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

إيضاحات

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

13
14
 2و4

21,880,565
)(10,757,699
)(3,495,581
7,627,285
1,903,260
)(4,724,138
4,806,407

22,222,948
)(10,887,264
)(2,403,067
8,932,617
1,765,989
)(4,553,803
6,144,803

112,867
)(263,559
)(150,692
4,655,715
)(48,087
)(46,557
4,561,071
4,561,071
40

89,139
)(127,041
)(37,902
6,106,901
)(63,199
)(61,069
5,982,633
5,982,633
53

15

إيرادات تمويل
تكاليف تمويل
صافي مصروفات التمويل
ربح السنة قبل الضرائب
الزكاة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
صافي ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة
ربحية السهم (األساسية والمخففة) (فلس)

16
17

18

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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رأس المال
دينار كويتي

احتياطي إجباري
دينار كويتي

احتياطي عام
دينار كويتي

أرباح مرحلة
دينار كويتي

إجمالي حقوق الملكية
دينار كويتي

الرصيد في  1يناير 2018
صافي ربح السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح (إيضاح )24
الرصيد في  31ديسمبر 2018

11,300,789
11,300,789

5,976,290
5,976,290

5,650,395
)(536,366
5,114,029

7,374,186
5,982,633
5,982,633
)(7,374,186
5,982,633

30,301,660
5,982,633
5,982,633
)(7,910,552
28,373,741

الرصيد في  1يناير 2019
صافي ربح السنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة
توزيعات أرباح (إيضاح )24
الرصيد في  31ديسمبر 2019

11,300,789
11,300,789

5,976,290
5,976,290

5,114,029
)(1,927,919
3,186,110

5,982,633
4,561,071
4,561,071
)(5,982,633
4,561,071

28,373,741
4,561,071
4,561,071
)(7,910,552
25,024,260

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

6

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت
بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
2019
إيضاحات دينار كويتي

2018
دينار كويتي

4,561,071

5,982,633

3,495,581
38,875
57,625
52,574
310,960
)(2,774
150,692
8,664,604

2,403,067
17,055
76,634
40,935
295,789
2,168
37,902
8,856,183

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة

تسويات:
االستهالك
خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
مخصص مخزون بطيء الحركة – بالصافي
مخصص خسائر ائتمان متوقعة ،بالصافي
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(ربح)  /خسارة صرف عمالت أجنبية
صافي مصروفات تمويل

4
15
21

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

155,409
496,103
1,360,813
571,358
32,819
11,281,106
)(259,954
11,021,152

)(154,880
)(471,772
)(539,589
)(102,961
85,466
7,672,447
)(115,399
7,557,048

4

)(1,117,379
40,144

)(5,682,807
29,090

7

1,550,000
112,866
585,631

3,200,000
89,141
)(2,364,576

)(300,000
)(1,163,114
)(95,116
)(7,886,526
)(9,444,756

2,812,499
)(89,733
)(77,610
)(7,910,552
)(5,265,396

2,162,027
2,403,254
4,565,281

)(72,924
2,476,178
2,403,254

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات للممتلكات والمعدات
المحصل من بيع ممتلكات ومعدات
النقص في ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية
أكثر من  3أشهر
إيرادات تمويل مستلمة

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي الحركة في القروض
سداد التزام تأجير
تكاليف تمويل مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة

2
24

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

7

إن اإليضاحات المرفقة تمثل جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة.
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نبذة عن الشركة
شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع"( .الشركة") هي شركة مساهمة كويتيةة عامةة تأسسةت فةي الكويةت كشةركة مسةاهمة
كويتية عامة في  3أغسطس  1977بموجب رقم سجل تجاري رقم  25724بتاريخ  8أغسطس .1977
يقع مكتب الشركة المسجل في الصليبية ،ص.ب  ،24611الصفاة  ،13107دولة الكويت.
تشتمل البيانات المالية المجمعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019على الشركة وشةركاتها التابعةة (يشةار
إلةةيهم مجتمع ةين ب ة "المجموعةةة" وبصةةفة فرديةةة "شةةركات المجموعةةة") .فيمةةا يلةةي قائمةةة بالشةةركات التابعةةة الهامةةة
المملوكة بصورة مباشرة للشركة:
اسم الشركة

بلد التأسيس

شركة كيوجو للسفر والسياحة
ذ.م.م( .سابقًا شركة بودي
للطيران ذ.م.م).

الكويت

نسبة الملكية
2018
2019

%99

%99

النشاط الرئيسي

خدمات السفر والشحن

شركة وكاالت كيوجو للسفر
والسياحة ذ.م.م( .سابقًا شركة
وكاالت بودي للطيران ذ.م.م).

الكويت

%99

%99

خدمات وكالة شركات
الطيران الدولية

شركة آبار لخدمات حقول النفط
ذ.م.م.

الكويت

%99

%99

خدمات حقول النفط

شركة مجموعة النقل والتخزين
العقارية ذ.م.م.

الكويت

%99

%99

خدمات المخازن

الشركة الكويتية الصينية
للباصات ذ.م.م

الكويت

%98

%98

خدمات النقل

إن باقي حصص الملكية في الشركات التابعة مملوكة من قبل أشخاص ذوي صلة نيابة عنها .لقد قام األشةخاص ذوي
الصلة بإصدار كتب تفيد ملكيتهم ألسهم الشركات التابعة بالنيابة عن الشركة ولصالحها .تقوم الشركة بالمحاسةبة عةن
تلك الشركات التابعة على أساس نسبة الملكية.
تعتبر المجموعة شركة تشغيل نقل عام ومزود خدمةة المخةازن فةي الكويةت .عةالوة علةى ذلةك ،تعمةل المجموعةة فةي
خدمات وكالة الباصات ووكاالت الطيران /السفر.
فيما يلي أغراض الشركة طبقا ً لعقد التاسيس والنظام األساسي:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

القيام بكافة عمليات النقل البري والبضةائع بجميةع أنواعهةا بمةا فيهةا الخضةار والفواكةه واللحةوم والمةواد السةائلة
والسائبة في دولة الكويت أو في الخارج.
القيةام بجميةع العمليةات التةي تخةدم أو تةرتبط بأعمةال النقةةل البةري بمةا فةي ذلةةك عمليةات اسةتيراد وتملةك مختلةةف
وسةائل النقةل البةري مةن سةيارات وغيرهةا وقطةع الغيةار وورش الصةيانة أو اسةتكمال أجزائهةا وعمليةات تةةأجير
واستئجار هذه الوسائل بمختلف الطرق.
امةةتالك وإيجةةار واسةةتئجار العقةةارات واألراضةةي الالزمةةة لخدمةةة مختلةةف أنةةواع النشةةاط التةةي تباشةةرها الشةةركة
والواردة ضمن أغراضها.
عمليات التخليص على البضائع الواردة والمصدرة وتغليف البضائع بكافة أنواعها.
القيام بكافة العمليات والجهود التي من شأنها زيادة االرتباط بالطرق بةين الةدول العربيةة ونمةو النقةل البةري فيمةا
بينها.
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و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.
م.
ن.
س.
ع.

