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تقرير جمل�س الإدارة

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يطيب لنا �أن نلتقي بكم اليوم مبنا�سبة انعقاد اجلمعية العامة العادية ل�شركة كي جي �إل لوج�ستيك (�ش.م.ك.ع) و�أن نتقدم
�إليكم بتقرير جمل�س الإدارة ال�سنوي والبيانات املالية لل�شركة و�إي�ضاحاتها وتقرير مراقبي احل�سابات عن ال�سنة املالية
املنتهية يف .2014/12/31

امل�ؤ�شرات املالية

لقد بلغت �إيرادات ال�شركة للعام املايل  2014مبلغ وقدره  25,673,368د.ك مقارنة مببلغ  23,987,802د.ك للعام املايل ،2013
بزيادة بلغ مقدارها  1,685,566د.ك متثل ن�سبة .%7
وقد بلغ �إجمايل امل�صروفات للعام املايل  2014مبلغ  20,092,610د.ك مقارنة مببلغ  14,328,024د.ك للعام املايل ،2013
بزيادة بلغ مقدارها  5,764,586د.ك متثل ن�سبة .%40.2
وقد بلغ �صايف الأرباح للعام املايل  2014مبلغ وقدره  5,231,686د.ك مقارنة مببلغ  9,006,375د.ك للعام املايل ،2013
ب�إنخفا�ض بلغ مقداره  3,774,689د.ك ميثل ن�سبة .%41.9

توزيع الأرباح ومكاف�أت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

يتقدم جمل�س �إدارة ال�شركة �إىل جمعيتكم املوقرة بالتو�صيات التالية:
* توزيع �أرباح نقدية بقيمة �إجمالية قدرها  3,030,687د.ك (ثالث ماليني وثالثون �ألف ًا و�ستمائة و�سبعة وثمانون دينار ًا
كويتي ًا) بن�سبة  %5من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر واملدفوع �أي بواقع  5فل�س لل�سهم الواحد (بواقع خم�سة فلو�س لكل �سهم) على
امل�ساهمني امل�سجلني ب�سجالت ال�شركة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية وذلك عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2014/12/31
* منح ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مكاف�أة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  2014/12/31بواقع  100,000د.ك (مائة �ألف دينار كويتي).

املزايا املالية املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة

مل يح�صل ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة على �أية مزايا �أو منافع خالل العام املايل .2014

املزايا املالية املمنوحة لأع�ضاء الإدارة التنفيذية

مت منح ال�سادة �أع�ضاء الإدارة التنفيذية رواتب ومكاف�آت نهاية خدمة ومزايا �أخرى ق�صرية الأجل ب�إجمايل مبلغ  127,142د ك.

اخلطة امل�ستقبلية

ت�سعى �إدارة ال�شركة خالل العام املايل � 2015إىل تطوير جميع اخلدمات اللوج�ستية التي تقدمها ال�شركة لعمالئها على
امل�ستوى املحلي والأقليمي (يف نطاق دول جمل�س التعاون اخلليجي) من خالل تبني �أحدث التقنيات واحللول التكنولوجية يف
جمال الإمداد والنقل والدعم اللوج�ستي للإرتقاء ب�صناعة اخلدمات اللوج�ستية يف املنطقة والتي ت�شهد تغيريات مت�سارعة
يوما بعد يوم ،بهدف تو�سيع قاعدة عمالئها وفتح جماالت �أكرب لنموها م�ستقب ًال ،وذلك ل�ضمان منو ال�شركة وتعظيم العائد
على حقوق امل�ساهمني وحتقيق الإيرادات امل�ستهدفة بغر�ض حتقيق تطلعات و�آمال ال�سادة امل�ساهمني الكرام ،كما ت�سعى
ال�شركة �إىل تعزيز م�شاركتها يف املناق�صات املحلية والأقليمية للمحافظة على �إ�ستمرارية منوها امل�ضطرد.
ختاماً ،نود �أن نتقدم بال�شكر جلميع العاملني يف �شركتنا على جهودهم املبذولة لتحقيق منو ال�شركة وازدهارها داعني اهلل �أن يدمي
علينا نعمة التقدم والإزدهار حتت قيادة �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى وويل عهده الأمني ورئي�س الوزراء املوقر واحلكومة الر�شيدة.
كما نتقدم ب�إ�سمكم وب�إ�سم جمل�س الإدارة ب�شكرنا الوافر �إىل العاملني بوزارات الدولة وم�ؤ�س�ساتها لت�سهيلهم كافة �أعمال ال�شركة.

مع خال�ص التقدير واالحرتام

د.علي �إ�سماعيل د�شتي

رئي�س جمل�س الإدارة

4

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
د.علي �إ�سماعيل د�شتي
رئي�س جمل�س الإدارة
د .جعفر حممد علي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
يعقوب عبداهلل الوزان
ع�ضو جمل�س الإدارة
ماهر عبداهلل معريف
ع�ضو جمل�س الإدارة
�سام ماثيو خطيب
ع�ضو جمل�س الإدارة
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نبذة عن �شركة كي جي �إل لوج�ستيك

كي جي �إل لوج�ستيك هي من ال�شركات الكويتية الرائدة يف جمال الأعمال اللوج�ستية ومدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية.
تقدم ال�شركة خدمات التخزين وال�شحن والنقل واملناولة ،ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف دولة الكويت ولها فروع يف دولة قطر
والإمارات العربية املتحدة بالإ�ضافة �إىل �شركاء �إ�سرتاتيجيني و مكاتب متثيل يف جميع �أنحاء العامل.
توفر ال�شركة امل�ساحات التخزينية املدارة من قبل الزبائن مبا�شر ًة ( )2PLوخدمة �إدارة خمزون العميل ( )3PLويف عام
 2008بد�أت ال�شركة بتقدمي خدمة �إدارة خمازن وب�ضائع العمالء يف مرافق التخزين اخلا�صة بهم ( ،)4PLم�ستعينني ب�أحدث
التقنيات وفريق عمل متمر�س وذو خربة عالية.
وت�ضم �أعمال ال�شحن والنقل التي تقوم بها ال�شركة خدمات النقل اجلوي والبحري والربي مبا يف ذلك التخلي�ص اجلمركي
وت�أمني الب�ضائع ،ويرتكز حمور جناح �أعمال ال�شحن والنقل على جمموعة من ال�شركاء الدوليني املتخ�ص�صني يف نقل الب�ضائع
من و�إىل جميع �أنحاء العامل.
�أما فيما يتعلق ب�أعمال املناولة ،فتفخر ال�شركة بنجاحها يف �إقامة عالقات ا�سرتاتيجية مع هيئات املواينء وخطوط ال�شحن
على ال�صعيد املحلي يف الكويت وال�صعيد الإقليمي �ضمن دول جمل�س التعاون اخلليجي.
تعتمد ال�شركة �أعلى و�أحدث معايري التكنولوجيا من خالل �إ�ستخدام �أحدث �أنظمة حلول �إدارة املخزون واملناولة مما ميكنها من
تقدمي خدمات متميزة وعالية اجلودة لعمالئها والتي م ّكنت ال�شركة من احل�صول على �شهادة اجلودة .9001:2008 ISO
مت ت�سمية ال�شركة يف الأعوام  2010و  2012و  2013ك�أف�ضل �شركة لوج�ستية يف املنطقة من قبل �آرابيان بيزني�س (ITP
 )Publishingوح�صلت يف عام  2012على جائزة الآرابيا  500ك�أ�سرع ال�شركات منو ًا يف الكويت من قبل AllWorld
 .Networkال�شركة ع�ضو ًا يف العديد من املنظمات والإحتادات الدولية والوطنية :منظمة �إحتاد النقل اجلوي الدويل
( )IATAومنظمة الإحتاد الدويل لوكالء رابطة ال�شحن اجلوي ( )FIATAومنظمة التحالف الدويل لل�شحن ()WCA

واملجموعة العاملية (نظام �إدارة اجلودة) والإحتاد الكويتي للنقل الربي وال�شحن والتخزين.
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برج اجلوهرة ،الدور ال�ساد�س
�شارع خالد بن الوليد� ،شرق
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تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل �إىل ال�سادة امل�ساهمني يف كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع.
التقرير حول البيانات املالية املجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع“( .ال�شركة الأم”) و�شركاتها التابعة
(وي�شار �إليهم مع ًا بـ “املجموعة”) والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف  31دي�سمرب  2014والبيانات املجمعة للدخل
والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة والإي�ضاحات التف�سريية الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة
ُيعد �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية املجمعة ب�شكل عادل طبق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية من م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة
الأم .تت�ضمن هذه امل�س�ؤولية نظام الرقابة الداخلية كما ترى الإدارة ذلك �ضروري ًا لإعداد البيانات املالية املجمعة بحيث تكون
خالية من الأخطاء اجلوهرية �سوا ًء كانت ُتعزى �إىل الغ�ش �أو اخلط�أ.

م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات
تنح�صر م�س�ؤوليتنا يف �إبداء ر�أينا حول هذه البيانات املالية املجمعة بنا ًء على عملية التدقيق التي قمنا بها .لقد �أجرينا تدقيقنا
وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية .ت�ستدعي هذه املعايري التزامنا باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�صل �إىل
ت�أكيد معقول حول ما �إذا كانت البيانات املالية املجمعة خالية من �أي �أخطاء جوهرية.
تت�ضمن عملية التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �إثباتات تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات الواردة يف البيانات املالية
املجمعة .ت�ستند الإجراءات املختارة �إىل تقدير مراقب احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية للبيانات املالية
املجمعة� ،سوا ًء كان ذلك ب�سبب االحتيال �أو اخلط�أ .وعند القيام بتقييم تلك املخاطر ،ي�أخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار الرقابة
الداخلية املت�صلة ب�إعداد املن�ش�أة وتقدميها العادل للبيانات املالية املجمعة بهدف ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب
الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية للمن�ش�أة .تت�ضمن عملية التدقيق كذلك تقييم ًا ملدى مالءمة
ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم ًا لأ�سلوب عر�ض البيانات
ب�شكل عام.
املالية املجمعة ٍ
نعتقد �أن �إثباتات التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري �أ�سا�س منا�سب للر�أي الذي نبديه بنا ًء على عملية التدقيق.
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الر�أي
بر�أينا ،تعرب البيانات املالية املجمعة املرفقة ب�صورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31
دي�سمرب  2014وعن �أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ مبا يتفق مع املعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والأمور التنظيمية الأخرى
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،بر�أينا� ،أن ال�شركة الأم مت�سك بدفاتر حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة بالإ�ضافة �إىل حمتويات
تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة الأم املتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما ورد يف دفاتر ال�شركة .و�أننا قد ح�صلنا على
كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأداء مهمتنا و�أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن املعلومات التي يتطلبها
قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012وتعديالته ،والئحته التنفيذية ،والقانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال
وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم وتعديالتهما ،و�أن اجلرد قد
�أجري وفقا للأ�صول املرعية ،ومل يرد لعلمنا �أية خمالفات لأحكام قانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  2012وتعديالته ،والئحته
التنفيذية� ،أو القانون رقم  7ل�سنة  2010ب�ش�أن �إن�شاء هيئة �أ�سواق املال وتنظيم ن�شاط الأوراق املالية والئحته التنفيذية� ،أو عقد
الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم وتعديالتهما ،خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014على وجه ي�ؤثر مادي ًا يف ن�شاط
املجموعة �أو يف مركزها املايل املجمع.

قي�س حممد الن�صف
رخ�صة رقم �( 38أ)
		
 BDOالن�صف و�شركاه

خالد �إبراهيــم ال�شطي
�سجــل مراقبي احل�سابات رقم �( 175أ)
براي�س وترهاو�س كوبرز (ال�شطي و�شركــاه)

 31مار�س 2015
الكويت
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بيان املركز املايل املجمع
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

كما يف  31دي�سمرب
املوجودات
موجودات متداولة
النقد والأر�صدة لدى البنوك
ودائع ثابتة
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
املخزون
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
موجودات غري متداولة
املوجودات املالية املتاحة للبيع
اال�ستثمــار يف �شركة زميلة
موجودات غري ملمو�سة وال�شهرة
عقارات ا�ستثمارية
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

�إي�ضاحات
6

4,181,425
2,272,185

2,398,611
250,000

7

18,388,134
1,174,109
5,772,106
31,787,959

7,780,041
2,988,657
13,417,309

235,568
93,819
14,028,097
40,350,000

235,568
9,100,127
40,750,000

10,137,300
64,844,784
96,632,743

4,144,814
54,230,509
67,647,818

18

8
9
10
11

�إجمــايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
مطلوبات متداولة
�سحب على املك�شوف لدى البنوك
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة
اجلزء املتداول من قرو�ض لأجل
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض لأجل
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6
12
18
13

999,835
6,004,971
362,543
4,667,974
12,035,323

293,471
4,180,557
38,335
1,500,000
6,012,363

13

1,719,158
805,430
2,524,588

375,000
523,205
898,205

14,559,911

6,910,568

60,613,740
6,168,331
6,168,331
()630,633
26,957

33,396,000
5,610,193
5,610,193
()339,495
3,946

112,281
8,988,069
81,447,076
625,756
82,072,832
96,632,743

112,281
15,873,200
60,266,318
470,932
60,737,250
67,647,818

�إجمــايل املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
االحتياطي االختياري
�أ�سهــم اخلزينة
احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
احتياطي �أ�سهــم خزينة
�أرباح مرحلة
حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة
�إجمــايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

2014

2013

14
15
15
16

17

الدكتور علي د�شتي
رئي�س جمل�س الإدارة

إن الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 17إىل  50متثل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
12

		
كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة

بيان الدخل املجمع
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

كما يف  31دي�سمرب
�إي�ضاحات

الدخل
الإيرادات الت�شغيلية
التغري يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمــارية
�إيرادات �أخرى
عك�س انخفا�ض قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
احل�صة من نتائج �شركة زميلة
امل�صروفات
م�صاريف خدمات ال�شحن واخلدمات اللوج�ستية و�إمدادات الأغذية
تكاليف الرواتب والتكاليف ذات ال�صلة
تكاليف �إيجار و�إ�شغال
م�صاريف ت�شغيلية �أخرى
اال�ستهالك والإطفاء وانخفا�ض القيمة
تكاليف متويل
الربح قبل م�ساهمة ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
الوطنية والزكاة ومكاف�أة جمل�س الإدارة
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكاف�أة جمل�س الإدارة
ربح ال�سنة

10

11

11 & 9

21

العائد �إىل:
مالكي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة
ربحية ال�سهم العائدة ملالكي ال�شركة الأم

19

2014

2013

25,418,222

24,028,049

)(354,520

)(189,713

343,156

149,466

255,191

-

11,319

-

25,673,368

23,987,802

)(10,460,775

)(6,959,167

)(3,081,891

)(2,560,580

)(1,553,465

)(1,260,707

)(3,848,432

)(2,325,092

)(1,012,094

)(1,065,630

)(135,953

)(156,848

)(20,092,610

)(14,328,024

5,580,758

9,659,778

)(50,233

)(86,984

)(142,468

)(244,231

)(56,987

)(97,152

)(100,000

)(229,600

5,231,070

9,001,811

5,231,686

9,006,375

)(616

)(4,564

5,231,070

9,001,811

 9.15فل�س

 24.67فل�س

إن الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 17إىل  50متثل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
2014

13

		
كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة

بيان الدخل ال�شامل املجمع
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014

2013

ربح ال�سنة

5,231,070

9,001,811

الدخل ال�شامل الآخر:
بنود يجوز �إعادة ت�صنيفهــا الحق ًا �إىل الربح �أو اخل�سارة
فروق حتويل ناجتة عن ترجمة العمليات الأجنبية
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

40,597

182

40,597

182

5,271,667

9,001,993

�إجمــايل الدخل ال�شامل العائد �إىل:
مالكي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غري م�سيطرة

5,254,697

9,006,538

16,970

)(4,545

5,271,667

9,001,993

إن الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 17إىل  50متثل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة
بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

املحول �إىل االحتياطيات

التغري يف احل�صة غري امل�سيطرة

�شراء �أ�سهم خزينة

توزيعات مدفوعة (�إي�ضاح )15

�إ�صدار �أ�سهم جمانية (�إي�ضاح )15

�إ�صدار ر�أ�س املال (�إي�ضاح )14

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

ربح ال�سنة

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

املحول �إىل االحتياطيات

بيع �أ�سهم اخلزينة

توزيعات مدفوعة (�إي�ضاح )15

�إ�صدار �أ�سهم جمانية (�إي�ضاح )15

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

ربح ال�سنة

الر�صيد يف  1يناير 2013

دينار كويتي

966,434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

558,138

-

-

-

6,168,331

558,138

-

-

-

-

-

-

-

-

5,610,193

966,434

-

-

-

-

-

-

4,643,759

دينار كويتي

()630,633

-

-

()291,138

-

-

-

-

-

-

()339,495

-

311,391

-

-

-

-

-

()650,886

دينار كويتي

26,957

-

-

-

-

-

-

23,011

23,011

-

3,946

-

-

-

-

163

163

-

3,783

دينار كويتي

625,756

-

137,854

-

-

-

-

16,970

17,586

()616

470,932

-

-

-

-

()4,545

19

()4,564

82,072,832

-

137,854

()291,138

()5,490,201

-

21,707,400

5,271,667

40,597

5,231,070

60,737,250

-

431,020

()6,041,473

-

9,001,993

182

9,001,811

112,281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112,281

-

112,281

-

-

-

-

-

-

56,870,233 17,869,818

475,477

9,006,538

163

21,707,400

5,254,697

23,011

-

8,988,069

81,447,076

(- )1,116,276

-

-

()291,138

()5,490,201( )5,490,201

(- )5,510,340

-

5,231,686

-

5,231,686

5,231,686

60,266,318 15,873,200

(- )1,932,868

7,348

431,020

()6,041,473( )6,041,473

(- )3,036,000

9,006,375

-

9,006,375

9,006,375

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

57,345,710

دينار كويتي

دينار كويتي

إن الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 17إىل  50متثل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.

