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أعضاء مجلس اإلدارة
السيد  /أسعد أحمد السعد
رئيس مجلس اإلدارة

السيدة  /حسنية هاشم

السيد  /محمد غازي املطريي

السيد  /عادل الجاسم

السيد  /عدنان العرادي

السيد  /عبد املحسن خاجة

السيد  /فهد النشمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
ً
اعتبارا من 2016/1/18
السيد  /جامل النوري
رئيس مجلس اإلدارة

السيدة  /حسنية هاشم

السيد  /محمد غازي املطريي

الشيخ  /طالل الصباح

السيد  /اسامعيل ابل

السيد  /نارص الصالح

السيد  /خالد املشيلح

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

بتاريخ  2016/1/18صدر قرار مجلس إدارة مؤسسة البرتول الكويتية بتعيني رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الجديد لرشكة البرتول الوطنية الكويتية ليحل محل
مجلس اإلدارة السابق.
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اإلدارة العلي ــا
السيد  /محمد غازي املطريي
الرئيس التنفيذي

السيد  /حاتم العويض

نائب الرئيس التنفيذي ملرشوع مصفاة الزور

السيد  /خالد العسعويس

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة

السيد  /أحمد الجيامز

نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة ميناء عبدالله

السيد  /عيل عبدالله

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية

السيد  /مطلق العازمي

نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة الشعيبة

السيد  /شكري املحروس

نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق املحيل

السيد  /فهد الديحاين

نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة ميناء األحمدي

السيد  /عبد الله العجمي

نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع
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كلمة الرئيس التنفيذي
يطيب يل وأنا أقدم التقرير السنوي لرشكة البرتول الوطنية الكويتية للسنة املالية  2016-2015أن استعرض بعض أهم
اإلنجازات التي حققناها خالل هذه السنة عىل مختلف األصعدة وبشكل خاص يف مجال املشاريع االسرتاتيجية :مرشوع
الوقود البيئي ومرشوع مصفاة الزور .فقد تواصل العمل يف تنفيذ مرشوع الوقود البيئي بخطى حثيثة بعد إرساء حجر األساس
يف مارس عام  2015برعاية كرمية من صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .ومن
أهم خطوات التنفيذ تهيئة املواقع وربط وحدات مصفاة ميناء عبدالله ومن ثم مصفاة ميناء األحمدي باملرشوع وتركيب
الكثري من املعدات الثقيلة والحيوية .ونستطيع القول أن أكرث من  %50من املرشوع قد تم تنفيذه يف نهاية هذه السنة املالية
كام أنجزنا خطوات هامة يف تنفيذ مرشوع مصفاة الزور مثل توقيع العقود مع التحالفات الفائزة يف املناقصات وتجهيز
املوقع وغريها من األعامل األساسية التي تجاوزت نسبتها  .%13وإذ أسجل اعتزازي برؤية هذين املرشوعني االسرتاتيجيني
يتجسدان حقيقة واقعة عىل يد جيل طموح من الشباب الكويتي يف رشكة البرتول الوطنية ويف املؤسسة ،فإنني لعىل ثقة
بأن املصايف الجديدة سوف تغري مشهد صناعة التكرير الكويتية التي تضطلع مبسؤولية تصنيع جزء كبري من الرثوة النفطية،
يف املستقبل عىل نحو يحقق إضافات هامة لالقتصاد الكويتي ودفعا قويا لعجلة التنمية يف بالدنا العزيزة.
ومن أهم الخطوات التطويرية التي أنجزناها هذا العام توقيع عقود إقامة مرافق استرياد الغاز الطبيعي املسال الذي
يستهدف سد احتياجات محطات توليد الطاقة يف البالد من هذا الوقود األقل تأثريا عىل البيئة ،ويعترب هذا املرشوع من أهم
املعامل البارزة يف عمل الرشكة وجزءا ًمن اسرتاتيجية مؤسسة البرتول الكويتية .إضافة إىل مواصلة العمل يف مرشوع وحدة الغاز
الخامسة وبناء خزانات الغاز الجديدة إلعطاء الرشكة قدرة تخزينية كافية الستيعاب وتصنيع الزيادة التي تتحقق يف إنتاج
الغاز يف البالد سواء من الحقول أو من املصايف .وكذلك تشغيل وحدة الغاز الرابعة يف مصفاة ميناء األحمدي .وسوف ترفع
هذه املشاريع الطاقة التصنيعية التي تتوفر عليها الرشكة إىل حوايل  3.3بليون قدم مكعب من الغاز يف اليوم.
أما يف مجال تكرير النفط الخام فقد واصلت املصايف الثالث أداءها العايل لتحقق مجتمعة ما مجموعه  857ألف برميل يف
اليوم .ويرجع ذلك بالطبع إىل التخطيط السليم يف سياسة اإلنتاج ونجاح برامج الصيانة التي تعزز الكفاءة الصناعية للوحدات
وااللتزام مبعايري الصحة والسالمة والبيئة التي تحرص الرشكة باستمر ار عىل تطويرها وتعزيزها إىل جانب االحرتافية املشهودة
للعاملني يف الرشكة وتفانيهم يف خدمة أهدافها.
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وكان من الطبيعي أن يؤثر انخفاض أسعار النفط خالل السنتني املاضيتني بشكل سلبي عىل اقتصادات الدول املنتجة .ومل
تكن دولة الكويت مبنأى عن هذه التأثريات ولذلك كان البد من التكيف مع الوضع الناجم عن انخفاض أسعار النفط الذي
يشكل املصدر الرئييس للدخل يف البالد ،بتنفيذ اسرتاتيجية تعتمد عىل عدد من اإلجراءات لعل من أهمها ترشيد اإلنفاق يف
الوزارات واملؤسسات ومن بينها مؤسسة البرتول الكويتية ورشكاتها .وأطلقت املؤسسة مبادرات فعالة من أجل املساهمة يف
تحقيق هذه االسرتاتيجية .ونستطيع القول كام أعلنت املؤسسة ،أن أهم خفض للنفقات حققته رشكة البرتول الوطنية ورشكة
نفط الكويت وهو أمر نعتربه مصدر اعتزاز لنا إذ ساهمنا خالل هذه الفرتة بقدر ما نستطيع يف خدمة اسرتاتيجية الدولة
لتعزيز االقتصاد الوطني والتكيف مع الوضع املستجد برتشيد املرصوفات التشغيلية ما حقق وفرا مقداره  121مليون دينارا
كويتيا .أما مبادرات الرتشيد وخفض النفقات فقد حققت ما يقارب  27مليون دينارا خالل هذه السنة.
ولكن بالرغم من هذه التحديات فقد استطاعت رشكة البرتول الوطنية أن تحقق صايف ربح مقداره  176مليون دينار كويتي
ما يعني زيادة كبرية عن ربحية السنة املالية املاضية التي بلغت حوايل  44مليون دينار كويتي .ومرد هذا االرتفاع يف ربحية
الرشكة إىل التحسن الذي طرأ عىل أسعار املنتجات يف األشهر األخرية من السنة املالية وإىل التخطيط السليم يف سياسة اإلنتاج
وترشيد اإلنفاق.
أما فيام يخص أنشطة التسويق املحيل فإن الرشكة بصدد تنفيذ عدد من املشاريع التي تهدف إىل تطوير مرافق البنية التحتية
لتوفري الوقود للنقل والصناعة وتوليد الكهرباء يف البالد بكيفية أكرث سالسة وكفاءة .ومن املبادرات الهامة يف هذا املجال نجاح
الرشكة بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية بتزويد اثنتني من محطات تعبئة الوقود بالكهرباء عن طريق الطاقة
الشمسية ،وهي بداية ملرشوع طموح تعمل الرشكة عىل تحقيقه والتوسع يف استخدام الطاقة البديلة .وسوف تتواصل جهودنا
نحو هذا الهدف االسرتاتيجي ليس لرشكة البرتول الوطنية فحسب بل لدولة الكويت بأرسها من منظور صاحب السمو أمري
البالد الداعي إىل توفري  %15من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة البديلة.
لقد متيزت السنة املالية املاضية بنجاحات متميزة سوف ترتجم إىل إنجازات كبرية يف مستقبل صناعة التكرير التي تتوىل
فيها هذه الرشكة مسؤوليات تحقيق القيمة املضافة لرثوة البالد النفطية التي تضطلع بتصنيع جزء كبري منها .وما كانت
هذه النجاحات والقدرة عىل تجاوز الصعوبات لتتحقق لوال املهنية العالية التي تحىل بها العاملون يف الرشكة وإخالصهم يف
االنتامء العميق لهذه املؤسسة الوطنية .فإليهم جميعا أتوجه باسمي وباسم مجلس إدارة الرشكة واإلدارة العليا بخالص الشكر
والتقدير مع ثقتنا وأملنا بأن تتواصل هذه الجهود دامئا لخدمة أهداف الرشكة واستمرار منوها وتطورها .كام ال يفوتني يف
هذا املجال أن أرحب بالزمالء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الجديد متمنيا لهم النجاح والتوفيق .وأغتنم هذه الفرصة أيضا
ألشيد بالجهود الخرية التي بذلها مجلس اإلدارة السابق الذي شكل عونا وقوة دافعة لنا يف الطريق لقيادة سفينة البرتول
الوطنية إىل النجاح واملزيد من التطور.
والله ويل التوفيق،

محمد غازي املطريي
الرئيس التنفيذي
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معالم بارزة في السنة المالية 2016/2015
•إنجاز ما يزيد على  %50من مشروع الوقود البيئي.
•توقيع عقود تنفيذ مشروع مصفاة الزور.
•توقيع عقود إقامة مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال.
•االستعداد لتشغيل وحدة الغاز الرابعة والعمل بمشروع وحدة الغاز
الخامسة.
•الشركة تحقق قفزة كبيرة في ربحيتها التي بلغت  176مليون
دينار بالرغم من الصعوبات التي واجهتها صناعة التكرير.
•تشغيل اثنتين من محطات الوقود بالطاقة المستدامة.
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المؤشرات الرئيسية
2016/2015

2015/2014

2014/2013

المؤشرات المالية

6744.2

10965.8

13552.8

إجاميل مبيعات منتجات الرشكة (مليون د.ك)

370.3

351.5

330.0

175.7

43.9

216.5

إجاميل املرصوفات التشغيلية (مليون د.ك)

631.9

684.6

662.4

املرصوفات الرأساملية (مليون د.ك)

1354.03

501.7

210.9

التغريات يف مجموع األصول الثابتة (مليون د.ك)

1312.2

456.1

115.9

إجاميل مبيعات التسويق املحيل (مليون د.ك) *

صايف ربح الرشكة (مليون د.ك)

معدل لقيم النفط الخام (ألف برميل/اليوم)

مصفاة الشعيبة

167.8

186.6

192.7

مصفاة ميناء عبدالله

264

267.7

255.6

مصفاة ميناء األحمدي

425.3

411.6

411.9

املجمـــــــــــــوع

857.1

865.9

860.2

المبيعات

إجاميل املنتجات املصدرة لألسواق العاملية (ألف طن)

33833.9

33751.7

33263.0

وقود للتسويق املحيل (مليون لرت)
وقود لوزارة الكهرباء واملاء (مليون لرت)

6011.1
8346.3

5800
7546.8

5546.3
8770.6

بيتومني (ألف طن مرتي)

94.2

102.1

92.8

القوى العاملة

القوى العاملة يف نهاية السنة املالية

*

6344

6464

6644

تشمل مبيعات املنتجات البرتولية يف السوق املحلية مبيعات لحساب مؤسسة
البرتول الكويتية باإلضافة إىل مبيعات لحساب الرشكة.
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تكرير النفط الخام
حافظت الرشكة خالل السنة املالية  2016/2015عىل مستويات إداء عالية عىل غرار مافعلته يف السنوات السابقة إذ بلغ
إجاميل النفط الخام املكرر يف مصافيها الثالث :مصفاة ميناء االحمدي ومصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الشعيبة حوايل 313
مليون برميل أي مبعدل يومي حوايل  857.1ألف برميل ،وهو رقم مقارب إلجاميل النفط املكرر يف هذه املصايف خالل السنة
املالية املنرصمة والذي بلغ  316مليون برميل ومبعدل يومي يصل إىل حوايل  866ألف برميل.
ومتكنت املصايف الثالث من مواصلة العمل باحرتافيتها املعهودة والتي تويل االلتزام مبعايري السالمة الصناعية أهمية قصوى
حفاظا عىل سالمة العاملني واملنشآت .وبفضل هذا االهتامم ظلت ظروف التشغيل اآلمن هي السائدة يف عمل الرشكة عىل
مدار السنة .وبالطبع فإن النجاح يرجع إىل عوامل عديدة من أهمها التخطيط السليم وارتفاع الكفاءة الصناعية من خالل
الصيانة الفعالة وااللتزام مبعايري الصحة والسالمة والبيئة ،باإلضافة إىل احرتافية العاملني وإخالصهم يف العمل عىل مختلف
مستوياتهم.
وفيام ييل إيجاز ألداء كل من املصايف الثالث خالل هذه السنة املالية:

مصفاة ميناء األحمدي
بلغت كميات النفط الخام املكررة يف مصفاة ميناء األحمدي خالل السنة املالية  2016/2015ما مجموعه  155.7مليون
برميل ،مقارنة بإجاميل مقداره  150.2مليون برميل يف السنة املالية املاضية .أي أن معدل اللقيم إىل مصفاة ميناء األحمدي
خالل السنة املالية الحالية بلغ  425.3ألف برميل يف اليوم مقارنة مبعدل يومي مقداره  411.6ألف برميل يف السنة املالية
السابقة.
هذا وبلغ إجاميل الكميات املصدرة من املصفاة  11923ألف طن مرتي تم تحميلها عن طريق أرصفة التحميل يف ميناء
األحمدي مبا يف ذلك حوايل  753.5ألف طن مرتي من الكربيت و 347.2ألف طن من زيوت البنكر .وقد واصلت املصفاة
تحقيق إنجازات ومبادرات أسهمت يف تحسني األداء وزيادة الربحية ومن بينها:
•تشغيل وحدة اإليوسني باستخدام نفط الكويت الغريب بدال من نفط اإليوسني إلنتاج مادة البيتومني حسب املواصفات
القياسية.
•خفض كميات الغاز الفاقد إىل نظام الشعلة إىل حدود  2.2مليون قدم مكعب يف اليوم مقارنة مبعدل يومي مقداره 6
مليون قدم مكعب يف السنة املالية السابقة  2015/2014وذلك بإدخال تعديالت فنية عىل نظام الشعلة.
•تزويد محطة الزور لتوليد الطاقة بزيت الوقود الثقيل مع املحافظة عىل درجة حرارة املنتج بأقل من  72درجة مئوية،
وأدى ذلك لعدم الحاجة إىل حرق النفط الخام الكويتي كوقود للمحطة ماحقق وفرا يرتاوح مابني  12إىل  16مليون
دوالر يف الشهر ،خالل أشهر الصيف.
•إعادة تشغيل وحدة التكسري بالعامل الحفاز املائع بنجاح بعد التحديث وتركيب مفاعل جديد فيها وبعض املعدات
الحيوية.
•كام واصلت مصفاة ميناء األحمدي اعطاء األهمية الكربى ملعايري السالمة الصناعية ما مكنها من مواصلة العمل بكفاءة
عالية.
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وتقديرا ألدائها املتميز يف مجال الصحة والسالمة والبيئة فقد منحت جائزة مجلس السالمة الربيطاين وواصلت الفوز بجائزة
الجمعية امللكية الربيطانية للوقاية من الحوادث (روسبا .)RoSPA
وقد قدمت مصفاة ميناء األحمدي ورقة عمل تحمل عنوان (األداء األمثل لرشكة البرتول الوطنية الكويتية يف مكافحة
االنسكابات النفطية) خالل املؤمتر السنوي الثالث حول إدارة املخاطر الذي عقد يف الكويت ،أوضحت فيها استعدادات
الرشكة ملواجهة حاالت الترسب النفطي وكيفية تخليص الشواطئ من آثارها يف مياه البحر وعىل األرض .كام أوردت الورقة
أمثلة عملية عن أداء الرشكة يف هذا املجال.
مصفاة ميناء عبدالله
بلغ مجموع اللقيم من النفط الخام إىل مصفاة ميناء عبدالله خالل هذه السنة املالية  96.61مليون برميل أي مبعدل يومي
حوايل  264ألف برميل .وباملقارنة مع إجاميل النفط الخام املكرر يف املصفاة يف السنة السابقة والذي بلغ حوايل  97.7مليون
برميل ومعدل يومي 267.7الف برميل ،يالحظ وجود انخفاض بنسبة تقارب  %1.5ويرجع هذا االنخفاض إىل تشغيل إحدى
وحدات تكرير النفط الخام بأقل من طاقتها القصوى لفرتة من الزمن.
وبلغت كميات املنتجات املصدرة من املصفاة عن طريق الجزيرة االصطناعية  9740.5ألف طن مرتي باإلضافة إىل 3969.4
ألف طن مرتي من الفحم البرتويل واملنتجات األخرى التي صدرت عن طريق ميناء الشعيبة التجاري أو زودت إىل السوق
املحيل .وبذلك يصل مجموع الكميات املصدرة من املصفاة إىل  13.70مليون طن مرتي مقارنة بحوايل  13.98مليون طن
مرتي يف السنة املالية السابقة.
ويف إطار االستعداد ملرشوع الوقود البيئي فقد طورت مصفاة ميناء عبدالله خطة عمل لجعل جميع دوائرها جاهزة
للمرشوع يف جميع املراحل التي تسبق وترتافق مع تشغيله بشكل كامل .كام قامت املصفاة بتحسني برنامج الصيانة الشاملة
من أجل تسهيل عملية ربط وحدات مرشوع الوقود البيئي.
ويف مجال الصحة والسالمة والبيئة ما تزال مصفاة ميناء عبدالله ُتنح جائزة مجلس السالمة الربيطاين منذ عام  .2002كام
حصلت هذا العام عىل جائزة الرئيس من الجمعية امللكية الربيطانية للوقاية من الحوادث ( )RoSPAتقديرا ألدائها املتميز
يف مجاالت الصحة والسالمة والبيئة .ومنحت امليدالية الربونزية يف نطاق جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة والبيئة.
مصفاة الشعيبة
بلغ إجاميل كميات النفط الخام املكررة يف مصفاة الشعيبة خالل هذه السنة املالية حوايل  61.4مليون برميل أي مبعدل
يومي مقداره  167.8ألف برميل مقابل معدل يومي مقداره  186.6ألف برميل يف السنة املالية .2015/2014
وقد تم تصدير ما مجموعه حوايل  5115.2ألف طن مرتي من املنتجات البرتولية من املصفاة عن طريق رصيف التحميل يف
الشعيبة ورصيف الزيت يف ميناء األحمدي .وبلغ إجاميل كميات الوقود التي زودت مصفاة الشعيبة السوق املحلية بها حوايل
 3.097مليون طن مرتي.
وألول مرة يتم تصدير ما مجموعه  44ألف طن من منتج الديزل ذي املحتوى الكربيتي املنخفض ( 500جزء يف املليون) عن
طريق رصيف الزيت يف الشعيبة وذلك لتجنب التحميل من أكرث من رصيف ،ويساعد ذلك عىل الحد من غرامات التأخري يف
التحميل.
وعىل غرار مواقع العمل األخرى يف الرشكة فقد حصلت مصفاة الشعيبة عىل جائزة مجلس السالمة الربيطاين للتميز يف أداء
السالمة الصناعية وكذلك عىل الجائزة الذهبية من الجمعية امللكية الربيطانية للوقاية من الحوادث من أجل تفوقها يف
ميادين الصحة والسالمة والبيئة.
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ويوضح الجدول التايل تطور املعدل اليومي للتكرير يف املصايف الثالث بني عامي  2012/2011و : 2016/2015

تطور معدالت تكرير النفط الخام المزود للمصافي الثالث بين 2016/2015 - 2012/2011
(ألف برميل /يوم )

املصفاة

2015/2014

2016/2015

2014/2013

2012/2011

2013/2012

مصفاة الشعيبة

167.8

186.6

192.7

193.9

177.7

مصفاة ميناء عبدالله

264

267.7

255.6

272

247

مصفاة ميناء األحمدي

425.3

411.6

411.9

451.6

416.9

املجموع

857.1

865.9

860.2

917.6

841.6

إنتاجية المصافي الثالث
بلغ صايف كميات املنتجات البرتولية من املصايف الثالث خالل هذه السنة املالية  2016/2015حوايل  42.4مليون طن مرتي
مقارنة بإجاميل املنتجات خالل السنة املالية املاضية والذي بلغ حوايل  42.7مليون طن مرتي.
ويوضح الجدول التايل توزيع املنتجات من املصايف الثالث ونسبها مع مقارنتها بالسنة املالية املاضية.
املنتـــــــــــــج