تمثيل شركات النقل األجنبية ذات الصلة بأنشطة الشركة.
قيام الشركة بأعمال المناولة لكافة البضائع بما فيها المواد الحفازة والخطرة.
إقامة المخازن بكافة أشكالها مع تجهيزها بالرافعات والتركيبات الخاصة بترتيب البضائع وتحريكها والقيام
بجميع أعمال التخزين ،وإدارة وصيانة تلك المخازن وتأجير تلك المخازن للغير لغرض التخزين لكافة البضائع
عالوة على السيارات والمعدات الثقيلة واألشراف على حماية هذا المخزون.
المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية والبرية المتعلقة بنشاط النقل.
ممارسة جميع أنشطة التجارة اإللكترونية في مجال عمل الشركة.
إقامة وتأجير المباني الالزمة ألغراض خدمات وحرف النقل.
النقل البحري بجميع أنواعه ،وخدمات البواخر ،وتمويل البواخر ،ووكالء شركات البواخر.
النقل البري للركاب بجميع أنواعه وتملك وسائل النقل الخاص بالركاب.
استئجار وتأجير المعدات الثقيلة ومعدات النقل على اختالف أنواعها المرتبطة بأعمال النقل البري.
تقديم كافة خدمات النقل المتعلقة بالطيران وإدارة المطارات والتي تشمل الخدمات األرضية المساندة للركاب
والطائرات والبضائع.
استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل
شركات وجهات متخصصة ،وذلك بنا ًء على مرسوم أميري رقم ( )235لسنة .2003

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد
تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت أو في الخارج ولها ان تشترى هذه الهيئات أو تلحقها بها .
تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ  25مارس .2020
.2

أسس اإلعداد
أ)

بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات
رقم  1لسنة  2016وتعديالته والئحته التنفيذية ،وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة والقرار الوزاري
رقم  18لسنة .1990

ب)

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

ج)

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

د)

استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام
وتقديرات وإفتراضات والتي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات
واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصفة مستمرة .يتم إدراج التعديالت على السياسات المحاسبية
في الفترة التي تم فيها تعديل تلك التقديرات إذا كان التعديل يؤثر على هذه الفترة فقط ،أو في فترة التعديل
وأي فترات مستقبلية إذا كان هذا التعديل يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.
إن التقديرات واألحكام التي لها بالغ األثر على البيانات المالية المجمعة هي األعمار اإلنتاجية للممتلكات
والمعدات والشهرة والمدينين التجاريين والمخزون.

9

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
ه)

التغيرات في السياسات المحاسبية

المعيار الدولي للتقارير المالية  – 16عقود التأجير
اعتبارا من  1يناير  .2019يقدم المعيار
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية  ،16عقود التأجير
ً
نموذ ًجا فرديًا للمحاسبة عن عقد التأجير في الميزانية للمستأجرين .يعترف المستأجر بحق استخدام
الموجودات التي تمثل حقها في استخدام الموجودات ذات الصلة ومطلوبات التأجير التي تمثل التزامها بسداد
مدفوعات التأجير .هناك إعفاءات من االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل وعقود التأجير للسلع منخفضة
القيمة.
ال يوجد تغيير جوهري على محاسبة المؤجرين طبقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية  16مقارنة بمعيار
المحاسبة الدولي  .17سوف يستمر المؤجرون في تصنيف عقود التأجير على أنها عقود تأجير تمويلي أو
تشغيلي باستخدام مبادئ مماثلة لتلك الواردة في معيار المحاسبة الدولي  .17ونتيجةً لذلك ،ال يوجد تأثير حيث
أن المجموعة ليست مؤجر.
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية  16باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل .وفقًا لذلك ،لم تتم
إعادة إدراج معلومات المقارنة المعروضة لعام  2018أي أنه يتم عرضها ،وفقًا لما تم إدراجه سابقا ،بموجب
معيار المحاسبة الدولي  17والتفسيرات ذات الصلة .فيما يلي تفاصيل التغييرات على السياسات المحاسبية.

أ) تعريف عقد التأجير
قررت المجموعة سابقا عند بدء العقد ما إذا كان ترتيب معين يمثل أو يحتوى على عقد تأجير بموجب تفسير
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  4تحديد ما إذا كانت الترتيبات تحتوي على عقود تأجير .تقوم
المجموعة اآلن بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد تأجير بنا ًء على تعريف عقد التأجير .بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية  ،16يمثل العقد أو يحتوي على عقد تأجير إذا كان العقد يمنح حقًا في السيطرة
الستخدام أصل محدد لفترة زمنية بمقابل مادي.

ب) كطرف مستأجر
تقوم المجموعة باستئجار العديد من الموجودات مثل العقارات والسيارات والمكاتب والمخيمات.
كمستأجر ،صنفت المجموعة سابقًا عقود التأجير على أنها عقود تأجير تشغيلي أو تمويلي بنا ًء على تقييمها ما
إذا كان عقد التأجير قد قام بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل كبير .بموجب المعيار الدولي للتقارير
المالية  ،16تعترف المجموعة بالحق في استخدام الموجودات والتزامات التأجير لعقود التأجير لديها أي أن
تلك عقود التأجير مدرجة ضمن الميزانية العمومية.
تعترف المجموعة بالحق في استخدام الموجودات والتزامات التأجير في تاريخ بدء عقد التأجير .يتم قياس
صا أي استهالك متراكم وتعدل بإعادة
الحق في استخدام الموجودات مبدئيًا بالتكلفة والحقا لذلك بالتكلفة ناق ً
قياس التزامات التأجير.
يتم قياس التزام التأجير مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء التأجير ،ويتم
خصمها باستخدام معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجير أو معدل االقتراض المتزايد للمجموعة ،في حال لم
يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة .بشكل عام ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد كمعدل
خصم.
يتم زيادة التزام التأجير الحقا من خالل تكلفة الفائدة على التزام اإليجار وينخفض من خالل سداد مدفوعات
التأجير .يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناتجة عن تغير في المعدل
أو تغير في تقدير المبلغ مستحق الدفع المتوقع ،أو حسبما يكون مالئما ،التغيرات في تقييم ما إذا كان من
المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار التمديد أو من المؤكد بشكل معقول ممارسة خيار اإلنهاء.
10

شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
دولة الكويت
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

طبقت المجموعة حكمها لتحديد مدة التأجير لبعض عقود التأجير التي تتضمن خيارات التجديد .إن تقييم ما إذا
كانت المجموعة على يقين معقول من ممارسة هذه الخيارات يؤثر على مدة عقد التأجير ،مما يؤثر بشكل
كبير على مقدار التزامات التأجير وحق استخدام الموجودات المعترف به.

ج) كمؤجر
كما في تاريخ بيان المركز المالي ،لم تبرم المجموعة أي عقود تكون فيها طرف مؤجر ،باستثناء إحدى
شركاتها التابعة والتي تنشأ إيراداتها من أنشطة التأجير.

د) االنتقال
عند االنتقال ،بالنسبة لعقود التأجير المصنفة على أنها عقد تأجير تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي ،17
تم قياس التزامات التأجير بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير المتبقية ،مخصومة بمعدل االقتراض المتزايد
للمجموعة كما في  1يناير  .2019يتم قياس حق استخدام الموجودات بمبلغ يساوي التزام التأجير ،ويتم تعديله
بمقدار أي مدفوعات مقدماً.

ه) التأثير على البيانات المالية المجمعة
التأثير عند االنتقال
عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  ،16اعترفت المجموعة بحق استخدام موجودات إضافي
والتزامات التأجير اإلضافية .عند قياس مطلوبات التأجير لعقود التأجير التي تم تصنيفها كعقود تأجير
تشغيلي ،قامت المجموعة بخصم مدفوعات التأجير باستخدام معدل االقتراض المتزايد في  1يناير .2019
يبلغ المتوسط المرجح لمعدل الفائدة المطبق .%4

التأثير للسنة
فيما يلي القيمة الدفترية لحق استخدام الموجودات لدى المجموعة ومطلوبات التأجير والحركة خالل السنة:

كما في  1يناير 2019
إضافات
مصروف االستهالك
تكلفة التمويل
مطلوبات تأجير مدفوعة
كما في  31ديسمبر 2019

حق استخدام
الموجودات
دينار كويتي

مطلوبات التأجير
دينار كويتي

9,234,287
1,301,841
)(999,556
9,536,572

4,988,649
127,376
)(1,163,114
3,952,911

فيما يلي الجزء المتداول وغير المتداول من مطلوبات التأجير:
دينار كويتي
المتداول
غير المتداول
كما في  31ديسمبر 2019

671,420
3,281,491
3,952,911
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التأثير على بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية :16
دينار كويتي
الفائدة على مطلوبات التأجير
مصروف االستهالك
االنخفاض في مصروفات اإليجار
االرتفاع في ربح السنة
.3

127,376
999,556
()1,168,007
()41,075

السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بثبات على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية المجمعة
باستثناء ما هو مبين في إيضاح ( 2ه ) أعاله:
أ)

أساس التجميع

.i

دمج األعمال

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

القيمة العادلة لمقابل الشراء المحول؛ إضافة إلى
المبلغ المعترف به من أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة ،زائدًا
صا
القيمة العادلة لحصة الملكية السابقة في الشركة المشتراة إذا تم تحقيق دمج األعمال على مراحل؛ ناق ً
صافي المبلغ المعترف به (القيمة العادلة عموما ً) من الموجودات المحددة المشتراة والمطلوبات
المتكبدة.

