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من نحن وما هو عملنا
تعتبر شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع شركة رائدة ومهنية في
الكويت حيث تقدم مجموعة من اخلدمات املتنوعة في مجال
النقل العام والتخزين ووكيل بالعمولة والسفر والشحن .ويضم
فريق الشركة  1500موظفاً تقريبا من جنسيات مختلفة وتفخر
بكونها شركة توظف الكفاءات دون حت ّيز.
سيتي ب��اص هي العالمة التجارية للشركة وأول شركة نقل
عام خاصة في الكويت  ،وقد غيرت سيتي باص وجه صناعة
النقل ال �ع��ام عبر ت�ق��دمي خ��دم��ات عصرية ومعتمدة وآمنة
واقتصادية للعمالء في الكويت .ويتوزع اسطول سيتي باص
في تقدمي خدمات النقل العام على خطوط شبكتها وعقود
الشركات .ويضم أسطولها حوالي  482باص مكيف ويعمل
داخل الكويت.
مجموعة النقل والتخزين متخصصة في صناعة التخزين إذ
تقدم ما يزيد على  100.000متر مكعب  ،وقد ساعدها موقعها
االستراتيجي في الصليبية وقربها إلى املنطقة الصناعية في
الكويت باإلضافة إل��ى اخل��دم��ات الشخصية ذات التكاليف
املنافسة على حتقيق نسبة إشغال وهامش أرب��اح ملحوظة
خالل السنة .2014

النقل العام

!"!#
التخزين

استيراد ووكيل
بالعمولة

السفر والشحن

كما أضافت شركة الباصات الكويتية الصينية والتي هي الوكيل احلصري لباصات يوتونغ الصينية (إحدى أكبر شركات
تصنيع الباصات في العالم) في الكويت وعماد أسطول سيتي باص املزيد من الزخم لنشاطات سيتي جروب .وباإلشارة إلى
املشاريع العمالقة املتوقع تنفيذها  ،تبدي شركة الباصات الكويتية الصينية استعدادها وجاهزيتها لتلبية احتياجات العمالء
من خالل مبيعات متكاملة وعقود خدمات الصيانة ما بعد البيع.
أما مجموعة بودي للطيران والتي تضم ك ً
ال من وكاالت بودي للطيران وشركة بودي للطيران تقدم خدمات متكاملة في
مجال السفر والسياحة والشحن .ومتثل خطوط طيران عمالقة وعاملية ولديها اإلمكانيات الالزمة لتحقيق التوازن بني
الراحة والرفاهية والتكلفة لألفراد والعائالت والشركات .ويقدم قسم الشحن لديها حلول شاملة في الشحن واألعمال
اللوجستية.

املؤشر 2014 -

29%

التوزيعات النقدية

2014

( بـ األلف دينار)

5,085

10%

ربحية السهم بالفلس الكويتي

2013

2013

2012

2012

3,955

2011

53

2010

3,955

2014

2011

-

11

32
2010

-

48
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إطار العمل
إطار
أعمالنا

شركة
الباصات
الكويتية
الصينية

شركة
سيتي جروب

الشهادات

مجموعة
النقل
والتخزين
مجموعة
بودي
للطيران

سيتي
باص
العقود

أك
ثر من 100
با
ص موزعة
على
العقود مع
املزي
د في وضع
ا
الستعداد

جمي
م ع الباصات
كي
ب فة ومزودة
أجه
زة متابعة

شبكة
اخلطوط
معد
ل  375باص
موز
عة على 21
خط و
تقوم بنقل
55
مليون راكب

نقل موظفي
الشركات مبعدالت
شهرية ثابتة وفق
عقود مبعدل سنة
واحدة

تطبيق التكنولوجية
املتقدمة كنظام تتبع
امل
سارات  VTSوكاميرات
املراقبة وخدمة الواي
فاي  WiFiوجداول
ال
باصات املنظمة وغيرها

أول
شركة نقل عام
خا
صة في الكويت
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طريقتان للدفع:
الكاش والبطاقة
الذكية جتعالن
عملية الدفع سهلة
للعمالء

إطار العمل

الشركات
التابعة
التخزين

السفر
والشحن

استيراد
ووكيل
بالعمولة

وكاالت طيران
ومبيعات
بالتجزئة لالفراد
والشركات
والشحن

الوكيل احلصري
لباصات يوتونغ
الصينية وقطع الغيار
وخدمات الصيانة ما
بعد البيع

عام للمبيعات
الوكيل ال
يد من شركات
للعد
يران املرموقة
ط
ال خدمات السفر
وتقدمي
ياحة والشحن
والس

تأمني مركبات
حديثة وفعالة
ومعتمدة واقتصادية
ألغراض البيع
والتأجير

تقدمي خدمات
التخزين املجمد
واملبرد واجلاف
والعادي

تقدمي حلول التخزين
الفعالة للعمالء لفترات
طويلة وقصيرة األمد
مقابل تكاليف مناسبة
وخدمات فردية
مبعدالت منافسة
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إطار العمل
استراتيجيتنا
تكمن قوة مجموعتنا في تنوع عملياتها  ،إذ تنقلت أقسام مختلفة فيها وبخطوات متنوعة
خالل السنوات املاضية في الدورة االقتصادية  ،وأثبتت انتمائها للمجموعة كما أكدت أن
جميع نشاطاتها تتطور باجتاه حتقيق كامل إمكانياتها .وقامت املجموعة بإدخال مخرجات
التكنولوجيا احلديثة في سيتي باص من خالل البطاقات الذكية ونظام تتبع املسارات ونظام
إدارة األسطول ملراقبة فعاليته وضبط التكاليف وتنمية اإليرادات وزيادة عدد العمالء مما
أعطى سيتي باص أفضلية تنافسية في السوق .كما أن استراتيجيتنا في تقدمي خدمات
التخزين الفعالة واملنافسة للعمالء أفضت إلى زيادة في نسبة اإلشغال واألرباح الصافية
للمتر املكعب  .أما شركة الباصات الكويتية الصينية فتقوم بتجريب محركات ، Euro III
كما تتعاون مع شركة يوتونغ لتطوير باصات خاصة بالعمال منخفضة التكلفة ومن املتوقع
أن تلعب دورا منافسا في سوق العقود .واكتسبت ك ً
ال من وكاالت بودي للطيران وشركة
بودي للطيران ظهورا متميزاً في صالة بودي للسفر في مول  360في محاولة منها لزيادة
حصتها السوقية في الكويت .وفي ضوء ذلك  ،ننظر بعني الرضى ملا حققته مجموعتنا في
عملياتها.

تركيزنا
ظهرت سيتي جروب في السنوات املاضية كالعب رائد في مجاالت السفر والنقل العام
والشحن في الكويت .ولديها رؤي��ة استراتيجية شاملة مدعومة بإملام كبير بالتفاصيل
حول احتياجات العمالء في كافة نشاطاتها .كما أن شعار الشركة «اإلنسان أوال» مت
ترجمته من خالل املنتجات واخلدمات الفريدة التي قدمتها الشركة بهدف تلبية تطلعات
العمالء .وينعكس التركيز على التنمية املستدامة في الشركة من خالل مجموعة كبيرة من
اإلجراءات لتحقيق أعلى اإليرادات بالتزامن مع تقليل التكاليف  ،األمر الذي سينتج قيمة
طويلة األمد للمساهمني .كما أن التركيز على الطاقة البشرية والرغبة الصادقة في دعم
املوظفني واالحتفاظ بهم من خالل تعليمهم وتطويرهم جعل معدالت عدم الرضى بينهم
في أدنى مستوياتها.

العمليات التشغيلية املتميزة
التكنولوجيا

التخطيط

الطاقة البشرية

منتجات
فريدة
لتلبية
تطلعات
العمالء

أفضل
املمارسات
مع التركيز
على
االعتمادية
والسالمة

دعم
املوظفني
والتركيز
على
العمالء

اخلبرة – العمل اجلماعي – الكفاءة
والء العمالء – ضبط التوريدات – التخطيط الفعال

العمليات التشغيلية املتميزة
إن مت ّيزنا في العمليات التشغيلية يعد األساس ملفهوم «من نحن
وما نقوم به» .ونؤمن بأن أعمدة النجاح الثالثة لدينا هي الطاقة
البشرية والتخطيط والتكنولوجيا .وقد قمنا بتطوير معايير رائدة
في مجالنا عبر تقدمي مستويات عالية من اخل��دم��ات املعتمدة
واملنتظمة واآلمنة وكل ذلك يعتبر هاماً لتحقيق قيم طويلة األمد
للمجموعة.

منتجات غير ورقية – أنظمة تتبع الباصات – واي فاي -محركات
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رسالة إلى أصحاب المصالح
عمالئنا في العقود:
نحقق لكم فوائد من خالل تقدمي
احللول املدروسة لتلبية احتياجاتكم
وتوصيل اخلدمات لكم في القطاع
اخلاص.

عمالئنا في التخزين:
نقدم خدمات التخزين املعتمدة
ب��أس��ع��ار ت �ن��اف �س �ي��ة للشركات
واألفراد.

موظفينا:
نؤمن لكم فرص تطوير طويلة األمد
ضمن بيئة عمل آمنة وتشجيعية.

عمالئنا على اخلطوط:
نقدم خدمات تنقل آمنة ومعتمدة
ومريحة واقتصادية لكم.

عمالئنا في وكالة السفر:
ن�ق��دم ح�ل��ول السفر للشركات واالفراد
وخدمات التنقل اخلاصة وحلول الشحن.
عمالئنا في وكالة الباصات:
ن �ق��دم م�ج�م��وع��ة م��ن الباصات
امل�ك�ي�ف��ة وامل �خ �ت �ب��رة ف��ي منطقة
ال�ش��رق األوس��ط باإلضافة إلى
خدمات الصيانة ما بعد البيع
للشركات.

املستثمرين:
ن �ل �ت��رم ب�� ��إدارة ش��رك�ت�ك��م بطريقة
مستدامة وأخالقية لتحقيق قيمة
طويلة األمد ملساهمينا.

املجتمع:
نقدم تنقالت ملعظم مناطق الكويت
بأسعار معقولة ونضبط االنبعاثات
البيئية بطريقة مستدامة ومسئولة.

«إن كل باص يسير على الطريق يغني عن  20سيارة  ،وذلك يعني بأننا نساهم حقاً في تقليل
االنبعاثات الكربونية».
ريتشارد وودز – الرئيس التنفيذي
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قطاع العمل
النقل العام

اإليرادات بـ األلف دينار
14,528
13,754

نتائج ومعلومات :2014
12,535

2014

2012

2013

صافي األرب��اح قبل الضرائب بـ
األلف دينار
4,189

3,856
2,553

2014

2013

% 80.03
 %66.80مساهمة في صافي أرباح املجموعة
(قبل الضرائب)
 1.322موظف
 55مليون راكب
 48مليون كم املسافة املقطوعة على اخلطوط
 %95مستوى االعتمادية
مساهمة في إيرادات املجموعة

2012

املميزات الرئيسية:
• أكبر شركة نقل عام خاصة في الكويت
• شعار «ال�ع�م�لاء أوالً» حقق مستويات
عالية من رضى العمالء
• ع �م �ل �ي��ات م �ت �ك��ام �ل��ة أدت إل� ��ى تقليل
التكاليف.
• قاعدة قوية من املنتجات التكنولوجية
قدمت احللول واخلدمات الفريدة
• عمليات تشغيلية حيوية تسمح مبرونة
وفعالية في توزيع الباصات.

اإليرادات لكل موظف
10,989

2014

10,318

2013

9,251

2012

صافي األرباح قبل الضرائب
لكل موظف
3,169

اإليرادات لكل باص
37,046

34,426

2,893

صافي األرباح قبل
الضرائب لكل باص

29,555

1,884

* مت احلساب أعاله وفقا ملعدل الباصات الفعلي خالل السنة
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11,349

10,455

6,536

قطاع العمل
التخزين
نتائج ومعلومات :2014

% 9.36
 % 17.47مساهمة في صافي أرباح املجموعة
(قبل الضرائب)
 38موظف
 % 99نسبة اإلشغال
 % 99نسبة االحتفاظ بالعمالء
مساهمة في إيرادات املجموعة

اإليرادات – بـ األلف دينار
1,698
1,567
1,429

2014

2013

2012

صافي االرباح قبل الضرائب
بـ األلف دينار
1,096

اإليرادات لكل متر مكعب
50

962

46

797

42

2014

2013

2012

صافي االرباح قبل الضرائب
من كل موظف
28,842

28,294

2014

2013

2014

صافي األرباح قبل الضرائب
لكل متر مكعب
32

22,139

2012

2013

2012

2014

28

2013

23

املميزات الرئيسية:
• تقدمي حلول
التخزين الفعال وبأسعار تنافسية
• شهادات
معتمدة وخبرة طويلة أفضت إلى
نسبة عالية في اإلشغال
•
االحتفاظ بالعمالء بنسبة كبيرة
• السعة الت
خزينية موزعة بشكل مناسب بني
عملي
ات التخزين طويل وقصير األمد
• خدمات
ذات قيمة مضافة لكافة العمالء
• صافي االرباح قبل الضرائب
• بـ األلف دينار
• اإليرادات لكل متر مكعب
• صافي االرباح قبل الضرائب
• من كل موظف
• صافي األر
باح قبل الضرائب لكل متر مكعب

2012
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قطاع العمل
وكالة بيع الباصات

وقائع :2014

300

باص يعمل في مجال النقل العام في الكويت

تشغيل محركات Euro III

ألول مرة في الكويت

تكاليف منخفضة
تطوير باص عمال خاص بسوق منطقة الشرق األوسط ويدخل سوق الكويت في 2015
 425كيلو متر معدل املسير اليومي وبأقل توقف.
نتيجة خدمات متميزة ملا بعد البيع

املميزات الرئيسية:
• مركبات حديثة
ومعتمدة وفعالة وآمنة ومجربة
• منافع تناف
سية للمجموعة والعمالء اآلخرين
• تسير وف��ق االستر
اتيجية طويلة األم��د للمجموعة
بهدف ضبط التكاليف
• االستعداد القتناص
الفرص املستقبلية في مجال
العقود
• قوى بشرية ذات كف
اءة لتقدمي كافة خدمات الصيانة
ما بعد البيع
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قطاع العمل
السفر والشحن
وقائع 2014

% 10.61
 % 15.73مساهمة في األرباح الصافية للمجموعة
(قبل الضرائب)
 153موظف
 30سنة من اخلدمة ()2014-1984
أول شركة خدمات سفر في الكويت حتصل على
مساهمة في إيرادات املجموعة

