتطبيق املبكر لهذا املعيار.
واستناداً إلى التقييم املبدئي ،من غير املتوقع أن يكون للمعيار أي تأثير مادي على املجموعة.

 -4مبلغ مدين مقابل بيع استثمار

ميثل هذا البند مبلغ مدين مقابل بيع أسهم في شركة تابعة سابقاً للمجموعة؛ الشركة املتكاملة للنقل املتعدد وهي شركة
مدرجة في بورصة ع ّمان والتي مت االستحواذ عليها في عام  .2010وفي شهر يوليو  2011وبعد إيقاف تشغيل الشركة املتكاملة
للنقل املتعدد ،قامت اجلهات احلكومية األردنية بإيقاف مجلس إدارة الشركة وعينت مجلس مؤقت إلدارة الشركة املتكاملة
للنقل املتعدد .ومنذ ذلك احلني ،ليس لدى املجموعة القدرة على السيطرة على الشركة املتكاملة للنقل املتعدد أو ممارسة تأثير
هام عليها ومت معاملة االستثمار بأنه استثمارات متاحة للبيع.
كما في  31ديسمبر  ،2012قامت املجموعة بتكوين مخصص انخفاض القيمة بنسبة  %100لهذا االستثمار.
وخالل شهر يناير  ،2013وقعت املجموعة اتفاقية مع احلكومة األردنية لبيع االستثمار مقابل مبلغ  10ماليني دوالر أمريكي.
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سوف يتم استالم املقابل على عشرة أقساط سنوية متساوية مببلغ  1مليون دوالر أمريكي .وخالل شهر ديسمبر  ،2013مت
استكمال إجراءات نقل ملكية األسهم .وبنا ًء عليه ،مت استبعاد االستثمار ،ومت عكس ربح التقييم العادل لالستثمار ،الذي أضيف
سابقاً إلى احتياطي القيمة العادلة في حقوق امللكية ،وذلك من خالل بيان األرباح أو اخلسائر مببلغ قدره  1.972.660دينار
كويتي.
كما في  31ديسمبر  ،2013قامت املجموعة بإثبات املقابل املستحق بصافي القيمة احلالية لألقساط .إن سعر اخلصم
املستخدم يأخذ في االعتبار سعر السندات بالدوالر األمريكي البالغ أجلها  10سنوات وعالوة مخاطر الدولة لألردن.
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5.751.673
5.860.010

108.337
108.337
216.674
108.337
325.011

6.076.684
6.076.684
6.076.684

أرض
مستأجرة
دينار كويتي

5.442.000
5.918.456

1.316.572
469.490
1.786.062
480.466
2.266.528

7.500.718
203.800
7.704.518
775
3.235
7.708.528

دينار كويتي

مباني

117.007
138.825

111.942
25.717
137.659
22.168
159.827

258.969
17.515
276.484
350
276.834

5.355.626
6.587.830

6.988.535
1.276.540
()739.511
7.525.564
1.210.411
310.121
9.046.096

129.629
93.390

607.149
43.911
651.060
34.758
685.818

692.333 14.778.610
20.467
7.960
31.650
69.855
(- )743.031
744.450 14.113.394
70.997
13.855
274.473
815.447 14.401.722

أسطول/
مباني جاهزة
سيارات
دينار كويتي دينار كويتي

أثاث
وتركيبات
دينار كويتي

581.498
323.062

763.530
126.150
889.680
153.749
1.043.429

1.144.488
44.223
24.031
1.212.742
25.939
386.246
1.624.927

معدات
مكتبية
دينار كويتي

175.846
106.379

462.428
40.115
502.543
40.645
543.188

607.229
1.693
608.922
3.236
106.876
719.034

دينار كويتي

أدوات وآالت

18.502
194.373

-

362.793
160.916
()329.336
194.373
594.959
()770.830
18.502

17.571.781
19.222.325

10.358.493
2.090.260
()739.511
11.709.242
2.050.534
310.121
14.069.897

31.421.824
252.774
()743.031
30.931.567
710.111
31.641.678

أعمال
رأسمالية اإلجمالي
قيد التنفيذ
دينار كويتي
دينار كويتي

األرض املستأجرة هي أرض مستأجرة من وزارة املالية – إدارة عقود أمالك الدولة .وعقد التأجير قابل للتجديد عند انتهائه في عام ( 2015إيضاح .)13