عندما يكون المبلغ الفائض بالسالب ،يتم االعتراف بربح شراء الصفقة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر
والدخل الشامل اآلخر المجمع.
ال يتضمن مقابل الشراء المحول المبالغ المتعلقة بسداد العالقات القائمة فيما قبل الشراء ويتم تسجيل تلك
المبالغ عموما في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
إن تكاليف المعاملة ،بخالف تلك المرتبطة بإصدار ديون أو أسهم التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بدمج
األعمال ،يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.

.ii

الحصص غير المسيطرة

بالنسبة لكل معاملة دمج أعمال ،تختار المجموعة قياس أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة إما:
 بالقيمة العادلة ،أو بحصتها النسبية من صافي موجودات الشركة المشتراة المحددة والتي عادة تكون بالقيمة العادلة.إن التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم المحاسبة عنها
كمعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين .وتستند التعديالت على الحصص غير المسيطرة إلى مقدار تناسبي
من صافي موجودات الشركة التابعة .ال يتم إجراء أية تعديالت على الشهرة كما ال يتم إثبات أي ربح أو
خسارة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
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.iii

الشركات التابعة

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

.iv

فقدان السيطرة

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

.v

معامالت مستبعدة عند التجميع

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

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

ج)

األدوات المالية

تصنيف وقياس الموجودات المالية
تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية بنا ًء على نموذج األعمال الذي تستخدمه إلدارة الموجودات
المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.
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تقييم نموذج األعمال

تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات
الموجودات المالية لتحقيق أهداف نشاطها .وال يتم تقييم نموذج أعمال المجموعة على أساس كل أداة على
حدة وإنما يتم تقييمه على مستوى أعلى للمحافظ االستثمارية المجمعة .ويعتمد على عدد من العوامل القابلة
للقياس .تتضمن المعلومات المأخوذة في االعتبار ما يلي:
السياسات واألهداف المقررة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية؛

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج

األعمال المذكور) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ و
تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة ،وأسباب تلك المبيعات ،وتوقعاته بشأن نشاط

المبيعات المستقبلية.
يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السيناريو
األسوأ" أو "سيناريو حاالت الضغط" في االعتبار .في حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي
بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة ،لن تغير المجموعة من تصنيف الموجودات المالية
المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ،ولكنه سيدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية
مؤخرا في الفترات الالحقة.
المستحدثة أو المشتراة
ً

تقييم إذا ما كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة (اختبار مدفوعات
أصل المبلغ والفائدة فقط)
تقوم المجموعة بتقييم البنود التعاقدية للموجودات المالية لتحديد إذا ما كانت تستوفي اختبار مدفوعات
عرف "أصل المبلغ" لغرض هذا االختبار بأنه القيمة العادلة لألصل المالي عند
أصل المبلغ والفوائد فقط .ي ّ
عرف الفوائد بأنها المقابل نظير القيمة
االعتراف المبدئي ويمكن أن يتغير على مدار مدة األصل المالي .ت ّ
الزمنية للمال ونظير مخاطر االئتمان المرتبطة بأصل المبلغ ومقابل مخاطر وتكاليف التمويل األساسية
األخرى ،وكذلك هامش ا لربح .عند تقييم إذا ما كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ
والفوائد فقط ،تأخذ المجموعة في االعتبار ما إذا كان األصل المالي يحتوي على بند تعاقدي من شأنه
تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث أنه قد ال يستوفي هذا الشرط.
تقو م المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة
المطفأة.

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
يتم إدراج األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى كال الشرطين التاليين:
 إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية؛
 أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة ،والتي تقتصر
فقط على مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة على المبلغ القائم منه.
إن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها الح ًقأ بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد واألرباح والخسائر الناتجة من صرف العمالت األجنبية
واالنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر .يتم االعتراف بأي ربح أو
خسارة نتيجة االستبعاد ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
إن الموجودات المالية للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة تتضمن المدينين التجاريين واألرصدة المدينة
األخرى والمستحق من طرف ذي صلة والنقد واألرصدة لدى البنوك.
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إعادة تصنيف الموجودات المالية
ال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف موجوداتها المالية الحقًا لالعتراف المبدئي بها.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
تطبق المجموعة نموذج "خسارة االئتمان المتوقعة" للنقد واألرصدة لدى البنوك والمدينين التجاريين
واألرصدة المدينة األخرى التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة .إن قياس خسارة االئتمان المتوقعة تعكس مبلغ
غير متحيز ويعتمد على عدة سيناريوهات بأوزان مختلفة والذي بدوره يعتمد على تقييم عدد من النتائج
المحتملة؛ والقيمة الزمنية لألموال ومعلومات معقولة وداعمة متوفرة بدون تكلفة أو جهد ال داعي لهما في
تاريخ بيان المركز المالي بشأن األحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف االقتصادية
المستقبلية.
تطبق المجموعة نه ًجا من ثالث مراحل لقياس خسارة االئتمان المتوقعة على النحو التالي:

المرحلة  :1خسائر االئتمان المتوقعة على مدار  12شهر ًا

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدار  12شهراً
من الموجودات المالية التي لم يكن بها زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي أو حاالت
التعرض للمخاطر التي تم التحديد بأنها تحتوي على مستوى منخفض من المخاطر االئتمانية في تاريخ
البيانات المالية المجمعة .تضع المجموعة في اعتبارها األصل المالي الذي يحتوي على مستوى منخفض
من المخاطر االئتمانية عندما يكون معدل تلك المخاطر االئتمانية يستوفي تعريف "فئة االستثمار"
المتعارف عليه دولياً.

المرحلة  :2خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة – دون التعرض لالنخفاض في القيمة
االئتمانية
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة
من الموجودات المالية التي تتضمن زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ التحقق المبدئي ولكن لم
تتعرض لخسائر االنخفاض في القيمة.

المرحلة  :3خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة – في حالة التعرض لالنخفاض في القيمة
االئتمانية
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة
من الموجودات المالية ويتم التحديد بانها تعرضت لالنخفاض في القيمة االئتمانية استناداً إلى الدليل
الموضوعي على االنخفاض في القيمة .إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة هي خسائر
االئتمان التي تنتج من أحداث التعثر المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية .وتمثل خسائر
االئتمان المتوقعة على مدار  12شهرا ً جزءا من خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة والتي
تنتج من أحداث التعثر المحتملة خالل  12شهر بعد تاريخ البيانات المالية المجمعة .ويتم احتساب كال من
خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر األداة وخسائر االئتمان المتوقعة على مدار  12شهراً إما على
أساس فردي أو مجمع باالعتماد على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية.

تحديد خسارة االئتمان المتوقعة على المدينين التجاريين
في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة ،تقوم المجموعة ايضا ً بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان أصل مالي أو
مجموعة موجودات مالية تعرضت لالنخفاض في القيمة االئتمانية .تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد
تعرض لالنخفاض في القيمة االئتمانية في حالة وقوع حدث واحد أو أكثر ذي تأثير ضار على التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو عندما تكون المدفوعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  90يوم.
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في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة ،تقوم المجموعة أيضا ً بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في
المخاطر االئتمانية منذ التحقق المبدئي من خالل مقارنة مخاطر التعثر التي حدثت على مدار العمر
المتوقع المتبقي اعتبارا ً من تاريخ البيانات المالية المجمعة مع مخاطر التعثر في تاريخ التحقق المبدئي.
إن المعايير الكمية المستخدمة لتحديد الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية تمثل سلسلة من الحدود
النسبية والمجردة .ويتم اعتبار أن كافة الموجودات المالية متأخرة السداد لمدة  30يوم تتضمن زيادة
جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ التحقق المبدئي ويتم تحويلها إلى المرحلة  2حتى وإن لم تكن المعايير
األخرى تشير إلى زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
طبقت المجموعة نه ًجا مبس ً
طا لالنخفاض في قيمة المدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى.
ً
ووضعت المجموعة مصفوفة مخصصات استنادا إلى التجربة السابقة لخسائر االئتمان لدى المجموعة،
والمعدلة بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في تقديرات الخسائر االئتمانية على أساس ترجيح االحتماالت ويتم قياسها
بالقيمة الحالية لكافة حاالت العجز النقدية المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية لألداة المالية .يمثل العجز
النقدي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب عقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة
الحصول عليها .تتضمن العناصر األساسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة احتمال التعثر والخسارة
عند التعثر والتعرض لمخاطر التعثر .تقدر المجموعة تلك العناصر باستخدام نماذج المخاطر االئتمانية
المناسبة اخذا ً في االعتبار المعدالت االئتمانية الداخلية والخارجية للموجودات وطبيعة وقيمة الضمانات
والسيناريوهات االقتصادية الكبرى المستقبلية إلخ.