املميزات الرئيسية:
• تقدمي
خدمات الشحن الفعالة بأسعار
تنافسية وحلول إعادة النقل
• ت �ق �
دمي م�ج�م��وع��ة ك�ب�ي��رة م��ن خدمات
السفر
• شركة
رائدة في تقدمي خدمات السفر
للشركات
• مركز
العطل يقدم مجموعة واسعة من
باقات اخلدمات املدروسة

شهادة األيزو  ISO 9001منذ العام 2001

صافي األرباح قبل الضرائب بـ األلف دينار
986

956

اإليرادات – بـ األلف دينار
1,927

1,953

394

2014

2013

2012

1,735

2014

2013

2012
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أعزائي املساهمني ، ، ،
أه�لا بكم ف��ي اج�ت�م��اع اجلمعية العمومية ال�ع��ادي��ة األربعني
لشركتكم.
كانت السنة املنتهية في ديسمبر  2014من أفضل السنوات في
عملياتنا التشغيلية  ،فقد حققت شركتنا املزيد من النمو في
اإليرادات وأضافت املزيد من اإليجابية إلى سمعتنا في تقدمي
خدمات النقل العام ذات اجلودة العالية عبر الريادة في السوق
والتسويق الناجح ملنتجاتنا والتخطيط الدقيق للمستقبل من
خالل االستثمار في التكنولوجيا.
وكما تعلمون بأن السياسة املالية املتبعة في الكويت قد أفضت
إل��ى تكوين ف��وائ��ض مالية كبيرة متكنها م��ن مواجهة نوبات
انخفاض أسعار النفط قصيرة املدى  ،وبالتالي فإن وجود هذه
الفوائض وتوفر التمويل احمللي يسمحان بتجنب التقنني احلاد
في اإلنفاق احلكومي وتقييد آثار انخفاض أسعار النفط على
النمو قصير املدى ويحقق االستقرار املالي.
واستطاعت شركتنا وعلى الرغم من بيئة العمل التنافسية زيادة
حصتها في السوق الكويتي  ،إذ مت إطالق العديد من املبادرات
التكنولوجية لتلبية االحتياجات املتنامية للعمالء وتطلعاتهم،
ومن تلك املبادرات :البطاقات الذكية وخدمة الواي فاي WiFi
على باصات اخلطوط وغير ذلك.
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أيضاً  ،مت توسيع شبكة خطوطنا عبر استحداث خطوط جديدة أضافت املزيد على قوتها وبالتالي تقدمي خدمة أفضل لعمالئنا.
كما مت إدخال باصات جديدة مزودة بتقنيات تكنولوجية أكثر حداثة على سبيل التجربة  ،إذ أنه في حال جناحها سيتم تطوير
األسطول مبركبات أفضل مبا يتناسب مع استراتيجية شركتنا .ومرة أخرى حافظت شركتنا على شهادة إدارة اجلودة اآليزو ISO
 2008:9001في عملياتنا التشغيلية وإدارة خدمات النقل العام.
واآلن  ،اسمحوا لي أن أوجز لكم بعضا من اإلجنازات املالية التي مت حتقيقها خالل السنة :2014
بلغت اإليرادات  18.2مليون دينار بنهاية السنة  2014مقارنة بـ  17.3مليون دينار بنهاية السنة  ، 2013أي بزيادة نسبتها .%5
وبلغت األرباح التشغيلية  6.3مليون دينار مقارنة بـ  3.9مليون دينار بنهاية السنة  2013وذلك يعني زيادة ملحوظة بنسبة .%161.5
ولكن االنطباع األولي عن ارباح شركتنا الصافية التي بلغت  6مليون دينار بنهاية السنة  2014وبزيادة نسبتها  9.1عن األرباح
الصافية لسنة  2013التي بلغت  5.5مليون دينار ال يظهر ارتفاعاً ملحوظاً في األرباح الصافية  ،وهنا ال بد أن نشير إلى أن االرباح
الصافية في السنة  2013تضمنت أرباحاً غير اعتيادية بلغت  2مليون دينار ناجتة عن بيع حصة شركتنا البالغة  %51في رأس
مال الشركة املتكاملة للنقل املتعدد في اململكة األردنية الهاشمية إلى احلكومة األردنية  ،وهذا يعطي صورة أوضح عن أداء شركتنا
املتميز في السنة  2014أي أن النمو احلقيقي في األرباح الصافية قد ارتفع بنسبة .%171
وتستند استراتيجية شركتنا على اإلبداع واالستثمار في التكنولوجيا ومداومة البحث عن الفرص واقتناصها بهدف زيادة القيمة
العائدة للمساهمني عبر توسيع نشاطات الشركة في السنوات املقبلة .وتهدف الشركة إلى استكشاف الفرص في السوق احمللي
وتبدي استعداداً كبيراً في التأقلم مع املتغيرات في الظروف االجتماعية واالقتصادية والتجارية في الكويت  ،كما أن الوضع
االقتصادي العام في الكويت قويا ورياديا ويشير إلى إمكانية حتقيق النمو خالل السنة احلالية.
وهنا أود أن أشكر زمالئي في مجلس اإلدارة على دعمهم في كافة املبادرات خالل السنة  ،كما أوجه الشكر لإلدارة على تكريس
جهودها في ترجمة رؤيتنا إلى واقع وحتقيق أفضل النتائج خالل مسيرة سيتي جروب.
أخيراً وليس آخراً  ،أذكر بأن فريق املوظفني في كافة إدارات الشركة كان املرتكز الرئيسي في أدائنا القوي  ،فالتزامهم بتقدمي
خدمات درجة أولى للعمالء كان محورياً في استراتيجية شركتنا  ،ومن هنا أوجه الشكر لهم جميعا على جهودهم.
التوزيعات النقدية:
ً
ً
النتائج الغير اعتيادية تعني توزيعات غير اعتيادية أيضا .وانطالقا من النتائج التي مت حتقيقها في السنة  2014وتعبيرا عن
امتناننا للمساهمني  ،أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات نقدية تبلغ  45فلس لكل سهم.
شكراً لكم
رئيس مجلس اإلدارة
يعقوب الشرهان
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جدول أعمال الجمعية العامة العادية األربعون

لشركة سيتي جروب ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014
 .1سماع ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية  2014/12/31والتصديق عليه .
 .2سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة السيد  /صافى عبدالعزيز املطوع من مكتب السادة  /كي بي أم جي صافى املطوع
وشركاه عضو فى كي بي أم جي العاملية  ،والسيد  /يحيى عبدالله الفودرى من بوبيان لتدقيق احلسابات عن السنة املالية
املنتهية في  2014/12/31ومناقشته والتصديق عليه.
 .3سماع تقرير املخالفات واجلزاءات (إن وجدت) التي رصدتها اجلهات الرقابية عن السنة املالية املنتهية في .2014/12/31
 .4مناقشـة امليزانيـة العموميـة املجمعة واحلسابـات اخلتاميـة للشركـة عن السنة املالية املنتهية في  2014/12/31والتصديق
عليها.
 .5املوافقـة عـلى توصية مجلس اإلدارة بتوزيـع أربـاح نقـدية بنسبة  % 45مـن رأس املال (  45فلس للسهم الواحد ) ومببلغ إجمالى
 5٫085٫355٫050دينار كويتى وذلك من صافى أرباح السنة املالية املنتهية في  2014/12/31وتكون للسادة املساهميـن
املسجلني بسجالت الشركة في تاريخ موافقة اجلمعية العامة واجلهات املختصة.
 .6املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السـنة املالية املنتهية في .2014/12/31
 .7املوافقة على إستمرارية إيقاف اإلقتطاع حلساب اإلحتياطى القانونى لبلوغه  %50من رأس املال املدفوع.
 .8املوافقة على إقتطاع  %10من األرباح حلساب اإلحتياطى العام.
 .9املوافقه على التعامل مع أطراف ذات صله التى متت خالل السـنة املالية املنتهية فى 2014/12/31وتفويض مجلس اإلدارة
فى إجراء معامالت ذات صلة خالل السنة املالية .2015
 .10جتديد التفويض ملجلس اإلدارة لشراء أوبيع أسهم الشركة بقيمتها السوقية مبا ال يتجاوز  %10من عدد أسهمها  ،وذلك
وفقاً ملا تنص عليه املادة رقم ( )175من القانون رقم  25لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية وتعليمات هيئة أسواق املال
بشأن تنظيم شراء الشركات املساهمه ألسهمها ( أسهم اخلزينة ) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (ه.أ.م/ق.ت.أ/
ت.ش.)2013/6/
 .11إبراء ذمة وإخالء طرف السـادة  /أعـضاء مجـلس اإلدارة عـن أية مسؤولية ناجته عن قيامهم بواجـباتهم القانونية عـن السـنة
املالية املنتهية في .2014/12/31
 .12املوافقة على ميثاق عمل جلنة الترشيحات املقترح من مجلس اإلدارة واملتضمن قواعد إختيار أعضاء جلنة الترشيحات ومدة
عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
 .13تعـيني أو إعـادة تعـيني مراقبي حـسابات الشركة على أن يكون مراقب احلسابات من ضمن املسجلني فى السجل اخلاص لدى
هيئة أسواق املال وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما عن السنة املالية للشركة التى سوف تنتهى في .2015/12/31
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رئيس مجلس اإلدارة
يعقوب الشرهان

مجلس اإلدارة
يعقوب صالح الشرهان  -رئيس مجلس اإلدارة

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

نبيل عبدالله اجلريسي  -نائب رئيس مجلس اإلدارة

انضم السيد نبيل اجلريسي إلى شركة سيتي جروب في العام  2008ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس
اإلدارة في الشركة  ،كما يشغل حاليا منصب رئيس االحتاد الكويتي للنقل البري والشحن والتخزين  ،باإلضافة
إلى كونه العضو املنتدب في الشركة العربية اإليطالية للمالحة منذ العام  ، 2002وعضو اجلمعية االقتصادية
الكويتية باإلضافة إلى العديد من املناصب في القطاع احلكومي واخلاص التي شغلها سابقا .وقد حصل السيد
نبيل اجلريسي على درجة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية في العام  - 1988كلية التجارة واالقتصاد والعلوم
السياسية  -جامعة الكويت.

موكوند كوردي  -عضو مجلس اإلدارة

انضم السيد موكوند كوردي إلى شركة سيتي جروب في العام  2011حيث يشغل حاليا منصب عضو في مجلس
إدارة الشركة  ،كما أنه عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات العامة املدرجة في الكويت إذ أنه رئيس جلان
التدقيق املالي لتلك الشركات .ويشغل ايضا منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة الكويتية التطبيقية لشبكات
املعلومات (كسب) ومنصب مراقب شركات املجموعة في بودي املجموعة  ،علما أنه حاصل على درجة املاجستير
في التمويل من جامعة ستراث كاليد  ،وهو عضو في معهد محاسبي التكلفة واألعمال في الهند .وقد شغل السيد
موكوند قبل قدومه إلى الكويت مناصب رفيعة في مجال التمويل في القطاعني العام واخلاص وشركات متعددة
اجلنسيات في الهند وأفريقيا.

هاني شوقي  -عضو مجلس اإلدارة

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 مجموعة «بودي املجموعة» .وشغل السيد هاني قبل ذلك
منصب نائب الرئيس في بيت االستثمار العاملي – إدارة الشركات اخلاصة .ولديه سجل حافل باملناصب اإلدارية
واإلجنازات حيث يشغل حاليا منصب عضو مجلس اإلدارة في عدد من الشركات ومنها شركة طيران اجلزيرة
حاليا ومجموعة ال��راي اإلعالمية في الكويت .وقد شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة التسهيالت
التجارية األردنية في األردن وشركة  Alumco LLCفي دبي وغيرها  ،علما أن السيد هاني شوقي نال درجة
البكالوريوس في التجارة من جامعة حلوان.

أحمد عبدالله  -عضو مجلس اإلدارة

انضم السيد أحمد عبدالله إلى مجموعة «بودي املجموعة» مبنصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في 2013
وعضو في مجلس اإلدارة لشركة سيتي جروب .وتولى السيد أحمد عبدالله قبل ذلك منصب نائب أول للرئيس
بشركة أجيليتي  ،وقد تولى مناصب إدارية عديدة في إدارات الشركة كأنظمة اإلدارة ومتويل الشركات وإدارة
املشاريع واملوارد البشرية .وقبل ذلك  ،عمل في الواليات املتحدة وكندا ملدة  18عاما تولى خاللها مناصب عديدة
في مجال اإلدارة واالستشارات املعلوماتية .ولدى السيد أحمد عبدالله خبرة واسعة في قطاعات عديدة حيث قدم
خدمات استشارية ضمن مجموعة شركات فورتشون  500للعديد من العمالء .كما أنه عضو في مجلس اإلدارة
لعدد من الشركات في الكويت .واجلدير بالذكر أن السيد أحمد قد حصل على درجة الدكتوراه في أنظمة املراقبة
من جامعة كولومبيا في نيويورك.
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تقرير مجلس إدارة شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014
السادة املساهمني الكرام ، ، ،
يسرني أن أرحب بكم بالنيابة عـن مجـلس إدارة شركـة سيتي جروب ش.م.ك.ع في اجتماع اجلـمعـية العـمومية السنوي .وأعـرض
عـليكم التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  ، 2014حيث يشمل ملخصا لنشاطات الشركة وتقريرا شامال مت
إعداده من قبل مدققي الشركة باإلضافة إلى نتائج عمليات الشركة وشركاتها التابعة خالل السنة املالية املذكورة .

