شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات المستقل إلى
المساهمين
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع.
تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") ،وشركاتها التابعة
(يشار اليها معا ً بـ "المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31مارس  2016وبيانات الدخل والدخل
الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة
والمعلومات اإليضاحية األخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن إدارة الشركة االم هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية
وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت بسبب
الغش أو الخطأ.

مسؤولية مراقب الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية المجمعة استنادا ً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية التي
تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية المجمعة
خالية من األخطاء المادية.
يشتمل التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات المالية المجمعة .تستند
اإلجراءات المختارة إلى تقدير مراقب الحسابات ،بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت
تلك األخطاء بسبب الغش أو الخطأ .عند تقييم هذه المخاطر ،يأخذ مراقب الحسابات في االعتبار أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد
المجموعة للبيانات المالية المجمعة والعرض العادل لها ،وذلك من أجل وضع إجراءات تدقيق تتناسب مع الظروف ،ولكن ليس
بغرض التعبير عن رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية للمجموعة .ويشتمل التدقيق أيضا ً على تقييم مالئمة السياسات المحاسبية
المتبعة وصحة التقديرات المحاسبية التي أجرتها اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في  31مارس 2016
إيضاحات

مبيعات
تكلفة المبيعات
مجمل الربح
أرباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
إيرادات توزيعات أرباح
فوائد وإيرادات أخرى
ربح التقييم العادل لحصة الملكية المحتفظ بها سابقًا في شركة مشتراة
مصروفات عمومية وإدارية
خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
تكاليف تمويل
حصة في نتائج شركات زميلة
خسائر تحويل عمالت أجنبية

7

7
8

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

16
14

ربح السنة

17

الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

18

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
4

2016
دينار كويتي
162,124,251
)(104,779,834
────────
57,344,417
54,590
13,660,501
697,749
)(41,332,532
)(1,317,573
)(1,537,511
10,688,563
)(116,979
────────
38,141,225
)(844,779
)(150,000
────────
37,146,446
════════
24,714,826
12,431,620
────────
37,146,446
════════
 23.63فلس
════════

2015
دينار كويتي
109,217,885
)(76,160,181
────────
33,057,704
649,657
18,282,003
641,832
12,914,823
)(28,620,854
)(179,191
)(1,402,729
2,696,212
)(353,209
────────
37,686,248
)(1,203,294
)(150,000
────────
36,332,954
════════
31,348,603
4,984,351
────────
36,332,954
════════
 29.80فلس
════════

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31مارس 2016
إيضاحات

ربح السنة

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

37,146,446
────────

36,332,954
────────

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى:

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى سوف يعاد تصنيفها في بيان الدخل المجمع في فترات
الحقة:

-

موجودات مالية متاحة للبيع:
 صافي التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع صافي الربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع محول إلى بيان الدخل المجمع انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع محول إلى بيان الدخل المجمعحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

7
8

 فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة عن تحويل عمليات أجنبية المحول إلى بيان الدخل المجمع عند دمج األعمالصافي الربح (الخسارة) من تغطية صافي استثمار في عملية أجنبية

20

صافي (الخسائر) اإليرادات الشاملة األخرى التي سيعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع
في فترات الحقة

)(26,237,995
)(54,590
1,317,573
541,931

)(2,755,167
)(649,657
179,191
3,229,143

1,212,772
93,958
────────

12,336,334
134,292
)(3,829,280
────────

)(23,126,351

8,644,856

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة:
احتياطي إعادة تقييم موجودات
صافي (الخسائر) اإليرادات الشاملة األخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع
في فترات الحقة
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
5

)(125,267
────────

56,958
────────

)(125,267
────────
)(23,251,618
────────
13,894,828
════════

56,958
────────
8,701,814
────────
45,034,768
════════

903,805
12,991,023
────────
13,894,828
════════

34,628,074
10,406,694
────────
45,034,768
════════

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31مارس 2016

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

كما في  1أبريل 2015
ربح السنة
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
المحول إلى االحتياطيات
شراء أسهم خزينة
توزيعات أرباح مدفوعة الى الحصص غير
المسيطرة
توزيعات أرباح (ايضاح )14
تغيرات في ملكية شركات تابعة
كما في  31مارس 2016
كما في  1أبريل 2014
ربح السنة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
إجمالي اإليرادات (الخسائر) الشاملة للسنة
المحول إلى االحتياطيات
شراء أسهم خزينة
توزيعات أرباح (إيضاح )14
الحصص غير المسيطرة الناتجة من دمج
االعمال
التغيرات في ملكية شركات تابعة
كما في  31مارس 2015

رأس المال
دينار كويتي

احتياطي
قانوني
دينار كويتي

احتياطي
اختياري
دينار كويتي

أسهم خزينة
دينار كويتي

احتياطي آخر
دينار كويتي

التغيرات
المتراكمة في
القيمة العادلة
دينار كويتي

الحصص
غير المسيطرة

احتياطي
تحويل
عمالت أجنبية
دينار كويتي

أرباح
محتفظ بها
دينار كويتي

مجموع
حقوق الملكية

اإلجمالي
الفرعي
دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

109,919,258
───────
-

16,412,430
───────
2,570,961
-

16,290,728
───────
2,570,961
-

)(10,094,908
───────
)(1,730,128

70,987
)(56,958
───────
)(56,958
-

116,245,079
)(24,856,822
───────
)(24,856,822
-

7,730,999
1,102,759
───────
1,102,759
-

68,827,897
24,714,826
───────
24,714,826
)(5,141,922
-

325,402,470
24,714,826
)(23,811,021
───────
903,805
)(1,730,128

98,961,521
12,431,620
559,403
───────
12,991,023
-

424,363,991
37,146,446
)(23,251,618
───────
13,894,828
)(1,730,128

───────
109,919,258
═══════

───────
18,983,391
═══════

───────
18,861,689
═══════

───────
)(11,825,036
═══════

110,300
───────
124,329
═══════

───────
91,388,257
═══════

───────
8,833,758
═══════

)(10,485,654
───────
77,915,147
═══════

)(10,485,654
110,300
───────
314,200,793
═══════

)(5,571,365
)(346,265
───────
106,034,914
═══════

)(5,571,365
)(10,485,654
)(235,965
───────
420,235,707
═══════

109,919,258
───────
-

13,142,240
───────
3,270,190
-

13,020,538
───────
3,270,190
-

)(9,429,389
───────
)(665,519
-

56,958
───────
56,958
-

119,448,250
)(3,203,171
───────
)(3,203,171
-

1,305,315
6,425,684
───────
6,425,684
-

54,549,663
31,348,603
───────
31,348,603
)(6,540,380
)(10,529,989

301,955,875
31,348,603
3,279,471
───────
34,628,074
)(665,519
)(10,529,989

8,145,269
4,984,351
5,422,343
───────
10,406,694
-

310,101,144
36,332,954
8,701,814
───────
45,034,768
)(665,519
)(10,529,989

───────
109,919,258
═══════

───────
16,412,430
═══════

───────
16,290,728
═══════

───────
)(10,094,908
═══════

14,029
───────
70,987
═══════

───────
116,245,079
═══════

───────
7,730,999
═══════

───────
68,827,897
═══════

14,029
───────
325,402,470
═══════

80,920,982
)(511,424
───────
98,961,521
═══════

80,920,982
)(497,395
───────
424,363,991
═══════

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جز ًءا من هذه المعلومات المالية المجمعة.
6

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31مارس 2016
إيضاحات

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بصافي التدفقات النقدية:
ربح محقق من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
حصة في نتائج شركات زميلة
الربح /الخسارة الناتجة من بيع عقار واالت ومعدات
ربح التقييم العادل لحصة ملكية محتفظ بها سابقا في شركة مشتراه
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
استهالك
إطفاء
تكاليف تمويل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

8

6
7
17
17

تعديالت على رأس المال العامل
مدينون تجاريون وارصدة مدينة اخرى
بضاعة
أرصدة ألطراف ذات عالقة
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
النقد الناتج من العمليات
ضرائب مدفوعة
مكافأة مجلس االدارة مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
شراء موجودات مالية متاحة للبيع
المحصل من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
حيازة استثمار في شركات زميلة
حيازة شركة تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم حيازته
شراء عقار واآلت ومعدات
المحصل من بيع عقار واآلت ومعدات
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

8

2016
دينار كويتي

دينار كويتي

38,141,225

37,686,248

)(54,590
)(10,688,563
)(5,186
)(510,297
1,317,573
6,752,273
1,884,492
1,537,511
1,750,538

)(649,657
)(2,696,212
)(12,914,823
)(1,451,905
179,191
4,364,524
1,414,647
1,402,729
689,346

────────

────────

40,124,976

28,024,088

1,931,189
)(2,161,528
240,523
423,741

5,844,084
)(3,962,357
4,659,728

────────

────────

40,558,901
)(1,203,294
)(150,000
)(211,721

34,565,543
)(874,049
)(150,000
)(391,734

────────

────────

38,993,886

33,149,760

────────

────────

)(2,281,207
804,620
)(23,371
)(259,130
)(5,515,099
37,702
1,353,935
────────

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة االستثمار

)(5,882,550
────────

أنشطة التمويل
صافي الحركة في قروض محددة األجل
توزيعات أرباح مدفوعة
شراء أسهم خزينة
سداد تكاليف تمويل
توزيعات أرباح إلى الحصص غير المسيطرة لشركة تابعة
الحركة في الحصص غير المسيطرة

)(5,274,199
)(9,818,685
)(1,730,128
)(1,201,880
)(5,571,365
)(346,265

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من انشطة التمويل
أثر تحويل عمالت اجنبية
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

5

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  25تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
7

2015

)(4,407,913
2,217,644
)(8,684
)(21,056,145
)(12,204,597
360,672
1,101,858
────────

)(33,997,165
────────

27,271,234
)(9,708,090
)(665,519
)(1,388,268
)(5,312,523
-

────────

────────

)(23,942,522

10,196,834

────────

────────

85,745
9,254,559
26,205,637

)(646,276
8,703,153
17,502,484

────────

────────

35,460,196
════════

26,205,637
════════

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31مارس 2016

1

معلومات حول الشركة
تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") وشركاتها
التابعة (يشار اليها معا ً بـ "المجموعة") للسنة المنتهية في  31مارس  2016وفقا ً لقرار مجلس اإلدارة في  10مايو  .2016ولمساهمي
الشركة األم صالحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بالجمعية العمومية السنوية بعد إصدارها.
الشركة األم هي شركة مساهمة عامة تأسست بموجب المرسوم األميري رقم  2004/432في  10نوفمبر  .2004تم إصدار أسهم
الشركة األم لالكتتاب العام بموجب القرار الوزاري رقم  2004/34بتاريخ  28نوفمبر  .2004إن أسهم الشركة األم مدرجة في سوق
الكويت لألوراق المالية.
إن عنوان المركز الرئيسي المسجل للشركة األم هو :طابق  ،26برج كيبكو ،شارع خالد بن الوليد ،الشرق ،ص.ب  ،29299الصفاة،
 13153الصفاة ،دولة الكويت.
تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم  1لسنة  2016في  24يناير  ،2016وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  1فبراير 2016
والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات رقم  25لسنة  ،2012والتعديالت الالحقة له .وفقا ً للمادة رقم ( ،)5سوف يتم تفعيل القانون
الجديد بأثر رجعي اعتبارا ً من  26نوفمبر  ،2012وسوف يستمر العمل بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  25لسنة  2012إلى أن يتم
إصدار الئحة تنفيذية جديدة.
يتم تنفيذ أنشطة الشركة األم طبقًا للنظام األساسي .فيما يلي األنشطة الرئيسية للشركة األم:







تصنيع كافة أنواع المواد الكيماوية والبتروكيماوية وأي مواد أخرى مشتقة عنها.
بيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير وتخزين هذه المواد والمشاركة في جميع النشاطات المتعلقة بذلك ،ويشمل ذلك إنشاء وتأجير
الخدمات الالزمة.
المساهمة في كل من شركة إيكويت للبتروكيماويات ش.م.ك( .مقفلة) والشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك( .مقفلة) والشركة
الكويتية للستايرين ش.م.ك( .مقفلة) والشركة الكويتية لألوليفينات ش.م.ك( .مقفلة).
المساهمة في الشركات الصناعية وكذلك أنشطة التمويل واإلدارة والمتاجرة في أسهمها.
تطوير مناطق حرفية وصناعية ومشروعات تطرحها الحكومة أو القطاع الخاص.
إقامة مشروعات صناعية أو المساهمة فيها بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الهيئة العامة للصناعة والجهات المعنية.

وللشركة األم مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ،ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها في الكويت أو في
الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

2.1

أساس اإلعداد
بيان االلتزام
تم إعداد المعلومات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
أساس القياس
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل ليشمل إعادة تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع وفقًا
للقيمة العادلة.
العملة الرئيسية وعملة العرض
تم عرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم.

2.2

التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق
التعديالت اآلتية على المعايير الدولية للتقارير المالية خالل السنة:

2.2

التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)

دورة التحسينات السنوية 2012-2010

باستثناء التحسينات المتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  2مدفوعات باألسهم الذي يسري على معامالت المدفوعات باألسهم في
تاريخ المنح الذي يبدأ في أو بعد  1يوليو  ،2014فإن كافة التحسينات االخرة تسري للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو
 .2014وقد قامت المجموعة بتطبيق هذه التحسينات للمرة األولى في هذه البيانات المالية المجمعة ،وتشمل ما يلي:

المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال
يسري هذا التعديل بأثر مستقبلي ويوضح أن كافة ترتيبات المقابل المحتمل المصنفة كمطلوبات (أو موجودات) ناتجة من دمج األعمال
يجب أن يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر سواء كانت ضمن أو لم تكن ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي
 .39إن ذلك يتسق مع السياسة المحاسبية الحالية للمجموعة ،وبالتالي فإن هذا التعديل لم يكن له أي تأثير على السياسة المحاسبية
للمجموعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  8قطاعات التشغيل
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:
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يجب على المنشأة اإلفصاح عن األحكام التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق معايير التجميع في الفقرة  12من المعيار الدولي
للتقارير المالية  ،8بما في ذلك وصف مختصر لقطاعات التشغيل التي تم تجميعها والخصائص االقتصادية (على سبيل المثال،
المبيعات والهوامش اإلجمالية) المستخدمة في تقييم ما إذا كانت القطاعات "متماثلة".