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2013
كما في  31ديسمبر 2012

االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض
في القيمة
كما في  1يناير 2012
احململ للسنة
متعلق باالستبعادات
كما في  31ديسمبر 2012
احململ للسنة
خسارة انخفاض القيمة
كما في  31ديسمبر 2013

التكلفة
كما في  1يناير 2012
إضافات
حتويالت
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2012
إضافات
حتويالت
كما في  31ديسمبر 2013

 -5ممتلكات ومعدات
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 -6املخزون

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

926.507
926.507
()167.028
759.479

848.575
17.478
866.053
()265.034
601.019

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

مدينون جتاريون
مخصص مدينون جتاريون مشكوك في حتصيلها

5.829.233
()2.799.992
3.029.241

4.995.768
()1.687.365
3.308.403

أرصدة مدينة أخرى
مخصص أرصدة مدينة أخرى مشكوك في حتصيلها

778.638
()701.506
77.132

823.421
()689.336
134.085

سلفيات موظفني
عموالت مستحقة
ودائع ومدفوعات مقدم ًا

154.238
307.279
374.343
3.942.233

175.612
195.996
361.585
4.175.681

املخازن وقطع الغيار
بضائع بالطريق
ناقص ًا :مخصص مخزون بطيء احلركة

 -7مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى

مت اإلفصاح عن تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر العمالت وخسائر االنخفاض في القيمة املرتبطة باملدينني التجاريني
واألرصدة املدينة األخرى في إيضاح .24

 -8النقد والنقد املعادل

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنك
حسابات جارية
حسابات حتت الطلب
ودائع ألجل

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

67.914

74.577

1.431.158
56.493
4.700.000
6.255.565

1.200.183
56.867
3.700.000
5.031.627

يتراوح معدل الفائدة الفعلي على حسابات الودائع ألجل من  %1إلى  %1.31سنوياً ( 31ديسمبر  %0.2 :2012إلى  %1.88سنوياً).
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 -9رأس املال

يتكون رأس مال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من  113.007.890سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد (31
ديسمبر  113.007.890 :2012سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد) مدفوع نقداً.

 -10احتياطي إجباري

وفقا ألحكام قانون الشركات رقم  25لعام  2012وتعديالته وعقد التأسيس للشركة ،يتم حتويل  %10من ربح السنة إلى االحتياطي
اإلجباري حتى يصل إجمالي االحتياطي إلى  %50من راس مال الشركة املدفوع .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال لضمان
توزيع أرباح تصل إلى  %5من رأس املال املدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح املرحلة مبثل هذه التوزيعات .لم يتم عمل
حتويل إلى االحتياطي اإلجباري في السنة احلالية حيث وصل رصيد االحتياطي إلى  %50من رأس املال املدفوع.

 -10احتياطي عام

وفقا للنظام األساسي للشركة ،يتم حتويل  %10من ربح السنة إلى االحتياطي االختياري ،ميكن وقف تلك التحويالت السنوية
بقرار من املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية السنوي بناءاً على توصية أعضاء مجلس اإلدارة .ال يوجد قيود على توزيع
هذا االحتياطي.

 -11قروض
قروض ألجل مضمونة
اجلزء املتداول
اجلزء غير املتداول

2013
دينار كويتي
3.479.175

2012
دينار كويتي
4.460.535

994.050
2.485.125
3.479.175

991.230
3.469.305
4.460.535

يستحق هذا القرض السداد على  12قسط نصف سنوي اعتبارا من  15ديسمبر  2011ويستحق السداد في عام  .2017يستخدم
هذا القرض وفقاً للشروط واألحكام املنصوص عليها في اتفاقية القرض ويحمل معدل فائدة بسعر الليبور ملدة ستة أشهر
باالضافة الى فائدة  %3سنوياً ( 31ديسمبر  :2012بلغ معدل الفائدة الفعلي  %3.513سنويا).
مت استخدام مبالغ هذا القروض لتمويل عمليات االستحواذ.