اإلنتاج السنوي للسنة املالية
2016/2015

اإلنتاج السنوي للسنة املالية
2015/2014

النسبة %

النسبة %

ألف طن مرتي

ألف طن مرتي

نافثا  /بنزين سيارات  /ريفورمات 8431.2

19.4

8862.3

20.2

كريوسني /وقود طائرات

8411.9

19.4

8231.5

18.8

زيت الغاز /ديزل

11813.2

27.2

11688.2

26.7

زيت الوقود /مخلفات

10801

24.8

10712.8

24.4

منتجات أخرى*

2984.1

6.9

3200.8

7.3

صايف إجاميل املنتجات

42441.4

97.7

42695.6

97.4

املستهلك /فاقد

1015.6

2.3

1150.8

2.6

اإلجمــــايل

43457

100

43846.4

100

*

تشمل الغازات البرتولية املسالة من املصايف والكربيت والفحم البرتويل و البيتومني باإلضافةإىل غاز الربوبيلني.
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إسالة الغاز
بلغ معدل اللقيم إىل مصنع إسالة الغاز يف ميناء األحمدي خالل هذه السنة املالية  1686.7مليون قدم مكعب يف اليوم مقابل
حوايل  1508.8مليون قدم مكعب يف اليوم خالل السنة املالية املاضية .ويعرب معدل اللقيم هذا عن الكميات املتوفرة من
غازات الحقول ومصايف الرشكة.
هذا وقد بلغ مجموع الكميات املصدرة من الربوبان والبيوتان خالل هذه السنة حوايل  4483ألف طن مرتي مقابل حوايل
 4204.6ألف طن مرتي يف السنة املالية  2015/2014أي بزيادة قدرها .% 6.6
وفيام ييل جدول تفصييل ومقارن بإنتاج مصنع إسالة الغاز يف مصفاة ميناء األحمدي خالل السنة املالية الحالية والسنة
املالية السابقة:
معدل إنتاج مصنع إسالة الغاز

2016/2015-2015/2014

2016/2015
النسبة %
 1000طن

املنتــــــــــج

2015/2014
النسبة %
 1000طن

غاز الربوبان

2560

41.2

2459.2

43.2

غاز البيوتان

2185

35.2

1983.2

34.8

الجازولني الطبيعي

1464

23.6

1249.9
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إجاميل املنتجات السائلة

6209

100.0

5692.3

100.0

الغاز النحيل (بليون قدم مكعب)

585

-

475

-

أﻟﻒ ﻃﻦ
9000
8000
6209

7000

5692.3

6000
5000
4000
2185

2560
1983.2

1464

1249.9

585

2459.2

3000
2000

475

1000
0

2016/2015

اﻟﻐﺎز اﻟﻨﺤﻴﻞ )ﺑﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻗﻴﺎﳼ(
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2015/2014

إﺟامﱄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

اﻟﺠﺎزوﻟني اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﺒﻴﻮﺗﺎن

اﻟﱪوﺑﺎن
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إحدى وحدات مصفاة ميناء عبدالله
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أ  -المشاريع
حققت املشاريع التي تنفذها الرشكة لتوسيع وتطوير خدمات تسويق املنتجات البرتولية يف السوق املحلية تقدما ملحوظا
خالل هذه السنة املالية  2016/2015سواء يف مجال مستودعات املنتجات أو محطات التعبئة وكذلك من أجل االرتقاء مبعايري
السالمة والبيئة .ومن أهم املشاريع التي تنفذها الرشكة ماييل:
توسعة وتحديث مستودع المنتجات في األحمدي
يهدف املرشوع إىل توسعة وتحديث مستودع املنتجات يف األحمدي وذلك بإقامة  11خزانا جديدا بسقوف متحركة وإضافة
 7أذرع تحميل جديدة ملناولة املنتجات املختلفة مع عدد آخر من املرافق .ويتواصل العمل يف املرشوع حسب الخطة املقررة
بحيث يكتمل يف فرباير  .2018وسوف يضيف املرشوع زيادة يف الطاقة التخزينية كام يحقق مرونة أكرب يف مناولة املنتجات
باإلضافة إىل تحسني رشوط الصحة والسالمة والبيئة.

مرشوع توسعة وتحديث مستودع املنتجات يف األحمدي

مشروع بناء المستودع الجديد في المطالع وتمديد خطوط أنابيب التغذية من المصافي

يستهدف املرشوع تركيب  26خزانا للمنتجات البرتولية وبالتحديد الجازولني الخايل من الرصاص ( 95أوكتني و 91أوكتني)
وزيت الغاز (الديزل) باإلضافة إىل  20من أذرع التحميل ملختلف املنتجات .ويتضمن املرشوع إقامة عدد من املرافق الحيوية
اإلضافية مثل محطة للطاقة الكهربائية وغرفة تحكم مركزية ومركز لإلطفاء.
كام يتضمن املرشوع أيضا متديد ثالثة خطوط أنابيب لنقل املنتجات من املصايف إىل املستودع يبلغ طول كل واحد منها حوايل
 130كم.
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ويتمتع مستودع املطالع بأهمية كربى وخاصة للمنطقة الشاملية والشاملية الغربية من دولة الكويت حيث يوفر الوقود
ملحطات التعبئة يف تلك املنطقة خالل زمن قصري .كام يحقق املرشوع امليزات التالية للرشكة:
•يستويف املتطلبات املستقبلية للمخزون االسرتاتيجي.
•يخصص خزانات احتياطية لتأمني احتياجات البالد يف حاالت الطواريء.
•يوفر الوقود للمنطقة الشاملية من البالد.
•يتكامل مع املستودعني اآلخرين يف صبحان واألحمدي بحيث يعوض أحدها اآلخر إذا ما خرج من الخدمة لسبب أو
آلخر.
هذا وتوشك التصاميم الهندسية األولية عىل االكتامل.
بناء  19محطة وقود جديدة
يجري العمل اآلن عىل تشييد  19محطة وقود جديدة يف املواقع التي تم تخصيصها من قبل بلدية الكويت يف الضواحي
السكنية أو عىل الطرقات الرسيعة وذلك بهدف مواجهة الطلب املتزايد عىل الوقود وتخفيف الضغط عىل املحطات القامئة
حاليا .وسوف تقام املحطات الجديدة وفق التصميم الهنديس املعتمد حديثا والذي يتسع إلضافة خدمات أخرى يف املحطة
إىل جانب خدمة التزود بالوقود.

ب  -محطات التعبئة
شهدت السنة املالية الحالية دخول أربع محطات وقود جديدة إىل خدمة التسويق املحيل لريتفع عدد محطات التعبئة
العاملة إىل  42محطة تعمل جميعها بنظام الخدمة الكاملة .وبنيت املحطات الجديدة يف مناطق أم العيش ،الواحة (الجهراء)،
استاد جابر (العارضية) والصديق (جنوب الرسة) .وتواصل رشكة البرتول الوطنية تشييد محطات وقود جديدة بغية توسيع
شبكة توزيع املحروقات يف مختلف مناطق البالد.
هذا وتواصل دائرة التسويق املحيل التدقيق يف أداء الصحة والسالمة والبيئة يف املحطات الثامنني التي متت خصخصتها اعتبارا
من عام  2005والتحقق من مستويات الجودة.
محطات غسل السيارات
ما تزال رشكة البرتول الوطنية تشغل محطة واحدة لغسل السيارات بعد أن نقلت ملكية محطاتها األخرى إىل القطاع الخاص.
وتقع هذه املحطة يف منطقة بيان .وقد بلغ عدد السيارات التي استخدمت هذه املحطة خالل هذه السنة  111،467سيارة.

ج  -مبيعات التسويق المحلي
سجلت مبيعات الوقود يف السوق املحيل زيادة بلغت  %4وهي مقاربة لنسب الزيادة يف السنوات السابقة حيث بلغت هذه
الزيادة يف السنة املالية املاضية  2015/2014مايقارب  .% 4.6ويالحظ يف الجدول التايل الذي يقدم تفاصيل مبيعات املنتجات
خالل السنتني املاليتني  2015/2014و  2016/2015االنخفاض الكبري يف مبيعات بنزين يورو  ،4حيث أظهرت املبيعات
انخفاضا مقداره  .%13.3أما املبيعات إىل وزارة الكهرباء واملاء فقد سجلت زيادة بنسبة  %10.6عن مبيعات السنة السابقة
بالرغم من االنخفاض الكبري يف مبيعات منتج زيت الغاز إىل الوزارة والذي تجاوز نسبة .%35
كام يوضح الجدول الذي يليه تطور مبيعات الوقود يف السوق املحيل بني  2012/2011و .2016/2015
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مبيعات التسويق المحلي (بالمليون لتر) خالل السنتين الماليتين

2016/2015-2015/2014

املنتـــــــــــج

2016/2015

النسبة املئوية للزيادة
(النقص) مقارنة بالسنة
% 2015/2014

2015/2014

بنزين يورو 4للسيارات
بنزين خصويص) (98اوكتني
بنزين خصويص) (95اوكتني

0.1
97.1
3356.6

0.1
94.3
3233.2

)(13.3
3
3.8

بنزين ممتاز ) (91اوكتني

731.4

722

1.3

إجاميل مبيعات بنزين السيارات

4185.2

4049.5

3.3

كريوسني
زيت الغاز يورو4

85.1
0

87.8
0

)(3.1
0

زيت الغاز (للسوق املحيل)

1761.9

1662.6

6

إجاميل مبيعات الوقود للسوق املحيل

6032.2

5800

4

زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء

1189.3

1836.7

)(35.2

زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء واملاء

7157

5710.1

25.3

إجاميل املبيعات لوزارة الكهرباء واملاء

8346.3

7546.8

10.6

إجاميل مبيعات الوقود

14378.5

13346.8

7.7

بيتومني (أطنان مرتية)

95359

102149

)(6.6

استخدام األلواح الشمسية يف محطة الرقة لتعبئة الوقود
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مبيعات الوقود للسوق المحلي خالل السنة المالية 2016/2015
97.1

17
61
.9

.6
3356

85.1

4
1.
73

ﻣﻠﻴﻮن ﻟﱰ
زﻳﺖ اﻟﻐﺎز

ﻛريوﺳني

ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎز  91أوﻛﺘني

ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺼﻮﴆ  98أوﻛﺘني

ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﺼﻮﴆ  95أوﻛﺘني

مبيعات وزارة الكهرباء والماء خالل السنتين الماليتين 2016/2015 - 2015/2014

7157

زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺜﻘﻴﻞ
5710.1

1189.3

زﻳﺖ اﻟﻐﺎز
1836.7
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تطور مبيعات التسويق المحلي (مليون لتر) خالل السنوات

2016/2015 - 2012/2011
2016/2015

2015/2014

2014/2013

2013/2012

2012/2011

املنتـــــــج
بنزين يورو)*( 4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.096

بنزين خصويص ( 98أوكتني)

97.1

94.3

85.1

74.1

64.4

بنزين خصويص ( 95أوكتني)

3356.6

3233.2

3021.7

2869.4

2675.1

بنزين ممتاز ( 91أوكتني)

731.4

722.0

743.1

804.8

837.0

إجاميل مبيعات بنزين السيارات

4185.2

4049.5

3850

3748.4

3576.6

كريوسني

85.1

87.8

85.5

76.2

63.9

زيت الغاز يورو)*( 4

0.0

0.0

0

0.01

0.017

زيت الغاز (للسوق املحيل)

1761.9

1662.6

1610.7

1591.8

1595.1

إجاميل مبيعات الوقود للسوق املحيل

6032.2

5800

5546.3

5416.4

5235.6

زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء

1189.3

1836.7

1670.7

1764.6

1688.5

زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء واملاء

7157

5710.1

7099.8

6329

5809.1

إجاميل املبيعات لوزارة الكهرباء واملاء

8346.3

7546.8

8770.6

8093.6

7497.6

إجاميل مبيعات الوقود

14378.5

13346.8

14316.8

13510

12773.3

بيتومني (أطنان مرتية)

95359

102149

92796

167061

180758

*طرح املنتج يف سنة  2009لتلبية احتياجات السيارات الحديثة وذلك عن طريق استرياد املنتج من السوق العاملي
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واصلت الرشكة خالل السنة املالية تنفيذ عدد كبري من املشاريع ناهز العرشين مرشوعا يف مختلف مواقع الرشكة وبشكل
خاص يف مصفايت ميناء األحمدي وميناء عبد الله .يف حني اكتملت بعض املشاريع وجرى تشغيلها خالل هذه الفرتة.

مشاريع مكتملة
من أهم املشاريع التي تم تنفيذها وأصبحت مكتملة:
1.1مرشوع بناء أربع محطات تعبئة يف املواقع التالية :أم العيش ،الواحة (الجهراء) ،استاد جابر (العارضية) والصديق
(جنوب الرسة).
2.2مرشوع اسرتجاع غاز الشعلة يف منطقتي التحديث ( )RMPوالتطوير اإلضايف ( )FUPيف مصفاة ميناء األحمدي والذي
اكتمل يف سبتمرب  2015وبدأ تشغيله .ويحقق هذا املرشوع هدفني متالزمني بيئي واقتصادي .فعىل الصعيد البيئي
يشكل اسرتجاع الغازات بدال من حرقها يف الجو خفضا هاما للتلوث الذي كانت تحدثه يف حال مواصلة حرقها.
أما الهدف الثاين فهو اقتصادي إذ أن الغازات املسرتجعة هي يف األساس موارد هيدروكربونية ذات قيمة سوقية وكانت
سوف تبدد يف الجو لو مل يتم اسرتجاعها.
3.3مرشوع الوحدة الرابعة للغاز املسال ،ويهدف هذا املرشوع إىل إضافة وحدة رابعة إىل مصنع إسالة الغاز يف ميناء
األحمدي بطاقة تصل إىل  805مليون قدم مكعب يف اليوم باإلضافة إىل  106آالف برميل يف اليوم من املكثفات .وتشمل
الوحدة الجديدة وحدة السرتجاع الغاز الطبيعي وثالث وحدات تجزئة الستيعاب الزيادة املتوقعة يف املستقبل من
الغازات وتحويلها إىل منتجات ذات قيمة سوقية .ويحقق املرشوع باإلضافة إىل مردوده االقتصادي الحيوي هدفا بيئيا
أيضا إذ يلغي الحاجة إىل حرق هذه الغازات وتلويث الهواء بها.
ويخدم هذا املرشوع الخطط االسرتاتيجية لرشكتي نفط الكويت ونفط الخليج الهادفة إىل التوسع يف إنتاج الغازات يف
إطار الخطط االسرتاتيجية ملؤسسة البرتول الكويتية .وقد تم االنتهاء من تنفيذ األعامل امليكانيكية للمرشوع وبدأت
عمليات التشغيل.

مشاريع قيد التنفيذ
 -1مشروع الوقود البيئي
يستهدف املرشوع توسعة وتطوير مصفايت ميناء عبد الله وميناء األحمدي ليصبحا مجمع تكرير متكامال بطاقة تكرير تبلغ
 800ألف برميل يف اليوم وذلك بعد إغالق مصفاة الشعيبة .كام سيؤدي املرشوع إىل زيادة القدرة التحويلية للمصفاتني من
أجل تصنيع منتجات عالية الجودة وذات قدرة تنافسية كبرية يف األسواق العاملية يف ضوء مواصفاتها املتطورة والتي تستويف
الرشوط البيئية املتشددة لهذه األسواق والتي تشكل حتى اآلن عائقا أمام املنتجات البرتولية الكويتية يف هذه األسواق.
وقد حقق العمل يف هذا املرشوع االسرتاتيجي تقدما كبريا إذ تجاوزت نسبة ما أنجز منه الـ  %50حتى نهاية السنة املالية
 .2016/2015وبعد توقيع العقود مع التحالفات الفائزة يف املناقصات بتاريخ  13أبريل  2014وإرساء حجر األساس للمرشوع
يف مارس  2015ومن ثم إكامل أعامل تهيئة املوقع والبنية األساسية ،بدأ تركيب املعدات الثقيلة التي كانت الرشكة قد أنجزت
التعاقد عليها واكتمل تصنيعها ونقلها يف سنوات سابقة باعتبارها من املعدات التي يستغرق تصنيعها فرتة طويلة .وبالفعل
فقد تم اإلنتهاء من تركيب جميع املعدات الثقيلة يف مصفاة ميناء عبد الله وعددها  26يف الوقت الذي يجري تركيب املعدات
الخاصة مبصفاة ميناء األحمدي .ومن املتوقع االنتهاء من أعامل تنفيذ املرشوع يف عام .2018

29

التقرير السنوي 2016 - 2015

ويعترب مرشوع الوقود البيئي خطوة رائدة يف اسرتاتيجية مؤسسة البرتول الكويتية الهادفة إىل احتالل مكانة مرموقة عامليا
يف صناعة تكرير النفط الخام وتوفري منتجات برتولية للنقل والصناعة ذات قدرة تنافسية عالية يف جميع األسواق العاملية.
كام يسهم املرشوع يف تعزيز النشاط االقتصادي املحيل بسبب تخصيص قسط كبري من كلفته للعقود املحلية التي تتناول
الخدمات واملواد واإلسكان والقوى العاملة وغريها .كام أن هذا املرشوع الضخم سوف يوفر فرص عمل للكثريين ممن
يحتاجون لهذه الفرص من القوى العاملة املحلية.

أعامل اإلنشاءات يف موقع مرشوع الوقود البيئي

 -2مشروع مصفاة الزور
الغرض من هذا املرشوع هو بناء مصفاة جديدة بتقنيات حديثة لتزويد محطات توليد الطاقة بحاجتها من الوقود ذي
املحتوى الكربيتي املنخفض باإلضافة إىل تكرير نسبة عالية من النفط الكويتي الخام إلنتاج منتجات عالية الجودة تستويف
أحدث املواصفات ،ما يجعلها قادرة عىل الفوز بحصة مستقرة يف أسواق املنتجات البرتولية العاملية مهام كانت املعايري البيئية
التي تطبقها هذه األسواق بالغة التشدد .وتبلغ الطاقة التكريرية ملصفاة الزور  615ألف برميل يف اليوم موزعة بني 225
ألف برميل يوميا لسد حاجة محطات توليد الطاقة من الوقود و  340ألف برميل يوميا لألسواق املحلية والعاملية .وبذلك
يوفر املرشوع منفذا اقتصاديا حيويا للنفوط الثقيلة كام يؤمن بديال ذا طبيعة اسرتاتيجية مستدامة للغاز املستورد ملحطات
توليد الطاقة.
وقد أنجزت الرشكة املناقصات الالزمة وتم طرحها ومن ثم أمتت توقيع العقود مع التحالفات األربع الفائزة بهذه املناقصات
بتاريخ  28أكتوبر  2015مبيزانية بلغت  4871مليون دينار كويتي.
وتم استالم التصاميم الهندسية النهائية من قبل جميع املرخصني لوحدات املصفاة .وقد أنجز ما يزيد عىل  %90من أعامل
معالجة وتجهيز أرض موقع املرشوع وتم تسليم بعض املواقع ملقاوليه .ومن الجدير بالذكر أن الرشكة كانت قد تسلمت
املعدات الثقيلة ،من مفاعالت وأوعية والتي بلغ عددها  36مفاعال و  6أوعية فصل منذ  2010باعتبارها من املعدات التي
يستغرق تصنيعها وقتا ً طويال ً ،وتم تصنيعها وتوريدها من مصانع ايطالية.
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وتحقق املصفاة الجديدة يف منطقة الزور أهدافا عديدة من أهمها:
•توفري مصدر آمن وثابت ومستدام الحتياجات وزارة الكهرباء واملاء من منتج زيت الوقود الثقيل ذي املحتوى الكربيتي
املنخفض.
•تصنيع منتجات برتولية عالية الجودة عن طريق تكرير  340ألف برميل من النفط الخام يوميا للتصدير إىل األسواق
العاملية لكونها تستويف املواصفات العاملية ،وبالتايل زيادة العائد االقتصادي عن طريق تكرير النفوط الثقيلة وخاصة
بعد املرحلة الثانية من املصفاة.
•تحسني الرشوط البيئية نتيجة لخفض االنبعاثات الغازية ألكاسيد الكربيت من محطات توليد الطاقة وسوف يبلغ هذا
الخفض حوايل  %75من مستواه الحايل .وذلك باإلضافة إىل املساهمة الفعالة يف تنشيط القطاع الخاص يف البالد وتوفري
فرص عمل إضافية.
 -3مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور
يأيت هذا املرشوع تنفيذا لتوجيهات مؤسسة البرتول الكويتية والتي ترمي إىل اقامة مرافق ومنشآت خاصة الستالم وإعادة
تبخري كميات الغاز الطبيعي بشكل دائم وذلك يف إطار تحقيق الخطة االسرتاتيجية للمؤسسة  2030بهدف تلبية احتياجات
السوق املحيل من الوقود عىل املدى البعيد ،وزيادة مرونة عمليات التزويد بالوقود لتلبية الطلب املوسمي عليه من قبل
محطات توليد الطاقة الكهربائية يف أوقات الذروة خالل فصل الصيف.
ويتضمن نطاق تنفيذ املرشوع استحداث موقع يف البحر الستيعاب الخزانات ،ومرافق استالم وتبخري كميات الغاز الطبيعي
املستلمة ،وذلك بطاقة تصل إىل  3000بليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم .ومن املتوقع أن تصل مساحة األرض املستحدثة
يف البحر إىل  725,000مرت مربع .واختريت منطقة الزور موقعا للمرشوع باعتبارها األنسب من نواح ٍعديدة وخاصة من
الناحية البيئية .ويف نطاق املرشوع سوف يتم بناء أرصفة بحرية الستقبال ناقلتني يف آن واحد باإلضافة إىل الخزانات وخطوط
األنابيب واملنشآت املساندة األخرى.