عرض مخصص خسارة االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي المجمع
يتم عرض مخصصات الخسارة المتعلقة بخسارة االئتمان المتوقعة كاستقطاع من إجمالي القيمة الدفترية
للموجودات المالية فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة.
د)

عقود التأجير
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية  16باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدل ،ونتيجة لذلك،
لم تتم إعادة إدراج معلومات المقارنة واالستمرار في إدراجها بموجب معيار المحاسبة الدولي  17وتفسير
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  .4إن تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب معيار
المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  4مبينة بشكل منفصل أدناه:

السياسة المطبقة اعتبار ًا من  1يناير 2019
تقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد تأجير .يمثل العقد ،أو
ينطوي على ،عقد تأجير إذا كان العقد يثبت السيطرة على الحق في استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير
مقابل .لتقييم ما إذا كان العقد يثبت السيطرة على الحق في استخدام أصل محدد ،تستخدم الشركة تعريف
عقد التأجير الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية .16

 .iالمجموعة كطرف مستأجر
في بداية أو عند تعديل العقد الذي يحتوي على عنصر تأجير ،توزع المجموعة المقابل الوارد في العقد
على كل عنصر تأجير على أساس أسعاره النسبية المستقلة.
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تعترف المجموعة بالحق في استخدام األصل والتزام التأجير في تاريخ بدء التأجير .يتم قياس الحق في
استخدام األصل مبدئيًا بالتكلفة ويتم استهالكه الحقًا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى
نهاية مدة عقد التأجير ،ما لم يترتب على عقد التأجير نقل ملكية األصل المعني إلى المجموعة بنهاية مدة
عقد التأجير أو إذا كانت تكلفة حق استخدام األصل تشير إلى أن المجموعة سوف تمارس خيار الشراء.
وفي هذه الحالة ،يتم استهالك حق استخدام األصل على مدار العمر اإلنتاجي لألصل المعني ،والذي يتم
تحديده على نفس األساس المطبق بالنسبة للممتلكات والمعدات .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض حق
استخدام األصل بصورة دورية بقيمة طريق خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،وتعديله بإعادة قياس
التزام التأجير.
يتم قياس التزام التأجير مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء،
مخصوما ً باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد التأجير أو ،في حالة عدم إمكانية تحديد ذلك السعر
بسهولة ،يتم استخدام معدل االقتراض المتزايد للمجموعة .وبشكل عام ،تستخدم المجموعة معدل
االقتراض المتزايد كمعدل خصم.
تحدد المجموعة معدل االقتراض المتزايد من خالل الحصول على أسعار الفائدة من مصادر تمويل
خارجية مختلفة.
تشمل مدفوعات التأجير المدرجة في قياس التزام التأجير ما يلي:
 المدفوعات الثابتة ،بما في ذلك المدفوعات الثابتة الجوهرية؛ المبالغ المتوقع وجوب دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و مدفوعات اإليجار في فترة التجديد االختيارية إذا كان لدى المجموعة تيقن معقول من ممارسة خيارالتمديد ،وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد التأجير ما لم يكن لدى المجموعة تيقن معقول من عدم اإلنهاء
مبكرا.
ً
يتم قياس التزام التأجير بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .وتتم إعادة قياسه عندما يكون
هناك تغيير في مدفوعات التأجير المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل ،أو إذا كان هناك تغيير في
تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها
حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء ،أو إذا كانت هناك دفعة تأجير جوهرية ثابتة
معدلة.
عندما يتم إعادة قياس التزام التأجير بهذه الطريقة ،يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام
األصل ،أو يتم تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع إذا تم تخفيض القيمة
الدفترية لحق استخدام األصل إلى الصفر.
تقوم المجموعة باستئجار العديد من الموجودات مثل العقارات والسيارات والمكاتب والمخيمات.

عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة
تطبق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل لديها (أي
هرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء) .كما تطبق
عقود التأجير التي تبلغ مدتها  12ش ً
إعفاء االعتراف بتأجير الموجودات منخفضة القيمة على عقود التأجير التي تعتبر منخفضة القيمة (أي أقل
من  5,000دوالر) .يتم االعتراف بمدفوعات التأجير الناتجة من عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير
الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.

 .iiالمجموعة كطرف مؤجر
عند بدء أو تعديل العقد الذي يحتوي على مكون تأجير ،تخصص المجموعة المقابل المادي في العقد لكل
عنصر تأجير على أساس أسعاره النسبية المستقلة.
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عندما تمثل المجموعة الطرف المؤجر ،فإنها تحدد عند بدء فترة التأجير ما إذا كان العقد يمثل عقد تأجير
تمويلي أو تشغيلي.
لتصنيف كل عقد تأجير ،تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل ما إذا كان عقد التأجير ينقل جميع المخاطر
والمزايا المرتبطة بملكية األصل المعني بشكل كبير .إذا كان األمر كذلك ،فإن عقد التأجير يمثل تأجير
تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك ،فهو عقد تأجير تشغيلي .كجزء من هذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار
مؤشرات معينة مثل ما إذا كان هذا العقد يتعلق بالجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل أم ال.
إذا كان الترتيب ينطوي على بنود إيجار وغيرها ،تقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15
بغرض تخصيص المقابل الوارد في العقد.
كما في تاريخ بيان المركز المالي المجمع ،لم تبرم المجموعة أي عقود تمثل فيها الطرف المؤجر ،باستثناء
إحدى الشركات التابعة التي تكتسب إيراداتها من أنشطة التأجير.

السياسة المطبقة قبل  1يناير 2019
تم تصنيف عقود التأجير التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية كعقود تأجير
تشغيلي .تم تحميل الدفعة المصروفة بموجب عقود التأجير التشغيلي على بيان األرباح أو الخسائر والدخل
الشامل اآلخر المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير .تم االعتراف بحوافز التأجير
المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف التأجير على مدى فترة عقد التأجير.

الحكم الهام في تحديد مدة عقد التأجير للعقود ذات خيارات التجديد
تحدد المجموعة مدة عقد التأجير على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد التأجير إضافة إلى أي فترات يشملها
خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أن تتم ممارسته ،أو أي فترات يشملها خيار إنهاء
عقد التأجير ،إذا من المؤكد بصورة معقولة عدم ممارسته.
تطبق المجموعة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد .وهذا يعني أنها
تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة التجديد .بعد تاريخ البدء،
تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو تغيير هام في الظروف والذي يقع ضمن
سيطرتها ويؤثر ع لى قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في
استراتيجية العمل).
ه)

ممتلكات ومعدات
يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفةة ناقصةا ً االسةتهالك المتةراكم وخسةائر االنخفةاض فةي القيمةة المتراكمةة
(انظر إيضاح ( 3ح)).
تتضمن التكلفة النفقات التي تتعلق مباشرة بشراء األصل.
يتم االعتراف بتكاليف استبدال جزء من الممتلكات والمعةدات بالقيمةة الدفتريةة إذا كةان مةن المحتمةل أن تةدفقًا
للمنافع االقتصادية المستقبلية نتيجة اسةتبدال هةذا الجةزء سةيعود علةى المجموعةة ويمكةن قيةاس تكلفتهةا بشةكل
موثوق منه .يتم استبعاد ال قيمة الدفترية للجزء المسةتبدل .يةتم االعتةراف بتكةاليف الصةيانة اليوميةة للممتلكةات
والمعدات في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع عند تكبدها.
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يستند االستهالك إلى تكلفة األصل ناقصا القيمة المتبقية.
يتم االعتراف باالستهالك في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع على أساس القسط
الثابت على مدى األعمار االنتاجية المقدرة لكل بند من الممتلكات والمعدات .ال يتم احتساب استهالك على
األرض.
فيما يلي األعمار االنتاجية المقدرة للسنة الحالية والمقارنة:
السنوات
20 – 10
10 – 5
10 – 5
5
5
5

مباني
المباني الجاهزة
األسطول  /السيارات
األثاث والتركيبات
معدات مكتبية
أدوات وآالت

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

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

الشهرة

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

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

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

ط)

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يستحق الموظفون مكافأة نهاية خدمة وف ًقا لنصوص قانون العمل الكويتي على أساس مدة الخدمة المتراكمة
وآخر راتب والعالوات المدفوعة األخرى .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدار مدة الخدمة.