التزام التأجير التمويلي
احلد األدنى ملدفوعات
التأجير املستقبلية
2013
دينار كويتي
سنة واحدة
بني سنتني

120.000
50.000
170.000
21

الفائدة
2013
دينار كويتي

القيمة احلالية
للحد األدنى
ملدفوعات التأجير
2013
دينار كويتي

6.464
1.923
8.387

113.536
48.077
161.613
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احلد األدنى ملدفوعات
التأجير املستقبلية الفائدة
2012
2012
دينار كويتي
دينار كويتي
120.000
170.000
290.000

سنة واحدة
بني سنتني

10.831
8.388
19.219

القيمة احلالية
للحد األدنى
ملدفوعات التأجير
2012
دينار كويتي
109.169
161.612
270.781

تدفع املجموعة أتعاب سنويا ثابتة على مدى فترة عقد التأجير .مت حتديد تكلد فة التمويل املنسوبة لاللتزام بناء على سعر
االقتراض املتزايد لدى املجموعة.

 -14دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى

دائنون جتاريون
مستحقات ومخصصات
دفعات مقدمة من العمالء
توزيعات أرباح مستحقة
أرصدة دائنة أخرى

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

874.952
1.481.463
6.770
353.603
255.837
2.972.625

750.165
976.858
5.369
331.512
284.018
2.347.922

مت توضيح تعرض املجموعة ملخاطر العمالت ومخاطر السيولة املتعلقة بالدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة في إيضاح .24

 -15إيرادات تشغيلية

إيرادات النقل
إيرادات من عموالت
إيرادات التأجير التشغيلي (أسطول املركبات واملخازن)

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

11.628.381
1.953.363
3.693.476
17.275.220

9.865.098
1.735.350
4.099.252
15.699.700
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 -24تكاليف التشغيل

تكاليف موظفني
إيجار
عمليات وصيانة أسطول املركبات
تكاليف أخرى

 -23مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف موظفني
إيجار مكتب
االصالح والصيانة
احلمالت الترويجية للمبيعات واالعالنات
املرافق
مخصص مدينون جتاريون مشكوك في حتصيلها
مخصص أرصدة مدينة أخرى مشكوك في حتصيلها
أتعاب مهنية
تأمني
مصاريف سفر
االشتراك والعضوية
املطبوعات والقرطاسية
خسارة انخفاض القيمة
مصاريف أخرى

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

4.154.331
24.652
2.772.772
538.040
7.489.795

3.850.853
24.352
2.864.988
499.055
7.239.248

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

1.825.093
158.878
212.587
67.043
126.879
1.181.893
12.170
185.250
64.258
9.285
87.618
36.587
351.292
178.254
4.497.087

1.332.363
144.094
198.597
44.748
107.933
94.475
407.099
52.313
20.259
84.767
31.384
271.959
2.789.991

 -22الزكاة

متثل الزكاة التزام املجموعة بدفع  %1من صافي الربح مبوجب أحكام القانون رقم  46لسنة  2006وقرارات وزارة املالية.

 -21حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من صافي ربح السنة بعد خصم احملول إلى االحتياطي االجباري.

 -20ضريبة دعم العمالة الوطنية

متثل ضريبة دعم العمالة الوطنية التزام املجموعة بسداد  %2.5من صافي األرباح مبوجب أحكام القانون رقم  19لسنة 2000
وقرارات وزارة املالية.
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 -21ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة بتقسيم صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة على املتوسط
املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
ال توجد أسهم عادية مخففة محتملة.
فيما يلي املعلومات الضرورية الحتساب ربحية السهم:

2013
5.466.260
113.007.890
48

صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة (دينار كويتي)
املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة
ربحية السهم (األساسية واملخففة) (فلس)

2012
3.579.474
113.007.890
32

 -22معامالت مع أطراف ذات صلة

ال حتمل األرصدة مع األطراف ذات الصلة املدرجة في بيان املركز املالي أي فوائد وال توجد شروط سداد متفق عليها .وبالتالي،
فانه يتم التعامل مع هذه األرصدة على أنها مستردة عند الطلب.
خالل السنة ،قامت املجموعة بتنفيذ معامالت مع األطراف ذات الصلة لبيع /شراء البضائع واخلدمات بنفس الشروط املتفق
عليها مع األطراف األخرى على أسس متكافئة.
فيما يلي إجمالي قيمة املعامالت مع األطراف ذات الصلة واألرصدة القائمة واملستحقة بخالف تلك املوضحة بأماكن أخرى في
البيانات املالية املجمعة.
الرصيد املستحق
في  31ديسمبر
2013
2012
دينار كويتي
دينار كويتي

قيمة املعاملة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2013
2012
دينار كويتي
دينار كويتي

3.102.403
434.754
3.537.157

1.331.883
1.158.315

3.336.650
530.146
3.866.796

1.177.694
184.170

املستحق من أطراف ذات صلة
مبيعات تذاكر الطيران
أرصدة مدينة أخرى

املستحق إلى أطراف ذات صلة
مصاريف عمومية وإدارية
()83.806
()90.494
()91.040
()170.955
خالل السنة ،بلغت قيمة الرواتب واملزايا قصيرة األجل األخرى املدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا  144.921دينار كويتي (:2012
 133.550دينار كويتي).

