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وتقليل االنبعاثات الكربونية واستقطاب المواهب

المحتويات
التقرير االستراتيجي
النتائج المالية
اإلنجازات الهامة
منهج العمل
معلومات عن الشركة
تحقيق الفوائد

1
2
3
5
7

الحوكمة
كلمة رئيس مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة
كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي
كلمة الرئيس المالي التنفيذي
مبادرات الموارد البشرية
تقرير مجلس اإلدارة
جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
تقرير الحوكمة

التقرير المالي
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
بيان المركز المالي المجمع
بيان االرباح أو الخسائر والدخل الشامل المجمع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
بيان التدفقات النقدية المجمع
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

10
12
13
14
15
18
20
21

29
31
32
33
34
35

التقرير االستراتيجي
نقدم فيه معلومات ع ّنا  ،وعن أهداف الشركة
واالستراتيجية المتبعة في عملنا .كما نذكر
السوق الذي نعمل فيه واألحداث الهامة التي
وقعت خالل السنة .ونبين أيضا النقاط
األساسية والنتائج المالية باإلضافة إلى نظرة
عن عملياتنا التشغيلية.

النتائج المالية
اإلنجازات الهامة
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النتائج المالية 2015
اإليرادات
 20.53مليون
دينار بارتفاع
نسبته 31%

13%

أرباح تشغيلية
بلغت 7.34مليون
دينار بارتفاع
نسبته 16%

16%

األرباح الصافية
 7.2مليون
دينار بارتفاع
نسبته 21%

21%

0%
الديون
24%

نسبة التكاليف لإليرادات
انخفضت بـ 03%

60%

ارتفاع
التوزيعات النقدية
بنسبة 33%

نسبة ارتفاع عوائد
المساهمين في 4
سنوات
175%
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نتائج مهمة
أخرى

24%

إيرادات
المستثمرين بارتفاع
03%
عام بعد آخر
1

اإلنجازات الهامة ()2015-2011
األرباح التشغيلية (باأللف)

اإليرادات (باأللف)

Dec-15

7,340

20,534

Dec-15

Dec-14

6,309

18,153

Dec-14

Dec-13

3,937

17,275

Dec-13

Dec-12

3,936

15,700

Dec-12

Dec-11

381

16,186

Dec-11

عدد الموظفين

األرباح الصافية (باأللف)

Dec-15

1,643

7,197

Dec-15

Dec-14

1,600

5,964

Dec-14

Dec-13

1,483

5,466

Dec-13

Dec-12

1,532

3,579

Dec-12

Dec-11

1,530

)(4,428

Dec-11

التوزيعات النقدية (باأللف)

ربحية السهم (بالفلس)
64

Dec-15
Dec-14

Dec-15

6,780

Dec-14

5,085

53

Dec-13

3,955

48

Dec-13

Dec-12

3,955

32

Dec-12

-Dec-11

)(39
Dec-11

2
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منهج العمل:

إن دورة أعمالنا المتماسكة تدعم استراتيجية شركتنا .فباإلضافة لتحقيق الفوائد للمساهمين  ،نقدم
مكتسبات ذات قيمة عالية للعمالء والموظفين والمجتمع الذي نخدمه والنظام البيئي الذي نعمل فيه.

نحقق اإليرادات واألرباح

.1
.2
.3
.4

من خالل أقسام عملنا:
سيتي باص
مجموعة النقل والتخزين
شركة الباصات الكويتية الصينية
مجموعة بودي للطيران
2

1

ونستثمر في األعمال التجارية
المستدامة طويلة األمد

6

سيتي جروب
ش.م.ك.ع
5

3
قوتنا تنبع من :
عالقاتنا القوية
مدخالتنا األساسية
-

نحقق الفوائد
لجميع أطراف الشركة

المجتمع

4

الحكومة

العمالء

الشركاء
والموردين

المستثمرون

نتلقى الدعم من

التمويل

الموظفين

العمالء

إطار حوكمتنا
طريقتنا في إدارة المخاطر

اإلنجاز االقتصادي
إجمالي اإليرادات 20.534مليون دينار

In ‘000

KD 5,068

التوزيعات النقدية

KD 3,896

دفعات الموردين

KD 6,822

تكاليف الموظفين

KD 1,919

اإلنفاق على رأس المال

KD 339

اإلسهام مع الحكومة

KD 1,376

تكاليف تمويل

KD 1,114

القيمة االقتصادية لدى المساهمين
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نحقق العوائد واألرباح من خالل:

1

.1

.2
.3

2

خدمات النقل العام بأسطول فيه  350باص موزعة على 23
خط بنوعين من األجرة (الدفع النقدي واالشتراك الشهري).
خدمات العقود مع عمالئنا من الشركات.
تقديم خدمات التخزين

من خالل أقسام عملنا:

3

قوتنا تنبع من:
العمالء :وصل عدد الركاب على خطوط شبكتنا  64مليون.
ولدينا العديد من العقود المبرمة مع الجهات المؤسسية خالل
السنة .كما أن عقود التخزين طويلة األمد أبرمناها مع عمالء
يعملون في مجال األغذية والمشروبات .ولدينا عمالء شركات
وأفراد في قسمنا الخاص بالسفر والشحن .ويلبي قسم الوكالة
بالعمولة لدينا احتياجات النقل العام لدينا باإلضافة إلى شركات
أخرى.

4

5

 .4تقديم خدمات السفر والسياحة والشحن وتمثيل العديد من
شركات الطيران المرموقة.
 .5تقديم باصات اقتصادية معتمدة وحديثة وتوفير قطع
الغيار الالزمة.

شركة الباصات

مجموعة بودي

الكويتية الصينية

للطيران

مجموعة النقل

سيتي باص

والتخزين

الشركاء والموردين:
نعمل بشكل جماعي مع عدد من الشركاء االستراتيجيين.
وتساعدنا عالقاتنا التجارية مع الموردين والشركاء على
ضمان تقديم الخدمات المعتمدة.
المساهمين:
نحافظ على شفافية العالقة مع المستثمرين ونطلعهم على
المستجدات الهامة بشكل منتظم .كما أن آراء المستثمرين
ومالحظاتهم تلعب دورا أساسيا في خطة عملنا المستقبلية.

فريق العمل:
يتميز فريق عملنا بالوحدة والتنوع ويضم جنسيات وثقافات
عديدة في بنيته ذات هدف مشترك.

المدخالت األساسية:
الموظفين :نوظف جميع األفراد المنخرطين في تقديم
خدماتنا.

الحكومة:
نعمل مع الجهات الحكومية كاإلدارة العامة للمرور ووزارة
الشئون االجتماعية والعمل وإدارة الهجرة وغيرهم  ،ونحافظ
على التزامنا بالقوانين والتشريعات.

األصول:
نملك جميع أصولنا.

المبادرات االستراتيجية تدعمنا من خالل:
التم ّيز التشغيلي

السيولة:
ال يوجد أية ديون تثقل كاهلنا  ،مما يعطينا الفرصة
القتناص الفرص الناشئة.

النمو المستدام

اإلبداع التكنولوجي

تحقيق الفوائد لجميع أطراف الشركة:
تركز شركتنا على تنمية اإليرادات بالتزامن مع ضبط التكاليف وهذا يؤدي إلى تحقيق عوائد طويلة األمد للمساهمين .كما أن االهتمام بالموظفين يفضي
إلى فريق إداري متماسك .ويسهم االنخراط مع الموردين والشركاء في بناء عالقات تجارية ذات فائدة متبادلة بين األطراف.

6

4

نستثمر في بناء عالقات تجارية مستدامة وطويلة األمد:
نداوم على االستثمار في جميع مجاالت عملنا كي نحافظ على موقعنا كمقدم رائد لخدمات النقل العام والتخزين والسفر
والخدمات المرتبطة باآلليات في الكويت.
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معلومات عامة عن الشركة:
لدينا أربعة أقسام تعمل في مجاالت متنوعة وتحتل مواقع رائدة في السوق:

مجموعة بودي للطيران
من

•

مجموعة النقل والتخزين

%10
المجموعة
 %13من األرباح الصافية
 238موظفا
أول شركة خدمات سفر
تحصل على شهادة اآليزو
 9001في العام 2001
الوكيل العام للعديد من
شركات الطيران المرموقة
مبيعات تذاكر الطيران
للشركات واالفراد وخدمات
الشحن

•
•
•
•
•

إيرادات

•
•
•
•
•

 %8من إيرادات المجموعة
 %14من األرباح الصافية
 39موظفا
نسبة إشغال تبلغ %100
المحافظة على العمالء بنسبة
%99
حلول تخزين فعّالة بتكاليف
مناسبة
توزيع مناسب للمساحات بين
العقود طويلة وقصيرة األمد

•
•

Thousands

1

3
2
1

15

14

13

Revenue

12

11

15

Net Profit

Thousands

2

اإليرادات واألرباح الصافية
2011 - 2015

14

13

Revenue

12

•
•
•
•
•
•
•
•

 %82من إيرادات المجموعة
 %72من األرباح الصافية
 1,366موظف
 64مليون راكب خالل
2015
 %95نسبة االعتمادية
 % 70الحصة السوقية
تجريب قائم لمحركات Euro
III
تطوير أكاديمية التوعية
المرورية

اإليرادات واألرباح الصافية
2011 - 2015
20

10

Thousands

اإليرادات واألرباح الصافية
2011 - 2015
3

سيتي باص

11 12 13 14 15

11

)(10

Net Profit

Revenue

Net Profit

األرباح التشغيلية

اإليرادات

األرباح التشغيلية

اإليرادات

األرباح التشغيلية

اإليرادات

الموظفين

األرباح الصافية

الموظفين

األرباح الصافية

الموظفين

األرباح الصافية

KD 964
238

KD 1,975
KD 967

KD 1,067
39

KD 1,729
KD 1,042

KD 16,800 KD 5,289

1,366

KD 5,162

* جميع األرقام باأللف دينار
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معلومات عامة عن الشركة:
إسهامات األقسام:
اإليرادات
نسبة اإلسهام %
81.9%
8.4%
9.6%
0.1%
72.1%
14.5%
13.1%
0.3%

71.7%
13.4%
0.4%

83.1%
2.4%

14.5%
0.0%

مجموعة النقل والتخزين

شركة الباصات الكويتية الصينية

مجموعة بودي للطيران

شركة الباصات
الكويتية الصينية

األرباح التشغيلية:
نسبة اإلسهام  %من المجموعة

•
•
•
•

سيتي باص
مجموعة النقل والتخزين

•

مجموعة بودي للطيران
شركة الباصات
الكويتية الصينية

 300باص عامل في الكويت
محركات Euro IIIألول مرة
في الكويت
تكاليف منخفضة مدعومة
بخدمات ما بعد البيع
تطوير وإدخال باص العمال
الخاص بمنطقة الشرق األوسط
في 2016
 425كم معدل المسير اليومي
بأقل فترة زمنية

األرباح الصافية
نسبة اإلسهام  %من المجموعة
اإليرادات واألرباح الصافية
2011 - 2015

سيتي باص
مجموعة النقل والتخزين

3

مجموعة بودي للطيران

2

شركة الباصات
الكويتية الصينية

عدد الموظفين
نسبة اإلسهام  %من المجموعة
سيتي باص
مجموعة النقل والتخزين
مجموعة بودي للطيران
شركة الباصات
الكويتية الصينية

Thousands

14.5%

سيتي باص

1
15

14

12

13

Revenue

11

Net Profit

األرباح التشغيلية

KD 26

الموظفين

-

اإليرادات

KD 30
األرباح الصافية

KD 26

جميع األرقام باأللف دينار
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تحقيق الفوائد في السنوات الخمسة الماضية
حققت شركة سيتي جروب نموا مستداما في جميع أقسامها مما دعم فريق إدارتها ومعايير حوكمتها الثابتة .وتبنت
الشركة في طريقها نحو التميّز التشغيلي تحقيق القيمة للعمالء بالتزامن مع تحقيق األرباح للمساهمين وغيرهم من
أطراف الشركة الذين تم معهم اقتسام األرباح المحققة .وتوضح البيانات أدناه نجاح مسيرة الشركة خالل السنوات
الخمسة الماضية:
حقوق الملكية

ربحية السهم

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة  %44خالل السنوات
الخمسة الماضية.

استدارت ربحية السهم باالتجاه المعاكس منتقلة من الخسارة
بـ  39فلس إلى الربح بـ  64فلس خالل السنوات الخمسة
الماضية.

حقوق الملكية
30,372

2015

28,260

2014

26,252

24,741

2013

2012

ربحية السهم
21,161

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-

64

100

53

48

32

50

-

2015

2014

2013

2012

2011
)(39

2011

)(50

إجمالي الموجودات

القيمة االقتصادية المضافة

ارتفعت الموجودات اإلجمالية بنسبة  %5خالل الفترة.

شهدت القيمة االقتصادية المضافة خالل السنوات الخمسة
الماضية ارتفاعا بأكثر من  9.18مرة.

إجمالي الموجودات
34,000

32,911

3,721

33,000
31,003

31,642
30,932

31,422

2012

2011

القيمة االقتصادية المضافة
4,000
2,619

32,000

3,000

2,348

2,000

31,000
30,000

405

29,000
2015

2014

2013
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2015

2014

2013

2012

-

1,000

-

2011

7

تحقيق الفوائد في السنوات الخمسة الماضية
إنتاج النقد واستخدامه:

التوزيعات النقدية ونسبة الصرف:

تم توزيع  %55من النقد الذي تم تحقيقه خالل الفترة من
 2011إلى  2015بين المساهمين كتوزيعات نقدية (بما
في ذلك التوزيعات عن )2015

بقيت التوزيعات النقدية ونسبة الصرف مرتفعة خالل
الفترة .وارتفعت نسبة عوائد المساهمين المتراكمة
خالل السنوات الخمسة الماضية بـ .%175

إنتاج النقد وتوزيعه

120%

Capex

100%
11%

85%

72%

6,000

60%

25%

40%

55%

4,000
6,780
5,085

20%

10%

Dividends
Declared

94%

110%

80%

Debt Paid
Invested
funds

نسبة التوزيعات النقدية والصرف

3,955

3,955

2014

2013

2012

حافظ قسم التخزين على نسبة إشغال  %100خالل
السنوات الخمس الماضية.

رحالت الركاب
64,285

60,000

48,481

2015

2014

99%

43,731

45,979

50,000

40,000

100%

Thousands

105%

70,000
55,774

2013

2011

ارتفع عدد الركاب بمعدل  %40خالل السنوات
الخمسة الماضية.

نسبة إشغال المخازن

100%

-

تطوير رحالت الركاب

معدل اإلشغال في المخازن

100%

2,000
-

0%
2015

100%

8,000

30,000

98%

20,000
10,000
-

95%

8

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011
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الحوكمة
سنتكلم في هذا القسم عن مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا وحوكمة الشركات .كما سنبين
دور كل من اللجان المنبثقة عن مجلس
اإلدارة والنشاطات خالل السنة .وسنوضح
أيضا عن التزام الشركة بمسئوليتها
االجتماعية من خالل مبادرات الموارد
البشرية خالل السنة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة
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أعزائي المساهمين ، ، ،
أهال بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية
واألربعين لشركتكم.