ينبغي اإلفصاح عن مطابقة موجودات القطاع مقابل إجمالي الموجودات فقط إذا تم رفع تقرير حول المطابقة إلى مسئول اتخاذ
قرارات التشغيل ،بشكل مماثل لإلفصاحات الالزمة لمطلوبات القطاع .لم يكن لهذا التعديل أي تأثير على البيانات المالية المحمعة
خالل الفترة الحالية.

معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  :38الموجودات غير الملموسة

يسري التعديل بأثر رجعي ويوضح في معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  38إمكانية إعادة تقييم األصل بالرجوع
إلى البيانات الملحوظة من خالل تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل مقابل القيمة السوقية ،أو تحديد القيمة السوقية للقيمة الدفترية
وتعديل إجمال ي القيمة الدفترية بناءا عليها على أساس نسبي بحيث تساوي القيمة الدفترية لألصل قيمته السوقية .إضافة إلى ذلك ،يمثل
االستهالك أو اإلطفاء المتراكم الفرق بين االجمالي والقيمة الدفترية لألصل .إن هذا التعديل لم يكن له أي تأثير على تعديالت إعادة
التقييم المسجلة من قبل المجموعة خالل الفترة الحالية.

معيار المحاسبة الدولي  24إفصاحات الطرف ذي عالقة

يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  2014ويوضح أن شركة اإلدارة (شركة تقدم خدمات
موظفي اإلدارة العليا) تمثل طرفا ً ذي عالقة يخضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة .إضافةً إلى ذلك ،فإنه يتعين على المنشأة التي
تستعين بشركات إدارة اإلفصاح عن المصروفات المتكبدة لخدمات اإلدارة .إن هذا التعديل ليس له عالقة بالمجموعة حيث ان
المجموعة ال تتلقى أي خدمات إدارة من شركات أخرى.

دورة التحسينات السنوية 2013-2011

تسري هذه التحسينات اعتبارا من  1يوليو  2014وقد قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ألول مرة في هذه البيانات المالية
المجمعة ،وتتضمن ما يلي:

المعيار الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال

يسري هذا التعديل بأثر مستقبلي ويوضح في نطاق االستثناءات في المعيار الدولي للتقارير المالية  3ما يلي:
 أن الترتيبات المشتركة  -التي ال تقتصر على شركات المحاصة -خارج نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  ،3و
 يسري نطاق االستثناءات على محاسبة البيانات المالية للترتيبات المشتركة نفسها.
إن شركة القرين للصناعات البتروكيماوية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة ال تمثل ترتيبا مشتركة وبالتالي فإن هذا التعديل ليس له صلة
بالمجموعة وشركاتها التابعة.
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2.2

التغيرات في السياسة المحاسبية واإلفصاحات (تتمة)
دورة التحسينات السنوية ( 2013-2011تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية  13قياس القيمة العادلة

يسري التعديل في المستقبل ويوضح أنه ال يمكن تطبيق االستثناء للمحافظ في المعيار الدولي للتقارير المالية  13على الموجودات
والمطلوبات المالية فقط ولكن أيضا على العقود األخرى ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  .39ال تطبق المجموعة استثناء المحفظة
الوارد في المعير الدولي للتقارير المالية .13

إن تطبيق التعديالت الموضحة أعاله لم يكن له أي تأثير على المركز او االداء المالي للمجموعة.

2.3

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة .إن هذه القائمة من المعايير هي تلك
التي تتوقع المجموعة بصورة معقولة أن يكون لها تأثير على اإلفصاحات أو المركز أو األداء المالي لها عند تطبيقها في المستقبل.

المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الصيغة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية في يوليو  2014الذي يحل
محل معيار المحاسبة الدولي  39االدوات المالية :التحقق والقياس ،وكافة االصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية  .9يضم
المعيار الدولي للتقارير المالية  9كافة الجوانب الثالث لمشروع المحاسبة عن االدوات المالية :التصنيف والقياس وانخفاض القيمة
ومحاسبة التغطية .يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  9للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق
المبكر .باستثناء محاسبة التغطية ،يجب التطبيق بأثر رجعي إال أن عرض معلومات المقارنة ليس الزاميا .فيما يتعلق بمحاسبة
التغطية ،تسري المتطلبات بشكل عام في المستقبل ،مع بعض االستثناءات المحدودة .تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الجديد في
تاريخ السريان المطلوب.

المعيار الدولي للتقارير المالية  15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  15في مايو  2014ويقدم نموذجا جديدا مكونا من خمس خطوات ينطبق على اإليرادات
الناتجة من العقود مع العمالء .وبموجب هذا المعيار تتحقق اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون لها أحقية فيه
مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل .وتقدم المبادئ الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  15طريقة أكثر منهجية لقياس
وتحقق اإليرادات .ينطبق معيار اإليرادات الجديد على كافة الشركات ويحل محل كافة متطلبات تحقق اإليرادات الحالية بموجب
المعايير الدولية للتقارير المالية .ويلزم إما التطبيق الكامل أو المعدل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018
مع السماح بالتطبيق المبكر .تعمل المجموعة حاليا على تقييم أثر المعيار الدولي للتقارير المالية  15وتعتزم تطبيق المعيار الجديد في
تاريخ السريان المطلوب.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  :38توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء

تسري هذه التعديالت بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2016مع السماح بالتطبيق المبكر .وتوضح
التعديالت أساس معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  38الذي يشير إلى أن اإليرادات تعكس نمط المزايا االقتصادية
الناتجة من تشغيل األعمال (التي يمثل األصل جزءا منها) بدال من المزايا االقتصادية المستهلكة من خالل استخدام األصل .نتيجة
لذلك ،ال يمكن استخدام طريقة تعتمد على اإليرادات الستهالك العقار واآلالت والمعدات؛ وال يجوز استخدامها إال في ظروف محدودة
للغاية إلطفاء الموجودات غير الملموسة .ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة في ضوء عدم استخدام
المجموعة لطريقة تعتمد على اإليرادات في استهالك موجوداتها غير المتداولة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المستقلة

تتيح هذه التعديالت للشركات تطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن االستثمارات في الشركات التابعة وشركات المحاصة
والشركات الزميلة في بياناتها المالية المستقلة .إن الشركات التي تطبق بالفعل المعايير الدولية للتقارير المالية وتختار االنتقال لتطبيق
طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المستقلة سوف يكون عليها تطبيق ذلك التغيير بأثر رجعي .وبالنسبة للشركات التي تقوم
بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة وتختار تطبيق طريقة حقوق الملكية في بياناتها المالية المستقلة ،فينبغي عليها تطبيق
هذه الطريقة اعتبارا من تاريخ االنتقال لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية .تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير  2016مع السماح بالتطبيق المبكر لها .لن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

2.3

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية  7األدوات المالية :اإلفصاحات
يوضح التعديل أن عقد الخدمات الذي يتضمن أتعابًا يمكن أن يمثل سيطرة مستمرة على أصل مالي .ويجب على الشركة تقييم طبيعة
األتعاب والترتيب مقابل اإلرشادات المتعلقة بالسيطرة المستمرة الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  7لكي يتم تقييم ما إذا كانت
اإلفصاحات مطلوبة أم ال .كما يجب تقييم عقود الخدمات لتحديد تلك العقود التي تشكل سيطرة مستمرة على أن يتم ذلك بأثر رجعي.
على الرغم من ذلك ،فال توجد ضرورة لعرض اإلفصاحات المطلوبة ألية فترة تبدأ قبل الفترة السنوية التي تقوم فيها الشركة بتطبيق
التعديالت ألول مرة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود التأجير
يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  16لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019ويسمح بالتطبيق المبكر ،ولكن
فيما يتعلق فقط بالمعيار الدولي للتقارير المالية  "15إيرادات من عقود مع عمالء".

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1مبادرة اإلفصاح
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تعمل التعديالت على معيار المحاسبة الدولي " 1عرض البيانات المالية" على توضيح متطلبات معيار المحاسبة الدولي  1الحالية دون
تغييرها بصورة جوهرية .توضح التعديالت ما يلي:
 -1متطلبات التأثير المادي في معيار المحاسبة الدولي 1
 -2يجوز تقسيم البنود المحددة في بيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي
 -3لدى الشركات المرونة فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية
إضافة إلى ذلك ،توضح التعديالت المتطلبات التي تنطبق عند عرض قيم اإلجمالي الفرعي اإلضافية في بيان المركز المالي وبيان
الدخل الشامل .تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2016مع السماح بالتطبيق المبكر .ليس من
المتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.
تنوي المجموعة تطبيق هذه التعديالت عندما تصبح سارية المفعول .اال ان المجموعة ال تتوقع أي تأثير مادي من تطبيق هذه التعديالت
على مركزها او أداءها المالي.

3

السياسات المحاسبية الهامة
أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للمجموعة وشركاتها التابعة (الشركات المستثمر فيها والتي تخضع لسيطرة الشركة
األم) بما في ذلك الشركات ذات األغراض الخاصة .تنشأ السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات
متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة
المستثمر فيها .وبصورة محددة ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:




سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصللة الخاصلة
بالشركة المستثمر فيها)
تعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها

عندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة
المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:




الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى
حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أساس التجميع (تتمة)
تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في
عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة .يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة
وتتوقف هذه السيطرة عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .ويتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في البيانات المالية المجمعة من تاريخ حصول المجموعة
على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة
حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة .ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات المالية للشركات
التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .ويتم استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين
شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل
عند التجميع.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة
والبنود األخرى لحقوق الملكية؛ في حين يتم تحقق أي أرباح أو خسائر ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر .ويتحقق أي استثمار محتفظ به
بالقيمة العادلة .تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في  31مارس  .2016فيما يلي
الشركات التابعة للمجموعة:
الملكية القانونية %

اسم الشركة

بلد التأسيس

2016

2015

الشركة المتحدة للبتروكيماويات ش.م.ك( .مقفلة)
شركة القرين للصناعات البالستيكية ش.م.ك (مقفلة)
شركة القرين لصناعة المواد األولية ش.م.ك (مقفلة)

96.00%
94.00%
94.00%

96.00%
94.00%
94.00%

الكويت
الكويت
الكويت

الشركة المتحدة للمشروعات النفطية ش.م.ك( .مقفلة)
الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية ش.م.س.
(سدافكو)

47.50%

45.47%

40.11%

40.11%

الكويت
المملكة العربية
السعودية

األنشطة الرئيسية

أنشطة االستثمار
تصنيع المواد البالستيكية
تصنيع المواد الكيمائية
المتاجرة في المنتجات
الكيميائية
تصنيع األلبان والمواد
الغذائية

دمج األعمال والشهرة
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية .تقاس تكلفة الحيازة وفقا ً لمجموع المقابل المحول ،ويقاس بالقيمة
العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة .بالنسبة لكل عملية دمج أعمال ،يقوم المشتري بقياس
الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المحددة للشركة
المشتراة .تدرج تكاليف الحيازة المتكبدة في المصروفات اإلدارية.
عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال ،تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب وفقا ً
للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة .يتضمن هذا الفصل بين المشتقات المتضمنة في
العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
عند تحقيق دمج األعمال على مراحل ،فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقا ً في الشركة
المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة من خالل بيان الدخل المجمع.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
دمج األعمال والشهرة (تتمة)
إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة .إن التغيرات الالحقة في القيمة
العادلة للمقابل المحتمل الذي من المقدر أن يكون أصال أو التزاما سوف يتم إدراجها وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي  39إما في األرباح
أو الخسائر أو كتغير في اإليرادات الشاملة األخرى .عند تصنيف المقابل المحتمل كحقوق ملكية ،ال يجب أن يعاد قياسه حتى يتم
تسويته نهائيا ً ضمن حقوق الملكية.
يتم قياس الشهرة مبدئيا ً بالتكلفة التي تمثل الزيادة في إجمالي المقابل المحول والقيمة المسجلة للحصص غير المسيطرة عن صافي
الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة .في حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة التي تم
حيازتها عن إجمالي المقابل المحول ،يتحقق الفرق في بيان الدخل المجمع.
بعد التسجيل المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا ً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة .لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم
توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال ،من تاريخ الحيازة ،إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد للمجموعة التي من المتوقع أن
تستفيد من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى هذه الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة ،يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات
المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد العمليات .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه
الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
األدوات المالية
الموجودات المالية

التحقق المبدئي والقياس

يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  39كـ "موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر" أو "موجودات مالية متاحة للبيع" أو "قروض ومدينون" أو "مشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة" ،متى
كان ذلك مناسباً .تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقق المبدئي .لم تقم المجموعة بتصنيف أي من موجوداتها المالية
كمحتفظ بها حتى االستحقاق.
يتم تسجيل كافة الموجودات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة باستثناء في حالة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل بيان الدخل.
إن مشللتريات الموجللودات الماليللة بالطريقللة االعتياديللة تتحقللق باسللتخدام طريقللة تللاريخ المتللاجرة المحاسللبية .إن مشللتريات أو مبيعللات
الموجودات المالية بالطريقة االعتيادية هي مشتريات ومبيعات الموجودات الماليلة التلي تتطللب تسلليم األصلل ضلمن النطلاق الزمنلي
المحدد عموما ً من خالل اللوائح أو األعراف السائدة في السوق.
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة النقد والودائع قصيرة األجل والمدينين التجاريين والذمم المدينة األخرى والمستحق من طرف
ذي عالقة والموجودات المالية المتاحة للبيع.
لم تقم المجموعة بتصنيف أي من الموجودات المالية كـ "مشتقات مصنفة كأدوات تغطية" عند البداية عند التحقق المبدئي.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي:

موجودات مالية متاحة للبيع

تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع األسهم وأوراق الدين المالية .إن االستثمارات في األسهم المصنفة كمتاحة للبيع هي تلك
االستثمارات التي لم تصنف على أنها محتفظ بها ألغراض المتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
كما أن أوراق الدين المالية في هذه الفئة هي تلك االستثمارات التي يكون هناك نية في االحتفاظ بها لمدة غير محددة من الوقت والتي
يمكن أن يتم بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة أو للتوافق مع التغيرات في ظروف السوق.
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لسياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)

القياس الالحق (تتمة)
موجودات مالية متاحة للبيع (تتمة)

بعد التحقق المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحقا ً بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح أو الخسائر غير المحققة
كإيرادات شاملة أخرى حتى يتم استبعاد االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة في بيان الدخل
المجمع أو تحديد انخفاض قيمة ذلك االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة إلى بيان الدخل المجمع.
تدرج الموجودات المالية المتاحة للبيع والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق فيها بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القيمة،
إن وجدت.