حفل توقيع عقد مرشوع إنشاء مرافق استرياد الغاز الطبيعي املسال
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وقد أنجزت مناقصات املرشوع ومتت الرتسية عىل تحالف يتألف من ثالث رشكات متخصصة .وتم توقيع العقد معها يف
 30مارس  2016ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ املرشوع يف فرباير عام  2021مبيزانية معتمدة مقدارها  998مليون دينارا
كويتيا.
 -4مشروع الوحدة الخامسة للغاز المسال
ال تختلف أهداف مرشوع إنشاء وحدة خامسة إلسالة الغاز أو ما يعرف بخط الغاز الخامس عن الغرض من إنشاء خط الغاز
الرابع .إذ سوف تبلغ الطاقة التصنيعية للوحدة الجديدة  805مليون قدم مكعب يف اليوم إضافة إىل  106آالف برميل يف اليوم
من املكثفات .وقد نشأت الحاجة إىل املرشوع من رضورة إتخاذ االستعدادات الالزمة ملواجهة الزيادة املتنامية يف إنتاج الغاز
من حقول رشكة نفط الكويت وكذلك من قبل رشكة نفط الخليج باإلضافة إىل الغاز املنتج يف مصايف رشكة البرتول الوطنية.
ويحقق ذلك بالتايل الخطط االسرتاتيجية ملؤسسة البرتول الكويتية .وسوف يكتمل مرشوع وحدة الغاز الخامسة يف يوليو
 .2019وبلغت نسبة اإلنجاز فيه حتى نهاية السنة املالية  2016/2015حوايل .%26.7
ومام يجدر ذكره أن وحديت تصنيع الغاز الرابعة والخامسة سوف ترفعان الطاقة التصنيعية التي تتوفر عليها رشكة البرتول
الوطنية الكويتية إىل  3.3بليون قدم مكعب يف اليوم يف حني إنها تبلغ اآلن حوايل  1.6بليون قدم مكعب يف اليوم.
 -5مشروع إنشاء خزانات شمالية جديدة للغاز في مصفاة ميناء األحمدي
يتمتع هذا املرشوع بأهمية اسرتاتيجية نابعة من الحاجة إىل طاقة تخزينية كبرية الستيعاب الزيادة املستقبلية يف إنتاج
وتصنيع الغاز وذلك بعد اكتامل وحديت الغاز الرابعة والخامسة يف مصفاة ميناء األحمدي .ويشمل نطاق املرشوع إزالة
خزانات قدمية وإقامة  10خزانات جديدة مبواصفات حديثة للغاز املسال بسعة تصل إىل  72,350مرت مكعب للخزان
الواحد ،ويشمل أيضا منشآت أخرى مثل مرافق التربيد ،وخطوط األنابيب واملضخات وتعديل أذرع التحميل وغريها.
ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من هذا املرشوع يف مارس  2018وبلغت نسبة اإلنجاز فيه حتى اآلن أكرث من .%87

مرشوع إنشاء خزانات الغاز الجديدة يف مصفاة ميناء األحمدي
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 -6مشروع إنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق الحالية لمناولة الكبريت
هدف املرشوع هو توسعة مرافق مناولة الكربيت يف مصفاة ميناء األحمدي وذلك بإنشاء مرافق جديدة وتحديث املرافق
القامئة من أجل زيادة طاقة التحميل وتحسينها لجعلها أكرث كفاءة ومرونة ،بحيث ُي ِّكنُ الرشكة من تحميل سفن كبرية يف
عمليات تصدير الكربيت .كام إن املرشوع سوف يحسن إىل حد كبري رشوط الصحة والسالمة والبيئة مبا يحقق متطلبات
الهيئة العامة للبيئة يف الكويت.
بلغت نسبة اإلنجاز يف هذا املرشوع ما يزيد عىل  %80ومن املتوقع أن يكتمل متاما يف أغسطس .2018
 -7مشروع تحديث األنظمة القديمة للكشف واإلنذار ومنع الحرائق والتخلص من
نظام الهالون في المصافي والتسويق المحلي
يهدف هذا املرشوع إىل تطوير األنظمة القدمية لإلنذار وكشف الحرائق ومنعها ،وإدخال أنظمة حديثة باإلضافة إىل التخلص
من نظام الهالون طبقا لربوتوكول مونرتيال باعتبار دولة الكويت من الدول املوقعة عليه .وحول التغري املناخي فإن غاز
الهالون يعترب من الغازات املستهلكة لطبقة األوزون يف الغالف الجوي .ويشمل نطاق املرشوع منشآت مصايف الرشكة الثالث
ومستودعات التسويق املحيل .بلغت نسبة اإلنجاز من هذا املرشوع أكرث من  %90ومن املتوقع أن يتم االنتهاء منه يف
أغسطس  .2016ويحقق التخلص من نظام الهالون التزام الكويت بربوتوكول مونرتيال.
 -8مشروع تبديل وتحديث أجهزة التحكم القديمة في منطقة التطوير اإلضافي
بمصفاة ميناء األحمدي
الغرض من هذا املرشوع هو تحديث أجهزة التحكم يف منطقة التطوير اإلضايف أو ما كان يعرف مبرشوع اإلضافات الجديدة
يف مصفاة ميناء األحمدي ،وذلك باستبدالها مبعدات جديدة بعد أن أصبحت املعدات واألجهزة الحالية غري قابلة للتطوير ومل
تعد الجهة املصنعة لها قادرة عىل دعمها .وقد تم تعديل نطاق املرشوع أكرث من مرة بهدف تخفيض التكلفة والتي أصبحت
اآلن  16.1مليون دينار كويتي .ويجري اآلن تنفيذ املرشوع الذي شارف عىل االنتهاء إذ بلغت نسبة ما تم تنفيذه منه حوايل
 .%90ومن املتوقع أن يصبح مكتمال متاما يف يونيو .2016

مرافق مناولة الكربيت يف مصفاة ميناء األحمدي
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الصحة
يتواصل اهتامم الرشكة بنرش الوعي الصحي بني العاملني فيها خالل هذه السنة بل ويتعدى ذلك االهتامم العاملني ليصل إىل
قطاعات من املجتمع بالتعاون مع وزارة الصحة وبعض الجهات األخرى .و ما تزال دائرة الصحة والسالمة والبيئة يف الرشكة
تنظم سنويا حمالت للتربع بالدم ،وتأيت يف الحقيقة عىل رأس الهيئات التي تنظم مثل هذه الحمالت يف البالد .وكانت حمالت
التربع بالدم التي نظمت هذه السنة يف مواقع عمل الرشكة كلها عىل غرار السنوات السابقة ،ذات مردود كبري استحق الثناء
والتقدير من قبل القامئني عىل هذا النشاط يف وزارة الصحة.
كام أقامت الرشكة يوما للصحة املهنية يف منطقة الفحيحيل الصناعية ،ألول مرة خارج مناطق عملها وذلك يف إطار خدمة
املجتمع .واشتملت األنشطة التي نفذت يف ذلك اليوم عىل بعض الخدمات الطبية للعاملني يف تلك املنطقة باإلضافة إىل رشوح
ومحارضات توعوية بعدة لغات حول املشاكل الصحية التي قد يواجهونها نتيجة لطبيعة العمل وكيفية الوقاية منها .كام توىل
املختصون اإلجابة عىل استفسارات هذه الرشيحة من العاملة التي تنتمي إىل جنسيات وثقافات مختلفة .وكانت تلك املبادرة
جزءا من فعاليات عديدة تنفذها الرشكة يف نطاق التزامها املجتمعي والذي تجسده هذه الفعاليات.
ويف إطار جهود دائرة الصحة والسالمة والبيئة لزيادة الوعي بكيفية الوقاية من عدد من األمراض الشائعة أو كيفية مواجهتها
بالعالج أو الغذاء وغريهام ،فقد واصلت الدائرة إقامة املحارضات والندوات حول هذه األمراض ونظمت خالل هذه السنة
حمالت حول رسطان القولون واملستقيم ومناظري القولون .ومحارضة أخرى حول العناية بالبرشة ،ومحارضة تحت عنوان
"جراحات التجميل بني الفوائد واملخاطر" باإلضافة إىل حملة موسعة حول الوقاية من اإلجهاد وضغط العمل.
كام نظمت الدائرة حملة توعوية عىل مدار أسبوع كامل حول كيفية حامية السمع وتجنب مخاطر التعرض للضوضاء لفرتات
طويلة .وشاركت يف هذه الحملة أعداد كبرية من العاملني يف املصايف سواء من موظفي الرشكة أو من عاملة املقاولني .وبشكل
عام فإن هذه الندوات واملحارضات تشهد حضورا كثيفا من قبل العامالت والعاملني يف الرشكة.

إحدى محارضات التوعية الصحية
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السالمة الصناعية
تويل رشكة البرتول الوطنية أهمية كربى للسالمة وخاصة سالمة العاملني وسالمة املنشآت .وتعمل بشكل مكثف عىل ترسيخ
معايري السالمة يف جميع عملياتها ونشاطاتها وخاصة يف مصايف التكرير .وال ترتدد الرشكة يف اتخاذ اإلجراءات وتنفيذ املشاريع
التي تضمن سالمة جميع العاملني فيها سواء من موظفي الرشكة أو من عاملة املقاولني.
ومن مظاهر هذا االهتامم إطالق مرشوع ملبان ٍجديدة ملشغيل املصايف يتم مبوجبه تشييد  16مبنى جديداً يف مصفاة ميناء
األحمدي مبواصفات حديثة أهمها القدرة عىل مقاومة االنفجارات وأن تكون آمنة وبعيدة عن املناطق الخطرة وذلك لتحسني
بيئة العمل وتعزيز سالمة العاملني .وقد بدأ العمل بتنفيذ املرشوع يف ديسمرب  2015بكلفة مقدرة بـ  7.8مليون دينار كويتي.
كام يواصل مركز التدريب يف ميناء األحمدي التابع لدائرة الصحة والسالمة والبيئة استقبال أعداد كبرية من املوظفني وعامل
املقاولني الذين يشاركون يف برامج السالمة التي ينفذها املركز بهدف تعزيز التقيد مبعايري السالمة التي أرست الرشكة
قواعدها .وتركز الدورات والربامج التدريبية يف املركز عىل جعل السالمة مامرسة يف السلوك اليومي لألفراد أثناء العمل أو
خارجه والتطبيق الكامل ملعايري السالمة يف كل عمل وموقع.

البيئة
تبذل رشكة البرتول الوطنية الكويتية جهودا متواصلة لرتسيخ معايري حامية البيئة يف مصايف التكرير والتجمعات السكانية من
حولها .وتحقق هذه الجهود نتائج طيبة تتجىل يف تخفيض االنبعاثات الغازية ومنع ومكافحة االنسكابات الزيتية يف البحر،
وغريها من اإلسهامات لضامن حامية البيئة ومكافحة التلوث من مصادره .ويف سبيل تحقيق هذه األهداف يتم تنفيذ عدد
كبري من املشاريع الرامية إىل خفض غازات الدفيئة وتحسني الرشوط البيئية يف جميع مواقع عمل الرشكة .ومن أهم هذه
املشاريع:
مشروع بناء وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية وإعادة تأهيل الوحدة القائمة
في مصفاة ميناء األحمدي
يهدف هذا املرشوع إىل بناء وحدة جديدة ملعالجة كميات الغازات الحمضية املتوقع إنتاجها من حقول رشكة نفط الكويت
وكذلك تحديث الوحدة القامئة حاليا .ويتامىش هذا املرشوع مع اسرتاتيجية مؤسسة البرتول الكويتية لخفض انبعاثات
الغازات إىل أقل من  %1وبالتايل الحد من التلوث بدرجة كبرية .كان من املتوقع االنتهاء من تنفيذ املرشوع خالل سنة ، 2015
إال أن تأخريا حصل يف عمليات التوريد وبعض األعامل ما نتج عنه تأخر اكتامله حتى أكتوبر  ،2018وتبلغ ميزانية هذا املرشوع
الهادف لحامية البيئة  250مليون دينار كويتي.
مشروع إنشاء وحدة جديدة لمعالجة عادم الغازات الحمضية في مصفاة ميناء
األحمدي
طبقا لهذا املرشوع الذي يجري تنفيذه منذ أكتوبر  2012ويوشك اآلن عىل دخول مرحلة التشغيل التجريبي فسوف تساهم
الوحدة الجديدة يف معالجة عادم الغازات الحمضية الناتجة من وحدة استخالص الكربيت يف منطقة مرشوع التطوير اإلضايف
الذي كان املرحلة الثانية من تحديث املصفاة يف مثانينات القرن املايض .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية املكافئة للوحدة الجديدة 460
طنا يف اليوم من الكربيت كام ستتم خالل املرشوع إضافة بعض املعدات واملرافق يف وحدة إزالة غاز كربيتيد الهيدروجني
( )HSR-90وبذلك سوف يتم تحقيق خفض كبري يف كميات االنبعاثات الغازية امللوثة للبيئة والناتجة عن عملية حرق
الغازات وعدم تصنيعها .كام سيحقق املرشوع املعايري املطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة والتي تشرتط أن تكون انبعاثات
غاز ثاين أكسيد الكربون من مدخنة املحرقة ال تتعدى  250جزءا يف املليون.
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مشروع إنشاء وحدة جديدة السترجاع غاز الشعلة في مصفاة ميناء عبد الله
بدأ العمل بتنفيذ هذا املرشوع البيئي الهام يف أغسطس عام  ،2014والغرض من بناء الوحدة الجديدة هو املساهمة بتحقيق
اسرتاتيجية الرشكة التي تتوافق مع اسرتاتيجية مؤسسة البرتول الكويتية يف حامية البيئة وخفض االنبعاثات الغازية إىل أقل
حد ممكن .كام يحقق املرشوع هدفا اقتصاديا أيضا إذ أن الغازات املسرتجعة ذات قيمة سوقية كان ميكن أن تهدر لوال
اسرتجاعها وتصنيعها يف الوحدة الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن وحدة اسرتجاع غاز الشعلة يف مصفاة ميناء عبد الله قد تم تسجيلها ،عىل غرار مثيلتها يف مصفاة ميناء
األحمدي ،كمرشوع لدولة الكويت ضمن آلية التنمية النظيفة  Clean Mechanism Development - CMDيف نطاق
االتفاق اإلطاري للتغري املناخي الذي ترعاه األمم املتحدة.
مشروع تحديث األنظمة القديمة للكشف واإلنذار ومنع الحرائق والتخلص من نظام
الهالون
يهدف هذا املرشوع إىل تطوير األنظمة القدمية لإلنذار وكشف الحرائق ومنعها ،وإدخال أنظمة حديثة باإلضافة إىل التخلص
من نظام الهالون طبقا لربوتوكول مونرتيال باعتبار دولة الكويت من الدول املوقعة عليه .وحول التغري املناخي فإن غاز
الهالون يعترب من الغازات املستهلكة لطبقة األوزون يف الغالف الجوي .ويشمل نطاق املرشوع منشآت مصايف الرشكة الثالث
ومستودعات التسويق املحيل .بلغت نسبة اإلنجاز من هذا املرشوع أكرث من  %90ومن املتوقع أن يتم االنتهاء منه يف
أغسطس  .2016ويحقق التخلص من نظام الهالون التزام الكويت بربوتوكول مونرتيال.