كانت السنة  2015تقدم آخر في مسيرة النجاح  ،إذ أثبتت
شركتنا استدامتها في مسيرة األداء المتميز والحضور
القوي في سوق العمل .وتم تحقيق هذا األداء الريادي على
الرغم من عدم االستقرار في األسواق نتيجة االنخفاض
الحاد في أسعار النفط والنمو االقتصادي الضعيف وتقلبات
سعر صرف بعض العمالت.
العرض االقتصادي:
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت نموا بنسبة
 % 1.8في  .2016وتكبد مصدّري النفط في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمصدّرين اآلخرين خسائر
فادحة نتيجة االنخفاض الحاد في أسعار النفط .ومن غير
المتوقع أن ينتهج مصدّري النفط التخفيض الحاد في اإلنفاق
على المشاريع وذلك بوجود الفوائص المالية المتراكمة
لديهم والناتجة عن أسعار النفط المرتفعة في السنوات
الماضية .وتعتبر الكويت بموقع أفضل وأقوى على التحمل
من جيرانها ومصدري النفط اآلخرين استنادا إلى التكاليف
المنخفضة الستخراج النفط باإلضافة إلى الفـوائـض الماليـة
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المتراكمة لديها على مدى السنوات الماضية.
ولدى الكويت قائمة محددة بالمشاريع التي تحتاج
للتحديث والتطوير  ،وأعتقد بأنه على الرغم من
بعض التأخير الذي قد يصيب المراحل األولى في
تنفيذ هكذا مشاريع إال أن التنفيذ سيتم في النهاية.
وكلنا يرى كثرة أعمال البناء في الطرق والجسور
والتوسع المستمر في المناطق السكنية  ،باإلضافة إلى
ترسية العديد من عقود التحديث ومشاريع البنية
التحتية  ،كما أعتقد بأن الكويت ستخرج من هذه
األزمة قوية رغم الصعوبات  ،إذ لمسنا التوجه العام
لترشيد اإلنفاق واإلصالح لدعم إيرادات الدولة
وأتوقع معاودة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا مما يساعد
على استئناف تنفيذ المشاريع في حال تم تأجيلها.
كما أن إنجازاتنا في السنوات الماضية تمهد الطريق
إلمكانية تحقيق أرباح متنامية في السنوات المقبلة.
ونؤمن بأن أفضل طريقة لتطوير الحلول الرائدة
تكون من خالل بناء ثقافة عمل رائدة  ،وبذلنا الكثير
لبناء هكذا ثقافة في الشركة  ،إذ أن كل موظف
يشارك ويساهم في زيادة المنفعة لجميع أطراف
الشركة.
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وبالحديث عن أسلوبنا في إنتاج القيمة فهو يشمل ثالثة
نقاط هي التميّز التشغيلي والنمو المستدام واإلبداع
التكنولوجي .وهنا أود أن أشكر زمالئي في مجلس
اإلدارة على دعمهم الثابت خالل السنة واإلدارة العليا
على إخالصهم لضمان تطبيق النقاط الثالثة على أكمل
وجه  ،باإلضافة إلى شركائنا على مساعدتهم لنا على
تحقيق النتائج الجيدة .كما أتقدم بالشكر لفريق العمل في
شركتنا من أعماق قلوبنا  ،إذ أثبت مجددا القدرة على
تحقيق األداء الناجح في .2015
وأورد فيما يلي بعض جوانب اإلنجاز المالي للشركة
عن :2015
نمو الشركة:
ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة  % 13من  18.2مليون
دينار في  2014إلى  20.5مليون دينار في  .2015كما
أن األرباح التشغيلية وصلت  7.3مليون دينار بنهاية
 2015مقارنة مع  6.3مليون دينار بنهاية 2014
مرتفعة بنسبة  .%16وبلغت األرباح الصافية للشركة
 7.19مليون دينار بنهاية السنة  2015مقارنة بـ 5.96
مليون دينار بنهاية  ، 2014أي ارتفاعا ملحوظا بنسبة
.%21

المرورية لتقديم التوعية التقنية باستمرار لفريق السائقين
وتحديث نظام التموضع المكاني  VTSبما يدعم فريق
العمليات في الطرق لضمان االنسيابية في شبكة
عملياتنا.
التوزيعات النقدية:
ثقتكم في قدرتنا على النجاح لها صدى في نتائج 2015
إذ ارتفعت ارباح السهم الواحد بنسبة  .%21واستنادا
إلى النتائج المالية للشركة عن السنة  2015وتعبيرا عن
تقديرنا لمساهمي الشركة  ،يسرني أن أبلغكم بأن مجلس
اإلدارة أوصى بتوزيعات نقدية  60فلس عن كل سهم.
استقالة الرئيس التنفيذي:
ودعنا في  2015السيد ريتشارد وودز الذي كان يشغل
منصب الرئيس التنفيذي .وقد لعب السيد وودز دورا
هاما في مسيرة نجاح الشركة  ،وهنا أغتنم الفرصة
لتثمين جهوده التي بذلها وأتمنى له ولعائلته النجاح في
حياتهم.
شكرا لكم
رئيس مجلس اإلدارة
يعقوب الشرهان

المركز المالي للشركة:
كانت التدفقـات النقـدية خالل السنـة  2015قـوية  ،اآلن
ال ديون عليها وذات مركز مالي قوي من كافة النواحي.
القدرة على اإلبداع:
نرغب بشدة بتولي الصدارة في عملنا ومثال ذلك
االختبار الناجح لمحركات  Euro IIIإذ سيتم تحديث
األسـطـول لدينــا بهـذه المحـركـات  ،وتطـوير أكاديميـة
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد /يعقوب الشرهان
رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /نبيل الجريسي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد /موكوند كوردي
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /هاني شوقي
عضو مجلس اإلدارة

السيد  /أحمد عبدهللا
عضو مجلس اإلدارة

انضم السيد يعقوب
الشرهان إلى شركة
سيتي جروب في العام
 2008بمنصب رئيس
مجلس اإلدارة في
الشركة  ،كما يتولى
منصب نائب رئيس
مجلس اإلدارة في شركة
اسمنت الهالل منذ
 ، 2007ورئيس مجلس
إدارة شركة اإلمارة
للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
منذ العام  ، 1994وكان
عضو في مجلس إدارة
شركة طيران الجزيرة
سابقا.
كما تولى السيد يعقوب
الشرهان العديد من
المناصب الرئيسية في
العديد من الدوائر
الحكومية والغير حكومية
في الكويت ومنها عضو
مجلس إدارة في المجلس
األعلى للبترول وعضو
مجلس إدارة في البنك
الكويتي
التجاري
وغيرها .وتجدر اإلشارة
إلى أن السيد يعقوب
الشرهان قد حصل على
درجة البكالوريوس من
كلية التجارة  -إدارة
األعمال والتسويق -
جامعة الكويت.

انضم السيد نبيل الجريسي
إلى مجلس إدارة شركة
سيتي جروب في العام
 2008وأصبح نائب رئيس
مجلس اإلدارة في ، 2011
كما يشغل حاليا منصب
رئيس االتحاد الكويتي
للنقل البري والشحن
والتخزين ،باإلضافة إلى
كونه العضو المنتدب في
الشركة العربية اإليطالية
للمالحة منذ العام ، 2002
الجمعية
وعضو
االقتصادية الكويتية .كما
شغل منصب نائب رئيس
مجلس اإلدارة في شركة
صناعات التبريد والتخزين
(ريسكو) باإلضافة إلى
العديد من المناصب في
القطاع الحكومي والخاص
التي شغلها سابقا .وقد
حصل السيد نبيل الجريسي
على درجة البكالوريوس
في اإلدارة الصناعية في
العام  - 1988كلية التجارة
والعلوم
واالقتصاد
السياسية  -جامعة الكويت.

انضم السيد موكوند
كوردي إلى شركة سيتي
جروب في العام 2011
حيث يشغل حاليا
منصب عضو في
مجلس إدارة الشركة ،
كما أنه عضو مجلس
إدارة في عدد من
العامة
الشركات
المدرجة في الكويت إذ
أنه رئيس لجان التدقيق
المالي لتلك الشركات.
ويشغل ايضا منصب
نائب رئيس مجلس
اإلدارة للشركة الكويتية
لشبكات
التطبيقية
(كسب)
المعلومات
مراقب
ومنصب
شركات المجموعة في
بودي المجموعة  ،علما
أنه حاصل على درجة
الماجستير في التمويل
من جامعة ستراث كاليد
 ،وهو عضو في معهد
التكلفة
محاسبي
واألعمال في الهند .وقد
شغل السيد موكوند قبل
قدومه إلى الكويت
مناصب رفيعة في مجال
التمويل في القطاعين
العام والخاص وشركات
متعددة الجنسيات في
الهند وأفريقيا.

انضم السيد هاني شوقي
إلى شركة سيتي جروب
في العام  2011حيث
يشغل حاليا منصب
عضو في مجلس إدارة
الشركة  ،كما يشغل
منصب مدير (إدارة
التنفيذ) في "بودي
وشغل
المجموعة".
السيد هاني قبل ذلك
منصب نائب الرئيس في
بيت االستثمار العالمي –
إدارة الشركات الخاصة.
ولديه سجل حافل
اإلدارية
بالمناصب
واإلنجازات حيث يشغل
حاليا منصب عضو
مجلس اإلدارة في عدد
من الشركات ومنها
شركة طيران الجزيرة
حاليا ومجموعة الرأي
اإلعالمية في الكويت.
وقد شغل منصب رئيس
مجلس اإلدارة في شركة
التجارية
التسهيالت
األردنية في األردن
وشركة Alumco LLC
في دبي وغيرها  ،علما
أن السيد هاني شوقي
نال درجة البكالوريوس
في التجارة من جامعة
حلوان.

انضم السيد أحمد عبدهللا
إلى "بودي المجموعة"
بمنصب الرئيس التنفيذي
للموارد البشرية في
 2013وعضو في
مجلس اإلدارة لشركة
سيتي جروب .وتولى
السيد أحمد عبدهللا قبل
ذلك منصب نائب أول
للرئيس بشركة أجيليتي
 ،وقد تولى مناصب
إدارية عديدة في إدارات
الشركة كأنظمة اإلدارة
وتمويل الشركات وإدارة
والموارد
المشاريع
البشرية .وقبل ذلك ،
عمل في الواليات
المتحدة وكندا لمدة 18
عاما تولى خاللها
مناصب عديدة في مجال
اإلدارة واالستشارات
المعلوماتية .ولدى السيد
أحمد عبدهللا خبرة
واسعة في قطاعات
عديدة حيث قدم خدمات
ضمن
استشارية
شركات
مجموعة
فورتشون  500للعديد
من العمالء .كما أنه
عضو في مجلس اإلدارة
لعدد من الشركات في
الكويت .والجدير بالذكر
أن السيد أحمد قد حصل
على درجة الدكتوراه في
أنظمة المراقبة من
جامعة كولومبيا في
نيويورك.
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كلمة نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
نبيل عبدهللا الجريسي
ثقافة التم ّيز:
لطالما كانت سيتي جروب على مدى السنوات الماضية العبا رائدا في قطاع النقل العام وأعمال التخزين
في الكويت .وتحتل اآلن مركزا قويا وصلت إليه كنتيجة طبيعة للخيارات االستراتيجية التي تم تبنيها في
السنوات السابقة .وباإلضافة إلى الجهود التي نبذلها للمحافظة على هذا المركز المتميّز في الوقت
الحاضر  ،فإننا أيضا نركز في سيتي جروب على المستقبل بالنيابة عن عمالء الشركة والمستثمرين
وغيرهم من أطراف الشركة.

وقد ركزت الشركة في مطلع السنة على أجندة محددة ألعمالها تشمل ثالث نقاط هي التميّز التشغيلي
والنمو المستدام واإلبداع التكنولوجي والتي ستساهم في تقوية أدائنا المالي .وتداوم الشركة على االستثمار
في فريقها بالتزامن مع تميّزها التشغيلي  ،فهي تمنحهم فرصة القيادة والتطوير المهني وتوفر لهم
األدوات التي تدعم قدرتنا على تحقيق أهدافنا وزيادة خبرتنا االستثنائية في كافة مجاالت عملنا .وتمثل
تلبية احتياجات العمالء ركيزة أساسية في النمو المستدام  ،ولذلك نعمل على تحسين خبرة التعامل مع
العمالء سواء من خالل تطوير خطوط جديدة أو زيادة ساعات العمل في المخازن أو تقديم بديل أفضل
عن السيارات الخاصة  ،وبالتالي تخفيف االختناقات المرورية والمساهمة الفعالة في األهداف البيئة
للحكومة .كما أن استخدام التكنولوجية في عملياتنا التشغيلية يميزنا عن اآلخرين  ،إذ نحافظ على تولي
الصدارة من خالل تطبيق مجموعة من اإلجراءات كتجريب محركات  Euro IIIعلى باصات الشركة
لتقليل االنبعاثات الكربونية  ،وتفعيل خدمة الواي فاي في باص الشركة في بعض الخطوط  ،وتحسين
إمكانيات نظام التموضع المكاني  ، VTSوتطبيق نظام إلزالة الدخان والغازات الخطرة في الورشة لدينا
والسعي دائما على تطبيق كل ما هو جديد في التكنولوجيا في جميع أعمالنا.
وتعتبر سيتي جروب أفضل المشغلين المحليين في قطاع النقل العام  ،وترتكز شهرتنا على كوننا شركة
خدمات باإلضافة إلى لعب دور رئيسي في خدمة المجتمع .وفي سياق ذلك  ،نقوم بعمل األبحاث الالزمة
حول إرضاء العمالء ومراقبة األداء ونستمع لرأي الماليين من عمالء النقل العام وعمالء خدماتنا
األخرى.
إن التوعية المتزايدة حول مشاكل البيئية هو محور حديث العامة وال سيما دور النقل العام في تقديم القيمة
للمجتمع وكيفية قدرة األخير على التوفيق بين التنقل واالستدامة .إذ قمنا بتحديد هدف خاص باالنبعاثات
الكربونية خالل عملياتنا التشغيلية وأدخلنا محركات  Euro IIIعلى باصاتنا بهدف التجريب وقد أثبتت
فعاليتها  ،وبالتالي سيتم تحديث األسطول بشكل كامل.
وقد نجحت جميع أقسام الشركة بتحقيق الفائدة لجميع أطراف الشركة  ،ونعزو ذلك إلى العالقات الجيدة
مع عمالئنا وموظفينا وشركائنا االستراتيجيين وال ننسى إطار الحوكمة وكيفية إدارة المخاطر .وقد حققت
جميع األقسام نتائج إيجابية فاقت األهداف المتوقعة رغم التحديات التي واجهتها خالل السنة.
وأعبر عن الرضى التام تجاه أداء سيتي جروب خالل السنة .فقد بلغت األرباح التشغيلية  7.3مليون
دينار بزيادة نسبتها  %16عن السنة  2014التي بلغت  6.3مليون دينار .ولدى شركتنا شبكة خطوط
متنوعة تستند على قاعدة تكنولوجية عصرية  ،وخدمات تخزينية ذات جودة عالية وبتكاليف مناسبة
للعمالء  ،وقسم خاص بخدمات السفر لتقديم حلول متكاملة للشركات واألفراد .ونحرص دائما على
المحافظة على سمعتنا في تقديم أفضل الحلول الفريدة والفعّالة لالستفادة من الفرص المستقبلية لزيادة
عوائد المساهمين.
التم ّيز في األداء ليس فعال عابرا نقوم به  ،فقد تعودنا عليه في أعمالنا".
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كلمة الرئيس المالي التنفيذي

أنيندا بانرجي

النمو المستدام في األرباح العائدة للمساهمين

يسرني أن أتحدث عن األداء المالي القياسي الذي حققته سيتي جروب في  .2015وقد شهدت السنة الماضية
تحديات صعبة إذ توجب علينا العمل لمواجهة آثار االنخفاض في معدل النمو االقتصادي الناتج عن هبوط
أسعار النفط وزيادة االضطرابات االقتصادية واالجتماعية وارتفاع سعر صرف الدوالر أمام الدينار الكويتي.
وتركز اهتمامنا على تقديم مستويات قياسية من الخدمات تلبي توقعات العمالء في أطر عملنا األمر الذي
ساهم في زيادة إيراداتنا .وبالحديث عن التكاليف فإن الشركة قد أبرمت عقودا طويلة ومتوسطة األمد مع
الموردين المعتمدين لدينا بهدف ترشيد التكاليف وبالتالي زيادة أرباح الشركة.
وتولت إدارة الشركة تحت إشراف مجلس اإلدارة مسئولية تطبيق عدة مبادرات استراتيجية خالل السنة شملت
التميّز التشغيلي والنمو المستدام واإلبداع التكنولوجي .وقد أفضى ذلك إلى نتائج إيجابية تجلّت في ارتفاع
األرباح التي حققتها الشركة على الرغم من الصعوبات في بيئة العمل.

لقد حققت الشركة إيرادات بلغت  20.53مليون دينار في السنة المالية (مقارنة مع  18.15مليون دينار بنهاية
السنة  ، )2014وذلك يستند إلى النمو الملحوظ في جميع أنشطة الشركة.
ونجحنا للسنة الثانية على التوالي في تخفيض التكاليف التشغيلية إذ شكلت  %40.9من اإليرادات مقارنة بـ
 %41.7من إيرادات السنة  ، 2014إذ يعود ذلك إلى تركيزنا على ضبط التكاليف .وبالتالي فإن الربح
اإلجمالي قفز بنسبة  9.75( %14مليون دينار للسنة  2015مقارنة بـ  8.56مليون دينار للسنة  )2014بعد
أن ارتفعت اإليرادات بنسبة  .%13وقد ساهمت العديد من إجراءات ضبط التكاليف التي تم الشروع بتنفيذها
في عامي  2014و 2015في تخفيض التكاليف العمومية واإلدارية اإلجمالية  ،األمر الذي رفع هامش
األرباح قبل الضرائب بنسبة  %36مقارنة بارتفاع نسبته  %35لهامش أرباح السنة .2014
كما تمكنت الشركة من سداد القرض المأخوذ بالدينار الكويتي قبل الموعد المحدد.
وارتفع إجمالي حقوق الملكية في الشركة لتبلغ  30.37مليون دينار مقارنة بـ  28.26مليون دينار للسنة
 .2014كما أن المركز المالي القوي للشركة وقدرتها على رفع التمويل بمستويات منافسة تم تبيانهما بعد أن
نجحت الشركة في تخفيض نسبة الديون بالنسبة لحقوق الملكية إلى نسبة  % 0بالمقارنة مع  % 4.8بنهاية
السنة .2014
وفي النهاية  ،أود تقديم الشكر لجميع أطراف الشركة وهم عمالئنا على والئهم لنا  ،وموردينا ومقدمي
الخدمات على مستويات الدعم المثالية التي قدموها لنا خالل السنة وشركائنا الحاليين الذين دعمونا لنصل إلى
ما نحن عليه اآلن  ،وموظفي الشركة الذي أخلصوا في عملهم كي نتجاوز مستوى التوقعات  ،وأعضاء
مجلس اإلدارة على مرونتهم اإلدارية  ،وأخيرا مساهمي الشركة على ثقتهم التي منحونا إياها.

وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات نقدية  %60عن السنة  ، 2015وذلك يرفع عوائد المساهمين خالل
السنوات الثالثة الماضية بنسبة .%140
" قانون العمل ال يمكن تغييره  ،فالكلمات تبقى كلمات  ،والتوضيحات ال تتغير  ،كما أن الوعود تبقى على حالها  ،إال
أن األداء نراه في الواقع فقط".
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مبادرات الموارد البشرية
اإلشراك والدعم:
كان شعارنا في " 2015اإلشراك والدعم" .لقد ساهم إشراك الموظفين في تحقيق التميّز في أدائنا خالل
السنة الماضية رغم التحديات في بيئة العمل والناشئة عن المسائل المتعلقة بالقوانين الحكومية والعمالء.
وركزنا على ثقافة الدعم والتعاون ضمن المجموعة واحترام الموظفين والعدل بينهم .وندرك بأن ذلك
يشكل األساس لنجاح أعمالنا ولذلك نعمل على تقديم الفرص واالمتيازات لهم بغية تطوير قدراتهم
ومهاراتهم.
التعليم والتطوير

وقد استمرت شراكتنا مع جامعة الكويت عبر تقديم فرص تعليمية
لموظفينا .كما قدمنا لفريق السائقين لدينا بالمشاركة مع اإلدارة
العامة للمرور جلسات توعوية حول مهارات القيادة مثل القيادة
اآلمنة والوقائية وااللتزام بالقوانين المرورية وتجريب السائقين
الجدد .كما طورنا مفهوم االستشارة الفردية لفريق السائقين على
الطرق وأيضا لعمالئنا الركاب .وقمنا بإجراء تبادل للمهام بين
الموظفين من أجل إدراك مهام الزمالء وتقييم أدائهم ومسئولياتهم
في األقسام االخرى من الشركة.
أيضا قم بتأسيس مركز التقييم في  2015كأداة لـ "خطة التتابع
في العمل" بغية تحديد المواهب الموجودة واستثمارها في
المناصب القيادية.

المكافأة والتقدير

ونتبنى ثقافة تقدير أداء الموظفين واحترامهم وتثمين جهودهم
المبذولة باستمرار .ففي  ، 2015طورنا برنامج المكافأة والتقدير
الربع سنوي لفريق السائقين .وقد تم تهنئة ومنح أفضل السائقين
الذين حافظوا على قيادة آمنة ولم يرتكبوا أية حوادث خالل أرباع
السنة.
ونداوم على مكافأة موظفينا على جهودهم التي يبذلونها في سبيل
تحقيق أهداف الشركة  ،إذ يتم منح موظفي األداء االستثنائي
جوائز خاصة تقديرا لجهودهم في تحقيق أهداف سيتي جروب.

إشراك الموظفين

أيضا عملنا على تطوير وإشراك فريق العمل خالل السنة بوتيرة
مستمرة  ،فباإلضافة إلى النشرة اإلخبارية الربع سنوية وغبقة
رمضان والقرقيعان ويوم األلعاب واليوم المفتوح  ،يعتبر مكتب
خدمة الموظفين في إدارة الموارد البشرية قناة متبادلة للتواصل
مع الموظفين.
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مبادرات الموارد البشرية
ويعطي فرصة للموظفين لشرح همومهم وإبداء آرائهم حول
أمور معينة .كما يوصي فريق اإلدارة دائما بالتفاعل مع
الموظفين من خالل الزيارات المتنظمة للسكنات والمحطات
ومواقع العمل األخرى.
الصحة والسالمة

لقد تركز اهتمامنا في  2015بشكل رئيسي على سالمة وصحة
الموظفين .وندرك مسئولياتنا تجاه ضمان سالمة وصحة السائقين
من أجل تقديم خدمات آمنة لعمالئنا الركاب .ولذلك قمنا بتطوير
برامج الرفاهية مثل جلسات اليوغا للموظفين لمساعدتهم في
ضبط الضغوطات واتباع نمط حياة صحي .كما تم تقديم اللقاحات
والحمالت الطبية مجانا لهم كجهود وقائية ضد األمراض
الموسمية المنتشرة في بيئة العمل.
كما انصب تركيزنا على مواقع العمل والسكنات .فقد عملنا على
تقليل مخاطر ارتكاب الحوادث وزيادة مستوى السالمة وضمان
البيئة الصحية لموظفينا لتشجيعهم على األداء الجيد.

وقمنا بتشكل لجنة الحوادث في  2015لمتابعة سالمة السائقين
والركاب على الطرق  ،إذ تضم فريقا وظيفته تقديم الدعم
للسائقين بالتعاون مع إدارة العمليات بهدف تقليل وضبط
الحوادث على الطرق والتشجيع على القيادة اآلمنة.

المسئولية االجتماعية

ونؤمن في سيتي جروب بأن أطراف الشركة األخرى إلى جانب
الموظفين والعمالء قد ساهموا بصورة مباشرة وغير مباشرة في
نجاح الشركة .وقد تم إطالق العديد من المبادرات من منطلق
مسئولياتنا تجاه البيئة والمجتمع الذي نخدمه  ،إذ تم التشارك مع
"إنجاز" وهي منظمة غير ربحية بهدف إعداد وتوجيه الشباب
كي ينجحوا في بيئة اقتصادية عالمية .وقمنا باستضافة برامج
عمل خاصة بطالب المدارس وتطوع بعض الموظفين لدينا
للعمل في برنامج النجاح المهني الذي شمل مواضيع متنوعة .كما
نظمنا حملة طبية مجانية للمرضى المحرومين بالتعاون مع
جمعية أطباء األسنان الكويتية وملتقى األطباء الهنود .وساهمنا
في جمع الدعم لمنظمة المرأة الهندية في مشروعها "فرصة
للعيش" لألطفال الذين يعانون من مرض الثالسيميا.
وقام موظفي سيتي جروب بزراعة أكثر من  800شجرة تجسيدا
لمساهمتهم في حماية البيئة وتقليل االنبعاثات الكربونية.
كما وصلت مساهماتنا إلى النيبال والهند  ،حيث قمنا بدعم ضحايا
الزالزل والفيضانات هناك.

16
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تقرير مجلس اإلدارة
السادة المساهمين الكرام ، ، ،
يسرني أن أرحب بكم بالنيابة عـن مجـلس إدارة شركـة سيتي جروب ش.م.ك.ع في اجتماع الجـمعـية العـمومية السنوي.
وأعـرض عـليكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ، 2015حيث يشمل ملخصا لنشاطات الشركة وتقريرا
شامال تم إعداده من قبل مدققي الشركة باإلضافة إلى نتائج عمليات الشركة وشركاتها التابعة خالل السنة المالية المذكورة.

وإذ يسرنا أن نكشف عن نتائج مالية إيجابية للسنة  2015تعبر عن عام آخر من التمّيز التشغيلي  ،حيث ارتفعت كال من إيرادات
الشركة بنسبة  %13واألرباح بنسبة  %21التي تنطبق أيضا على ربحية السهم.
عمليات الشركة وشركاتها التابعة:
يشكل النقل العام الركيزة األساسية لشركتنا وأنشطتها التشغيلية  ،إذ تقوم سيتي باص وهي العالمة التجارية للشركة بتقديم خدمات
النقل العام  ،وتعمل على تحقيق النمو في عملياتها من خالل عمليات تشغيلية آمنة وصديقة للبيئة .كما تعبر شبكة خطوط الشركة
في تقديم خدمات النقل العام المستدامة والمعتمدة للعمالء عن مدى تمحور تركيز الشركة على تلبية احتياجات العمالء وقدرتنا على
االستجابة للمستجدات الطارئة .وقد قامت الشركة بتطبيق تحديثات تكنولوجية متقدمة خالل السنة  ،وذلك بهدف ضمان السالمة
والراحة لعمالئها الذين بلغوا  64مليون راكب في  2015مع العمل على زيادة الربحية العائدة للمساهمين.
كما تجدر اإلشارة إلى األداء الجيد الذي حققته الشركات التابعة لسيتي جروب خالل السنة.
فقد حققت مجموعة النقل والتخزين العقارية زيادة في إيراداتها وأرباحها من خالل االستفادة المثلى لمرافقها  ،وحافظت شركة
الباصات الكويتية الصينية على مركزها .كما أن الشركات التابعة العاملة في مجال السفر والشحن حافظت على مركزها أيضا
على الرغم من التحديات القائمة في مجال إدارة السفر والشحن.
النتائج المالية والتوزيعات النقدية:
كما هو مبين في النتائج المالية لسنة  ، 2015فقد تابعت الشركة مسيرة النمو في حصتها السوقية على الرغم من وجود المنافسة
الشديدة على عدة جبهات.
وندرج فيما يلي توضيح موجز عن األداء المالي للشركة:
النتائج المالية للشركة:
البيان (د.ك)
إجمالي اإليرادات (بما في ذلك اإليرادات
اآلخرى)
إجمالي التكاليف (بما في ذلك التكاليف
التشغيلية واإلدارية)
النتائج من النشاطات التشغيلية
صافي إيرادات التمويل(/تكاليف)
صافي األرباح العائدة إلى مساهمي
الشركة بعد اقتطاع الضرائب
ربحية السهم (فلس كويتي)

2015

2014

21,450,308

19,248,204

14,110,616

12,939,566

7,339,692
195,656

6,308,638
)(37,424

7,196,844

5,963,592

64

53

كما يسرنا أن نطلعكم على توصية مجلس اإلدارة بتوزيعات نقدية تبلغ  60فلس للسهم الواحد مقارنة بـ  45فلس عن السنة  2014أي
بارتفاع نسبته .% 33.3
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تقرير مجلس اإلدارة
النظرة المستقبلة:
انهارت أسعار نفط برنت الخام بشكل حاد بعد أن وصل أعلى سعر له  145دوالر أمريكي في الماضي  ،إذ انخفض إلى ما دون
 36.61دوالر أمريكي في شهر ديسمبر  ، 2015أي أنه انخفض بنسبة  .%75وهذا األمر قد شكل ضغطا على معدل النمو
والميزانية المالية في الكويت .وال نتوقع تأثيرات كبيرة لذلك على اإلنفاق الحكومي خالل السنة  ، 2016وذلك بوجود الفوائض
المالية المتراكمة خالل السنوات السابقة.
حوكمة الشركات:
يؤمن مجلس اإلدارة في الحوكمة الفعّالة للشركات ويتحمل مسئوليته تجاه تطبيق معايير الحوكمة في الشركة .وقد تبنت الشركة
قواعد خاصة لسلوك موظفيها وإدارتها العليا ومجلس إدارتها لضمان الحوكمة العادلة والشفافة واألخالقية في جميع تعامالتها.
وتلتزم سيتي جروب بالقانون رقم  7لعام  2010ولوائحه التنفيذية وتعديالته.
وأود أن أغتنم هذه المناسبة وأعبر بالنيابة عن مجلس اإلدارة عن صادق الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البالد وسمو ولي
العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة الرشيدة ولعمالئنا الكرام عن دعمهم الذي ال يقابله ثمن .كما أود أن أشكر مساهمي
الشركة والبنوك والموردين لدعمهم المتواصل وجميع موظفي بالشركة لما يبذلونه من جهد وإخالص متفان ساهما في تقدم
الشركة ونجاحها.
رئيس مجلس اإلدارة
يعقوب الشرهان
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جــدول أعمـال الجمعيـة العامــة العادية الحادية
واألربعون لشركة سيتي جروب ش.م.ك.ع عن
السنة المالية المنتهية 2015/12/31
 .1سماع ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية  2015/12/31والتصديق عليه .
 .2سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السيد  /صافى عبدالعزيز المطوع من مكتب السادة  /كي بي أم جي صافى المطوع
وشركاه عضو فى كي بي أم جي العالمية  ،والسيد  /يحيى عبدهللا الفودرى من بوبيان لتدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية
في  2015/12/31ومناقشته والتصديق عليه .
 .3مناقشـة البيانات المالية المجمعة والحسابـات الختاميـة للشركـة عن السنة المالية المنتهية في  2015/12/31والتصديق عليها.
 .4الموافقـة عـلى توصية مجلس اإلدارة بتوزيـع أربـاح نقـدية بنسبة  % 60مـن رأس المال (  60فلس للسهم الواحد) بعد خصم
أسهم الخزينة وبمبلغ إجمالى  6,780,473.400دينار كويتى وذلك من صافى أرباح السنة المالية المنتهية في 2015/12/31
وتكون للسادة المساهميـن المسجلين بسجالت الشركة في تاريخ موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة .

 .5الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السـنة المالية المنتهية في . 2015/12/31
 .6الموافقة على إستمرارية إيقاف اإلقتطاع لحساب اإلحتياطى القانونى لبلوغه  %50من رأس المال المدفوع .
 .7الموافقة عـلى توصية مجـلس اإلدارة بإستقطاع مبلغ  611,557دينار كويتى لإلحتياطى العام ليصل اإلحتياطى العام إلى
 %50من رأس المال .
 .8الموافقه على المعامالت التى تمت مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في  2015/12/31وتفويض مجلس اإلدارة فى
التعامل مع األطراف ذات الصلة خالل السنة المالية التى تنتهى فى  2016/12/31وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السنوية
العادية لمساهمى الشركة للنظر فى جدول األعمال العادى عن السنة المالية التى تنتهى فى . 2016/12/31
 .9الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة فى شراء أو بيع أو التصرف فيما ال يتجاوز ( %10عشرة فى المائة) من أسهم الشركة ،
وذلك وفقا للضوابط والشروط التى ينص عليها القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية فى هذا الخصوص  ،وعلى
أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة ثمانية عشر شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره .
 .10إبراء ذمة وإخالء طرف السادة  /أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية
المنتهية في .2015/12/31
 .11تعـيين أو إعـادة تعـيين مراقبي حـسابات الشركة على أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المسجلين فى السجل الخاص لدى
هيئة أسواق المال وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما عن السنة المالية للشركة التى سوف تنتهى في .2016/12/31

رئيس مجلس اإلدارة

يعقوب الشرهان
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أعزائي المساهمين الكرام ، ، ،

تشكل حوكمة الشركات الحجر األساس في أي شركة ناجحة .ونعتبرها عملية تجارية تحكمها األخالق  ،كما تلتزم بالقيم المستهدفة
بغية تحسين سمعة الشركة ومنتجاتها في الجغرافية التي تعمل فيها .ويتم تحقيق ذلك عبر اتخاذ قرارات تجارية أخالقية وإدارة
األعمال بالتزام كامل بالقيم تزامنا مع التركيز على أهداف جميع أطراف الشركة.
وإننا في سيتي جروب نؤمن بأن هذه األفعال عبارة عن معايير تحكمها مبادئ وليست مجرد هياكل للتمحيص والموازنات التي
تحكمها التشريعات .فهي تتطور من خالل تبني الممارسات األخالقية في جميع تعامالتها مع أطرافها وهم الموظفين والعمالء
والموردين والشركاء والمدراء والمساهمين.
وتتولى إدارة الشركة مسئولية تسيير شئون الشركة بشكل يومي  ،وال سيما المحافظة على مصالح الشركة وااللتزام بتحقيق النمو
المستدام في القيمة العائدة للمساهمين .وتضم اإلدارة مهنيين بخبرات طويلة أضافوا للشركة قدرات إدارية هامة .وقد تم منحهم
صالحيات لتحقيق أفضل الفوائد للشركة مع ضمان نزاهتهم  ،وتحملهم المسئولية عن جميع القرارات التي يتخذونها.
كما أن اإلدارة تنتهج أسلوب مسئول في التعامل مع األخطار والفرص الناشئة المرتبطة بعمليات الشركة  ،وبالتالي مطلوب منها
تطبيق نظام مناسب إلدارة المخاطر بهدف المراقبة لتحديد واحتواء المخاطر المحتملة.
ويتولى مجلس اإلدارة مراقبة تطبيق معايير الحوكمة في الشركة ويقدم النصح لإلدارة ويراقبها أثناء قيامها بواجباتها .ويلتزم
المجلس بضمان تطبيق أعلى معايير الحوكمة من خالل إدارته لشئون الشركة والتعاون مع اإلدارة وتقديم الدعم والتوجيه لها
لتحقيق الشفافية في مهامه.
يتم الحصول على جميع المعلومات حول أداء الشركة من خالل موقع الشركة اإللكتروني ( )www.citygroupco.comفي قسم
األخبار وعالقات المستثمرين .ونقوم بتحديث الموقع بانتظام بآخر المستجدات ونرحب بمالحظاتكم وأرائكم حول ذلك.
وباإلشارة إلى قرار هيئة أسواق المال بخصوص حوكمة الشركات  ،يسرنا أن نعلمكم بتطبيق قواعد الحوكمة على شركتنا في
السنة  2014و.2015

شكرا لكم
رئيس مجلس اإلدارة
يعقوب الشرهان
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 .1بيان االلتزام:
إن الحوكمة الجيدة تعتبر عامال أساسيا في نجاح الشركة  ،ونلتزم في سيتي جروب بتطبيق أعلى معايير الحوكمة بالتزامن مع
الحفاظ على نجاح الشركة وضمان العوائد طويلة األمد للمساهمين.
 .2مجلس اإلدارة:
ينصب تركيز مجلس اإلدارة على استراتيجية طويلة األمد تهدف إلى تحقيق عوائد مناسبة للمساهمين  ،مع المحافظة على التوازن
بين المخاطر والمكاسب وتطبيق ممارسات تجارية أخالقية شفافة من قبل الشركة .ويحيط مجلس اإلدارة بالتزاماته تجاه المساهمين
وغيرهم من أطراف الشركة  ،ويبذل كافة الجهود لضمان المراقبة القصوى أثناء تأدية مهامه القيادية.
 2.1تكوين مجلس اإلدارة:
تدرك الشركة أهمية تنوع خبرات أعضاء المجلس إذ أن ذلك يسهم في تحسين األفكار والنظرة المستقبلية والخبرة المهنية
والمهارات وغيرها من الكفاءات التي تساهم في الحفاظ على مركز الشركة التنافسي .ويضم مجلس اإلدارة في سيتي جروب أربعة
أعضاء غير تنفيذيين باإلضافة إلى عضو مستقل .ويشغل منصبي رئيس اإلدارة والرئيس التنفيذي أشخاص منفردين .ويتم دعوة
كال من الرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي لحضور اجتماعات المجلس بصفتهم اإلدارة التنفيذية للشركة.