العرض االقتصادي وعمليات الشركة وشركاتها التابعة:

تواصل سيتي باص (العالمة التجارية لشركتنا) تقدمي خدمات النقل العام املتكاملة والتي تتميز بأنها آمنة ومعتمدة  ،والتي تلبي
متطلبات العمالء واملجتمع الذي تقوم بخدمته .وقد قمنا بالعديد من املبادرات في مجال التكنولوجيا وخدمات القيمة املضافة
والتوسعة في شبكة اخلطوط لنكون مبوقع أقوى ملواجهة التحديات وتلبية الوعود للعمالء واقتناص الفرص املستقبلية .وجتاوز
عدد الركاب على رحالت شبكة خطوطنا خالل السنة أكثر من  55مليون راكب  ،حيث استخدم الركاب شبكة خطوطنا للوصول
إلى أماكن عملهم باإلضافة إلى زيارة العائلة واألصدقاء .كما أننا نعمل على جعل شركتنا عالمة أيقونية تعني االعتمادية
والتكنولوجيا والراحة والسالمة لعمالئها وهذا يجعلها متعهدة بأن حتتل موقعا رائداً في السوق.
أيضاً  ،حققت الشركات التابعة لسيتي جروب مزيدا من التقدم في أدائها جتاوز ما حققته في  .2013فقد حققت مجموعة
النقل والتخزين العقارية وشركة الباصات الكويتية الصينية نتائج إيجابية خالل السنة  2014على الرغم من وفرة املخازن في
السوق والركود في سوق الباصات الرئيسي في الكويت .كما أن الشركات التابعة لشركتنا والعاملة في مجال السفر والشحن
ال من شركة بودي للطيران ذ.م.م وشركة وكاالت بودي للطيران ذ.م.م قد واصلتا مسيرة النجاح وحققتا أداءاً متميزاً
وتضم ك ً
على الرغم التحديات القائمة حاليا في مجال إدارة السفر والشحن.

النتائج املالية والتوزيعات النقدية:

كما هو مبني في النتائج املالية لسنة  ، 2014فقد حققت الشركة منوا ملحوظا في أدائها باملقارنة مع السنة  ، 2013حيث
كان النمو قوياً ومتميزاً في السوق إذ حققت معظم نشاطات الشركة زيادة في حصتها السوقية على الرغم من وجود املنافسة
الشديدة.
وقد مت حتقيق زيادة في األرباح الصافية بلغت  0.5مليون دينار ناجتة عن زيادة في اإليرادات التشغيلية والتي بلغت  0.9مليون
دينار .وندرج فيما يلي توضيح موجز عن األداء املالي للشركة:

النتائج املالية للشركة:
البيان (د.ك)
إجمالي اإليرادات (مبا في ذلك اإليرادات اآلخرى)
إجمالي التكاليف (مبا في ذلك التكاليف التشغيلية واإلدارية)
النتائج من النشاطات التشغيلية
القيمة العادلة الناجتة عن التصرف في االستثمارات املتاحة للبيع
صافي األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة بعد اقتطاع الضرائب
ربحية السهم (فلس كويتي)

2014
19.248.204
12.939.566
6.308.638
5.963.592
53

2013
17.974.081
14.037.416
3.936.665
1.972.660
5.466.260
48

وتعبيراً عن ثقته بقدرة الشركة على حتقيق املزيد من النتائج اإليجابية وقدراتها املالية املستقبلية  ،فقد أوصى مجلس اإلدارة
بتوزيعات نقدية تبلغ  45فلس للسهم الواحد مقارنة بـ  35فلس عن السنة  2013أي بارتفاع نسبته .%28.6
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تقرير مجلس إدارة شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014

النظرة املستقبلية:

إن النمو السريع للنفط األمريكي املتزامن مع تراجع الطلب العاملي على النفط باإلضافة إلى قرار منظمة أوبك  OPECبعدم
خفض إنتاجها يشكل مخاطر سلبية على أسعار النفط اخلليجي .كما أن االنخفاض احلاد في أسعار النفط والنمو املنخفض
على غير املتوقع في منطقة اليورو والصني واليابان وروسيا قد ساهم بشكل رئيسي في تغيير املناخ االقتصادي للدول في
منطقة الشرق األوسط .فقد أضعفت أسعار النفط املنخفضة األرصدة اخلارجية واملالية ملصدري النفط ومنهم دول مجلس
التعاون اخلليجي.
وبناء على ذلك  ،من املتوقع أن تعدل الكويت خطط الدعم املالية متوسطة املدى لتفادي تآكل احتياطاتها وضمان العدالة بني
األجيال .ولكن هناك مؤشرات تدل على التقدم االقتصادي في الكويت كالنمو في املنتجات احمللية والفوائص املالية احلالية
املرتفعة واملتراكمة ومستويات الثقة املرتفعة لدى املستهلكني ومعدالت البطالة املنخفضة ومبيعات جتارة التجزئة املرتفعة
والسيولة الوفيرة وغير ذلك .ونتوقع أن يكون هناك منواً بشكل متكامل في السنة  2015على الرغم من بعض التأخير في
انطالق مشاريع معينة والذي له أثره السلبي على النمو في قطاع النقل العام للركاب وال سيما سوق العقود  ،كما نتوقع أن تكون
الكويت قادرة إن شاء الله على جتاوز املطبات التي أحدثتها أسعار النفط املنخفضة وأن تسير وفقا خلطتها التنموية.

حوكمة الشركات:

إن التصرف املسئول في تعامالتنا ميثل جزءاً رئيسيا من شركتنا وطريقة عملنا .إذ يتولى مجلس اإلدارة ضبط معايير احلوكمة
املناسبة في الشركة  ،مع مسئولية مراقبة أداء اإلدارة لضمان أداء تعامالت الشركة بطريقة مسئولة ومستدامة تضمن حتقيق
قيمة طويلة األمد ملساهمي الشركة وشركائها واملجتمع الذي تقدم اخلدمات له .كما تلتزم شركة سيتي جروب بالقانون رقم
 7لعام  2010والئحته التنفيذية والقرار رقم  25لعام  2013بخصوص إصدار قواعد حوكمة الشركات من قبل هيئة أسواق
املال.

وأود أن أغتنم هذه املناسبة 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 واملوردين لدعمهم املتواصل وجميع العاملني بالشركة ملا يبذلونه من جهد وإخالص متفان ساهما
في تقدم الشركة وجناحها.
رئيس مجلس اإلدارة
يعقوب الشرهان
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تقرير موجز عن أعمال الشركة للرئيس التنفيذي – ريتشارد وودز

«اإلنسان أوال»
إن االهتمام باإلنسان كان وال يزال منبع تفكيري منذ استالمي منصب الرئيس التنفيذي في الشركة  ،كما أن ذلك نقطة االرتكاز
في نشاطاتنا ابتدا ًء من توسيع شبكة اخلطوط لتقدمي خدمة أفضل للمجتمع وصوال إلى إدخال اإلبداعات التكنولوجية في
عملياتنا بهدف تلبية التطلعات املتنامية للعمالء  ،باإلضافة إلى دعم األنظمة البيئية التي نعمل فيها مع حرصنا على تقدمي
خدمات آمنة ومعتمدة وف ّعالة لكافة عمالئنا.
وانطالقا من استراتيجيتنا في تقدمي خدمات ذات جودة عاملية في الكويت  ،قمنا بتطبيق نظام تتبع املسارات  VTSالذي أنتج
بيانات حلظية هامة للعمليات التشغيلية.
إن استراتيجية «اإلنسان أوالً» دفعتنا لتجريب محركات  Euro IIIفي جميع حتديثات األسطول مستقبال في محاولة منا لتخفيف
االنبعاثات الكربونية .كما أن حرصنا على سالمة عمالئنا دفعنا على احملافظة على نظام الصيانة الوقائية بحيث يتم فحص
جودة الباصات بشكل دوري .أيضاً  ،قمنا بتطوير أكادميية التوعية املرورية بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور  ،وال يقتصر هدفها
على تعليم وتطوير مهارات السائقني لدينا بل يتعدى إلى توعيتهم باحتياجات العمالء ومتطلباتهم .ومرة أخرى كان اهتمامنا بتنقل
العمالء احلافز لدينا لتطوير خطوط جديدة في شبكتنا في الربع األول من السنة  ، 2014وسنستمر بتوسيع الشبكة عندما تكون
هناك فرصة ممكنة لتطوير خطوط جديدة .كما أدخلنا خدمة الواي فاي  WiFiعلى أحد أطول اخلطوط في شبكتنا بهدف
التجريب وقد يتم تطبيق ذلك على خطوط طويلة أخرى في الوقت املناسب.
وقد كانت تكاليفنا مثالية بدون أية مصاريف إضافية على الرغم من تقدمي اخلدمات ذات اجلودة العاملية وحتسني جتربة العمالء
على منت باصاتنا  ،حيث أننا طبقنا نظام صيانة احملركات وبرامج الصيانة الوقائية لتقليل األعطال والتكاليف املرتبطة وضمان
فعالية الباص ضمن العمر االفتراضي احملدد .وانخفض عدد الباصات في قائمة االنتظار إلى مستو قياسي في منطقة الشرق
األوسط ويتطابق مع املعايير في العديد من الدول املتقدمة .وقمنا بتوسيع برنامج ضبط التوريدات لدينا لترشيد عمليات الشراء
وبالتالي تقليل التكاليف.
أما نتائج نشاطاتنا األخرى فكانت جيدة خالل السنة  ، 2014وكلي ثقة باستمرار ذلك في السنة  .2015إذ حافظ قسم التخزين
لدينا على نسبة شبه كاملة في اإلشغال وقامت وكالة الباصات بالتعاون مع الشركة املصنعة يوتونغ  Yutongبتطوير باصات
متوسطة املدى خاصة بالكويت  ،كما أن قسم السفر والشحن أبلى بالء حسناً ونثق بقدرته على حتقيق نتائج أفضل.
وخالل السنة احلالية  ،ستستمر املنافسة الشديدة والتحديات في كافة مجاالت نشاطنا ضمن بيئة العمل .وترتكز استراتيجتنا
حول موظفينا وتطلعات عمالئنا ونثق بقدرتنا على االستمرار في حتقيق النتائج اجليدة على الرغم من عدم استقرار أسعار
النفط التي انخفضت كثيراً وظهر أثرها السلبي بشكل جلي على اقتصاديات الدول املصدرة .ومبا أن النمو املستدام يسري في
دمنا وانطالقا من املبادرات الهادفة وإخالص موظفينا وثقة عمالئنا وتعاون شركائنا باإلضافة إلى توجيهات مجلس اإلدارة ،فإننا
نثق بقدرتنا على حتقيق النمو الثابت واملجدي اقتصاديا واملستدام وبالتالي حتقيق اإليرادات للمساهمني على املدى الطويل.

االعتمادية نقطة األساس في تقدمي اخلدمات وذلك ما مييز اإلدارة الناجحة
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الرؤية املالية للرئيس املالي التنفيذي – أنيندا بانرجي

«األداء املالي املتصاعد»
كانت السنة  2014واحدة من أفضل السنوات في أداء شركة سيتي جروب املالي على الرغم من التحديات الشديدة في بيئة العمل
في السوق الكويتي .ويعود هذا النجاح إلى التركيز على تنمية اإليرادات وبالتالي حتسني هامش األرباح الصافية وإدارة رأس املال
العامل من جهة  ،واستشكاف الفرص اجلديدة ورفع قدراتنا مع احملافظة على تكاليف تشغيلية منخفضة من جهة أخرى.
وفيما يلي موجز عن نتائج الشركة املالية:
وصلت اإليرادات إلى  18٫15مليون دينار بنهاية السنة  2014باملقارنة مع  17٫27مليون دينار بنهاية السنة  ، 2013وهذا يعكس
منواً في نشاطاتنا .وانخفضت التكاليف التشغيلية بالنسبة إلى اإليرادات إذ بلغت  %41.7للسنة  2014باملقارنة مع ٪43.35
للسنة  2013وذلك يعود إلى اإلجراءات املثالية في تقليل التكاليف وإطالق مبادرات ضبط التوريدات منذ أواخر السنة 2013
والذي أدى إلى زيادة في الربح اإلجمالي بنسبة  8٫5( %11مليون في السنة  2014باملقارنة  7٫7مليون للسنة  )2013أي بزيادة
في اإليرادات نسبتها  .%5كما طبقت الشركة إجراءات صارمة لضمان الضبط اجليد لتحصيل املستحقات لدى الغير  ،باإلضافة
إلى إجراءات ضبط أخرى ساهمت بتقليل النفقات اإلجمالية العامة واإلدارية حيث بلغت  3,35مليون خالل السنة  2014باملقارنة
مع  4٫49مليون خالل السنة  .2013وبالتالي ارتفع هامش األرب��اح الصافية قبل استقطاع الضرائب بنسبة  %35في 2014
باملقارنة مع  %33في ( 2013على الرغم من األرباح الغير اعتيادية ( 2مليون دينار كويتي) الناجتة عن بيع حصة الشركة في رأس
مال الشركة املتكاملة للنقل املتعدد في اململكة األردنية الهاشمية.
وقامت الشركة خالل السنة بتسديد القرض املأخوذ بالدوالر من مؤسسة التمويل الدولية عبر التمويل احمللي بالدينار الكويتي ،
وذلك أدى إلى تقليل تكاليف الفوائد وصرف العمالت .وزادت الشركة من التدفقات املالية الناجتة عن عملياتها التشغيلية بنسبة
 8٫54( %20مليون في  2014باملقارنة مع  7٫115مليون في  )2013وأنهت السنة املالية برصيد  7٫78مليون دينار باملقارنة مع
 6٫26مليون دينار في .2013
وزادت حقوق امللكية بنهاية السنة  2014حيث بلغت  28.260مليون دينار كويتي مقارنة بـ  26.252مليون دينار كويتي بنهاية
السنة  ،2013وبلغت الديون بالنسبة حلقوق امللكية بنهاية السنة  %4.8باملقارنة مع  % 13.8بنهاية السنة  ، 2013وذلك يعكس
النمو املالي للشركة ويبعدها عن اآلثار الناجتة عن الركود في السوق .كما أن تغطية الفوائد خالل  2014ارتفعت إلى  62.4مرة
باملقارنة مع  37.15مرة في .2013
ويقوم ك ً
ال من مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة مبراجعة منتظمة لعدد من مؤشرات األداء املالي والتشغيلي الرئيسية بهدف مراقبة
أداء الشركة .كما مت مراقبة فعالية أدوات الضبط الداخلية وإدارة املخاطر من خالل التحديثات املنتظمة من قبل إدارة التدقيق
الداخلي واإلدارة العليا .وانطالقا من ذلك قمنا باالستثمار في توسيع شبكة خطوطنا تزامنا مع األداء التشغيلي القوي ومبادرات
التكاليف املثالية ،مما جعلنا في موقع مناسب للنمو في املستقبل وحتقيق إيرادات أفضل للمساهمني.
وفي النهاية  ،أود تقدمي الشكر للمساهمني على دعمهم وثقتهم التي منحوها لنا .كما يسرني إبالغكم بأنه مع التوزيعات احملددة
لهذه السنة ( ، )%45وصلت اإليرادات اإلجمالية املتراكمة العائدة للمساهمني خالل السنوات الثالث املاضية  ، %115وهنا نؤكد
بأنه لدينا الثقة املنطقية في قدرتنا على زيادة اإليرادات طويلة األمد.