 -23قطاعات التشغيل

قامت املجموعة بتحديد قطاعاتها على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها بصفة منتظمة من قبل رئيس الشئون
املالية للجنة التنفيذية وهو املسئول الرئيسي عن اتخاذ القرار التشغيلي .إن املناطق اجلغرافية للمجموعة تقع في الكويت .لدى
املجموعة ثالثة قطاعات تقارير ،على النحو املبني أدناه ،والتي متثل وحدات األعمال االستراتيجية في املجموعة .تقدم وحدات
األعمال االستراتيجية مختلف أنواع اخلدمات وتدار بشكل منفصل نظراً ألنها تتطلب استراتيجيات أعمال وتسويق مختلفة.
خدمات النقل :تشغيل خدمات النقل العام وتوفير أسطول من الباصات التي تعمل بنظام التأجير.
خدمات التخزين وتأجير العقارات :تقدمي خدمات التخزين اجلاف والبارد وتوفير احملالت التجارية واملساحات املكتبية بنظام
التأجير.
السفر والسياحة واخلدمات ذات الصلة :تقدمي خدمات حجز تذاكر الطيران وخدمات الشحن اجل��وي وتقدمي اخلدمات
السياحية باخلارج والداخل.

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة  -دولة الكويت | التقرير السنوي 47 2013

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

3.855.886

23.651
147.404
1.527.608
961.766

11.663
473.996

مطلوبات قطاعات التقارير 5.817.450
مطلوبات غير موزعة
إجمالي املطلوبات املجمع

النفقات الرأسمالية

634.786
303.613

35.490

موجودات قطاعات التقارير 9.883.099 17.343.989

أرباح قطاعات التقارير
مصاريف غير موزعة
أرباح مجمعة للسنة

ايرادات فوائد
مصاريف فوائد
االستهالك واالطفاء

إيرادات خارجية
إيرادات ما بني القطاعات
إيرادات مجمعة

1.703.159 14.100.476
()135.750( )346.028
1.567.409 13.754.448

1.413.266

39.835

6.866.787

956.398

141
48.930

1.965.800
()12.437
1.953.363

السفر
والسياحة
خدمات التخزين واخلدمات
خدمات النقل وتأجير العقارات املتعلقة بها
دينار كويتي
دينار كويتي دينار كويتي

 31ديسمبر 2013

1.345.554

56.128

5.840.229

394.471

1.905
45.767

8.046.929
164.745
8.211.674

252.774

32.952.448

3.744.219
()164.745
3.579.474

36.914
228.879
2.090.260

7.534.329
307.790
7.842.119

710.111

34.093.875

5.774.050
()307.790
5.466.260

23.792
159.067
2.050.534

17.769.435
()494.215
17.275.220

6.295.278

168.915

16.451.283

2.552.799

35.009
213.849
1.575.154

12.794.253
()259.283
12.534.970

1.760.762
()25.412
1.735.350

16.120.145
()420.445
15.699.700

406.097

27.731

10.660.936

796.949

15.030
469.339

1.565.130
()135.750
1.429.380

مجمعة
دينار كويتي

السفر والسياحة
خدمات التخزين واخلدمات
مجمعة
خدمات النقل وتأجير العقارات املتعلقة بها
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي دينار كويتي

 31ديسمبر 2012
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 -24األدوات املالية
نظرة عامة