قروض ومدينون

تمثل القروض والمدينون موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة لتحديدها وغير مدرجة في سوق نشط .بعد القياس
المبدئي ،يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا ً انخفاض القيمة .يتم
احتساب التكلفة المطفأة من خالل احتساب أي خصم أو عالوة من الحيازة والرسوم أو التكاليف التي تمثل جزءا ً ال يتجزأ من طريقة
معدل الفائدة الفعلي .يدرج إطفاء طريقة معدل الفائدة الفعلي ضمن بيان الدخل المجمع .تدرج الخسائر الناتجة من انخفاض القيمة في
بيان الدخل المجمع.
13

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31مارس 2016
تصنف المجم وعة النقد والودائع قصيرة األجل والودائع محددة األجل لدى البنوك واإليرادات المستحقة والذمم المدينة األخرى
والمستحق من طرف ذي عالقة كقروض ومدينين.

النقد والنقد المعادل

يتضمن النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي المجمع النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل ذات فترة
صا الحساب المكشوف لدى البنك.
استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل ناق ً

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

تتحقق األرصدة المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
صا مخصص لخسائر انخفاض القيمة.
معدل الفائدة الفعلي ناق ً

التكلفة المطفأة

تحتسب التكلفة المطفأة بعد مراعاة أي خصم أو عالوة عند الحيازة واألتعاب أو التكاليف التي تشكل جز ًءا ال يتجزأ من طريقة معدل
الفائدة الفعلي .يتحقق إطفاء طريقة معدل الفائدة الفعلي والخسائر الناتجة من انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع.

عدم تحقق الموجودات المالية

ال يتم تحقق أصل مالي (أو جز ًءا من األصل المالي أو جز ًءا من مجموعة موجودات مالية مماثلة أو ما ينطبق عليه ذلك) عندما:
 ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
 تقوم المجموعة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو بالمقابل تتحمل التزاما بدفع التدفقات النقدية المستلمة
بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما (أ) أن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر
والمزايا الهامة لألصل أو (ب) لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت
السيطرة على هذا األصل.
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تقوم بالدخول في ترتيب "القبض والدفع" ولم تقم
بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم تفقد السيطرة على األصل ،يتم تسجيل األصل بمقدار استمرار
المجموعة في السيطرة على األصل.
في هذه الحالة ،تقوم المجموعة أيضا َ بتسجيل االلتزام ذي الصلة .ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس
الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة .عندما يكون استمرار السيطرة في شكل ضمان على األصل المحول ،فإن مقدار
استمرار المجموعة في السيطرة على األصل يقاس بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مقابل قد يتعين على المجموعة دفعه
أيهما أقل.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)

انخفاض قيمة الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصال ماليا أو مجموعة
موجودات مالية قد انخفضت قيمتها .يعتبر أن األصل المالي أو مجموعة موجودات مالية قد انخفضت قيمتها فقط إذا ما توفر دليل
موضوعي على انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق المبدئي لألصل ("حدث خسارة" متكبدة) ويكون لحدث
الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية والذي يمكن قياسه بصورة
موثوق منها .قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على مواجهة المقترض أو مجموعة المقترضين لصعوبة مالية
جوهرية ،أو تقصير أو تأخير في سداد الدفعات األساسية أو الفوائد أو احتمال إشهار إفالسهم أو الترتيبات المالية األخرى وعندما
تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاضًا يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات المرتبطة بالمتأخرات
أو التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التأخير.

موجودات مالية متاحة للبيع

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية بتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على
أن اصل مالي متاح للبيع أو مجموعة موجودات مالية متاحة للبيع قد تعرضت لالنخفاض في القيمة.
بالنسبة لالستثمارات في أسهم والمصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ،يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض كبير أو
متواصل في القيمة العادلة لالستثمار في األسهم دون تكلفته .في حالة وجود دليل على انخفاض القيمة ،يتم استبعاد الخسائر المتراكمة
 المقاسة بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أية خسائر من انخفاض قيمة تلك الموجودات المالية المتاحة للبيعالمدرجة سابقا ً في بيان الدخل المجمع  -من اإليرادات الشاملة األخرى مع إدراجها في بيان الدخل المجمع .إن خسائر انخفاض قيمة
االستثمارات في أسهم ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل المجمع ،وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد انخفاض القيمة مباشرة ً في
اإليرادات الشاملة األخرى.
بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع ،يتم تقييم االنخفاض في القيمة استنادا ً إلى نفس المعايير المستخدمة للموجودات المالية
المدرجة بالتكلفة المطفأة .ومع ذلك ،فإن المبلغ المسجل النخفاض القيمة يمثل الخسائر المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة
المطفأة والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا ً خسائر انخفاض القيمة لذلك االستثمار والمسجلة سابقا ً في بيان الدخل المجمع.
المطلوبات المالية

التحقق المبدئي والقياس

يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  39كـ "مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر أو قروض وسلف أو كمشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة" ،متى كان ذلك مناسباً .تحدد المجموعة
تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقق المبدئي.
تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلف ،زائدا ً تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرةً.
تصنف المجموعة مطلوباتها المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كدائنين وذمم دائنة أخرى وقروض
محددة األجل وحساب مكشوف لدى البنك.
لم تقم المجموعة بتصنيف أي من المطلوبات المالية كـ "مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" أو "مشتقات" في
البداية عند التحقق المبدئي.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المطلوبات المالية (تتمة)

القياس الالحق

إن القياس الالحق للمطلوبات المالية يعتمد على تصنيفها كالتالي:

مطلوبات مالية بخالف المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

بعد التحقق المبدئي ،يتم الحقا قياس المطلوبات المالية بخالف تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .تدرج األرباح والخسائر في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق المطلوبات وكذلك من
خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.

التكلفة المطفأة

تحتسب التكلفة المطفأة من خالل احتساب أي خصم أو عالوة عند الحيازة واألتعاب أو التكاليف التي تمثل جز ًءا ال يتجزأ من معدل
الفائدة الفعلي .يدرج إطفاء طريقة معدل الفائدة الفعلي ضمن تكلفة التمويل في بيان الدخل المجمع.

دائنون وذمم دائنة أخرى

يتم تسجيل المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل لقاء بضائع او خدمات مستلمة ،سواء صدرت بها فواتير من المورد أو لم
تصدر .يصنف الدائنون كمطلوبات متداولة إذا كانت المدفوعات مستحقة خالل سنة واحدة أو أقل (أو في دورة التشغيل العادية
لألعمال إذا كانت أطول) .إذا لم تكن كذلك ،تصنف أرصدة الدائنين كمطلوبات غير متداولة.

قروض محددة األجل

بعد التحقق المبدئي ،تقاس القروض التي تحمل فائدة الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ويدرج أي فرق بين
المتحصالت (بالصافي بعد تكاليف المعاملة) وقيمة االسترداد في بيان الدخل المجمع على مدى فترة القروض.
تتحقق الرسوم المدفوعة للحصول على تسهيالت القروض كتكاليف معاملة للقروض إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل سحب
جزء من التسهيل أو التسهيل بأكمله .وفي هذه الحالة ،تؤجل الرسوم حتى يحدث السحب .وإلى الحد الذي ال يكون فيه دليل على أنه
من المحتمل سحب جزء من التسهيل أو التسهيل بأكمله ،تتم رسملة الرسوم كمدفوعات مقد ًما لخدمات السيولة وتطفأ على مدى فترة
التسهيل الذي تتعلق به.

عدم تحقق المطلوبات المالية

يتم عدم تحقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه .عند استبدال
التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ،أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري ،يتم
معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجديد ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في
بيان الدخل المجمع.
المقاصة
تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عند وجود حق قانوني نافذ
بإجراء المقاصة على المبالغ المسجلة وتتوفر النية للسداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد االلتزامات في آن واحد.
وينبغي أال يتوقف الحق النافذ على أحداث مستقبلية وينبغي أن يكون نافذًا في سياق األعمال الطبيعي وفي حالة تعرض المجموعة أو
الطرف المقابل للعجز أو اإلعسار أو اإلفالس.
القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس االدوات المالية مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقارير مالية.
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منتظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية:
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
القيمة العادلة (تتمة)
البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو

البيع أو النقل في غير السوق الرئيسي ،أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير األصل
أو االلتزام ،بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى .يراعي قياس القيمة العادلة للموجودات
غير المالية ق درة المشاركين في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل بأعلى وأفضل مستوى له ،أو من خالل
بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى استخدام
للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية المجمعة ضمن الجدول
الهرمي للقيمة العادلة ،والمبين كما يلي ،استنادا ً إلى أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:




المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة ملحو ً
ظا
بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
المستوى  : 3أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا جوهريا على قياس القيمة العادلة غير
ملحوظ.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر ،تحدد المجموعة ما اذا كانت التحويالت قد
حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استنادا ً إلى أقل مستوى من المدخالت ذي التأثير الهام على
قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقارير مالية.
البضاعة
يتم إدراج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .والتكاليف هي تلك المصروفات المتكبدة في الوصول بكل
منتج إلى مكانه وحالته الحالية وباستثناء تكاليف االقتراض .تتحدد التكلفة باستخدام طريقة أساس المتوسط المرجح للتكلفة.
 تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجحمواد خام ومواد استهالكية وبضاعة بغرض إعادة البيع
 تكلفة المواد المباشرة والعمالة المباشرة زائدًا المصروفات غير المباشرةبضاعة جاهزة
المتعلقة بها استنادًا إلى مستوى النشاط العادي
صا أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها عند اإلتمام والبيع.
يستند صافي القيمة الممكن تحقيقها إلى سعر البيع المقدر ناق ً
استثمار في شركات زميلة
سا .والتأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات
الشركة الزميلة هي شركة تمارس عليها المجموعة
تأثيرا ملمو ً
ً
المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها دون ممارسة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

3

وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيًا ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لكي يتم إدراج التغيرات
في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة
الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة.

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

استثمار في شركات زميلة (تتمة)
يعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .يتم عرض أي تغير في اإليرادات الشاملة األخرى
لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك عند حدوث تغير تم إدراجه مباشرة
في حقوق ملكية الشركة الزميلة ،تقيد المجموعة حصتها في أي تغيرات ويتم اإلفصاح عن هذه الحصة ضمن بيان التغيرات في
حقوق الملكية المجمع ،متى كان ذلك مناسباً .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة
والشركة الزميلة بمقدار الحصة في الشركة الزميلة.
يدرج إجمالي حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر لشركة زميلة في مقدمة بيان الدخل المجمع ويتم اإلفصاح عنها ضمن "حصة
في نتائج شركات زميلة".
يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لفترة التقارير المالية نفسها التي للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لكي تتوافق
السياسات المحاسبية لها مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري قيد خسارة انخفاض في القيمة إضافية الستثمار
المجموعة في الشركة الزميلة .تحدد المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة
االستثمار في الشركة الزميلة .في حالة وجود مثل هذا الدليل ،تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن
استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية ثم تدرج الخسارة في "خسارة انخفاض قيمة شركات زميلة" في بيان الدخل المجمع.
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عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة ،تقوم الم جموعة بقياس وإدراج أي استثمار متبقي بقيمته العادلة .يدرج أي فرق بين
القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في بيان الدخل
المجمع.
عقار وآالت ومعدات
يدرج العقار واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .يتم إدراج
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وال يتم استهالكها.
يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
مبنى
آالت وماكينات ومعدات
أثاث ومعدات مكتبية وتركيبات
أجهزة كمبيوتر
سيارات