متيز األداء املالي للشركة و كانت التدفقات املالية قوية
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مبادرات الموارد البشرية
نهدف في سيتي جروب إلى توظيف أفضل الكفاءات ودعمهم و العمل على تطوير قدراتهم وتقدمي احلوافز واالمتيازات اجلاذبة
لهم .ونؤمن بأن موظفينا هم رأس املال احلقيقي وبالتالي نبذل اجلهود في تطوير إمكانياتهم كي نكون اختيارهم دائما.
التنوع واالحتواء

نحن شركة نوظف الكفاءات دون حتيز ونلتزم بالتنويع في نشاطاتنا .ونشجع على
االح�ت��واء وال نتحيز جت��اه العمر والعرق واجلنس وال�ق��درات واحلالة االجتماعية
والطبقة املعيشية والدين إذ نشكل بيئة ترحب بجميع التنوعات.

التعليم والتطوير

قمنا بتطوير فعالية تعليم وتدريب موظفي الشركة إذ مت إدخال املهارات التقنية
وحتسني املهارات احلالية وتقدمي دورات اإلنكليزية لألعمال في كافة الوظائف في
الشركة .كما دخلنا بشراكة مع جامعة الكويت والكلية االسترالية في الكويت وغيرها
من املعاهد التدريبية لتقدمي فرص التعليم ملوظفينا .كما قمنا بتطوير أكادميية
التوعية املرورية بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور لتقدمي توعية تقنية وتدريبية
للسائقني مثل القيادة الوقائية والتوعية حول القيادة والسرعة الصحيحة باإلضافة
إلى االهتمام بالعمالء وذلك بهدف حتسني جميع معايير القيادة وجتارب العمالء
على منت باصات الشركة.

املكافآت وتقدير اإلجنازات

نقوم بتقييم أداء املوظفني وإجنازاتهم ونكافأهم على ذلك من خالل املكافأة السنوية
وبرامج تقدير اإلجنازات .وباإلضافة إلى نظام املكافآت طويلة األمد  ،يتم مكافأة
املوظفني املثاليني في كل إدارة كما أن السائقني املتميزين يحصلون على مكافآت
خاصة.
وقد مت تطبيق نظام احلوافز في  ، 2014إذ أنه يعتمد على مؤشرات األداء الرئيسية
لكل موظف  ،وترافق ذلك مع إطالق عملية إدارة األداء التي تساهم في خطة تأمني
البدالء للموظفني ذوي الوظائف الهامة بهدف ضمان استمرار تسيير األعمال.

مشاركة املوظفني

مينح مكتب اخلدمة الشهري املوظفني الفرصة لطرح مشاكلهم ومظاملهم وآرائهم
على إدارة املوارد البشرية .وقد شهدت السنة  2014العديد من التحديثات كإصدار
النشرة االخبارية على أساس ربعي (كل ثالث شهور) وزيارات دورية للسكنات من
قبل اإلدارة وفعاليات كالغبقة الرمضانية والقرقيعان واليوم الرياضي واليوم املفتوح،
وذلك بهدف زيادة انتماء املوظفني للشركة .ويثبت انخفاض عدد املظالم والشكاوى
باملقارنة عن السنة  2013فعالية البرنامج.

الصحة والسالمة

إن رفاهية املوظفني والعمالء وسالمتهم ذات أهمية قصوى لدينا  ،ولذلك اتخذت
الشركة العديد من اخلطوات لضمان االلتزام مبعايير السالمة أثناء تأدية املهام على
اخلطوط وفي مواقع العمل  ،وجتلى ذلك في مراقبة باصات الشركة عبر نظام تتبع
املسارات  VTSوتطوير أكادميية التوعية املرورية لتقدمي التوجيه املطلوب .وخالل
هذه السنة قمنا بتركيب نظام سحب الدخان في الورشات  ،وتركيب شاشات مراقبة
العتبارات أمنية في السكنات ذات املعايير العالية في النظافة والرفاهية والتي
تضم أيضاً قاعات رياضية وغيرها من املرافق  ،كما نظمت الشركة حمالت للتوعية
الصحية مثل برنامج التوعية اخلاص مبرضى السكري وإجراءات حتسني الصحة
العامة.
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حوكمة الشركات
كلمة رئيس مجلس اإلدارة
أعزائي املساهمني ، ، ،
«تهتم حوكمة الشركات باحلفاظ على التوازن بني األهداف االقتصادية واالجتماعية وبني األهداف الفردية واملجتمعية .ويشجع
إطار عمل احلوكمة على استخدام املواردة بكفاءة وحتديد املسئوليات على إدارة تلك املوارد .وتهدف إلى حتقيق التوازن املمكن
بني املصالح الفردية ومصالح الشركات واملجتمع»( .عن السيد /أدريان كادبوري).
ونحن في شركة سيتي جروب نؤمن بأن التمكني واحملاسبة واملراقبة والشفافية حجر الزاوية حلوكمة الشركات  ،وقمنا بتطوير
طريقة عملنا مع ذلك مبا يهدف إلى زيادة القيمة العائدة للمساهمني.
وتضم إدارة الشركة مدراء محترفني لديهم اخلبرة في ميدانهم العملي ومت منحهم الصالحية إلدارة أعمال الشركة بطريقة
مستدامة وتنموية.
وتقر اإلدارة مبسئولياتها الفردية واالجتماعية جتاه إدارة أعمال الشركة بنزاهة وبالتالي تتحمل املسئولية عن أية قرارات يتم
اتخاذها من قبلهم لتسيير أعمال الشركة.
ومتارس اإلدارة صالحياتها في إدارة الشركة من خالل إطار املراقبة واملوازنة وذلك يضمن مراقبة إدارة املخاطر بشكل فعال
أثناء استخدام موارد الشركة لتحقيق أهدافها.
وتتجلى الشفافية لدينا في سيتي جروب باحلفاظ على قنوات واضحة للتواصل مع املساهمني بشكل كبير لنقدم لهم شرحاً عن
سياسات الشركة وقراراتها كضمان الكشف املناسب عن املعلومات خارجيا والتفاعل البناء مع موظفي الشركة داخلياً.
تتولى إدارة الشركة تسيير أعمالها في حني تراقب احلوكمة أداء اإلدارة .ويلعب مجلس اإلدارة دوراً هاماً في مراقبة عمل اإلدارة
مبا يخدم مصالح املساهمني .وقد مت تفويض مجلس إدارة الشركة مبراقبة أداء اإلدارة والشئون العامة وأداء الشركة بعد أن
منح الصالحيات املطلوبة باإلضافة إلى املهام الالزمة ملراقبة الطاقية اإلنتاجية للشركة.
وباإلشارة إلى قرار هيئة أسواق املال بخصوص حوكمة الشركات  ،يسرنا أن نقدم لكم مستجدات تطبيق قواعد احلوكمة على
شركتنا في السنة .2014
وتقبلوا احترامي ، ، ،
رئيس مجلس اإلدارة
يعقوب الشرهان
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 .1بيان االلتزام
إن التصرف املسئول في تعامالتنا ميثل جزءاً رئيسيا من شركتنا وطريقة عملنا  ،إذ أن قيمنا ومبادئنا املدعومة من كافة
املستويات في الشركة تضبط كافة تصرفاتنا .وتقدم معايير حوكمة الشركات التي أعدها مجلس اإلدارة في سيتي جروب
اإلطار الذي يعمل خالله أعضاء املجلس وإدارة الشركة من أجل حتقيق أهدف الشركة ومصالح املساهمني.
 .2مجلس اإلدارة:
يتولى مجلس اإلدارة ضبط معايير احلوكمة املناسبة في الشركة  ،ويهدف إلى حتقيق مستو عال من معايير احلوكمة ويقر
بأنها عنصراً هاماً في حتقيق أهداف الشركة وزيادة القيمة العائدة للمساهمني ،مع مسئولية مراقبة أداء اإلدارة لضمان أداء
تعامالت الشركة بطريقة مسئولة ومستدامة تضمن حتقيق قيمة طويلة األمد ملساهمي الشركة وشركائها واملجتمع .وينعكس
ذلك على ممارسات احلوكمة لدينا إذ مبوجبها نحافظ على مجلس إدارة كفء وطموح وعلى قدر املسئولية.
 2.1تكوين مجلس اإلدارة:
يضم مجلس اإلدارة تنوعاً من املهنية واملعرفة واخلبرة مبا متكنه من تولي مسئولياته ولعب دور القيادة الرائدة في تسيير
أعمال الشركة .ويتكون مجلس اإلدارة في شركة سيتي جروب من خمسة أعضاء  ،ويشغل منصبي رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي أشخاص منفردين .ويتم دعوة ك ً
ال من الرئيس التنفيذي والرئيس املالي التنفيذي حلضور اجتماعات
املجلس بصفتهم اإلدارة التنفيذية.

مـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــس اإلدارة
يعقــوب الشرهان – رئيس مجلس اإلدارة
نبيــل اجلريس ـ ــي – نائب رئيس مجلس اإلدارة
موكونــد كـ ـ ــوردي – عضو مجلس إدارة
هــانـ ـ ــي شوق ـ ـ ــي – عضو مجلس إدارة
أح ـم ــد عبـدالل ــه – عضو مجلس إدارة

جلنة التدقيق
وإدارة املخاطر

جلنة احلوكمة

جلنة
املوارد البشرية

جلنة املكافآت
والترشيحات

اللجنة التنفيذية

 2.2االجتماعات واألعضاء:
يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات دورية ملناقشة سياسة الشركة وإصدار القرارات بخصوص أعمال الشركة واستراتيجيتها
باالضافة إلى مهامه األخ��رى .ويتم إخطار األعضاء باجتماعات املجلس أو اللجان قبل فترة جيدة لتمكينهم من تنظيم
جداولهم وضمان املساهمة الفعالة في االجتماعات.
 2.3جدول أعمال مجلس اإلدارة:
تضبط جداول االجتماع املنظمة اجتماعات املجلس  ،ويتشاور أعضاء املجلس مع الرئيس لطرح أية أمور ملناقشتها .ويتم
تدعيم جميع العناصر األساسية في جداول االجتماع مبعلومات كافية لتمكني املجلس من اتخاذ القرارات املدروسة .ويتم
إرسال جدول االجتماع إلى جميع األعضاء قبل انعقاده.

 20شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع وشركاتها التابعة  -دولة الكويت | التقرير السنوي 2014