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

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

تحقق اإليرادات
يتم قياس اإليرادات بنا ًء على المقابل المادي المحدد في العقد المبرم مع العميل .تعترف المجموعة
باإليرادات عندما ينتقل حق السيطرة على البضاعة أو الخدمات إلى عميل ما .تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات
إيراداتها لتحديد ما إذا كانت المجموعة تمثل الطرف األصيل أو الوكيل ،ومن ثم تسجل اإليرادات وفقًا لذلك.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق دفعه ،مع األخذ في االعتبار شروط
السداد المحددة في العقد وبالصافي من الخصومات المطبقة.

خدمات النقل
تستمد غالبية إيرادات المجموعة من خدمات النقل في صورة وسائل النقل العام حيث تكون الخدمة المعنية
ً
وفضال عن ذلك يدفع الركاب مستقلي الحافلة ثمن
في شكل رحالت ركاب من محطة إلى أخرى لمدة قصيرة
التذكرة وقت الصعود إلى الحافلة لبلوغ الوجهة المطلوبة ويتم االعتراف باإليرادات بعد بلوغ الرحلة للوجهة
المطلوبة .ويكون االلتزام الذي يتعين على مزود الخدمة توفيره هو رحالت الركاب ومن ثم تسجل إيراداتها
عند بلوغ الرحلة للوجهة المطلوبة.
بإمكان العمالء أيضًا اختيار الدفع لوسائل النقل العامة عن طريق شراء بطاقة مرور صالحة لفترة زمنية
معينة بغض النظر عن عدد الرحالت خالل تلك الفترة .يتم تسجيل اإليرادات في مثل هذه الحالة عند بيع
البطاقة وليس عند بلوغ الوجهات المطلوبة .إن بطاقات المرور هذه غير قابلة لالسترداد وال اإلحالة للغير
كما يكون حجم مبيعات تلك البطاقات هامشية.
وتشمل خدمات النقل أيضًا خدمة التأجير حيث تبرم المجموعة عقد نقل مع شركات أو مؤسسات أخرى لنقل
موظفيها .وعادة يكون هذا اإلجراء لمدة شهر وتوضع الشروط المنصوص عليها بالعقد .كما يتعين على
المجموعة توفير رحالت متعددة خالل فترة إعداد الفواتير استنادًا إلى تلك الشروط وبالتالي ترفع الفواتير
في نهاية الشهر عند بلوغ الوجهات الخاصة بالرحالت وفقًا لشروط العقد.

إيجار المستودع والعقارات
تقدم خدمات المستودعات على أساس تعاقدي حيث تدخل المجموعة في عقد لتوفير مستودع  /مساحة /
متاجر شاغرة بغرض التخزين على أساس شهري ويتم االعتراف بإيرادات اإليجار عند االنتهاء من
التزامات األداء لتوفير المستودعات وفقًا للشروط التعاقدية.

السياحة والسفر والخدمات ذات الصلة
تعترف المجموعة باإليرادات الناتجة من المصادر الرئيسية التالية:
 بيع تذاكر الطيران
 مكافآت خطوط الطيران
يتم قياس اإليرادات على أساس المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في عقدها مع العميل وتستبعد
المبالغ التي تم تحصيلها نيابة عن الغير .تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بنقل السيطرة على الخدمة
إلى العميل.
يتم االعتراف بالعمولة من بيع تذاكر الطيران بمجرد إجراء حجز تذاكر الطيران .يحق للعمالء طلب
استرداد تذاكر الطيران المباعة ولكن في الوقت نفسه يحق للمجموعة استرداد هذا المبلغ من شركة الطيران
حين يمارس العميل حق استرداد أمواله .تحصل تلك الديون الخاصة باسترداد المبالغ والتسويات مقابل
صافي إيرادات العمولة لتلك التذاكر المتوقع استردادها على أساس التجارب الفعلية.
يتم االعتراف باإليرادات الناتجة من مكافآت شركات الطيران نظير بيع التذاكر في وقت بيع هذه التذاكر.
يتم االعتراف بعمولة بيع البرامج السياحية في وقت إجراء حجز هذه البرامج السياحية.
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بيع المركبات

لدى المجموعة أيضًا شركة تابعة وهي الوكيل المعتمد لشركة تصنيع الحافالت (يوتونغ  )Yutongفي
الكويت .كما يحصل الوكيل على عمولة من المبيعات المباشرة للحافالت وقطع الغيار في الكويت من
الشركة المصنعة وتسجل اإليرادات عند تأكيد تسليم الحافالت وقطع الغيار للمجموعة واألطراف الثالثة.

إيرادات الفوائد
تستحق إيرادات الفوائد على أساس العائد الفعلي ،متمثًال في المعدل الذي يخصم به المقبوضات النقدية
المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل.
ل)

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

م)

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

ن)

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

المعايير والتفسيرات التي لم يتم تطبيقها بعد:
هناك عدد من المعايير الجديدة التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  2020مع السماح
بالتطبيق المبكر ،ومع ذلك ،لم تطبق المجموعة المعايير الجديدة أو المعدلة مبكراً في إعداد هذه البيانات
المالية المجمعة.
من غير المتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثير هام على البيانات المالية المجمعة
للمجموعة:





تعديالت على اإلشارات إلى إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقارير المالية.
تعريف معنى األعمال (التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )3
تعريف معني مادي (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي )8
المعيار الدولي للتقارير المالية  – 17عقود التأمين
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ممتلكات ومعدات
أرض مستأجرة
دينار كويتي

مباني
دينار كويتي

مباني جاهزة
دينار كويتي

أسطول /سيارات
دينار كويتي

أثاث وتركيبات
دينار كويتي

معدات مكتبية
دينار كويتي

أدوات وآالت
دينار كويتي

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

التكلفة
كما في  1يناير 2018
إضافات
تحويالت
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2018
إضافات
تحويالت
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2019
االستهالك المتراكم وخسائر
االنخفاض في القيمة
كما في  1يناير 2018
المحمل للسنة
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2018
المحمل للسنة
تحويالت
استبعادات
كما في  31ديسمبر 2019

7,034,394
i.
7,034,394
ii.
)(7,034,394
iii.
-

7,866,370
28,516
28,560
7,923,446
97,428
8,020,874

262,104
262,104
14,762
276,866

18,118,378
839,269
4,162,077
)(1,513,883
21,605,841
392,738
312,519
)(1,697,429
20,613,669

1,004,450
211,458
93,607
1,309,515
25,516
)(70,588
1,264,443

2,071,855
100,906
230,207
2,402,968
77,822
337,842
)(2,497
2,816,135

877,308
7,033
884,341
15,397
)(101,688
798,050

407,496
4,495,625
)(4,514,451
388,670
493,716
)(650,361
232,025

37,642,355
5,682,807
)(1,513,883
41,811,279
1,117,379
)(7,034,394
)(1,872,202
34,022,062

724,092
95,770
819,862
)(819,862
-

4,241,856
492,092
4,733,948
459,433
5,193,381

211,178
13,154
224,332
46,574
270,906

11,677,755
1,441,780
)(1,467,736
11,651,799
1,645,392
)(1,618,344
11,678,847

899,457
134,326
1,033,783
154,488
)(70,654
1,117,617

1,757,977
173,917
1,931,894
157,111
)(2,407
2,086,598

756,915
52,028
808,943
33,027
)(101,778
740,192

-

20,269,230
2,403,067
)(1,467,736
21,204,561
2,496,025
)(819,862
)(1,793,183
21,087,541