 50سنة
 25-3سنة
 10-4سنوات
 3سنوات
 6-4سنوات

تتكون التكلفة المبدئية للعقار واآلالت والمعدات من سعر الشراء والتكاليف المتعلقة مباشرة بالوصول ببند العقار واآلالت والمعدات
إلى موقعه وحالته التشغيلية .يتم تحميل اإلنفاق المتكبد بعد تشغيل العقار واآلالت والمعدات مثل تكاليف اإلصالحات والصيانة
والتجديد عادة على بيان الدخل المجمع في الفترة التي يتم فيها تكبد التكاليف .وفي الحاالت التي يمكن فيها بوضوح تحديد تسبب
المصروفات في زيا دة المنافع االقتصادية المستقبلية التي من المتوقع الحصول عليها من استخدام بند العقار واآلالت والمعدات بما
سا ،تتم رسملة المصروفات كتكلفة إضافية للعقار واآلالت والمعدات.
يزيد عن مستوى أدائه المقدر أسا ً
يتم مراجعة القيم الدفترية للعقار واآلالت والمعدات لغرض تحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في
الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها .فإذا ما ظهرت تلك المؤشرات ،وإذا كانت هذه القيم الدفترية أكثر من المبالغ
الممكن استردادها ،تخفض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها التي تمثل القيمة العادلة ناقصا ً التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء
االستخدام أيهما أكبر.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقار وآالت ومعدات (تتمة)
إن بند العقار واآلالت والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا ً يتم عدم تحققه عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية
من استخدامه أو بيعه .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم تحقق األصل (المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة
الدفترية لألصل) في بيان الدخل المجمع في السنة التي يتم فيها عدم تحقق األصل .تتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية
وطرق االستهالك في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على أساس مستقبلي متى كان ذلك مالئ ًما.
موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم حيازتها عند التحقق المبدئي بالتكلفة .إن تكلفة الموجودات غير الملموسة التي يتم
حيازتها في دمج لألعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ الحيازة .وبعد التحقق المبدئي يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة
ناقصا ً أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة .ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة التي يتم إنتاجها داخليًا
باستثناء تكاليف التطوير المرسملة وتحتسب كمصروفات عند تكبدها.
يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كمحددة أو غير محددة المدة .واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير
الملموسة هي كما يلي:
غير محدد
 15-3سنة
 15سنة

عالمة تجارية
حقوق استئجار
عالقة مع عمالء

تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية محددة على مدى أعمارها االقتصادية اإلنتاجية ويتم تقييمها لغرض تحديد أي
انخفاض في القيمة في حالة وجود ما يشير إلى انخفاض قيمة األصل غير الملموس .يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات
غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة مالية على األقل .إن التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو النمط
المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية من الموجودات يتم المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو
مالئم ،حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم إدراج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار
المحددة في بيان الدخل المجمع في فئة المصروفات المتسقة مع وظيفة األصل غير الملموس.
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويًا بغرض تحديد أي انخفاض في القيمة سواء على
أساس فردي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد .ومثل هذه الموجودات ال يتم إطفاؤها .وتتم مراجعة العمر اإلنتاجي لألصل غير
الملموس ذي العمر اإلنتاجي غير المحدد سنويًا بغرض تحديد ما إذا كان تقييم العمر غير المحدد ال يزال مؤيدًا أم ال .وفي حالة عدم
تأييده ،يتم تغيير تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق أصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل،
وتدرج هذه األرباح أو الخسائر في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل.
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انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد تنخفض قيمته .إذا ما ظهر
مثل ذلك المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ المقدر الممكن
استرداده لهذا األصل .إن القيمة الممكن استردادها لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا ً التكاليف حتى البيع
أو القيمة أثناء االستخدام ،أيهما أكبر ،ويتم تحديدها لكل أصل فردي ما لم يكن األصل منت ًجا لتدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن تلك
التي تنتجها الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى وعندئذ يتم تقييم القيمة الممكن استردادها كجزء من وحدة إنتاج النقد التي
ينتمي إليها األصل .عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما (أو وحدة إنتاج النقد) عن المبلغ الممكن استرداده ،يعتبر األصل قد انخفضت
قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها .عند تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة حتى قيمتها
الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل (أو وحدة إنتاج النقد).
عند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً التكاليف حتى البيع ،يتم استخدام نموذج تقييم مناسب .إن هذه العمليات الحسابية يتم تأييدها بمؤشرات
القيمة العادلة المتاحة.

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا ً لم تعد
موجودة أو قد انخفضت .فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر ،تكون القيمة الممكن استردادها هي القيمة الممكن استردادها لألصل منذ
إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة .في هذه الحالة ،تزيد القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته الممكن استردادها .وال يمكن أن تتجاوز
القيمة الدفترية بعد الزيادة القيمة الدفترية التي ليتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة
لألصل في السنوات السابقة .يتم تسجيل العكس في بيان الدخل المجمع .وبعد العكس ،يتم تعديل مصروفات االستهالك في السنوات
صا أي قيمة تخريدية على أساس منتظم على مدى عمره اإلنتاجي المتبقي.
المستقبلية لتوزيع القيمة الدفترية المعدلة لألصل ناق ً
المخصصات
يتم احتساب المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي ناتج عن حدث وقع من قبل ،ويكون من
المحتمل أن تكون هناك ضرورة لتدفق الموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام ومن الممكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة
موثوق منها.
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ال يتم احتساب المخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية .وفي حالة وجود عدد من االلتزامات المماثلة ،يتم تحديد احتمالية ضرورة
التدفق للموارد للتسوية عن طريق مراعاة فئة االلتزامات ككل .يتحقق المخصص عندما تكون احتمالية التدفق للموارد فيما يتعلق بأي
بند متضمن في الفئة نفسها من االلتزامات احتمالية ضئيلة.
يتم قياس المخصصات بال قيمة الحالية للمصروفات المتوقع أن تكون ضرورية لتسوية االلتزام باستخدام معدل ما قبل الضريبة يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة بااللتزام.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم احتساب مخصص للمبالغ المستحقة إلى الموظفين طبقا ً لقانون العمـل الكويتي وعقود الموظفين .إن هذا االلتزام غير الممـول
يمثل المبلغ المستحق لكل موظف ،فيما لو تم إنهـاء خدماته بشكل جبري في تاريخ التقارير المالية.
أسهم الخزينة
تشمل أسهم الخزينة األسهم المصدرة الخاصة بالشركة األم والتي أعيد حيازتها من قبل المجموعة ولكن لم يتم إعادة إصدارها أو
إلغائها بعد .تتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة .وبموجب هذه الطريقة ،يتم تحميل المتوسط المرجح لتكلفة األسهم
المعاد حيازتها على حساب مقابل ضمن حقوق الملكية .وعند إعادة إصدار أسهم الخزينة ،يتم إدراج األرباح في حساب مقابل ضمن
حقوق الملكية وهو "احتياطي أسهم الخزينة" غير القابل للتوزيع .يتم تحميل أية خسائر محققة على الحساب نفسه وفقًا لرصيد االئتمان
في ذلك الحساب .ويتم تحميل أية خسائر إضافية على األرباح المحتفظ بها يليها االحتياطي القانوني واالختياري .وتستخدم أي أرباح
محققة الحقا من بيع أسهم الخزينة أوال في مقاصة أي خسائر مسجلة سابقا في االحتياطيات يليها االرباح المحتفظ بها ثم حساب
احتياطي أسهم الخزينة .وال يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية على هذه األسهم .وإصدار توزيعات أرباح األسهم يزيد من عدد أسهم
الخزينة نسبيا ويقلل من متوسط التكلفة للسهم دون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
تحويل العمالت األجنبية
تحدد كل منشأة بالمجموعة عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل منشأة باستخدام هذه العملة الرئيسية.
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت االجنبية مبدئيا ً بأسعار العمالت الرئيسية السائدة في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية إلى الدينار الكويتي في تاريخ التقارير المالية وفقا ً ألسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ.
تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في بيان الدخل المجمع.
تحول الموجودات والمطلوبات غير النقدية بعمالت أجنبية المدرجة بالقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي وفقا ً ألسعار صرف العمالت
األجنبية السائدة في تاريخ تحديد القيمة .في حالة الموجودات غير النقدية التي تم إدراج التغير في قيمتها العادلة مباشرة في االيرادات
الشاملة األخرى ،يتم تسجيل فروق أسعار الصرف األجنبي مباشرة في ايرادات شاملة أخرى ،وبالنسبة للموجودات غير النقدية التي
تم إدراج التغير في قيمتها العادلة مباشرة في بيان الدخل المجمع ،تدرج كافة الفروق في بيان الدخل المجمع.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تحويل العمالت األجنبية (تتمة)
يتم تحويل الموجودات (وتتضمن الشهرة) والمطلوبات النقدية وغير النقدية للشركات األجنبية وفقا ً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ
التقارير المالية .يتم تحويل نتائج التشغيل لتلك الشركات بمتوسط أسعار الصرف للسنة ،ويتم إدراج الفروق الناتجة عن التحويل ضمن
اإليرادات الشاملة األخرى (احتياطي تحويل العمالت األجنبية) حتى تاريخ بيع الشركة األجنبية .عند بيع شركة أجنبية ،يتم تسجيل بند
اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بتلك الشركة األجنبية في بيان الدخل المجمع.
األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التغطية

التحقق المبدئي والقياس الالحق

تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل عقود مبادلة العمالت األجنبية لتغطية المخاطر التي تتعلق بالعمالت األجنبية .وتتحقق
مثل هذه األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المالية المشتقة ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة .يتم
إدراج المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.
تؤخذ أي أرباح أو خسائر ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة ً إلى بيان الدخل المجمع باستثناء الجزء الفعال من
تغطيات التدفقات النقدية والذي يتم إدراجه في اإليرادات الشاملة األخرى ويعاد تصنيفه الحقًا إلى بيان الدخل المجمع عندما يؤثر البند
الذي تتم تغطيته على األرباح او الخسائر.
ألغراض محاسبة التغطية ،تصنف معامالت التغطية في فئتين:




معامالت تغطية القيمة العادلة التي توفر تغطية ضد مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات محققة أو
التزام شركات غير محقق؛
معامالت تغطية التدفقات النقدية التي توفر تغطية من التغير في التدفقات النقدية الذي إما أن ينسب إلى خطر معين مرتبط
بموجودات أو مطلوبات محققة أو معاملة متوقعة ومحتملة بدرجة كبيرة أو مخاطر عمالت أجنبية في التزام شركات غير
محقق.
معامالت تغطية صافي االستثمار في شركة اجنبية

في بداية عالقة التغطية ،تقوم المجموعة بإجراء تصنيف رسمي وتوثيق عالقة التغطية التي تنوي تطبيق محاسبة التغطية عليها
باإلضافة إلى أهداف إدارة المخاطر واستراتيجية تنفيذ التغطية .يتضمن التوثيق تحديد أداة التغطية وبند أو معاملة التغطية وطبيعة
المخاطر التي يتم تغطيتها وأسلوب المنشأة في تقييم فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية من حيث مقاصة التعرض للتغيرات
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في القيمة العادلة لبند التغطية أو التدفقات النقدية الخاصة بمخاطر التغطية .من المتوقع أن تكون معامالت التغطية هذه عالية الفعالية من
حيث مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها على أساس مبدأ االستمرارية للتأكد من ارتفاع معدل فعاليتها
خالل فترات التقارير المالية التي تشهد معامالت التغطية.

تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية

يتم المحاسبة عن تغطية صافي االستثمارات في عملية أجنبية بما في ذلك تغطية بنود النقدية التي يتم المحاسبة عنها كجزء من صافي
االستثمار بنفس االسلوب المتبع في تغطية التدفقات النقدية .تتحقق األرباح أو الخسائر الناتجة من أداة التغطية المتعلقة بالجزء الفعال من
التغطية كإيرادات شاملة أخرى بينما يتم تحقق أي أرباح أو خسائر متعلقة بالجزء غير الفعال من التغطية مباشرة ضمن بيان الدخل
المجمع كمصروفات تشغيل أخرى .عند بيع الشركة األجنبية ،يتم تحويل القيمة المتراكمة ألية أرباح أو خسائر مسجلة مباشرة ً في حقوق
الملكية إلى بيان الدخل المجمع.
تستخدم المجموعة قرضًا كتغطية لتعرضها لمخاطر العمالت األجنبية على استثماراتها في شركة تابعة أجنبية .يرجى االطالع على
إيضاح  20لمزيد من التفاصيل.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يصبح فيه تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة محتمال ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق فيها
بصرف النظر عن موعد السداد .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مع أخذ شروط السداد المحددة بموجب
عقد في االعتبار وا ستثناء الضرائب أو الرسوم .تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير معينة لتحديد ما إذا كانت تعمل
بصورة أساسية عن نفسها أو كوكيل .وانتهت المجموعة إلى أنها تعمل على أنها شركة أساسية تعمل عن نفسها في جميع ترتيبات
إيراداتها.
يجب أيضا ً الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق اإليرادات:

بيع البضاعة

تتحقق اإليرادات من بيع البضاعة عندما تنتقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية البضاعة إلى العميل ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة
موثوق فيها.

إيرادات توزيعات أرباح

تتحقق ايرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم الدفعات.

إيرادات فوائد

تتحقق إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تكاليف االقتراض
إن تكاليف االقتراض العامة والمحددة المتعلقة مباشرة ً بحيازة موجودات مؤهلة وهي الموجودات التي يحتاج تجهيزها إلى فترة زمنية
طويلة لكي تصبح جاهزة لالستعمال المعد لها تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات حتى ذلك الوقت الذي تكون فيه الموجودات جاهزة
لالستعمال المعد لها او للبيع.
إن إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت للقروض المحددة حتى اإلنفاق على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من تكاليف
االقتراض المؤهلة للرسملة .تتحقق كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل المجمع في الفترة التي يتم فيها تكبدها.
عقود التأجير
إن تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتمثل في أو يشتمل على عقد تأجير يعتمد على جوهر الترتيب ويتطلب تقيي ًما لما إذا كان الوفاء بالترتيب
يعتمد على استخدام أصل محدد أو مجموعة موجودات محددة أم ينقل الترتيب الحق في استخدام ذلك األصل .يتم تصنيف عقود التأجير
التي يحتفظ المؤجر بموجبها بكافة المخاطر والمزايا الهامة لملكية األصل كعقود تأجير تشغيلي .يتم تسجيل مدفوعات عقود التأجير
التشغيلي كمصروفات في بيان الدخل المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير.
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  % 1وفقا ً للحساب المعدل استنادا ً إلى قرار أعضاء مجلس إدارة
المؤسسة الذي ينص على أنه يجب استبعاد اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والتحويل إلى
االحتياطي القانوني من ربح السنة عند تحديد الحصة.