حوكمة الشركات
 2.4مسئوليات مجلس اإلدارة:
يتحمل مجلس اإلدارة املسئولية أمام املساهمني على مصادقة ومراقبة استراتيجية الشركة وحتقيق العوائد وترتيب
توصيلها لهم .ويقع على عاتق املجلس وبشكل خاص مسئولية جميع األمور الهامة للشركة وما لها من تأثيرات استراتيجية
ومالية ومرتبطة بسمعة الشركة .وتتلخص مسئوليات املجلس فيما يلي:
 2.4.1إعداد األولويات والسياسات االستراتيجية للشركة
 2.4.2تقدمي التوجيهات االستراتيجية عبر إطار مناسب من احلوافز وأدوات املراقبة
 2.4.3املوازنة بني األهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى
 2.4.4ترتيب خطة التتابع في فريق الشركة
 2.4.5إعداد التقارير والضوابط املالية
 2.4.6السالمة الصحية واملسائل املتعلقة بالبيئة
 2.4.7عمليات إدارة املخاطر
 2.4.8جميع األمور األخرى التي يجب عرضها على املجلس للمناقشة أو االطالع أو املوافقة حسب الضوابط
استنادا إلى طبيعة العمل  ،يتم تفويض مسئوليات محددة من ما ورد أعاله إلى جلان املجلس املشار إليها الحقا.
 2.5أمني سر مجلس اإلدارة:
يشغل الرئيس املالي التنفيذي منصب أمني سر مجلس اإلدارة أيضاً ويقع على عاتقه جمع ومراجعة وإرس��ال كافة
املستندات إلى أعضاء املجلس للنظر فيها .كما يقوم بإعداد جداول االجتماعات للمجلس وجلانه املنبثقة  ،ويحضر
كافة االجتماعات (ما عدا اجتماعات جلنة املكافآت والترشيحات)  ،كما يقدم النصح للمجلس بخصوص مبادئ االلتزام
واحلوكمة ويقوم بإعداد محاضر االجتماع.
 .3اللجان:
هناك خمسة جلان منبثقة عن مجلس اإلدارة الذي يحدد مهام ك ً
ال منها .ويتم ترتيب اجتماعات هذه اللجان من قبل أمني السر
بناء على طلب من رئيس اللجنة املعنية الذي يقوم بعرض األمور التي تتطلب اهتمام املجلس على أعضائه .وفيما يلي بيان
لكيفية تكوين هذه اللجان واحلقوق واملهام األساسية:
 3.1اللجنة التنفيذية:
 :3.1.1التكوين
تتكون هذه اللجنة من  :رئيس مجلس اإلدارة وعضوين في مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والرئيس املالي التنفيذي.
 3.1.2احلقوق واملهام األساسية:
• مساعدة مجلس اإلدارة في القيام مبهامه والتزاماته ومسئولياته
• ضمان حتديث سياسات الشركة وإجراءاتها وممارساتها
• مراجعة وتقييم األداء املالي من خالل التقارير املالية
• مراقبة إعداد خطة العمل وامليزانية السنوية
• تنمية ميزانية رأس املال وخطط االستثمار ومراقبة آليات التحصيل
 3.2جلنة املكافآت والترشيحات:
 3.2.1التكوين:
مت دمج ك ً
ال من جلنة الترشيحات وجلنة املكافآت لتكوين جلنة املكافآت والترشيحات وذلك بعد موافقة هيئة أسواق
املال .ويضم التكوين اجلديد للجنة ثالثة أعضاء على األقل كما يلي:
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• يجب أن تضم عضواً مستق ً
ال
ً
• 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.
 3.2.2احلقوق واملهام األساسية:
• ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان واملدراء التنفيذيني األساسيني
• ترشيح أعضاء مستقلني – (حتت اإلعداد)
• اعتماد الوصف الوظيفي لألعضاء التنفيذيني والغير تنفيذيني واملستقلني
• تطوير سياسة املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني
 3.3جلنة املوارد البشرية:
 3.3.1التكوين:
تتكون اللجنة من عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والرئيس املالي التنفيذي والرئيس التنفيذي للموارد البشرية
• يتولى عضو مجلس اإلدارة رئاسة اللجنة وميكن إعادة انتخابه في حال انتهت مدة عضويته
• مدة عضوية كل عضو ثالثة سنوات أو كما يتم حتديده من قبل مجلس اإلدارة
• يتولى الرئيس التنفيذي للموارد البشرية منصب أمني سر هذه اللجنة
 3.3.2احلقوق واملهام األساسية:
• مراقبة املوارد اإلدارية املوجودة وبرامج التوظيف والتدريب
• مراقبة واعتماد األهداف املستويات حتت مستوى صالحيات الرئيس التنفيذي والرئيس املالي التنفيذي والرئيس
التنفيذي للموارد البشرية
• مراجعة وتقييم أداء مستويات املوظفني وحتديد املكافآت والزيادات لهم
 3.4جلنة احلوكمة:
 3.4.1التكوين:
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل كما يلي:
• عضو مستقل من جلنة التدقيق وإدارة املخاطر
• يتولى رئيس مجلس اإلدارة رئاسة اللجنة
• يحدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وإطار عملهم.
 3.4.2احلقوق واملهام األساسية:
• ضمان االلتزام بتعليمات هيئة أسواق املال وغيرها من التشريعات
• تطوير وتطبيق إرشادات احلوكمة
• مراقبة أداء أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني
 3.5جلنة التدقيق وإدارة املخاطر:
 3.5.1التكوين:
ً
مت دمج ك ً
ال من جلنة التدقيق وجلنة إدارة املخاطر معا ليصبحا جلنة التدقيق وإدارة املخاطر ومت املوافقة من قبل
هيئة أسواق املال .وتتكون اللجنة اجلديدة ثالثة أعضاء على األقل كما يلي:
• عضو مستقل
• يتولى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي رئاسة اللجنة  ،وال يجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً فيها
• يجب أن يكون أحد أعضائها حاصال على شهادة و/أو لديه اخلبرة الكافية في األمور املالية واحملاسبية
• يحدد مجلس اإلدارة مدة عضوية أعضاء اللجنة وإطار عملها.
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 3.5.2احلقوق واملهام األساسية:
• مراجعة وتقدمي املالحظات حول البيانات املالية
• تقييم أنظمة املراقبة الداخلية ومراجعة استراتيجيات إدارة املخاطر
• مراقبة فعالية التدقيق الداخلي (يتم االستعانة بشركة خارجية في الوقت احلالي)
• مراجعة تقارير املدقق القانوني وتقدمي التوصيات ملجلس اإلدارة
• مراقبة االلتزامات التنظيمية
 .4جلان اإلدارة:
مت تشكيل ثالثة جلان إداري��ة خالل السنة وحتديد مهام ك ً
ال منها حسب دليل حوكمة الشركات  ،وتعقد اجتماعاتها حسب
رئيس اللجنة املعنية .وفيما يلي بيان لكيفية تكوين هذه اللجان وعدد اجتماعاتها خالل السنة املالية واألعضاء املشاركني في
االجتماعات:
 4.1اللجنة التنفيذية الداخلية:
تتكون اللجنة من الرئيس التنفيذي (رئيس اللجنة) والرئيس املالي التنفيذي والرئيس التنفيذي للموارد البشرية .مت
إدخال املدير العام للعمليات منذ شهر نوفمبر.
• الرئيس التنفيذي هو رئيس اللجنة
• تستمر عضوية األعضاء تزامناً مع مناصبهم في الشركة
• يتم اتخاذ القرارات الهامة وفق نظام التصويت أو رفع األيادي بعد االطالع واملناقشة
 4.2جلنة اإليرادات وإدارة اخلطوط:
تتكون ه��ذه اللجنة من املدير العام للعمليات (رئيس اللجنة) ومدير العمليات وامل��دي��ر الهندسي وقسم األنظمة
واخلدمات.
• يتولى املدير العام للعمليات رئاسة اللجنة
• تستمر عضوية األعضاء تزامناً مع مناصبهم في الشركة
• يتم اتخاذ القرارات الهامة وفق نظام التصويت أو رفع األيادي بعد االطالع واملناقشة
 4.3جلنة التوريدات:
تتكون هذه اللجنة من الرئيس املالي التنفيذي (رئيس اللجنة) واملدير العام للعمليات واملدير التجاري واملدير الهندسي
ومسئول املشتريات ومسئول املخازن.
• يتولى الرئيس املالي التنفيذي رئاسة اللجنة
• تستمر عضوية األعضاء تزامناً مع مناصبهم في الشركة
• يتم اتخاذ القرارات الهامة وفق نظام التصويت أو رفع األيادي بعد االطالع واملناقشة
 .5سياسات الشركة:
جلنة احلوكمة أسست العديد من السياسات لتكون دليال ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني خالل السنة
 .2014ونورد فيما يلي ملخصاً عن السياسات التي مت تقدميها  ،علماً بأنها كانت مطبقة لدى الشركة ولكن يتم تقدميها اآلن
بأسلوب منظم في دليل احلوكمة.
• سياسة تعارض املصالح:
ً
تبني هذه السياسة بأنه يجب على أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني أن يضمنوا عدم وجود أي تعارض سواء ماليا أو
غير مالياً بني مصاحلهم الشخصية والقيام مبهامهم املوكلة لهم في الشركة .ويشمل هذا التعارض أي التزامات مرتبطة
بنشاط الشركة بحيث يكون أعضاء املجلس واملوظفني وعائالتهم منافسني للشركة من أجل مصاحلهم اخلاصة.
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• سياسة األطراف ذات الصلة:
تهدف هذه السياسة إلى تزويد اإلدارة التنفيذية بأسلوب منهجي لتحديد األط��راف ذات الصلة وماهية التعامالت
املعتمدة معها والدورة املستندية لهذه التعامالت.ويجب أن تشمل جميع التعامالت بني الشركة وهذه األطراف مراجعة
ومصادقة جيدة وأن يتم التنفيذ حسب الصالحيات املمنوحة.
• سياسة املسئولية االجتماعية:
تهدف الشركة إلى إضافة القيمة للمجتمع عبر توسيع الدعم واملساهمة في ترك األثر اإليجابي في املجتمع .وتقدم هذه
السياسة دليال حول املسئولية االجتماعية للشركة والتي ميكن تصويرها من خالل قنوات ونشاطات وفعاليات مختلفة
تهدف إلى حتقيق التوازن بني أهدف الشركة واحتياجات املجتمع.
• سياسة كشف الفساد:
متثل هذه السياسة االلتزام الرسمي للشركة جتاه أعلى معايير النزاهة املهنية والسلوك األخالقي والشفافية والعدل
في إدارة نشاطات الشركة .وتهدف إلى تقدمي أسلوب يعالج املخاوف املرتبطة بحسن النية لدى املوظفني املطلعني على
التصرفات الغير قانونية بالتزامن مع منحهم احلماية 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 حتقيق
القيمة املستدامة واألداء املالي القوي .وتلتزم الشركة بأعلى معايير الصدق والنزاهة والعدل في جميع نشاطاتها وتتوقع
املثيل في جميع تعامالتها مع األطراف ذات الصلة.
• سياسة اإلفصاح والشفافية:
تؤمن الشركة بأن سمعتها ذات أهمية كبيرة لتحقيق قيمة طويلة األمد للمساهمني  ،وبالتالي طورت هذه السياسة
لإلفصاح بشكل دقيق وفي الوقت املناسب عن جميع األمور املرتبطة بتأسيسها ووضعها املالي وملكيتها .وقد أقر مجلس
اإلدارة نظاما لالفصاح والشفافية والذي يحدد خصائص اإلفصاح ومجاالته فيما يتعلق باألمور التي حتتاج لإلفصاح
عنها.
• سياسة عالقات املساهمني:
تهدف هذه السياسة إلى تزويد الشركة باملبادئ التوجيهية حول كيفية تعاملها مع املساهمني األساسيني  ،وتقدمي دافع
استراتيجي وحيد لعملية إشراكهم في نشاطات الشركة .وينبغي أن تعزز الشركة من قيم النزاهة والشراكة واملساواة
في التعامالت مع املساهمني وتدعم تكوين عالقة بناءة معهم وتبذل كافة اجلهود لفهم تطلعاتهم وحتقيقها.
• سياسة تداول األسهم:
تبنت الشركة تعليمات ضد التداول على أساس املعلومات املستقاة من داخل الشركة كما هو مبني في هذه املذكرة  ،إذ
يحظر التداول بناء على معلومات مادية وغير عامة حول الشركة .ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء التنفيذيني
وجميع املوظفني (دوام كامل ودوام جزئي) ومستشاري الشركة باإلضافة إلى عائالتهم وأي أشخاص آخرين قد يكون
لديهم وصول إلى املعلومات الداخلية للشركة.
• إدارة املخاطر:
لدى الشركة أسلوب متكامل إلدارة املخاطر احملتملة أثناء القيام بكافة نشاطاتها .ويقع على عاتق جلنة التدقيق
واملخاطر والتي يتم مراقبة أدائها من قبل مجلس اإلدارة مسئولية مراقبة مستويات اخلطر وفقا لضوابط متنوعة  ،كما
أن إدارة الشركة مسئولة عن ضمان تطبيق إجراءات التخفيف إذا لزم األمر.
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• منح الصالحيات:
حدد مجلس اإلدارة مجموعة من الصالحيات التي تسمح باتخاذ القرارات عبر منح الصالحية ألشخاص من مستويات
متنوعة ضمن الشركة مبا في ذلك إدارة الشركة وجلان مجلس اإلدارة .وترتبط حدود هذه الصالحيات املعتمدة مسبقا
بقيمة التعامالت وتخضع للمصادقة الداخلية لضمان عدم جتاوز حدود الصالحيات.
 .6التواصل ملزيد من املعلومات حول احلوكمة:
يتم نشر جميع املستجدات املرتبطة بأداء الشركة مبا في ذلك التقرير السنوي على موقع الشركة اإللكتروني (www.
 )citygroupco.comوقت توفرها .وملزيد من املعلومات  ،يرجى إرسال رسالة إلى اإلمييل ال��وارد في صفحة عالقات
املستثمرين على موقع الشركة.
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المسئولية االجتماعية
منهج الشركة
املسئولية االجتماعية لشركة سيتي جروب تعني حماية املوظفني والعمالء وتقليل االنبعاثات على البيئة ولعب دور مسئول وفعال
في املجتمع الذي نخدمه.

املجتمع

ندرك في سيتي جروب مسئولياتنا االجتماعية جتاه املجتمع إذ قمنا بحمالت دورية
للتبرع بالدم  ،وقدمنا حمالت توعوية لطالب املدارس لرفع مستوى التوعية املرورية
لديهم  ،والتعاون مع مركز دسمان ملرضى السكري لرفع مستوى التوعية الصحية
العامة  ،وتنظيم زيارات عمل لطالب املدارس ملقرنا لتبادل وجهات النظر مع اإلدارة
العليا بالتعاون مع «إجناز» كما مت إرسال عدداً من املوظفني املؤهلني إلى املدارس
ملناقشة مهارات احلياة.
ولطاملا كانت سالمة العمالء واملوظفني من أولوياتنا  ،إذ أننا نطبق معايير صارمة في
السالمة ونقوم بفحوصات دورية لضمان مالئمة باصاتنا ملعايير السالمة اإلقليمية
والدولية .كما قمنا بتطوير أكادميية التوعية املرورية بالتعاون مع اإلدارة العامة
للمرور لتقدمي التوجيه الالزم للسائقني في القيادة الوقائية وتعريفهم باملتطلبات
املجتمعية كافة.

البيئة

هناك انبعاثات بيئية تنتج عن جميع وسائل النقل .وقد ساهم النقل العام بتقليل
وتقييد هذه االنبعاثات الكربونية ،إذ تشجع وتتبنى سيتي ج��روب ذلك من خالل
تطبيق التكنولوجيا احلديثة على عملياتها .وتقوم الشركة حاليا بتجريب محركات
 Euro IIIوفي حال مت إثبات فعاليتها سيتم حتديث األسطول مبحركات نفسها مما
يقلل من االنبعاثات .كما أطلقت الشركة العديد من النشاطات اإليجابية كزراعة
األش�ج��ار وترشيد امل��اء واإلن ��ارة الكافية وغيرها وذل��ك بهدف املساهمة في دعم
الضرورات البيئية.

ح

ملة للتبرع بالدم

دعم التعليم
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البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014

كى بى إم جى صافى املطوع وشركاه
برج احلمراء ،الدور 25
شارع عبد العزيز الصقر
ص.ب ،24 .الصفاة 13001
الكويت
تلفون+965 2228 7000 :
فاكس+965 2228 7444 :

بوبيان لتدقيق احلسابات
ص.ب 17445 .اخلالدية 72455
الكويت
تلفون+965 2249 4040 :
فاكس+965 2249 6565 :

تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
احملترمني
السادة /املساهمني
شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع.
دولة الكويت

التقرير على البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة لشركة سيتي جروب ش.م.ك.ع«( .الشركة األم») ،وشركاتها التابعة (يشار إليهم
مجتمعني بـ «املجموعة») والتي تتضمن بيان املركز املالي املجمع كما في  31ديسمبر  2014والبيانات املجمعة لألرباح أو اخلسائر
والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ ،وإيضاحات تتضمن ملخص
للسياسات احملاسبية الهامة واملعلومات التوضيحية األخرى.

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

مسئولية مراقبى احلسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي على تلك البيانات املالية املجمعة بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا
للمعايير الدولية للتدقيق .وتتطلب منا تلك املعايير االلتزام مبتطلبات أخالقية وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على
تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من األخطاء املادية.
تتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات في البيانات املالية املجمعة .إن
اإلجراءات املختارة تعتمد على تقديرنا ،مبا فيه تقدير مخاطر وجود أخطاء مادية في البيانات املالية املجمعة ،سواء كانت نتيجة
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للغش أو اخلطأ .عند القيام بتقدير تلك املخاطر ،نأخذ في االعتبار الرقابة الداخلية اخلاصة باإلعداد والعرض العادل للبيانات
املالية املجمعة للمنشأة ،وذلك من أجل تصميم إجراءات التدقيق املناسبة للظروف ،وليس لغرض إبداء الرأي على مدى كفاءة
الرقابة الداخلية للمنشأة .يتضمن التدقيق أيضا تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة ،ومعقولية التقديرات
احملاسبية التي أعدت مبعرفة اإلدارة ،باإلضافة إلى تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املجمعة.
إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

الرأي
برأينا ،إن البيانات املالية املجمعة تعبر بصورة عادلة ،في كافة النواحي املادية ،عن املركز املالي املجمع للمجموعة كما في 31
ديسمبر  ،2014وعن أدائها املالي املجمع وتدفقاتها النقدية املجمعة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير
املالية.