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2018

6,214,532

3,189,498

37,772

9,954,042

275,732

471,074

75,398

388,670

20,606,718

كما في  31ديسمبر 2019

-

2,827,493

5,960

8,934,822

146,826

729,537

57,858

232,025

12,934,521
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.5

المخزون

المخازن وقطع الغيار
بضائع بالطريق
ناقصاً :مخصص مخزون بطيء الحركة

.6

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

956,242
9,283
965,525
)(229,753
735,772

1,115,333
5,601
1,120,934
)(172,128
948,806

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
2019

2018

دينار كويتي

دينار كويتي

مدينون تجاريون
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

4,876,140
)(1,304,716
3,571,424

5,964,658
)(1,485,300
4,479,358

أرصدة مدينة أخرى
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

843,347
)(285,134
558,213

903,366
)(285,134
618,232

سلفيات موظفين
عموالت مستحقة
ودائع ومدفوعات مقدما ً

267,171
670,509
763,843
5,831,160

293,953
546,828
554,332
6,492,703

إن متوسط فترة االئتمان للمدينين التجاريين هو ثالثة أشهر .تقوم المجموعة بقياس مخصص خسارة المدينين
التجاريين دائ ًما بمبلغ مسا ٍو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة (.)ECL
يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقعة على المدينين التجاريين باستخدام مصفوفة المخصصات بنا ًء على التجارب
ً
معدال بالعوامل الخاصة بالمنشأة وظروفها
السابقة لتعثر المدين في السداد وتحليل المركز المالي الحالي للمدين،
االقتصادية العامة وتقييم ً
كال من التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ بيان المركز المالي.
تقوم المجموعة بشطب أرصدة المدينين التجاريين عند توافر معلومات تشير إلى أن المدين يعاني ضائقة مالية شديدة
وال يوجد احتمال واقعي للتعافي منها.
تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت وخسائر االنخفاض في القيمة المرتبطة
بالمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى في إيضاح .21
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.7

النقد والنقد المعادل

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

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

71,243

80,482

2,982,605
261,433
4,000,000
7,315,281
)(2,750,000

2,058,548
264,224
4,300,000
6,703,254
)(4,300,000

4,565,281

2,403,254

تتراوح الودائع ألجل بين أكثر من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة وتحمل معدل فائدة فعلي يتراوح من  %2.00إلى
 %3.60سنويًا ( 31ديسمبر  %1.75 :2018إلى  %2.8سنويًا).
.8

رأس المال
يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  113,007,890سةهم بقيمةة  100فلةس للسةهم
الواحد ( 31ديسمبر  113,007,890 :2018سهم بقيمة  100فلس للسهم الواحد) مدفوع نقدا ً.

.9

احتياطي إجباري
وفقا ألحكام قانون الشركات رقم  1لسنة  2016وتعديالته والئحته التنفيذية وعقد تأسيس الشركة ،يتم تحويل %10
من ربح السنة إلى االحتياطي اإلجباري حتى يصل إجمالي االحتياطي إلى  %50من رأس مال الشركة المدفوع.
إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال لضمان توزيع أرباح تصل إلى  %5من رأس المال المدفوع في السنوات
التي ال تسمح فيها األرباح المرحلة بمثل هذه التوزيعات .لم يتم عمل تحويل إلى االحتياطي اإلجباري في السنة
الحالية حيث وصل رصيد االحتياطي إلى  %50من رأس المال المدفوع.

 .10احتياطي عام
وفقًا للنظام األساسي للشركة ،يتعين تحويل  %10من ربح السةنة إلةى االحتيةاطي العةام .يمكةن وقةف تلةك التحةويالت
السنوية بقرار من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي بناءا ً على توصية أعضاء مجلس اإلدارة.
ال يوجد قيود على توزيع هذا االحتياطي .إن التحويل إلى االحتياطي العام خالل السنة يقتصةر إلةى حةد وصةول قيمةة
االحتياطي إلى نسبة  %50من رأس المال المدفوع .يخضع ذلك إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية
المقبلة.
خالل السنة الحالية ،استخدمت الشركة االحتياطي العام البالغ  1,927,919دينار كويتي في توزيع األرباح على
مساهمي الشركة.
 .11القروض

قرض ألجل غير مضمون من بنك محلي
 في يوليو  ،2018حصلت المجموعة على قرض ألجل من بنك محلي بمبلغ  2,000,000دينار كويتي .إن القرض
مقوم بالدينار الكويتي ويحمل معدل فائدة بواقع  %3.75سنويًأ .إن القرض مستحق السداد على  16قس ً
طا ربع
سنوي ابتدا ًء من  19يوليو  .2019إن القرض مستحق السداد بحلول يونيو .2023
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 في سبتمبر  ،2018حصلت المجموعة على قرض ألجل آخر من بنك محلي بمبلغ  1,500,000دينار كويتي .إن
القرض مقوم بالدينار الكويتي ويحمل معدل فائدة بواقع  %3.75سنويًا .إن القرض مستحق السداد على  16قس ً
طا
ربع سنوي ابتدا ًء من  10سبتمبر  .2019إن القرض مستحق السداد بحلول يوليو .2023
 .12دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

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

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

1,694,166
2,094,357
14,967
444,888
117,158
4,365,536

1,272,872
1,842,989
22,498
420,862
285,506
3,844,727

تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت ومخاطر السيولة المتعلقة بالدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة
في إيضاح .21
 .13إيرادات تشغيلية

إيرادات النقل
إيرادات من عموالت
إيرادات أسطول المركبات والمخازن
إيرادات دعاية وإعالن

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

16,752,107
2,187,257
2,672,796
268,405
21,880,565

16,701,094
2,366,786
2,843,068
312,000
22,222,948

 .14تكاليف التشغيل

تكاليف موظفين
إيجار
تشغيل وصيانة أسطول المركبات
تكاليف أخرى
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2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

5,931,988
14,778
4,263,144
547,789
10,757,699

5,760,368
747,720
3,902,808
476,368
10,887,264
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 .15مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف موظفين
إيجار مكتب
االصالح والصيانة
الحمالت الترويجية للمبيعات واالعالنات
المرافق
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )21
أتعاب مهنية
تأمين
مصاريف سفر
االشتراك والعضوية
المطبوعات والقرطاسية
خسارة بيع ممتلكات ومعدات (إيضاح )4
مصاريف أخرى

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

3,051,675
76,562
399,905
369,097
181,492
52,574
104,076
74,800
11,331
130,125
32,405
38,875
201,221
4,724,138

2,719,143
358,166
429,223
381,031
126,294
54,051
112,888
51,999
18,006
52,346
42,466
17,055
191,135
4,553,803

 .16الزكاة
تمثل الزكاة التزام المجموعة بدفع  %1من صافي الربح بموجب أحكام القانون رقم  46لسنة  2006وقرارات
وزارة المالية.
 .17حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  %1من صافي ربح السنة بعد خصم المحول إلى االحتياطي
االجباري.
 .18ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة بتقسيم صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة على
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
ال توجد أسهم عادية مخففة محتملة.
فيما يلي المعلومات الضرورية الحتساب ربحية السهم:
2019

2018

صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة (دينار كويتي)

4,561,071

5,982,633

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

113,007,890

113,007,890

ربحية السهم (األساسية والمخففة) (فلس)

40

53
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 .19معامالت مع أطراف ذات صلة
تمثل األطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين والمدراء التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا بالمجموعة والشركات
التي تخضع للسيطرة أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا ً ملموساً .يتم الموافقة على سياسات تسعير
وشروط تلك المعامالت من قبل إدارة المجموعة .بالنسبة للمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة التي تعتبر أطرافا ً
ذات صلة ،فإنه تم استبعادها من التجميع ،وال يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.
ال تحمل األرصدة مع األطراف ذات الصلة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع أي فوائد وال توجد شروط سداد
متفق عليها .وبالتالي ،فانه يتم التعامل مع هذه األرصدة على أنها مستردة عند الطلب.
خالل السنة ،قامت المجموعة بتنفيذ معامالت مع األطراف ذات الصلة لبيع /شراء البضائع والخدمات بنفس
الشروط المتفق عليها مع األطراف األخرى على أسس متكافئة.
فيما يلي إجمالي قيمة المعامالت مع األطراف ذات الصلة واألرصدة القائمة والمستحقة بخالف تلك الموضحة
بأماكن أخرى في هذه البيانات المالية المجمعة:
قيمة المعاملة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018
2019
دينار كويتي
دينار كويتي
المستحق من أطراف ذات صلة
مبيعات تذاكر الطيران
أرصدة مدينة أخرى