الضرائب
أ -الزكاة

يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة  % 1من ربح المجموعة وفقا ً لقرار وزارة المالية رقم  58لسنة .2007
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب (تتمة)

الضرائب (تتمة)
ب -ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحتسب المجموعة ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا ً للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24لسنة  2006بواقع %2.5
من ربح الفترة الخاضع للضريبة .وفقا ً للقانون ،تم اقتطاع اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات األرباح النقدية من
الشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة عند تحديد الربح الخاضع للضريبة.
مطلوبات طارئة
ال يتم إدراج المطلوبات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق للموارد المتضمنة
لمنافع اقتصادية إلى خارج الشركة أمرا ً مستبعداً.
ال يتم إدراج الموجودات الطارئة في بيان المركز المالي المجمع ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق للموارد المتضمنة
لمنافع اقتصادية مرج ًحا.
معلومات القطاعات
القطاع هو جزء مميز من المجموعة يشترك في أنشطة تجارية يكتسب منها اإليرادات ويتكبد فيها الخسائر .تستخدم إدارة المجموعة
القطاعات التشغيلية لتوزيع الموارد وتقييم األداء على نحو متوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرارات التشغيلية الرئيسي.
يتم تجميع وتسجيل القطاعات التشغيلية التي تبرز سمات اقتصادية مماثلة والمنتجات والخدمات وفئة العمالء متى أمكن كقطاعات يتم
تقديم التقارير عنها.

4

األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع إحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات في تاريخ التقارير المالية .لكن عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج
تتطلب تعديالت مادية في القيمة لألصل أو االلتزام المسجل في المستقبل.

األحكام
عند تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية ،استخدمت اإلدارة األحكام التالية ،بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات ،والتي لها
التأثير األكثر جوهرية على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

السيطرة الفعلية
ترى اإلدارة أن المجموعة تتمتع بسيطرة فعلية على شركة سدافكو على الرغم من أن لديها أقل من نسبة  %50من حقوق التصويت.
ومن بين العوامل التي تم وضعها في االعتبار من قبل المجموعة األسهم التي تتمتع بحقوق التصويت والحجم النسبي وتوزيع الملكية من
قبل المساهمين اآلخرين ومعدل الحضور وأنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة .ولم يسبق وأن شكل المساهمون اآلخرون
مجموعة لممارسة حقوق التصويت بشكل جماعي.

تصنيف األدوات المالية
يتم اتخاذ األحكام في تصنيف األدوات المالية استنادا إلى نية اإلدارة عند الحيازة .تتبع المجموعة اإلرشادات المتعلقة بمعيار المحاسبة
الدولي  39عن تصنيف االستثمارات.

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
تعامل المجموعة الموجودات المالية المتاحة للبيع كموجودات انخفضت قيمتها عندما يكون هناك انخفاض كبير أو متواصل في قيمتها
العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يظهر دليل موضوعي على انخفاض القيمة .إن عملية تحديد االنخفاض "الكبير" أو المتواصل تتطلب
أحكام هامة.
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األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)
عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقارير المالية والتي لها أثر
كبير يؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:

خسائر انخفاض قيمة القروض والسلف
تقوم المجموعة بمراجعة القروض والسلف على أساس ربع سنوي لتحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص لقاء انخفاض القيمة في بيان
الدخل المجمع .وبصفة خاصة ،يجب عمل تقدير أساسي من قبل اإلدارة بالنسبة لتحديد مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد
مستوى المخصصات المطلوبة .تلك التقديرات تستند بالضرورة إلى االفتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام
وعدم التأكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك المخصصات.

مخصص بنود البضاعة بطيئة الحركة
صا لبنود البضاعة بطيئة الحركة .تستند تقديرات صافي القيمة الممكن تحقيقها للبضاعة إلى الدليل األكثر
تحتسب المجموعة مخص ً
اعتمادًا عليه في وقت اتخاذ التقديرات .تأخذ هذه التقديرات في اعتبارها تقلبات السعر أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث تقع الحقًا لتاريخ
بيان المركز المالي إلى الحد الذي تؤكد فيه األحداث على الظروف القائمة في نهاية السنة.

تقييم الموجودات المالية غير المسعرة
يستند تقييم االستثمارات في األسهم عادة إلى واحدة مما يلي :
 معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛
 القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛
 مضاعف الربحية أو مضاعف الربحية المرتبط بقطاع األعمال؛
 التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة
 نماذج تقييم أخرى.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يتعرض األصل لالنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية تتجاوز المبلغ المقدر الممكن استرداده .إن المبلغ الممكن استرداده ألصل
هو صافي سعر البيع لألصل أو القيمة أثناء االستخدام ،أيهما أكبر .إن صافي سعر البيع لألصل هو المبلغ الذي يمكن الحصول عليها من
بيع أصل في معاملة بشروط تجارية بحتة .إن القيمة أثناء االستخدام هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنشأ من
االستخدام المستمر ألصل ومن استبعاده في نهاية العمر اإلنتاجي .يتم إجراء تقدير في تاريخ كل بيان المركز المالي لتحديد وجود دليل
موضوعي على االنخفاض في قيمة األصل .في حالة وجود هذا الدليل ،فإن خسارة االنخفاض في القيمة تتحقق في بيان الدخل المجمع.
تقديرا ها ًما.
إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم للموجودات غير المالية يتطلب
ً

األعمار اإلنتاجية للعقار واآلالت والمعدات

تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقار واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك .يتحدد هذا التقدير بعد احتساب االستخدام
المتوقع لألصل أو عوامل التآكل والتلف المادي من االستعمال .تراجع اإلدارة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً ويتم تعديل
مصروفات االستهالك المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

انخفاض قيمة العقار واآلالت والمعدات

إن انخفاض قيمة العقار واآلالت والمعدات قد يكون له تأثير كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة .تقيم اإلدارة انخفاض
قيمة العقار واآلالت والمعدات في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها.

24

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31مارس 2016

4

األحكام واالفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة (تتمة)
عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات (تتمة)
انخفاض قيمة العقار واآلالت والمعدات (تتمة)

تتضمن العوامل التي تعتبر هامة والتي قد تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القيمة ما يلي:
تغيرات هامة في التكنولوجيا والبيئة التنظيمية.

دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء االقتصادي لألصل أسوأ ،أو سيكون أسوأ ،من المتوقع.


5

النقد والنقد المعادل
النقد في الصندوق
النقد لدى البنوك
النقد في المحافظ
ودائع قصيرة االجل ذات فترات استحقاق اصلية خالل ثالثة اشهر
صا :حساب مكشوف لدى البنك
ناق ً
النقد والنقد المعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

729,047
22,364,466
177,850
12,188,833
────────
35,460,196
────────
35,460,196
════════

700,535
23,963,763
218,248
1,586,822
────────
26,469,368
)(263,731
────────
26,205,637
════════

تحمل الفوائد قصيرة االجل معدل فائدة فعلي بنسبة  )%0.8 :2015( %0.52سنويا.

6

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
مدينون تجاريون
صا :مخصص حسابات مشكوك في تحصيلها (انظر أدناه)
ناق ً
إيرادات مستحقة
مدفوعات مقد ًما
ذمم مدينة أخرى

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

15,303,777
)(1,163,995
────────
14,139,782
61,136
1,216,309
476,522
────────
15,893,749
════════

15,813,959
)(1,451,905
────────
14,362,054
55,477
2,091,606
394,316
────────
16,903,453
════════

كما في  31مارس  ،2016تعرضت الذمم التجارية المدينة ذات قيمة اسمية بمبلغ  1,163,995دينار كويتي (1,451,905 :2015
دينار كويتي) لالنخفاض في القيمة .كانت الحركات في مخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها كما يلي:

في بداية السنة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ناتجة من حيازة شركة تابعة
المحمل للسنة
المشطوب خالل السنة
كما في  31مارس 2016

6

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

1,451,905
510,297
)(798,207
─────────
1,163,995
═════════

1,307,761
144,144
─────────
1,451,905
═════════

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى (تتمة)
في  31مارس ،كان تقادم الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة كما يلي:

2016
2015

متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة

غير متأخرة أو غير
منخفضة القيمة
دينار كويتي

أقل من  30يو ًما
دينار كويتي

 30إلى  90يو ًما
دينار كويتي

أكثر من  90يو ًما
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

13,512,510
13,406,534

530,751
836,701

96,521
118,819

-

14,139,782
14,362,054
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من المتوقع استنادًا إلى الخبرة السابقة أن يتم استرداد الذمم المدينة غير منخفضة القيمة بالكامل .ليس من سياسة المجموعة الحصول
على ضمان على الذمم التجارية المدينة.

7

موجودات مالية متاحة للبيع
أسهم مسعرة
أدوات دين
أسهم غير مسعرة

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

5,647,973
7,742,123
166,998,838
─────────
180,388,934
═════════

5,223,975
7,253,750
192,355,619
─────────
204,833,344
═════════

تم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في أسهم غير مسعرة بمبلغ  166,998,838دينار كويتي ( 192,355,619 :2015دينار كويتي) من
قبل اإلدارة باستخدام طرق التقييم المناسبة بنا ًء على أحدث المعلومات المتوفرة عن النتائج والتوقعات المستقبلية ،والتي تم تحقق
خسارة غير محققة لها بمبلغ  25,356,781دينار كويتي ( :2015خسارة غير محققة  2,044,844دينار كويتي) في بيان الدخل
الشامل المجمع .كما في تاريخ التقارير المالية ،بلغ إجمالي األرباح غير المحققة المتراكمة المدرجة ضمن التغيرات المتراكمة في
القيمة العادلة لألسهم غير المسعرة مبلغ  90,843,407دينار كويتي ( 116,200,188 :2015دينار كويتي).
صا االنخفاض في القيمة لعدم
تم إدراج أدوات الدين بمبلغ  7,742,123دينار كويتي ( 7,253,750 :2015دينار كويتي) بالتكلفة ناق ً
وجود أسواق نشطة لهذه الموجودات المالية وترى المجموعة أن القيمة الدفترية تعادل القيمة العادلة تقريبًا.
أجرت اإلدارة مراجعة للموجودات المالية لتقييم ما إذا كان هناك أي انخفاض قد وقع في قيمة هذه الموجودات المالية .واستنادًا إلى
المعلومات المحددة ،قامت اإلدارة بتسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  1,317,573دينار كويتي ( 179,191 :2015دينار
كويتي) في بيان الدخل المجمع للسنة فيما يتعلق بالموجودات المالية المتاحة للبيع .واستنادًا إلى أحدث معلومات مالية متاحة ،ترى
اإلدارة أنه ال ضرورة لتسجيل أي انخفاض في القيمة إضافي كما في  31مارس  2016فيما يتعلق بالموجودات المالية المتاحة للبيع.
خالل السنة ،اكتسبت المجموعة إيرادات توزيعات أرباح بمبلغ  13,660,501دينار كويتي ( 18,282,003 :2015دينار كويتي) من
الموجودات المالية المتاحة للبيع.
تم عرض الجدول الهرمي للقيمة العادلة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم في إيضاح .23
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موجودات مالية متاحة للبيع (تتمة)
تم تسجيل الموجودات المالية المتاحة للبيع بالعمالت االتية:
دينار كويتي
دوالر امريكي
لاير سعودي

8

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

6,425,463
172,631,114
1,332,357
─────────
180,388,934
═════════

9,930,376
193,789,902
1,113,066
─────────
204,833,344
═════════

استثمار في شركات زميلة
لدى المجموعة استثمارات في الشركات الزميلة التالية:

اسم الشركة الزميلة

بلد التأسيس

مدرجة:
الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش.م.ك.ع"( .نابيسكو")،
غير مدرجة:
الشركة الكويتية للعطريات (ش.م.ك) مقفلة
شركة الميثانول الجزائرية
الشركة المتحدة بريسيشن للحفريات ذ.م.م.
شركة الخريف المتحدة القابضة ش.م.ك( .مقفلة) ("الخريف")
إن الحركة في القيمة الدفترية للشركات الزميلة هي كالتالي:
كما في  1أبريل
عمليات حيازة
تحويل إلى شركة تابعة
حصة في نتائج
حصة في إيرادات شاملة أخرى
توزيعات ارباح مستلمة
في  31مارس

الملكية القانونية ()%
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي

الكويت

27.15%

26.91%

الكويت
الجزائر
الكويت
الكويت

20.00%
42.50%
47.50%
25.00%

20.00%
42.50%
47.50%
25.00%

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

71,709,546
23,371
10,688,563
541,931
)(1,353,935
─────────
81,609,476

132,778,435
8,684
)(63,418,632
2,696,212
3,229,143
)(3,584,296
─────────
71,709,546