التقرير على املتطلبات النظامية والقانونية األخرى
كذلك أننا حصلنا على املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق وأن البيانات املالية املجمعة تتضمن
املعلومات التي نص عليها قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته ،والئحته التنفيذية وعقد التأسيس والنظام األساسي
للشركة األم .برأينا ،أن الشركة األم متسك سجالت محاسبية منتظمة وأن اجلرد قد أجري وفقا لألصول املرعية وأن املعلومات
املالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر احملاسبية للشركة األم .لم يرد لعلمنا أية مخالفات
خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2014لقانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته ،والئحته التنفيذية أو النظام
األساسي وعقد التأسيس للشركة األم على وجه يؤثر مادياً في نشاط املجموعة أو في مركزها املالي املجمع.

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

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

الكويت 28 :يناير 2015
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بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2014

إيضاح

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

5

16.430.814
55.000
1.462.608
17.948.422

17.571.781
55.000
1.690.660
19.317.441

853.711
3.590.192
292.800
3.707.181
7.781.196
16.225.080
34.173.502

759.479
3.942.233
282.000
3.537.157
6.255.565
14.776.434
34.093.875

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

4
6
7
4
22
8

9
10
11

11.300.789
5.650.395
5.038.838
6.270.050
28.260.072

11.300.789
5.650.395
4.411.717
4.888.855
26.251.756

12
13

486.111
1.247.882
1.733.993

2.485.125
48.077
1.137.666
3.670.868

12
13
14
22

833.333
48.077
3.149.702
148.325
4.179.437
5.913.430
34.173.502

994.050
113.536
2.972.625
91.040
4.171.251
7.842.119
34.093.875

إن اإليضاحات املرفقة متثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

يعقوب الشرهان
رئيس مجلس اإلدارة
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

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

إيضاح

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

15
16
5

18.152.799
)(7.582.434
)(2.002.102
8.568.263
1.095.405
)(3.355.030
6.308.638

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

63.634
)(101.058
)(37.424

23.792
)(159.067
)(135.275

6.271.214
)(75.490
)(56.481
)(175.651
5.963.592

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

17

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

4
18
19
20

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

4

21

-

1.972.660

-

)(1.972.660

5.963.592

5.466.260

53

48

إن اإليضاحات املرفقة متثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

11.300.789

-

-

-

11.300.789

11.300.789

-

-

-

-

-

-

-

إن اإليضاحات املرفقة متثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املجمعة.

الرصيد في  31ديسمبر 2014

توزيعات أرباح (إيضاح )27

احملول إلى االحتياطيات

إجمالي الدخل الشامل للسنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة

صافي الربح

إجمالي الربح الشامل للسنة

الرصيد في  1يناير 2014

الرصيد في  31ديسمبر 2013

توزيعات أرباح (إيضاح )27

احملول إلى االحتياطيات

إجمالي الدخل الشامل للسنة

التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
احتياطي القيمة العادلة احملول إلى األرباح أو
اخلسائر عند بيع استثمار متاح للبيع
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة

صافي الربح
الدخل الشامل اآلخر للسنة

الرصيد في  1يناير 2013
إجمالي الربح الشامل للسنة

11.300.789

5.650.395

-

-

-

-

5.650.395

5.650.395

-

-

-

-

-

-

-

5.650.395

رأس املال احتياطي إجباري
دينار كويتي
دينار كويتي

5.038.838

-

627.121

-

-

4.411.717

4.411.717

)(2.141.978

577.405

-

-

-

-

-

5.976.290

احتياطي عام
دينار كويتي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(1.972.660

1.972.660

-

-

احتياطي القيمة
العادلة
دينار كويتي

6.270.050

)(3.955.276

)(627.121

5.963.592

5.963.592

4.888.855

4.888.855

)(1.813.300

)(577.405

5.466.260

-

-

-

5.466.260

1.813.300

أرباح مرحلة
دينار كويتي

28.260.072

)(3.955.276

-

5.963.592

5.963.592

26.251.756

26.251.756

)(3.955.278

-

5.466.260

-

)(1.972.660

1.972.660

5.466.260

24.740.774

إجمالي حقوق
امللكية
دينار كويتي
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بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

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

إيضاح

5
5
4

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

5

12
13

8

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

5.963.592

5.466.260

2.002.102
127.995
50.000
7.622
12.922
259.172
)(58.714
37.424
8.402.115

2.050.534
41.171
310.121
)(1.972.660
)(98.006
1.124.797
227.782
25.937
135.275
7.311.211

)(101.854
339.119
)(170.024
168.856
57.285
8.695.497
)(148.956
8.546.541

)(60.454
)(891.349
329.639
557.769
)(79.915
7.166.901
)(51.597
7.115.304

)(1.089.950
50.820
281.201
63.634
)(694.295

)(710.111
23.792
)(686.319

)(2.156.029
)(120.000
)(101.058
)(3.949.528
)(6.326.615

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

1.525.631
6.255.565
7.781.196

1.223.938
5.031.627
6.255.565

إن اإليضاحات املرفقة متثل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

 .1نبذة عن الشركة

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع“( .الشركة”) هي شركة مساهمة كويتية عامة تأسست في الكويت كشركة مساهمة كويتية عامة
في  3أغسطس  .1977إن أسهم الشركة مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية.
يقع مكتب الشركة املسجل في الصليبية ،ص.ب  ،24611الصفاة  ،13107دولة الكويت.
تشتمل البيانات املالية املجمعة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر  2014على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعني
بـ “املجموعة” وبصفة فردية “شركات املجموعة”) .فيما يلي قائمة بالشركات التابعة الهامة اململوكة بصورة مباشرة للشركة:
إسم الشركة

بلد التأسيس

نسبة امللكية
2013
2014

شركة بودي للطيران ذ.م.م.

الكويت

%100

%100

شركة وكاالت بودي للطيران ذ.م.م.

الكويت

%100

%100

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

الكويت
الكويت
الكويت

%100
%100
%100

%100
%100
%100

النشاط الرئيسي

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

إن حصص ملكية في الشركات التابعة مملوكة من قبل أشخاص ذات صلة نيابة عنها .لقد قامت بإصدار كتب تفيد ملكيتهم
ألسهم الشركات التابعة بالنيابة عن الشركة ولصاحلها .وسوف تقوم الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الشركات رقم 25
لسنة  2012وتعديالته والئحته التنفيذية.
فيما يلي أغراض شركة سيتى جروب ش.م.ك.ع:
 -1القيام بكافة عمليات النقل البرى والبضائع بجميع أنواعها مبا فيها اخلضار والفواكه واللحوم واملواد السائلة والسائبة في
الكويت أو في اخلارج .
 -2القيام بجميع العمليات التي تخدم أو ترتبط بأعمال النقل البرى مبا في ذلك عمليات استيراد ومتلك مختلف وسائل النقل
البرى من سيارات وغيرها وقطع الغيار وورش الصيانة أو استكمال أجزائها وعمليات تأجير واستئجار هذه الوسائل مبختلف
الطرق .
 -3امتالك وإيجار واستئجار العقارات واألراضي الالزمة خلدمة مختلف أنواع النشاط التي تباشرها الشركة والواردة ضمن
أغراضها .
 -4عمليات التخليص على البضائع الواردة واملصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها .
 -5القيام بكافة العمليات واجلهود التي من شأنها زيادة االرتباط بالطرق بني الدول العربية ومنو النقل البرى فيما بينها .
 -6متثيل شركات النقل األجنبية ذات الصلة بأنشطة الشركة .
 -7قيام الشركة بأعمال املناولة لكافة البضائع مبا فيها املواد احلفازة واخلطرة .
 -8إقامة املخازن بكافة أشكالها مع جتهيزها بالرافعات والتركيبات اخلاصة بترتيب البضائع وحتريكها والقيام بجميع أعمال
التخزين  ،وإدارة وصيانة تلك املخازن وتأجير تلك املخازن للغير لغرض التخزين لكافة البضائع عالوة على السيارات واملعدات
الثقيلة واألشراف على حماية هذا املخزون .
 -9املشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة املوانئ البحرية والبرية املتعلقة بنشاط النقل .
 -10ممارسة جميع أنشطة التجارة اإللكترونية في مجال عمل الشركة.
 -11إقامة وتأجير املباني الالزمة ألغراض خدمات وحرف النقل.
 -12النقل البحري بجميع أنواعه ،وخدمات البواخر ،ومتويل البواخر ،ووكالء شركات البواخر.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

 -13النقل البرى للركاب بجميع أنواعه ومتلك وسائل النقل اخلاص بالركاب .
 -14استئجار وتأجير املعدات الثقيلة ومعدات النقل على اختالف أنواعها املرتبطة بأعمال النقل البرى.
 -15تقدمي كافة خدمات النقل املتعلقة بالطيران وإدارة املطارات والتي تشمل اخلدمات األرضية املساندة للركاب والطائرات
والبضائع.
 -16استغالل الفوائض املالية املتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات
متخصصة  ،وذلك بناءا 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
حتقيق اغراضها في الكويت أو في اخلارج ولها ان تشترى هذه الهيئات أو تلحقها بها .
متت املوافقة على إصدار البيانات املالية املجمعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  22يناير  2015وهي قيد اإلعتماد من قبل
املساهمني في إجتماع اجلمعية العامة السنوي املقبل.

 .2أسس اإلعداد
أ) بيان االلتزام

مت إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية ومتطلبات قانون الشركات رقم  25لسنة  2012وتعديالته
والئحته التنفيذية ،والنظام األساسي للشركة والقرار الوزاري رقم  18لسنة .1990

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

قامت املجموعة بتطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة والصادرة حديثاً والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير :2014

معيار احملاسبة الدولي  :32املقاصة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية

توضح هذه التعديالت معنى “لدى املنشأة حاليا حق قانوني ملزم” واألسس اخلاصة بآليات التسوية غير املتزامنة لدى دور
املقاصة للتأهل إلجراء املقاصة.

معيار احملاسبة الدولي  :36انخفاض قيمة املوجودات

تستبعد هذه التعديالت النتائج غير املقصودة للمعيار الدولي للتقارير املالية  13حول اإلفصاحات املطلوبة مبوجب معيار
احملاسبة الدولي  .36إضاف ًة إلى ذلك ،تتطلب هذه التعديالت اإلفصاح عن املبالغ املمكن استردادها للموجودات أو وحدات
إنتاج النقد التي مت لها تسجيل خسارة انخفاض القيمة أو عكسها خالل الفترة .تسري هذه التعديالت بأثر رجعي ومت أخذها
باالعتبار عند إجراء اإلفصاحات حول انخفاض قيمة املوجودات غير املالية في البيانات املالية املجمعة للسنة املنتهية في 31
ديسمبر  ،2014وسيتم االستمرار في أخذها باالعتبار في اإلفصاحات املستقبلية.

تفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  21الضرائب

يتناول التفسير  21احملاسبة عن االلتزام بدفع ضريبة إذا كان ذلك االلتزام يقع ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي 37
“املخصصات” .يتناول التفسير توضيح احلدث امللزم الذي يؤدي إلى دفع ضريبة ،ومتى يجب االعتراف بااللتزام.
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ال تتوقع اإلدارة أن يكون للتعديالت أعاله تأثير هام على البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

ج) أساس القياس

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

د) عملة التعامل والعرض

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

هـ) استخدام التقديرات واألحكام

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

 .3السياسات احملاسبية الهامة

مت تطبيق السياسات احملاسبية املبينة أدناه بثبات جلميع الفترات املعروضة في هذه البيانات املالية املجمعة.

أ) أساس التجميع
 .iدمج األعمال

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

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

 .iiiالشركات التابعة

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

 .ivفقدان السيطرة

عند فقدان السيطرة ،تقوم املجموعة باستبعاد موجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة واملكونات األخرى
حلقوق امللكية املتعلقة بالشركة التابعة .يتم االعتراف بأي فائض أو عجز ناجت عن فقدان السيطرة في بيان األرباح أو اخلسائر
والدخل الشامل اآلخر املجمع.

إذا احتفظت املجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة ،عندئذ يتم قياس هذه احلصة بالقيمة العادلة بتاريخ فقدان
السيطرة.
الحقاً ،يتم احملاسبة عن هذه احلصة املتحفظ بها كشركة مستثمر بها محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية احملاسبية أو بوصفها
أصل مالي متاح للبيع وفقاً ملستوى تأثير احلصة احملتفظ بها.

 .vمعامالت مستبعدة عند التجميع

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

ب) املعامالت بعمالت أجنبية

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

العمليات األجنبية

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

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

 .iiاملطلوبات املالية غير املشتقة

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

 .iiiاألسهم العادية

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

يتم قياس املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة (انظر إيضاح ( 3ح)).

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

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

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

أرض مستأجرة

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

هـ) عقود التأجير

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

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

القياس الالحق

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

 .iiموجودات غير ملموسة أخرى

يتم قياس املوجودات غير امللموسة املشتراة من قبل املجموعة ذات األعمار االنتاجية احملددة ،بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املتراكم
وخسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة.
تتم رسملة املصاريف الالحقة فقط عندما تزيد املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في أصل محدد يتعلق بها .يتم إثبات كافة
املصاريف األخرى ،مبا في ذلك اإلنفاق على الشهرة احملققة داخليا والعالمات التجارية ،في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل
الشامل اآلخر املجمع عند تكبدها.

يستند اإلطفاء إلى تكلفة األصل أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة ،ناقصا القيمة املتبقية.
يتم االعتراف باإلطفاء في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات غير امللموسة
من التاريخ الذي تصبح فيه جاهزة لالستخدام حيث أن ذلك يعكس بصورة وثيقة منط االستهالك املتوقع للمنافع االقتصادية
املستقبلية املتضمنة في األصل .تتراوح األعمار اإلنتاجية املقدرة للتراخيص التي متلكها املجموعة للسنة احلالية واملقارنة بني
 5سنوات إلى  9سنوات.
ً
يتم مراجعة وتعديل طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية حيثما كان مناسبا في تاريخ كل بيان مركز مالي.