6,168,331 60,613,740

5,510,340

-

- 21,707,400

-

-

-

-

5,610,193 33,396,000

-

-

-

3,036,000

-

-

-

-

4,643,759 30,360,000

دينار كويتي

ر�أ�س املال

احتياطي
قانوين

احتياطي
ترجمة
احتياطي
اختياري �أ�سهــم خزينة عمالت
�أجنبية

حقوق امللكية
احتياطي �أرباح مرحلة العائدة
�أ�سهــم
ملالكي
خزينة
ال�شركة الأم

ح�ص�ص غري �إجمــايل
م�سيطرة حقوق امللكية

2014

15

		
كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة

بيان التدفقات النقدية املجمع
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

�إي�ضاحات

الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل خم�ص�ص م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
والزكاة و مكاف�أة جمل�س الإدارة
ت�سويات لــ:
التغري يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمــارية
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ا�ستهالك و�إطفاء
عك�س انخفا�ض قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
احل�صة من نتائج �شركة زميلة
�شطب موجودات غري ملمو�سة
تكاليف متويل
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلهــا
ربح من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
املخزون
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق من � /إىل �أطراف ذات عالقة  -بال�صايف
النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني املدفوعة
�سداد خم�ص�ص م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
والزكاة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من �أن�شطة العمليات
�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
عوائد من بيع ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
�شراء ا�ستثمار يف �شركة زميلة
اال�ستحواذ على �شركة تابعة� ،صايف النقد امل�ستحوذ عليه
ودائع ثابتة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية
�أن�شطة التمويل
تكاليف التمويل املدفوعة
(�شراء) /بيع �أ�سهم خزينة
�إ�صدار ر�أ�س املال
�أموال زائدة مقبو�ضة من �إ�صدار ر�أ�س املال
توزيعات �أرباح مدفوعة
�سداد قرو�ض لأجل
ا�ستالم قرو�ض لأجل
�صايف النقد الناجت من( /امل�ستخدم يف) �أن�شطة التمويل
ت�أثري ترجمة عمالت �أجنبية
�صايف الزيادة  /النق�ص يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

كما يف  31دي�سمرب
2014

5,580,758

354,520
10
130,101
1,012,094 9 & 11
)(255,191
11
)(11,319
2,012
9
135,953
2,430
6,951,358
)(13,496,534
)(1,174,109
1,492,580
)(2,454,938
)(8,681,643
)(15,173
)(97,152

11

6
6

2013

9,659,778

189,713
110,576
1,065,630
156,848
85,000
)(40,477
11,227,068
)(3,056,079
)(45,713
)(2,000,683
6,124,593
)(138,973
)(476,143

)(8,793,968

5,509,477

)(3,430,221
112,441
)(82,500
)(8,750,631
1,727,815
)(10,423,096

)(2,417,006
)(250,000
)(2,667,006

)(135,953

)(156,848

)(291,138
21,707,400
19,641
)(5,576,845
)(1,769,294
6,281,426
20,235,237
58,277
1,076,450
2,105,140
3,181,590

431,020
)(5,886,730
)(2,412,014
)(8,024,572
149
)(5,181,952
7,287,092
2,105,140

معاملة غري نقدية:

خالل الفرتة ،قامت املجموعة بر�سملة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات مببلغ  2,894,778دينــار كويتي ( 31دي�سمرب  :2013ال �شيء) عرب حتويلهــا من مقدم للموردين حتت
بنــد ذمم مدينة جتارية و�أخرى.
مل يكن هناك معامالت جوهرية �أخرى غري نقدية خالل ال�سنتني  2014و.2013

إن الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 17إىل  50متثل جزء ًا ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املجمعة.
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كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة

الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .1معلومات عامة
تـم ت�أ�سيـ�س �شركـة كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع“( .ال�شركة الأم”) يف  3مايـو  2000ك�شركة ذات م�س�ؤوليـة حمدودة
با�سم �شركة الدكتور اخلليجي للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م( .جا�سم مطر ال�شمري و�شريكته) .مت تعديل الكيان
القانوين لل�شركة الأم يف  11دي�سمرب � 2005إىل �شركة م�ساهمة كويتية حتت ا�سم كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .وهي
�شركة م�ساهمة مدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املــالية بتاريخ  8دي�سمرب .2009
وتتمثل �أغرا�ض ال�شركة الأم وفق ًا لعقد الت�أ�سي�س فيما يلي:
(� )1إقامة املخازن بجميع �أ�شكالها (خمازن مربدة – خمازن جمففة) و�إن�شاء مناطق وم�ساحات لتخزين الب�ضائع وال�سلع
واملواد الأولية واملواد اخلام بكافة �أنواعها مبا فيها �ساحات تخزين ال�سيارات وغريها من املعدات الثقيلة.
(� )2إدارة املخازن و�صيانتها والإ�شراف على حماية املخزون فيها وتوفري �أعمال التعبئة والتغليف والتجميع للمواد وال�سلع
والب�ضائع املراد ت�سويقها.
( )3ت�أجري املخازن و�إدارة املخزون للغري.
( )4تخزيــن كـافة �أنواع الب�ضـائع بح�سب نظـام الإيـداع حتت الإ�شـراف اجلمركي داخل املنـاطق اجلمركية �أو خـارجها
ومزاولة جميع �أن�شطة املناولة اجلمركية.
( )5جتهيز املخازن بالرتكيبات والو�سائل والرافعـات الالزمة لرتتيب الب�ضـائع وحتريكـها داخل منطقة املخـازن و�إقامة
وت�أجري املباين لأغرا�ض املجموعة.
(� )6إدارة املخزون الراكد والتـقادم بالبيع لكـافة �أنواع الـمخـزون ال�سـلعي داخل وخـارج دولة الكـويت وترتيـب املـزادات
اخلا�صة للتخل�ص منه.
( )7القيام بعملية التخلي�ص اجلمركي وال�شحن الربي والبحـري واجلوي واملناولة والنقل واخلدمات والإدارة اللوج�ستية
والتوزيع والتغليف للب�ضائع الواردة وال�صادرة بكافة �أنواعها.
( )8ممار�سة جميع �أن�شطة التجارة االلكرتونية والأن�شطة امل�ساندة لها طبق ًا لن�شاط ال�شركة الأم.
(� )9إن�شاء وجتهيز و�إدارة وت�شغيل و�صيانة املناطق وامل�ستودعات التخزينية واجلمركية بكافة �أنواعها يف الكويت واخلارج
بكافة مرافقها بنظام البناء والت�شغيل والتحويل (.)BOT
( )10متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبا�شرة ن�شاطها يف احلدود امل�سموح بها وفق ًا للقانون.
( )11ا�ستغالل الفوائ�ض املالية املتوفرة لدى ال�شركة الأم عن طريق ا�ستثمارها يف حمافظ مالية تدار من قبل �شركات
وجهات متخ�ص�صة.
( )12القيام ب�أعمال احلا�سب الآيل من ت�صميم النظم املختلفة طبق ًا لن�شاط ال�شركة الأم.
وميكن لل�شركة الأم مبا�شرة الأعمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفة �أ�صلية �أو بالوكالة.
ويجوز لل�شركة الأم �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي قد
تعاونها على حتقيق �أغرا�ضها يف الكويت �أو يف اخلارج ،ولها �أن تن�شئ �أو ت�شارك �أو ت�شرتي هذه الهيئات �أو تلحقها بها.
يقع املقر امل�سجل لل�شركة الأم يف �ص.ب ،4135 .ال�صفاة  ،13042الكويت.
مت اعتماد �إ�صدار هذه البيانات املالية للمجموعة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014وفق ًا لقرار جمل�س �إدارة ال�شركة
الأم بتاريخ  29مار�س  .2015ميلك م�ساهمو ال�شركة الأم ال�صالحية لتعديل هذه البيانات املالية املجمعة يف اجتماع
اجلمعية العمومية ال�سنوية بعد �إ�صدارها.

2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية املطبقة يف �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة مبينة �أدناه .لقد مت تطبيق هذه ال�سيا�سات
ب�شكل ثابت على كافة ال�سنوات املعرو�ضة ما مل ُيذكر خالف ًا لذلك.
ٍ
� 2.1أ�سا�س الإعداد
�إن املبالغ املقارنة يف البيانات املـــالية املجمعة لي�ست قابلة للمقارنة ب�سبب اال�ستحواذات اجلديدة على �شركات تابعة خالل
�( 2014إي�ضاح .)17
مت �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وتف�سريات جلنة تف�سريات املعايري الدولية
للتقارير املــالية وقانون ال�شركات رقم  25ل�سنة  .2012مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا لأ�سا�س التكلفة التاريخية
املعدل من خالل تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع والعقارات اال�ستثمارية املُقا�سة بالقيمة العادلة.
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب اتباع بع�ض التقديرات املحا�سبية الهامة
كما يتطلب من الإدارة �أن متار�س تقديراتها يف عملية تطبيق �سيا�سات املجموعة املحا�سبية .يتم الإف�صاح عن املناطق التي
تنطوي على درجة كبرية من التقدير �أو التعقيد �أو املناطق التي تكون فيها االفرتا�ضات والتقديرات هامة للبيانات املالية
املجمعة من خالل الإي�ضاح رقم .4
 2.2التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات:
(�أ) املعايري اجلديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة:
مت تطبيق التعديالت التالية من قبل املجموعة للمرة الأوىل للفرتة املالية التي تبد�أ يف �أو بعــد  1ينــاير :2014
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 32الأدوات املالية :الإف�صاح” حــول مقا�صة املوجودات واملطلوبات
وتتمثل يف تعديالت على �إر�شادات التطبيق يف معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 32الأدوات املالية :العر�ض” وتقوم بتو�ضيح
بع�ض املتطلبات اخلا�صة مبقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية يف امليزانية العمومية .لي�س هناك �أثر مادي من جراء
تطبيق هذا التعديل على البيانات املالية املجمعة.
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم “ 36انخفا�ض قيمة املوجودات” حول �إف�صاحات املبالغ القابلة لال�سرتداد
يتطرق هذا التعديل �إىل الإف�صاح عن املعلومات حول املبلغ القابل لال�سرتداد فيمــا يتعلق باملوجودات منخف�ضة القيمة �إن
كان هذا املبلغ ي�ستند �إىل القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع .مل يكن هناك �أثر مــادي لهذا التعديل على البيانات املالية
املجمعة للمجموعة.
التف�سري ال�صادر من جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املــالية رقم “ ،21الر�سوم”
ويتعلق هذا التف�سري باملعيار املحا�سبي الدويل رقم “ 37املخ�ص�صات ،واملطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة” .يحدد

املعيار املحا�سبي الدويل رقم  37معايري االعرتاف باملطلوبات ،ومن بينها وجوب �أن يكون للمن�ش�أة التزام حايل نتيجة
حلدث �سابق ( ُيعرف با�سم احلدث امللزم) .يقوم التف�سري بالتطرق �إىل احلدث امللزم الذي ي�ؤدي �إىل �سداد ر�سوم والتوقيت
الذي يجب فيه االعرتاف بااللتزام .ال تخ�ضع املجموعة حالي ًا �إىل ر�سوم هــامة وعليه ف�إن الأثر على املجموعة غري مــادي.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.2التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية والإف�صاحات (تتمة)
(ب) املعايري والتعديالت والتف�سريات اجلديدة ال�صادرة وغري املطبقة بعد من قبل املجموعة:
“املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  - 9الأدوات املالية”
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 9الأدوات املالية” يتناول ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية وقيا�سها واالعرتاف

بها� .صدرت الن�سخة الكاملة للمعيار يف يوليو  2014وحتل حمل الإر�شادات املقررة �ضمن املعيار املحا�سبي الدويل رقم
 39املتعلق بت�صنيف وقيا�س الأدوات املالية .يحتفظ املعيار بنموذج القيا�س املختلط لكن يعمل على تب�سيطه ويحدد ثالث
فئات رئي�سية لقيا�س املوجودات املالية وهي :التكلفة املطف�أة والقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�شامل املجمع والقيمة
العادلة من خالل الربح واخل�سارة .يعتمد �أ�سا�س الت�صنيف على النموذج التجاري للمن�ش�أة وخ�صائ�ص التدفقات النقدية
التعاقدية املتعلقة باملوجودات املالية .كما يقت�ضي املعيار قيا�س اال�ستثمارات يف �أدوات حقوق امللكية بطريقة القيمة العادلة
من خالل الربح �أو اخل�سارة مع خيار نهائي عند ن�شوئها بعر�ض التغريات يف القيمة العادلة �ضمن الدخل ال�شامل الآخر
دون تدويرها .لي�س هنالك �أي طريقة جديدة متوقعة الحت�ساب اخل�سائر االئتمانية لكي حتل حمل طريقة انخفا�ض قيمة
اخل�سائر املتكبدة امل�ستخدمة �ضمن املعيار املحا�سبي الدويل رقم  .39وفيما يتعلق باملطلوبات املالية ،فلم تطر�أ �أي تغيريات
على طريقتي الت�صنيف والقيا�س ما عدا االعرتاف بالتغريات يف خماطر االئتمان �ضمن بيان الدخل ال�شامل املجمع ،وذلك
بالن�سبة للمطلوبات امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .كما يخ ّفف املعيار من حدة متطلبات فعالية
التحوط با�ستبدال فح�ص فعالية التحوط القيا�سي ويقت�ضي وجود عالقة اقت�صادية بني البند املتحوط و�أداة التحوط،
وفيما يخ�ص “معدل التحوط” فيظل كاملعدل الذي ت�ستخدمه الإدارة فعلي ًا يف �أغرا�ض �إدارة املخاطر .ما يزال االحتفاظ
بالوثائق املتزامنة �أمر ًا مطلوب ًا ولكن تختلف هذه الوثائق عن تلك التي يجري �إعدادها مبوجب املعيار املحا�سبي الدويل
رقم � .39إن املعيار واجب التطبيق على الفرتات املحا�سبية التي تبد�أ يف �أو بــعد  1ينــاير  2018وي�سمح بالتطبيق املبكــر.
مل تقم املجموعة بعــد بتقييم الأثر الكامل للمعيار الدويل للتقارير املــالية رقم .9
“املعيار الدويل رقم  - 15الإيرادات من العقــود مع العمالء”
يتناول املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ 15الإيرادات من العقود مع العمالء” االعرتاف بالإيرادات وير�سي املبادئ التي