مرشوع وحدة معالجة عادم الغازات الحمضية مبصفاة ميناء األحمدي
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حققت دوائر رشكة البرتول الوطنية الكويتية عددا من اإلنجازات الحيوية وأطلقت مبادرات تهدف إىل تحسني األداء وزيادة
الربحية سواء عىل الصعيد الفني أو االقتصادي .ومن بني هذه اإلنجازات ماييل:
•واصلت اللجنة الخاصة بخفض النفقات وزيادة ربحية الرشكة أعاملها خالل هذه الفرتة برئاسة الرئيس التنفيذي .وقد تم
إطالق ومتابعة العديد من الربامج الهادفة إىل زيادة الربحية سواء بخفض اإلنفاق أو بإطالق مبادرات فعالة وإعطائها
األولوية يف التنفيذ واملتابعة من قبل اإلدارة العليا للرشكة .وقد متكنت هذه اللجنة من تحقيق إنجازات عديدة وهامة
ونتج منها عوائد مادية كبرية بلغت مايزيد عىل  230مليون دوالر أمرييك .وتضم اللجنة باإلضافة إىل الرئيس التنفيذي
نواب الرئيس ويرتكز عملها عىل زيادة ربحية الرشكة ومواجهة التحدي الذي يفرضه انخفاض عوائد صناعة تكرير النفط
الخام وبالتايل االنخفاض الكبري يف أسعار املنتجات البرتولية والعواقب التي نتجت عن ذلك.
•تلبية لتوجيهات مؤسسة البرتول الكويتية لتوفري محطات وقود جديدة ملواجهة املتطلبات املتزايدة عىل الوقود ألسباب
عديدة من أهمها التوسع العمراين ونشوء ضواحي جديدة يف دولة الكويت ،وطبقا للدراسات التي أجريت يف هذا
املجال فقد أخذت الرشكة عىل عاتقها بناء  100محطة جديدة للوقود لتحقيق أهداف عديدة أهمها تخفيض ضغط
املركبات عىل املحطات القامئة حاليا والتيسري عىل سائقي هذه املركبات يف التزود بالوقود خالل هامش زمني قصري.
وسوف تبنى هذه املحطات وفق التصميم الجديد الذي يراعي إدخال خدمات إضافية إىل خدمة التزود بالوقود ،مع
تطبيق مفهوم الطاقة املتجددة والبديلة واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
•تم توقيع مذكرة تفاهم بني رشكة البرتول الوطنية ورشكة نفط الكويت عىل استخدام املياه املعالجة يف مصايف الرشكة
من قبل رشكة نفط الكويت يف عملياتها .وسوف يتم تزويد رشكة نفط الكويت بحوايل  3مليون غالون يوميا من املياه
املعالجة كيامئيا يف وحدة معالجة املياه يف مصفايت ميناء عبدالله وميناء األحمدي .والجدير بالذكر أن املياه املعالجة يف
املرافق الجديدة تصبح صالحة ألغراض عديدة من بينها ري املزروعات.
•أطلقت دائرة البحث والتكنولوجيا يف الرشكة بالتعاون مع جامعة الكويت برنامج التعليم العايل لدعم املوظفني الكويتيني
الذين يلتحقون بربامج الدراسات العليا لدرجة املاجستري داخل دولة الكويت وهم يواصلون عملهم يف الرشكة .وحددت
اختصاصات علوم البيئة والهندسة امليكانيكية والكيميائية لهذا الربنامج .ويساهم الربنامج بالطبع يف إغناء الرشكة باملزيد
من الخربات واملهارات العلمية للتغلب عىل التحديات التشغيلية .كام يشكل حافزا للعاملني من أصحاب الطموح ملزيد
من الدراسة.
•قامت دائرتا املشاريع بإنشاء لجنة املامرسات املثىل الخاصة باملشاريع ،وتضم ممثلني عن مؤسسة البرتول الكويتية
وأربع رشكات زميلة أخرى .ويهدف إنشاء هذه اللجنة إىل تبادل املعلومات والخربات حول األداء األمثل يف إدارة وتنفيذ
املشاريع واستخالص الدروس من خالل التجارب العملية.
•أطلقت دائرتا املشاريع مبادرة (شارك بأفكارك) وهي دعوة موجهة إىل جميع العاملني يف الرشكة لتقديم أفكار ومقرتحات
حول مختلف األنشطة .وسوف تتم مناقشة ودراسة ما هو جدير منها من قبل فريق متخصص يضم جهات أخرى يف
الرشكة ومن ثم تنفيذ املقرتحات واألفكار التي يزكيها هذا الفريق.
•نظمت الرشكة منتدى الرشكات االستشارية املحلية يف املبنى الرئييس وذلك يف  2015/4/15وحرضه ممثلون عن الرشكات
النفطية متاشيا مع القرار االسرتاتيجي الذي اتخذته الرشكة لدعم املنتج املحيل ،واملساهمة يف إنشاء املجلس اإلستشاري
املوحد للرشاكة والذي يضم ممثلني للقطاع النفطي بأكمله باإلضافة إىل املقاولني الصناعيني واملوردين املحليني .وأهم
أهداف هذا املنتدى تسهيل التعامل بني القطاع النفطي والقطاع الخاص املحيل وإزالة العقبات التي ميكن أن تعرتض
التعاون املثمر بينهام .ومن أهم املواضيع التي متت مناقشتها فرص مشاركة القطاع الخاص يف املشاريع النفطية
والخدمات الحيوية التي يحتاج إليها القطاع النفطي ما يساعد عىل تنشيط الحركة االقتصادية يف البالد .كام تناول
املنتدى نظام تأهيل الرشكات الراغبة باملشاركة يف مناقصات رشكة البرتول الوطنية وكذلك نظام املناقصات االلكرتونية
الذي تعمل الرشكة مبوجبه.
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•أنهت الرشكة تنفيذ الدراسة الخاصة مببادرات اسرتاتيجية تطوير املحتوى املحيل والتي عهدت مؤسسة البرتول الكويتية
إىل رشكة البرتول الوطنية تنفيذها عن طريق فريق عمل يرأسه مدير الدائرة التجارية بالرشكة كالتايل:
املبادرة األوىل :تتعلق بإعداد إطار للتعاون الحكومي والقطاع النفطي والقطاع الصناعي املحيل بهدف تعزيز التعاون
بني هذه القطاعات وزيادة املحتوى املحيل يف تنفيذ املشاريع النفطية.
املبادرة الثانية :تتناول وضع تصنيف موحد للمواد والخدمات التي سوف تحتاجها الرشكات النفطية يف املستقبل ومن
ثم تحديد الفرص املتاحة لزيادة املحتوى املحيل فيها .كام تتضمن وضع آلية محددة لتضمني املحتوى املحيل يف املراحل
املختلفة من املشاريع بهدف زيادة حصته فيها.
•نظمت رشكة البرتول الوطنية الكويتية مؤمتر الكويت الثاين لحامية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية بإرشاف
كامل من دائرة تقنية املعلومات يف الرشكة ومشاركة إقليمية ناجحة .وجرى خالل املؤمتر تبادل املعلومات حول أفضل
املامرسات األمنية يف املجاالت الصناعية وخاصة تلك املتصلة بأعامل رشكات القطاع النفطي ،وذلك بهدف زيادة وعي
العاملني وتفادي أخطار اخرتاقات أمن املعلومات فيها .وقد تحدث خالل املؤمتر محارضون من مختلف بلدان العامل،
كام أقيمت خالله ورش عمل فنية باإلضافة إىل معرض أمني.
•نظمت الرشكة معرضا للمشاريع الصغرية يف مبناها الرئييس يف األحمدي بهدف إتاحة الفرصة ألصحاب هذه املشاريع
من الشباب الكويتي املنخرط يف هذه األعامل ،للتعريف بخدماتهم وأعاملهم وعرض منتجاتهم عىل موظفي الرشكة.
وقد حظي املعرض بالتغطية اإلعالمية التي أبرزت أهمية التعاون مع هذه املجموعة الطموحة وتوفري الدعم والتشجيع
لها .ومتيز املعرض الذي تواصل لثالثة أيام بتنوع املعروضات التي تتوافق مع حاجات املستهلكني.

جوائز حصلت عليها الشركة
•ما تزال رشكة البرتول الوطنية متنح جائزة مجلس السالمة الربيطاين املرموقة تقديرا لجهودها يف الصحة والسالمة وحامية
البيئة .وإذ كانت يف البداية متنح إلحدى املصايف أو أكرث إال أن جميع مواقع عمليات الرشكة مبا يف ذلك املصايف الثالث
والتسويق املحيل واملكتب الرئييس أصبحت تفوز بها منذ بضع سنوات.
•حصلت مصفاة ميناء عبد الله هذه السنة عىل جائزة الرئيس للصحة والسالمة املهنية من قبل الجمعية امللكية
الربيطانية للوقاية من الحوادث ( .)RoSPAوهي املرة األوىل التي يحصل فيها أحد مواقع رشكة البرتول الوطنية عىل
هذه الجائزة الرفيعة .كام نالت دائرة التسويق املحيل امليدالية الذهبية لهذه الجائزة ،ومنحت دائرة املشاريع ومصفاة
الشعيبة الجائزة الذهبية أيضا.
•حصلت الرشكة عىل املركز األول عن فئة أفضل ثالثة تطبيقات تعتمد عىل الطاقة الشمسية ،والتي استخدمت لتشغيل
اثنتني من محطات الوقود الجديدة ،وذلك ضمن فعاليات مؤمتر ومعرض الكويت للطاقة املستدامة .ويأيت استخدام
الطاقة البديلة من قبل الرشكة كجزء من مشاريعها لتطبيق مبادرة سمو أمري البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
لتوفري نسبة  %15من استهالك الكويت من مصادر الطاقة البديلة بحلول عام .2030
•فازت رشكة البرتول الوطنية بجائزة الكويت للتقدم العلمي عن املحتوى اإللكرتوين عىل مستوى دولة الكويت وذلك
متاشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف تشجيع التقدم يف تقنيات املعلومات .وتم إطالق جائزة
الكويت اإللكرتونية برعاية سامية من حرضة صاحب السمو أمري البالد ،رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي .وتتوافق هذه الجائزة مع توجهات سموه لتشجيع وحفز اإلبداع واإلنتاج يف مجاالت التكنولوجيا املبني عىل
أسس علمية ،وخلق بيئة تنافسية للشباب الكويتي لرفع مستويات إنتاجاتهم وإبداعاتهم اإللكرتونية بحيث يؤهلهم
ذلك للمنافسة يف املحافل الدولية وتعزيز مكانة دولة الكويت يف تلك املحافل.
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•اختارت مجلة التكرير والبرتوكيامويات الرئيس التنفيذي لرشكة البرتول الوطنية الكويتية من ضمن الخمسني شخصا
األكرث نفوذا يف صناعة التكرير والبرتوكيامويات يف منطقة الرشق األوسط .وقالت املجلة إن رشكة البرتول الوطنية واحدة
من أكرب رشكات التكرير يف املنطقة يف ضوء الدور الذي تلعبه بني الرشكات الرائدة يف هذا القطاع الذي تتعاظم أهميته
سواء عىل املستوى املحيل أو العاملي .وأضافت املجلة أن البرتول الوطنية تنفذ اآلن مشاريع تعد من بني املشاريع
األضخم عىل املستوى العاملي مثل مرشوع الوقود البيئي ومصفاة الزور وغريهام وتنفذ هذه املشاريع وفق أحدث
التكنولوجيا املعروفة يف هذه الصناعة.
•تم تكريم الرئيس التنفيذي للرشكة من قبل العدد السنوي ملجلة النفط والغاز  The Oil & Gas Yearبصفته رجل
العام يف قطاع تكرير النفط الخام والغاز ،ما يدل عىل املكانة الرفيعة التي أصبحت رشكة البرتول الوطنية تحتلها عىل
املستوى العاملي بفضل إنجازاتها الكبرية والكثرية عرب السنوات املاضية.

إحدى محارضات مؤمتر الكويت الثاين لحامية أمن معلومات أنظمة التحكم الصناعية

وفد الرشكة يستلم جوائز الجمعية امللكية الربيطانية للوقاية من الحوادث
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القوى العاملة
سجل عدد القوى العاملة يف الرشكة خالل السنة املالية الحالية انخفاضا بلغ  120موظفا ليصل العدد اإلجاميل إىل 6344
موظفا مقارنة بـ  6464موظفا يف السنة املالية املاضية .وانخفض عدد املوظفني الكويتيني يف الرشكة مبقدار  92موظفا وبلغ
 5513موظفا ً .ومع ذلك ارتفعت نسبة العاملني الكويتيني يف الرشكة إىل  %86.9بينام كانت النسبة يف السنة املالية املاضية
 %86.7وتواصل الرشكة البحث عن الكفاءات واملواهب الجتذابها إىل العمل يف صناعة التكرير وخاصة بني فئات املهندسني
الكويتيني .وتقدم حوافز للتطور واكتساب الخربات يف وقت مناسب.
وقد أمتت الرشكة تعيني  206موظفني خالل هذه السنة من بينهم  158موظفا كويتيا.
ومن بني اإلنجازات التي تحققت يف مجال القوى العاملة تنفيذ مبادرة مؤسسة البرتول الكويتية الخاصة مبرشوع أداء
املوظفني واملكافآت والحوافز الوظيفية عىل مستوى رشكات القطاع النفطي .ويجري العمل اآلن عىل املرشوع حسب الخطة.
كام أنجزت الدائرة ما مجموعه  1932ترقية بني صفوف املوظفني وأدى ذلك إىل سد عدد كبري من الشواغر.

موظفو العمليات يتلقون التوجيهات حول إحدى وحدات املصفاة
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وتقدم الجداول التالية تحليال ألعداد القوى العاملة يف الرشكة بحسب مواقع العمل وكذلك من حيث جنسية العاملني بشكل
عام والتغريات التي حدثت خالل السنة املالية الحالية .2016/2015
تحليل ألعداد موظفي الشركة والنسبة المئوية للقوى العاملة الكويتية حسب الدوائر

2015/3/31
الدائـــــــــرة

2016/3/31

القوى العاملة الكويتية

عدد
املوظفني

العدد

القوى العاملة الكويتية

عدد
املوظفني

النسبة%

النسبة%

العدد

املبنى الرئييس*

1071

932

87.02

1054

962

87.86

التسويق املحيل

327

308

94.19

313

296

94.57

الصحة والسالمة والبيئة

188

87

46.28

176

78

44.32

األمن واإلطفاء

895

887

99.11

851

843

99.06

مصفاة الشعيبة

895

741

82.79

818

677

82.76

مصفاة ميناء عبدالله

1129

981

86.89

1194

1039

87.02

مصفاة ميناء األحمدي

1955

1665

85.17

1936

1652

85.33

املجموع الفرعي

6460

5601

86.70

6342

5511

96.90

أرسى الحرب

3

3

100

2

2

100

إعادة تأهيل**

1

1

100

-

-

-

املجموع الفرعي

4

4

100

2

2

100

برامج تأهيلية ما قبل التعيني

-

-

-

-

-

-

مجمدة

-

-

-

-

-

-

إجاميل الرشكة

6464

5605

86.71

6344

5513

86.90

*يشمل اإلدارة العليا ،الدائرة القانونية ،دائرة التخطيط الشامل ،العالقات العامة واإلعالم ،تقنية املعلومات ،املوارد البرشية ،املالية،
الخدمات العامة ،املشاريع  ،1املشاريع  ،2مرشوعي مصفاة الزور والوقود البيئي ،الدائرة التجارية ،التدريب والتطوير الوظيفي ،إدارة
املخاطر ،البحث والتكنولوجيا ،مساندة اإلدارة ،مجموعة التصنيع األمثل ،الهندسة وإدارة املشاريع ،إدارة مصفاة الزور ،التنسيق الخارجي.
** تم استحداث هذا البند ليشمل املوظفني الذين هم بحاجة إلعادة توزيع عىل الدوائر حسب نتائج دراسة االستخدام األمثل للقوى
العاملة.
تطور أعداد القوى العاملة في الشركة
2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015

6344
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6644

5805

5880

5562

5447

5324

5235
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التدريب والتطوير الوظيفي
•تقوم الرشكة كل عام بتنفيذ برنامج واسع للتدريب والتطوير الوظيفي يشمل جميع العاملني فيها دون استثناء وذلك
عن طريق االنخراط يف دورات وبرامج وحلقات دراسية وورش عمل مدروسة بهدف تطوير مؤهالت وقدرات املوظفني
يف مجاالت عملهم املختلفة .وتعقد هذه الدورات إما داخل الكويت أو خارجها بالتعاون مع مؤسسات عاملية ومحلية
متخصصة .ويلعب مركز التدريب البرتويل التابع ملؤسسة البرتول الكويتية دورا حيويا يف هذا الربنامج بفضل سياسة
التطوير املنهجية التي ينفذها مستعينا بخدمات وخربات عاملية .وقد بلغ عدد الدورات املحلية خالل هذه السنة 339
دورة شارك فيها  3093موظفا .أما الدورات الخارجية فقد بلغ عددها  449دورة استفاد منها  1572موظفا .أما الدورات
التي عقدها مركز التدريب البرتويل فقد شارك فيها  4716من موظفي رشكة البرتول الوطنية الكويتية .ويعكس هذا
العدد الكبري من املوظفني املشاركني يف هذه الدورات والربامج األهمية التي توليها الرشكة للتدريب والتطوير الوظيفي.
•حاز برنامج التدريب املنظم عىل العمل عىل تقييم (برنامج جدير بالثناء—املنافس األول) خالل مؤمتر النفط والغاز يف
فئة املبادرات التدريبية لسنة  ،2015حيث تم استكامل تدريب  143مهندساً يف هذا الربنامج لريتفع بذلك إجاميل الذين
شاركوا فيه منذ إطالقه إىل  394مهندسا.
•شاركت رشكة البرتول الوطنية يف فعاليات املؤمتر السنوي لوحدة تطوير القياديني يف مؤسسة البرتول الكويتية K.LEAD
تحت عنوان "مستقبل النفط العاملي :االقتصاديات والعوامل الجيوسياسية والبدائل" وذلك ضمن فعاليات الربنامج
التدريبي للقياديني يف القطاع النفطي .وقد حرض املؤمتر من البرتول الوطنية الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس وعدد من
مدراء الدوائر .وألقى خالل املؤمتر عدد من كبار املتخصصني يف صناعة النفط والغاز محارضات تناولت مستقبل النفط
والغاز والبدائل املمكنة .كام تضمنت جلسات املؤمتر نقاشات ذات قيمة فكرية عالية حول املواضيع املثارة مثل الطاقة
البديلة واالستدامة يف هذه الصناعة وغريها.
•عقدت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي برنامج التدريب الصيفي ألبناء املوظفني من طلبة الجامعات واملعاهد .وقد
شارك يف برنامج هذا العام  11طالبا من الجامعات العاملة يف الكويت .وقد تم توزيعهم عىل عدد من الدوائر التي
متارس مهاما ً لها صلة بتخصصاتهم.
توزيع موظفي الشركة حسب الجنسية

النسبة املئوية من إجاميل
القوى العاملة

عدد املوظفني

الجنسية

التغيري

2015/3/31

2016/3/31

النسبة املئوية
للزيادة أو
(النقص)

%86.70

%86.90

)%(1.64

%3.14

)%(11.56
)%(2.02

2015/3/31

2016/3/31

كويتيون

5605

5513

)(92

جنسيات عربية أخرى

225

119

)(26

%3.84

املجموع الفرعي

5830

5712

)(118

%90.18

%90.04

جنسيات غري عربية

634

632

)(2

%9.82

%9.96

)%(0.32

اإلجاميل

6464

6344

)(120

%100

%100

)%(1.86
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تحـرص رشكـة البترول الوطنيـة الكويتيـة على التواصل مـع املجتمع الكويتـي الذي تعمل ضمنـه وتتعاون بأشـكال مختلفة
مـع فئاتـه ومنظامتـه يف جميـع املجـاالت والفعاليـات وعبر مختلـف الوسـائل مبا يف ذلـك قنـوات التواصل االجتامعـي التي
أصبحـت تحتـل الصـدارة بين الوسـائل اإلعالميـة .وقـد حفلـت السـنة املاليـة  2016/2015بأمثلـة ومنـاذج كثيرة عـن دور
الرشكـة وإسـهاماتها التـي تعبر عـن التزامهـا املجتمعي الـذي تعتربه جزءا أساسـيا من قيمها ورسـالتها .ونورد فيما ييل بعضا
مـن هـذه األنشـطة والفعاليـات التـي نفذتها الرشكـة خالل هذه الفترة بالتعاون مع بعـض منظامت املجتمع ومع مؤسسـة
البترول الكويتية والشركات الزميلة.
•مـا تـزال الرشكـة ومنـذ عدة سـنوات تنفـذ برنامجا بالتعـاون مـع وزارة الرتبية إلقامـة فعاليات مختلفـة يف املدارس عن
طريـق الزيـارات الدوريـة التـي تشـارك فيهـا بعـض دوائـر الرشكـة وخاصـة دائرة الصحـة والسلامة والبيئـة ،التخطيط
الشـامل والعالقـات العامـة واإلعلام بهـدف تعريـف الطلبة بأساسـيات الصناعـة النفطيـة ودور رشكة البترول الوطنية
فيهـا وأهميـة املحافظـة على البيئـة والسلامة يف حياتنـا اليوميـة .وتتضمـن هـذه الزيـارات إلقـاء املحـارضات وإقامة
املعـارض وتوزيـع املطبوعـات والهدايا.
•تقيـم الرشكـة كل عـام احتفـاالت لتكريـم املئـات مـن الطلاب والطالبـات أبنـاء العاملين فيهـا الذيـن حققـوا متيـزا يف
مختلـف املراحـل الدراسـية وذلـك من أجل تشـجيعهم عىل مواصلـة التفوق يف دراسـتهم وكذلك كبـادرة تقدير آلبائهم
وأمهاتهـم الذيـن ميضـون أوقاتـا طويلـة يف العمـل بالرشكـة .وقـد شـملت احتفـاالت هـذه السـنة أكرث مـن  400طالب
وطالبـة وحرضهـا أعضـاء اإلدارة العليـا وأوليـاء أمـور الطلاب .كما تتضمـن االحتفـاالت تكريـم األم املثاليـة مـن بين
العاملات يف الرشكـة وزوجـات العاملين ،وفـق معايير محددة.
•شـاركت الرشكـة يف حفـل اختتـام "برنامـج مكافحـة العنـف الطلايب مـن خلال تعزيـز تكيـف ومرونـة الشـباب يف
الكويـت" والـذي أقيـم يف مقـر برنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ يف الكويـت يـوم  7مايـو  .2015وكانـت رشكـة البترول
الوطنيـة قـد قامـت بتمويـل ورعايـة الربنامـج واملسـاهمة يف الرتويـج له .وتضمـن الربنامج الذي اسـتمر ألكثر من عام
درايس محـارضات ونـدوات نقاشـية وورش عمـل للطلاب املتطوعني تناولت كيفيـة التكيف و التعامـل مبرونة واالبتعاد
عـن ردود األفعـال التلقائيـة إزاء الظواهـر والترصفـات والسـلوكيات غري املناسـبة يف املدرسـة والبيت والشـارع وغريها.
وأرشف عليهـا اختصاصيـون تربويـون واجتامعيون.