3,385,225
342,279
3,727,504

3,804,347
281,071
4,085,418

قيمة المعاملة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018
2019
دينار كويتي
دينار كويتي
المستحق إلى أطراف ذات صلة
مصاريف عمومية وإدارية

446,015

276,131

الرصيد المستحق
في  31ديسمبر
2018
2019
دينار كويتي
دينار كويتي
2,082,198
535,905
2,618,103

3,218,271
760,645
3,978,916

الرصيد المستحق
في  31ديسمبر
2018
2019
دينار كويتي
دينار كويتي
446,417

413,598

خالل السنة ،بلغت قيمة الرواتب والمزايا قصيرة األجل األخرى المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا 164,023
دينار كويتي ( 108,098 :2018دينار كويتي).
 .20قطاعات التشغيل
قامت المجموعة بتحديد قطاعاتها على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها بصفة منتظمة من قبل اللجنة
التنفيذية وهي المسئول الرئيسي عن اتخاذ القرار التشغيلي.
إن المناطق الجغرافية للمجموعة تقع في الكويت .لدى المجموعة ثالثة قطاعات تقارير ،على النحو المبين أدناه،
والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية في المجموعة .تقدم وحدات األعمال االستراتيجية مختلف أنواع الخدمات
وتدار بشكل منفصل نظرا ً ألنها تتطلب استراتيجيات أعمال وتسويق مختلفة.
خدمات النقل :تشغيل خدمات النقل العام وتوفير أسطول من الباصات التي تعمل بنظام التأجير.
خدمات التخزين وتأجير العقارات :تقديم خدمات التخزين الجاف والبارد وتوفير المحالت التجارية والمساحات
المكتبية بنظام التأجير.
السفر والسياحة والخدمات ذات الصلة :تقديم خدمات حجز تذاكر الطيران وخدمات الشحن الجوي وتقديم الخدمات
السياحية بالخارج والداخل.
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خدمات النقل
دينار كويتي

 31ديسمبر 2019
السفر
والسياحة
خدمات التخزين والخدمات
وتأجير العقارات المتعلقة بها
دينار كويتي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

خدمات النقل
دينار كويتي

 31ديسمبر 2018
السفر
والسياحة
والخدمات
خدمات التخزين
المتعلقة بها
وتأجير العقارات
دينار كويتي
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

إيرادات خارجية
إيرادات ما بين القطاعات
إيرادات مجمعة

17,843,642
)(375,881
17,467,761

2,371,746
)(146,200
2,225,546

2,195,554
)(8,296
2,187,258

22,410,942
)(530,377
21,880,565

18,291,548
)(457,707
17,833,841

2,160,172
)(137,850
2,022,322

2,382,882
)(16,097
2,366,785

22,834,602
)(611,654
22,222,948

ايرادات فوائد
مصاريف فوائد
االستهالك

94,706
220,662
2,682,476

2,453
26,682
446,318

15,708
16,215
366,787

112,867
263,559
3,495,581

82,834
96,770
1,742,036

6,042
30,271
454,110

263
206,921

89,139
127,041
2,403,067

أرباح القطاعات المبلغ عنها
مصاريف غير موزعة – ضرائب
أرباح مجمعة للسنة

2,086,209

1,529,937

1,039,569

4,655,715
)(94,644
4,561,071

3,800,748

1,347,760

958,393

6,106,901
)(124,268
5,982,633

موجودات القطاعات المبلغ عنها

19,028,228

9,694,400

10,303,781

39,026,409

19,581,903

8,708,209

10,495,285

38,785,397

النفقات الرأسمالية

1,017,275

27,342

72,762

1,117,379

5,400,861

7,631

274,315

5,682,807

مطلوبات القطاعات المبلغ عنها
مطلوبات غير موزعة – ضرائب
إجمالي المطلوبات المجمعة

8,727,796

2,134,650

3,045,059

13,907,505
94,644
14,002,149

6,982,619

900,042

2,404,727

10,287,388
124,268
10,411,656
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األدوات المالية

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




مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق

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

مدينون
عموالت مستحقة
سلفيات موظفين
ودائع مستردة
أرصدة مدينة أخرى
مستحق من أطراف ذات صلة
أرصدة لدى البنوك

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

3,571,424
670,509
267,171
214,889
558,213
2,618,103
7,244,038
15,144,347

4,479,358
546,828
293,953
233,081
618,232
3,978,916
6,622,772
16,773,140

إن مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة المدينة هي مخاطر محدودة نظراً لعدد العمالء الكبير والمتنوع
للمجموعة .كما أن تركز مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمدينين التجاريين محدود بسبب قاعدة العمالء الكبيرة وغير
المرتبطة ببعضها البعض للمجموعة .يتم مراقبة المدينين واألرصدة المدينة األخرى بصفة مستمرة بغرض
تحصيل المبالغ المستحقة .قامت المجموعة بتكوين مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر غير
المحققة فيما يتعلق باألرصدة المدينة .إن جميع األرصدة لدى البنوك ذات مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ
بيان المركز المالي المجمع ،حيث أنها محتفظ بها لدى مؤسسات بنكية دولية حسنة السمعة.
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فيما يلي تحليل أعمار المدينين التجاريين ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في تاريخ بيان المركز المالي:
2019

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

2018

اإلجمالي
دينار كويتي

المخصص
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

المخصص
ديناسر كويتي

3,817,706
349,756
708,678
4,876,140

333,721
262,317
708,678
1,304,716

4,728,972
531,237
704,449
5,964,658

382,423
398,428
704,449
1,485,300

فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين خالل السنة:

الرصيد في  1يناير
المحمل خالل السنة
الشطب  /الرد خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

2019

2018

دينار كويتي

دينار كويتي

1,485,300
52,574
)(233,158
1,304,716

1,444,365
54,051
)(13,116
1,485,300

فيما يتعلق بالمدينين التجاريين ،قامت المجموعة بتطبيق النهج المبسط الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية 9
لقياس مخصص الخسارة بمبلغ يعادل خسارة االئتمان المتوقعة على مدى فترة المدينين التجاريين .تحدد المجموعة
الخسائر االئتمانية المتوقعة لهذه البنود باستخدام مصفوفة المخصصات ،بنا ًء على تجارب خسارة االئتمان السابقة
استنادًا إلى تعثر المدينون في السداد ،والمعدلة حسب االقتضاء لتعكس الظروف الحالية وتقديرات الظروف
االقتصادية المستقبلية .وبالتالي ،يتم عرض سمات مخاطر االئتمان الخاصة بتلك الموجودات بنا ًء على تجاوزها
موعد االستحقاق في ضوء مصفوفة المخصصات.
فيما يلي تحليل أعمار المدينين اآلخرين ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما في تاريخ بيان المركز المالي
المجمع:
2019

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

2018

االجمالي
دينار كويتي

المخصص
دينار كويتي

االجمالي
دينار كويتي

المخصص
دينار كويتي

268,587
41,925
532,835
843,347

285,134
285,134

502,921
46,445
354,000
903,366

285,134
285,134

فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالمدينين اآلخرين خالل السنة:

الرصيد في  1يناير
مخصص خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
32

2019

2018

دينار كويتي

دينار كويتي

285,134
285,134

285,134
285,134
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في السياق االعتيادي لألعمال ،قامت المجموعة بتنفيذ معامالت مع أطراف ذات صلة ،وإن مخاطر االئتمان
المتعلقة بهذه األرصدة غير هامة .قامت المجموعة بتقدير خسارة االئتمان المتوقعة على مدار عمر المدينين
التجاريين واألرصدة المدينة األخرى على أساس جماعي وفقًا للنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقارير
المالية .9