تكفل نقل معلومات مفيدة مل�ستخدمي البيانات املالية حول طبيعة وقيمة وتوقيت وعدم الت�أكد من الإيرادات والتدفقات
النقدية النا�شئة من العقود املربمة مع عمالء املن�ش�أة .يتم ت�سجيل الإيرادات عندما ي�سيطر عميل ما على �سلعة �أو خدمة
ويكون مبقدوره بعد ذلك حتديد طريقة ا�ستخدامها واال�ستفادة منها .يحل املعيار حمل املعيار املحا�سبي الدويل رقم 18
“الإيرادات” واملعيار املحا�سبي الدويل رقم “ 11عقود الت�شييد” والتف�سريات املتعلقة بهما .ويعترب املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم � 15ساري املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2017وي�سمح بتطبيقه قبل ذلك .وتقوم املجموعة
حاليا بتقييم �أثر هذا املعيار.
 2.3التجميع
(�أ) ال�شركات التابعة
ال�شركــات التابعة هي كافة ال�شركات التي يكون للمجموعة ال�سيطرة عليهــا .تتحقق للمجموعة ال�سيطرة على ال�شركة
عندمــا تكون املجموعة معر�ضة �إىل �أو لديهــا احلق يف عائدات متغرية من امل�شاركة يف ال�شركة كمــا يكون لديهــا القدرة
على الت�أثري على هذه العائدات من خالل �صالحيتهــا على ال�شركة .يتم جتميع ال�شركات التابعة من تاريخ حتويل ال�سيطرة
�إىل املجموعة .كمــا يتم ف�صلهــا من تاريخ توقف ال�سيطرة.
2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.3التجميع (تتمة)
( )1ال�شركات التابعة (تتمة)
تقوم املجموعة با�ستخدام طريقة ال�شراء للمحا�سبة عن اندماج الأعمال .ويعد املقابل املحول لال�ستحواذ على �شركة
تابعة هو القيم العادلة للموجودات املحولة واملطلوبات املتكبدة للمالك ال�سابقني لل�شركة امل�ستحوذ عليها وح�ص�ص حقوق
امللكية ال�صادرة من قبل املجموعة .ويت�ضمن املقابل املحول القيمة العادلة لأي �أ�صل �أو مطلوبات ناجتة من ترتيب مقابل
حمتمل .ويتم قيا�س املوجودات القابلة للتحديد التي مت اال�ستحواذ عليها واملطلوبات وااللتزامات املحتملة التي يتم حتملها
يف عملية اندماج الأعمال مبدئي ًا بقيمها العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ .وتقوم املجموعة بالن�سبة لكل ا�ستحواذ على حدة،
باالعرتاف باحل�ص�ص غري امل�سيطرة يف ال�شركة التي مت اال�ستحواذ عليها �سوا ًء بالقيمة العادلة �أو باحل�صة املتنا�سبة يف
�صايف موجودات ال�شركة امل�ستحوذ عليها القابلة للتحديد العائدة للح�صة غري امل�سيطرة.
ُتت�سب التكاليف املتعلقة بعملية اال�ستحواذ كم�صاريف عند تكبدها.
يف حال مت حتقيق اندماج الأعمال على مراحل ،ف�إن القيمة الدفرتية عند تاريخ اال�ستحواذ للح�ص�ص اململوكة �سابق ًا
لل�شركة امل�ستحوذة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها تتم �إعادة قيا�سها بالقيمة العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ .ويتم االعرتاف ب�أي
�أرباح �أو خ�سائر ناجتة عن عملية �إعادة القيا�س يف بيان الدخل املجمع.
يتم االعرتاف ب�أي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل املجموعة بالقيمة العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ .ويتم االعرتاف
بالتغريات الالحقة للقيمة العادلة للمقابل املحتمل والذي يعترب �أنه �أ�صل �أو التزام وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 39
�سوا ًء بالربح �أو اخل�سارة �أو كتغيري يف الدخل ال�شامل الآخر� .إن املقابل املحتمل والذي يتم ت�صنيفه كحقوق ملكية ال يتم
�إعادة قيا�سه وتتم املحا�سبة عن ت�سويته الالحقة يف البيان املجمع للتغريات يف حقوق امللكية.
�إن الزيادة يف املقابل املايل املُح ّول وقيمة �أي ح�صة غري م�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها والقيمة العادلة بتاريخ
اال�ستحواذ لأي ح�ص�ص ملكية �سابقة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها على القيمة العادلة حل�صة املجموعة يف �صايف املوجودات
املحددة امل�ستحوذ عليها يتم �إدراجها حتت بند ال�شهرة .ويف حال كان جمموع املقابل املايل املح ّول واحل�صة غري امل�سيطرة
املحت�سبة واحل�صة املقا�سة اململوكة �سابق ًا �أقل من القيمة العادلة ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة امل�ستحوذ عليها من
خالل اتفاقية �شراء باملقاي�ضة ،يتم االعرتاف بالفرق مبا�شر ًة يف بيان الدخل املجمع (�إي�ضاح .)2.7
ُتذف كافة املعامالت الداخلية والأر�صدة والأرباح غري املحققة عن املعامالت التي تتم بني �شركات املجموعة .كما يتم
حذف اخل�سائر غري املحققة .لقد مت تعديل املبالغ املدرجة من قبل ال�شركات التابعة ،عند االقت�ضاء ،حتى تتوافق مع
ال�سيا�سات املحا�سبية لدى املجموعة.
(ب) التغريات يف ح�ص�ص امللكية يف ال�شركات التابعة دون حدوث تغيري يف ال�سيطرة
�إن املعامالت املربمة مع حملة احل�ص�ص غري امل�سيطرة التي ال ت�ؤدي �إىل فقدان ال�سيطرة يتم احت�سابها كمعامالت �أ�سهم
 كاملعامالت التي تتم مع املُـ َّالك بو�صفهم مالك ًا� .إن الفروقات بني القيمة العادلة للمقابل املدفوع واحل�صة ذات ال�صلةامل�ستحوذ عليها من القيمة الدفرتية للموجودات ال�صافية لل�شركة التابعة يتم �إدراجها يف البيان املجمع للتغريات يف حقوق
امللكية .ويتم �أي�ض ًا �إدراج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع احل�ص�ص غري امل�سيطرة �ضمن البيان املجمع للتغريات يف
حقوق امللكية.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.3التجميع (تتمة)
(ج) ا�ستبعاد �شركات تابعة
عندما تفقد املجموعة ال�سيطرة على من�ش�أة ما ،ف�إن �أي حقوق حمتفظ بها يف املن�ش�أة ُيعاد قيا�سها بالقيمة العادلة يف
تاريخ فقدان ال�سيطرة ،مع االعرتاف بالتغري يف القيمة الدفرتية �ضمن بيان الدخل املجمع� .إن القيمة العادلة هي القيمة
الدفرتية املبدئية لأغرا�ض االحت�ساب الالحق للحقوق املحتفظ بها �إما ك�شركة زميلة �أو كم�شروع م�شرتك �أو كموجودات
مالية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم احت�ساب �أي مبالغ �سبق االعرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر فيما يتعلق بتلك املن�ش�أة كما
لو كانت املجموعة قد قامت مبا�شرة با�ستبعاد املوجودات �أو املطلوبات ذات ال�صلة .وقد يعني هذا �أن ُيعاد ت�صنيف املبالغ
املعرتف بها �سابق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان الدخل املجمع.
(د) ال�شركات الزميلة
ال�شركات الزميلة هي كافة ال�شركات التي يكون للمجموعة ت�أثري كبري عليها ولكن دومنا �سيطرة وغالب ًا ما تنطوي على
ن�سبة ملكية ترتاوح بني  %50 - %20من حقوق الت�صويت .يتم احت�ساب اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة باتباع طريقة
حقوق امللكية املحا�سبية .مبوجب طريقة حقوق امللكية ،يتم االعرتاف باال�ستثمار مبدئي ًا بالتكلفة وتتم زيادة �أو تخفي�ض
القيمة الدفرتية لالعرتاف بح�صة امل�ستثمر يف ربح �أو خ�سارة ال�شركة امل�ستثمر فيها بعد تاريخ اال�ستحواذ .ي�شتمل ا�ستثمار
املجموعة يف ال�شركات الزميلة عادة ال�شهرة املحددة عند اال�ستحواذ� ،إن وجدت.
�إن مت تخفي�ض ح�صة امللكية يف �شركة زميلة مع االحتفاظ بال�سيطرة الكبرية ،يتم فقط �إعادة ت�صنيف احل�صة املتنا�سبة
من املبالغ املعرتف بها م�سبق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر �إىل بيان الدخل املجمع متى كان ذلك مالئم ًا.
يتم االعرتاف بح�صة املجموعة من الربح �أو اخل�سارة خالل بيان الدخل املجمع ويتم حتقيق ح�صتها يف احلركات الالحقة
لال�ستحواذ يف الدخل ال�شامل الآخر مع تعديل للقيمة الدفرتية لال�ستثمار .عندما تت�ساوى ح�صة املجموعة من اخل�سائر �أو
تتجاوز ح�صتها يف ال�شركة الزميلة مبا يف ذلك �أية �أر�صدة مدينة �أخرى غري م�ضمونة فال تقوم املجموعة بتحقيق خ�سائر
�إ�ضافية ما مل تكن قد تكبدت التزامات قانونية �أو داللية �أو قامت ب�سداد دفعات نياب ًة عن ال�شركة الزميلة.
تقوم املجموعة يف تاريخ كل فرتة تقارير بتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة اال�ستثمار يف �شركة
زميلة .يف هذه احلالة ،تقوم املجموعة باحت�ساب مبلغ انخفا�ض القيمة على �أنه الفرق بني القيمة القابلة لال�سرتداد من
ال�شركة الزميلة والقيمة الدفرتية كما تقوم باالعرتاف بتعديل املبلغ للح�صة من الربح(/اخل�سارة) من ال�شركات الزميلة
يف بيان الدخل املجمع.
�إن الأرباح واخل�سائر التي تنتج من معامالت ال�صناعات الأولية والالحقة بني املجموعة و�شركاتها الزميلة يتم االعرتاف
بها يف البيانات املالية للمجموعة يف حدود احل�ص�ص غري ذات ال�صلة بامل�ستثمر يف ال�شركات الزميلة .يتم حذف اخل�سائر
غري املحققة ما مل تقدم املعاملة دلي ًال على انخفا�ض قيمة الأ�صل املحول .لقد مت تعديل ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات
الزميلة عند ال�ضرورة مبا ي�ضمن ات�ساقها مع ال�سيا�سات املطبقة من قبل املجموعة.
�أما �أرباح وخ�سائر التخفيف الناجتة يف اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة فيتم احت�سابها مبا�شرة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع.
 2.4تقـــارير القطــاعات
يتم رفع تقارير القطاعات الت�شغيلية بالأ�سلوب الذي يتما�شى مع رفع التقارير الداخلية �إىل متخذ القرار الرئي�سي� .إن
متخذ القرار الرئي�سي هو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن توزيع املوارد وتقييم �أداء القطاعات الت�شغيلية ويتمثل يف جمل�س �إدارة
ال�شركة الأم.
2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.5ترجمة العمالت الأجنبية
(�أ) العملة الوظيفية وعملة العر�ض
البنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من �شركات املجموعة يتم قيا�سها با�ستخدام عملة البيئة االقت�صادية الرئي�سية التي
تعمل فيها املن�ش�أة (“العملة الوظيفية”) .مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهو عملة العر�ض للمجموعة.
(ب) املعامالت والأر�صدة
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إىل العملة الوظيفية با�ستخدام معدالت ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت �أو التقييم
عندما تتم �إعادة قيا�س البنود� .إن �أرباح وخ�سائر العملة الأجنبية الناجتة من ت�سوية هذه املعامالت ومن ترجمة املوجودات
واملطلوبات النقدية املقومة بعمالت �أجنبية مبعدالت ال�صرف بنهاية ال�سنة يتم االعرتاف بها يف بيان الدخل املجمع.
�إن التغري يف القيمة العادلة للأدوات النقدية املقومة بعملة �أجنبية وامل�صنفة كمتاحة للبيع يتم حتليله �إىل فروق ترجمة ناجتة
عن التغري يف التكلفة املطف�أة للأداة املالية وتغريات �أخرى يف القيمة الدفرتية للورقة املالية .يتم االعرتاف بفروق الرتجمة
من الأوراق النقدية يف بيان الدخل بينما يتم االعرتاف بالتغريات الأخرى يف القيم الدفرتية يف الدخل ال�شامل الآخر.
مت �إدراج فروق الرتجمة من املوجودات املالية غري النقدية كالأ�سهم امل�صنفة كموجودات مالية متاحة للبيع يف الدخل
ال�شامل الآخــر.
(ج) �شركات املجموعة
�إن النتائج واملركز املايل جلميع �شركات املجموعة (وجميعها تتعامل بعمالت ذات اقت�صادات غري مرتفعة الت�ضخم) التي
لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العر�ض يتم ترجمتها �إىل عملة العر�ض على النحو التايل:
(	)1املوجودات واملطلوبات اخلا�صة بكل بيان مركز مايل يتم ترجمتهــا باملعدل اخلتامي يف تاريخ امليزانية العمومية؛
( )2يتم ترجمة الإيرادات وامل�صاريف لكل بيان دخل مبتو�سط �أ�سعار ال�صرف (�إال �إذا كان متو�سط ال�سعر ال ميثل تقريباً
معقو ًال للت�أثري املرتاكم لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت ،ويف هذه احلالة تتم ترجمة الإيرادات وامل�صاريف
ب�أ�سعار ال�صرف يف تواريخ املعامالت).
( )3يتم االعرتاف بكافة فروقات الرتجمة يف الدخل ال�شامل الآخر.
يتم التعامل مع ت�سويات ال�شهرة والقيمة العادلة التي تظهر عند اال�ستحواذ على �شركة �أجنبية كموجودات ومطلوبات
لل�شركة الأجنبية ويتم ترجمتها مبعدل ال�صرف اخلتامي .ويتم االعرتاف بفروق التحويل يف بيان الدخل ال�شامل املجمع.
 2.6ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
يتم بيان املمتلكات واملن�ش�آت واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا اال�ستهالك و�أي خ�سائر مرتاكمة النخفا�ض القيمة .ت�شتمل
التكلفة التاريخية على امل�صروفات التي ميكن عزوها مبا�شر ًة �إىل اال�ستحواذ على البنود.
ت�شتمل تكلفة بند من بنود املمتلكات واملعدات والفنادق على �سعر ال�شراء و�أية تكاليف من�سوبة مبا�شرة �إليه .ت�شتمل التكلفة
على �سعر تبديل جزء من بند ممتلكات ومعدات وفنادق حايل يف وقت تكبد التكلفة يف حال ا�ستيفاء معايري االعرتاف؛
وي�ستثنى من التكلفة تكاليف اخلدمات اليومية لبند املمتلكات واملعدات والفنادق.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.6ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات (تتمة)
ويتم �إدراج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية للأ�صل �أو يعرتف بها ك�أ�صل منف�صل كما يكون مالئم ًا فقط �إذا كان من
املحتمل �أن تتدفق مزايا اقت�صادية م�ستقبلية ذات عالقة بهذا البند �إىل املجموعة وميكن �أن يتم قيا�س تكلفة هذا البند
ب�شكل موثوق فيه .ويتم ا�ستبعاد القيمة الدفرتية لهذه الأجزاء امل�ستبدلة .ويتم �إدراج كافة الإ�صالحات وال�صيانة الأخرى
يف بيان الدخل خالل الفرتة املالية التي يتم تكبدها خاللها.
تتعر�ض �أعمال الإن�شاءات لال�ستهالك عند �إجناز �إن�شاء الأ�صل وكونه جاهز ًا لال�ستخدام .و ُيحت�سب اال�ستهالك با�ستخدام
طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة املوجودات على مدى �أعمارها الإنتاجية املقدرة على النحو التايل:
املركبات 			
			