زيارة البرتول الوطنية إلحدى رياض األطفال
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•شـاركت الرشكـة يف امللتقـى السـنوي للجامعـات واملعاهـد مـع ممثلي رشكات القطـاع النفطـي والـذي عقـد يف إحدى
مـدارس وزارة الرتبيـة خلال إبريـل  .2015وشـهد امللتقـى مشـاركة أعـداد كبيرة مـن طلاب املرحلـة الثانويـة .وتـوىل
ممثلـو الرشكـة يف امللتقـى تقديـم الرشوحـات املقرونـة بالعـروض املصـورة حـول عمـل الرشكـة والتخصصـات التـي
تحتاجهـا وفـرص العمـل املتاحـة فيهـا.
•تحـت رعايـة سـمو ويل العهد الشـيخ نـواف األحمد الجابر الصباح سـاهمت الرشكة يف إطالق  6500سـمكة (من نوعي
الشـعم والسـبيطي املسـتزرع) يف شـاطيء السلام املقابـل ملبنـى مؤسسـة البترول الكويتية .وتـأيت هذه املبـادرة ضمن
حملـة يقودهـا مركـز أبحـاث البيئـة والعلـوم الحياتية التابـع ملعهد الكويـت لألبحـاث العلمية والتي تسـتهدف إطالق
 120ألـف سـمكة مسـتزرعة مـن هذيـن النوعين مـن أجل إنعـاش الحيـاة البحرية بزيـادة مخزون جـون الكويت من
الرثوة السـمكية.
•سـاهمت الرشكـة بتقديـم الدعـم املادي واللوجسـتي إلنارة مدينـة صباح األحمـد الرتاثية عىل طريق السـاملي .وتهدف
املدينـة مبنشـآتها املتعـددة إىل املحافظـة على املوروث الكويتي الشـعبي .وتولت الرشكـة توفري اإلنـارة الكاملة للمرشوع.
•مـا تـزال الرشكـة منـذ سـنوات عديـدة تنظـم املهرجـان السـنوي لالحتفـال بـذوي االحتياجـات الخاصـة تحـت شـعار
"احتفـل بقدراتـك" .وقـد شـارك يف مهرجـان هـذا العـام العشرات مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة وأوليـاء أمورهـم
واملرشفين على تعليمهـم .وقدمـوا خلال هـذه االحتفالية التـي أقيمت يف نـادي الرشكـة ،مجموعة مـن الفعاليات من
بينهـا عـرض لرسـوماتهم وأشـغالهم اليدويـة والبتـكارات فنيـة أخـرى .ويشـارك يف هـذا املهرجـان أعضـاء اإلدارة العليا
ومـدراء الدوائـر يف الرشكـة تشـجيعا لهـذه الفئـة مـن األطفـال .كما تقـدم الرشكـة حوافـز تشـجيعية للمبدعين منهـم.
•على غـرار السـنوات السـابقة واصـل موظفـو الرشكـة مـن دائـرة العالقـات العامـة واإلعلام وبعـض املتطوعين القيـام
بزيـارات متعـددة إىل املستشـفيات ولقـاء النـزالء مـن األطفال املـرىض ،وخاصة أولئـك الذين يعانون من أمـراض مزمنة
وتقديـم الهدايـا لهـم يف األعيـاد وغريها.
•جريـا على عادتهـا كل عـام أطلقـت الرشكـة هـذه السـنة "جائـزة البترول الوطنيـة للرسـم والتصوير" والتـي مل تقترص
على العاملين يف الرشكـة وأبنائهـم فحسـب ،بـل كانت مفتوحة للمشـاركني مـن الجمهور وذلـك من أجل إغنـاء مردود
املسـابقة الفنـي وتعزيـز املنافسـة وتشـجيع املواهـب الواعـدة باإلضافة إىل التعبري عـن حرص الرشكة على التفاعل مع
القاعـدة الواسـعة مـن أصحـاب املصلحـة يف منوهـا ،مـن الجمهـور .وشـاركت يف املسـابقة أكرث مـن مائة لوحـة وصورة
فوتوغرافيـة .وقـد خصصـت جوائـز قيمـة للوحـات والصـور الفائزة من كل فئة حسـب قـرارات لجنة التحكيـم املكونة
مـن فنانني كويتيين مرموقني.
•احتفـاال بشـهر رمضـان الكريـم أقامـت الرشكـة مجموعـة مـن الفعاليـات مـن بينهـا إقامـة الخيمـة الرمضانيـة كعمـل
خيري سـنوي تقـدم فيهـا وجبـة اإلفطـار ملا يناهـز األلف شـخص يوميا .وتتيـح الرشكة الفرصـة أمام جميـع العاملني يف
القطـاع النفطـي للمشـاركة يف تحمـل نفقـات هـذا العمـل الخريي يف شـهر رمضـان املبارك.
•أقامـت الرشكـة املسـابقة املعتـادة لحفـظ القـرآن الكريـم وتجويـده والتـي شـملت فئـة للعاملين يف القطـاع النفطـي
وأخـرى ألبنائهـم .وتنظـم هـذه املسـابقة سـنويا بالتعـاون مـع وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسلامية.
•تحـت شـعار "لنبقيهـا نظيفـة" نظمـت الرشكـة حملـة لتنظيـف اإلسـطبالت ومخيمات البر يف منطقـة مينـاء عبداللـه
يـوم السـبت  3ابريـل  2016وذلـك اسـتمرارا للحملات السـابقة التي تنظمهـا الرشكة سـنويا للعناية بالبر وإزالة اآلثار
الضـارة بالبيئـة التـي ترتكهـا املخيمات .وتضمنت الحملة إزالـة األنقاض واملخلفات مـن هذه املناطق وفرزهـا وتعبئتها
يف أكيـاس خاصـة ومـن ثـم نقلهـا إىل مراكـز التجميع .ويشـارك يف هذه الحملات البيئية عدد كبري مـن موظفي الرشكة
مـن مختلف املراكـز الوظيفية.
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المؤتمرات والمعارض
•شـاركت الرشكـة يف امللتقـى األول للخريجين الكويتيين يف مركـز التعـاون الياباين-البترول الـذي ما يزال يوفـر ومنذ 35
عامـا التدريـب البترويل ملئـات العاملين يف القطـاع النفطـي ،وكان مـن بينهـم مايربـو على  400من العاملين يف رشكة
البترول الوطنيـة الكويتيـة ممـن قدمـوا خربات متميـزة للرشكة يف مواقـع عملهم ،كام تبـوأ عدد منهـم مناصب قيادية
يف الرشكـة ويف القطـاع عامـة .ويوفـر مركـز التعـاون الياباين التدريـب املتخصص يف صناعـة النفط وفق برامـج تفصيلية
تتوافـق مـع احتياجـات كل رشكـة .هـذا وقد حرصـت القيادات النفطيـة الكويتية على حضور امللتقى تعبيرا عن عمق
الروابـط مـع املركز والرغبـة يف تعزيزها.
•ضمـن إطـار فعاليـات مؤمتـر ومعـرض الكويت للطاقة املسـتدامة شـاركت الرشكـة يف الحلقة النقاشـية حول نشـاطات
القطـاع النفطـي وجهـود الشركات التابعـة ملؤسسـة البترول الكويتيـة يف مجـال املشـاريع والدراسـات التـي تتنـاول
مختلـف آفـاق الطاقة املسـتدامة.
•سـاهمت الرشكـة يف تنظيـم مؤمتـر الكويـت الثـاين للنفـط والغـاز  2015ويف إقامة املعرض الـذي رافق انعقـاد املؤمتر.
وقـد اشـتمل املؤمتـر على محـارضات وأوراق عمـل وفعاليات عديدة ذات مسـتوى متميـز ماجعل املؤمتـر يحتل مكانة
بـارزة على لوائـح املناسـبات العاملية ذات الصلـة بصناعة النفـط والغاز.
•حققـت الرشكـة نجاحـا بـارزا يف تنظيـم مؤمتـر الكويـت الدويل الثـاين لحامية أمـن معلومـات أنظمة التحكـم الصناعية
 ،2015والـذي حظـي بأهميـة كبرى يف ضـوء املخاطـر الكبيرة التـي يتعـرض لهـا القطـاع النفطـي جـراء االخرتاقـات
والهجمات اإللكرتونيـة.

الرئيس التنفيذي متحدثا ً يف مؤمتر الكويت الثاين للنفط والغاز
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التقـرير المــالي
توضح البيانات الواردة يف هذا التقرير نتائج السنة املالية املنتهية يف  ،2016/3/31ومقارنتها بالنتائج املالية للسنة السابقة
املنتهية يف  .2015/3/31وقد بلغ إجاميل األصول يف امليزانية العمومية  6,339,087,048دينارا كويتيا مقابل 4,492,101,018
دينارا كويتيا للسنة املاليـة املنتهية فـي  2015/3/31محققا ارتفاعا بلغ  1,846,986,030دينارا كويتيا.
اإليرادات:
بلغ إجاميل إيرادات الرشكة  6,763,392,397دينارا كويتيا بانخفاض قدره  4,241,322,078دينارا كويتيا عن إيرادات السنة
السابقة حسب التوضيح التايل:

*

البيــــــــــــــان

2016/2015

2015/2014

إيراد عمليات التكرير

5,211,711,197

8,444,192,179

إيراد عمليات إسالة الغاز

1,532,133,083

2,521,280,939

إيراد الزيوت وغسيل السيارات

306,998

283,608

إيرادات أخرى *

19,241,119

38,957,749

إجاميل اإليرادات

6,763,392,397

11,004,714,475

تشمل فوائد اإليداعات وفروق تحويل العمالت األجنبية ،العائد عىل االستثامر يف رشكة زميلة ،وإيرادات بيع العامل املحفز املستعمل واملواد
املتقادمة واألصول املتهالكة.

هذا وقد استمرت الرشكة بتسويق منتجات برتولية يف السوق املحلية لحساب مؤسسة البرتول الكويتية حيث بلغت قيمتها
 370,318,342دينارا كويتيا مقارنة مبا تم تسويقه يف السنة السابقة والبالغ  351,534,298دينارا كويتيا.
األربـاح والخسائـر:
أظهرت نتائج عمليات الرشكة للسنة املالية  2016/2015صايف ربح وقدره  175,697,195دينارا كويتيا مقارنة بربح السنة
السابقة والبالغ  43,945,669دينارا كويتيا .وفيام ييل توزيع األرباح والخسائر حسب األنشطة املختلفة للرشكة:
البيـــــــــــــــــان
األرباح (الخسائر) الناتجة عن عمليات التكرير وإسالة الغاز
األرباح ( الخسائر) الناتجة عن نشاط التسويق املحيل
إيـــــــــرادات أخرى
مخصص املواد املتقادمة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
إجاميل األرباح ( الخسائر)

دينـــــــــار كويتــــــــــي
156,345,822
175,955
19,241,119
)(65,700
175,697,195
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إىل حرضة املساهم
رشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
تقرير حول البيانات املالية
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لرشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك"( .الرشكة") ،والتي تتكون من بيان املركز املايل
كام يف  31مارس  2016وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك
التاريخ وملخص السياسات املحاسبية الهامة واملعلومات اإليضاحية األخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية
ً
إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية بصورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن أدوات
الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة رضورية إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء املادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ.
مسؤولية مراقب الحسابات
ً
ً
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية استنادا إىل أعامل التدقيق التي قمنا بها وفقا ملعايري التدقيق الدولية
التي تتطلب منا االلتزام باملتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ أعامل التدقيق للحصول عىل تأكيدات معقولة بأن البيانات
املالية خالية من األخطاء املادية.
يشتمل التدقيق عىل تنفيذ إجراءات للحصول عىل أدلة تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها البيانات املالية .تستند
اإلجراءات املختارة إىل تقدير مراقب الحسابات ،مبا يف ذلك تقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية سواء كانت تلك
األخطاء بسبب الغش أو الخطأ .عند تقييم تلك املخاطر ،يأخذ مراقب الحسابات يف االعتبار أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة
بإعداد الرشكة للبيانات املالية والعرض العادل لها ،وذلك من أجل وضع إجراءات تدقيق تتناسب مع الظروف ،ولكن ليس
بغرض التعبري عن رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية للرشكة .ويشتمل التدقيق أيضاً عىل تقييم مالمئة السياسات
املحاسبية املتبعة وصحة التقديرات املحاسبية التي أجرتها اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض الشامل للبيانات املالية.
باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس ميكننا من إبداء رأي التدقيق.
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الرأي
يف رأينا أن البيانات املالية تعرب بصورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل للرشكة كام يف  31مارس  2016وعن
أدائها املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية األخرى
يف رأينا أيضاً إن الرشكة تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية والبيانات الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة فيام
يتعلق بهذه البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا عىل كافة املعلومات واإليضاحات التي
رأيناها رضورية ألغراض التدقيق ،كام أن البيانات املالية تتضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون الرشكات رقم  1لسنة
 2016والالئحة التنفيذية للقانون رقم  25لسنة  ،2012وعقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة ،وأنه قد أجري الجرد وفقاً
لألصول املرعية .حسبام وصل إليه علمنا واعتقادنا مل تقع مخالفات لقانون الرشكات رقم  1لسنة  2016والالئحة التنفيذية
للقانون رقم  25لسنة  ،2012أو لعقد التأسيس وللنظام األسايس للرشكة ،خالل السنة املنتهية يف  31مارس  2016عىل وجه
قد يكون له تأثرياً مادياً عىل نشاط الرشكة أو مركزها املايل.

وليد عبد الله العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم  68فئة أ
من العيبان والعصيمي ورشكاهم
عضو يف إرنست ويونغ
 15مايو 2016
الكويت
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بيـ ــان الدخــل
للسنة املنتهية يف  31مارس 2016

إيرادات
تكلفة املبيعات
مجمل الربح

إيضاحات
5
6

مرصوفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى
حصة يف نتائج رشكة زميلة
إيرادات فوائد
ربح تحويل عمالت أجنبية
الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح السنة

7
8
11

22

2016
ألف
دينار كويتي
6,744,151
)(6,439,500
304,651

2015
ألف
دينار كويتي
10,965,757
)(10,789,683
176,074

)(148,129
5,489
13,562
133
57
175,763
)(66
175,697

)(171,026
37,293
901
78
686
44,006
)(60
43,946

بيـ ــان الدخــل الشامل
للسنة املنتهية يف  31مارس 2016

ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى سوف يتم إعادة تصنيفها إىل بيان الدخل يف فرتات الحقة:
تعديل تحويل عمالت أجنبية (إيضاح )11
إيرادات شاملة أخرى للسنة
إجاميل اإليرادات الشاملة للسنة
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2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

175,697

43,946

697
697
176,394

6,773
6,773
50,719
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بيـ ــان المركز المالي
كام يف  31مارس 2016

املوجودات
موجودات غري متداولة
عقار وآالت ومعدات
ذمم مدينة طويلة األجل من الرشكة األم
استثامر يف رشكة زميلة
مرصوفات مؤجلة

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

9
10
11
12

موجودات متداولة
مخزون
مدينون تجاريون
مستحق من أطراف ذات عالقة
مدينون آخرون ومدفوعات مقدماً
أرصدة لدى البنوك ونقد

3,492,036
130,000
123,903
17,912
3,763,851

2,179,821
130,000
109,644
21,536
2,441,001

13
14
15
16
17

316,369
26,805
1,641,895
573,201
16,966
2,575,236
6,339,087

456,235
26,289
1,080,609
421,617
66,350
2,051,100
4,492,101

إيضاحات

مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي قانوين
احتياطي تحويل عمالت أجنبية

18
19

إجاميل حقوق امللكية
مطلوبات غري متداولة
دفعات متويل مقدماً مستحقة إىل الرشكة األم
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

20
21

مطلوبات متداولة
دائنون تجاريون
دائنون آخرون ومرصوفات مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
مستحق إىل طرف ذي عالقة

22
23
15

إجاميل املطلوبات
مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  30تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية.

1,587,000
147,570
10,396

260,000
130,000
9,699

1,744,966

399,699

3,606,708
224,456
3,831,164

3,569,249
189,762
3,759,011

5,617
577,946
158,127
21,267
762,957
4,594,121
6,339,087

3,119
254,207
43,946
32,119
333,391
4,092,402
4,492,101
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بيـ ــان التغيرات في حقوق الملكية
للسنة املنتهية يف  31مارس 2016

احتياطي
تحويل
عمالت أجنبية
ألف
دينار كويتي

أرباح
محتفظ بها
ألف
دينار كويتي

مجموع
حقوق امللكية
ألف
دينار كويتي

يف  1أبريل 2015

260,000

130,000

9,699

-

399,699

ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى

-

-

697

175,697
-

175,697
697

إجاميل اإليرادات الشاملة للسنة

-

-

697

175,697

176,394

زيادة رأس املال (إيضاح )18

1,327,000

-

-

-

1,327,000

املحول إىل االحتياطي

-

17,570

-

()17,570

-

توزيعات أرباح (إيضاح )23

-

-

-

)(158,127

)(158,127

يف  31مارس 2016

1,587,000

147,570

10,396

-

1,744,966

يف  1أبريل 2014

260,000

130,000

2,926

-    

392,926

ربح السنة

-    

-    

-    

43,946

43,946

إيرادات شاملة أخرى

-    

-    

6,773

-    

6,773

إجاميل اإليرادات الشاملة للسنة

-    

-    

6,773

43,946

50,719

توزيعات أرباح (إيضاح )23

-    

-    

-    

)(43,946

)(43,946

يف  31مارس 2015

260,000

130,000

9,699

-    

399,699

رأس
املال
ألف
دينار كويتي

احتياطي
قانوين
ألف
دينار كويتي
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بيـ ــان التدفقات النقدية
للسنة املنتهية يف  31مارس 2016

2016
ألف

2015
ألف

دينار كويتي

دينار كويتي

175,763

44,006

43,273
14,722
)(13,562
)(192
)(607
76,522
)(133
)(57
()4,733

43,666
14,969
)(901
)(616
)(315
109,599
)(78
()686
-    
209,644

133,501
)(516
)(645,941
)(151,584
2,498
323,790
()10,366
)(57,622
)(41,828
)(60
)(99,510

252,269
()3,013
)(709,547
()334,065
878
66,113
6,790
)(512,661
)(102,876
)(63
)(613,870

9

)(1,356,800
192
607
133
)(1,355,868

)(503,347
618
315
78
)(502,336

20

1,405,994
1,405,994
()49,384
66,350
16,966

1,136,248
1,136,248
20,042
46,308
66,350

إيضاحات
األنشطة التشغيلية
الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تعديالت لــ:
استهالك
إطفاء مرصوفات مؤجلة
حصة يف نتائج رشكة زميلة
ربح بيع عقار وآالت ومعدات
ربح بيع مواد محفزة مطفأة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
إيرادات الفوائد
ربح تحويل عمالت أجنبية
عكس مخصص بضاعة متقادمة
التعديالت يف رأس املال العامل:
مخزون
مدينون تجاريون
مستحق من أطراف ذات عالقة
مدينون آخرون ومدفوعات مقدماً
دائنون تجاريون
دائنون آخرون ومرصوفات مستحقة
مستحق إىل طرف ذي عالقة
التدفقات النقدية املستخدمة يف العمليات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني مدفوعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثامرية
رشاء عقار وآالت ومعدات
متحصالت من بيع عقار وآالت ومعدات
متحصالت من بيع مواد محفزة مطفأة
فوائد مستلمة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية
األنشطة التمويلية
دفعات متويل مقدماً مستلمة من الرشكة األم
صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية
(النقص) الزيادة يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف  1أبريل
النقد والنقد املعادل يف  31مارس

9
12
11
8
21
13

21

17

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  30تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية.