المساهمين
مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق وإدارة
المخاطر

لجنة الحوكمة

لجنة التعويضات
والترشيحات

اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس  -العمليات

الرئيس التنفيذي للموارد
البشرية

الرئيس المالي التنفيذي

 .2.2االجتماعات واألعضاء:
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات دورية لمناقشة سياسة الشركة وإصدار القرارات بخصوص أعمال الشركة واستراتيجيتها
عدا عن مهامه األخرى .ويتم إخطار األعضاء باجتماعات المجلس أو اللجان قبل فترة جيدة لتمكينهم من تنظيم جداولهم
وضمان المساهمة الفعالة في االجتماعات.
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 2.3جدول أعمال مجلس اإلدارة:
تضبط جداول االجتماع المنظمة اجتماعات المجلس  ،ويتشاور أعضاء المجلس مع الرئيس لطرح أية أمور
لمناقشتها .ويتم تدعيم جميع العناصر األساسية في جداول االجتماع بمعلومات كافية لتمكين المجلس من اتخاذ
القرارات المدروسة .ويتم إرسال جدول االجتماع إلى جميع األعضاء قبل انعقاده.
 2.4مسئوليات مجلس اإلدارة:
يتحمل مجلس اإلدارة المسئولية أمام المساهمين على مصادقة ومراقبة استراتيجية الشركة وتحقيق العوائد وترتيب توصيلها لهم.
ويقع على عاتق المجلس وبشكل خاص مسئولية جميع األمور الهامة للشركة وما لها من تأثيرات استراتيجية ومالية ومرتبطة
بسمعة الشركة .وتتلخص مسئوليات المجلس في سيتي جروب فيما يلي:

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8

إعداد األولويات والسياسات االستراتيجية للشركة
تقديم التوجيهات االستراتيجية عبر إطار مناسب من الحوافز وأدوات المراقبة
الموازنة بين األهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى
ترتيب خطة التتابع في فريق الشركة
إعداد التقارير والضوابط المالية
السالمة الصحية والمسائل المتعلقة بالبيئة
عمليات إدارة المخاطر
جميع األمور األخرى التي يجب عرضها على المجلس للمناقشة أو االطالع أو الموافقة حسب الضوابط

استنادا إلى طبيعة العمل  ،ربما يتم تفويض مسئوليات محددة من ما ورد أعاله إلى لجان المجلس المشار إليها الحقا.

 2.5أمين سر الشركة:
يشغل الرئيس المالي التنفيذي منصب أمين سر مجلس اإلدارة أيضا ويقع على عاتقه جمع ومراجعة وإرسال كافة
المستندات إلى أعضاء المجلس للنظر فيها .كما يقوم بإعداد جداول االجتماعات للمجلس ولجانه المنبثقة  ،ويحضر
كافة االجتماعات (ما عدا اجتماعات لجنة المكافآت والتعويضات)  ،كما يقدم النصح للمجلس بخصوص مبادئ
االلتزام والحوكمة ويقوم بإعداد محاضر االجتماع.
 .3لجان المجلس:

هناك أربعة لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة الذي يحدد مهام كال منها .ويتم ترتيب اجتماعات هذه اللجان من قبل أمين
السر بناء على طلب من رئيس مجلس اللجنة المعنية الذي يقوم بعرض األمور التي تتطلب اهتمام المجلس على
أعضائه .وفيما يلي بيان لكيفية تكوين هذه اللجان وعدد اجتماعاتها خالل السنة المالية واألعضاء المشاركين في
االجتماعات:
 3.1اللجنة التنفيذية:
 .3.1.1التكوين:
تتكون اللجنة من رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس اإلدارة وعضوين من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
والرئيس المالي التنفيذي.
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 3.1.2الصالحيات والمهام األساسية:
مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمهامه والتزاماته ومسئولياته
•
ضمان تحديث سياسات الشركة وإجراءاتها وممارساتها
•
مراجعة وتقييم األداء المالي من خالل التقارير المالية
•
مراقبة إعداد خطة العمل والميزانية السنوية
•
تنمية ميزانية رأس المال وخطط االستثمار ومراقبة آليات التحصيل
•

 3.2لجنة الترشيحات والتعويضات:
 3.2.1التكوين:
تضم اللجنة ثالثة أعضاء على األقل كما يلي:
• يجب أن تضم عضوا مستقال
• يجب أن يكون رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وال يجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا فيها
• يحدد مجلس اإلدارة مدة العضوية ألعضاء هذه اللجنة وإطار عملها
 3.2.2الصالحيات والمهام األساسية:
• ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان والمدراء التنفيذيين األساسيين
• ترشيح أعضاء مستقلين
• اعتماد الوصف الوظيفي لألعضاء التنفيذيين والغير تنفيذيين والمستقلين
• تطوير سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
 3.3لجنة الحوكمة:
 3.3.1التكوين:
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل كما يلي:
• عضو مستقل من لجنة التدقيق وإدارة المخاطر
• يتولى رئيس مجلس اإلدارة رئاسة اللجنة
• يحدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وإطار عملهم
 3.3.2الصالحيات والمهام األساسية:
• ضمان االلتزام بتعليمات هيئة أسواق المال وغيرها من التشريعات
• تطوير وتطبيق إرشادات الحوكمة
• مراقبة أداء أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين
 3.4لجنة التدقيق وإدارة المخاطر:
 3.4.1التكوين:
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل كما يلي:
• عضو مستقل
• يتولى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي رئاسة اللجنة  ،وال يجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا فيها
• يجب أن يكون أحد أعضائها حاصال على شهادة و/أو لديه الخبرة الكافية في األمور المالية والمحاسبية
• يحدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وإطار عملها
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 3.4.2الصالحيات والمهام األساسية:
• مراجعة وتقديم المالحظات حول البيانات المالية
• تقييم أنظمة المراقبة الداخلية ومراجعة استراتيجيات إدارة المخاطر
• مراقبة فعالية التدقيق الداخلي (يتم االستعانة بشركة خارجية في الوقت الحالي)
• مراجعة تقارير المدقق القانوني وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة
• مراقبة االلتزامات التنظيمية
 .4لجان اإلدارة:
تم تشكيل خمسة لجان إدارية خالل السنوات الماضية وتحديد مهام كال منها حسب دليل حوكمة الشركات  ،وتعقد اجتماعاتها حسب
رئيس اللجنة المعنية .وفيما يلي بيان لكيفية تكوين هذه اللجان وعدد اجتماعاتها خالل السنة المالية واألعضاء المشاركين في
االجتماعات:
 4.1اللجنة التنفيذية الداخلية:
التكوين:
تتكون اللجنة من الرئيس التنفيذي (رئيس اللجنة) والرئيس المالي التنفيذي ونائب رئيس العمليات والرئيس التنفيذي للموارد
البشرية.
• الرئيس التنفيذي هو رئيس اللجنة
• تستمر عضوية األعضاء تزامنا مع مناصبهم في الشركة
• يتم اتخاذ القرارات الهامة وفق نظام التصويت أو رفع األيادي بعد االطالع والمناقشة
 4.2لجنة اإليرادات وإدارة الخطوط:
التكوين:
تتكون هذه اللجنة من نائب رئيس العمليات (رئيس اللجنة) ومدير العمليات والمدير الهندسي وقسم األنظمة والخدمات.
• يتولى نائب رئيس العمليات رئاسة اللجنة
• تستمر عضوية األعضاء تزامنا مع مناصبهم في الشركة
• يتم اتخاذ القرارات الهامة وفق نظام التصويت أو رفع األيادي بعد االطالع والمناقشة
 4.3لجنة التوريدات:
التكوين:
تتكون هذه اللجنة من الرئيس المالي التنفيذي (رئيس اللجنة) ونائب رئيس العمليات والمدير التجاري والمدير الهندسي ومسئول
المشتريات ومسئول المخازن.
• يتولى الرئيس المالي التنفيذي رئاسة اللجنة
• تستمر عضوية األعضاء تزامنا مع مناصبهم في الشركة
• يتم اتخاذ القرارات الهامة وفق نظام التصويت أو رفع األيادي بعد االطالع والمناقشة

 4.4لجنة الموارد البشرية:
التكوين:
تتكون اللجنة من عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والرئيس المالي التنفيذي والرئيس التنفيذي للموارد البشرية.
• يتولى عضو مجلس اإلدارة رئاسة اللجنة ويمكن إعادة انتخابه في حال انتهت مدة عضويته
• مدة عضوية كل عضو ثالثة سنوات أو كما يتم تحديده من قبل مجلس اإلدارة
• يتولى الرئيس التنفيذي للموارد البشرية منصب أمين سر هذه اللجنة
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 4.5لجنة اإلئتمان:
التكوين:
تتكون اللجنة من الرئيس التنفيذي (رئيس اللجنة) والرئيس المالي التنفيذي ونائب رئيس العمليات والمدير المالي والمدير التجاري
(منسق اللجنة).

يتولى الرئيس التنفيذي رئاسة اللجنة
تستمر عضوية األعضاء تزامنا مع مناصبهم في الشركة
يتم اتخاذ القرارات الهامة وفق نظام التصويت أو رفع األيادي بعد االطالع والمناقشة

•
•
•

 .5سياسات الشركة:
طورت لجنة الحوكمة وكونت العديد من السياسات لتكون دليال ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين .ونورد فيما
يلي ملخصا عن السياسات التي تم تقديمها  ،علما بأنها كانت مطبقة لدى الشركة ولكن يتم تقديمها بأسلوب منظم في دليل الحوكمة.

• سياسة تعارض المصالح:
تبين هذه السياسة بأنه يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين أن يضمنوا عدم وجود أي تعارض سواء ماليا أو غير ماليا بين
مصالحهم الشخصية والقيام بمهامهم الموكلة لهم في الشركة .ويشمل هذا التعارض أي التزامات مرتبطة بنشاط الشركة بحيث
يكون أعضاء المجلس والموظفين وعائالتهم منافسين للشركة من أجل مصالحهم الخاصة.
• سياسة األطراف ذات الصلة:
تهدف هذه السياسة إلى تزويد اإلدارة التنفيذية بأسلوب منهجي لتحديد األطراف ذات الصلة وماهية التعالمالت المعتمدة معها
والدورة المستندية لهذه التعامالت.ويجب أن تشمل جميع التعامالت بين الشركة وهذه األطراف مراجعة ومصادقة جيدة وأن يتم
التنفيذ حسب الصالحيات الممنوحة.
• سياسة المسئولية االجتماعية:
تهدف الشركة إلى إضافة القيمة للمجتمع عبر توسيع الدعم والمساهمة في ترك األثر اإليجابي في المجتمع .وتقدم هذه السياسة
دليال حول المسئولية االجتماعية للشركة والتي يمكن تصويرها من خالل قنوات ونشاطات وفعاليات مختلفة تهدف إلى تحقيق
التوازن بين أهدف الشركة واحتياجات المجتمع.
• سياسة كشف الفساد:
تمثل هذه السياسة االلتزام الرسمي للشركة تجاه أعلى معايير النزاهة المهنية والسلوك األخالقي والشفافية والعدل في إدارة
نشاطات الشركة .وتهدف إلى تقديم أسلوب يعالج المخاوف المرتبطة بحسن النية لدى الموظفين المطلعين على التصرفات الغير
قانونية بالتزامن مع منحهم الحماية الضرورية من التضرر واإليذاء و/أو التبعات االنضباطية.
• سياسة قانون اإلدارة:
تلزم هذه السياسة الشركة على إدارة نشاطاتها أخالقيا وقانونيا وبطريقة مالية وبيئية واجتماعية مسئولة مع تحقيق القيمة المستدامة
واألداء المالي القوي .وتلتزم الشركة بأعلى معايير الصدق والنزاهة والعدل في جميع نشاطاتها وتتوقع المثيل في جميع تعامالتها
مع األطراف ذات الصلة.
• سياسة اإلفصاح والشفافية:
تؤمن الشركة بأن سمعتها ذات أهمية كبيرة لتحقيق قيمة طويلة األمد للمساهمين  ،وبالتالي طورت هذه السياسة لإلفصاح بشكل
دقيق وفي الوقت المناسب عن جميع األمور المرتبطة بتأسيسها ووضعها المالي وملكيتها .وقد أقر مجلس اإلدارة نظاما لالفصاح
والشفافية والذي يحدد خصائص اإلفصاح ومجاالته فيما يتعلق باألمور التي تحتاج لإلفصاح عنها.
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تقرير الحوكمة
• سياسة عالقات المساهمين:
تهدف هذه السياسة إلى تزويد الشركة بالمبادئ التوجيهية حول كيفية تعاملها مع المساهمين األساسيين  ،وتقديم دافع استراتيجي وحيد
لعملية إشراكهم في نشاطات الشركة .وينبغي أن تعزز الشركة من قيم النزاهة والشراكة والمساواة في التعامالت مع المساهمين وتدعم
تكوين عالقة بناءة معهم وتبذل كافة الجهود لفهم تطلعاتهم وتحقيقها.
• سياسة تداول األسهم:
تبنت الشركة تعليمات ضد التداول على أساس المعلومات المستقاة من داخل الشركة كما هو مبين في هذه المذكرة  ،إذ يحظر التداول
بناء على معلومات مادية وغير عامة حول الشركة .ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وجميع الموظفين (دوام
كامل ودوام جزئي) ومستشاري الشركة باإلضافة إلى عائالتهم وأي أشخاص آخرين قد يكون لديهم وصول إلى المعلومات الداخلية
للشركة.
• إدارة المخاطر:
لدى الشركة أسلوب متكامل إلدارة المخاطر المحتملة أثناء القيام بكافة نشاطاتها .ويقع على عاتق لجنة التدقيق والمخاطر والتي يتم
مراقبة أدائها من قبل مجلس اإلدارة مسئولية مراقبة مستويات الخطر وفقا لضوابط متنوعة  ،كما أن إدارة الشركة مسئولة عن ضمان
تطبيق إجراءات التخفيف إذا لزم األمر.
• منح الصالحيات:
حدد مجلس اإلدارة مجموعة من الصالحيات التي تسمح باتخاذ القرارات عبر منح الصالحية ألشخاص من مستويات متنوعة ضمن
الشركة بما في ذلك إدارة الشركة ولجان مجلس اإلدارة .وترتبط حدود هذه الصالحيات المعتمدة مسبقا بقيمة التعامالت وتخضع
للمصادقة الداخلية لضمان عدم تجاوز حدود الصالحيات.
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التقرير المالي
يحتوي هذا القسم على البيانات المالية
وتقرير مراقبي الحسابات والسياسات
المحاسبية واإليضاحات حول الحسابات.

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
بيان المركز المالي المجمع
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المجمع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
بيان التدفقات النقدية المجمع
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

كى بى إم جى صافى المطوع وشركاه
برج الحمراء ،الدور 25
شارع عبد العزيز الصقر
ص.ب ،24 .الصفاة 13001
الكويت
تليفون +965 2228 7000
فاكس +965 2228 7444

محاسبون قانونيون – مستشارون ماليون
تليفون)965( 2249 40 40 :
فاكس )965( 2249 65 65 :
ص.ب 17445 :الخالدية – الرمز البريدي
 72455الكويت
www.boubyanaudit.com
office@boubyanaudit.com

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
المحترمين
السادة  /المساهمين
شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع.
دولة الكويت
التقرير على البيانات المالية المجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة سيتي جروب ش.م.ك.ع"( .الشركة") ،وشركاتها التابعة (يشار إليهم
مجتمعين بـ "المجموعة") والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2015والبيانات المجمعة لألرباح أو
الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وإيضاحات تتضمن
ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشركة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسئولة
عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريا إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية ،سواء كانت نتيجة
للغش أو الخطأ.