نتيجة الستخدام األدوات املالية ،تتعرض املجموعة للمخاطر التالية:
< مخاطر االئتمان
< مخاطر السيولة
< مخاطر السوق
يبني هذا اإليضاح معلومات حول تعرض املجموعة لكل من املخاطر أعاله ،كما يوضح أهداف املجموعة وسياساتها وأنشطتها
نحو قياس تلك املخاطر وإدارتها .تتضمن هذه البيانات املالية املجمعة املزيد من اإلفصاحات الكمية.
يتولى مجلس إدارة الشركة وجلنة التدقيق مسؤولية إعداد ومراقبة إطار عمل إدارة مخاطر املجموعة.
مت إعداد سياسات إدارة مخاطر املجموعة لتحديد وحتليل املخاطر التى تواجهها املجموعة ،ووضع احلدود املناسبة للمخاطر
ورقابة املخاطر ،ومراقبة املخاطر والتقيد باحلدود املوضوعة .يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر بصفة دورية لعكس
التغيرات في أحوال السوق وأنشطة املجموعة .وتهدف املجموعة من خالل التدريب واملعايير واإلجراءات اإلدارية إلى تطوير بيئة
رقابة بناءة ومنظمة والتى مبوجبها يدرك كل موظف دوره والتزاماته.

مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر اخلسارة املالية للمجموعة في حال عجز العميل أو الطرف املقابل في األداة املالية عن سداد
التزاماته التعاقدية ،وتنشأ تلك املخاطر بشكل أساسي من املدينون واألرصدة املدينة األخرى واملستحق من أطراف ذات صلة
وأرصدة لدى البنوك.
فيما يلي القيمة الدفترية للموجودات املالية كما ف��ي  31ديسمبر وال�ت��ي متثل احل��د األق�ص��ى للتعرض ملخاطر اإلئتمان
للمجموعة:
2012
2013
دينار كويتي
دينار كويتي
أرصدة مدينة
عموالت مستحقة
سلفيات موظفني
ودائع مستردة
أرصدة مدينة أخرى
مستحق من أطراف ذات صلة
أرصدة لدى البنوك

3.029.241
307.279
154.238
57.418
77.132
3.537.157
6.187.651
13.350.116

3.308.403
195.996
175.612
47.689
134.085
3.866.796
4.957.050
12.685.631

إن مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة املدينة هي مخاطر محدودة نظراً لعدد العمالء الكبير واملتنوع للمجموعة .كما أن تركز
مخاطر االئتمان فيما يتعلق باملدينون التجاريون محدود بسبب قاعدة العمالء الكبيرة والغير مرتبطة ببعضها البعض للمجموعة.
يتم مراقبة املدينون واألرصدة املدينة األخرى بصفة مستمرة بغرض حتصيل املبالغ املستحقة .قامت املجموعة بتكوين مخصص
النخفاض القيمة والذي ميثل تقديرها للخسائر غير احملققة فيما يتعلق باألرصدة املدينة.
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فيما يلي حتليل أعمار املدينون التجاريون ومخصص الديون املشكوك في حتصيلها كما في تاريخ بيان املركز املالي:
2012
2013
املخصص
االجمالي
املخصص
االجمالي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
أقل من  60يوم
متأخرة السداد من  90-60يوم
متأخرة السداد ألكثر من  90يوم

2.537.094
175.354
3.116.784
5.829.233

2.799.992
2.799.992

1.681.002
281.868
3.032.898
4.995.768

1.687.365
1.687.365

فيما يلي احلركة في مخصص ديون مشكوك في حتصيلها فيما يتعلق باملدينون خالل السنة:
2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

1.687.365
1.181.893
()69.266
2.799.992

1.595.449
94.475
()2.559
1.687.365

الرصيد في  1يناير
احململ خالل السنة
املشطوب خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

في السياق االعتيادي لألعمال ،قامت املجموعة بتنفيذ معامالت مع أطراف ذات صلة ومخاطر االئتمان منخفضة للغاية على
هذه األرصدة.
يتم االحتفاظ بأرصدة لدى البنوك فقط في مؤسسات مالية وبنوك محلية ذات سمعة حسنة ذات تصنيفات إئتمانية عالية.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية املرتبطة باملطلوبات املالية التي مت تسويتها عن
طريق تقدمي النقد أو أصل مالي آخر .إن إسلوب املجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد ،قدر اإلمكان ،من توافر السيولة
الكافية لتلبية التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية وأوق��ات الضغط ،وذلك دون تكبد أية خسائر غير مقبولة أو
التعرض ملخاطر املساس بسمعة املجموعة.
تقوم املجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية وحدود التمويل واملراقبة املستمرة للتدفقات
النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية .حتتفظ املجموعة مببالغ كافية من النقد وأرصدة
لدى البنوك.
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قروض والتزام التأجير التمويلي
دائنون جتاريون
أرصدة دائنة أخرى
مستحقات
مستحق إلى أطراف ذات صلة