290,996
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إيضاحات حول البيانات المالية
كام يف  31مارس 2016

 .1معلومات حول الشركة
إن رشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك"( .الرشكة") هي رشكة مساهمة كويتية تأسست يف  1960وهي تعمل يف أنشطة
تكرير النفط مبا يف ذلك تصنيع غاز النفط املسال .إن عنوان مكتب الرشكة املسجل هو ص.ب ،70 .الصفاة  ،13001الكويت.
إن الرشكة هي رشكة تابعة مملوكة بالكامل ملؤسسة البرتول الكويتية ("الرشكة األم") ،وهي مملوكة بالكامل لدولة الكويت.
تقوم الرشكة برشاء النفط الخام ومخزون التشغيل من الرشكة األم بغرض تكريره ثم تقوم ببيع املنتجات مرة أخرى بصورة
أساسية إىل الرشكة األم .تتحدد أسعار هذه املعامالت وفقاً التفاقية التوريد بني الرشكة والرشكة األم.
تقوم الرشكة أيضاً بتوزيع منتجات البرتول داخل دولة الكويت بالنيابة عن الرشكة األم ،كام تقوم بتقديم الخدمات اإلضافية
ملحطات الوقود .إن نسبة  )%99 :2015( %99تقريباً من إيرادات الرشكة يتم اكتسابها من الرشكة األم.
تم الترصيح بإصدار البيانات املالية للرشكة للسنة املنتهية يف  31مارس  2016وفقاً لقرار مجلس اإلدارة يف  15مايو  .2016إن
الرشكة األم لها صالحية تعديل هذه البيانات املالية بعد إصدارها يف الجمعية العمومية السنوية للرشكة.
تم إصدار قانون الرشكات الجديد رقم  1لسنة  2016يف  24يناير  ،2016وتم نرشه يف الجريدة الرسمية بتاريخ  1فرباير 2016
والذي مبوجبه تم إلغاء قانون الرشكات رقم  25لسنة  ،2012والتعديالت الالحقة له .وفقاً للامدة رقم ( ،)5سوف يتم تفعيل
القانون الجديد بأثر رجعي اعتباراً من  26نوفمرب  ،2012وسوف يستمر العمل بالالئحة التنفيذية للقانون رقم  25لسنة 2012
إىل أن يتم إصدار الئحة تنفيذية جديدة.
 .2السياسات المحاسبية الهامة
 2.1أساس اإلعداد

تم إعداد البيانات املالية للرشكة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية وهي تعرض بالدينار الكويتي الذي ميثل العملة الرئيسية
للرشكة .يتم تقريب كافة القيم إىل أقرب ألف ما مل يذكر غري ذلك.
 2.2بيان االلتزام

تم إعداد البيانات املالية للرشكة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايري املحاسبة الدولية.
 2.3ملخص السياسات المحاسبية الهامة

تحقق اإليرادات

تتحقق اإليرادات إىل الحد الذي يكون فيه تدفق املنافع االقتصادية إىل الرشكة محتم ًال وميكن قياس اإليرادات بصورة موثوق
منها برصف النظر عن موعد السداد .يتم قياس اإليرادات وفقاً للقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق ،مع أخذ رشوط
السداد املحددة تعاقد ًيا يف االعتبار باستثناء الرضائب أو الرسوم.
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إيضاحات حول البيانات المالية
كام يف  31مارس 2016

تتحقق اإليرادات من بيع املنتجات املكررة وغاز النفط املسال يف بيان الدخل عندما يتم نقل املخاطر واملزايا الهامة للملكية
إىل املشرتي .ال يتم تحقق اإليرادات عند وجود عدم تأكد جوهري فيام يتعلق باسرتداد املقابل املستحق أو التكاليف املرتبطة
بها أو العائد املحتمل للسلع.
تستحق إيرادات الفوائد عىل أساس زمني بالرجوع إىل أصل املبلغ القائم ووفقاً ملعدل الفائدة الفعيل املطبق.

تصنيف املوجودات واملطلوبات إىل «بنود متداولة» مقابل «بنود غري متداولة»

تعرض الرشكة املوجودات واملطلوبات يف بيان املركز املايل استناداً إىل تصنيفها كبنود متداولة/غري متداولة.

يكون األصل متداوالً عندما :
•يكون من املتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه يف دورة تشغيل عادية
•يكون محتفظاً به بشكل أسايس بغرض املتاجرة
•يكون من املتوقع تحققه خالل اثني عرش شهراً بعد تاريخ التقارير املالية
أو
ً
•النقد والنقد املعادل ما مل يكن مقيدا من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفرتة اثني عرش شهرا عىل األقل بعد
فرتة التقارير املالية.
يتم تصنيف كافة املوجودات األخرى عىل أنها غري متداولة.
يكون االلتزام متداوالً عندما:
•يكون من املتوقع سداده يف دورة تشغيل عادية
•يكون محتفظاً به بشكل أسايس بغرض املتاجرة
•يكون مستحق السداد خالل اثني عرش شهراً بعد تاريخ التقارير املالية
أو
•عدم وجود حق غري مرشوط بتأجيل تسوية االلتزام لفرتة اثني عرش شهراً عىل األقل بعد فرتة التقارير املالية.
تقوم الرشكة بتصنيف كافة املطلوبات األخرى عىل أنها غري متداولة.

عقار وآالت ومعدات

يدرج العقار واآلالت واملعدات بالتكلفة ،بالصايف بعد االستهالك املرتاكم والخسائر املرتاكمة لالنخفاض يف القيمة ،إن وجدت.
تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من أحد بنود اآلالت واملعدات وتكاليف االقرتاض ملرشوعات اإلنشاء طويلة
األجل إذا تم الوفاء مبعايري التحقق .إذا كان من املطلوب استبدال أجزاء جوهرية من اآلالت واملعدات عىل فرتات زمنية
فاصلة ،تقوم الرشكة باستهالكها بصورة منفصلة استناداً إىل أعامرها اإلنتاجية املحددة .وكذلك ،عند إجراء فحص أسايس ،فإنه
يتم إدراج تكلفته ضمن القيمة الدفرتية لآلالت واملعدات كاستبدال عند الوفاء مبعايري التحقق .تدرج كافة تكاليف اإلصالح
والصيانة األخرى يف بيان الدخل عند تكبدها.
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كام يف  31مارس 2016

ال تستهلك األرض امللك الحر واملوجودات قيد اإلنشاء .يتم احتساب االستهالك عىل أساس القسط الثابت عىل مدى العمر
اإلنتاجي املقدر لألصل املالئم كام ييل:
خزانات وخطوط أنابيب ومستودعات
آالت ومكائن
مباين ومرافق
سيارات ومعدات انتقال
قطع غيار احتياطية
موجودات أخرى مكتملة

 25سنة
 25سنة
 25سنة
 5سنوات
 25سنة
عىل مدى  5إىل  15سنة

تدرج بنود العقار واآلالت واملعدات قيد اإلنشاء لغرض اإلنتاج أو ألغراض إدارية أو ألغراض مل تحدد بعد بالتكلفة ناقصاً أي
خسارة محققة من انخفاض القيمة .يبدأ استهالك هذه املوجودات عىل نفس أساس استهالك العقار واآلالت واملعدات عندما
تصبح هذه املوجودات جاهزة لالستخدام املعدة له.
إن بند العقار واآلالت واملعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم عدم تحققه عند البيع أو عند عدم توقع منافع
اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم تحقق األصل (املحتسبة بالفرق بني
صايف متحصالت البيع والقيمة الدفرتية لألصل) يف بيان الدخل عند عدم تحقق األصل.
تتم مراجعة القيم التخريدية واألعامر اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات يف نهاية كل سنة مالية وتعديلها عىل أساس
مستقبيل ،متى كان ذلك مناسباً.

استثامر يف رشكات زميلة

يتم املحاسبة عن استثامر الرشكة يف رشكتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية املحاسبية .إن الرشكة الزميلة هي الرشكة
التي متارس عليها الرشكة تأثرياً ملموساً .والتأثري امللموس هو القدرة عىل املشاركة يف قرارات السياسات املالية والتشغيلية
للرشكة املستثمر فيها ولكن دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشرتكة عىل تلك السياسات.
وفقاً لطريقة حقوق امللكية ،يسجل االستثامر يف الرشكة الزميلة بالتكلفة .ويتم تعديل القيمة الدفرتية لالستثامر ليك يتم
إدراج التغريات يف حصة الرشكة من صايف موجودات الرشكة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالرشكة
الزميلة يف القيمة الدفرتية لالستثامر وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض يف القيمة.
يعكس بيان الدخل حصة الرشكة يف نتائج عمليات تشغيل الرشكة الزميلة .يتم عرض أي تغري يف اإليرادات الشاملة األخرى
لتلك الرشكات املستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للرشكة .إضافة إىل ذلك ،عند حدوث تغيري يتم إدراجه
مبارشة يف حقوق ملكية الرشكة الزميلة ،تقيد الرشكة حصتها يف أي تغريات ويتم اإلفصاح عن هذه الحصة ضمن بيان التغريات
يف حقوق امللكية ،متى كان ذلك مناسباً .يتم استبعاد األرباح والخسائر غري املحققة الناتجة من املعامالت بني الرشكة والرشكة
الزميلة مبقدار حصة الرشكة يف الرشكة الزميلة.
يدرج إجاميل حصة الرشكة من أرباح أو خسائر الرشكة الزميلة يف مقدمة بيان الدخل خارج الربح التشغييل وهو ميثل الربح
أو الخسارة بعد الرضائب والحصص غري املسيطرة يف الرشكات التابعة للرشكة الزميلة.
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يتم إعداد البيانات املالية للرشكة الزميلة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب ،وبالتايل ،يتم إجراء تعديالت لتعكس تأثري أي معامالت
أو أحداث هامة تحدث يف الفرتة ما بني هذا التاريخ وتاريخ البيانات املالية للرشكة .عند الرضورة ،يتم إجراء التعديالت
لتتامىش السياسات املحاسبية مع تلك املستخدمة من قبل الرشكة.
إن التوزيعات املستلمة من رشكة زميلة تخفض القيمة الدفرتية لالستثامر.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تحدد الرشكة ما إذا كان من الرضوري تحقيق خسارة انخفاض يف قيمة استثامر الرشكة
يف رشكتها الزميلة .تحدد الرشكة بتاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي عىل أن االستثامر يف الرشكة
الزميلة قد انخفضت قيمته .فإذا ما وجد ذلك الدليل ،تقوم الرشكة باحتساب مبلغ االنخفاض يف القيمة بالفرق بني املبلغ
املمكن اسرتداده للرشكة الزميلة وقيمتها الدفرتية وتدرج الخسارة بعد ذلك كـ "الحصة يف نتائج رشكة زميلة" يف بيان الدخل.
عند فقد التأثري امللموس عىل الرشكة الزميلة ،تقوم الرشكة بقياس وإدراج أي استثامر متبقي بقيمته العادلة .يتم إدراج أي
فرق بني القيمة الدفرتية للرشكة الزميلة عند فقد التأثري امللموس والقيمة العادلة لالستثامر املتبقي واملتحصالت من البيع
يف بيان الدخل.

مرصوفات مؤجلة

تتكون املرصوفات املؤجلة بصورة رئيسية من املواد املحفزة وتطفأ عىل أساس القسط الثابت عىل مدى أعامرها اإلنتاجية
املقدرة.

مخزون

يتم تقييم املنتجات املكررة بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها ،أيهام أقل .تحتسب التكلفة عىل أساس كل منتج عىل
حدة باستخدام تكلفة النفط الخام والغاز الطبيعي الذي يتم توريده مع توزيع تكاليف املعالجة واملرصوفات غري املبارشة
لكل منتج استناداً إىل القيمة السوقية ذات الصلة .يتمثل صايف القيمة املمكن تحقيقها يف أسعار البيع وفقاً التفاقية التوريد
مع الرشكة األم (انظر إيضاح  )1ناقصاً كافة التكاليف املقدّرة لإلمتام والتكاليف الالزمة للبيع.
إن أعامل الصيانة وقطع الغيار غري مخصصة لغرض إعادة البيع ويتم تقييمها بالتكلفة بعد احتساب مخصص ألي بنود
متقادمة أو بطيئة الحركة .وتحدد التكلفة عىل أساس املتوسط املرجح.
يتم تقييم النفط الخام واملواد املحفزة واملواد الكياموية واملخزون اآلخر بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها ،أيهام أقل
بعد احتساب املخصص املالئم ألي بنود متقادمة أو بطيئة الحركة .يستند صايف القيمة املمكن تحقيقها إىل تكلفة االستبدال
املقدّرة.

األدوات املالية
املوجودات املالية

التحقق املبديئ والقياس
يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن نطاق معيار املحاسبة الدويل  39كـ "موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر" أو "قروض ومدينون" أو "استثامرات محتفظ بها حتى االستحقاق" أو "موجودات مالية متاحة للبيع"،
حسبام هو مالئم .تحدد الرشكة تصنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبديئ.
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يتم تحقق كافة املوجودات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعاملة املتعلقة بها مبارش ًة يف حالة االستثامرات غري
املدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
إن مشرتيات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تسليم املوجودات ضمن إطار زمني محدد من خالل اللوائح أو
األعراف السائدة يف السوق (املتاجرة بالطريقة االعتيادية) ،تدرج بتاريخ املتاجرة ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه الرشكة برشاء
أو بيع األصل.
تتضمن املوجودات املالية للرشكة الذمم املدينة طويلة األجل املستحقة من الرشكة األم واملدينني التجاريني واملستحق من
أطراف ذات عالقة واملدينني اآلخرين واألرصدة لدى البنوك والنقد.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية عىل تصنيفها كام ييل:
•قروض ومدينون
•النقد والنقد املعادل

قروض ومدينون

إن القروض واملدينني هي موجودات مالية غري مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة لتحديدها وال يتم تحديد سعرها يف
سوق نشط .بعد القياس املبديئ ،يتم قياس هذه املوجودات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الفعيل ناقصاً االنخفاض يف القيمة .يتم احتساب التكلفة املطفأة مع مراعاة أي خصم أو عالوة عند الحيازة والرسوم أو
التكاليف التي تعترب جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعيل .يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعيل يف بيان الدخل .تدرج
الخسائر الناتجة من االنخفاض يف القيمة ضمن بيان الدخل.
تقوم الرشكة بتصنيف القروض واملدينني كذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من الرشكة األم ومدينني تجاريني ومستحق من
أطراف ذات عالقة ومدينني آخرين.

النقد والنقد املعادل

يشتمل النقد والنقد املعادل ،ألغراض بيان التدفقات النقدية ،عىل األرصدة لدى البنوك والنقد.

عدم التحقق

ال يتم تحقق األصل املايل (أو جزء من األصل املايل أو جزء من مجموعة موجودات مالية مامثلة أو ما ينطبق عليه ذلك)
بصورة رئيسية (أي استبعاده من بيان املركز املايل للرشكة) عندما:

•تنتهي الحقوق يف استالم التدفقات النقدية من األصل.
أو
•تقوم الرشكة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاما ًبدفع التدفقات بالكامل دون
تأخري إىل طرف آخر مبوجب ترتيب "القبض والدفع" ،وإما (أ) أن تقوم الرشكة بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل
أو (ب) أال تقوم الرشكة بتحويل أو االحتفاظ بكافة املخاطر واملزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة عىل األصل.
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عندما تقوم الرشكة بتحويل الحقوق يف استالم التدفقات النقدية من أصل أو عندما تدخل الرشكة يف ترتيب القبض والدفع،
تقوم بتقييم ما إذا ما زالت تحتفظ مبخاطر ومزايا امللكية وإىل أي مدى ذلك .إذا مل تقم بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة
لألصل أو االحتفاظ بها أو مل تفقد السيطرة عىل األصل ،تستمر الرشكة يف تحقق األصل املحول إىل الحد الذي تستمر فيه
سيطرة الرشكة عىل األصل .يف تلك الحالة ،تقوم الرشكة أيضا ًبتسجيل التزام ذي صلة .ويتم قياس األصل املحول وااللتزام
املرتبط به عىل أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الرشكة.
عندما تأخذ السيطرة املستمرة شكل ضامن عىل األصل املحول ،يتم قياس مدى السيطرة بالقيمة الدفرتية األصلية لألصل أو
املبلغ األقىص للمقابل الذي قد يتعني عىل الرشكة سداده أيهام أقل.

انخفاض قيمة املوجودات املالية

تقوم الرشكة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد فيام إذا كان هناك أي دليل موضوعي عىل أن ً
أصل مال ًيا أو
مجموعة من املوجودات املالية انخفضت يف قيمتها .يعترب األصل املايل أو مجموعة املوجودات املالية منخفضة القيمة فقط
إذا ما توفر دليل موضوعي عىل انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكرث بعد التحقق املبديئ لألصل ("حدث
خسارة" متكبدة) ويكون لحدث الخسارة تأثري عىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املايل أو مجموعة املوجودات
املالية والذي ميكن تقديره بصورة موثوق منها .قد يتضمن الدليل عىل انخفاض القيمة مؤرشات عىل مواجهة املقرتض أو
مجموعة املقرتضني لصعوبة مالية كبرية ،أو تأخري يف سداد الفوائد أو الدفعات األصلية أو احتامل إشهار إفالسهم أو الرتتيبات
املالية األخرى وعندما تشري البيانات امللحوظة إىل أن هناك نقصا ً ميكن قياسه يف التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مثل
التغريات يف املتأخرات أو الظروف االقتصادية املرتبطة بحاالت اإلخفاق.

املطلوبات املالية

التحقق املبديئ والقياس

يتم تصنيف املطلوبات املالية ضمن نطاق معيار املحاسبة الدويل  39كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر أو قروض وسلف ،حسبام هو مالئم .تحدد الرشكة تصنيف مطلوباتها املالية عند التحقق املبديئ.
تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف املعاملة املتعلقة بها مبارش ًة يف حالة القروض والسلف.

تتضمن املطلوبات املالية عىل الرشكة الدائنني التجاريني واملبالغ املستحقة إىل أطراف ذات عالقة والذمم الدائنة األخرى
واملرصوفات املستحقة.

القياس الالحق

يستند قياس املطلوبات املالية إىل تصنيفها كام ييل:

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

يتم قيد املطلوبات عن مبالغ سيتم دفعها يف املستقبل لقاء بضائع أو خدمات مستلمة سواء صدر بها فواتري من قبل املورد
أم ال.
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عدم التحقق

ال يتم تحقق التزام مايل عندما يتم اإلعفاء من االلتزام املرتبط باملطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه .عند استبدال
التزام مايل حايل بآخر من نفس املقرض برشوط مختلفة بشكل كبري ،أو بتعديل رشوط االلتزام املايل الحايل بشكل جوهري،
يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصيل وتحقق اللتزام جديد ،ويدرج الفرق يف القيمة الدفرتية
ذات الصلة يف بيان الدخل.

مقاصة األدوات املالية

تتم املقاصة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم إدراج صايف املبلغ يف بيان املركز املايل فقط عندما يوجد حق
قانوين ملزم حاليا ً ملقاصة املبالغ املحققة وتوجد نية السداد عىل أساس الصايف أو لتحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات
يف آن واحد.

انخفاض قيمة املوجودات غري املالية

تجري الرشكة ً
تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤرش عىل أن أصال ما قد تنخفض قيمته .فإذا ما توفر
مثل هذا املؤرش أو عند رضورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم الرشكة بتقدير املبلغ املمكن اسرتداده لألصل.
إن املبلغ املمكن اسرتداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمته أثناء
االستخدام أيهام أعىل ويتم تحديده لألصل الفردي ما مل يكن األصل منتجاً لتدفقات نقدية مستقلة عىل نحو كبري عن تلك التي
يتم إنتاجها من املوجودات أو مجموعات املوجودات األخرى .عندما تزيد القيمة الدفرتية ألصل ما أو وحدة إلنتاج النقد عن
املبلغ املمكن اسرتداده ،يعترب األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إىل مبلغه املمكن اسرتداده.

عند تقدير القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم قبل
الرضائب والذي تعكس تقييامت السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال واملخاطر املرتبطة باألصل .عند تحديد القيمة العادلة
ناقصاً التكاليف حتى البيع ،يتم أخذ معامالت السوق الحديثة يف االعتبار ،إن وجدت .يف حالة عدم توفر تلك املعامالت يتم
استخدام منوذج تقييم مناسب .إن هذه العمليات املحاسبية يتم تأييدها مبضاعفات التقييم أو أسعار األسهم املعلنة للرشكات
التابعة املتداولة أو مؤرشات القيمة العادلة األخرى املتاحة.
يستند احتساب الرشكة النخفاض القيمة إىل املوازنات املفصلة والحسابات املتوقعة والتي تم إعدادها بصورة منفصلة لكل
وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى الرشكة التي يتم توزيع املوجودات الفردية عليها.
تتحقق خسائر االنخفاض يف القيمة للعمليات املستمرة يف بيان الدخل ضمن فئات املرصوفات املتفقة مع وظيفة األصل
منخفض القيمة ،باستثناء للعقار الذي تم إعادة تقييمه سابقاً حيث يؤخذ إعادة التقييم إىل اإليرادات الشاملة األخرى .يف
هذه الحالة ،يتم تسجيل االنخفاض يف القيمة أيضاً يف اإليرادات الشاملة األخرى إىل حد املبلغ املسجل ألي إعادة تقييم سابقة.
بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة ،يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤرش عىل أن خسائر
انخفاض القيمة املسجلة سابقاً مل تعد موجودة أو قد انخفضت.
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فإذا ما توفر مثل هذا املؤرش ،تقوم الرشكة بتقدير املبلغ املمكن اسرتداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد .ال يتم عكس خسارة
انخفاض القيمة املسجلة سابقا ًإال إذا كان هناك تغري يف االفرتاضات املستخدمة لتحديد املبلغ املمكن اسرتداده لألصل منذ آخر
إدراج لخسارة االنخفاض يف القيمة .وهذا العكس محدود بحيث ال ميكن أن تتجاوز القيمة الدفرتية لألصل مبلغه املمكن
اسرتداده أو القيمة الدفرتية التي كان ليتم تحديدها بالصايف بعد االستهالك ،إذا مل يتم تسجيل خسارة انخفاض يف القيمة لألصل
مدرجا مببلغ معاد تقييمه حيث يتم يف هذه الحالة
يف السنوات السابقة .يسجل هذا العكس يف بيان الدخل ما مل يكن األصل ً
معاملة العكس كزيادة إعادة تقييم.