املباين
�آليات ومعدات			
�أثاث وتركيبات			
			
معدات حا�سب �آيل

%20 - %10
%25 - %10
%10 - %5
%25-%20
%33.33-%25

تتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات و�أعمارها الإنتاجية ،وتعديلها عند ال�ضرورة ،يف نهاية كل فرتة تقرير.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل فور ًا �إىل مبلغه القابل لال�سرتداد �إذا كانت القيمة الدفرتية للأ�صل �أكرب من املبلغ
القابل لال�سرتداد املقدر (�إي�ضاح .)2.10
يتم حتديد الأرباح واخل�سائر من البيع عرب مقارنة العائدات مع القيمة الدفرتية ويتم االعرتاف بها يف بيان الدخل املجمع.
 2.7موجودات غري ملمو�سة
(�أ) ال�شهرة
تن�ش�أ ال�شهرة نتيجة اال�ستحواذ على ال�شركات التابعة ومتثل الزيادة يف املقابل املح ّول عن ح�صة ال�شركة الأم يف �صايف
القيمة العادلة للموجودات ال�صافية املحددة واملطلوبات وااللتزامات املحتملة لل�شركة امل�ستحوذ عليها والقيمة العادلة
للح�صة غري امل�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها.
ولأغرا�ض فح�ص االنخفا�ض يف القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة امل�ستحوذ عليها من اندماج الأعمال على كل وحدة من الوحدات
املولدة للنقد �أو جمموعات الوحدات املولدة للنقد ،التي يتوقع �أن ت�ستفيد من التفاعل املتبادل الناجت عن االندماج� .إن كل
وحدة �أو جمموعة من الوحدات املولدة للنقد التي يتم توزيع ال�شهرة عليها متثل �أقل م�ستوى داخل املن�ش�أة يتم من خالله
مراقبة ال�شهرة للأغرا�ض الإدارية الداخلية .تتم مراقبة ال�شهرة على م�ستوى القطاعات الت�شغيلية.
ب�شكل �سنوي �أو على فرتات �أق�صر �إذا �أ�شارت الأحداث
يتم �إجراء عمليات املراجعة لتحري االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة ٍ
�أو التغريات يف الظروف �إىل وجود انخفا�ض حمتمل يف القيمة .تتم مقارنة القيمة الدفرتية لل�شهرة مع القيمة القابلة
لال�سرتداد التي متثل القيمة قيد اال�ستخدام �أو القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع� ،أ ّيهما �أعلى .ويتم احت�ساب �أي انخفا�ض
يف القيمة مبا�شر ًة كم�صروف وال يتم عك�سه الحق ًا.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.7موجودات غري ملمو�سة (تتمة)
(ب) املوجودات غري امللمو�سة الأخرى:
متثل املوجودات الأخرى غري امللمو�سة احلقوق الت�شغيلية التي تخول املجموعة لتقدمي خدمات املناولة يف كل من ميناء
ال�شويخ وميناء ال�شعيبة بالإ�ضافة �إىل تكلفة برجميات احلا�سب الآيل.
ترى الإدارة �أن احلقوق الت�شغيلية لديهــا �أعمــار �إنتاجية غري حمددة ا�ستناد ًا �إىل �أن هذه املوجودات غري امللمو�سة متثل
حقوق قانونية قابلة للتجديد كمــا �أن هنــاك دليل ثابت على ت�أكــد عملية التجديد افرتا�ضي ًا .عالو ًة على ذلك ،تتوقع
الإدارة �أن ت�سهم هذه املوجودات يف التدفقات النقدية ب�شكل م�ستمر .ال يتم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمــار
الإنتاجية غري املحددة.
يتم بيان برجميات احلا�سب الآيل يف بيان املركز املــايل املجمع بالتكلفة ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة
املرتاكمة� ،إن وجدت .يتم االعرتاف بالتكاليف املرتبطة باالحتفاظ بربجميات احلا�سب الآيل كم�صروف متى مت تكبدهــا
بينمــا يتم االعرتاف بتكاليف التطوير العائدة مبا�شر ًة �إىل ت�صميم واختبار منتجات برجميات حمددة ومتفردة يتم
ال�سيطرة عليهــا من قبل املجموعة كموجودات غري ملمو�سة عند ا�ستيفــاء املعايري التالية:
*
*
*
*
*
*

�إنه ملن املجدي تقني ًا ا�ستكمال منتج الربجميات بحيث يكون متاح ًا لال�ستخدام؛
تنوي الإدارة ا�ستكمال منتج الربجميات وا�ستخدامه �أو بيعه؛
هناك �إمكانية ال�ستخدام �أو بيع منتج الربجميات؛
من املمكن �إظهار كيفية توليد منتج الربجميات ملنافع اقت�صادية م�ستقبلية حمتملة؛
�إن املوارد التقنية واملالية والأخرى الكافية متوفرة لإكمال التطوير وال�ستخدام �أو لبيع منتج الربجميات؛ و
�إن امل�صروف املن�سوب ملنتج الربجميات خالل تطويره ميكن قيا�سه ب�شكل موثوق.

تتم ر�سملة التكاليف ذات ال�صلة املبا�شرة كجزء من منتج الربنامج وتت�ضمن تطوير الربنامج وتكاليف املوظفني وجزء
منا�سب من امل�صروفات ذات ال�صلة.
يتم االعرتاف بنفقات التطوير الأخرى التي ال ت�ستويف هذه املعايري كم�صروف عند تكبدها� .إن تكاليف التطوير املعرتف
بها �سابق ًا كم�صروف ال يتم االعرتاف بها ك�أ�صل يف فرتة الحقة.
يتم �إطفاء تكاليف تطوير برجميات احلا�سب الآيل املعرتف بها كموجودات على مدار �أعمــارهــا الإنتاجية املقدرة التي ال
تتجاوز خم�س �سنوات.
 2.8عقارات ا�ستثمارية
�إن العقارات التي يتم االحتفاظ بهــا بغر�ض احل�صول على عائدات �إيجــارية على املدى الطويل �أو بغر�ض زيادة ر�أ�س
املــال �أو لكال الغر�ضني والتي ال يتم �شغلهــا من قبل �شركات املجموعة املجمعة يتم ت�صنيفهــا كعقــار ا�ستثمــاري .تت�ضمن
العقارات اال�ستثمــارية �أي�ض ًا عقارات يتم �إن�شائهــا �أو تطويرهــا لال�ستخدام امل�ستقبلي كعقــار ا�ستثمــاري.
يتم تقييم العقار اال�ستثماري مبدئي ًا ب�سعر التكلفة ،مبا يف ذلك تكاليف املعاملة ذات العالقة وتكاليف االقرتا�ض حيثما �أمكن.
بعد االعرتاف املبدئي ،تتم �إعادة قيا�س العقارات اال�ستثمــارية بالقيمة العادلة.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.8عقارات ا�ستثمارية (تتمة)
تعك�س القيمة العادلة للعقار اال�ستثمــاري ،من بني �أمور �أخرى ،الإيراد الإيجاري من الإيجارات احلالية واالفرتا�ضات
الأخرى التي قد ي�ضعهــا م�شاركو ال�سوق عند تثمني العقار وفق ًا لل�شروط احلالية لل�سوق.
ال تتم �إ�ضافة النفقات الالحقة �إىل القيمة الدفرتية للأ�صل �إال عندما يكون من املرجح �أن تتدفق �إىل املجموعة فوائد
ب�شكل موثوق .يتم �إدراج كافة تكاليف عمليات
اقت�صادية م�ستقبلية مرتبطة بالبند ويكون بالإمكان قيا�س تكلفة البند ٍ
الت�صليح وال�صيانة الأخرى كم�صروف عند تكبدها .عندما يتم ا�ستبدال �أي جزء من اال�ستثمار العقاري ،يتم �إيقاف
االعرتاف بالقيمة الدفرتية للجزء امل�ستبدل.
يتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخــل املجمع كمــا يتم ا�ستبعــاد العقارات اال�ستثمــارية عندمــا يتم بيعهــا.
يتم �إلغاء االعرتاف باال�ستثمارات العقارية عند ا�ستبعادها �أو عندما يتم �سحبها نهائي ًا من اال�ستخدام بحيث يكون من غري
املتوقع حتقيق فوائد اقت�صادية م�ستقبلية من بيعها� .إن الأرباح �أو اخل�سائر التي تن�ش�أ عن �سحب اال�ستثمارات العقارية �أو
بيعها يتم احت�سابها يف بيان الدخل املجمع.
 2.9املخزون
يتم بيان املخزون ب�سعر التكلفة الأ�صلي وب�صايف القيمة ال�سوقية �أيهما �أقل .يتم حتديد التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط
املرجح .ت�شتمل التكلفة على �سعر ال�شراء ور�سوم اال�سترياد والنقل واملناولة والتكاليف الأخرى املبا�شرة وت�ستثني تكاليف
القرو�ض .ويعد �صايف القيمة ال�سوقية هو �سعر البيع املقدر يف ال�سياق املعتاد للعمــل ،ناق�ص ًا م�صروفات البيع ال�سارية املتغرية.
 2.10انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
�إن املوجودات غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر �إنتاجي حمدد  -مثل ال�شهرة �أو املوجودات غري امللمو�سة غري املهي�أة
لال�ستخدام  -ال تخ�ضع للإطفاء ويتم فح�صها �سنوي ًا لتحري االنخفا�ض يف قيمتها .تتم مراجعة املوجودات التي تخ�ضع
للإطفاء لتحري االنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل �أن القيمة الدفرتية قد ال تكون
قابلة لال�سرتداد .يتم احت�ساب خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة وفق ًا للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفرتية للأ�صل قيمته
القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستخدام،
�أيهما �أعلى .ولأغرا�ض تقييم االنخفا�ض يف القيمة ،يتم جتميع املوجودات لدى �أدنى امل�ستويات التي تتوفر لها تدفقات
ب�شكل منف�صل (وحدات توليد النقد) .تتم مراجعة االنخفا�ض ال�سابق يف قيمة املوجودات غري املالية
نقدية ميكن حتديدها ٍ
التي تعر�ضت النخفا�ض يف قيمتها (بخالف ال�شهرة) لتحري احتمال عك�س االنخفا�ض يف القيمة يف كل تاريخ تقرير.
 2.11املوجودات املــالية
 2.11.1الت�صنيف
تقوم املجموعة بت�صنيف موجوداتها املالية يف الفئات التالية“ :قرو�ض و�أر�صدة مدينة” و “متاحة للبيع” .يعتمد الت�صنيف
على الغر�ض الذي مت من �أجله اال�ستحواذ على املوجودات املالية .تقوم الإدارة بتحديد ت�صنيف موجوداتها املالية عند
االعرتاف املبدئي.
2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.11املوجودات املــالية (تتمة)
 2.11.1الت�صنيف (تتمة)
(�أ) القرو�ض والأر�صدة املدينة
القرو�ض والأر�صدة املدينة هي موجودات مالية غري م�شتقة ذات دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وهي غري م�سعرة يف �سوق
ن�شط .ويتم �إدراجها يف املوجودات املتداولة فيما عدا اال�ستحقاقات التي تزيد على � 12شهر ًا بعد نهاية فرتة التقارير والتي
يتم ت�صنيفها على �أنها موجودات غري متداولة .ت�شتمل قرو�ض املجموعة و�أر�صدتها املدينة على “مدينني جتاريني و�أر�صدة
مدينة �أخرى” و “مبلغ م�ستحق من طرف ذي عالقة” و “النقد والأر�صدة لدى البنوك” يف بيان املركز املايل املجمع.
(ب) املوجودات املالية املتاحة للبيع
املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات غري م�شتقة وتكون م�صنفة �ضمن هذه الفئة �أو غري م�صنفة �ضمن �أي من
الفئات الأخرى .يتم �إدراج املوجودات املالية املتاحة للبيع �ضمن املوجودات غري املتداولة ما مل يحن �أجل اال�ستثمار �أو تعتزم
الإدارة بيعه يف غ�ضون � 12شهر ًا من نهاية الفرتة امل�شمولة بالتقرير.
 2.11.2االعرتاف والقيا�س
يتم االعرتاف بعمليات ال�شراء والبيع االعتيادية للموجودات املالية يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة
ب�شراء �أو بيع الأ�صل .يتم االعرتاف باملوجودات املالية بالقيمة العادلة مبدئي ًا بالإ�ضافة �إىل تكاليف املعاملة بالن�سبة لكافة
املوجودات املالية غري امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .ويتم ا�ستبعاد املوجودات املالية عندما تنق�ضي
احلقوق يف قب�ض التدفقات النقدية من اال�ستثمارات �أو عندما يتم حتويلها وعندما تقوم املجموعة ب�شكل رئي�سي بتحويل
كافة خماطر ومكاف�آت امللكية .يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتاحة للبيع الحق ًا بالقيمة العادلة .يتم ت�سجيل القرو�ض
والأر�صدة املدينة الحق ًا بالتكلفة املطف�أة عرب ا�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة للأوراق النقدية وغري النقدية وامل�صنفة كموجودات مالية متاحة للبيع يف
الدخل ال�شامل الآخر.
عندما يتم بيع الأوراق املالية امل�صنفة على �أنها متاحة للبيع �أو عندما تنخف�ض قيمتها يتم �إدراج ت�سويات القيمة العادلة
املرتاكمة املعرتف بها يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املجمع كــ “�أرباح وخ�سائر من موجودات مالية متاحة للبيع”.
يتم االعرتاف بالتوزيعات اخلا�صة ب�أدوات ملكية املوجودات املالية املتاحة للبيع يف بيان الدخل املجمع كجزء من الإيرادات
الأخرى عندمــا يت�أكــد حق املجموعة يف قب�ض الدفعات.
 2.12مقا�صة الأدوات املالية
يتم �إجراء مقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم �إدراج �صايف املبلغ يف املركز املايل عندما يكون هناك حق قابل
�صاف �أو لتحقيق الأ�صل وت�سوية املطلوبات
للتنفيذ قانون ًا لعمل مقا�صة للمبالغ املحققة وتكون هناك نية للت�سوية على �أ�سا�س ٍ
يف ذات الوقت .يجب �أال يعتمد احلق القابل للتنفيذ قانون ًا على �أحداث م�ستقبلية و�أن يكون قاب ًال للتنفيذ يف امل�سار الطبيعي
للأعمال ويف حال تعرث �أو �إع�سار �أو �إفال�س ال�شركة �أو الطرف املناظر.

26

كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة

الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.13انخفا�ض قيمة املوجودات املــالية
(أ) موجودات م�سجلة بالتكلفة املطف�أة
تقوم املجموعة يف نهاية كل فرتة تقرير بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على تع ّر�ض الأ�صل املايل �أو جمموعة
من املوجودات املالية لالنخفا�ض يف القيمة .ال ُيعترب �أن الأ�صل املايل �أو جمموعة املوجودات املالية قد تع ّر�ض �أو تع ّر�ضت
لالنخفا�ض يف القيمة ومت تكبد خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة �إال �إذا توفر دليل مو�ضوعي على وقوع االنخفا�ض يف القيمة نتيجة
حلدث واحد �أو �أكرث يح�صل بعد االعرتاف املبدئي بالأ�صل (“حدث خ�سارة”) ويكون لذلك احلدث (�أو تلك الأحداث) �أث ٌر
ٍ
ب�شكل ميكن تقديره على نح ٍو موثوق به.
على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صل املايل �أو جمموعة املوجودات املالية ٍ
قد يت�ضمن الدليل على انخفا�ض القيمة �إ�شارات �إىل �أن املدينني �أو جمموعة من املدينني يعانون من م�شاكل مالية كبرية �أو
تعرث �أو ت�أخري يف الفائدة �أو الدفعات الأ�صلية �أو قد يت�ضمن احتمالية �أن يقوموا ب�إ�شهار �إفال�سهم �أو �أن يقوموا ب�إعادة هيكلة
مالية و�إذا ما كانت البيانات امللحوظة ت�شري �إىل �أن هناك نق�ص ًا ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية املقدرة مثل التغريات
يف املت�أخرات �أو يف الأحوال االقت�صادية املتعلقة بالتعرثات.
بالن�سبة لفئة القرو�ض والأر�صدة املدينة ،يتم قيا�س مبلغ اخل�سارة على �أنه الفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة (مع ا�ستبعاد خ�سائر االئتمان امل�ستقبلية التي مل يتم تكبدها) خم�صوم ًا على
معدل الفائدة الفعلي الأ�صلي للأ�صل املايل .ويتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل ويتم حتقيق مبلغ اخل�سارة يف بيان
الدخل املجمع .وبطريقة عملية ،ميكن للمن�ش�أة �أن تقوم بقيا�س انخفا�ض القيمة على �أ�سا�س القيمة العادلة للأداة عرب
ا�ستخدام �سعر ال�سوق امللحوظ.
�إذا حدث يف فرتة الحقة �أن انخف�ض مبلغ خ�سارة انخفا�ض القيمة وميكن �أن يتم عزو هذا االنخفا�ض ب�شكل مو�ضوعي
حلدث وقع بعد االعرتاف بانخفا�ض القيمة (مثل حت�سن الت�صنيف االئتماين للمدينني التجاريني) ،يتم عك�س خ�سارة
انخفا�ض القيمة املعرتف بها �سابق ًا يف بيان الدخل املجمع.
(ب) موجودات م�صنفة كمتاحة للبيع
تقوم املجموعة يف نهاية كل فرتة تقارير بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة
من املوجودات املالية .بالن�سبة ال�ستثمارات الأ�سهم امل�صنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ف�إن االنخفا�ض الكبري �أو املطول
يف القيمة العادلة للورقة املالية �أدنى من تكلفتها يعد دلي ًال على �أن املوجودات قد انخف�ضت قيمتها� .إذا ظهر مثل هذا
الدليل بالن�سبة للموجودات املالية املتاحة للبيع ف�إن اخل�سارة املرتاكمة -التي يتم قيا�سها كالفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة
العادلة احلالية ناق�ص ًا �أي خ�سارة انخفا�ض القيمة على هذا الأ�صل املــايل الذي مت حتقيقه �سابق ًا يف الربح �أو اخل�سارة -
يتم حذفها من حقوق امللكية ويتم حتقيقها يف بيان الدخل املجمع .خ�سائر انخفا�ض القيمة لأدوات امللكية التي يتم حتقيقها
يف بيان الدخل املجمع ال يتم عك�سها من خالل بيان الدخل املجمع.
 2.14مدينون جتاريون
املدينون التجاريون هي مبالغ م�ستحقة من العمالء نظري تقدمي اخلدمات خالل م�سار العمل االعتيادي� .إذا كان من املتوقع
عام �أو �أقل (�أو خالل دورة العمل الت�شغيلية العادية �أيهما �أطول) يتم ت�صنيفها كموجودات
حت�صيل تلك الأر�صدة يف غ�ضون ٍ
موجودات غري متداولة.
متداولة .و�إن مل يكن كذلك ،يتم عر�ضها مبثابة
ٍ
ً
ً
يتم احت�ساب املدينني التجاريني مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويتم قيا�سها الحقا بالتكلفة املطف�أة ،ناق�صا خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة.
2014