═══════════

═══════════

تتضمن القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة الشهرة بمبلغ  5,010,662دينار كويتي ( 5,010,662 :2015دينار كويتي).
يتضمن االستثمار في شركات زميلة شركة زميلة مدرجة تبلغ قيمتها الدفترية  9,411,771دينار كويتي ( 9,066,879 :2015دينار كويتي)
مقابل قيمة سوقية تبلغ  12,613,990دينار كويتي ( 10,344,125 :2015دينار كويتي).
اختبارا النخفاض القيمة الستثمارها في شركات زميلة وترى عدم وجود دليل موضوعي أو
كما في تاريخ التقارير المالية ،أجرت المجموعة
ً
ظروف تشير إلى أي انخفاض في قيمة استثمارها في شركات زميلة.
لدى الشركات الزميلة مطلوبات طارئة أو التزامات رأسمالية كما في  31مارس  2016بمبلغ  26,747,498دينار كويتي (:2015
 21,055,039دينار كويتي).
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استثمار في شركات زميلة (تتمة)
يعرض الجدول التالي ملخص المعلومات المالية عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة:
الشركة الكويتية
للعطريات
دينار كويتي
2016
بيان المركز المالي للشركات الزميلة
موجودات متداولة
79,908,537
514,881,729
موجودات غير متداولة
44,350,018
578,356,192
مطلوبات متداولة
)(46,661,104
)(234,819,498
مطلوبات غير متداولة
)(30,603,229
)(551,579,128
────────
27

شركات زميلة أخرى
غير جوهرية
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

────────

594,790,266
622,706,210
)(281,480,602
)(582,182,357
────────

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31مارس 2016
صافي الموجودات
ربح السنة
ايرادات شاملة اخرى
ايرادات
التزام

2015

306,839,295
════════
37,508,025
════════
34,168,935
════════
482,185,171
════════
2,101,453
════════

46,994,222
════════
11,067,702
════════
2,812,264
════════
76,143,657
════════
185,415
════════

353,833,517
════════
48,575,727
════════
36,981,199
════════
558,328,828
════════
2,286,868
════════

الشركة الكويتية
للعطريات
دينار كويتي

شركات زميلة أخرى
غير جوهرية
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

بيان المركز المالي للشركات الزميلة
موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة
صافي الموجودات
(خسارة) ربح السنة
إيرادات (خسائر) شاملة اخرى
إيرادات
التزام

436,977,419
698,744,520
)(191,217,452
)(692,072,952
────────
252,431,535
════════
)(2,717,370
════════
16,899,735
════════
682,678
════════
89,323
════════

28

71,769,688
27,823,686
)(21,889,107
)(37,874,517
────────
39,829,750
════════
8,867,479
════════
)(19,463
════════
59,741,522
════════
48,790,381
════════

508,747,107
726,568,206
)(213,106,559
)(729,947,469
────────
292,261,285
════════
6,150,109
════════
16,880,272
════════
60,424,200
════════
48,879,704
════════

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31مارس 2016
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استثمار في شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي مطابقة ملخص المعلومات المالية الموضحة مقابل القيمة الدفترية للحصص في الشركات الزميلة هي على النحو التالي:
شركات زميلة أخرى
الشركة الكويتية
المجموع
غير جوهرية
للعطريات
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
2016
صافي الموجودات كما في  1أبريل 2015
309,161,020
39,829,750
269,331,270
ربح السنة
48,575,727
11,067,702
37,508,025
توزيعات أرباح
)(5,169,996
)(5,169,996
إيرادات شاملة أخرى
1,266,766
1,266,766
تعديل تحويل عمالت اجنبية
1,126,185
1,126,185
صافي الموجودات كما في  31مارس 2016
حصة في شركة زميلة
حصة في صافي الموجودات
الشهرة
القيمة الدفترية

2015
صافي الموجودات كما في  1ابريل 2014
(خسارة) ربح السنة
توزيعات أرباح
خسائر شاملة أخرى
تعديل تحويل عمالت اجنبية
صافي الموجودات كما في  31مارس 2015
حصة في شركة زميلة
حصة في صافي الموجودات
الشهرة
القيمة الدفترية

────────
307,965,480
════════

────────
46,994,222
════════
تتراوح من  %25إلى
%47.50
════════
15,005,718
5,010,662
────────
20,016,380
════════

76,598,814
5,010,662
────────
81,609,476
════════

الشركة الكويتية
للعطريات
دينار كويتي

شركات زميلة أخرى
غير جوهرية
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

255,148,905
)(2,717,370
16,899,735
────────
269,331,270
════════

36,315,281
8,867,479
)(5,333,547
)(19,463
────────
39,829,750
════════
تتراوح من  %25إلى
%47.50
════════
12,832,630
5,010,662
────────
17,843,292
════════

20%
════════
61,593,096
-

────────
61,593,096
════════

20%
════════
53,866,254
────────
53,866,254
════════
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────────
354,959,702
════════

291,464,186
6,150,109
)(5,333,547
)(19,463
16,899,735
────────
309,161,020
════════

66,698,884
5,010,662
────────
71,709,546
════════

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31مارس 2016
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بضاعة
تتألف البضاعة كما في  31مارس مما يلي:

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

18,493,798
5,070,380
2,202,864
6,559,929
────────
)(1,191,983
────────
31,134,988
════════

20,356,627
4,499,099
2,664,603
2,212,704
────────
)(921,999
────────
28,811,034
════════

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

921,999
339,033
)(69,049
────────
1,191,983
════════

879,381
47,425
)(4,807
────────
921,999
════════

دينار كويتي

موجودات أخرى غير
ملموسة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

52,776,895
303,381

56,742,694
326,181

109,519,589
629,562

مواد خام ومواد تغليف
بضاعة جاهزة
قطع غيار وتوريدات ومواد اخرى
بضاعة في الطريق
يخصم :مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة

فيما يلي الحركة في مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة:

في بداية السنة
المحمل للسنة
شطب
في نهاية السنة
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موجودات غير ملموسة
الشهرة

2016
مجمل القيمة الدفترية
كما في  1ابريل 2015
تعديالت تحويل عمالت اجنبية
في  31مارس 2016
االطفاء المتراكم
في  1ابريل 2015
المحمل للسنة (ايضاح )17
في  31مارس 2016
صافي القيمة الدفترية
في  31مارس 2016

─────────

─────────

─────────

53,080,276

57,068,875

110,149,151

═════════

═════════

═════════

-

1,414,647
1,884,492

1,414,647
1,884,492

─────────

─────────

─────────

-

3,299,139

3,299,139

═════════

═════════

═════════

53,080,276

53,769,736

106,850,012

═════════

═════════

═════════
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موجودات غير ملموسة (تتمة)
دينار كويتي

موجودات أخرى
غير ملموسة
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

49,577,387
3,199,508

53,302,767
3,439,927

102,880,154
6,639,435

الشهرة

2015
مجمل القيمة الدفترية
في  1ابريل 2014
اضافات خالل السنة
تعديالت تحويل عمالت اجنبية

─────────

─────────

─────────

52,776,895

56,742,694

109,519,589

═════════

═════════

═════════

في  31مارس 2015

-

1,414,647
1,414,647

1,414,647
1,414,647

═════════

═════════

═════════

صافي القيمة الدفترية

52,776,895

55,328,047

108,104,942

═════════

═════════

═════════

في  31مارس 2015
االطفاء المتراكم
في  1ابريل 2014

الشهرة

يتم اختبار القيمة الدفترية للشهرة على اساس سنوي (أو على فترات اقرب في حالة وجود دليل على احتمال انخفاض قيمة الشهرة)
وذلك من خالل تقدير المبلغ الممكن استرداده لوحدة انتاج النقد  ...أي سادافكو ..باستخدام احتساب القيمة اثناء االستخدام ما لم يتم
تحديد القيمة ا لعادلة بناءا على االسعار في سوق نشط أعلى من القيمة الدفترية لوحدة انتاج النقد .تم تحديد القيمة الممكن استردادها
لشركة سادافكو باستخدام طريقة القيمة العادلة بناءا على السعر المحدد في سوق نشط كما في  31مارس  .2016ونتيجة لهذا
االختبار ،انتهت االدارة الى عدم وجود انخفاض جوهري في القيمة بحيث يتم تسجيله في بيان الدخل المجمع ( :2015ال شيء)
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عقار واآلت ومعدات
التكلفة:
في  1ابريل 2015
اضافات
مستبعدات
تحويالت (بالصافي)
تعديل تحويل عمالت اجنبية
في  31مارس 2016
االستهالك:
في  1ابريل 2015
المحمل للسنة (ايضاح )17
مستبعدات
تعديل تحويل عمالت اجنبية
في  31مارس 2016
صافي القيمة الدفترية
في  31مارس 2016

مبنى
دينار كويتي

آالت ومكائن
ومعدات
دينار كويتي

سيارات
دينار كويتي

38,545,037
171,510
510,501
272,868

26,359,944
81,068
)(528,004
4,691,828
355,158

7,240,893
40,709
)(181,831
1,296,272
92,846

──────────

39,499,916

اثاث ومعدات
مكتبية وتركيبات
دينار كويتي

اعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
دينار كويتي

المجموع
2016
دينار كويتي

1,428,537
136,606
)(7,436
200,914
32,637

3,172,440
5,085,206
)(6,699,515
30,920

76,746,851
5,515,099
)(717,271
784,429

──────────

──────────

─────────

──────────

──────────

30,959,994

8,488,889

1,791,258

1,589,051

82,329,108

══════════

══════════

══════════

═════════

2,154,490
1,323,508
77,450

2,631,682
3,413,178
)(402,727
231,401

1,600,275
1,627,901
)(148,600
62,674

470,317
387,686
)(7,424
28,134

─────────

3,555,448

═════════

35,944,468

══════════

─────────

─────────

────────

5,873,534

3,142,250

878,713

═════════

25,086,460

══════════

31

═════════

5,346,639

═════════

════════

912,545

════════

══════════

-

────────

-

════════

1,589,051

═════════

══════════

6,856,764
6,752,273
)(558,751
399,659

──────────

13,449,945

══════════

68,879,163

══════════

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
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عقار واآلت ومعدات (تتمة)

التكلفة:
في  1ابريل 2014
اضافات
الناتج من حيازة شركة تابعة
مستبعدات
تحويالت (بالصافي)
تعديل تحويل عمالت اجنبية
في  31مارس 2015
االستهالك:
في  1ابريل 2014
المحمل للسنة (ايضاح )17
مستبعدات
في  31مارس 2015

مبنى
دينار كويتي

آالت ومكائن
ومعدات
دينار كويتي

سيارات
دينار كويتي

1,630,641
3,234,000
26,911,280
5,033,338
1,735,778

1,380,102
99,294
19,298,876
)(878
4,337,773
1,244,777

153,387
71,829
5,367,096
)(8,995
1,311,398
346,178

اثاث ومعدات
مكتبية
وتركيبات
دينار كويتي

اعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
دينار كويتي

المجموع
2016
دينار كويتي

219,545
97,397
967,002
)(6,667
88,889
62,371

18,610
8,702,077
4,888,121
)(10,771,398
335,030

3,402,285
12,204,597
57,432,375
)(16,540
3,724,134

────────

────────

────────

────────

────────

────────

38,545,037

26,359,944

7,240,893

1,428,537

3,172,440

76,746,851

════════

════════

════════

════════

════════

════════

1,484,938
669,552
-

745,152
1,887,407
)(877

131,814
1,477,420
)(8,959

146,838
330,145
)(6,666

────────

────────

────────

────────

2,154,490

2,631,682

1,600,275

470,317

════════

════════

════════

════════

2,508,742
4,364,524
)(16,502

────────

-

────────

6,856,764

════════

════════

صافي القيمة الدفترية
في  31مارس 2015
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36,390,547

23,728,262

5,640,618

958,220

3,172,440

69,890,087

════════

════════

════════

════════

════════

════════

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

دائنون تجاريون
توزيعات ارباح مستحقة
ضرائب مستحقة
مكافآت أعضاء مجلس االدارة مستحقة
دائنو موظفين
ذمم دائنة أخرى

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

6,255,308
7,688,293
844,779
150,000
3,159,891
8,493,315
────────
26,591,586
════════

9,109,492
7,011,094
1,203,294
150,000
541,888
6,898,292
────────
24,914,060
════════

إن الذمم التجارية الدائنة بأكملها هي ذات طبيعة قصيرة األجل .وتقابل القيمة الدفترية للمطلوبات بشكل كبير القيمة العادلة.
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قروض محددة األجل
تمثل القروض محددة األجل قروضا ً تم الحصول عليها من مؤسسة مالية محلية ،وهي مدرجة بالدوالر االمريكي ،وتحمل فوائد
بمعدالت تجارية .تستحق القروض محددة األجل خالل فترات تتراوح من سنة واحدة إلى  4سنوات من تاريخ التقارير المالية .ليس
هناك أي ضمانات أو اتفاقيات تتعلق بها كما في تاريخ التقارير المالية.
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حقوق الملكية واالحتياطيات
أ.

رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع  1,099مليون سهم ( 1,099 : 2015مليون سهم) بقيمة  100فلس
للسهم مدفوعة نقدا بالكامل.

ب .االحتياطي القانوني
وفقا ً لقانون الشركات رقم  1لسنة  ،2016والنظام األساسي للشركة االم؛ يجب تحويل نسبة  %10من ربح السنة الخاص
بمساهمي الشركة االم قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي القانوني.
يجوز للشركة االم اتخاذ قرار بوقف التحويالت السنوية بموجب قرار من الجمعية العمومية السنوية للشركة األم وبناء على
توصية مجلس اإلدارة.
إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لدفع توزيعات أرباح بنسبة  %5من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال
تسمح فيها األرباح المحتفظ بها بتأمين هذا الحد.
ج .احتياطي اختياري
طب ًقا للنظام األساسي للشركة األم ،يجب أن يتم تحويل نسبة  %10من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة االم قبل حصة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إلى االحتياطي االختياري .يجوز وقف هذا التحويل بناء على
قرار من الجمعية العمومية السنوية للشركة األم استنادًا إلى توصية من مجلس اإلدارة.
إن االحتياطي االختياري متاح للتوزيع على المساهمين بناء على تقدير الجمعية العمومية بالسبل التي تعتبر ذات فائدة للشركة األم
باستثناء المبلغ المعادل لتكلفة شراء أسهم الخزينة.
د.