مسئولية مراقبى الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي على تلك البيانات المالية المجمعة بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا
للمعايير الدولية للتدقيق .وتتطلب منا تلك المعايير االلتزام بمتطلبات أخالقية وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على تأكيد
معقول عما إذا كانت البيانات المالية المجمعة خالية من األخطاء المادية.
تتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية المجمعة .إن
اإلجراءات المختارة تعتمد على تقديرنا ،بما فيه تقدير مخاطر وجود أخطاء مادية في البيانات المالية المجمعة ،سواء كانت نتيجة
للغش أو الخطأ .عند القيام بتقدير تلك المخاطر ،نأخذ في االعتبار الرقابة الداخلية الخاصة باإلعداد والعرض العادل للبيانات
المالية المجمعة للمنشأة ،وذلك من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة للظروف ،وليس لغرض إبداء الرأي على مدى كفاءة
الرقابة الداخلية للمنشأة .يتضمن التدقيق أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ،ومعقولية التقديرات المحاسبية
التي أعدت بمعرفة اإلدارة ،باإلضافة إلى تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة.
إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
الرأي
برأينا ،إن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة ،في كافة النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31
ديسمبر  ،2015وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية.
التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى
كذلك أننا حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن
المعلومات التي نص عليها قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته ،والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي
للشركة .برأينا ،أن الشركة تمسك سجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية وأن المعلومات المالية
الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركة .لم يرد لعلمنا أية مخالفات خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2015لقانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته ،والئحته التنفيذية أو النظام األساسي وعقد
التأسيس للشركة على وجه يؤثر ماديا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

صافى عبد العزيز المطوع
مراقب حسابات – ترخيص رقم  138فئة "أ"
من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العالمية

يحيى عبد هللا الفودرى
ترخيص رقم " 83أ"
من بوبيان لتدقيق الحسابات
عضو في

الكويتًفيً31/01/2016
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بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2015
إيضاح 2015
دينار كويتي
الموجودات
ممتلكات ومعدات
الشهرة
مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
الموجودات غير المتداولة
مخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
مستحق من أطراف ذات صلة
النقد والنقد المعادل
الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي عام
أرباح مرحلة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
قروض
التزام تأجير تمويلي
مكافأة نهاية الخدمة
المطلوبات غير المتداولة
قروض
التزام تأجير تمويلي
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى أطراف ذات صلة
المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

2014
دينار كويتي

5

15,965,809
55,000
1,376,318
17,397,127

16,430,814
55,000
1,462,608
17,948,422

6
7
4
22
8

852,881
5,165,433
303,500
4,352,657
8,294,277
18,968,748
36,365,875

853,711
3,590,192
292,800
3,707,181
7,781,196
16,225,080
34,173,502

4

9
10
11

11,300,789
5,650,395
5,650,395
7,769,982
30,371,561

11,300,789
5,650,395
5,038,838
6,270,050
28,260,072

12
13

843,059
1,418,728
2,261,787

486,111
1,247,882
1,733,993

12
13
14
22

82,959
3,386,857
262,711
3,732,527
5,994,314
36,365,875

833,333
48,077
3,149,702
148,325
4,179,437
5,913,430
34,173,502

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

يعقوب الشرهان

رئيس مجلس اإلدارة
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

20,534,202
)(8,417,802
)(2,358,934
9,757,466
916,106
)(3,333,880
7,339,692

18,152,799
)(7,582,434
)(2,002,102
8,568,263
1,095,405
)(3,355,030
6,308,638

252,261
)(56,605
195,656
7,535,348
)(76,933
)(69,238
)(192,333
7,196,844

63,634
)(101,058
)(37,424
6,271,214
)(75,490
)(56,481
)(175,651
5,963,592

الدخل الشامل اآلخر:

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

7,196,844

5,963,592

64

53

إيضاح
15
16
5

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

17

إيرادات تمويل
تكاليف تمويل
صافي إيرادات ( /تكاليف) التمويل
ربح السنة قبل مكافأة مجلس اإلدارة والضرائب
الزكاة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
صافي ربح السنة

18
19
20

21

ربحية السهم (األساسية والمخففة) (فلس)

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

الرصيد في  1يناير 4112
صافي ربح السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطيات
توزيعات أرباح (إيضاح )72
الرصيد في  11ديسمبر 4112

الرصيد في  1يناير 4112
صافي ربح السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطيات
توزيعات أرباح (إيضاح )72
الرصيد في  11ديسمبر 4112

للسنة المنتهية في  13ديسمبر 5132

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة

التغيرات في حقوق الملكية المجمع
بيان
دولة الكويت
المجمعديسمبر 2015
الملكية31
المنتهيةحقوقفي
للسنةالتغيرات في
بيان

11,300,789
11,300,789

11,300,789
11,300,789

رأس المال
دينار كويتي

5

5,650,395
5,650,395

5,650,395
5,650,395

احتياطي إجباري
دينار كويتي

5,038,838
611,557
5,650,395

4,411,717
627,121
5,038,838

احتياطي عام
دينار كويتي

6,270,050
7,196,844
7,196,844
)(611,557
)(5,085,355
7,769,982

4,888,855
5,963,592
5,963,592
)(627,121
)(3,955,276
6,270,050

أرباح مرحلة
دينار كويتي

28,260,072
7,196,844
7,196,844
)(5,085,355
30,371,561

26,251,756
5,963,592
5,963,592
)(3,955,276
28,260,072

إجمالي حقوق
الملكية
دينار كويتي
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بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة
تسويات:
االستهالك واإلطفاء
ربح ( /خسارة) استبعاد ممتلكات ومعدات
خسارة انخفاض القيمة
مخصص مخزون بطيء الحركة  -بالصافي
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها وأرصدة مدينة أخرى
عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ربح صرف عمالت أجنبية
صافي (إيرادات) /تكاليف التمويل

5
5

التغير في:
المخزون
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
مستحق من أطراف ذات صلة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مستحق إلى أطراف ذات صلة
النقد الناتج من العمليات
المدفوع من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات للممتلكات والمعدات
المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
الزيادة في ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية
أكثر من  3أشهر
مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
إيرادات فوائد مستلمة

7,196,844

5,963,592

2,358,934
)(1,250
25,290
36,200
8,765
)(118,605
297,157
)(57,435
)(195,656
9,550,244

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
سداد قروض
صافي الحركة في التزام تأجير تمويلي
تكاليف تمويل مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة

12

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

صافي التغير في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

8

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.

2,002,102
127,995
50,000
7,622
12,922
259,172
)(58,714
37,424
8,402,115

)(35,370
)(1,465,401
)(645,476
220,437
114,386
7,738,820
)(126,311
7,612,509

)(101,854
339,119
)(170,024
168,856
57,285
8,695,497
)(148,956
8,546,541

)(1,079,586
1,250

)(1,089,950
50,820

)(1,000,000
295,400
115,892
)(1,667,044

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

)(1,319,444
)(44,972
)(5,067,968
)(6,432,384
)(486,919
7,781,196
7,294,277

281,201
63,634
)(694,295

)(2,156,029
)(120,000
)(101,058
)(3,949,528
)(6,326,615
1,525,631
6,255,565
7,781,196
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
 .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  1977بموجب رقم سجل تجاري رقم  25724بتاريخ  8أغسطس  .1977إن أسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت
لألوراق المالية .بتاريخ  9يونيو  ، 2015وافق مجلس اإلدارة على إلغاء اإلدراج االختياري للشركة من سوق الكويت لألوراق
المالية .تقدمت الشركة بطلب إلى سوق الكويت لألوراق المالية إللغاء اإلدراج ،ووافق على ذلك مساهمو الشركة خالل الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة في  31أغسطس  .2015قامت هيئة أسواق المال بالموافقة على إلغاء إدراج الشركة من سوق
الكويت لألوراق المالية بموجب الكتاب المؤرخ في  14ديسمبر .2015
يقع مكتب الشركة المسجل في الصليبية ،ص.ب  ،24611الصفاة  ،13107دولة الكويت.
تشتمل البيانات المالية المجمعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين
بـ "المجموعة" وبصفة فردية "شركات المجموعة") .فيما يلي قائمة بالشركات التابعة الهامة المملوكة بصورة مباشرة للشركة:
اسم الشركة

بلد التأسيس

شركة بودي للطيران ذ.م.م.

الكويت

شركة وكاالت بودي للطيران
ذ .م.م.

الكويت

شركة خدمات حقول آبار النفط
ذ .م.م.

الكويت

شركة مجموعة النقل والتخزين
العقارية ذ.م.م.

الكويت

الشركة الكويتية الصينية للباصات
ذ .م.م

الكويت

نسبة الملكية
2014
2015
99%
99%
99%
99%
98%

99%
99%
99%
99%
98%

النشاط الرئيسي
خدمات السفر والشحن

خدمات وكالة شركات
الطيران الدولية
خدمات حقول النفط
خدمات المخازن
خدمات النقل

إن باقي حصص الملكية في الشركات التابعة مملوكة من قبل أشخاص ذات صلة نيابة عنها .لقد قامت بإصدار كتب تفيد
ملكيتهم ألسهم الشركات التابعة بالنيابة عن الشركة ولصالحها .وسوف تقوم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون
الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية .تقوم الشركة بالمحاسبة عن تلك الشركات التابعة على أساس
نسبة الملكية.
فيما يلي أغراض الشركة طبقا لعقد التاسيس والنظام األساسي:
أ.

القيام بكافة عمليات النقل البري والبضائع بجميع أنواعها بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والمواد السائلة والسائبة في
الكويت أو في الخارج.
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القيام بجميع العمليات التي تخدم أو ترتبط بأعمال النقل البري بما في ذلك عمليات استيراد وتملك مختلف وسائل النقل
ب.
البري من سيارات وغيرها وقطع الغيار وورش الصيانة أو استكمال أجزائها وعمليات تأجير واستئجار هذه الوسائل
بمختلف الطرق.
امتالك وإيجار واستئجار العقارات واألراضي الالزمة لخدمة مختلف أنواع النشاط التي تباشرها الشركة والواردة ضمن
ج.
أغراضها.
عمليات التخليص على البضائع الواردة والمصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها.
د.
القيام بكافة العمليات والجهود التي من شأنها زيادة االرتباط بالطرق بين الدول العربية ونمو النقل البري فيما بينها.
هـ.
تمثيل شركات النقل األجنبية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
و.
قيام الشركة بأعمال المناولة لكافة البضائع بما فيها المواد الحفازة والخطرة.
ز.
إقامة المخازن بكافة أشكالها مع تجهيزها بالرافعات والتركيبات الخاصة بترتيب البضائع وتحريكها والقيام بجميع أعمال
ح.
التخزين ،وإدارة وصيانة تلك المخازن وتأجير تلك المخازن للغير لغرض التخزين لكافة البضائع عالوة على السيارات
والمعدات الثقيلة واألشراف على حماية هذا المخزون.
المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية والبرية المتعلقة بنشاط النقل.
ط.
ي .ممارسة جميع أنشطة التجارة اإللكترونية في مجال عمل الشركة.
ك .إقامة وتأجير المباني الالزمة ألغراض خدمات وحرف النقل.
ل .النقل البحري بجميع أنواعه ،وخدمات البواخر ،وتمويل البواخر ،ووكالء شركات البواخر.
م .النقل البري للركاب بجميع أنواعه وتملك وسائل النقل الخاص بالركاب.
ن .استئجار وتأجير المعدات الثقيلة ومعدات النقل على اختالف أنواعها المرتبطة بأعمال النقل البري.
تقديم كافة خدمات النقل المتعلقة بالطيران وإدارة المطارات والتي تشمل الخدمات األرضية المساندة للركاب والطائرات
س.
والبضائع.
ع .استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة ،وذلك بناء على مرسوم أميري رقم ( )235لسنة .2003
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تشترى هذه الهيئات أو تلحقها بها .
تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  31يناير  2016وهي قيد اإلعتماد من قبل
المساهمين في إجتماع الجمعية العامة السنوي المقبل.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
.2

أسس اإلعداد

أ.

بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات رقم  25لسنة
 2012وتعديالته والئحته التنفيذية ،والنظام األساسي للشركة والقرار الوزاري رقم  18لسنة .1990

ب.

أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة المطفأة.

ج.

عملة التعامل والعرض
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي ،وهو عملة التعامل للشركة.

د.

استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات
وإفتراضات والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصفة مستمرة .ويتم إدراج التغيرات في التقديرات المحاسبية في
الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات وفي أي فترات مستقبلية متأثرة.
إن التقديرات واألحكام التي لها أبلغ األثر على البيانات المالية المجمعة هي األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
والشهرة والمدينين التجاريين والمخزون.
.3

السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في هذه البيانات المالية المجمعة تتفق مع تلك المطبقة في البياناتها
المالية المجمعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014باستثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
والمعدلة التالية التي تسري اعتبارا من  1يناير  2015وتلك التي تنطبق على المجموعة.
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المعيار الدولي للتقارير المالية  : 8قطاعات التشغيل (التعديل)
تسري التعديالت بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2015وتوضح أنه:
يجب على المنشأة اإلفصاح عن األحكام التي تقوم بها اإلدارة في تطبيق معيار التجميع الوارد في الفقرة  12من المعيار
الدولي للتقارير المالية  8بما في ذلك وصف موجز لقطاعات التشغيل التي تم تجميعها والخصائص االقتصادية (مثل
المبيعات ومجمل هامش الربح) المستخدمة لتقييم إذا ما كانت القطاعات "متشابهة".
يجب اإلفصاح عن مطابقة موجودات القطاع مع إجمالي الموجودات فقط إذا تم رفع تقرير بالمطابقة إلى متخذ القرار
التشغيلي الرئيسي أسوة باإلفصاح المطلوب بالنسبة لمطلوبات القطاع.
إن التعديل أعاله لم يؤثر على اإلفصاح عن القطاع التشغيلي للمجموعة.
معيار المحاسبة الدولي  24اإلفصاح عن األطراف ذات الصلة (التعديل)
تسري التعديالت بأثر رجعي وتوضح أن منشأة اإلدارة (وهي المنشأة التي تقدم خدمات موظفي اإلدارة العليا) تعتبر طرف
ذي صلة وفقا إلفصاحات األطراف ذات الصلة .إضافة إلى ذلك فإن المنشأة التي تستخدم منشأة اإلدارة يتعين عليها
اإلفصاح عن المصاريف المتكبدة لخدمات اإلدارة.
إن تطبيق التعديالت أعاله لم يكن له أي تأثير مالي هام على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
أ.

أساس التجميع

.i

دمج األعمال
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء كما في تاريخ الشراء ،وهو التاريخ الذي يتم فيه تحويل
السيطرة إلى المجموعة .تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معرضة لعوائد متغيرة من مشاركتها مع
المنشأة وتكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل صالحياتها التي تمارسها على المنشأة.
تقوم المجموعة بقياس الشهرة في تاريخ الشراء على النحو التالي:

-

القيمة العادلة لمقابل الشراء المحول؛ إضافة إلى
المبلغ المعترف به من أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة ،زائداً
القيمة العادلة لحصة الملكية السابقة في الشركة المشتراة إذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل؛ ناقصاً.
صافي المبلغ المعترف به (القيمة العادلة عموماً) من الموجودات المحددة المشتراة والمطلوبات المتكبدة.
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عندما يكون المبلغ الزائد بالسالب ،يتم االعتراف بربح شراء الصفقة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر المجمع.
ال يتضمن مقابل الشراء المحول المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة فيما قبل الشراء ويتم تسجيل تلك المبالغ
عموما في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
إن تكاليف المعاملة ،بخالف تلك المرتبطة بإصدار ديون أو أسهم التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج األعمال،
يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.
.ii

الحصص غير المسيطرة
بالنسبة لكل معاملة دمج أعمال ،تختار المجموعة قياس أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة إما:

-

بالقيمة العادلة ،أو
بحصتها النسبية من صافي موجودات الشركة المشتراة المحددة والتي عادة تكون بالقيمة العادلة.
يتم المحاسبة عن التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على كمعامالت
مع المالكين بصفتهم مالكين .وتستند التعديالت على الحصص غير المسيطرة إلى مقدار تناسبي من صافي
موجودات الشركة التابعة .ال يتم إجراء أية تعديالت على الشهرة كما ال يتم إثبات أية ربح أو خسارة في بيان
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.

.iii

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة عليها .يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة
في البيانات المالية المجمعة ،من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهاء السيطرة.

.iv

فقدان السيطرة
عند فقدان السيطرة ،تقوم المجموعة باستبعاد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة
والمكونات األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة .يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناتج عن فقدان
السيطرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
إذا احتفظت المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة ،عندئذ يتم قياس هذه الحصة بالقيمة العادلة بتاريخ
فقدان السيطرة.
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الحقا ،يتم المحاسبة عن هذه الحصة المتحفظ بها كشركة مستثمر بها محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
المحاسبية أو بوصفها أصل مالي متاح للبيع وفقا لمستوى تأثير الحصة المحتفظ بها.
.v

معامالت مستبعدة عند التجميع
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة وأي إيرادات ومصروفات غير محققة ناتجة من
المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية المجمعة .يتم استبعاد األرباح غير المحققة
الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى
الحد الذي ال تتجاوز معه حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس
طريقة األرباح غير المحققة ولكن يتوقف االستبعاد في حالة عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.