27

كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة

الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.15النقد والنقد املعادل
يف بيان التدفقات النقدية املجمع ،يت�ضمن النقد والنقد املعادل النقد يف ال�صندوق والودائع املحتفظ بها حتت الطلب لدى
البنوك وغريها من اال�ستثمارات ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة التي تتمتع بفرتات ا�ستحقاق �أ�صلية تبلغ ثالثة �أ�شهر �أو �أقل
�صافي ًا من ال�سحوبات البنكية على املك�شوف .تظهر ال�سحوبات البنكية على املك�شوف يف بيان املركز املايل املجمع �ضمن
املطلوبات املتداولة.
 2.16ر�أ�س املال
يتم ت�صنيف الأ�سهم كحقوق ملكية.
مت تو�ضيح التكاليف املتزايدة املن�سوبة ب�شكل مبا�شر �إىل �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة يف حقوق امللكية كاقتطاع من العائدات.
� 2.17أ�سهــم اخلزينة
تتمثل �أ�سهم اخلزينة يف �أ�سهم ال�شركة الأم الذاتية والتي مت �إ�صدارها ،والحق ًا مت �إعادة �شرائها من قبل املجموعة ومل يتم
�إعادة �إ�صدارها �أو �إلغا�ؤها بعد .تتم املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة .مبوجب تلك الطريقة ،ف�إن
متو�سط التكلفة املرجح للأ�سهم اململوكة يظهر يف ح�ساب معاك�س حلقوق امللكية.
عندما يتم �إعادة �إ�صدار �أ�سهم اخلزينة ،ف�إن الأرباح تظهر يف ح�ساب م�ستقل �ضمن حقوق امللكية (احتياطي �أ�سهم
اخلزينة) ،وهي غري قابلة للتوزيع .يف حالة وجود خ�سائر حمققة يتم �إدراجها يف نف�س احل�ساب �إىل احلد الذي يغطي
الر�صيد الدائن يف ذلك احل�ساب .تدرج �أي خ�سائر زائدة يف الأرباح املرحلة ثم تنقل �إىل االحتياطيات .ويتم ا�ستخدام
الأرباح املحققة الحق ًا من بيع �أ�سهم اخلزينة �أو ًال لتخفي�ض �أي خ�سائر م�سجلة �سابق ًا يف ح�ساب االحتياطيات والأرباح
املرحلة والربح من بيع �أ�سهم اخلزينة.
ال يتم توزيع �أرباح نقدية عن هذه الأ�سهم� .إن �إ�صدار �أ�سهم منحة �سوف ي�ؤدي �إىل زيادة عدد الأ�سهم امل�شرتاة ب�شكل
تنا�سبي وكذلك تخفي�ض متو�سط التكلفة لل�سهم دون �أن ي�ؤثر على التكلفة الإجمالية لأ�سهم اخلزينة.
 2.18دائنون جتاريون
ميثل الدائنون التجاريون االلتزامات بال�سداد عن اخلدمات التي مت احل�صول عليها يف ال�سياق املعتاد للعمل من موردين.
ويتم ت�صنيف الأر�صدة الدائنة كمطلوبات متداولة �إذا ا�ستحقت ال�سداد خالل �سنة �أو �أقل (�أو خالل الدورة الت�شغيلية
الطبيعية للعمل �إن كان �أزيد من ذلك) .و�إن مل يكن فيتم عر�ضها كمطلوبات غري متداولة.
يتم االعرتاف بالدائنني التجاريني مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويتم قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املطف�أة.
 2.19مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
وفق ًا لقانون العمل الكويتي والعقــود ،تقوم املجموعة بتقدمي مكاف�أة نهاية خدمة للموظفني .وي�ستند ا�ستحقاق هذه املكاف�أة
�إىل الراتب النهائي للموظف وطول فرتة اخلدمة وفق ًا لإمتام حد �أدنى لفرتة اخلدمة .وترتاكم التكاليف املتوقعة لهذه
املكاف�أة على مدار فرتة التوظيف.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.19مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني (تتمة)
فيما يتعلق مبوظفيها من الكويتيني ،تقوم املجموعة ب�سداد م�ساهمات يف امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية يف �صورة
ن�سبة مئوية من رواتب املوظفني.
�إن التزامات املجموعة تقت�صر على هذه امل�ساهمات التي حتمل كم�صاريف عند ا�ستحقاقها.
�إن هذا االلتزام غري ممول وميثل املبلغ امل�ستحق لكل موظف نتيج ًة لإنهــاء اخلدمات الق�سري يف نهاية فرتة التقرير
ويقــارب القيمة احلالية لاللتزام النهــائي.
 2.20املخ�ص�صات
يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على املجموعة التزام حايل قانوين �أو ا�ستداليل نتيجة لأحداث �سابقة يكون من
املرجح معه �أن يتطلب ذلك من املجموعة �سداد هذا االلتزام ،مع �إمكانية �إجراء تقدير موثوق فيه ملبلغ االلتزام.
ومتى كان هناك عدد من االلتزامات املماثلة ،ف�إن احتمالية �أن ي�ستدعي الأمر �إجراء تدفق خارجي للموارد لت�سوية االلتزام
يتم حتديدها بالنظر �إىل فئة االلتزامات ككل .ويتم االعرتاف باملخ�ص�ص حتى و�إن كان هناك احتمال �ضئيل ب�إجراء تدفق
خارجي فيما يتعلق ب�أي بند مدرج يف نف�س فئة االلتزامات.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالقيمة احلالية للنفقات املتوقع طلبها لت�سوية االلتزام با�ستخدام معدل يعك�س تقييم ال�سوق
احلايل للقيمة الوقتية للمال وللمخاطر املتعلقة بهذا االلتزام .يتم االعرتاف بالزيادة يف املخ�ص�ص نتيج ًة ملرور الوقت
كم�صروف فائدة.
 2.21القرو�ض
يتم االعرتاف بالقرو�ض مبدئي ًا بالقيمة العادلة �صافية من تكاليف املعاملة التي مت تكبدهـــا .ويتم الحقـــ ًا ت�سجيل القر�ض
بالتكلفة املطف�أة كمــا يتم االعرتاف ب�أي فرق بني املبالغ املح�صلة (�صافي ًا من تكاليف املعاملة) والقيمة امل�سرتدة يف بيان
الدخل املجمع على مدار فرتة القرو�ض با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم االعرتاف بالأتعاب املدفوعة على ت�سهيالت القرو�ض كتكاليف معامالت القر�ض حتى يكون من املرجح �أن يتم تخفي�ض
بع�ض �أو كامل الت�سهيل .ويف هذه احلالة ،يتم ت�أجيل الأتعاب حتى حدوث التخفي�ض .يف حدود عدم توفر دليل على �أنه من
املرجح �أن يتم تخفي�ض بع�ض �أو كامل الت�سهيل ،تتم ر�سملة الأتعاب كدفعات مقدمة خلدمات ال�سيولة ويتم �إطفا�ؤها خالل
فرتة الت�سهيالت املتعلقة بها.
 2.22تكاليف القرو�ض
يتم �إ�ضافة تكاليف القرو�ض املرتبطة مبا�شرة بحيازة �أو �إن�شاء �أو �إنتاج �أ�صل م�ؤهل ،وهي الأ�صول التي ت�ستغرق ب�شكل
�ضروري فرتة زمنية �أ�سا�سية لتجهيزها لال�ستخدام املق�صود لها �أو بيعها ،وذلك �إىل تكلفة تلك الأ�صول ،حلني يتم جتهيز
الأ�صول لال�ستخدام املق�صود لها �أو بيعها.
يتم خ�صم �إيرادات اال�ستثمار املحققة باال�ستثمار امل�ؤقت للقرو�ض املحددة ريثما يتم خ�صم نفقاتها لت�أهيل الأ�صول من
خالل تكاليف القرو�ض امل�ستحقة للر�سملة.
ويتم االعرتاف بكافة تكاليف القرو�ض الأخرى يف الربح �أو اخل�سارة يف الفرتة التي يتم تكبدهــا فيهــا.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.23االعرتاف بالإيراد
يتم قيا�س الإيراد بالقيمة العادلة للمقابل املقبو�ض �أو امل�ستحق وميثل املبالغ املقبو�ضة عن اخلدمات املقدمة �صافي ًا
من اخل�صومات وامل�سرتجعــات .تقوم املجموعة باالعرتاف بالإيراد عندمــا ميكن قيا�س مبلغ الإيراد ب�شكل موثوق فيه
وعندمــا يكون من املحتمل �أن تتدفق منافع اقت�صادية على املن�ش�أة ومتى مت ا�ستيفــاء املعايري املحددة لكل من �أن�شطة
املجموعة ،كمــا هو مبني �أدناه.
مبيعــات اخلدمات
بالن�سبة ملبيعات اخلدمات ،يتم االعرتاف بالإيراد يف الفرتة املحا�سبية التي مت تقدمي اخلدمات فيهــا وذلك عرب الإ�شارة
�إىل مرحلة �إجناز معاملة بعينهــا وتقييمهــا عرب الإ�شارة �إىل ا�ستبيانات العمــل الذي مت �إجنازه.
�إيرادات �إيجــارية
ً
يتم االعرتاف بالإيرادات الإيجارية من العقار اال�ستثماري يف بيان الدخل املجمع وفقا لطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة
الت�أجري .يتم االعرتاف بحوافز الإيجــار املمنوحة كجزء ال يتجز�أ من �إجمـــايل الإيرادات الإيجــارية على مدار فرتة الت�أجري.
�إيرادات توزيعات
حتت�سب الإيرادات من توزيعات الأرباح عندما يتقرر احلق يف قب�ض الدفعات.
�إيرادات الفائدة
يتم االعرتاف ب�إيرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .عند تع ّر�ض “القرو�ض والأر�صدة املدينة” النخفا�ض
يف القيمة ،تقوم املجموعة بخف�ض القيمة الدفرتية �إىل قيمته القابلة لال�سرتداد ،وهي التدفق النقدي امل�ستقبلي املقدر
خم�صوم ًا مبعدل الفائدة الأ�صلي الفعلي للأداة ،وت�ستمر املجموعة ب�إطفاء اخل�صم ك�إيراد فائدة .يتم االعرتاف ب�إيرادات
فوائد “القرو�ض والأر�صدة املدينة” التي تعر�ضت النخفا�ض يف القيمة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
مبيعــات الب�ضائع
يتم االعرتاف بالإيرادات من مبيعات الب�ضائع عندما يتم حتويل خماطر ومكاف�آت امللكية �إىل امل�شرتي وعندما يكون من
املحتمل ا�سرتداد املقابل وميكن تقدير التكاليف املرتبطة والعائدات اخلا�صة بالب�ضائع ب�شكل موثوق فيه وال يكون هنــاك
م�شاركة م�ستمرة من الإدارة للب�ضائع وعندما ميكن قيا�س مبلغ الإيراد ب�شكل موثوق به.
� 2.24إيجارات
متى كانت املجموعة م�ست�أجر ًا
الإيجارات التي يكون فيها جزء كبري من املخاطرة ومكاف�آت امللكية والتي يتم االحتفاظ بها من قبل امل�ؤجر يتم ت�صنيفها
ك�إيجارات ت�شغيلية .يتم حتميل الدفعات التي تتم وفق ًا للإيجارات الت�شغيلية (�صافي ًا من �أية حوافز مقبو�ضة من امل�ؤجر)
يف بيان الدخل املجمع وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة الإيجار.
متى كانت املجموعة م�ؤجر ًا
عند ت�أجري املوجودات وفق ًا لت�أجري ت�شغيلي ،يتم �إدراج الأ�صل يف بيان املركز املايل املجمع بنا ًء على طبيعته.
يتم االعرتاف بالإيرادات من عقود الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
 2.25ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
متثل امل�ساهمة يف م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ال�ضرائب/الر�سوم التي تفر�ض
على ال�شركة بن�سبة ثابتة من �صايف الأرباح ناق�ص ًا اخل�صومات امل�سموح بها مبوجب اللوائح ال�ضريبية ذات ال�صلة ال�سائدة
يف دولة الكويت .مبوجب قانون ال�ضرائب ال�ساري ال ي�سمح برتحيل اخل�سائر وال توجد فروق كبرية بني الوعاء ال�ضريبي
للموجودات واملطلوبات وقيمها الدفرتية وذلك لأغرا�ض تتعلق بفرتة التقارير املالية.
ال�ضريبة /الر�سوم القانونية
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة

املعدل
ً
 %1.0من �صايف الربح ناق�صا اخل�صميات امل�سموح بها
 %2.5من �صايف الربح ناق�ص ًا اخل�صميات امل�سموح بها
 %1.0من �صايف الربح ناق�ص ًا اخل�صميات امل�سموح بها

 2.26توزيعات الأرباح
يتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح على م�ساهمي ال�شركة الأم كالتزام يف البيانات املالية للمجموعة يف الفرتة التي يتم
خاللهــا اعتماد التوزيعات من قبل م�ساهمي ال�شركة الأم.