ز) املخزون

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

ح) االنخفاض في القيمة
 .iاملوجودات املالية غير املشتقة

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

املوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة

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

 .iiاملوجودات غير املالية

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

ط) مخصص مكافأة نهاية اخلدمة

املوظفون الكويتيون

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

املوظفون األجانب

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

ي) املخصصات

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

ك) حتقق اإليراد

 تتحقق االيرادات من تقدمي اخلدمات عندما يتم تقدمي اخلدمات وميكن تقدير ناجت املعاملة بصورة موثوق منها. تتحقق إيرادات العموالت على تذاكر الطيران عند بيع التذاكر .ويتم حتقق املطالبات القابلة لالسترداد فقط عندما تثبتإمكانية االسترداد.
 تتحقق إيرادات اإليجار التشغيلي في بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع على أساس القسط الثابت علىمدى فترة التأجير.
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ل) إيرادات التمويل وتكاليف التمويل

تتكون إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على األموال املستثمرة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها في بيان
األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املجمع 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 املعدل الذي يتم به خصم مدفوعات التدفقات النقدية والتحصيالت
املتوقعة بدقة خالل العمر املتوقع للمطلوبات املالية (أو من خالل فترة أقل ،حيثما كان مالئماً) إلى القيمة الدفترية للمطلوبات
املالية عند احتساب معدل الفائدة الفعلي.

م) ربحية السهم

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

ن) تقارير القطاعات

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

س) املعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد:

يوجد عدد من املعايير اجلديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير
 2014ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات املالية املجمعة .إن ما يتصل بنشاط املجموعة من هذه املعايير موضح أدناه.
ال تخطط املجموعة لتطبيق هذه املعايير بشكل مبكر.

املعيار الدولي للتقارير املالية ( 11تعديالت) – محاسبة االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة

تتطلب التعديالت أن يتم تطبيق محاسبة دمج األعمال على االستحواذ على احلصص في العمليات املشتركة التي تشكل
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«أعماالً»؛ حيث أن التعديالت تركز بشدة على تعريف «األعمال» ،ألنها تعتبر أمراً جوهرياً لتحديد ما إذا كان يجب احملاسبة
عن احليازة كدمج أعمال أو كحيازة ملجموعة موجودات .تسري التعديالت على البيانات املالية السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير .2016

معيار احملاسبة الدولي ( 16تعديالت) – توضيح الطرق املقبولة لالستهالك

ينص املعيار صراحة على أن طرق االستهالك التي تستند إلى اإلي��رادات ،ال مُيكن استخدامها بالنسبة للممتلكات واآلالت
واملعدات .وذلك ألن هذه الطرق تعكس عوامل غير استهالك املزايا االقتصادية الكامنة في األصل.

معيار احملاسبة الدولي ( 38تعديالت)  -توضيح الطرق املقبولة لإلطفاء

تقدم التعديالت افتراضاً غير قطعيا بعدم مالئمة استخدام طرق اإلطفاء التي تستند إلى اإلي��رادات بالنسبة للموجودات
غير امللموسة .وميكن جتاوز هذا االفتراض فقط إذا كانت اإليرادات واالستهالك للمزايا االقتصادية لألصل غير امللموس
«مترابطان بشكل كبير» ،أو إذا مت التعبير عن األصل غير امللموس كمقياس لإليرادات.

املعيار الدولي للتقارير املالية  - 15اإليرادات من العقود مع العمالء

يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية  15كيفية وموعد اعتراف الكيان باإليرادات وكذلك يتطلب من هذه الكيانات تزويد
مستخدمي البيانات املالية مبعلومات أكثر وإفصاحات ذات صلة .يوفر املعيار منوذج فردي واحد من خمس خطوات قائم على
املبادئ ليتم تطبيقه على جميع العقود مع العمالء .صدر املعيار في مايو  2014وينطبق على البيانات املالية السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير  .2017استناداً إلى التقييم املبدئي ،من غير املتوقع أن يكون للمعيار أي تأثير مادي على املجموعة.

املعيار الدولي للتقارير املالية  9األدوات املالية

يعالج املعيار الدولي للتقارير املالية “ 9األدوات املالية” تصنيف وقياس وحتقق املوجودات واملطلوبات املالية .صدر املعيار
الدولي للتقارير املالية  9في نوفمبر  2009وأكتوبر  .2010ويستبدل هذا املعيار األجزاء من معيار احملاسبة الدولي  39املتعلقة
بتصنيف وقياس األدوات املالية .يتطلب املعيار تصنيف املوجودات املالية إلى فئتني للقياس :تلك التي يتم قياسها بالقيمة
العادلة والتي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة .يتم التحديد عند التحقق املبدئي .يعتمد التصنيف على منوذج نشاط املنشأة
إلدارة أدواتها املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألدوات املالية .بالنسبة للمطلوبات املالية ،فإن املعيار يُبقي على
معظم متطلبات معيار احملاسبة الدولي  .39في احلاالت التي يتم فيها اتخاذ خيار القيمة العادلة للمطلوبات املالية ،يكمن
التغير الرئيسي في أنه يتم تسجيل ذلك اجلزء من التغير في القيمة العادلة نتيجة مخاطر االئتمان اخلاصة باملنشأة في
الدخل الشامل اآلخر بدالً من بيان الدخل ،ما لم ينشأ عن ذلك أي تعارض محاسبي .لم تقم املجموعة بعد بتقييم التأثير
الكامل للمعيار الدولي للتقارير املالية  .9واستناداً إلى التقييم املبدئي ،من غير املتوقع أن يكون للمعيار أي تأثير مادي على
املجموعة.

 .4مبلغ مدين مقابل بيع استثمار

ميثل هذا البند مبلغ مدين مقابل بيع أسهم في شركة تابعة سابقاً للمجموعة؛ الشركة املتكاملة للنقل املتعدد وهي شركة
مدرجة في بورصة ع ّمان والتي مت االستحواذ عليها في عام .2010
خالل الربع األخير من عام  ،2013قامت املجموعة باستكمال اإلجراءات الرسمية لبيع هذا االستثمار إلى احلكومة األردنية
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مقابل مبلغ  10ماليني دوالر أمريكي .سوف يتم استالم املقابل على عشرة أقساط سنوية متساوية مببلغ  1مليون دوالر
أمريكي .قامت املجموعة بإثبات املقابل املستحق بصافي القيمة احلالية لألقساط .إن سعر اخلصم املستخدم يأخذ في
االعتبار سعر السندات بالدوالر األمريكي البالغ أجلها  10سنوات وعالوة مخاطر الدولة لألردن.
خالل السنة ،استلمت املجموعة القسط األول مببلغ  281.201دينار كويتي (ما يعادل  1مليون دوالر أمريكي).
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دينار
كويتي

دينار
كويتي

117.007 5.442.000 5.751.673
101.669 4.930.916 5.643.336

216.674
108.337
325.011
108.337
433.348
137.659 1.786.062
22.168
480.466
159.827 2.266.528
22.313
479.358
50.000
182.140 2.795.886

276.484 7.704.518 6.076.684
350
775
3.235
276.834 7.708.528 6.076.684
6.975
18.274
283.809 7.726.802 6.076.684

دينار
كويتي

أرض
مستأجرة

مباني

مباني
جاهزة

651.060
34.758
685.818
51.510
737.328

744.450
70.997
815.447
48.819
864.266

دينار
كويتي

129.629 5.355.626
126.938 4.973.127

7.525.564
1.210.411
310.121
9.046.096
1.083.487
)(1.549.603
8.579.980

14.113.394
13.855
274.473
14.401.722
293.047
586.756
)(1.728.418
13.553.107

دينار
كويتي

أسطول/
سيارات

أثاث
وتركيبات

17.571.781
16.430.814

581.498
442.864

18.502
51.393

-

11.709.242
2.050.534
310.121
14.069.897
2.002.102
)(1.549.603
50.000
14.572.396

175.846
160.571

502.543
889.680
40.645
153.749
543.188 1.043.429
57.426
199.671
600.614 1.243.100

608.922 1.212.742
3.236
25.939
106.876
386.246
719.034 1.624.927
42.151
55.558
5.479
761.185 1.685.964

دينار
كويتي

30.931.567
194.373
710.111
594.959
)- (770.830
31.641.678
18.502
1.089.950
625.126
)- (592.235
)(1.728.418
31.003.210
51.393

دينار
كويتي

معدات
مكتبية

أدوات
وآالت

اإلجمالي

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ
دينار
دينار
كويتي
كويتي

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

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2014
كما في  31ديسمبر 2013

االستهالك املتراكم وخسائر
االنخفاض في القيمة
كما في  1يناير 2013
احململ للسنة
خسارة انخفاض القيمة
كما في  31ديسمبر 2013
احململ للسنة
استبعادات
مخصص خسارة انخفاض القيمة
كما في  31ديسمبر 2014

التكلفة
كما في  1يناير 2013
إضافات
حتويالت
كما في  31ديسمبر 2013
إضافات
حتويالت
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2014

 -5ممتلكات ومعدات
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 .6املخزون
املخازن وقطع الغيار
بضائع بالطريق
ناقص ًا :مخصص مخزون بطيء احلركة

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

1.024.955
3.406
1.028.361
)(174.650
853.711

926.507
926.507
)(167.028
759.479

 .7مدينون جتاريون وأرصدة مدينة أخرى
2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

مدينون جتاريون
مخصص مدينون جتاريون مشكوك في حتصيلها

5.115.191
)(2.814.634
2.300.557

5.829.233
)(2.799.992
3.029.241

أرصدة مدينة أخرى
مخصص أرصدة مدينة أخرى مشكوك في حتصيلها

1.127.262
)(699.785
427.477

778.638
)(701.506
77.132

سلفيات موظفني
عموالت مستحقة
ودائع ومدفوعات مقدم ًا

167.731
316.700
377.727
3.590.192

154.238
307.279
374.343
3.942.233

تتضمن األرصدة املدينة األخرى مبلغ  100.000دينار كويتي ( :2013ال شيء) على حساب مطالبة تأمني تتعلق مبخزن شركة
تابعة دمره حريق.
مت اإلفصاح عن تعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر العمالت وخسائر االنخفاض في القيمة املرتبطة باملدينني التجاريني
واألرصدة املدينة األخرى في إيضاح .24

 .8النقد والنقد املعادل
نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنك
حسابات جارية
حسابات حتت الطلب
ودائع ألجل
-

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

67.224

67.914

1.910.630
303.342
5.500.000
7.781.196

1.431.158
56.493
4.700.000
6.255.565

يتراوح معدل الفائدة الفعلي على حسابات الودائع ألجل من  %0.25إلى  %1.75سنوياً ( 31ديسمبر  %1 :2013إلى %1.31
سنوياً).
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 .9رأس املال

يتكون رأس مال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل من  113.007.890سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد (31
ديسمبر  113.007.890 :2013سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد) مدفوع نقداً .اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح
نقدية مببلغ  45فلس للسهم إلى املساهمني ،مببلغ إجمالي  5.085.355دينار كويتي للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2014
( 31ديسمبر  35 :2013فلس 3.955.276 ،دينار كويتي) ،ويخضع هذا االقتراح إلى موافقة املساهمني في اجلمعية العمومية
السنوية القادمة للمساهمني.

 .10احتياطي إجباري

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

 .11احتياطي عام

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

 .12قروض

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

قروض ألجل مضمونة
قروض ألجل غير مضمونة
اإلجمالي

1.319.444
1.319.444

3.479.175
3.479.175

اجلزء املتداول
اجلزء غير املتداول

833.333
486.111
1.319.444

994.050
2.485.125
3.479.175

قرض ألجل مضمون

مت سداد القرض بالكامل خالل سنة .2014

قروض ألجل غير مضمونة

خالل السنة ،حصلت املجموعة على هذه التسهيالت من مؤسسة مالية محلية .يستحق هذا القرض السداد على  36قسط
شهري اعتبارا من  10يوليو  2014ويستحق السداد في عام  .2017يستخدم هذا القرض وفقاً للشروط املنصوص عليها في
اتفاقية القرض ويحمل معدل فائدة بسعر خصم بنك الكويت املركزي باإلضافة إلى فائدة  %1سنوياً.
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 .13التزام التأجير التمويلي

سنة واحدة
بني سنتني

احلد األدنى
ملدفوعات التأجير
املستقبلية
2014
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

القيمة احلالية
للحد األدنى
ملدفوعات التأجير
2014
دينار كويتي

50.000
50.000

1.923
1.923

48.077
48.077

احلد األدنى
ملدفوعات التأجير
املستقبلية
2013
دينار كويتي

الفائدة

الفائدة
2013
دينار كويتي

6.464
120.000
سنة واحدة
1.923
50.000
بني سنتني
8.387
170.000
تدفع املجموعة أتعاب سنويا ثابتة على مدى فترة عقد التأجير .مت حتديد تكلفة التمويل
االقتراض املتزايد لدى املجموعة.

القيمة احلالية
للحد األدنى
ملدفوعات التأجير
2013
دينار كويتي

113.536
48.077
161.613
املنسوبة لاللتزام بناء على سعر

 .14دائنون جتاريون وأرصدة دائنة أخرى
2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

874.952
923.360
دائنون جتاريون
1.481.463
1.610.353
مستحقات
6.770
6.839
دفعات مقدمة من العمالء
353.603
359.351
توزيعات أرباح مستحقة
255.837
249.799
أرصدة دائنة أخرى
2.972.625
3.149.702
مت توضيح تعرض املجموعة ملخاطر العمالت ومخاطر السيولة املتعلقة بالدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة في إيضاح .24

 .15إيرادات تشغيلية
إيرادات النقل
إيرادات من عموالت
إيرادات التأجير التشغيلي (أسطول املركبات واملخازن)
إيرادات دعاية وإعالن

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

12.689.143
1.926.747
2.631.098
905.811
18.152.799

11.628.381
1.953.363
2.553.476
1.140.000
17.275.220
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 .16تكاليف التشغيل

تكاليف موظفني
إيجار
عمليات وصيانة أسطول املركبات
تكاليف أخرى

 .17مصاريف عمومية وإدارية
تكاليف موظفني
إيجار مكتب
االصالح والصيانة
احلمالت الترويجية للمبيعات واالعالنات
املرافق
مخصص مدينون جتاريون مشكوك في حتصيلها
مخصص أرصدة مدينة أخرى مشكوك في حتصيلها
أتعاب مهنية
تأمني
مصاريف سفر
االشتراك والعضوية
املطبوعات والقرطاسية
خسارة بيع ممتلكات ومعدات
مخصص انخفاض القيمة
مصاريف أخرى

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

4.046.366
449.744
2.575.996
510.328
7.582.434

3.748.705
430.278
2.772.772
538.040
7.489.795

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

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

1.825.093
158.878
212.587
67.043
126.879
1.181.893
12.170
185.250
64.258
9.285
87.618
36.587
41.171
310.121
178.254
4.497.087

 .18الزكاة

متثل الزكاة التزام املجموعة بدفع  %1من صافي الربح مبوجب أحكام القانون رقم  46لسنة  2006وقرارات وزارة املالية .إن
حتميل السنة احلالية يتضمن مبلغ  11.623دينار كويتي يتعلق بالسنوات السابقة.