عقود التأجري

إن تحديد ما إذا كان ترتيب معني هو ترتيب تأجريي أو يحتوي عىل إيجار يستند إىل طبيعة هذا الرتتيب ويتطلب تقييم ما
إذا كان استيفاء هذا الرتتيب يعتمد عىل استخدام أصل أو موجودة محددة أم أن الرتتيب يحول الحق يف استخدام األصل،
حتى إذا مل يتم تحديد ذلك الحق رصاح ًة يف الرتتيب.

الرشكة كمستأجر

يتم تصنيف عقد التأجري يف تاريخ البدء كعقد تأجري متوييل أو كعقد تأجري تشغييل .إن عقد التأجري الذي يتم مبوجبه تحويل
كافة املخاطر واملزايا التي ترتبط بامللكية يتم تصنيفه كعقد تأجري متوييل.

إن عقود التأجري التموييل يتم رسملتها يف بداية عقد التأجري بالقيمة العادلة لألصل املستأجر ،أو يتم رسملتها بالقيمة الحالية
للحد األدىن من دفعات التأجري إذا كانت أقل .يتم توزيع مدفوعات التأجري بني مرصوفات التمويل وخفض التزام التأجري
بحيث تحقق معدالً ثابتًا من الفائدة عىل الرصيد املتبقي من االلتزام .تحمل مرصوفات التمويل مبارشة عىل اإليرادات.
يتم استهالك األصل املؤجر عىل مدى العمر اإلنتاجي لألصل .ومع ذلك ،يف حالة عدم وجود تأكيد معقول بأن الرشكة سوف
تحصل عىل امللكية يف نهاية فرتة عقد التأجري ،يتم استهالك األصل عىل مدى العمر اإلنتاجي املقدر أو فرتة التأجري أيهام أقرص.
إن عقود التأجري التي يحتفظ املؤجر مبوجبها بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل يتم تصنيفها كعقود تأجري تشغييل .يتم
تسجيل مدفوعات عقود التأجري التشغييل كمرصوف يف بيان الدخل عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد التأجري.

الرشكة كمؤجر

يتم تصنيف عقود التأجري التي ال تقوم الرشكة مبوجبها بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل كعقود تأجري تشغييل.
يتم إضافة التكاليف املبارشة املبدئية املتكبدة يف التفاوض عىل عقد التأجري التشغييل إىل القيمة الدفرتية لألصل املؤجر وتدرج عىل
مدى فرتة عقد التأجري عىل نفس األسس التي يتم بها إدراج إيرادات التأجري .تدرج اإليجارات املحتملة كإيرادات يف فرتة اكتسابها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني وفقاً لقانون العمل الكويتي استناداً إىل رواتب املوظفني وفرتات
الخدمة املرتاكمة أو استناداً إىل عقود التوظيف حيث تقدم هذه العقود مزايا إضافية .يتم تحديد املخصص ،غري املمول،
كمبلغ مستحق للموظفني كنتيجة إنهاء الخدمة بشكل إجباري يف تاريخ التقارير املالية.
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يتم تغطية املعاشات واملزايا االجتامعية األخرى للموظفني الكويتيني من خالل برنامج املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية
الذي يساهم فيه املوظفون وأصحاب العمل شهرياً عىل أساس نسبة ثابتة من الراتب.
يتم تحميل حصة الرشكة يف االشرتاكات يف هذا الربنامج ،برنامج االشرتاكات املحددة ،مبوجب معيار املحاسبة الدويل  – 19مزايا
املوظفني عىل بيان الدخل يف السنة املتعلقة بها.

مخصصات

يسجل املخصص عندما يكون عىل الرشكة التزام حايل (قانوين أو استداليل) نتيجة لحدث سابق ويكون من املرجح أن يتطلب
ذلك تدفقاً صادراً للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير موثوق ملبلغ االلتزام .عندما
تتوقع الرشكة اسرتداد جزء من املخصص أو اسرتداد املخصص بالكامل ،عىل سبيل املثال وفقاً لعقد تأمني ،يتحقق االسرتداد
كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسرتداد مؤكدًا بالفعل .يتم عرض املرصوف املتعلق بأي مخصصات يف بيان
الدخل بالصايف بعد أي اسرتداد.

العمالت األجنبية

يتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل الرشكات التابعة للرشكة بالعمالت الرئيسية ذات الصلة حسب
أسعار الرصف الفورية بتاريخ تأهل املعامالت للتحقق ألول مرة.
يتم تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ التقارير املالية إىل الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الرصف
السائدة بذلك التاريخ .وتدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة يف بيان الدخل.
يتم تحويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت األجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة إىل الدينار الكويتي وفقاً ألسعار
رصف العمالت األجنبية السائدة يف تاريخ تحديد قيمتها .ويف حالة املوجودات غري النقدية التي يتحقق التغري يف قيمتها
العادلة مبارشة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،فإن فروق أسعار الرصف األجنبي تتحقق مبارشة يف اإليرادات الشاملة
األخرى ،وبالنسبة للموجودات غري النقدية التي يتم إدراج التغري يف قيمتها العادلة يف بيان الدخل ،يتم تسجيل الفروق يف
بيان الدخل.
 2.4التغيرات في السياسات المحاسبية

معايري وتفسريات جديدة ومعدلة

إن السياسات املحاسبية املستخدمة يف إعداد هذه البيانات املالية مامثلة لتلك املستخدمة يف السنة السابقة .إن التعديالت
التالية عىل املعايري الدولية للتقارير املالية التي ترسي عىل الفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  2015مل يكن لها أي
تأثري عىل السياسات املحاسبية أو املركز أو األداء املايل للرشكة.
معيار املحاسبة الدويل  16عقار وآالت ومعدات ومعيار املحاسبة الدويل  38املوجودات غري امللموسة
يرسي التعديل بأثر رجعي ويوضح يف معيار املحاسبة الدويل  16إمكانية إعادة تقييم األصل بالرجوع إىل البيانات امللحوظة
من خالل تعديل إجاميل القيمة الدفرتية لألصل مقابل القيمة السوقية ،أو تحديد القيمة السوقية للقيمة الدفرتية وتعديل
إجاميل القيمة الدفرتية بناء عليها عىل أساس نسبي بحيث تساوي القيمة الدفرتية الناتجة لألصل قيمته السوقية .إضافة إىل
ذلك ،ميثل االستهالك أو اإلطفاء املرتاكم الفرق بني اإلجاميل والقيمة الدفرتية لألصل .مل يكن لهذا التعديل أي تأثري عىل الرشكة
خالل الفرتة الحالية.
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معيار املحاسبة الدويل  24إفصاحات األطراف ذات العالقة
يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح أن رشكة اإلدارة (رشكة تقدم خدمات موظفي اإلدارة العليا) متثل طرفاً ذا عالقة
يخضع إلفصاحات األطراف ذات العالقة .إضاف ًة إىل ذلك ،فإنه يتعني عىل املنشأة التي تستعني برشكات إدارة اإلفصاح عن
املرصوفات املتكبدة لخدمات اإلدارة .ليس هذا التعديل ذا صلة للرشكة حيث إنها ال تتلقى أية خدمات إدارة من رشكات
أخرى.
املعيار الدويل للتقارير املالية  13قياس القيمة العادلة
يرسي التعديل يف املستقبل ويوضح أنه ال ميكن تطبيق استثناء املحافظ يف املعيار الدويل للتقارير املالية  13عىل املوجودات
واملطلوبات املالية فقط ولكن أيضا عىل العقود األخرى ضمن نطاق معيار املحاسبة الدويل  .39ال تطبق الرشكة استثناء
املحافظ الوارد يف املعيار الدويل للتقارير املالية .13
 3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
املعيار الدويل للتقارير املالية  9األدوات املالية
أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية يف يوليو  2014اإلصدار األخري من املعيار الدويل للتقارير املالية  9األدوات املالية:
التصنيف والقياس ويرسي للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  2018مع السامح بالتطبيق املبكر .يوضح املعيار
الدويل للتقارير املالية  9متطلبات التحقق والقياس للموجودات املالية واملطلوبات املالية وبعض عقود بيع أو رشاء املوجودات
غري املالية .يحل هذا املعيار محل معيار املحاسبة الدويل  39األدوات املالية :التحقق والقياس .إن الرشكة بصدد تقييم تأثري
هذا املعيار عىل املركز أو األداء املايل للرشكة.
املعيار الدويل للتقارير املالية  15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء
تم إصدار املعيار الدويل للتقارير املالية  15يف مايو  2014ويقدم منوذجا جديدا مكونا من خمس خطوات ينطبق عىل
اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء .ومبوجب هذا املعيار تتحقق اإليرادات مببلغ يعكس املقابل الذي تتوقع الرشكة أن
يكون لها أحقية فيه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إىل العميل.
يحل معيار اإليرادات الجديد محل كافة متطلبات تحقق اإليرادات الحالية مبوجب املعايري الدولية للتقارير املالية .ويلزم إما
التطبيق الكامل أو املعدل بأثر رجعي للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  2018حيث قام مجلس معايري املحاسبة
الدولية بتأجيل تاريخ رسيان املعيار ملدة سنة واحدة لحني االنتهاء من التعديالت الخاصة به .ويسمح بالتطبيق املبكر
للمعيار .تعتزم الرشكة تطبيق املعيار الجديد يف تاريخ الرسيان املطلوب بواسطة التطبيق الكامل بأثر رجعي .إن الرشكة
بصدد تقييم تأثري هذا املعيار عىل بياناتها املالية.
تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل  16ومعيار املحاسبة الدويل  :38توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واإلطفاء
توضح التعديالت أساس معيار املحاسبة الدويل  16ومعيار املحاسبة الدويل  38الذي يشري إىل أن اإليرادات تعكس منط املزايا
االقتصادية الناتجة من تشغيل األعامل (التي ميثل األصل جزءا منها) بدال من املزايا االقتصادية املستهلكة من خالل استخدام
األصل .نتيجة لذلك ،ال ميكن استخدام طريقة تعتمد عىل اإليرادات الستهالك العقار واآلالت واملعدات؛ وال يجوز استخدامها
إال يف ظروف محدودة للغاية إلطفاء املوجودات غري امللموسة .ترسي التعديالت يف املستقبل عىل الفرتات السنوية التي تبدأ
يف أو بعد  1يناير  2016مع السامح بالتطبيق املبكر .ليس من املتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثري عىل الرشكة حيث
إن الرشكة ال تستخدم طريقة تعتمد عىل اإليرادات يف استهالك موجوداتها غري املتداولة.
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سوف يتم إدراج إفصاحات إضافية يف البيانات املالية عندما ترسي هذه املعايري والتنقيحات والتعديالت .ولكن ،ال تتوقع
الرشكة أن يؤدي تطبيق التعديالت إىل أي تأثري مادي عىل مركزها أو أدائها املايل.
 4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات املالية للرشكة يتطلب من اإلدارة وضع إحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر عىل املبالغ املسجلة لإليرادات
واملرصوفات واملوجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املطلوبات الطارئة يف تاريخ التقارير املالية .لكن عدم التأكد حول هذه
االفرتاضات و التقديرات قد يؤدي إىل نتائج تتطلب تعديال ماد ًيا عىل القيمة لألصل أو االلتزام املتأثر يف املستقبل.

األحكام

عند تطبيق السياسات املحاسبية للرشكة ،قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية التي لها التأثري األكرث جوهرية عىل املبالغ
املدرجة يف البيانـات املـالية:

يعتمد تصنيف املوجودات كقروض ومدينني عىل طبيعة األصل .يف حالة عدم قدرة الرشكة عىل املتاجرة يف هذه املوجودات
املالية نتيجة لعدم توفر سوق نشط وتنوي استالم دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها ،يتم تصنيف األصل املايل كقروض ومدينني.

عدم التأكد من التقديرات واالفرتاضات

فيام ييل االفرتاضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ
التقارير املالية والتي تنطوي عىل مخاطرة جوهرية بأن تؤدي إىل تعديل مادي عىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات
خالل السنة املالية الالحقة:

مخصص انخفاض قيمة املخزون

يدرج املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها أيهام أقل .عندما يصبح املخزون قد ًميا أو متقاد ًما يتم تقدير صايف
قيمته املمكن تحقيقها .يتم هذا التقدير بالنسبة للمبالغ الجوهرية بصورة فردية عىل أساس إفرادي .يتم تقييم املبالغ غري
الجوهرية للمخزون بصورة فردية ،ولكن القديم أو املتقادم ،وذلك عىل أساس مجمع ويتم احتساب مخصص تبعاً لنوع
املخزون ودرجة القدم أو التقادم استناداً إىل الخربة السابقة.
يف تاريخ التقارير املالية ،بلغ إجاميل املخزون  332,659ألف دينار كويتي ( 477,258 :2015ألف دينار كويتي) .إن املخصصات
املتعلقة بها للبنود بطيئة الحركة واملتقادمة ذات الصلة بقطع الغيار واملواد املحفزة بلغت  16,290ألف دينار كويتي
( 21,023 :2015ألف دينار كويتي) .يسجل أي فرق بني املبالغ التي يتم تحقيقها بالفعل يف الفرتات املستقبلية واملبالغ
املتوقعة يف بيان الدخل.
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انخفاض قيمة املوجودات غري املالية

يقع انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفرتية ألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة املمكن اسرتدادها ،التي متثل القيمة
العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة أثناء االستخدام أيهام أكرب .يستند احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع إىل
البيانات املتوفرة من معامالت املبيعات امللزمة والتي تتم برشوط تجارية بحتة ملوجودات مامثلة أو استناداً إىل األسعار
املعروضة يف السوق ناقصاً التكاليف اإلضافية لبيع األصل .يستند احتساب القيمة أثناء االستخدام إىل منوذج التدفقات
النقدية املخصومة .تؤخذ التدفقات النقدية من املوازنة وال تشتمل عىل أنشطة إعادة الهيكلة التي مل تلتزم بها الرشكة بعد
أو االستثامرات املستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء األصل لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها .إن املبلغ املمكن
اسرتداده هو أكرث البنود حساسية ملعدل الخصم املستخدم لنموذج التدفقات النقدية املخصومة وكذلك التدفقات النقدية
الواردة املستقبلية املتوقعة.

تقدير األعامر اإلنتاجية

تحدد الرشكة األعامر اإلنتاجية املقدرة للعقار واآلالت واملعدات وهو ما يتطلب أحكاماً جوهرية.
 5إيرادات

منتجات مكررة
غاز النفط املسال
مبيعات التسويق املحيل

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

5,211,711
1,532,133
307

8,444,192
2,521,281
284

6,744,151

10,965,757

إن مبيعات التسويق املحيل للرشكة متثل مبيعات الخدمات واملنتجات التكميلية يف محطات الخدمات.
 6تكلفة المبيعات

تكلفة النفط الخام والغاز
تكاليف موظفني
تكاليف أخرى
إطفاء (إيضاح )12
استهالك (إيضاح )9

2016
ألف
دينار كويتي
5,955,684
263,967
163,592
14,722
41,535

2015
ألف
دينار كويتي
10,276,154
291,406
169,460
14,969
37,694

6,439,500

10,789,683
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تتضمن تكلفة املبيعات مبلغ  131ألف دينار كويتي ( 100 :2015ألف دينار كويتي) والذي ميثل تكلفة الخدمات واملنتجات
التكميلية املتعلقة بالتسويق املحيل.
 7مصروفات عمومية وإدارية

تكاليف موظفني
تكاليف أخرى
استهالك (إيضاح )9
اسرتداد املرصوفات غري املبارشة للتسويق املحيل من الرشكة األم (إيضاح )15

2016
ألف
دينار كويتي
134,432
30,860
1,733
)(18,896

2015
ألف
دينار كويتي
156,425
33,528
5,967
)(24,894

148,129

171,026

 8إيرادات أخرى

ربح من بيع خردة
ربح من بيع مواد محفزة مطفأة
أخرى

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

1,238
607
3,644

299
315
36,679

5,489

37,293

تتضمن اإليرادات األخرى مبلغ ال يشء ( 21,276 :2015ألف دينار كويتي) ميثل إيرادات مستلمة من وزارة الكهرباء واملاء
فيام يتعلق بتسوية مقابل استخدام مرافق استرياد الغاز الطبيعي املسال الخاص بالرشكة.
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 9عقار وآالت ومعدات

التكلفة:

خزانات
وخطوط أنابيب
ومستودعات
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

موجودات
قيد اإلنشاء
ألف
دينار كويتي

قطع غيار
احتياطية
ألف
دينار كويتي

سيارات
ومعدات انتقال
ألف
دينار كويتي

أرايض ملك حر
ومباين ومرافق
ألف
دينار كويتي

آالت
ومكائن
ألف
دينار كويتي

4,722

211,843

يف  1أبريل 2015

35,888

774,197

1,689,403

-    

1,885,626

4,601,679

-    

اإلضافات

3,015

-    

1,353,785

12,979

)(752

-

1,356,800

-    

-    

التحويالت

-    

(16)    

35,557

)(303,336

-    

254,800

-    
-    

املستبعدات

)(768

-

يف  31مارس 2016

809,754

يف  1أبريل 2015

املحمل للسنة

املتعلق باملستبعدات

يف  31مارس 2016

2,139,674

718,570

6,810

-    

725,380

224,822

1,495,966
33,716
)(752
1,528,930

4,706

188,464
1,721
-    
190,185

38,903

4,629
27
)(16
4,640

2,739,852

14,229
2,311
-    
16,540

5,957,711

-    
-    
-    
-    

االستهالك
2,421,858
44,585
)(768
2,465,675

صايف القيمة الدفرتية:

يف  31مارس 2016

84,374

610,744

34,637
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املجموع
ألف
دينار كويتي
4,100,318
503,347
-    
)(1,986
4,601,679
2,376,557
45,555
)(254
2,421,858

موجودات
قيد اإلنشاء
ألف
دينار كويتي
1,214,576
500,036
)(25,209
-    
1,689,403
-    
-    
-    
-    
1,689,403

قطع غيار
احتياطية
ألف
دينار كويتي
34,307
1,581
-    
-    
35,888
12,071
2,158
-    
14,229
21,659

سيارات
ومعدات انتقال
ألف
دينار كويتي
4,722
-    
-    
-    
4,722
4,537
92
-    
4,629
93

أرايض ملك حر
ومباين ومرافق
ألف
دينار كويتي
210,305
-    
1,538
-    
211,843
186,589
1,875
-    
188,464
23,379

آالت
ومكائن
ألف
دينار كويتي
1,865,090
1,730
20,783
)(1,977
1,885,626
1,465,233
30,978
)(245
1,495,966
389,660

خزانات
وخطوط أنابيب
ومستودعات
ألف
دينار كويتي

771,318
-    
2,888
)(9
774,197

708,127
10,452
)(9
718,570

55,627

 9عقار وآالت ومعدات (تتمة)

التكلفة:
يف  1أبريل 2014
اإلضافات
التحويالت
املستبعدات
يف  31مارس 2015
االستهالك
يف  1أبريل 2014
املحمل للسنة
املتعلق باملستبعدات
يف  31مارس 2015
صايف القيمة الدفرتية:
يف  31مارس 2015
2,179,821
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تتضمن األرايض ملك حر واملباين واملرافق مبلغ  422,484دينار كويتي ( 422,484 :2015دينار كويتي) ميثل األرض ملك حر.
تتضمن املوجودات قيد اإلنشاء مبلغ  523,860ألف دينار كويتي و 1,666,842ألف دينار كويتي ( :2015مبلغ 399,175
ألف دينار كويتي ومبلغ  592,995ألف دينار كويتي) يتعلق مبرشوع مصفاة الزور ومرشوع الوقود البيئي عىل التوايل.
تم إجراء اختبار انخفاض القيمة من قبل اإلدارة لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد املحددة (باستثناء مرشوع مصفاة الزور)
وتزيد القيمة أثناء االستخدام عن القيمة الدفرتية ذات الصلة لوحدة إنتاج النقد .وبالنسبة ملرشوع مصفاة الزور ،تم تأسيس
رشكة جديدة خالل السنة الحالية وهي الرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة وهي رشكة تابعة مملوكة بالكامل
للرشكة األم .وسيتم تحويل كافة حقوق امللكية القانونية ملرشوع مصفاة الزور إىل الرشكة الكويتية للصناعات البرتولية
املتكاملة ما أن يتم استكامل كافة املتطلبات التشغيلية واملتطلبات القانونية األخرى .وبالتايل ،مل يتم إجراء اختبار تفصييل
النخفاض القيمة خالل الفرتة ،حيث ترى اإلدارة أنها لن تتعرض ألي انخفاض يف القيمة ،إن وجد.
تم توزيع مرصوف االستهالك كام ييل:

تكلفة مبيعات منتجات مكررة (إيضاح )6
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )7
تكاليف التسويق املحيل
املحمل عىل بيان الدخل للرشكة
املح ّمل عىل الرشكة األم فيام يتعلق بالتسويق املحيل (إيضاح )15
املح ّمل عىل رشكة نفط الكويت وأطراف أخرى ذات عالقة (إيضاح )15

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

41,535
1,733
5
43,273
826
486
44,585

37,694
5,967
5
43,666
615
1,274
45,555

 10ذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من الشركة األم
وفقاً للنظام األسايس للرشكة ،يتم تحويل مبلغ يعادل االحتياطي القانوين إىل الرشكة األم .هذه الدفعة مقد ًما ال تحمل فائدة
وتم تصنيفها كغري متداولة حيث أنه ليس هناك نية لدى اإلدارة ألن تطلب سدادها يف السنة القادمة.
 11استثمار في شركة زميلة
اسم الرشكة
الرشكة الكويتية للعطريات (ش.م.ك.م).