� .3إدارة املخاطر املالية
 3.1عوامل املخاطر املالية
تتعر�ض املجموعة للعديد من املخاطر املالية نتيج ًة لأن�شطتها ومنها خماطر ال�سوق (مبا يف ذلك خماطر العملة الأجنبية
وخماطر معدل الفائدة) وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة .يقوم برنامج �إدارة خماطر املجموعة ال�شامل بالرتكيز على
تقلب الأ�سواق املالية وي�سعى �إىل تقليل الآثار ال�سلبية املحتملة على �أداء املجموعة املايل.
(�أ) خماطر ال�سوق
( )1خماطر العمالت الأجنبية
تعمل املجموعة على ال�صعيــد الدويل وتتعر�ض ملخاطر العملة الأجنبية التي تن�ش�أ من العديد من التعر�ضات للعملة وب�شكل
�أ�سا�سي للدوالر الأمريكي والريال القطري واجلنيه امل�صري والدرهم الإماراتي .تن�ش�أ خماطر العمالت الأجنبية من
املعامالت التجارية امل�ستقبلية واملوجودات واملطلوبات املحققة و�صايف اال�ستثمــارات يف عمليات �أجنبية.
لدى املجموعة بع�ض من اال�ستثمارات يف العمليات اخلارجية (ب�شكل �أ�سا�سي يف ال�شرق الأو�سط) والتي يتعر�ض �صايف
موجوداتها ملخاطر ترجمة العمالت الأجنبية .تتم مراقبة املراكز بانتظام ل�ضمان االحتفاظ بها �ضمن احلدود املو�ضوعة.
كان �صايف تعر�ضات املجموعة كما يلي:
كما يف  31دي�سمرب

2014

دوالر �أمريكي
الدرهم الإماراتي
الريال القطري
2014

2013

86,949

6,336

931,254

844,325

956,926

926,589

1,975,129

1,777,250
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
 3.1عوامل املخاطر املالية (تتمة)
(�أ) خماطر ال�سوق (تتمة)
( )1خماطر العمالت الأجنبية (تتمة)
يحت�سب التحليل �أدناه �أثر احلركة املحتملة املعقولة ملعدل عملة الدينار الكويتي مقابل العمالت التالية مع االحتفاظ بكافة
املتغريات الأخرى ثابتة على ربح (خ�سارة) ال�سنة وحقوق امللكية.
 31دي�سمرب 2014

تغري يف املعدالت

دوالر �أمريكي
الدرهم الإماراتي
الريال القطري

الأثر على ربح ال�سنة وحقوق امللكية
2014

2013

+5%

)(4,348

)(317

+5%

)(46,563

)(42,216

+5%

)(47,846

)(46,329

�سيكون لالنخفا�ض يف ن�سبة حركة العملة الأجنبية �أثر معاك�س على ربح ال�سنة وحقوق امللكية.
( )2خماطر معدل الفائدة
�إن خماطر معدل الفائدة هي خماطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأدوات املالية نتيج ًة للتغريات
يف معدالت الفائدة ال�سوقية .تن�ش�أ خماطر معدل الفائدة من �إمكانية التغري يف معدالت الفائدة والتي �ست�ؤثر يف الربحية
امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية.
تتعر�ض املجموعة ملخاطر الفائدة من كافة الأدوات املالية التي حتمل فوائد مثل الودائع وال�سحب البنكي على املك�شوف
والقرو�ض لأجل .تتم مراقبة املراكز ب�شكل منتظم ل�ضمان الإبقــاء عليهـا يف نطاق احلدود املو�ضوعة.
تتم �إدارة املخاطر من خالل املحافظة على تنوع منا�سب بني املوجودات واملطلوبات املح ّملة بالفائدة ومعدالت الفائدة
املتغرية والثابتة.
يف حال انخف�ضت/ارتفعت معدالت الفائدة بن�سبة  %1مع االحتفاظ بكافة املتغريات الأخرى ثابتة ،لن يتغري ربح ال�سنة
وحقوق امللكية ب�شكل كبري.
(ب) خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطرة ب�أن يت�سبب �أحد الأطراف يف �أداة مالية باخل�سارة املالية للطرف الآخر عرب الإخفاق يف
الوفاء بالتزام ما ،وتن�ش�أ ب�شكل رئي�سي من الودائع الثابتة واملدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى واملبالغ امل�ستحقة
من �أطراف ذات عالقة والأر�صدة لدى البنوك .ت�سعى املجموعة لتحديد خماطر االئتمان فيما يتعلق بالأر�صدة لدى
البنوك عرب التعامل مع بنوك ذات �سمعة ح�سنة وفيما يتعلق بالعمالء عرب و�ضع حدود ائتمان للعمالء ومراقبة الأر�صدة
املدينة املتبقية .ترتاوح فرتات االئتمان االعتيادية للعمالء من � 1إىل � 3أ�شهر.
ال تت�ضمن ممار�سات املجموعة احل�صول على �ضمان مقابل الأر�صدة املدينة.
( )1التعر�ض ملخاطر االئتمان
متثل القيمة الدفرتية للموجودات املالية احلد الأق�صى للتعر�ض لالئتمان .فيما يلي احلد الأق�صى ل�صايف التعر�ض ملخاطر
االئتمان من حيث فئة املوجودات يف تاريخ التقرير:
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
 3.1عوامل املخاطر املالية (تتمة)
(ب) خماطر االئتمان (تتمة)
( )1التعر�ض ملخاطر االئتمان (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب

2014

م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى (بال�صايف)
الأر�صدة لدى البنوك
ودائع ثابتة

2013

5,772,106

2,988,657

17,564,479

7,253,096

4,145,155

2,393,640

2,272,185

250,000

29,753,925

12,885,393

( )2تركز خماطر االئتمان
ين�ش�أ الرتكز عندما ي�شرتك عدد من الأطراف يف �أن�شطة عمل مماثلة �أو �أن�شطة يف ذات الإقليم اجلغرايف �أو يكون لديهم
عوامل اقت�صادية مماثلة ميكن �أن تت�سبب يف ت�أثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية ب�شكل مماثل ب�سبب التغريات
يف الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو ظروف �أخرى .ت�شري الرتكزات �إىل الت�أثر الن�سبي لأداء املجموعة بالتطورات
التي ت�ؤثر على قطاع معني �أو �إقليم جغرايف معني .ت�سعى املجموعة لتجنب الرتكزات غري ال�ضرورية للمخاطر يف �أفراد �أو
جمموعات من العمالء يف مواقع جغرافية حمددة �أو �أعمــال من خالل تنويع �أن�شطتهــا.
ميكن حتليل موجودات املجموعة املعر�ضة ملخاطر االئتمان من حيث الإقليم اجلغرايف والقطاع كما يلي:
كما يف  31دي�سمرب

2014

الإقليم اجلغرايف:
الكويت
قطر
الإمارات العربية املتحدة
لبنان
الإجمايل
قطاع العمل:
التجارة والت�صنيع
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
احلكومة والقطاع العام
الإجمايل

2013

24,504,401

10,747,801

996,360

960,365

1,407,093

1,177,227

2,846,071

-

29,753,925

12,885,393

22,555,789

9,930,641

6,417,340

2,643,640

780,796

311,112

29,753,925

12,885,393

( )3جودة ائتمان املوجودات املالية
ال�شركة غري معتادة على احل�صول على �ضمانة على القرو�ض والأر�صدة املدينة� .إن تعر�ضات االئتمان امل�صنفة كجودة
“م�صنفة” هي تلك التي يتم تقييم خماطر اخل�سارة املالية املبا�شرة فيها والناجتة عن �إخفاق امللتزم يف الوفاء بالتزامه
على �أنها منخف�ضة .وتت�ضمن الت�سهيالت املمنوحة �إىل ال�شركات ذات احلالة املالية �أو م�ؤ�شرات املخاطر �أو القدرة على
2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
 3.1عوامل املخاطر املالية (تتمة)
(ب) خماطر االئتمان (تتمة)
( )3جودة ائتمان املوجودات املالية (تتمة)
ال�سداد التي تعترب جيدة� .أما تعر�ضات االئتمان املبوبة على �أنها “غري م�صنفة” حتت بند اجلودة “النموذجية” فت�شمل
كافة الت�سهيالت التي يكون فيها �أداء ال�سداد ملتزم ًا بال�شروط التعاقدية بالكامل وغري “منخف�ضة القيمة”� .إن املخاطر
املبا�شرة خل�سارة مالية حمتملة من اجلودة “غري امل�صنفة” �أو “النموذجية” يتم تقييمها على �أنها �أعلى من نظريتها يف
نطاق اجلودة املبوبة كـ “امل�صنفة” .يتم ت�صنيف املوجودات غري امل�صنفة وفق ًا لت�صنيفات االئتمان الداخلية للأطراف
املقابلة حيث ال يوجد ت�صنيف م�ستقل للعمالء .تقوم �إدارة املجموعة بتقييم جودة ائتمان العميل �آخذين بعني االعتبار
املركز املايل واخلربة ال�سابقة مع العميل وعوامل �أخرى .يتم و�ضع حدود للمخاطر بنا ًء على ت�صنيفات االئتمان الداخلية
واخلارجية وفق ًا للحدود التي ت�ضعهـا الإدارة.
يبني اجلدول التايل معلومات حول التعر�ض ملخاطر االئتمان من حيث جودة ائتمان املوجودات املالية من حيث الفئة
والدرجة واحلالة كمــا يف  31دي�سمرب.

 31دي�سمرب 2014
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى (بال�صايف)
الأر�صدة لدى البنوك
ودائع ثابتة
الإجمايل

 31دي�سمرب 2013
مبالغ م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى (بال�صايف)
الأر�صدة لدى البنوك
ودائع ثابتة
الإجمايل

غري مت�أخر وغري منخف�ض القيمة
الإجمايل
غري م�صنف
م�صنف
-

5,772,106

5,772,106

-

16,339,283

16,339,283

4,145,155

-

4,145,155

2,272,185

-

2,272,185

6,417,340

22,111,389

28,528,729

غري مت�أخر وغري منخف�ض القيمة
الإجمايل
غري م�صنف
م�صنف
-

2,988,657

2,988,657

-

6,276,074

6,276,074

2,393,640

-

2,393,640

250,000

-

250,000

2,643,640

9,264,731

11,908,371

ترى الإدارة �أن املوجودات املــالية غري امل�صنفة تندرج حتت اجلودة النموذجية .كافة املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات
عالقة والأر�صدة لدى البنوك هي غري مت�أخرة وغري منخف�ضة القيمة.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
 3.1عوامل املخاطر املالية (تتمة)
(ب) خماطر االئتمان (تتمة)
( )3جودة ائتمان املوجودات املالية (تتمة)
فيمــا يلي حتليل من حيث جودة ائتمان املدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى:
كما يف  31دي�سمرب

2014

غري مت�أخر وغري منخف�ض القيمة
مت�أخر وغري منخف�ض القيمة:
 مت�أخر � 90إىل  180يومــ ًا مت�أخر �أكرث من  365يومــ ًا�إجمايل مت�أخر وغري منخف�ض القيمة
مت حتديدها على �أ�سا�س فردي على �أنها منخف�ضة القيمة (�إي�ضاح :)7
 مت�أخر �أكرث من  365يومــ ًا�إجمايل مت حتديده على �أ�سا�س فردي على �أنه منخف�ض القيمة
ناق�صاً :خم�ص�ص انخفا�ض القيمة (�إي�ضاح )7
�إجمايل املدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى� ،صافياً من خم�ص�ص انخفا�ض القيمة

16,339,283

2013

6,276,074

624,850

739,917

600,346

237,105

1,225,196

977,022

556,182

557,617

556,182

557,617

)(556,182

)(557,617

17,564,479

7,253,096

(ج) خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر �أن تواجه املن�ش�أة �صعوبة يف تلبية االرتباطات املتعلقة باملطلوبات املالية ،وتن�ش�أ ب�سبب �إمكانية (والتي
قد تكون م�ستبعدة) ب�أن يطلب من ال�شركة �سداد مطلوباتها يف وقت �أبكر من املتوقع .تتمثل الإدارة احلكيمة ملخاطر ال�سيولة يف
االحتفاظ ب�أر�صدة نقدية كافية وتوفر التمويل من خالل قدر مالئم من الت�سهيالت االئتمانية امللتزم بها والقدرة على ت�صفية
مواقع ال�سوق .تهدف املجموعة �إىل احلفاظ على التوازن بني ا�ستمرارية التمويل ومرونته من خالل اال�ستفادة من القرو�ض لأجل.
ت�ستحق كافة املطلوبات املالية خالل �سنة واحدة با�ستثنــاء اجلزء غري املتداول من القرو�ض لأجــل.
� 3.2إدارة ر�أ�س املال
تتمثل �أهداف املجموعة عند �إدارة ر�أ�س املال يف حماية قدرتها على اال�ستمرار كمن�ش�أة عاملة بهدف توفري العوائد
للم�ساهمني واملنافع لأ�صحاب امل�صلحة الآخرين واملحافظة على هيكل ر�أ�سمايل قوي خلف�ض تكلفة ر�أ�س املال.
للحفاظ على �أو لتعديل هيكل ر�أ�س املال ،للمجموعة �أن ُتعدل مبلغ التوزيعات املدفوعة وعائدات ر�أ�س املال للم�ساهمني �أو �أن
تقوم ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة �أو تبيع املوجودات لتخفي�ض الدين.
وتقوم املجموعة مبراقبة ر�أ�س املال على �أ�سا�س معدل االقرتا�ض مثلما يقوم الآخرون العاملون بذات القطاع .ويتم احت�ساب
املعدل ك�صايف الدين مق�سوم ًا على �إجمايل ر�أ�س املال .ويتم احت�ساب �صايف الدين من قبل املجموعة ك�إجمايل القرو�ض (مبا
يف ذلك املتداول وغري املتداول من القرو�ض لأجل كما هو مبني يف بيان املركز املايل املجمع) ناق�ص ًا النقد والنقد املعادل.
يتم احت�ساب �إجمايل ر�أ�س املال كـ “حقوق ملكية” وفق ًا ملا هو مبني يف بيان املركز املايل املجمع بالإ�ضافة �إىل �صايف الدين.
2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
� 3.2إدارة ر�أ�س املال (تتمة)
فيمــا يلي معدالت االقرتا�ض كما يف  31دي�سمرب:

قرو�ض لأجــل
�سحب بنكي على املك�شوف
ناق�ص ًا :النقد والأر�صدة لدى البنوك
�صايف الدين
�إجمــايل حقوق امللكية
�إجمــايل ر�أ�س املــال
معدل االقرتا�ض

كما يف  31دي�سمرب

2014

2013

6,387,132

1,875,000

999,835

293,471

)(4,181,425

)(2,398,611

3,205,542

)(230,140

82,072,832

60,737,250

85,278,374

60,507,110

3.76 %

-

	 

 .4التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة
يتم تقييم التقديرات واالفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر وت�ستند �إىل التجربة التاريخية وعوامل �أخرى مبا يف ذلك توقعات
الأحداث امل�ستقبلية التي تعترب معقولة وفق ًا للظروف املحيطة.
 4.1التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة
تقوم املجموعة بو�ضع التقديرات واالفرتا�ضات املتعلقة بامل�ستقبل� .إن التقديرات املحا�سبية بطبيعة تعريفها نادر ًا ما تقارب
النتائج الفعلية املعنية� .إن التقديرات واالفرتا�ضات التي لها خماطر هامة والتي قد ت�ؤدي �إىل تعديل مادي يف القيم
الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية التالية مت تو�ضيحها فيما يلي.
املقدر
(�أ) انخفا�ض قيمة ال�شهرة ّ
تقوم املجموعة ب�شكل �سنوي باختبار ما �إذا تعر�ضت ال�شهرة النخفا�ض يف القيمة وفق ًا لل�سيا�سة املحا�سبية املبينة يف
الإي�ضاح رقم  .2.7مت حتديد املبالغ القابلة لال�سرتداد للوحدات املولدة للنقد ا�ستناد ًا �إىل ح�سابات القيمة امل�ستخدمة.
تتطلب هذه احل�سابات ا�ستخدام تقديرات.
(ب) انخفا�ض القيمة املقدر للموجودات غري امللمو�سة ذات الأعمــار الإنتاجية غري املحددة
يف تاريخ التقرير ،تقوم الإدارة بتقييم املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمــار الإنتاجية غري املحددة من حيث انخفا�ض القيمة.
ي�ستند التقييم �إىل طريقة “قيمة اال�ستخدام” .تقوم هذه الطريقة با�ستخدام توقعات التدفقات النقدية وتتطلب تقديرات.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .5املعلومات القطاعية
تقوم املجموعة بتحديد قطاعاتهــا ا�ستناد ًا �إىل معلومات التقارير الداخلية التي تتم مراجعتهـا ب�شكل منتظم من قبل
�صانع القرار الرئي�سي لتوزيع املوارد على القطاعات ولتقييم �أدائهــا كمــا تتم مطابقتهــا ببيان الدخل املجمع للمجموعة.
فيما يلي حتليل لإيرادات ونتائج املجموعة ح�سب قطاعات الت�شغيل لل�سنة .متثل هذه الأرقام بيان الدخل املجمع قبل حذف
املعامالت بني �شركات املجموعة:
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
خدمات ت�أجري
املناولة
املعدات و�إمدادات
الأغذية

خدمات التخزين
وال�شحن واخلدمات
اللوج�ستية
�إيرادات القطاع
م�صاريف القطاع
�أرباح القطاع
م�صروفات غري موزعة
ربح ال�سنة
اال�ستهالك والإطفاء وانخفا�ض القيمة
�شراء ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

18,003,692

4,154,676

3,515,000

25,673,368

)(13,849,729

)(3,895,248

)(2,347,633

)(20,092,610

4,153,963

259,428

1,167,367

5,580,758

)(573,692

)(323,558

)(114,844

)(1,012,094

1,602,483

4,679,689

42,827

6,324,999

)(349,688
5,231,070

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
خدمات ت�أجري
املناولة
املعدات و�إمدادات
الأغذية