ب.

المعامالت بعمالت أجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى عمالت التعامل لشركات المجموعة حسب أسعار الصرف في
تواريخ المعامالت .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز
المالي إلى عملة التعامل حسب سعر الصرف في ذلك التاريخ .يتمثل ربح أو خسارة العملة األجنبية على
البنود النقدية في الفرق بين التكلفة المطفأة بعملة التعامل في بداية السنة ،معدلة بالفائدة الفعلية والمدفوعات
خالل السنة ،والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية بعد ترجمتها وفقا لسعر الصرف في نهاية السنة .يتم إثبات
أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر المجمع.
يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية إلى عملة
التعامل بسعر الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم
قياسها على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة.

العمليات األجنبية
يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية متضمنة الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة عن
الشراء إلى عملة التعامل وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي .كما يتم تحويل
إيرادات ومصاريف العمليات االجنبية إلى عملة التعامل وفقا ألسعار الصرف في تاريخ المعامالت.
يتم إثبات فروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ،ويتم عرضها في احتياطي تحويل العملة
األجنبية (احتياطي التحويل) ضمن حقوق الملكية .إال أنه إذا كانت العملية هي شركة تابعة غير مملوكة
بالكامل ،فإنه يتم توزيع حصة تناسبية من فرق التحويل إلى الحصص غير المسيطرة .عندما يتم استبعاد
عملية أجنبية من تلك السيطرة ،ويتم فقدان التأثير الكبير أو السيطرة المشتركة ،فإن المبلغ المتراكم في
احتياطي التحويل المتلعق بتلك العملية األجنبية يتم إعادة تصنيفه إلى بيان األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر المجمع كجزء من الربح أو الخسارة عند االستبعاد .عندما تقوم المجموعة باستبعاد فقط جزء
من حصتها في شركة تابعة التي تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بالسيطرة ،فإن النسبة ذات الصلة من
المبلغ المتراكم يتم إعادتها للحصص غير المسيطرة .عندما تستبعد المجموعة فقط جزء من استثماراتها في
شركة زميلة تتضمن عملية أجنبية مع االحتفاظ بتأثير كبير ،يتم إعادة تصنيف النسبة ذات الصلة من المبلغ
المتراكم في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
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عندما يكون من المقرر سداد بند نقدي مستحق من أو إلى عملية أجنبية وليس مخططا وال يحتمل سداده في
المستقبل القريب ،فإن أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة 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 الملكية.
ج.

.i

األدوات المالية

الموجودات المالية غير المشتقة
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة إلى فئة القروض والمدينون أو فئة موجودات متاحة
للبيع.
تقوم المجموعة مبدئيا بإثبات القروض والمستحقات والودائع في التاريخ التي نشأت فيها .يتم إثبات جميع
الموجودات المالية األخرى مبدئيا في التاريخ الذي تصبح المجموعة فيه طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
وتقوم المجموعة باستبعاد الموجودات المالية في حال انتهاء حقوق المجموعة التعاقدية في التدفقات النقدية من
الموجودات المالية أو في حال قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية في األصل
المالي في معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي .يتم تسجيل أي فائدة عند تحويل
األصل المالي التي تنتج أو يتم االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل أو التزام منفصل.

إن القروض والمدينون هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وتكون غير مسعرة في أسواق نشطة.
يتم االعتراف بتلك الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا أي تكاليف معاملة متعلقة بها مباشرة .الحقا
للتسجيل المبدئي ،يتم قياس القروض والمدينون بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا خسائر
انخفاض القيمة .بتاريخ بيان المركز المالي ،تتكون الموجودات المالية غير المشتقة المصنفة إلى فئة قروض
ومدينون من النقد والنقد المعادل والمستحق من أطراف ذات صلة ومبلغ مدين مقابل بيع استثمار ومدينون
تجاريون وأرصدة مدينة أخرى.
يتكون النقد والنقد المعادل من األرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب ذات فترات استحقاق أصلي لمدة
ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء والتي تتعرض لمخاطر تغير غير هامة في قيمتها العادلة وتستخدمها
المجموعة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل.
الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مصنفة كمتاحة للبيع أو غير مصنفة ضمن
أي من فئات الموجودات المالية أعاله .يتم إثبات الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة ،مضافا
إليها تكلفة المعاملة المرتبطة بها مباشرة.
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الحقا لالعتراف المبدئي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغييرات عليها ،بخالف خسائر انخفاض القيمة
وفروق ترجمة عمالت أجنبية من أدوات الدين المتاحة للبيع ،التي يتم إثباتها في الدخل الشامل األخر ويتم
عرضها في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية .عند استبعاد استثمار ،يتم إعادة تصنيف الربح أو
الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع .إن
الموجودات المالية المتاحة للبيع تشمل األسهم واألوراق الدين المالية.
تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما
يكون للمجموعة حق قانوني ملزم بإجراء المقاصة بين المبالغ ،ويكون لديها النية إما للتسوية على أساس
الصافي أو لالعتراف بالموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.
.ii

المطلوبات المالية غير المشتقة
تقوم المجموعة بإثبات سندات الدين الصادرة والمطلوبات الثانوية مبدئيا في التاريخ الذي تنشأ فيه .يتم إثبات
جميع المطلوبات المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في
األحكام التعاقدية لألداة.
تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء فتراتها.
تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات المالية األخرى .يتم االعتراف بهذه
المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصا أية تكاليف المعامالت متعلقة بها مباشرة .الحقا لالعتراف
المبدئي ،يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
بتاريخ بيان المركز المالي ،فإن المطلوبات المالية غير المشتقة المصنفة إلى المطلوبات المالية األخرى تشمل
القروض والمستحق إلى أطراف ذات صلة والدائنون واألرصدة الدائنة األخرى.

.iii

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

د.

ممتلكات ومعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة
(انظر إيضاح ( 3ح)).
تتضمن التكلفة النفقات التي تتعلق مباشرة بشراء األصل.
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يتم االعتراف بتكاليف استبدال جزء من الممتلكات والمعدات بالقيمة الدفترية إذا كان من المحتمل أن تدفقا للمنافع
االقتصادية المستقبلية نتيجة استبدال هذا الجزء ستعود على المجموعة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق منه .يتم
استبعاد القيمة الدفترية للجزء المستبدل .يتم االعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات في بيان
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع عند تكبدها.
يستند االستهالك إلى تكلفة األصل ناقصا القيمة المتبقية.
يتم االعتراف باالستهالك في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع على أساس القسط الثابت
على مدى األعمار االنتاجية المقدرة لكل بند من الممتلكات والمعدات .ال يتم احتساب استهالك على األرض.
فيما يلي األعمار االنتاجية المقدرة للسنة الحالية والمقارنة:

السنوات
أرض مستأجرة
مباني
المباني الجاهزة
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 المتبقية لألصل بتاريخ كل بيان مركز مالي ويتم تعديلها
حيثما كان مناسبا للتأكد من أن فترة اإلستهالك تتفق مع المنافع اإلقتصادية المتوقعة من بنود الممتلكات والمعدات.
تمثل األعمال قيد اإلنجاز المبالغ المتكبدة لغرض بناء أو شراء ممتلكات ومعدات حتى يتم تجهيزها الستخدامها
في التشغيل ،حيث يتم في ذلك الوقت نقلها إلى الممتلكات والمعدات.

أرض مستأجرة
يتم تصنيف عقود التأجير التي تتحمل بموجبها المجموعة بشكل رئيسي جميع مزايا ومخاطر الملكية كعقود تأجير
تمويلي .عند التسجيل المبدئي ،يتم قياس األصل المؤجر بمقدار يعادل القيمة األقل بين قيمته العادلة والقيمة الحالية
للحد األدنى من مدفوعات التأجير.
تستهلك األرض المؤجرة على مدى فترة العقد أو على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة أيهما أقل ،ما لم يكن من
المؤكد بشكل معقول حصول المجموعة على الملكية بنهاية فترة التأجير.
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هـ.

عقود التأجير
يتم إثبات التزامات عقود التأجير التمويلي بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات التأجير في بداية فترة التأجير .يتم
توزيع مدفوعات التأجير بين مصروف التمويل وتخفيض التزام التأجير بحيث تكلفة ثابت على الرصيد المتبقي من
االلتزام.

و.

الشهرة

القياس الالحق
يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة .بالنسبة للشركات المستثمر بها التي يتم
المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية ،يتم إدراج القيمة الدفترية للشهرة في القيمة الدفترية لالستثمار ويتم توزيع
خسارة انخفاض القيمة على القيمة الدفترية للشركة المستثمر بها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ككل.
ز.

المخزون

يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها بسعر
البيع المقدر في أوقات النشاط العادي ،ناقصا تكاليف اإلنجاز ومصاريف البيع المقدرة.
يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس مبدأ المتوسط المرجح للتكلفة وتتضمن المصاريف المتكبدة لشراء المخزون
والتكاليف األخرى المتكبدة لنقله إلى حالته ومكانه الحاليين.
ح.
.i

االنخفاض في القيمة

الموجودات المالية غير المشتقة
يتم تقييم األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،بما في ذلك الحصة في االستثمار
المحاسب عنه بطريقة حقوق الملكية ،بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد ما اذا كان هناك دليال موضوعيا على
إنخفاض قيمته .تنخفض قيمة األصل المالي في حال وجود دليل موضوعي على وقوع خسارة االنخفاض في القيمة
بعد االعتراف المبدئي باألصل وأن الخسارة لها تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل ويمكن
قياسها بصورة موثوق منها.
يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية؛ اإلخفاق أو التقصير من جانب المدين أو
إعادة هيكلة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لشروط ال تأخذها المجموعة بعين االعتبار أو بخالف ذلك ،مؤشرات تدل
على إفالس المدين أو المصدر أو التغيرات السلبية في حالة دفع المقترضين أو المصدرين في المجموعة ،والظروف
االقتصادية التي تصاحب اإلخفاق أو عدم وجود سوق نشط لألوراق المالية .إضافة إلى ذلك ،بالنسبة لالستثمار في
أسهم فإن االنخفاض الكبير أو لفترات طويلة في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفة األسهم يعتبر دليل موضوعي على
انخفاض القيمة.
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الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
تعتبر المجموعة وجود دليل على االنخفاض في قيمة الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة على مستوى
أصل محدد ومجموعة أصول .يتم تقييم كافة الموجودات الهامة بصورة فردية لغرض قياس االنخفاض في القيمة بصورة
محددة .بالنسبة لتلك الموجودات التي ال تكون منخفضة القيمة بشكل محدد ،فإنه يتم تقييمها بشكل جماعي ألي انخفاض
في القيمة تم تكبده ولكن لم يتم تحديده بعد .بالنسبة للموجودات غير الهامة بصورة فردية ،فإنه يتم تقييمها بالنسبة
النخفاض القيمة من خالل تجميع الموجودات في مجموعات لها نفس سمات المخاطر.

عند تقييم انخفاض القيمة بصورة مجمعة تستخدم المجموعة االتجاهات التاريخية الحتمال اإلخفاق في السداد
وتوقيت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة ،ويتم تعديلها وفقا لحكم اإلدارة بشأن ما إذا كانت الظروف االقتصادية
واالئتمانية الحالية تتمثل في أن الخسائر الفعلية يحتمل أن تزيد أو تقل عن تلك المقترحة من جانب االتجاهات
التاريخية.
يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة ألصل مالي يقاس بالتكلفة المطفأة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل .يتم إثبات الخسائر
في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع ويتم إظهارها كمخصص للقروض واألرصدة المدينة.
في حال وقوع حدث بعد تسجيل االنخفاض في القيمة بما يؤدي إلى نقص مقدار خسارة انخفاض القيمة فإنه يتم
عكس نقص خسارة انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
.ii

الموجودات غير المالية
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة ،بخالف المخزون ،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 والموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة ،بغرض تحديد
االنخفاض في القيمة .يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد
التابعة لها تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد.
تمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة له القيمة األعلى بين القيمة التشغيلية والقيمة العادلة
لألصل ناقصا تكاليف البيع .عند تقدير القيمة التشغيلية يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها
الحالية باستخدام سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر
المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد .وبالنسبة الختبار االنخفاض في القيمة ،يتم جمع الموجودات في مجموعات
أصغر بالنسبة للموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من اإلستخدام المستمر والمستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية
للموجودات األخرى أو وحدة إنتاج النقد .وفقا الختبار سقف الشريحة التشغيلية ،يتم تجميع وحدات إنتاج النقد التي
توزعت عليها الشهرة بحيث يعكس مستوى اختبار انخفاض القيمة أقل مستوى لمراقبة الشهرة وذلك ألغراض
التقارير الداخلية .إن الشهرة المكتسبة في دمج األعمال يتم توزيعها على مجموعات من وحدات إنتاج النقد التي من
المتوقع أن تستفيد من تضافر قوى الدمج.
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يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع .يتم توزيع
خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بوحدة إنتاج النقد لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة لوحدة
إنتاج النقد (مجموعة من وحدات إنتاج النقد) أوال 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 بالموجودات األخرى ،يتم عكس خسارة
انخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان سيتم
تحديدها ،بالصافي بعد االستهالك أو اإلطفاء ،في حال عدم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة.
ط.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

الموظفون الكويتيون
إن حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين الكويتيين يتم تغطيتها حسب أنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين
على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب .يتم تحميل حصة الشركة من المساهمات في هذا النظام وهو نظام
تقاعدي ذو مساهمات محددة على بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع في السنة التي
تتعلق بها.

الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب مكافأة نهاية خدمة وفقا لنصوص قانون العمل الكويتي واللوائح الداخلية للشركة
على أساس مدة الخدمة وآخر راتب والعالوات المدفوعة األخرى .لقد تم عمل مخصص لهذا االلتزام غير
الممول والذي يمثل خطة تقاعدية ذات منافع محددة ويتم احتسابه على افتراض إنهاء خدمات جميع الموظفين
بتاريخ بيان المركز المالي.
ي.

المخصصات
يتم تحقق المخصص في حال كان على المجموعة ،نتيجة لحدث ماضي ،التزامات قانونية حالية أو استداللية
يمكن تقديرها بشكل موثوق فيه ويكون من المحتمل أن يتطلب تسوية هذا االلتزام تدفق منافع اقتصادية
خارج المجموعة .يتم تحديد المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصة بالمطلوبات .يتم إدراج الخصم كتكاليف تمويل.

ك.

تحقق اإليراد

-

تتحقق االيرادات من تقديم الخدمات عندما يتم تقديم الخدمات ويمكن تقدير ناتج المعاملة بصورة موثوق منها.
تتحقق إيرادات العموالت على تذاكر الطيران عند بيع التذاكر .ويتم تحقق المطالبات القابلة لالسترداد فقط
عندما تثبت إمكانية االسترداد.
تتحقق إيرادات اإليجار التشغيلي في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع على أساس القسط
الثابت على مدى فترة التأجير.

-
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ل.

إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
تتكون إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على األموال المستثمرة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها
في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تتكون تكاليف التمويل من مصروف الفائدة على القروض .يتم اثبات تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل اآلخر
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يتم به خصم مدفوعات التدفقات النقدية
والتحصيالت المتوقعة بدقة خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية (أو من خالل فترة أقل ،حيثما كان مالئما) إلى
القيمة الدفترية للمطلوبات المالية عند احتساب معدل الفائدة الفعلي.

م.

ربحية السهم
تقدم المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخففة بالنسبة ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية السهم األساسية
بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة ،ويتم تعديلها باألسهم المملوكة الخاصة .يتم تحديد ربحية السهم المخففة عن طريق تعديل العائد إلى
المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة والمعدلة باألسهم المملوكة الخاصة وذلك بتأثير
جميع األسهم العادية المحتملة المخففة.

ن.

تقارير القطاعات
القطاع هو جزء مميز من المجموعة يقوم بأنشطة األعمال التي يحقق منها اإليرادات ويتكبد التكاليف .يتم استخدام
قطاعات التشغيل من قبل إدارة المجموعة لتخصيص الموارد وتقييم األداء .إن قطاعات التشغيل التي تظهر
خصائص اقتصادية ومنتجات وخدمات وفئة العمالء (حيثما كان ذلك مناسبا) متشابهة ،يتم تجميعها وإدراجها
كقطاعات بتقارير مستقلة.
قطاع التشغيل هو جزء من المجموعة يقوم بأنشطة األعمال التي يحقق منها اإليرادات ويتكبد التكاليف ،بما في ذلك
اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي جزء آخر في المجموعة .تتم مراجعة النتائج التشغيلية
لجميع قطاعات التشغيل وبشكل منتظم من قبل اللجنة التنفيذية للمجموعة التخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتعين
تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها ،والتي يتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة.
نتائج القطاع التي يتم تقديمها إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة تشمل البنود المتعلقة مباشرة بالقطاع وكذلك تلك التي
يمكن توزيعها بصورة معقولة .تشمل البنود غير الموزعة بصورة رئيسية موجودات الشركة والمصاريف األخرى
التي تتطلبها اللوائح.
النفقات الرأسمالية للقطاع هي إجمالي التكلفة المتكبدة خالل السنة لشراء الممتلكات والمعدات والموجودات غير
الملموسة بخالف الشهرة.
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س.

المعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد:

يوجد عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير  2015ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية المجمعة .إن ما يتصل بنشاط
المجموعة من هذه المعايير موضح أدناه .ال تخطط المجموعة لتطبيق هذه المعايير بشكل مبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية – التصنيف والقياس
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  – 9األدوات المالية بصيغته النهائية
في يوليو  ،2014ويسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2018مع السماح بالتطبيق
المبكر .يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  9متطلبات التحقق والقياس للموجودات والمطلوبات المالية وبعض
العقود لشراء أو بيع الموجودات غير المالية .يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي  :39األدوات المالية -
التصنيف والقياس .إن تطبيق هذا المعيار سوف يكون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للشركة،
ولكن ليس من المتوقع أن يكون له أي تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية .تعمل الشركة على تحديد
تأثير هذا المعيار على البيانات المالية للشركة ،عند تطبيقه.

المعيار الدولي للتقارير المالية  - 15اإليرادات من العقود مع العمالء
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  15كيفية وموعد اعتراف الكيان باإليرادات وكذلك يتطلب من هذه الكيانات
تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات أكثر وإفصاحات ذات صلة .يوفر المعيار نموذج فردي واحد من
خمس خطوات قائم على المبادئ ليتم تطبيقه على جميع العقود مع العمالء .صدر المعيار في مايو 2014
وينطبق على البيانات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018إن اإلدارة حاليا بصدد تقييم أثر
تطبيق هذا المعيار على المركز واألداء المالي للشركة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1مبادرة اإلفصاح
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1تعطي بعض التوجيهات حول كيفية تطبيق مفهوم األهمية النسبية في
الممارسة العملية .تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 .2016ال تتوقع إدارة الشركة أن يكون لتطبيق هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1أي تأثير مادي
على البيانات المالية للشركة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي ( 38تعديالت) – توضيح الطرق المقبولة
لالستهالك واإلطفاء
ينص المعيار صراحة على أن طرق االستهالك التي تستند إلى اإليرادات ،ال يُمكن استخدامها بالنسبة
للممتلكات واآلالت والمعدات .وذلك ألن هذه الطرق تعكس عوامل غير استهالك المزايا االقتصادية الكامنة في
األصل.
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تقدم التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  38افتراضا غير قطعيا بعدم مالئمة استخدام طرق اإلطفاء التي
تستند إلى اإليرادات بالنسبة للموجودات غير الملموسة .ويمكن تجاوز هذا االفتراض فقط إذا كانت اإليرادات
واالستهالك للمزايا االقتصادية لألصل غير الملموس "مترابطان بشكل كبير" ،أو إذا تم التعبير عن األصل
غير الملموس كمقياس لإليرادات.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012
تشمل التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة  2014-2012عددا من التعديالت على
مختلف المعايير الدولية للتقارير المالية ،والتي نلخصها فيما يلي:
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  7يقدم إرشادات إضافية لتوضيح ما إذا كان عقد الخدمة يجعل
المشاركة مستمرة في الموجودات المنقولة لغرض اإلفصاحات المطلوبة فيما يتعلق بالموجودات المنقولة.
ال تتوقع إدارة الشركة أن يكون لتطبيق هذه التعديالت أي تأثير مادي على البيانات المالية للشركة.
.4

مبلغ مدين مقابل بيع استثمار
يمثل هذا البند مبلغ مدين مقابل بيع أسهم في شركة تابعة سابقا للمجموعة؛ الشركة المتكاملة للنقل المتعدد وهي شركة
مدرجة في بورصة عمّان والتي تم االستحواذ عليها في عام .2010
خالل الربع األخير من عام  ،2013قامت المجموعة باستكمال اإلجراءات الرسمية لبيع هذا االستثمار إلى الحكومة
األردنية مقابل مبلغ  10ماليين دوالر أمريكي .سوف يتم استالم المقابل على عشرة أقساط سنوية متساوية بمبلغ 1
مليون دوالر أمريكي .قامت المجموعة بإثبات المقابل المستحق بصافي القيمة الحالية لألقساط .إن سعر الخصم المستخدم
يأخذ في االعتبار سعر السندات بالدوالر األمريكي البالغ أجلها  10سنوات وعالوة مخاطر الدولة لألردن.
خالل السنة ،استلمت المجموعة القسط الثاني بمبلغ  295,400دينار كويتي (ما يعادل  1مليون دوالر أمريكي).
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6,501,844

5,643,336

532,550

325,011
108,337
433,348
99,202
-

6,076,684
6,076,684
957,710
7,034,394

أرض
مستأجرة
دينار كويتي

4,543,856

4,930,916

3,282,664

2,266,528
479,358
50,000
2,795,886
486,778
-

7,708,528
18,274
7,726,802
70,010
29,708
7,826,520

مباني
دينار كويتي

85,506

101,669

203,903

159,827
22,313
182,140
21,763
-

276,834
6,975
283,809
5,600
289,409

مباني جاهزة
دينار كويتي

4,151,159

4,973,127

25,290
10,056,706

9,046,096
1,083,487
)(1,549,603
8,579,980
1,463,176
)(11,740

14,401,722
293,047
586,756
)(1,728,418
13,553,107
26,185
640,313
)(11,740
14,207,865

أسطول /سيارات
دينار كويتي

154,483

126,938

791,584

685,818
51,510
737,328
54,256
-

815,447
48,819
864,266
78,316
3,485
946,067

أثاث وتركيبات
دينار كويتي

377,396

442,864

1,412,960

1,043,429
199,671
1,243,100
169,860
-

1,624,927
55,558
5,479
1,685,964
88,736
15,656
1,790,356

معدات مكتبية
دينار كويتي

الوزارة كما في تاريخ بيان المركز المالي (إيضاح .)13

19

المالي (إيضاح .)73
بصددتاريخ بيان
التأجيركما في
قبل الوزارة
بصدد تجديده
التأجير
إدارةعقد
أمالك–الدولة.
وزارةعقود
من – إدارة
مستأجرةالمالية
أرض من وزارة
هيمستأجرة
المستأجرةأرض
المستأجرة هي
األرض
المركزبل
تجديده من ق
الدولة.منعقد
أمالك
عقود
المالية
األرض

صافي القيمة الدفترية
كما في  37ديسمبر 7172
كما في  37ديسمبر 7172

االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض
في القيمة
كما في  7يناير 7172
المحمل للسنة
استبعادات
خسارة انخفاض القيمة
كما في  37ديسمبر 7172
المحمل للسنة
استبعادات
مخصص ( /عكس) خسارة انخفاض
القيمة
كما في  37ديسمبر 7172

التكلفة
كما في  7يناير 7172
إضافات
تحويالت
استبعادات
كما في  37ديسمبر 7172
إضافات
تحويالت
استبعادات
كما في  37ديسمبر 7172

.5
.2
ممتلكات ومعدات
ممتلكات ومعدات

للسنة المنتهية في  13ديسمبر 5132

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
المجمعة
للسنةحول البيانات
إيضاحات
 31ديسمبر 2015
المنتهيةالماليةفي

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

130,616

160,571

664,513

543,188
57,426
600,614
63,899
-

719,034
42,151
761,185
10,016
23,928
795,129

أدوات وآالت
دينار كويتي

20,949

51,393

-

-

18,502
625,126
)(592,235
51,393
682,646
)(713,090
20,949

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
دينار كويتي

15,965,809

16,430,814

25,290
16,944,880

14,069,897
2,002,102
)(1,549,603
50,000
14,572,396
2,358,934
)(11,740

31,641,678
1,089,950
)(1,728,418
31,003,210
1,919,219
)(11,740
32,910,689

اإلجمالي
دينار كويتي
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
.6

المخزون

المخازن وقطع الغيار
بضائع بالطريق
ناقصا :مخصص مخزون بطيء الحركة

.7

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

1,056,724
7,007
1,063,731
)(210,850
852,881

1,024,955
3,406
1,028,361
)(174,650
853,711

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

6,468,850

5,115,191

)(2,704,794
3,764,056

)(2,814,634
2,300,557

أرصدة مدينة أخرى
مخصص أرصدة مدينة أخرى مشكوك في تحصيلها

970,925
)(699,785
271,140

1,127,262
)(699,785
427,477

سلفيات موظفين
عموالت مستحقة
ودائع ومدفوعات مقدما

278,917
478,523
372,797
5,165,433

167,731
316,700
377,727
3,590,192

مدينون تجاريون
مخصص مدينون تجاريون مشكوك في تحصيلها

تتضمن األرصدة المدينة األخرى مبلغ ال شيء ( 100,000 :2014دينار كويتي) على حساب مطالبة تأمين تتعلق بمخزن
شركة تابعة دمره حريق .تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت وخسائر االنخفاض في
القيمة المرتبطة بالمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى في إيضاح .24

.8

النقد والنقد المعادل

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنك
حسابات جارية
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
ناقصا :ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية أكثر من  3أشهر
النقد والنقد المعادل في بيان التدفقات النقدية

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

109,339

67,224

1,204,329
480,609
6,500,000
8,294,277
)(1,000,000
7,294,277

1,910,630
303,342
5,500,000
7,781,196
7,781,196

يتراوح معدل الفائدة الفعلي على حسابات الودائع ألجل من  %1.375إلى  %2.375سنويا ( 31ديسمبر %0.25 :2014
إلى  %1.75سنويا).
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
.9

رأس المال
يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  113,007,890سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد
( 31ديسمبر  113,007,890 :2014سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد) مدفوع نقدا .اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع
أرباح نقدية بمبلغ  60فلس للسهم إلى المساهمين ،بمبلغ إجمالي  6,780,473دينار كويتي للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 31( 2015ديسمبر 45 :2014فلس 5,085,355 ،دينار كويتي) ،ويخضع هذا االقتراح إلى موافقة المساهمين في
الجمعية العمومية السنوية القادمة للمساهمين.

 .10احتياطي إجباري
وفقا ألحكام قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية وعقد التأسيس للشركة ،يتم تحويل  %10من
ربح السنة إلى االحتياطي اإلجباري حتى يصل إجمالي االحتياطي إلى  %50من راس مال الشركة المدفوع .إن هذا
االحتياطي غير قابل للتوزيع إال لضمان توزيع أرباح تصل إلى  %5من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها
األرباح المرحلة بمثل هذه التوزيعات .لم يتم عمل تحويل إلى االحتياطي اإلجباري في السنة الحالية حيث وصل رصيد
االحتياطي إلى  %50من رأس المال المدفوع.
.11

احتياطي عام
وفقا للنظام األساسي للشركة ،يتعين تحويل  %10من ربح السنة إلى االحتياطي العام ،يمكن وقف تلك التحويالت السنوية
بقرار من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بناءا على توصية أعضاء مجلس اإلدارة .ال يوجد قيود على
توزيع هذا االحتياطي .إن التحويل إلى هذا االحتياطي يقتصر إلى أن تصل قيمة االحتياطي إلى ما نسبته  %50من رأس
المال المدفوع .يخضع ذلك إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

 .12قروض

قروض ألجل غير مضمونة
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

-

1,319,444

-

-

833,333
486,111
1,319,444

تم سداد القرض بالكامل خالل سنة .2015

52

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة  -دولة الكويت | التقرير السنوي 2015

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
 .13التزام التأجير التمويلي

سنة واحدة
من سنتين إلى  5سنوات
أكثر من  5سنوات

سنة واحدة

الحد األدنى
لمدفوعات التأجير
المستقبلية
2015
دينار كويتي

الفائدة
2015
دينار كويتي

القيمة الحالية للحد
األدنى لمدفوعات
التأجير
2015
دينار كويتي

120,000
480,000
530,000
1,130,000

37,041
113,625
53,316
203,982

82,959
366,375
476,684
926,018

الحد األدنى
لمدفوعات التأجير
المستقبلية
2014
دينار كويتي

الفائدة
2014
دينار كويتي

القيمة الحالية
للحد األدنى
لمدفوعات التأجير
2014
دينار كويتي

50,000
50,000

1,923
1,923

48,077
48,077

دخلت المجموعة في اتفاقية تأجير تمويلي مع وزارة المالية – إدارة عقود أمالك الدولة ،مقابل أرض في الصليبية ،دولة
الكويت ،لمدة  10سنوات ،الذي انتهى بتاريخ  27مايو  .2015تعمل المجموعة حاليا على االنتهاء من تجديد االتفاقية،
وتتوقع اإلدارة أن الشروط الحالية لالتفاقية ستستمر بالنفاذ على االتفاقية المجددة.
تدفع المجموعة أتعاب سنويا ثابتة على مدى فترة عقد التأجير .تم تحديد تكلفة التمويل المنسوبة لاللتزام بناء على معدل
الفائدة الفعلي لدى المجموعة بنسبة  %4سنويا.
 .14دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

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

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

814,805
1,939,805
7,506
376,737
248,004
3,386,857

923,360
1,610,353
6,839
359,351
249,799
3,149,702

تم توضيح تعرض المجموعة لمخاطر العمالت ومخاطر السيولة المتعلقة بالدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة في إيضاح
.24
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
 .15إيرادات تشغيلية

إيرادات النقل
إيرادات من عموالت
إيرادات التأجير التشغيلي (أسطول المركبات والمخازن)
إيرادات دعاية وإعالن

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

14,713,782
1,974,920
2,929,854
915,646
20,534,202

12,689,143
1,926,747
2,631,098
905,811
18,152,799

 .16تكاليف التشغيل

تكاليف موظفين
إيجار
عمليات وصيانة أسطول المركبات
تكاليف أخرى

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

4,646,064
459,739
2,811,287
500,712
8,417,802

4,046,366
449,744
2,575,996
510,328
7,582,434

 .17مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف موظفين
إيجار مكتب
االصالح والصيانة
الحمالت الترويجية للمبيعات واالعالنات
المرافق
مخصص مدينون تجاريون مشكوك في تحصيلها
أتعاب مهنية
تأمين
مصاريف سفر
االشتراك والعضوية
المطبوعات والقرطاسية
(ربح)  /خسارة بيع ممتلكات ومعدات
مخصص انخفاض القيمة
مصاريف أخرى

54

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

2,176,064
202,874
299,123
84,609
134,483
8,765
80,666
60,210
16,721
52,148
39,451
)(1,250
25,290
154,726
3,333,880

1,981,852
179,312
264,747
90,784
132,146
16,363
83,798
58,547
17,166
96,448
31,349
127,995
50,000
224,523
3,355,030
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
.18

الزكاة
تمثل الزكاة التزام المجموعة بدفع  %1من صافي الربح بموجب أحكام القانون رقم  46لسنة  2006وقرارات وزارة المالية .إن تحميل
السنة الحالية يتضمن مبلغ ال شيء دينار كويتي ( 11,623 :2014دينار كويتي) يتعلق بالسنوات السابقة.

.19

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من صافي ربح السنة بعد خصم المحول إلى االحتياطي االجباري .إن
تحميل السنة الحالية يتضمن مبلغ ال شيء دينار كويتي ( 40 :2014دينار كويتي) يتعلق بالسنوات السابقة.

 .20ضريبة دعم العمالة الوطنية
تمثل ضريبة دعم العمالة الوطنية التزام المجموعة بسداد  %2.5من صافي األرباح بموجب أحكام القانون رقم  19لسنة
 2000وقرارات وزارة المالية .إن تحميل السنة الحالية يتضمن مبلغ ال شيء دينار كويتي ( 15,983 :2014دينار
كويتي) يتعلق بالسنوات السابقة.
 .21ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة بتقسيم صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
ال توجد أسهم عادية مخففة محتملة.
فيما يلي المعلومات الضرورية الحتساب ربحية السهم:
2015
صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة (دينار كويتي)

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
ربحية السهم (األساسية والمخففة) (فلس)

2014

7,196,844

5,963,592

113,007,890

113,007,890

64

53

 .22معامالت مع أطراف ذات صلة
تمثل األطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين والمدراء التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا بالمجموعة والشركات التي
تخضع للسيطرة أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا ملموسا .يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط تلك
المعامالت من قبل إدارة المجموعة .بالنسبة للمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة التي ُتعتبر أطرافا ذات صلة ،فإنه تم
استبعادها من التجميع ،وال يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة  -دولة الكويت | التقرير السنوي 2015

55

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
ال تحمل األرصدة مع األطراف ذات الصلة المدرجة في بيان المركز المالي أي فوائد وال توجد شروط سداد متفق عليها.
وبالتالي ،فانه يتم التعامل مع هذه األرصدة على أنها مستردة عند الطلب.
خالل السنة ،قامت المجموعة بتنفيذ معامالت مع األطراف ذات الصلة لبيع /شراء البضائع والخدمات بنفس الشروط المتفق
عليها مع األطراف األخرى على أسس متكافئة.
فيما يلي إجمالي قيمة المعامالت مع األطراف ذات الصلة واألرصدة القائمة والمستحقة بخالف تلك الموضحة بأماكن أخرى
في هذه البيانات المالية المجمعة:
قيمة المعاملة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2014
2015
دينار كويتي
دينار كويتي

الرصيد المستحق
في  31ديسمبر
2014
2015
دينار كويتي
دينار كويتي

1,196,909
913,071

3,818,754
533,903
4,352,657

2,983,862
723,319
3,707,181

)(141,163

)(262,711

)(148,325

المستحق من أطراف ذات صلة
مبيعات تذاكر الطيران
أرصدة مدينة أخرى

1,202,979
920,325

المستحق إلى أطراف ذات صلة
مصاريف عمومية وإدارية

)(180,777

خالل السنة ،بلغت قيمة الرواتب والمزايا قصيرة األجل األخرى المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا  135,668دينار
كويتي ( 138,288 :2014دينار كويتي).
 .23قطاعات التشغيل
قامت المجموعة بتحديد قطاعاتها على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها بصفة منتظمة من قبل رئيس الشئون
المالية للجنة التنفيذية وهو المسئول الرئيسي عن اتخاذ القرار التشغيلي.
إن المناطق الجغرافية للمجموعة تقع في الكويت .لدى المجموعة ثالثة قطاعات تقارير ،على النحو المبين أدناه ،والتي
تمثل وحدات األعمال االستراتيجية في المجموعة .تقدم وحدات األعمال االستراتيجية مختلف أنواع الخدمات وتدار بشكل
منفصل نظرا ألنها تتطلب استراتيجيات أعمال وتسويق مختلفة.
خدمات النقل :تشغيل خدمات النقل العام وتوفير أسطول من الباصات التي تعمل بنظام التأجير.
خدمات التخزين وتأجير العقارات :تقديم خدمات التخزين الجاف والبارد وتوفير المحالت التجارية والمساحات المكتبية
بنظام التأجير.