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية المرتبطة بالمطلوبات المالية التي تم
تسويتها عن طريق تقديم النقد أو أصل مالي آخر .إن إسلوب المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو التأكد ،قدر
اإلمكان ،من توافر السيولة الكافية لتلبية التزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية وأوقات الضغط ،وذلك دون
تكبد أية خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر المساس بسمعة المجموعة.
تقوم المجمو عة بإدارة مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات نقدية كافية وحدود التمويل والمراقبة
المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية .تحتفظ المجموعة
بمبالغ كافية من النقد وأرصدة لدى البنوك.
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فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية:
التدفقات النقدية التعاقدية
 2-1سنة
 12-6شهرا
دينار كويتي
دينار كويتي

 5-2سنوات
دينار كويتي

 10-5سنوات
دينار كويتي

1,254,250
792,355
2,046,605

813,125
942,228
1,755,353

1,705,200
1,705,200

 10-5سنوات
دينار كويتي
170,000
170,000

 31ديسمبر 2019

القيمة الدفترية
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

 6أشهر أو اقل
دينار كويتي

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

3,200,000
3,952,911
1,694,166
562,046
2,094,357
446,417
11,949,897

3,363,625
4,337,169
1,694,166
562,046
2,094,357
446,417
12,497,780

653,375
453,066
1,694,166
562,046
2,094,357
446,417
5,903,427

642,875
444,320
1,087,195

 31ديسمبر 2018

القيمة الدفترية
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

 6أشهر أو اقل
دينار كويتي

التدفقات النقدية التعاقدية
 2-1سنة
 12-6شهر
دينار كويتي
دينار كويتي

 5-2سنوات
دينار كويتي

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

3,500,000
667,052
1,272,872
706,368
1,241,806
413,598
7,801,696

3,827,282
770,000
1,272,872
706,368
1,241,806
413,598
8,231,926

63,177
60,000
1,272,872
706,368
1,241,806
413,598
3,757,821

972,966
120,000
1,092,966

2,511,161
360,000
2,871,161
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مخاطر السوق

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

مخاطر العملة
تتمثل مخاطر العملة في مخاطر التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات
في أسعار صرف العمالت األجنبية.
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت الناتجة من المشتريات المقومة بعملة أخرى غير عملة التعامل الخاصة
للمجموعة ،وعلى وجه الخصوص الدوالر األمريكي .قامت االدارة بالطلب من شركات المجموعة القيام بادارة
مخاطر ترجمة العمالت األجنبية لديها مقابل عملة التعامل الخاصة بهم.
فيما يلي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية على أساس اسمي كما في تاريخ بيان المركز المالي:
2019
دوالر أمريكي

2018
دوالر أمريكي

صافي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية

()555,867

631,519

صافي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية (الدينار الكويتي)

()168,483

191,571

فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:
متوسط السعر
2018
2019
دوالر أمريكي

0.3021

0.3035

السعر الفوري
2018
2019
0.3031

0.3034

إن التغير في سعر الدينار الكويتي بمقدار  %10مقابل العمالت التالية قد يؤدي إلى زيادة ( /نقص) حقوق الملكية
والربح أو الخسارة بالمبالغ المعروضة أدناه .إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى وبالتحديد
معدالت الفائدة .تم إجراء هذا التحليل باستخدام نفس األسس المطبقة في .2018
حقوق الملكية
دينار كويتي

الربح
دينار كويتي

التأثير – 2019
دوالر أمريكي

()16,848

()16,848

التأثير – 2018
دوالر أمريكي

19,157
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مخاطر معدالت الفائدة

إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية للمجموعة
بسبب التغيرات في معدالت العائد في السوق.
تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة على الودائع قصيرة األجل والتزام التأجير.
فيما يلي بيان بمعدالت الفائدة لألدوات المالية الرئيسية التي تحمل فائدة لدى المجموعة كما في بيان المركز المالي
المجمع:

أدوات مالية ذات معدالت فائدة ثابتة
حسابات تحت الطلب
ودائع ألجل
التزام التأجير
قروض

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

261,433
4,000,000
)(3,952,911
)(3,200,000
)(2,891,478

264,224
4,300,000
)(667,052
)(3,500,000
397,172

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات المعدالت الثابتة
ال تحاسب المجموعة عن أية موجودات أو مطلوبات مالية ذات معدالت ثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر .ولذلك ،فإن التغير في معدل الفائدة بتاريخ بيان المركز المالي ال يؤثر على الربح أو الخسارة.

القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه مقابل بيع األصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين
المشاركين في السوق في تاريخ القياس.
برأي إدارة المجموعة ،أن القيمة العادلة التقديرية للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم ادراجها بالقيمة العادلة
بتاريخ بيان المركز المالي ال تختلف بصورة مادية عن القيمة الدفترية حيث أنها ذات طبيعة قصيرة األجل أو أنها
أدوات مالية ذات معدالت فائدة متغيرة.
.22

إدارة رأس المال
تهدف سياسة المجموعة إلى الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لتعزيز ثقة المستثمرين والدائنين والسوق واجراء
تطويرات مستقبلية على أعمالها .يتكون راس المال من رأس المال واالحتياطيات واألرباح المرحلة .يقوم مجلس
االدارة بمراقبة العائد على رأس المال ومستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين.
من أجل تحديد أو تعديل هيكل رأس المال ،تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال على أساس معدل الرفع المالي .ويتم
احتساب المعدل بصافي الدين مقسوما على مجموع رأس المال .يتم احتساب صافي الدين بناء على صافي الدين
ناقصا ً النقد والنقد المعادل .إن إجمالي رأس المال يساوي حقوق الملكية مضافا ً إليه صافي الدين كما هو مبين في
بيان المركز المالي المجمع.
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فيما يلي معدالت الرفع المالي بتاريخ بيان المركز المالي:

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

2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

7,152,911
)(7,315,281
)(162,370
25,024,260
24,861,890
()%1

4,167,052
)(6,703,254
)(2,536,202
28,373,741
25,837,539
()%10

ال يوجد تغيير في منهجية المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.
ال تخضع الشركة إلى متطلبات رأسمالية مفروضة من جهات خارجية ،فيما عدا الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
وفقًا لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016وتعديالته والئحته التنفيذية.
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ارتباطات والتزامات محتملة

خطابات ضمان
اعتمادات مستندية
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2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

5,527,796
65,812
5,593,608

3,985,061
3,985,061

الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية للشركة ،المنعقدة بتاريخ  29أبريل  ،2019على البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2018ودفع توزيعات نقدية قدرها  70فلس للسهم بمبلغ إجمالي  7,910,552دينار كويتي
( 31ديسمبر  70 :2017فلس للسهم بمبلغ إجمالي  7,910,552دينار كويتي) إلى مساهمي الشركة الحاليين كما
في ذلك التاريخ.

توزيعات أرباح مقترحة
اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح قدرها  40فلس للسهم بمبلغ إجمالي  4,520,316دينار كويتي للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  31( 2019ديسمبر  70 :2018فلس للسهم بمبلغ إجمالي  7,910,552دينار كويتي)،
ويخضع هذا االقتراح إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية القادمة ،ونتيجة لذلك ،لم يتم المحاسبة
عن ذلك في هذه البيانات المالية المجمعة.
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أحداث الحقة
تسبب تفشي فيروس كورونا منذ أوائل عام  2020في حدوث حالة من عدم التأكد في بيئة عمل المجموعة وأثر على عمليات
المجموعة في دولة الكويت ومركزها المالي الحقا لنهاية السنة المالية .تراقب المجموعة عن كثب تأثير التطورات على
أعمالها وقد طبقت تدابير طوارئ مالئمة.
فيما يتعلق بأنشطة المجموعة ،تسبب تفشي الفيروس في توقف مؤقت لخدمات النقل العام وتباطؤ في خدمات السفر والشحن
نظرا ألن الوضع سريع التطور ،قد يخضع
وخدمات الطيران الدولية ،مما قد يؤثر سلبًا على اإليرادات من هذه الخدمات .و ً
تأثير التفشي إلى حالة عدم التأكد ،مع عدم معرفة النطاق الكامل للتأثيرات المحتملة كما في تاريخ إصدار هذا التقرير.
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