خدمات التخزين
وال�شحن واخلدمات
اللوج�ستية
�إيرادات القطاع
م�صاريف القطاع
�أرباح القطاع
م�صروفات غري موزعة
ربح ال�سنة
ا�ستهالك و�إطفاء وانخفا�ض القيمة
�شراء ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

21,669,184

-

2,318,618

)(12,206,677

-

)(2,121,347

)(14,328,024

9,462,507

-

197,271

9,659,778

)(951,445

-

)(114,185

)(1,065,630

2,417,006

-

-

2,417,006

)(657,967
9,001,811

خدمات التخزين
وال�شحن واخلدمات
اللوج�ستية

2014

الإجمايل
23,987,802

املوجودات واملطلوبات القطاعية:

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
�صايف املوجودات امل�ستخدمة

الإجمايل

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
خدمات ت�أجري
املناولة
املعدات و�إمدادات
الأغذية

الإجمايل

75,648,455

10,499,685

10,484,603

96,632,743

)(13,042,555

)(652,774

)(864,582

)(14,559,911

62,605,900

9,846,911

9,620,021

82,072,832
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .5املعلومات القطاعية (تتمة)

كمــا يف  31دي�سمرب 2013
خدمات ت�أجري
املناولة
املعدات و�إمدادات
الأغذية

خدمات التخزين
وال�شحن واخلدمات
اللوج�ستية
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
�صايف املوجودات امل�ستخدمة

الإجمايل

58,155,159

-

9,492,659

67,647,818

)(6,088,521

-

)(822,047

)(6,910,568

52,066,638

-

8,670,612

60,737,250

فيما يلي حتليل لإيرادات املجموعة من حيث القطاع اجلغرايف لل�سنة:

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014

الإيرادات:
الكويت ولبنان
دول �أخرى يف جمل�س التعاون اخلليجي

22,707,196

21,542,685

2,710,981

2,445,117

25,418,177

23,987,802

 .6النقد والنقد املعادل

كما يف  31دي�سمرب

2014

نقد يف ال�صندوق
النقد لدى البنوك وح�سابات الودائع اجلارية وحتت الطلب وق�صرية الأجل
النقد والأر�صدة لدى البنوك
ناق�ص ًا� :سحب بنكي على املك�شوف
النقد والنقد املعادل

2013

2013

36,270

4,971

4,145,155

2,393,640

4,181,425

2,398,611

)(999,835

)(293,471

3,181,590

2,105,140

�إن ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف لدى البنوك مقدمة من بنوك حمليـة ومقومة بالدينار الكويتي .حتمل هذه الت�سهيالت
معدل فائدة فعلي بن�سبة  %4.5تقريب ًا ( 31دي�سمرب � )%5 :2013سنوي ًا.
ويقارب معدل الفائدة الفعلي للح�سابات البنكية حتت الطلب ال �شيء ( 31دي�سمرب  :2013ال �شيء) �سنوي ًا وترتاوح الودائع
ق�صرية الأجل بني  %1.25و 31( %1.875دي�سمرب � %1 :2013إىل � )%1.625سنوي ًا.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .7مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
مدينون جتاريون
ناق�ص ًا :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
م�ستحق من املوظفني
مقدم للموردين
�أر�صدة مدينة �أخرى

كما يف  31دي�سمرب

2014

2013

4,570,722

3,551,130

)(556,182

)(557,617

4,014,540

2,993,513

823,655

526,945

103,001

18,360

8,807,813

2,949,489

4,639,125

1,291,734

18,388,134

7,780,041

تت�ضمن الدفعات املقدمة والأر�صدة املدينة مبلغ  6,750,000,دينار كويتي ( :2013ال �شيء) مدفوعة لأحد الأطراف ذات العالقة.
ترتاوح فرتة االئتمان اخلا�صة بتقدمي اخلدمات بني � 30إىل  90يومـ ًا .ال يتم حتميل فوائد على الأر�صدة املدينة التجارية
املت�أخرة .ويتم جتنيب خم�ص�ص للمدينني التجاريني التي ترتاوح فرتاتهــا بني � 90إىل  360يومــ ًا على �أ�سا�س املبالغ غري
القابلة لال�سرتداد والتي يتم حتديدهــا عرب الإ�شارة �إىل جتربة العجز ال�سابقة .ال تت�ضمن الفئات الأخرى من الأر�صدة
املدينة موجودات منخف�ضة القيمة.
�إن القيم الدفرتية للمدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:
كما يف  31دي�سمرب

2014

دينار كويتي
الدرهم الإماراتي
الدوالر الأمريكي
الريال القطري

2013

16,416,017

6,422,611

1,217,338

1,013,915

754,434

343,184

345

331

18,388,134

7,780,041

احلركة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014

الر�صيد يف بداية ال�سنة
حمذوف خالل ال�سنة
تكلفة ال�سنة
�صايف فروقات حتويل عمالت �أجنبية
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2013

557,617

480,383

-

)(7,850

2,430

85,000

)(3,865

84

556,182

557,617

�إن القيمة الدفرتية للمدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى تقارب القيمة العادلة يف تاريخ التقرير.
2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .8موجودات مالية متاحة للبيع
ترتكز هذه اال�ستثمارات يف �أ�سهم حملية غري م�سعرة وهي مقومة بالدينار الكويتي وقد مت ت�سجيلها بالتكلفة نتيج ًة لعدم
توافر �سوق ن�شط �أو قيا�س موثوق فيه للقيمة العادلة .لي�س لدى الإدارة �أي م�ؤ�شر على وجود انخفا�ض يف القيمة ،وترى
الإدارة ب�أن القيمة الدفرتية تقارب القيمة العادلة.

 .9موجودات غري ملمو�سة وال�شهرة
ال�شهرة
يف  1يناير 2013
التكلفة
الإطفاء املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
�صايف القيمة الدفرتية االفتتاحي
امل�شطوب
�إطفاء
�إطفــاء متعلق بال�شطب
فروق �صرف العمالت
�صايف القيمة الدفرتية اخلتامي
يف  31دي�سمرب 2013
التكلفة
الإطفاء املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
�صايف القيمة الدفرتية االفتتاحي
النا�شئة من اال�ستحواذ خالل ال�سنة (�إي�ضاح
)17
امل�شطوب
�إطفاء
فروق �صرف العمالت
�صايف القيمة الدفرتية اخلتامي
يف  31دي�سمرب 2014
التكلفة
الإطفاء املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية
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برجميات
احلا�سوب

حقوق ت�شغيل

الإجمايل

1,099,361

7,975,550

491,830

9,566,741

-

-

)(355,472

)(355,472

1,099,361

7,975,550

136,358

9,211,269

1,099,361

7,975,550

136,358

9,211,269

-

-

)(77,498

)(77,498

-

-

)(111,162

)(111,162

-

-

77,498

77,498

-

-

20

20

1,099,361

7,975,550

25,216

9,100,127

1,099,361

7,975,550

414,352

9,489,263

-

-

)(389,136

)(389,136

1,099,361

7,975,550

25,216

9,100,127

1,099,361

7,975,550

25,216

9,100,127

4,944,150

-

-

4,944,150

-

-

)(2,012

)(2,012

-

-

)(14,186

)(14,186

-

-

18

18

6,043,511

7,975,550

9,036

14,028,097

6,043,511

7,975,550

412,898

14,431,959

-

-

)(403,862

)(403,862

6,043,511

7,975,550

9,036

14,028,097
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .9موجودات غري ملمو�سة وال�شهرة (تتمة)
مما نتج
خالل  ،2014ا�ستحوذت املجموعة على �شركة تابعة جديدة “ال�شركة الكويتية لتعليم قيادة ال�سيارات �ش.م.ك.م” ّ
عنه �شهرة م�ؤقتة بقيمة  4,944,150دينار كويتي (�إي�ضاح .)17
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف  31دي�سمرب  ،2014ق ّيمت املجموعة املبلغ القابل لال�سرتداد لل�شهرة والبالغ  1,099,361دينار كويتي
( 1,099,361 :2013دينار كويتي) وحقوق الت�شغيل البالغة  7,975,550دينار كويتي ( 7,975,550 :2013دينار كويتي)
وقر ّرت ب�أن ال�شهرة املتعلقة بوحدة توليد النقد وحقوق الت�شغيل مل تتعر�ض النخفا�ض يف القيمة ( 31دي�سمرب  :2013ال
يوجد انخفا�ض يف القيمة).
يتم حتديد املبلغ القابل لال�سرتداد با�ستخدام القيمة امل�ستخدمة والتي مت حتديدها با�ستخدام منوذج التدفقات النقدية
املخ�صومة ،والذي ي�ستخدم مدخالت ت�أخذ بعني االعتبار خ�صائ�ص �أعمال املناولة والبيئة النظامية اخلا�صة بها .يتم
احت�ساب املبلغ القابل لال�سرتداد عن طريق تقدير التدفقات النقدية املجانية املتاحة للم�ساهمني على مدار ال�سنوات الع�شر
التالية ،خم�صومة �إىل قيمها احلالية� .إن تكلفة حقوق امللكية ال�سارية � .)%10.5 :2013( %11.88إن النموذج امل�ستخدم
لتحديد املبلغ القابل لال�سرتداد �أكرث ح�سا�سية للتغريات يف التدفقات النقدية املجانية املتوقعة املتاحة للم�ساهمني ،ولتكلفة
حقوق امللكية وللتغريات يف معدل النمو على املدى الطويل� .إن معدل النمو على املدى الطويل املط ّبق ي�ستند �إىل معدالت منو
حقيقية و�إىل الت�ضخم املتوقع.
�إن معايري التقييم امل�ستخدمة �ضمن منوذج قيا�س انخفا�ض القيمة مرتبطة مبعلومات ال�سوق اخلارجية حيثما �أمكن� .إن
كان معدل اخل�صم �أعلى بـ  %1من تقديرات الإدارة ف�إن املجموعة ما كانت لتعرتف ب�أي انخفا�ض يف القيم الدفرتية.

 .10عقارات ا�ستثمارية

كما يف  31دي�سمرب

2014

العقارات اال�ستثمارية يف بداية ال�سنة
التحويالت
التغري يف القيمة العادلة

2013

40,750,000

40,950,000

)(45,480

)(10,287

)(354,520

)(189,713

40,350,000

40,750,000

مت التو�صل �إىل القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية كما يف  31دي�سمرب على �أ�سا�س التقييمات املنفذة من قبل مق ّيمني
م�ستقلني لديهم خربة يف جمال تقييم العقارات .وقد ح�صلت الإدارة على تقييمات من اثنني من املقيمني امل�ستقلني وقامت
با�ستخدام �أدنى هذه التقييمات لت�سجيل القيمة العادلة لهذه العقارات .وقد مت الو�صول �إىل التقييمات عرب الرجوع �إىل
الدليل ال�سوقي لأ�سعار املعامالت اخلا�صة مبوجودات مماثلة .وتندرج هذه القيمة العادلة يف امل�ستوى .2
ان العقارات اال�ستثمارية تت�ضمن مبلغ  37,000,000دينار كويتي متمثله مبوجودات حمتفظ بها مبوجب تخ�صي�ص ممنوح
للمجموعة عرب �شركة تابعة لها كمقاول مناولة م�ستمر غري حمدد املدة .وقد قامت املجموعة بت�صنيف تلك املوجودات
كعقارات ا�ستثمارية وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم (.)40

2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

يف  1يناير 2013
التكلفة
اال�ستهالك املرتاكم وانخفا�ض القيمة
�صايف القيمة الدفرتية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
�صايف القيمة الدفرتية االفتتاحي
�إ�ضافات
املحول �إىل طرف ذي عالقة
ا�ستبعادات
التحويالت
اال�ستهالك املرتاكم وانخفا�ض القيمة اخلا�ص باال�ستبعــادات
اال�ستهالك املرتاكم وانخفا�ض القيمة اخلا�ص بالتحويل �إىل طرف
ذي عالقة
م�صروفات اال�ستهالك وانخفا�ض القيمة
فروق �صرف العمالت
�صايف القيمة الدفرتية اخلتامي
يف  31دي�سمرب 2013
التكلفة
اال�ستهالك املرتاكم وانخفا�ض القيمة
�صايف القيمة الدفرتية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
�صايف القيمة الدفرتية االفتتاحي
�إ�ضافات
املحول من � /إىل طرف ذي عالقة
مت احل�صول عليها عند اال�ستحواذ
ا�ستبعادات
حتويالت من عقارات ا�ستثمارية
اال�ستهالك املرتاكم وانخفا�ض القيمة اخلا�ص باال�ستبعــادات
م�صروفات اال�ستهالك وانخفا�ض القيمة
عك�س انخفا�ض قيمة ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
فروق �صرف العمالت
�صايف القيمة الدفرتية اخلتامي
يف  31دي�سمرب 2014
التكلفة
اال�ستهالك املرتاكم وانخفا�ض القيمة
�صايف القيمة الدفرتية

 .11ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات

4,469,587
()805,997
3,663,590

2,360,967
1,485,870
68,552
105,701
()192,216
149,195
()314,529
50
3,663,590

3,001,219
()640,252
2,360,967

()138,865
10
2,360,967

135,000

178,976
2,320,846
()135,000
()494
494

815,857
()636,881
178,976

مركبات

4,375,562
()1,589,148
2,786,414

1,226,260
1,416,879
19,126
157,928
()172,818
45,480
103,394
()265,026
255,191
2,786,414

2,908,967
()1,682,707
1,226,260

()518,279
1,226,260

-

1,732,915
11,624
-

2,897,343
()1,164,428
1,732,915

مبانٍ

4,802,953
()1,404,408
3,398,545

342,589
3,231,265
38,976
87,861
()302,171
25
3,398,545

1,444,566
()1,101,977
342,589

()138,579
3
342,589

13,640

462,639
19,320
()24,721
10,287
-

1,439,677
()977,038
462,639

آليات ومعدات

305,381
()296,093
9,288

24,096
538
()15,598
252
9,288

303,983
()279,887
24,096

()30,124
24,096

-

49,018
5,202
()10,176
10,176

308,957
()259,939
49,018

�أثاث
وتركيبات

981,306
()943,703
37,603

134,715
4,774
()1,359
()100,584
57
37,603

976,788
()842,073
134,715

()128,621
134,715

-

261,536
3,827
()2,027
-

974,988
()713,452
261,536

معدات حا�سب �آيل

241,860
241,860

4,144,814
6,324,999
125,295
351,490
()365,034
45,480
252,589
()997,908
255,191
384
10,137,300

8,691,710
()4,546,896
4,144,814

()954,468
13
4,144,814

148,640

2,685,084
2,417,006
()161,748
()10,670
10,287
10,670

15,176,649
()5,039,349
10,137,300

56,187
185,673
241,860

56,187
56,187

56,187

-

56,187
-

-

6,436,822
()3,751,738
2,685,084

م�شاريع قيد
التنفيذ

الإجمايل
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .12دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى

كما يف  31دي�سمرب

2014

دائنون جتاريون
م�ستحق الدفع �إىل مقاول الباطن
م�صاريف م�ستحقة
ت�أمينات م�سرتدة
�إيرادات غري مكت�سبة
�أر�صدة دائنة �أخرى

2013

1,307,292

755,621

86,263

165,449

2,432,847

2,005,820

456,110

408,277

911,529

442,177

810,930

403,213

6,004,971

4,180,557

�إن القيم الدفرتية للمدينني التجاريني والأر�صدة املدينة الأخرى للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:
كما يف  31دي�سمرب

دينار كويتي
الدوالر الأمريكي
الدرهم الإماراتي
الريال القطري

2014

2013

5,167,829

3,481,188

317,252

336,849

480,351

328,643

39,539

33,877

6,004,971

4,180,557

يف تاريخ التقرير ،قاربت القيمة الدفرتية للدائنني التجاريني والأر�صدة الدائنة الأخرى قيمتهــا العادلة.