أسهم الخزينة

2016
دينار كويتي

عدد أسهم الخزينة

59,095,913
════════
5.38%
════════
11,825,036
════════
11,346,415
════════

نسبة األسهم المصدرة
التكلفة
القيمة السوقية (دينار كويتي)

2015
دينار كويتي
49,650,651
════════
4.52%
════════
10,094,908
════════
9,930,130
════════

تم تصنيف المبلغ المقابل لتكلفة أسهم الخزينة كغير قابل للتوزيع من االحتياطي االختياري على مدى فترة ملكية أسهم الخزينة.
ه.

توزيعات ارباح مقترحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
اقترح مجلس إدارة الشركة االم في  10مايو  2016إصدار توزيعات ارباح نقدية بنسبة  %10من رأس المال المدفوع (:2015
 )%10ومكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  150,000دينار كويتي ( 150,000 :2015دينار كويتي) للسنة المنتهية في 31
مارس  .2016وتخضع هذه االقتراحات الى موافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة االم.
قامت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في اجتماعها بتاريخ  28يونيو  2015باعتماد البيانات المالية المجمعة والموافقة على
اصدار توزيعات ارباح بمبلغ  10,485,654دينار كويتي ،ومكافأة أعضاء مجس االدارة بمبلغ  150,000دينار كويتي للسنة
المنتهية في  31مارس .2015
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شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيًا
يسجل إجمالي الحصص غير المسيطرة للسنة المنتهية في  31مارس  2016مبلغ  106,034,914دينار كويتي (:2015
 98,961,521دينار كويتي) .فيما يلي المعلومات المالية عن شركة تابعة لديها حصص غير مسيطرة جوهرية.
نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:
الحصص غير المسيطرة
الشركة التابعة

سدافكو

حصة الملكية
المحتفظ بها

بلد التأسيس

المملكة العربية السعودية

59.89%

الرصيد المتراكم
96,792,240

الربح الموزع
12,536,415

ملخص بيان الدخل
2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

مجمل الربح
فوائد وإيرادات أخرى
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات (تكاليف) تمويل

159,729,174
)(102,642,197
────────
57,086,977
34,076
)(36,228,278
6,445
────────
20,899,220
════════

105,953,059
)(73,215,958
────────
32,737,101
9,623
)(24,276,461
)(112,163
────────
8,358,100
════════

الخاص بالحصص غير المسيطرة
الخاص بمساهمي الشركة األم

12,536,415
8,362,805

5,018,913
3,339,187

مبيعات
تكلفة مبيعات

ربح السنة

ملخص بيان المركز المالي
دينار كويتي

دينار كويتي

119,957,790
65,508,083
)(8,091,001
)(15,831,844
─────────
161,543,028

122,213,350
49,425,640
)(6,710,613
)(14,105,121
─────────
150,823,256

═══════════

═══════════

96,792,240
64,750,788

90,328,048
60,495,208

─────────

─────────

معلومات موجزة عن التدفقات النقدية:

دينار كويتي

دينار كويتي

تشغيل
استثمار
تمويل

29,192,905
)(5,440,236
)(9,012,933

17,047,199
)(9,898,250
)(7,794,961

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
إجمالي حقوق الملكية
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الحصص غير المسيطرة
حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
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الضرائب
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة

17

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

137,224
653,731
53,824
────────
844,779
════════

279,763
796,427
127,104
────────
1,203,294
════════

ربح السنة
تم تسجيل ربح السنة بعد تحميل:

2016
دينار كويتي

تكاليف موظفين
استهالك (ايضاح )11
إطفاء (إيضاح )10
ايجار -عقود تأجير تشغيلي *
مخزون مسجل كمصروفات

2015
دينار كويتي

18,688,595

11,493,108

══════════

══════════

6,752,273

4,364,524

══════════

══════════

1,884,492

1,414,647

══════════

══════════

32,932

263,751

══════════

══════════

2,484,192

2,655,870

══════════

══════════

* جميع عقود التأجير التشغيلي تستحق خالل سنة واحدة من تاريخ التقارير المالية.
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ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم
القائمة (بالصافي بعد اسهم الخزينة) للسنة كما يلي:
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم
31,348,603
24,714,826

════════

════════

سهم

سهم

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

1,099,192,576
)(53,418,574

1,099,192,576
)(47,180,289

────────

────────

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

1,045,774,002

1,052,012,287

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

 23.63فلس

════════
════════

ال يوجد أسهم مخففة محتملة قائمة ،ولذلك فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.
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أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة
يتمثل األطراف ذات عالقة بشكل رئيسي في المساهمين الرئيسيين ،والشركات الزميلة ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وموظفي اإلدارة
العليا ،والشركات التي تسيطر عليها هذه األطراف أو التي لها تأثير جوهري أو سيطرة مشتركة عليها .يتم اعتماد سياسات وشروط
التسعير لهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة .عند التجميع ،تم استبعاد المعامالت بين شركات المجموعة ولم يتم االفصاح عنها
في هذا االيضاح.
إن المعامالت مع األطراف ذات عالقة المتضمنة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:
الشركات الزميلة
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

1,250,000

51,572
-

51,572
1,250,000

46,050
1,250,000

الشركات الزميلة
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

105,000

29,880

134,880

بيان المركز المالي المجمع:
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
مستحق من طرف ذي عالقة

بيان الدخل المجمع:
فوائد وايرادات اخرى
المعامالت:
حيازة حصة ملكية إضافية في شركة سدافكو
إضافات إلى شركات زميلة

-

47,960

27,209,223
8,684

إن المبلغ المستحق من طرف ذي عالقة ال يحمل فائدة ويستحق الدفع عند الطلب.

مكافأة موظفي اإلدارة العليا
فيما يلي مكافأة مجلس اإلدارة بصفتهم مسئولين تنفيذيين وأعضاء آخرين باإلدارة العليا خالل السنة:
2016
دينار كويتي
رواتب ومزايا قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
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1,640,036
133,922
────────
1,773,958
════════

2015
دينار كويتي
1,583,028
128,043
────────
1,711,071
════════

تغطية صافي االستثمار في عملية أجنبية
تمثل القروض محددة االجل كما في  31مارس  2016قروض بمبلغ  218,354,146دوالر امريكي (210,854,147 :2015
دوالر امريكي) وتم تخصيصها كتغطية لصافي االستثمارات في الشركة التابعة بالمملكة العربية السعودية وهي شركة سدافكو.
يستخدم هذا القرض لتغطية مخاطر تحويل العمالت االجنبية مقابل الدوالر األمريكي التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بهذا
االستثمار .يتم تحويل االرباح او الخسائر الناتجة من إعادة تحويل هذا القرض الى بيان اإليرادات الشاملة األخرى المجمع لمبادلة اي
ارباح او خسائر من تحويل صافي االستثمارات في الشركة التابعة على أساس ارتباط الريال السعودي بالدوالر األمريكي .لم يتم
تفعيل التغطية للسنتين المنتهيتين في  31مارس  2016و  31مارس .2015
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مطلوبات طارئة والتزام
كما في تاريخ التقارير المالية ،كان لدى المجموعة التزامات طارئة بمبلغ  12,719,852دينار كويتي ( 12,722,546 :2015دينار
كويتي) تتعلق بكفاالت بنكية إلى بنك محلي لضمان بعض التسهيالت االئتمانية المستغلة من قبل طرف ذي عالقة.
إضافة إلى ذلك ،لدى المجموعة التزامات قائمة إلنفاق رأسمالي مستقبلي بمبلغ  5,744,140دينار كويتي (4,650,749 :2015
دينار كويتي).
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تقارير القطاع
ألغراض إعداد تقارير اإلدارة ،تنتظم المجموعة في ثالثة قطاعات أعمال رئيسية استنادا ً إلى التقارير الداخلية المقدمة لصانع
قرارات التشغيل الرئيسي .تم تحديد صانع قرارات التشغيل الرئيسي ،والشخص المسئول عن توزيع الموارد وتقييم أداء قطاعات
التشغيل ،ليكون مجلس إدارة الشركة األم .ليس لدى المجموعة معامالت جوهرية فيما بين هذه القطاعات .فيما يلي األنشطة
والخدمات الرئيسية التي تندرج تحت هذه القطاعات.
استثمارات

:

أغذية
التصنيع

تكون االستثمارات بصورة رئيسية طويلة االجل وفي قطاع المواد البتروكيماوية
إنتاج وتوريد منتجات األلبان والمواد الغذائية

:

يتمثل القطاع بصورة رئيسية في تصنيع وتوريد المواد الكيماوية للفايبر جالس ومواد الطالء
والصناعات البتروكيماوية واالستخدامات العامة ومنتجات االلبان والمواد الغذائية

تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغيل بصورة مستقلة ألغراض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع
استنادا ً إلى العائد على االستثمارات للقطاعات.
يعرض الجدول التالي معلومات فيمــا يتعلق بالقطاعات التشغيلية للمجموعة:
 31مارس 2016
التصنيع
استثمارات
دينار كويتي
دينار كويتي
اإليرادات
النتائج
فوائد وإيرادات أخرى
حصة في نتائج شركات زميلة
استهالك
تكاليف تمويل
إطفاء
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
ربح السنة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
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مواد غذائية
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

13,715,091
───────
10,003,329
567,533
10,688,563
)(59,310
)(1,537,511
)(1,884,492
───────

2,395,077
───────
)(559,045
96,139
)(73,201
───────

159,729,174
───────
27,484,905
34,077
)(6,619,762
───────

175,839,342
───────
36,929,189
697,749
10,688,563
)(6,752,273
)(1,537,511
)(1,884,492
───────

17,778,112
───────
17,778,112
═══════
381,496,778
═══════
76,403,705
═══════

)(536,107
───────
)(536,107
═══════
8,273,603
═══════
904,262
═══════

20,899,220
───────
20,899,220
═══════
131,696,137
═══════
23,922,844
═══════

38,141,225
)(150,000
)(844,779
───────
37,146,446
═══════
521,466,518
═══════
101,230,811
═══════

تقارير القطاع (تتمة)
 31مارس 2015

استثمارات
دينار كويتي

التصنيع
دينار كويتي

مواد غذائية
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

اإليرادات

18,931,660
───────
16,162,813
518,356
12,914,823

3,264,826
───────
)(164,505
123,476

105,953,059
───────
12,616,973
-

128,149,545
───────
28,615,281
641,832
12,914,823

النتائج
فوائد وإيرادات أخرى
ربح التقييم العادل لحصة الملكية المحتفظ
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بها سابقا في شركة مشتراه
حصة في نتائج شركات زميلة
استهالك
تكاليف تمويل
إطفاء
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
ربح السنة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
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1,944,212
)(33,519
)(1,402,729
)(1,414,647
───────

)(62,509
───────

752,000
)(4,268,496
───────

2,696,212
)(4,364,524
)(1,402,729
)(1,414,647
───────

28,689,309
───────
28,689,309
═══════
394,561,221
═══════
82,084,330
═══════

)(103,538
───────
)(103,538
═══════
17,001,477
═══════
707,720
═══════

9,100,477
───────
9,100,477
═══════
116,409,076
═══════
20,815,733
═══════

37,686,248
)(150,000
)(1,203,294
───────
36,332,954
═══════
527,971,774
═══════
103,607,783
═══════

قياس القيمة العادلة
يوضح الجدول التالي قياس القيمة العادلة للموجودات المالية لدى المجموعة:

قياس القيمة العادلة باستخدام
اسعار معلنة في
المدخالت الجوهرية غير
اسواق نشطة
الملحوظة (المستوى )3
(المستوى )1
دينار كويتي
دينار كويتي

 31مارس 2016

االجمالي
دينار كويتي

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية متاحة للبيع:
أوراق مالية مسعرة
أوراق مالية غير مسعرة

166,998,838

5,647,973
166,998,838

5,647,973

────────

────────

5,647,973

166,998,838

172,646,811

═══════

════════

════════

-

───────
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قياس القيمة العادلة (تتمة)
قياس القيمة العادلة باستخدام
اسعار معلنة في
اسواق نشطة
(المستوى )1
دينار كويتي

 31مارس 2015

المدخالت الجوهرية غير
الملحوظة (المستوى )3
دينار كويتي

االجمالي
دينار كويتي

موجودات مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية متاحة للبيع:
أوراق مالية مسعرة
أوراق مالية غير مسعرة

5,223,975

192,355,619

5,223,975
192,355,619

────────

────────

-

-

───────

5,223,975

192,355,619

197,579,594

═══════

════════

════════

يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والختامي لألدوات المالية في المستوى  3والمسجلة بالقيمة العادلة:
المشتريات
صافي
والمبيعات
الخسارة المسجلة في
والتحويالت
2016
ايرادات شاملة اخرى كما في  31مارس
والتسويات
كما في  1ابريل
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي

موجودات مالية متاحة للبيع:

اوراق مالية غير مسعرة

192,355,619

-

)(25,356,781

166,998,838

═════════

════════

════════

═════════

2015

موجودات مالية متاحة للبيع:

اوراق مالية غير مسعرة

194,380,996

19,467

═════════

════════

)(2,044,844

192,355,619

════════

═════════

وصف المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة عند تقييم الموجودات غير المالية:
تتمثل األوراق المالية غير المسعرة المحلية في األسهم غير المدرجة .يتم تقييم األوراق المالية غير المسعرة بناء على نموذج
التدفقات النقدية المخصومة حيث يتم خصم التدفقات النقدية الحرة للشركة أي التدفقات النقدية التي تحصل عليها الشركة من االنشطة
التشغيلية بعد تغطية نفقات رأس المال ومتطلبات رأس المال العامل .وتثق المجموعة في تحقيق المبلغ المتبقي وتعتقد أنه يمثل
التقديرات المعقولة للقيمة العادلة.
يوضح الجدول التالي التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى بسبب التغير بصورة معقولة لكل إدخال جوهري بشكل منفصل مع
االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة.
زيادة بعدد  50نقطة اساسية
التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
معدل النمو النهائي