السفر والسياحة والخدمات ذات الصلة :تقديم خدمات حجز تذاكر الطيران وخدمات الشحن الجوي وتقديم الخدمات السياحية
بالخارج والداخل.
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مطلوبات قطاعات التقارير
مطلوبات غير موزعة – ضرائب
إجمالي المطلوبات المجمع

النفقات الرأسمالية

موجودات قطاعات التقارير

أرباح قطاعات التقارير
مصاريف غير موزعة  -ضرائب
أرباح مجمعة للسنة

ايرادات فوائد
مصاريف فوائد
االستهالك واالطفاء

إيرادات خارجية
إيرادات ما بين القطاعات
إيرادات مجمعة

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 5132

2,863,967

738,894

17,256,825

5,525,454

226,086
11,633
1,774,002

17,170,389
)(340,569
16,829,820

خدمات النقل
دينار كويتي

1,100,313

1,058,913

10,029,869

1,042,456

24,175
44,972
422,144

1,849,462
)(120,000
1,729,462

1,691,530

121,412

9,079,181

967,438

2,000
112,788

1,992,123
)(17,203
1,974,920

 10ديسمبر 5102
السفر
والسياحة
خدمات التخزين والخدمات
وتأجير العقارات المتعلقة بها
دينار كويتي
دينار كويتي

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة
الكويتالمنتهية في  31ديسمبر 2015
للسنة

26

5,655,810
338,504
5,994,314

1,919,219

36,365,875

7,535,348
)(338,504
7,196,844

252,261
56,605
2,308,934

21,011,974
)(477,772
20,534,202

مجمعة
دينار كويتي

3,841,105

753,005

16,661,748

4,189,122

59,281
89,395
1,466,007

14,921,261
)(393,473
14,527,788

خدمات النقل
دينار كويتي

198,953

27,490

9,508,588

1,095,746

11,663
479,261

1,826,139
)(127,875
1,698,264

1,565,750

309,455

8,003,166

986,346

4,353
56,834

1,940,171
)(13,424
1,926,747

5,605,808
307,622
5,913,430

1,089,950

34,173,502

6,271,214
)(307,622
5,963,592

63,634
101,058
2,002,102

مجمعة
دينار كويتي

18,687,571
)(534,772
18,152,799

 10ديسمبر 5102
السفر
والسياحة
والخدمات
خدمات التخزين
المتعلقة بها
وتأجير العقارات
دينار كويتي
دينار كويتي
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
.24

األدوات المالية

نظرة عامة
نتيجة الستخدام األدوات المالية ،تتعرض المجموعة للمخاطر التالية:




مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله ،كما يوضح أهداف المجموعة وسياساتها
وأنشطتها نحو قياس تلك المخاطر وإدارتها .تتضمن هذه البيانات المالية المجمعة المزيد من اإلفصاحات الكمية.
يتولى مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق مسؤولية إعداد ومراقبة إطار عمل إدارة مخاطر المجموعة.
تم إعداد سياسات إدارة مخاطر المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ،ووضع الحدود المناسبة
للمخاطر ورقابة المخاطر ،ومراقبة المخاطر والتقيد بالحدود الموضوعة .يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر
بصفة دورية لعكس التغيرات في أحوال السوق وأنشطة المجموعة .وتهدف المجموعة من خالل التدريب والمعايير
واإلجراءات اإلدارية إلى تطوير بيئة رقابة بناءة ومنظمة والتي بموجبها يدرك كل موظف دوره والتزاماته.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية للمجموعة في حال عجز العميل أو الطرف المقابل في األداة المالية
عن سداد التزاماته التعاقدية ،وتنشأ تلك المخاطر بشكل أساسي من المدينون واألرصدة المدينة األخرى والمستحق من
أطراف ذات صلة وأرصدة لدى البنوك.
فيما يلي القيمة الدفترية للموجودات المالية كما في  31ديسمبر والتي تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان
للمجموعة:

أرصدة مدينة
عموالت مستحقة
سلفيات موظفين
ودائع مستردة
أرصدة مدينة أخرى
مبلغ مدين مقابل بيع استثمارات
مستحق من أطراف ذات صلة
أرصدة لدى البنوك

58

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

3,764,056
478,523
278,917
52,890
271,140
1,679,818
4,352,657
8,184,938
19,062,939

2,300,557
316,700
167,731
53,110
427,477
1,755,408
3,707,181
7,713,972
16,442,136
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
إن مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة المدينة هي مخاطر محدودة نظرا لعدد العمالء الكبير والمتنوع للمجموعة .كما أن
تركز مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمدينون التجاريون محدود بسبب قاعدة العمالء الكبيرة والغير مرتبطة ببعضها البعض
للمجموعة .يتم مراقبة المدينون واألرصدة المدينة األخرى بصفة مستمرة بغرض تحصيل المبالغ المستحقة .قامت المجموعة
بتكوين مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر غير المحققة فيما يتعلق باألرصدة المدينة.
فيما يلي تحليل أعمار المدينون التجاريون ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في تاريخ بيان المركز
المالي:
االجمالي
دينار كويتي

أقل من  60يوم
متأخرة السداد من  90-60يوم
متأخرة السداد ألكثر من  90يوم

3,239,139
295,262
2,934,449
6,468,850

2015

المخصص
دينار كويتي

االجمالي
دينار كويتي

2,704,794
2,704,794

2,072,343
132,756
2,910,092
5,115,191

2014
المخصص
ديناسر كويتي
2,814,634
2,814,634

فيما يلي الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها فيما يتعلق بالمدينون خالل السنة:

الرصيد في  1يناير
المحمل خالل السنة
المشطوب خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

2,814,634
8,765
)(118,605
2,704,794

2,799,992
16,363
)(1,721
2,814,634

في السياق االعتيادي لألعمال ،قامت المجموعة بتنفيذ معامالت مع أطراف ذات صلة ،وإن مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه
األرصدة غير هامة.
يتم االحتفاظ بأرصدة لدى البنوك فقط في مؤسسات مالية وبنوك محلية ذات سمعة حسنة ذات تصنيفات إئتمانية عالية.
إن المبلغ المدين مقابل بيع استثمار مستحق من الحكومة األردنية ،وإن مخاطر االئتمان المتعلقة بهذا الرصيد منخفضة جدا.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية المرتبطة بالمطلوبات المالية التي تم تسويتها عن
طريق تقديم النقد أو أصل مالي آخر .إن إسلوب المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد ،قدر اإلمكان ،من توافر السيولة
الكافية لتلبية التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية وأوقات الضغط ،وذلك دون تكبد أية خسائر غير مقبولة أو التعرض
لمخاطر المساس بسمعة المجموعة.
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قروض والتزام التأجير التمويلي
دائنون تجاريون
أرصدة دائنة أخرى
مستحقات
مستحق إلى أطراف ذات صلة

 10ديسمبر 5102

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

 10ديسمبر 5102

1,367,521
923,360
609,150
1,213,634
148,325
4,261,990

القيمة الدفترية
دينار كويتي

926,018
814,805
624,743
1,526,278
262,711
4,154,555

القيمة الدفترية
دينار كويتي

1,424,039
923,360
609,150
1,213,634
148,325
4,318,508

التدفقات
النقدية التعاقدية
دينار كويتي

1,041,009
814,805
624,743
1,526,278
262,711
4,269,546

التدفقات
النقدية التعاقدية
دينار كويتي

التعاقديةالمالية:
للمطلوبات
التعاقدية
االستحقاق
للمطلوبات المالية:
ستحقاق
تواريخ اال
فيما يلي تواريخفيما يلي

434,939
923,360
609,150
1,213,634
148,325
3,329,408

 6أشهر أو اقل
دينار كويتي

42,309
814,805
624,743
1,526,278
262,711
3,270,846

 6أشهر أو اقل
دينار كويتي

دولة الكويت
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية وحدود التمويل والمراقبة المستمرة للتدفقات
المالية
والفعليةالبيانات
إيضاحات حول
المجمعةالموجودات والمطلوبات المالية .تحتفظ المجموعة بمبالغ كافية من النقد وأرصدة
استحقاق
ومطابقة
النقدية المتوقعة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 5132
لدى البنوك.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
ديسمبر 2015
31
جروب في
المنتهية
للسنة
وشركاتها التابعة
ش.م.ك.ع.
شركة سيتي

442,417
442,417

 05-6شهر
دينار كويتي

42,309
42,309

 05-6شهر
دينار كويتي

546,683
546,683

 5-0سنة
دينار كويتي

89,729
89,729

 5-0سنة
دينار كويتي

-

 01-5سنوات
دينار كويتي

866,662
866,662

 01-5سنوات
دينار كويتي
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في احتمال تأثير التقلبات التي تحدث في أسعار السوق ،مثل أسعار الصرف األجنبي ومعدالت الفائدة
وأسعار األسهم ،على إيرادات المجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية .إن الهدف من عملية إدارة مخاطر السوق هو
إدارة التعرضات لمخاطر السوق وضبطها في إطار حدود مقبولة ،مع األخذ في االعتبار الوصول إلى الحد األقصى من
العوائد.

مخاطر العملة
تتمثل مخاطر العملة في مخاطر التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار
صرف العمالت األجنبية.
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الناتجة من المبيعات والمشتريات واألرصدة المدينة مقابل بيع استثمار المقومة بعملة
أخرى غير عملة التعامل الخاصة للمجموعة ،وعلى وجه الخصوص الدوالر األمريكي .قامت االدارة بالطلب من شركات
المجموعة القيام بادارة مخاطر ترجمة العمالت األجنبية لديها مقابل عملة التعامل الخاصة بهم .لدى المجموعة بعض
االستثمارات في عمليات أجنبية والتي تتعرض صافي موجوداتها لمخاطر ترجمة العمالت األجنبية.
فيما يلي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية على أساس اسمي كما في تاريخ بيان المركز المالي:

صافي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية
صافي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية (الدينار الكويتي)
فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:
2015
دوالر أمريكي

متوسط السعر
2014

0.3010

0.2867

2015
دوالر أمريكي

2014
دوالر أمريكي

5,577,777

5,884,127

1,692,855

1,722,872

2015

0.3035

السعر الفوري
2014

0.2928

إن التغير في سعر الدينار الكويتي بمقدار  %10مقابل العمالت التالية قد يؤدي إلى زيادة( /نقص) حقوق الملكية والربح أو
الخسارة بالمبالغ المعروضة أدناه .إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى وبالتحديد معدالت الفائدة .تم القيام
بهذا التحليل باستخدام نفس األسس المطبقة في .2014

التأثير 2015 -

دوالر أمريكي

التأثير 2014 -

دوالر أمريكي
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حقوق الملكية
دينار كويتي

الربح أو (الخسارة)
دينار كويتي

169,286

169,286

172,287

172,287
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
مخاطر معدالت الفائدة
إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية للمجموعة بسبب
التغيرات في معدالت العائد في السوق.
تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة على القروض والودائع قصيرة األجل واألرصدة المدينة مقابل بيع استثمار.
فيما يلي بيان بمعدالت الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فائدة الخاصة بالمجموعة كما في بيان المركز المالي:
2015
دينار كويتي
أدوات مالية ذات معدالت فائدة ثابتة
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
أرصدة مدينة مقابل بيع استثمار
التزام تأجير تمويلي

480,609
6,500,000
1,679,818
926,018

أدوات مالية ذات معدالت فائدة متغيرة
قروض

-

2014
دينار كويتي
303,342
5,500,000
1,755,408
48,077
1,319,444

تفترض الشركة ارتفاع معدالت الفائدة بواقع  25نقطة أساس لألدوات المالية ذات معدالت الفائدة المتغيرة بتاريخ بيان
المركز المالي وتقدر التأثير التالي على صافي ربح الفترة وحقوق الملكية بذلك التاريخ .يفترض هذا التحليل ثبات كافة
المتغيرات األخرى وخاصة معدالت صرف العمالت األجنبية .تم القيام بهذا التحليل باستخدام نفس األسس المطبقة في
.2014
حقوق
صافي ربح
الملكية
الفترة
دينار كويتي
دينار كويتي
2015
)(2,315
)(2,315
التقلبات في العائد بواقع  25نقطة أساس
2014
التقلبات في العائد بواقع  25نقطة أساس

)(3,419

)(3,419

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

القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه مقابل بيع األصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس.
برأي إدارة المجموعة ،أن القيمة العادلة التقديرية للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم ادراجها بالقيمة العادلة بتاريخ
بيان المركز المالي ال تختلف بصورة مادية عن القيمة الدفترية حيث أنها ذات طبيعة قصيرة األجل أو أنها أدوات مالية ذات
معدالت فائدة متغيرة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
 .25إدارة رأس المال
تهدف سياسة المجموعة إلى الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لتعزيز ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واجراء
تطويرات مستقبلية على أعمالها .يتكون راس المال من رأس المال واالحتياطيات واألرباح المرحلة .يقوم مجلس
االدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين.
من أجل تحديد أو تعديل هيكل رأس المال ،تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس معدل الرفع المالي .ويتم
احتساب المعدل بصافي الدين مقسوما على مجموع رأس المال .يتم احتساب صافي الدين بناء على صافي الدين ناقصا
النقد والنقد المعادل .إن إجمالي رأس المال يُساوي حقوق الملكية مضافا إليه صافي الدين كما هو مبين في بيان المركز
المالي المجمع.
فيما يلي معدالت الرفع المالي بتاريخ بيان المركز المالي:

إجمالي الدين
ناقصا :النقد والنقد المعادل
صافي الدين
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي رأس المال
معدل الرفع

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

926,018
)(8,294,277
)(7,368,259
30,371,561
23,003,302
)(%32

1,367,521
)(7,781,196
)(6,413,675
28,260,072
21,846,397
)(%29

يوجد تغير في منهجية المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.
ال تخضع الشركة إلى متطلبات رأسمالية مفروضة من جهات خارجية ،فيما عدا الحد األدنى لمتطلبات رأس المال وفقا
لقانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته.
 .26ارتباطات والتزامات محتملة

خطابات ضمان
اعتمادات مستندية

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

2,348,223
2,348,223

2,017,071
43,042
2,060,113

 .27الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية للشركة ،المنعقدة بتاريخ  17مارس  ،2015على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2014وعلى دفع توزيعات نقدية قدرها  45فلس للسهم بمبلغ إجمالي  5,085,355دينار كويتي
( 35 :2013فلس بمبلغ إجمالي  3,955,276دينار كويتي) إلى مساهمي الشركة الحاليين كما في  17مارس .2015
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بيانات االتصال:
شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع:
الصليبة الصناعية
قطعة  2قسيمة 800100
ص.ب  24611الصفاة 13107
الكويت
تلفون+965 118822 :
فاكس+965 24673744 :
البريد اإللكتروني:
info@citygroupco.com
الموقع اإللكتروني:
www.citygroupco.com

•
•
+965 118822
+965 24673744
info@citygroupco.com
www.citygroupco.com

مجموعة النقل والتخزين
العقارية
ص.ب  24611الصفاة 13107
الكويت
تلفون+965 24677947 :
فاكس+965 24674364 :
البريد اإللكتروني:
info@twgkw.com.co
شركة الباصات الكويتية الصينية
ص.ب  24611الصفاة 13107
الكويت
تلفون+965 24674013 :
البريد اإللكتروني:
sales@kcbc.me
مجموعة بودي للطيران
ص.ب  5798الصفاة 13058
الكويت
تلفون+965 1887887 :
فاكس+965 22419025 :
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