 .13قرو�ض لأجل

كما يف  31دي�سمرب

متداول
غري متداول

2014

2013

4,667,974

1,500,000

1,719,158

375,000

6,387,132

1,875,000

�إن القرو�ض املقومة بالدينار الكويتي من بنوك حملية تعترب قرو�ض ًا مبعدل فائدة متغري وغري م�ضمون ومت منحها مقابل
�ضمان �صادر من قبل طرف ذي عالقة وحتمل معدل فائدة فعلي يبلغ  31( %4.5دي�سمرب � )%4.5 :2013سنوي ًا .مت
تخ�صي�ص �إيرادات �شهرية من بع�ض عقود الإيجار مقابل ت�سديد هذه القرو�ض لأجل.
�إن القرو�ض املقومة باليورو والدوالر الأمريكي من بنوك �أجنبية تعترب قرو�ضا مبعدل فائدة متغري وغري م�ضمون وحتمل
معدل فائدة فعلي يبلغ  %1.8و %2.07على التوايل ( 31دي�سمرب  :2013ال �شيء) �سنوي ًا .ت�ستحق هذه القرو�ض لأجل يف
 2019و 2015على التوايل.
2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .13قرو�ض لأجل (تتمة)
�إن القيم الدفرتية للقرو�ض لأجل للمجموعة مق ّومة بالعمالت التالية:

كما يف  31دي�سمرب

2014

الدينــار الكويتي
اليورو
دوالر �أمريكي

ت�ستحق القرو�ض لأجل كما يلي:

375,000

1,875,000

2,210,416

-

3,801,716

-

6,387,132

1,875,000

كما يف  31دي�سمرب

2014

� 6أ�شهـر �أو �أقل
� 6إىل � 12شهر ًا
� 1إىل � 5سنوات

2013

2013

4,422,345

750,000

245,629

750,000

1,719,158

375,000

6,387,132

1,875,000

يف تاريخ التقرير ،قاربت القيمة الدفرتية للقرو�ض لأجــل قيمتهــا العادلة.

 .14ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�س املــال امل�صرح به � 606,137,400سهم ( 31دي�سمرب  )551,034,000 :2013بقيمة  100فل�س لل�سهم الواحد.
ويبلغ ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع بالكامل � 606,137,400سهم ( 31دي�سمرب  )333,960,000 :2013بقيمة  100فل�س لل�سهم
مدفوعة نقد ًا .خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة الأم بزيادة ر�أ�س مالها من خالل �إ�صدار ن�شرة اكتتاب تدعو فيها اجلمهور �إىل
االكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة الأم بداية من  27يناير  2014وحتى  24فرباير  2014وقد مت االكتتاب فيهــا بالكامل مببلغ
 21,707,400دينار كويتي والتي مت الت�أ�شري بها بال�سجل التجاري لل�شركة بتاريخ  12يونيو  2013ومن خالل �إ�صدار �أ�سهم
منحة مببلغ  5,510,340دينار كويتي والتي مت الت�أ�شري بها بال�سجل التجاري بتاريخ  9يوليو .2014

 .15االحتياطيات والتوزيعات
االحتياطي القانوين
وفق ًا لقانون ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة قبل خ�صم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي القانوين حتى يبلغ وبحد �أدنى
 %50من ر�أ�س املــال .يقت�صر توزيع هذا االحتياطي على املبلغ املطلوب لكي ميكن �سداد توزيعات ت�صل �إىل  %5من ر�أ�س
املــال يف ال�سنوات التي ال تكون الأرباح املرحلة فيهــا كافية ل�سداد هذه التوزيعات.
االحتياطي االختياري
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،يتم حتويل  %10من ربح ال�سنة قبل خ�صم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكاف�أة جمل�س الإدارة �إىل االحتياطي االختياري .يتم �إيقاف هذا التحويل مبوجب
قرار يتم اعتماده من اجلمعية العمومية العادية بنا ًء على تو�صية من جمل�س الإدارة .ال توجد قيود على التوزيعات من
االحتياطي االختياري.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .15االحتياطيات والتوزيعات (تتمة)
توزيعات الأرباح
�إن اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية املنعقد يف  26يونيو  2014وافق على البيانات املالية املجمعة املدققة ال�سنوية
للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013واعتمد توزيعات �أرباح بن�سبة  )%20 :2012( %10من ر�أ�س املال املدفوع
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013وم�ستحقة الدفع للم�ساهمني اعتبارا من تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية ،كما
اعتمد االجتماع توزيع الأ�سهم املجانية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013بن�سبة �سهم واحد لكل ع�شرة �أ�سهم حمتفظ
بها (� :2012سهم واحد لكل ع�شرة �أ�سهم حمتفظ بها) من قبل امل�ساهمني امل�سجلني يف اليوم ال�سابق لتخفيف �سعر ال�سهم.
اقرتح جمل�س الإدارة توزيعات نقدية بن�سبة  )%10 :2013( %5وعدم �إ�صدار �أ�سهم منحة (� :2013إ�صدار �أ�سهم منحة
بن�سبة �سهم واحد لكل ع�شرة �أ�سهم) للم�ساهمني امل�سجلني كمــا يف تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية .يخ�ضع هذا
االقرتاح �إىل موافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.

� .16أ�سهم خزينة

كما يف  31دي�سمرب

عدد احل�ص�ص
ن�سبة الأ�سهم امل�صدرة
التكلفة (دينار كويتي)
القيمة ال�سوقية (دينار كويتي)

2014

2013

4,671,026

1,804,743

0.77%

0.5%

630,633

339,495

485,787

478,257

		

 .17ال�شركات التابعة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة
كان لدى املجموعة ال�شركات التابعة التالية كما يف  31دي�سمرب .2014
اال�سم
�شركة كي جي �إل للمناولة ذ.م.م.
�شركة كي جي ال لوج�ستك قطر ذ.م.م.
كي جي ال لوج�ستيك الإمارات (انكوراج) ذ.م.م.

بلد الت�أ�سي�س
الكويت
قطر
دبي

ال�شركة الكويتية لتعليم قيادة ال�سيارات �ش.م.ك.م.

الكويت

�شركة رابطة الكويت واخلليج للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م.

الكويت

الن�شاط
الرئي�سي
املناولة
اخلدمات
اللوج�ستية
اخلدمات
اللوج�ستية
تدريب
ال�سائقني
جتارة عامة

ن�سبة امللكية
2014

ن�سبة امللكية
2013

49%

49%

100%

100%

96.58%

-

99.5%

-

99%

99%

يف � 22أبريل  ،2014ا�ستحوذت املجموعة على ما ن�سبته  %96.58من �أدوات �أ�سهم حقوق الت�صويت بال�شركة الكويتية لتعليم قيادة
ال�سيارات �ش.م.ك.م .والذي يتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف تعليم قيادة ال�سيارات والتدريب عليها للح�صول على رخ�صة القيادة.

2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .17ال�شركات التابعة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة (تتمة)
يو�ضح اجلدول التايل تفا�صيل القيمة الدفرتية ل�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها واملقابل املايل لل�شراء وال�شهرة:
القيمة الدفرتية ل�صايف املوجودات يف تاريخ اال�ستحواذ:
املوجودات
النقد والأر�صدة لدى البنوك
ودائع ثابتة
مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
�إجمايل املوجودات
املطلوبات
دائنون جتاريون و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات
القيمة الدفرتية ل�صايف املوجودات
الأ�سهم العائدة للح�ص�ص غري امل�سيطرة
�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها
ال�شهرة امل�ؤقتة الناجمة عن اال�ستحواذ
القيمة العادلة للمقابل املايل املدفوع  -نقدا
ناق�صا :النقد والنقد املعادل امل�ستحوذ عليه
�صايف النقد الناجت من اال�ستحواذ

القيمة

86,440
3,750,000
8,766
351,490
4,196,696
16,701
149,220
165,921
4,030,775
)(137,854
3,892,921
4,944,150
8,837,071
)(86,440
8,750,631

يف تاريخ املعلومات املالية املرحلية املجمعة املكثفة ،مت االنتهاء من �إجراء تقييم مف�صل للقيمة العادلة ل�صايف املوجودات
القابلة للتحديد بال�شركة الكويتية لتعليم قيادة ال�سيارات �ش.م.ك.م ،وبالتايل مت ت�سجيل ال�شراء م�ؤقتا وفقا للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم  3مما نتج عنه �شهرة م�ؤقتة بقيمة  4,944,150دينار كويتي .و�سوف يتم االنتهاء من اختبار خم�ص�ص
�سعر ال�شراء يف غ�ضون عام واحد.
منذ تاريخ اال�ستحواذ� ،ساهمت ال�شركة الكويتية لتعليم قيادة ال�سيارات �ش.م.ك.م مبا قيمته  433,515دينار كويتي يف
�إيرادات املجموعة و 60,454دينار كويتي يف ربحية املجموعة.
يتم االعرتاف باحل�صة غري امل�سيطرة كجزء من �صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت املجموعة يف � 30أبريل  2014باال�ستحواذ على ما ن�سبته  %99.5من ح�ص�ص حقوق امللكية
ب�شركة رابطة الكويت واخلليج للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م من طرف ذي عالقة مببلغ اجمايل  500,000دينار كويتي
من خالل امل�شاركة يف زيادة ر�أ�س مال ال�شركة .وترى الإدارة �أن القيمة الدفرتية ل�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها بقيمة
 500,000دينار كويتي تعادل القيمة العادلة ل�صايف املوجودات القابلة للتحديد يف تاريخ اال�ستحواذ.
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .17ال�شركات التابعة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة (تتمة)
املعلومات املالية امللخ�صة لل�شركات التابعة العاملة الرئي�سية
�إن �إجمايل احل�صة غري امل�سيطرة كما يف  31دي�سمرب  2014يبلغ  625,756دينار كويتي ( 470,932 :2013دينار كويتي)
متعلقة ب�شكل رئي�سي ب�شركة كي جي ال لوج�ستك قطر ذ.م.م مببلغ  485,836دينار كويتي ( 470,932 :2013دينار كويتي)
وبال�شركة الكويتية لتعليم قيادة ال�سيارات �ش.م.ك.م .مببلغ  139,920دينار كويتي ( :2013ال �شيء دينار كويتي).
فيمــا يلي املعلومات املالية امللخ�صة لل�شركات التابعة العاملة الرئي�سية للمجموعة� .إن املعلومات التالية معرو�ضة قبل حذف
املعامالت بني �شركات املجموعة.
بيان املركز املايل املوجز

موجودات متداولة
مطلوبات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات غري متداولة

�شركة كي جي �إل
للمناولة ذ.م.م.

كي جي ال لوج�ستيك
الإمارات ذ.م.م.

كما يف  31دي�سمرب

كما يف  31دي�سمرب

�شركة رابطة الكويت
ال�شركة الكويتية
لتعليم قيادة ال�سيارات واخلليج للتجارة العامة
واملقاوالت ذ.م.م.
�ش.م.ك.م.
كما يف  31دي�سمرب
كما يف  31دي�سمرب

2014

2013

2014

2013

2014

2014

2013

2013

4,962,542

3,687,842

1,432,443

1,202,333

3,992,286

-

4,115,272

-

559,870

535,351

1,232,050

1,056,655

50,903

-

9,702,354

-

8,234,666

8,299,464

9,839

14,443

373,308

-

6,384,414

-

304,711

286,696

32,838

29,366

223,465

-

-

-

بيان الدخل ال�شامل املوجز
�شركة رابطة الكويت
ال�شركة الكويتية لتعليم
كي جي ال لوج�ستيك
�شركة كي جي �إل
�ش.م.ك.م .واخلليج للتجارة العامة
ال�سيارات
قيادة
ذ.م.م.
إمارات
ل
ا
للمناولة ذ.م.م.
واملقاوالت ذ.م.م.
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2014

الإيرادات
امل�صروفات
�صايف الربح

3,515,000

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2,710,981

2,445,117

462,441

-

4,154,676

-

()2,347,633

()2,121,347

()2,670,459

()2,440,801

()401,987

-

()3,895,248

-

1,167,367

197,271

40,522

4,316

60,454

-

259,428

-

2,318,618

													

2014
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كي جي �إل لوج�ستيك �ش.م.ك.ع .و�شركاتها التابعة

الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

�صايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /امل�ستخدمة يف) الأن�شطة
الت�شغيلية
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من الأن�شطة اال�ستثمارية
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من الأن�شطة التمويلية
�صايف الزيادة  /النق�ص يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة

بيان التدفقات النقدية املوجز

78,984

11,723

67,261

-

()49,563

116,824

2014

11,723

219,562

()207,839

-

1,405

()209,244

2013

96,364

165,855

()69,491

()11,446

()3,752

()54,293

2014

165,855

208,871

()43,016

29,224

()11,103

()61,137

2013

171,798

86,440

85,358

-

1,880,182

()1,794,824

2014

-

-

135,778

2,077

-

-

-

-

-

-

252,500

10,787

-

133,701

-

-

()129,586

-

2013

2014

2013

�شركة رابطة الكويت
ال�شركة الكويتية لتعليم
كي جي ال لوج�ستيك
�شركة كي جي �إل
�ش.م.ك.م .واخلليج للتجارة العامة
ال�سيارات
قيادة
ذ.م.م.
إمارات
ل
ا
للمناولة ذ.م.م.
واملقاوالت ذ.م.م.
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

 .17ال�شركات التابعة واحل�ص�ص غري امل�سيطرة (تتمة)
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .18معامالت الأطراف ذات العالقة
ت�شتمل الأطراف ذات العالقة على امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�س�ؤولني التنفيذيني يف املجموعة وعائالتهم وال�شركات
التي يكونون مالك ًا رئي�سيني فيهــا .يتم اعتماد كافة املعامالت مع الأطراف ذات العالقة من قبل �إدارة امل جموعة .فيمــا يلي
املعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة التي مل يتم الإف�صاح عنهــا يف ق�سم �آخر من البيانات املالية املجمعة:
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

2014

(�أ) املعامالت

تقدمي اخلدمات
ا�ستالم اخلدمات
ربح من حتويل ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات لطرف ذي عالقة

(ب) مكاف�أة موظفي الإدارة الرئي�سيني:
الرواتب واملنافع الأخرى ق�صرية الأجل
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
مكاف�أة نهاية اخلدمة

(ج)	الأر�صدة املدرجة يف بيان املركز املــايل

م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
م�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة

2013

1,762,299

567,798

) (3,203,433

)(2,002,116

-

40,477

122,700

214,123

100,000

229,600

4,442

16,969

227,142

460,692

كما يف  31دي�سمرب

2014

2013

5,772,106

2,988,657

362,543

38,335

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضمنت �أر�صدة امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة مبلغ  745,539دينار كويتي ( 31دي�سمرب :2013
 745,539دينار كويتي) من �شركة زميلة يف م�صر (كي جي �إل لوج�ستيك (�إي�ست ميد) م�صر �ش.م.م ).وطرف ذي عالقة
بهـا (وليد بدر) مببلغ وقدره  83,110دينــار كويتي ( 31دي�سمرب  83,110 :2013دينار كويتي) وقد انخف�ضت قيمته بالكامل
ومت �شطبه يف ال�سنوات ال�سابقة ( 31دي�سمرب  :2013انخف�ضت قيمته بالكامل ومت �شطبه يف ال�سنوات ال�سابقة) .مل يكن لدى
املجموعة التزامات قانونية �أو داللية �أخرى جتاه ال�شركة الزميلة �أو �أطرافها ذات العالقة.

2014
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الإي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
(كافة املبالغ املذكورة بالدينار الكويتي ما مل يذكر دون ذلك)

 .19ربحية ال�سهم العائدة ملالكي ال�شركة الأم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بق�سمة ربح ال�سنة العائد �إىل مالكي ال�شركة الأم على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
خالل ال�سنة.
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

ربح ال�سنة العائد �إىل مالكي ال�شركة الأم
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة:
عدد الأ�سهم امل�صدرة
ناق�صا :املتو�سط املرجح لعدد �أ�سهم اخلزينة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
ربحية ال�سهم العائدة ملالكي ال�شركة الأم
(الأ�سا�سية واملخففة)

2014

2013

5,231,686

9,006,375

574,022,342

367,356,000

)(2,318,177

)(2,342,039

571,704,165

365,013,961

9.15

24.67

بلغت ربحية ال�سهم  27.1فل�س ًا لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013قبل تعديل الأ�سهم ب�أثر رجعي بعد �إ�صدار �أ�سهم املنحة
خالل  .2014ال توجــد �أ�سهم خمففة حمتملة.

 .20املطلوبات املحتملة
خطابات �ضمـان

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

2014

2013

3,380,857

1,525,420

		

 .21مكاف�أة �أع�ضـاء جمل�س الإدارة
تخ�ضع مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  100,000دينار كويتي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014ملوافقة امل�ساهمني
يف اجلمعية العمومية ال�سنوية القادمة.
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