 31ديسمبر 2012

قروض والتزام التأجير التمويلي
دائنون جتاريون
أرصدة دائنة أخرى
مستحقات
مستحق إلى أطراف ذات صلة

 31ديسمبر 2013

4.731.316
750.165
615.530
590.703
170.955
6.858.669

دينار كويتي

القيمة الدفترية

3.640.788
874.952
609.440
1.060.121
91.040
6.276.341

دينار كويتي

القيمة الدفترية

فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية:

5.133.008
750.165
615.530
590.703
170.955
7.260.361

561.203
750.165
615.530
590.703
170.955
2.688.556

 6أشهر أو اقل

التدفقات
النقدية التعاقدية
دينار كويتي
دينار كويتي

3.895.418
874.952
609.440
1.060.121
91.040
6.530.971

564.869
874.952
609.440
1.060.121
91.040
3.200.422

التدفقات
النقدية التعاقدية
دينار كويتي
دينار كويتي

 6أشهر أو اقل

561.203
561.203

دينار كويتي

 12-6شهر

564.869
564.869

دينار كويتي

 12-6شهر

2.315.598
2.315.598

دينار كويتي

 2-1سنة

2.199.071
2.199.071

دينار كويتي

 2-1سنة

1.695.004
1.695.004

دينار كويتي

 5-2سنوات

566.609
566.609

دينار كويتي

 5-2سنوات

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة  -دولة الكويت | التقرير السنوي 51 2013

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2013

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في احتمال تأثير التقلبات التي حتدث في أسعار السوق ،مثل أسعار الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة
وأسعار األسهم ،على إيرادات املجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات املالية .إن الهدف من عملية إدارة مخاطر السوق هو إدارة
التعرضات ملخاطر السوق وضبطها في إطار حدود مقبولة ،مع األخذ في االعتبار الوصول إلى احلد األقصى من العوائد.

مخاطر العملة

تتمثل مخاطر العملة في مخاطر التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في
أسعار صرف العمالت األجنبية.
تتعرض املجموعة ملخاطر العمالت الناجتة من املبيعات واملشتريات والقروض املقومة بعملة أخرى غير عملة التعامل اخلاصة
للمجموعة ،وعلى وجه اخلصوص الدوالر األمريكي .قامت االدارة بالطلب من شركات املجموعة القيام بادارة مخاطر ترجمة
العمالت األجنبية لديها مقابل عملة التعامل اخلاصة بهم .لدى املجموعة بعض االستثمارات في عمليات أجنبية والتي تتعرض
صافي موجوداتها ملخاطر ترجمة العمالت األجنبية.
فيما يلي التعرض ملخاطر العمالت األجنبية على أساس اسمي كما في تاريخ بيان املركز املالي:
دوالر أمريكي

2013
جنيه إسترليني

2012
جنيه إسترليني
دوالر أمريكي

صافي التعرض ملخاطر العمالت األجنبية

()12.261.581

()14.949

()15.765.834

()27.910

صافي التعرض ملخاطر العمالت األجنبية
(الدينار الكويتي)

()3.457.766

()6.987

()4.433.353

()12.686

فيما يلي أسعار الصرف املطبقة خالل السنة:
متوسط السعر
2012
2013
دوالر أمريكي
جنيه إسترليني

0.2837
0.4657

السعر الفوري
2012
2013
0.2820
0.4674

0.2800
0.4574

0.2812
0.4545

إن ارتفاع الدينار الكويتي مبقدار  %10مقابل العمالت التالية قد يؤدي إلى زيادة( /نقص) حقوق امللكية والربح او اخلسارة
باملبالغ املعروضة أدناه .إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة املتغيرات األخرى وبالتحديد معدالت الفائدة .مت القيام بهذا التحليل
باستخدام نفس األسس املطبقة في .2012
حقوق امللكية
التأثير 2013 -

دينار كويتي

الربح أو
(اخلسارة)
دينار كويتي

دوالر أمريكي
جنيه إسترليني

345.777
699

345.777
699

دوالر أمريكي
جنيه إسترليني

443.335
1.269

443.335
1.269

التأثير 2012 -
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مخاطر معدالت الفائدة

إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية للمجموعة بسبب
التغيرات في معدالت العائد في السوق.
تتعرض املجموعة ملخاطر معدالت الفائدة على القروض والودائع قصيرة األجل من  /مع املؤسسات املالية.
فيما يلي بيان مبعدالت الفائدة لألدوات املالية التي حتمل فائدة اخلاصة باملجموعة كما في بيان املركز املالي:
2013
دينار كويتي
أدوات مالية ذات معدالت فائدة ثابتة

حسابات حتت الطلب
ودائع ألجل

أدوات مالية ذات معدالت فائدة متغيرة

مطلوبات مالية

56.493
4.700.000

3.640.787

2012
دينار كويتي

56.867
3.700.000

4.731.316

تفترض الشركة حدوث تقلبات في معدالت الفائدة بواقع  25نقطة أساس لألدوات املالية ذات معدالت الفائدة املتغيرة بتاريخ بيان
املركز املالي وتقدر التأثير التالي على صافي ربح الفترة وحقوق امللكية بذلك التاريخ .يفترض هذا التحليل ثبات كافة املتغيرات
األخرى وخاصة معدالت صرف العمالت األجنبية .مت القيام بهذا التحليل باستخدام نفس األسس املطبقة في .2012
صافي ربح
الفترة
دينار كويتي

2013

التقلبات في العائد بواقع  25نقطة أساس
2012

التقلبات في العائد بواقع  25نقطة أساس

()9.102

()11.828

حقوق امللكية
دينار كويتي

()9.102

()11.828

إن التقلبات السلبية بواقع  25نقطة أساس في معدالت الفائدة قد تؤدي إلى نفس التأثير ولكنه عكسي على صافي ربح /خسارة
الفترة وحقوق امللكية.

القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي ميكن استالمه مقابل بيع األصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بني املشاركني في
السوق في تاريخ القياس.
برأي إدارة املجموعة ،أن القيمة العادلة التقديرية للموجودات واملطلوبات املالية التي ال يتم ادراجها بالقيمة العادلة بتاريخ بيان
املركز املالي ال تختلف بصورة مادية عن القيمة الدفترية حيث أنها ذات طبيعة قصيرة األجل أو أنها أدوات مالية ذات معدالت
فائدة متغيرة .يتم إدراج املبلغ املستحق طويل األجل بالقيمة العادلة (إيضاح .)4
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 -25إدارة رأس املال

تهدف سياسة املجموعة إلى احلفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لتعزيز ثقة املستثمرين والدائنني والسوق واجراء تطويرات
مستقبلية على أعمالها .يتكون راس املال من رأس املال واالحتياطيات واألرباح املرحلة .يقوم مجلس االدارة مبراقبة العائد على
رأس املال ومستوى توزيعات األرباح على املساهمني العاديني.
من أجل حتديد أو تعديل هيكل رأس املال ،تقوم املجموعة مبراقبة رأس املال على أساس معدل الرفع املالي .ويتم احتساب املعدل
بصافي الدين مقسوما على مجموع رأس املال .يتم احتساب صافي الدين بناء على القروض ناقصاً النقد والنقد املعادل .إن
إجمالي رأس املال يتم احتسابه على أساس حقوق امللكية مضافاً إليه صافي الدين كما هو مبني في بيان املركز املالي املجمع.
فيما يلي معدالت الرفع املالي بتاريخ بيان املركز املالي:

إجمالي الدين
ناقص ًا :النقد والنقد املعادل
صافي الدين
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي رأس املال
معدل الرفع

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

3.640.788
()6.255.565
()2.614.777
26.251.756
23.636.979
(%)11

4.731.316
()5.031.627
()300.311
24.740.774
24.440.463
(%)1

ال يوجد تغير في منهجية املجموعة إلدارة رأس املال خالل السنة.
ال تخضع الشركة إلى متطلبات رأسمالية مفروضة من جهات خارجية ،فيما عدا احلد األدنى ملتطلبات رأس املال وفقاً لقانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته.

 -26ارتباطات والتزامات محتملة

خطابات ضمان
اعتمادات مستندية

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

2.320.553
2.320.553

1.728.961
166.022
1.894.983

 -27اجلمعية العمومية

وافقت اجلمعية العمومية للشركة ،املنعقدة بتاريخ  20مارس  ،2013على البيانات املالية للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر
 2012وعلى دفع توزيعات نقدية قدرها  35فلس للسهم مببلغ إجمالي  3.955.278دينار كويتي إلى مساهمي الشركة احلاليني
كما في  20مارس .2013
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