 .19حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من صافي ربح السنة بعد خصم احملول إلى االحتياطي االجباري.
إن حتميل السنة احلالية يتضمن مبلغ  40دينار كويتي يتعلق بالسنوات السابقة.

 .20ضريبة دعم العمالة الوطنية

متثل ضريبة دعم العمالة الوطنية التزام املجموعة بسداد  %2.5من صافي األرباح مبوجب أحكام القانون رقم  19لسنة 2000
وقرارات وزارة املالية .إن حتميل السنة احلالية يتضمن مبلغ  15.983دينار كويتي يتعلق بالسنوات السابقة.

 .21ربحية السهم

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

2014

2013

5.963.592
113.007.890
53

5.466.260
113.007.890
48

 .22معامالت مع أطراف ذات صلة

متثل األطراف ذات الصلة املساهمني الرئيسيني واملدراء التنفيذيني وموظفي اإلدارة العليا باملجموعة والشركات التي تخضع
للسيطرة أو ميارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموساً .يتم املوافقة على سياسات تسعير وشروط تلك املعامالت من قبل
إدارة املجموعة .بالنسبة للمعامالت بني الشركة وشركاتها التابعة التي تُعتبر أطرافاً ذات صلة ،فإنه مت استبعادها من التجميع،
وال يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.

ال حتمل األرصدة مع األطراف ذات الصلة املدرجة في بيان املركز املالي أي فوائد وال توجد شروط سداد متفق عليها .وبالتالي،
فانه يتم التعامل مع هذه األرصدة على أنها مستردة عند الطلب.
خالل السنة ،قامت املجموعة بتنفيذ معامالت مع األطراف ذات الصلة لبيع /شراء البضائع واخلدمات بنفس الشروط املتفق
عليها مع األطراف األخرى على أسس متكافئة.
فيما يلي إجمالي قيمة املعامالت مع األطراف ذات الصلة واألرصدة القائمة واملستحقة بخالف تلك املوضحة بأماكن أخرى في
هذه البيانات املالية املجمعة.
الرصيد املستحق
قيمة املعاملة
في  31ديسمبر
للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2013
2014
2013
2014
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
املستحق من أطراف ذات صلة
3.102.403
2.983.862
1.331.883
1.196.909
مبيعات تذاكر الطيران
434.754
723.319
1.158.315
913.071
أرصدة مدينة أخرى
3.537.157
3.707.181
املستحق إلى أطراف ذات صلة
)(91.040
)(148.325
)(83.806
)(64.731
مصاريف عمومية وإدارية
خالل السنة ،بلغت قيمة الرواتب واملزايا قصيرة األجل األخرى املدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا  138.288دينار كويتي (:2013
 144.921دينار كويتي).

 .23قطاعات التشغيل

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

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 بني القطاعات
إيرادات مجمعة

1.095.746

3.841.105

753.005
198.953

27.490

9.508.588 16.661.748

4.189.122

59.281
89.395
1.466.007

11.663
479.261

1.826.139 14.921.261
)(127.875) (393.473
1.698.264 14.527.788

1.565.750

309.455

8.003.166

986.346

4.353
56.834

1.940.171
)(13.424
1.926.747

 31ديسمبر 2014
السفر
خدمات النقل خدمات التخزين والسياحة
وتأجير العقارات واخلدمات
املتعلقة بها
دينار كويتي
دينار كويتي دينار كويتي

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

18.687.571
)(534.772
18.152.799

دينار كويتي

مجمعة

5.817.450

634.786

17.343.989

3.855.886

23.651
147.404
1.527.608

14.100.476
)(346.028
13.754.448

303.613

35.490

9.883.099

961.766

11.663
473.996

1.703.159
)(135.750
1.567.409

1.413.266

39.835

6.866.787

956.398

141
48.930

1.965.800
)(12.437
1.953.363

7.534.329
307.790
7.842.119

710.111

34.093.875

5.774.050
)(307.790
5.466.260

23.792
159.067
2.050.534

دينار كويتي

مجمعة

17.769.435
)(494.215
17.275.220

 31ديسمبر 2013
السفر
خدمات النقل خدمات التخزين والسياحة
وتأجير العقارات واخلدمات
املتعلقة بها
دينار كويتي
دينار كويتي دينار كويتي
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 .24األدوات املالية

نظرة عامة
نتيجة الستخدام األدوات املالية ،تتعرض املجموعة للمخاطر التالية:
· مخاطر االئتمان
· مخاطر السيولة
· مخاطر السوق

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

مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر اخلسارة املالية للمجموعة في حال عجز العميل أو الطرف املقابل في األداة املالية عن سداد
التزاماته التعاقدية ،وتنشأ تلك املخاطر بشكل أساسي من املدينون واألرصدة املدينة األخرى واملستحق من أطراف ذات صلة
وأرصدة لدى البنوك.
فيما يلي القيمة الدفترية للموجودات املالية كما في  31ديسمبر والتي متثل احلد األقصى للتعرض ملخاطر اإلئتمان للمجموعة:
2013
2014
دينار كويتي
دينار كويتي
أرصدة مدينة
عموالت مستحقة
سلفيات موظفني
ودائع مستردة
أرصدة مدينة أخرى
مبلغ مدين مقابل بيع استثمارات
مستحق من أطراف ذات صلة
أرصدة لدى البنوك

2.300.557
316.700
167.731
53.110
427.477
1.755.408
3.707.181
7.713.972
16.442.136

3.029.241
307.279
154.238
57.418
77.132
1.972.660
3.537.157
6.187.651
15.322.776

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

2.072.343
132.756
2.910.092
5.115.191

2014

املخصص
دينار كويتي

االجمالي
دينار كويتي

2.814.634
2.814.634

2.537.094
175.355
3.116.784
5.829.233

2013

املخصص
دينار كويتي
2.799.992
2.799.992

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

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

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

2.799.992
16.363
)(1.721
2.814.634

1.687.365
1.181.893
)(69.266
2.799.992

في السياق االعتيادي لألعمال ،قامت املجموعة بتنفيذ معامالت مع أط��راف ذات صلة ،وإن مخاطر االئتمان املتعلقة بهذه
األرصدة غير هامة.
يتم االحتفاظ بأرصدة لدى البنوك فقط في مؤسسات مالية وبنوك محلية ذات سمعة حسنة ذات تصنيفات إئتمانية عالية.
إن املبلغ املدين مقابل بيع استثمار مستحق من احلكومة األردنية ،وإن مخاطر االئتمان املتعلقة بهذا الرصيد غير هامة.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية املرتبطة باملطلوبات املالية التي مت تسويتها عن
طريق تقدمي النقد أو أصل مالي آخر .إن إسلوب املجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد ،قدر اإلمكان ،من توافر السيولة
الكافية لتلبية التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية وأوق��ات الضغط ،وذلك دون تكبد أية خسائر غير مقبولة أو
التعرض ملخاطر املساس بسمعة املجموعة.
تقوم املجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية وحدود التمويل واملراقبة املستمرة للتدفقات
النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية .حتتفظ املجموعة مببالغ كافية من النقد وأرصدة
لدى البنوك.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

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

 31ديسمبر 2013

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

 31ديسمبر 2014

3.640.788
874.952
609.440
1.060.121
91.040
6.276.341

دينار كويتي

القيمة الدفترية

1.424.039
923.360
609.150
1.213.634
148.325
4.318.508

3.895.418
874.952
609.440
1.060.121
91.040
6.530.971

التدفقات
النقدية التعاقدية
دينار كويتي

1.367.521
923.360
609.150
1.213.634
148.325
4.261.990

القيمة الدفترية
دينار كويتي

التدفقات
النقدية التعاقدية
دينار كويتي

فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية:

564.869
874.952
609.440
1.060.121
91.040
3.200.422

دينار كويتي

 6أشهر أو اقل

434.939
923.360
609.150
1.213.634
148.325
3.329.408

 6أشهر أو اقل
دينار كويتي

564.869
564.869

دينار كويتي

 12-6شهر

442.417
442.417

 12-6شهر
دينار كويتي

2.199.071
2.199.071

دينار كويتي

 2-1سنة

546.683
546.683

 2-1سنة
دينار كويتي

566.609
566.609

دينار كويتي

 5-2سنوات

-

 5-2سنوات
دينار كويتي
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

مخاطر السوق

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

مخاطر العملة

تتمثل مخاطر العملة في مخاطر التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في
أسعار صرف العمالت األجنبية.
تتعرض املجموعة ملخاطر العمالت الناجتة من املبيعات واملشتريات والقروض املقومة بعملة أخرى غير عملة التعامل اخلاصة
للمجموعة ،وعلى وجه اخلصوص الدوالر األمريكي .قامت االدارة بالطلب من شركات املجموعة القيام بادارة مخاطر ترجمة
العمالت األجنبية لديها مقابل عملة التعامل اخلاصة بهم .لدى املجموعة بعض االستثمارات في عمليات أجنبية والتي تتعرض
صافي موجوداتها ملخاطر ترجمة العمالت األجنبية.
فيما يلي التعرض ملخاطر العمالت األجنبية على أساس اسمي كما في تاريخ بيان املركز املالي:
2014
دوالر أمريكي

2013
دوالر أمريكي

صافي التعرض ملخاطر العمالت األجنبية

5.884.127

)(12.261.581

صافي التعرض ملخاطر العمالت األجنبية (الدينار الكويتي)

1.722.872

)(3.457.766

فيما يلي أسعار الصرف املطبقة خالل السنة:

دوالر أمريكي

متوسط السعر
2013
2014
0.2867

0.2837

السعر الفوري
2013
2014
0.2928

0.2820

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

الربح أو
(اخلسارة)
دينار كويتي

التأثير 2014 -
دوالر أمريكي

172.287

172.287

التأثير 2013 -
دوالر أمريكي

345.777

345.777
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

مخاطر معدالت الفائدة

إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية للمجموعة بسبب
التغيرات في معدالت العائد في السوق.
تتعرض املجموعة ملخاطر معدالت الفائدة على القروض والودائع قصيرة األجل من  /مع املؤسسات املالية.
فيما يلي بيان مبعدالت الفائدة لألدوات املالية التي حتمل فائدة اخلاصة باملجموعة كما في بيان املركز املالي:
2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

أدوات مالية ذات معدالت فائدة ثابتة
حسابات حتت الطلب
ودائع ألجل

303.342
5.500.000

56.493
4.700.000

أدوات مالية ذات معدالت فائدة متغيرة
مطلوبات مالية

1.367.521

3.640.788

تفترض الشركة حدوث تقلبات في معدالت الفائدة بواقع  25نقطة أساس لألدوات املالية ذات معدالت الفائدة املتغيرة بتاريخ بيان
املركز املالي وتقدر التأثير التالي على صافي ربح الفترة وحقوق امللكية بذلك التاريخ .يفترض هذا التحليل ثبات كافة املتغيرات
األخرى وخاصة معدالت صرف العمالت األجنبية .مت القيام بهذا التحليل باستخدام نفس األسس املطبقة في .2013

2014
التقلبات في العائد بواقع  25نقطة أساس

صافي ربح
الفترة
دينار كويتي

دينار كويتي

)(3.419

)(3.419

2013
التقلبات في العائد بواقع  25نقطة أساس

)(9.102

)(9.102

حقوق امللكية

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

القيمة العادلة

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

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

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

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

1.367.521
)(7.781.196
)(6.413.675
28.260.072
21.846.397
)(%29

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

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

 .26ارتباطات والتزامات محتملة

خطابات ضمان
اعتمادات مستندية

2014
دينار كويتي

2013
دينار كويتي

2.017.071
43.042
2.060.113

2.320.553
2.320.553

 .27اجلمعية العمومية

وافقت اجلمعية العمومية للشركة ،املنعقدة بتاريخ  16مارس  ،2014على البيانات املالية للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر
 2013وعلى دفع توزيعات نقدية قدرها  35فلس للسهم مببلغ إجمالي  3.955.276دينار كويتي ( 3.955.278 :2013دينار
كويتي) إلى مساهمي الشركة احلاليني كما في  16مارس .2014
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بيانات االتصال:

املدققني

الناشر:

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع:

 -1كي بي أم جي صافي املطوع وشركاه
 -2مكتب بوبيان للتدقيق

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع:

الصليبية الصناعية ()2
قطعة  1قسيمة 800100
ص.ب  24611الصفاة  13107الكويت
تلفون+965 1882211 :
فاكس+965 24673744 :
البريد اإللكتروني:
info@citygroupco.com

املوقع اإللكتروني:

www.citygroupco.com

مجموعة النقل والتخزين العقارية

البنوك:

 -1بنك برقان
 -2إتش إس بي سي
 -3البنك األهلي
 -4البنك الوطني
 -5بنك بي أن بي باريبه
 -6البنك األهلي املتحد

ص.ب  24611الصفاة  13107الكويت
تلفون+965 1882211:
فاكس+965 24673744 :
البريد اإللكتروني:
info@citygroupco.com

املوقع اإللكتروني:

www.citygroupco.com

الفكرة:

أشيش راثي

التصميم والعمل الفني:

ص.ب  24611الصفاة  13107الكويت
تلفون+965 24677947 :
فاكس+965 24674364 :
البريد اإللكتروني:

الترجمة إلى العربية

شركة الباصات الكويتية الصينية

التدقيق:

info@citygroupco.com

ص.ب  24611الصفاة  13107الكويت
تلفون+965 24674013 :
البريد اإللكتروني:
sales@kcbc.me

مجموعة بودي للطيران

ص.ب  5798الصفاة  13058الكويت
تلفون+965 1887887 :
فاكس+965 22419025:
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ريزوانا رانغواال

هادي اخلشمان

تيريزا فيرناندس
حسني موتيواال

الطباعة:

شركة مجموعة الراي اإلعالمية ش.م.ك.ع