)(834,896
1,215,917

39
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إدارة المخاطر
تكمن المخاطر ضمن أنشطة المجموعة ولكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا ً لحدود
المخاطر والضوابط األخرى .إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل
كل فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر
السيولة ومخاطر السوق ،حيث تنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم .ال
تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع األعمال حيث يتم مراقبة هذه
المخاطر من خالل عملية التخطيط االستراتيجي الخاصة بالمجموعة.
مخاطر االئتمان
24.1
إن مخاطر االئتمان هي تلك المخاطر المتمثلة في عدم قدرة أحد أطراف أداة مالية على الوفاء بالتزامه وبذلك يؤدي إلى تكبد الطرف
اآلخر لخسارة مالية .تتعرض المجموعة الى مخاطر االئتمان من انشطتها التشغيلية بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات
المالية والمعامالت بالعملة االجنبية واالدوات المالية االخرى.
تقوم المجموعة بتطبيق مجموعة من السياسات واالجراءات للحد من التعرض لمخاطر االئتمان المرتبطة بأحد االطراف المقابلة.
وتتضمن هذه االجراءات عدم تركز مخاطر االئتمان.
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية االخرى للمجموعة والتي تتألف من االرصدة لدى البنوك
واوراق الدين ضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع واإليرادات المستحقة والمدينين االخرين؛ ينشأ التعرض لمخاطر االئتمان من
تعثر الطرف المقابل ويكون الحد االقصى للتعرض مساويا للقيمة الدفترية لهذه االدوات .تمثل االدوات المالية المدرجة بالقيمة
العادلة االحد االقصى الحالي للتعرض لمخاطر االئتمان وليس الحد االقصى للتعرض للمخاطر التي قد تنشأ في المستقبل نتيجة
للتغيرات في القيمة.
يوضح الجدول التالي إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان من الموجودات المالية قبل تقدير اثر اجراءات تخفيف مخاطر االئتمان:
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
25,768,833
األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل
34,731,149
7,253,750
موجودات مالية متاحة للبيع -أدوات الدين (إيضاح )7
7,742,123
14,811,847
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
14,677,440
1,250,000
مستحق من طرف ذي عالقة
1,250,000
اجمالي الحد االقصى لمخاطر االئتمان قبل احتساب اجراءات التخفيف من
مخاطر االئتمان

──────────

──────────

58,400,712

49,084,430

══════════

══════════

إن الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ألي عميل أو طرف مقابل كما في  31مارس  2016يبلغ  12,490,640دينار كويتي
( 18,864,294 :2015دينار كويتي).
تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألرصدة لدى البنوك من خالل التعامل مع البنوك ذات السمعة الطيبة .وتدير
المجموعة مخاطر االئتمان من خالل وضع حدود لألطراف المقابلة ومجموعات االطراف المقابلة والقطاعات الجغرافية وقطاع
األعمال .كما تراقب المجموعة التعرض المخاطر وتقوم باستمرار بتقييم الجدارة المالية لألطراف المقابلة.
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إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
24.1
تركز المخاطر للحد االقصى لمخاطر االئتمان
تنشأ تركزات مخاطر االئتمان من التعرض لمخاطر االطراف المقابلة ذوي السمات المماثلة من حيث انشطة االعمال او االنشطة في
الموقع الجغرافي أو لو كان لديهم نفس السمات االقتصادية بحيث قد تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية على نحو مماثل
بالتغيرات في الظروف السياسة أو االقتصادية أو الظروف األخرى .توضح التركزات حساسية اداء المجموعة للتطورات التي تؤثر
على قطاع او موقع جغرافي معين.
ان اجمالي الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل احتساب أي ضمانات محتفظ بها او أي تعزيزات ائتمانية يمكن تحليله وفقا
للقطاعات الجغرافية على النحو التالي:

 31مارس 2016
األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل
موجودات مالية متاحة للبيع -ادوات الدين (ايضاح )7
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
مستحق من طرف ذي عالقة
الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات

 31مارس 2015
األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة االجل
موجودات مالية متاحة للبيع -ادوات الدين (ايضاح )7
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
مستحق من طرف ذي عالقة
الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات

الكويت
دينار كويتي

دول مجلس التعاون
الخليجي وباقي دول
الشرق االوسط
دينار كويتي

االجمالي
دينار كويتي

15,615,594
7,742,123
884,501
1,250,000

19,115,555
13,792,939
-

34,731,149
7,742,123
14,677,440
1,250,000

──────────

──────────

──────────

25,492,218

32,908,494

58,400,712

══════════

══════════

══════════

الكويت
دينار كويتي

دول مجلس التعاون
الخليجي وباقي دول
الشرق االوسط
دينار كويتي

االجمالي
دينار كويتي

21,146,595
7,253,750
1,024,361
1,250,000

4,622,238
-

13,787,486

25,768,833
7,253,750
14,811,847
1,250,000

──────────

──────────

30,674,706

18,409,724

49,084,430

══════════

══════════

══════════

──────────

إن اجمالي الحد االقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل احتساب أي ضمانات محتفظ بها او تعزيزات ائتمانية يمكن تحليلها وفقا
لقطاعات االعمال على النحو التالي:
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
البنوك والمؤسسات المالية
أخرى

34,731,149
23,669,563

──────────

25,768,833
23,315,597
──────────

58,400,712

49,084,430

══════════

══════════

 24.2مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في المصاعب التي تواجهها المجموعة لتوفير االموال الالزمة للوفاء بااللتزامات
المرتبطة باألدوات المالية .تتولى ادارة الخزينة للشركة االم إدارة مخاطر السيولة .وإلدارة مخاطر السيولة ،تقوم المجموعة بصفة
دورية بتقييم المالءة المالية للعمالء واالستثمار في الودائع البنكية او غيرها من االستثمارات التي يسهل تحقيقها .وتتولى االدارة
مراقبة قائمة االستحقاقات للتحقق من توافر السيولة الكافية.

24

إدارة المخاطر (تتمة)
 24.2مخاطر السيولة (تتمة)
كما في  31مارس  ،2016لن يستحق أي من ديون المجموعة خالل اقل من سنة واحدة ( :2015ال شئ) بناء على القيمة الدفترية
للقروض والمدرجة في بيان المركز المالي المجمع .توصلت ادارة الشركة االم حاليا إلى تفاهم مع المقرض لتجديد التسهيل االئتماني
عند االستحقاق لفترة سنة أخرى.
يوضح الجدول التالي قائمة استحقاقات المطلوبات على المجموعة بناء على االلتزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.
تعكس قائمة سيولة المطلوبات المالية التدفقات النقدية المتوقعة والتي تتضمن مدفوعات الفائدة المستقبلية على مدى اعمار هذه
المطلوبات المالية .يعرض الجدول التالي قائمة السيولة للمطلوبات المالية:
41
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2016

خالل شهر واحد
دينار كويتي

 2الى  3اشهر
دينار كويتي

من  3إلى
 12شهر ًا
دينار كويتي

من سنة الى 5
سنوات
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

قروض محددة االجل *
دائنون وذمم دائنة اخرى

153,059
-

306,117
5,318,316

1,377,527
21,273,270

67,854,637
-

69,691,340
26,591,586

──────────

153,059

═════════

التزامات ومطلوبات طارئة

5,624,433

22,650,797

67,854,637

96,282,926

═════════

-

═════════

-

═════════

═════════

18,463,992

18,463,992

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

2015

خالل شهر واحد
دينار كويتي

خالل  3اشهر
دينار كويتي

من  3إلى
 12شهر ًا
دينار كويتي

من سنة الى 5
سنوات
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

قروض محددة االجل *
دائنون وذمم دائنة اخرى
حساب مكشوف لدى البنك

123,065
-

246,129
4,982,812
-

1,107,582
19,931,248
263,731

73,526,128
-

75,002,904
24,914,060
263,731

──────────

التزامات ومطلوبات طارئة

-

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

──────────

123,065

5,228,941

21,302,561

73,526,128

100,180,695

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

═════════

17,373,295

17,373,295

═════════

═════════

* إن الحصة المتداولة من القرض محدد االجل تمثل الفوائد المستحقة.
مخاطر السوق
24.3
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة االصل نتيجة للتغيرات في أسعار السوق مثل اسعار الفائدة او اسعار تحويل العمالت االجنبية
واسعار االسهم سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل تتعلق باالستثمار الفردي أو بالجهة المصدرة له أو عوامل تؤثر على جميع
االستثمارات المتاجر بها في السوق.
تدار مخاطر السوق على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقا ً على فئات متعددة للموجودات وتنويع الموجودات بالنسبة
للتوزيع الجغرافي والتركز في قطاعات األعمال والتقييم المستمر لظروف السوق واتجاهاته وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة
األجل في القيمة العادلة.
 24.3.1مخاطر اسعار الفائدة
ان مخاطر اسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة لجميع التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في اسعار الفائدة
السوقية .تتولى ادارة الخزينة للشركة االم إدارة مخاطر أسعار الفائدة .تتعرض المجموعة لمخاطر اسعار الفائدة نتيجة عدم التوافق في
إعادة تحديد أسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات المالية .تتبع المجموعة سياسة ادارة تكلفة الفائدة باستخدام مزيج من الديون ذات
الفوائد الثابتة والمتغيرة .تهدف المجموعة إلى االحتفاظ بجزء معين من قروضها بمعدالت فائدة متغيرة.

24

إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)
24.3
 24.3.1مخاطر اسعار الفائدة (تتمة)
تتعرض المجموعة لمخاطر اسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات ذات الفائدة المتغيرة (الودائع محددة االجل لدى بنك والحساب
المكشوف لدى البنك والقروض محددة االجل).
إن حساسية بيان الدخل المجمع تتمثل في تأثير التغيرات المقدرة في أسعار الفائدة على أرباح المجموعة في ضوء الموجودات
والمطلوبات المالية ذات الفوائد المتغيرة والمحتفظ بها كما في  31مارس  2016و .2015
يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل المجمع للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في اسعار الفائدة مع االحتفاظ بكافة العوامل
األخرى ثابتة:
زيادة بعدد  50نقطة اساسية
التأثير على بيان الدخل
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دوالر امريكي

)(7,853

 24.3.2مخاطر العمالت االجنبية
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
42

)(46
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كما في  31مارس 2016
تتولى إدارة الخزينة للشركة االم إدارة مخاطر العمالت االجنبية على اساس الحدود التي يقرها مجلس إدارة الشركة االم وبناء على
التقييم المستمر للمراكز القائمة للمجموعة والحركات الحالية والمتوقعة في أسعار العمالت االجنبية.
يوضح الجدول التالي التأثير على الخسائر نتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية نتيجة التغير في أسعار
الصرف بنسبة  %5مع االحتفاظ بكافة المتغيرات ثابتة:
التأثير على بيان الدخل
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
دوالر امريكي
يورو
عمالت دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول الشرق االوسط

)(37,079
)(2,959
1,010,580

965,793
1,750
185,632

التأثير على االيرادات الشاملة االخرى
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي

دوالر امريكي
عمالت دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول الشرق االوسط

14,858,613
5,383,166

15,507,216
4,774,761

 24.3.3مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم .تدير ادارة االستثمار للشركة االم مخاطر أسعار األسهم
بصورة رئيسية من خالل تنويع االستثمارات من حيث التوزيع الجغرافي وتركز القطاعات .إن االستثمارات المسعرة للمجموعة
مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية وسوق االوراق المالية السعودي.
فيما يلي التأثير على االيرادات الشاملة االخرى (نتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع) نتيجة التغيرات
المحتملة بصورة معقولة في مؤشرات السوق مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة:
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شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31مارس 2016
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إدارة المخاطر (تتمة)
24.3
24.3.3

مخاطر السوق (تتمة)
مخاطر أسعار األسهم (تتمة)

التأثير على االيرادات الشاملة االخرى
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي

سوق الكويت لألوراق المالية
سوق االوراق المالية السعودي

25

164,229
85,928

269,093
54,685

إدارة رأس المال
إن هدف المجموعة الرئيسي من سياسات إدارة رأسمال المجموعة هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال
التي تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون .تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء
التغيرات في الظروف االقتصادية .للحفاظ على هيكل رأس المال او تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات االرباح أو رد
رأس المال للمساهمين او إصدار أسهم جديدة.
لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في  31مارس  2016و 31مارس .2015
تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل االقتراض الذي يمثل صافي الدين مقسوم على اجمالي رأسمال الشركة االم .وتهدف
المجموعة الى الحد من معدل االقتراض على نسبة  %50بحد أقصى .تدرج المجموعة القروض محددة االجل والدائنين والذمم الدائنة
األخرى ناقص النقد والنقد المعادل ضمن صافي الدين .يمثل اجمالي راس المال اجمالي حقوق الملكية للشركة.
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي
دائنون وذمم دائنة أخرى
حساب مكشوف لدى البنك
قروض محددة االجل
ناقص :النقد والودائع قصيرة االجل
صافي الدين
إجمالي حقوق الملكية
معدل االقتراض ()%
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26,591,586
65,715,352
)(35,460,196

24,914,060
263,731
71,083,510
)(26,469,368

──────────

──────────

56,846,742

69,791,933

═════════

═════════

420,235,707

424,363,991

═════════

═════════

13.53%

16.44%

═════════

═════════