بلد التأسيس
الكويت

نسبة امللكية
2016
%40

2015
%40
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إن الحركة يف القيمة الدفرتية لالستثامر يف الرشكة الكويتية للعطريات خالل السنة هي كام ييل:

يف بداية السنة
حصة يف النتائج
تعديل تحويل عمالت أجنبية
يف نهاية السنة

2016
ألف

2015
ألف

دينار كويتي

دينار كويتي

109,644
13,562
697
123,903

101,970
901
6,773
109,644

يوضح الجدول التايل ملخص املعلومات املالية عن الرشكة الكويتية للعطريات:

بيان املركز املايل للرشكة الزميلة:
موجودات غري متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غري متداولة
مطلوبات متداولة
صايف املوجودات
حصة يف إيرادات ونتائج الرشكة الزميلة:
إيرادات
الربح
التزامات ومطلوبات طارئة

2016
ألف

2015
ألف

دينار كويتي

دينار كويتي

578,700
515,197
)(549,177
)(234,963
309,757

780,004
387,396
)(682,230
)(211,060
274,110

482,480
33,906
6,572

765,003
2,253
12,813

 12مصروفات مؤجلة

يف بداية السنة
إضافات
مرصوف اإلطفاء
يف نهاية السنة
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2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

21,536
11,098
)(14,722
17,912

16,244
20,261
)(14,969
21,536
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 13مخزون

نفط خام
منتجات مكررة
مواد محفزة وكيامويات
صيانة وقطع غيار
سلع بالطريق
مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

11,838
208,740
5,085
105,404
1,592
332,659
)(16,290
316,369

25,906
343,134
6,171
101,171
876
477,258
)(21,023
456,235

 14مدينون تجاريون

ذمم تجارية مدينة
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

26,992
)(187
26,805

26,476
)(187
26,289

إن الذمم التجارية املدينة ال تحمل فائدة وتستحق بصورة عامة خالل  90-30يوما .كام يف  31مارس  2016تعرضت الذمم
التجارية املدينة بقيمة  187ألف دينار كويتي ( 187 :2015ألف دينار كويتي) لالنخفاض يف قيمتها وقد تم احتساب مخصص
لها بالكامل.
إن تحليل املدينني يف  31مارس هو كام ييل:
غري متأخرة وغري
منخفضة القيمة
ألف
دينار كويتي
2016
2015

26,805
26,289

متأخرة ولكن غري
منخفضة القيمة
أقل من  30يوما
ألف
دينار كويتي
-

املجموع
ألف
دينار كويتي
26,805
26,289
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لتحديد إمكانية اسرتداد أي أرصدة تجارية مدينة ،تقوم الرشكة بأداء تحليل للمخاطر آخذا ًيف االعتبار نوع وفرتة الذمم
املدينة القامئة والجدارة االئتامنية لألطراف املقابلة .ترى إدارة الرشكة أنه ال توجد رضورة الحتساب مخصص ائتامن إضايف مبا
يزيد عن مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها.
 15األطراف ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة يف الرشكة األم والرشكات الخاضعة للسيطرة املشرتكة للرشكة األم وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي
اإلدارة العليا للرشكة والرشكات التي يسيطرون عليها أو ميارسون عليها سيطر ًة مشرتك ًة أو تأثرياً ملموساً .يتم املوافقة عىل
سياسات تسعري ورشوط هذه املعامالت من قبل إدارة الرشكة األم.
إن األرصدة مع أطراف ذات عالقة املدرجة يف بيان املركز املايل هي كام ييل:

مستحق من أطراف ذات عالقة

مؤسسة البرتول الكويتية (“الرشكة األم”)
الرشكة الكويتية إلنتاج الربازيلني ش.م.ك.
الرشكة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ش.م.ك.
رشكة ناقالت النفط الكويتية ش.م.ك.
الرشكة الكويتية لنفط الخليج ش.م.ك.
رشكة صناعة الكيامويات البرتولية ش.م.ك.
رشكة خدمات القطاع النفطي ش.م.ك.
الرشكة الكويتية لالستكشافات البرتولية الخارجية ش.م.ك.
رشكة البرتول الكويتية العاملية

2016
ألف
دينار كويتي
1,639,529
1,979
33
94
126
39
18
77
1,641,895

2015
ألف
دينار كويتي
1,077,838
2,101
2
40
205
17
318
29
59
1,080,609

تستدع الرضورة احتساب مخصص للديون املعدومة أو املشكوك يف تحصيلها بالنسبة للمبالغ املستحقة من أطراف ذات
مل
ِ
عالقة.

مستحق إىل طرف ذي عالقة

رشكة نفط الكويت ش.م.ك.

2016

2015

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

21,267

32,119

إن األرصدة املستحقة من  /إىل أطراف ذات عالقة تستحق القبض  /السداد عند الطلب وال تحمل أية فائدة.
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املعامالت واألرصدة لدى الرشكة األم

لدى الرشكة خالل السنة املعامالت واألرصدة التالية مع الرشكة األم:
2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

مبيعات

6,743,844

10,965,473

مشرتيات

6,439,369

9,994,654

ذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من الرشكة األم (إيضاح )10

130,000

130,000

دفعات متويل مقدما مستحقة إىل الرشكة األم (إيضاح )20

3,606,708

3,569,249

تقوم الرشكة بتنفيذ مبيعات التسويق املحيل نيابة عن الرشكة األم والتي مل يتم عكسها يف بيان الدخل للرشكة حيث أن
املخاطر واملزايا املتعلقة مببيعات التسويق املحيل ترتبط بالرشكة األم .متثل مبيعات التسويق املحيل بيع البنزين واملنتجات
األخرى ذات الصلة مببلغ  370,318ألف دينار كويتي ( 351,534 :2015ألف دينار كويتي) .تكبدت الرشكة تكاليف تشغيل
مبارشة تتعلق بعمليات التسويق املحيل نيابة عن الرشكة األم مببلغ  39,442ألف دينار كويتي ( 44,271 :2015ألف
دينار كويتي) والتي مل يتم عكسها أيضا يف بيان الدخل للرشكة .كام يتم أيضا تحميل التكاليف العمومية واإلدارية املتعلقة
بالتسويق املحيل مببلغ  18,896ألف دينار كويتي ( 24,894 :2015ألف دينار كويتي) عىل الرشكة األم (إيضاح  .)7كام
تتحمل الرشكة أيضا جزءا من مرصوف االستهالك املتعلق ببعض العقارات واآلالت واملعدات للرشكة لألم ،ورشكة نفط الكويت
وأطراف ذات عالقة (إيضاح .)9

مكافأة موظفي اإلدارة العليا:

رواتب ومزايا قصرية األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

2016

2015

ألف
دينار كويتي

ألف
دينار كويتي

812
172
984

1,001
1,322
2,323
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 16مدينون آخرون ومدفوعات مقدما

ً

مدفوعات مقدما وتأمينات
دفعات مقدما مقابل مرشوعات
مدينون آخرون

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

12,081
545,582
15,538
573,201

11,176
397,262
13,179
421,617

متثل الدفعات مقدما مقابل مرشوعات املبالغ املدفوعة لعدة مقاولني مشاركني يف إنشاء بعض العقار واآلالت واملعدات.
 17أرصدة لدى البنوك ونقد

أرصدة لدى البنوك

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

16,966

66,350

تتضمن األرصدة لدى البنوك مبلغ  576ألف دينار كويتي ( 3,929 :2015ألف دينار كويتي) مدرج بعملة أجنبية ،وبصورة
رئيسية بالدوالر األمرييك .إن كافة األرصدة البنكية املتعلقة بالرشكة محتفظ بها لدى بنك محيل.
 18رأس المال
2016
ألف
دينار كويتي

رأس املال املرصح به واملصدر واملدفوع نقدا ً
 1,587مليون سهم بقيمة  1دينار كويتي للسهم ( 260 :2015مليون
سهم بقيمة  1دينار كويتي للسهم)

1,587,000

2015
ألف
دينار كويتي

260,000

وافقت الجمعية العمومية االستثنائية ملساهم الرشكة يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  10يناير  2016عىل زيادة رأس املال
املرصح به واملدفوع مببلغ  1,327,000ألف دينار كويتي من خالل التحويل من دفعات متويل مقد ًما مستحقة إىل الرشكة األم
(إيضاح  .)20وبناء عليه تم تعديل السجل التجاري للرشكة.
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 19االحتياطي القانوني
وفقاً ملتطلبات قانون الرشكات والنظام األسايس الرشكة ،ينبغي تحويل نسبة  %10من ربح السنة قبل مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة إىل االحتياطي القانوين .يجوز للرشكة األم أن تقرر وقف مثل هذه التحويالت السنوية عندما يصل رصيد االحتياطي
القانوين إىل  %50من رأس املال املدفوع.
إن توزيع هذا االحتياطي محدد باملبلغ املطلوب لتوزيع أرباح بنسبة  %5من رأس املال املدفوع يف السنوات التي ال تسمح
فيها األرباح املرتاكمة بتأمني هذا الحد.
 20دفعات تمويل مقدما مستحقة إلى الشركة األم

يف بداية السنة
دفعات مقدما مستلمة
دفعات مقدما مضافة إىل الحساب الجاري للرشكة األم
مبالغ محولة إىل رأس املال (إيضاح )18
يف نهاية السنة

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

3,569,249
1,405,994
)(41,535
)(1,327,000
3,606,708

2,470,695
1,136,248
)(37,694
3,569,249

متثل دفعات التمويل مقدما املستحقة إىل الرشكة األم املبالغ املستلمة لتمويل مرشوعات رأساملية ويتم سدادها مبا يتفق مع
مرصوف االستهالك ذي الصلة للمرشوعات الرأساملية .مل يتم تحميل فائدة عىل املبالغ القامئة (إيضاح .)15
 21مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يف بداية السنة
املحمل خالل السنة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني مدفوعة
يف نهاية السنة

2016
ألف

2015
ألف

دينار كويتي

دينار كويتي

189,762
76,522
)(41,828
224,456

183,039
109,599
)(102,876
189,762
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 22دائنون آخرون ومصروفات مستحقة

مرصوفات مستحقة
منافع مستحقة
مبالغ مستحقة عن مشاريع
محتجزات عقود
ذمم دائنة أخرى
مخصص إجازات

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

143,632
12,187
245,803
135,728
23,395
17,201

103,954
12,170
10,923
58,692
38,434
30,034

577,946

254,207

تتضمن املرصوفات املستحقة مبلغ  66ألف دينار كويتي ( 60 :2015ألف دينار كويتي) والذي ميثل مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة للسنة املنتهية يف  31مارس  2016والتي تخضع ملوافقة الجمعية العمومية السنوية للرشكة األم.
 23توزيعات أرباح مستحقة
مبوجب املادة  12من املرسوم بالقانون رقم  6لسنة  ، 1980ينبغي سداد ربح السنة (بالصايف بعد أي تحويالت إىل االحتياطي
القانوين) إىل الرشكة األم كتوزيعات أرباح.

يف بداية السنة
ربح السنة
مبالغ محولة إىل الرشكة األم
يف نهاية السنة
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2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

43,946
158,127
)(43,946
158,127

216,461
43,946
)(216,461
43,946
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 24ترتيبات التأجير التشغيلي

الرشكة كمستأجر

قامت الرشكة بإبرام عقود تأجري سيارات وبعض املعدات .تتضمن هذه العقود متوسط أعامر ال يزيد عن خمس سنوات مع
إمكانية تجديدها وفقا الختيار املستأجر حيث ميكن مبوجب ذلك متديدها وفقا لرشوط التأجري استنادا إىل أسعار السوق يف
فرتة التجديد .ليس هناك قيود عىل املستأجر نتيجة إلبرام عقود التأجري.

الحد األدىن من مدفوعات التأجري املسجلة كمرصوف يف السنة الحالية

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

6,209

5,874

إن الحد األدىن ملدفوعات التأجري املستقبلية مبوجب عقود التأجري التشغييل غري القابلة لإللغاء كام يف  31مارس هي كام ييل:

خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة ولكن ليس أكرث من خمس سنوات

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

7,144
13,045
20,189

6,863
13,726
20,589

الرشكة كمؤجر

خالل السنة املنتهية يف  31مارس  ،2010قامت الرشكة بإعادة إنشاء املرافق يف الرصيف الجنويب لغرض استرياد الغاز الطبيعي
املسال لصالح وزارة الكهرباء واملاء .استنادا إىل تعليامت من الرشكة األم ،مل يتم تسجيل أرباح أو خسائر من هذا الرتتيب بني
الرشكة األم ووزارة الكهرباء واملاء .تم إعادة تحميل التكلفة املتكبدة من قبل الرشكة مببلغ  19,174ألف دينار كويتي (:2015
 19,159ألف دينار كويتي) من قبل الرشكة.
 25إدارة المخاطر
 25.1مقدمة

متثل املخاطر جزءاً رئيسياً يف أنشطة الرشكة ولكن ُتدار هذه املخاطر بطريقة التحديد والقياس واملراقبة املستمرة وفقاً لحدود
املخاطر والضوابط األخرى .إن هذه الطريقة يف إدارة املخاطر ذات أهمية كبرية الستمرار الرشكة يف تحقيق األرباح ويتحمل
كل فرد بالرشكة مسئولية التعرض للمخاطر فيام يتعلق باملسئوليات املنوطة به داخل الرشكة .تتعرض الرشكة ملخاطر االئتامن
ومخاطر السيولة ومخاطر السوق حيث ينقسم النوع األخري إىل مخاطر أسعار السلع ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر
أسعار الفائدة .كام تتعرض الرشكة للمخاطر التشغيلية ومخاطر املدفوعات مقد ًما .ال تشمل عملية مراقبة املخاطر املستقلة
مخاطر األعامل مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وقطاع األعامل .يتم مراقبة هذه التغريات من خالل عملية التخطيط
االسرتاتيجي الخاصة بالرشكة.
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 25.2مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتامن هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف إحدى األدوات املالية عىل الوفاء بالتزامه مام يؤدي إىل تكبد الطرف
اآلخر لخسائر مالية .تتضمن املوجودات املالية التي تتعرض ملخاطر االئتامن بصورة أساسية األرصدة لدى البنوك واملدينني
التجاريني والذمم املدينة األخرى واملستحق من أطراف ذات عالقة والذمم املدينة طويلة األجل املستحقة من الرشكة األم.
إن الرشكة لديها أيضاً سياسات وإجراءات مطبقة للحد من حجم التعرض ملخاطر االئتامن من أي طرف مقابل ومراقبة
تحصيل املدينني بصورة مستمرة .تحد الرشكة من مخاطر االئتامن فيام يتعلق باألرصدة لدى البنوك من خالل التعامل مع
البنوك جيدة السمعة فقط .باإلضافة إىل ذلك ،يتم مراقبة الذمم املدينة بصورة مستمرة مام يؤدي إىل أن يكون تعرض الرشكة
ملخاطر الديون املعدومة غري جوهري.

مجمل الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن

ينتج تعرض الرشكة ملخاطر االئتامن من عجز الطرف املقابل ،بحيث يعادل الحد األقىص للتعرض للمخاطر القيمة الدفرتية
لهذه األدوات .عندما يتم تسجيل املوجودات املالية بالقيمة العادلة ،فإنها متثل الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن وليس
الحد األقىص للتعرض للمخاطر الذي ميكن أن ينشأ يف املستقبل نتيجة للتغريات يف القيمة .تتحمل الرشكة مخاطر االئتامن
عىل الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى واملستحق من أطراف ذات عالقة والذمم املدينة طويلة األجل املستحقة
من الرشكة األم التي تعترب رشكة مملوكة للحكومة.
يوضح الجدول التايل مجمل الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن للموجودات املالية قبل احتساب تأثري تخفيف مخاطر
االئتامن.

ذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من الرشكة األم
ذمم تجارية مدينة
ذمم مدينة أخرى
مستحق من أطرف ذات عالقة
أرصدة لدى البنوك ونقد
إجاميل الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن قبل تخفيف مخاطر االئتامن

2016
ألف

2015
ألف

دينار كويتي

دينار كويتي

130,000
26,805
15,539
1,641,895
16,966
1,831,205

130,000
26,289
13,179
1,080,609
66,350
1,316,427

يستند التعرض ملخاطر االئتامن املبنية أعاله إىل صايف القيمة الدفرتية كام هو مدرج يف بيان املركز املايل.
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يوضح الجدول التايل القيمة الدفرتية لألطراف املقابلة الرئيسية يف تاريخ التقارير املالية:

الرشكة األوىل لتسويق الوقود ش.م.ك.
رشكة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.
وزارة الدفاع ،الكويت
وزارة الداخلية ،الكويت

2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

8,814
8,557
4,787
215

10,528
10,248
2,284
187

الضامن والتعزيزات االئتامنية األخرى

ال يوجد لدى الرشكة أي ضامن أو تعزيزات ائتامنية أخرى مقابل أي موجودات مالية يف  31مارس  2016و 31مارس .2015

الجدارة االئتامنية للموجودات املالية

تدير الرشكة الجدارة االئتامنية من خالل الرجوع إىل تصنيفات االئتامن الخارجية (يف حالة توفر ذلك) أو املعلومات التاريخية
بشأن معدالت إخفاق الطرف املقابل .تتمثل أغلبية الذمم املدينة للرشكة يف املبالغ املستحقة من مؤسسات حكومية.
 25.3مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الرشكة لصعوبة يف توفري األموال لتلبية التزاماتها املرتبطة باألدوات املالية .من املمكن
أن تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة عىل بيع األصل املايل بصورة رسيعة مبا يقارب قيمته العادلة .تدير الرشكة مخاطر
السيولة من خالل توفري األموال الكافية واالحتفاظ بتسهيالت االقرتاض من الرشكة األم واملراقبة املستمرة للتدفقات النقدية
املتوقعة والفعلية ومطابقة قامئة استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.
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يلخص الجدول التايل قامئة استحقاق مطلوبات الرشكة استنادا إىل التزامات السداد التعاقدية غري املخصومة:
خالل
 3أشهر
ألف
دينار كويتي

 3إىل 12
أشهر
ألف
دينار كويتي

 1إىل 5
سنوات /غري
محددة املدة
ألف
دينار كويتي

 31مارس 2016

املجموع
ألف
دينار كويتي

دفعات متويل مقدما مستحقة إىل الرشكة األم
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
ذمم تجارية دائنة
دائنون آخرون ومرصوفات مستحقة
مستحق إىل طرف ذي عالقة

-    
-    
5,617
-    
21,267

-    
-    
-    
577,946
-    

3,606,708
224,456
-    
-    
-    

3,606,708
224,456
5,617
577,946
21,267

اإلجاميل

26,884

577,946

3,831,164

4,435,994

خالل
 3أشهر
ألف
دينار كويتي

 3إىل 12
أشهر
ألف
دينار كويتي

 1إىل 5
سنوات /غري
محددة املدة
ألف
دينار كويتي

املجموع
ألف
دينار كويتي

-    
-    
3,119
-    
-    
32,119
35,238

-    
-    
-    
254,207
43,946
-    
298,153

3,569,249
189,762
-    
-    
-    
-    
3,759,011

3,569,249
189,762
3,119
254,207
43,946
32,119
4,092,402

 31مارس 2015

دفعات متويل مقدما مستحقة إىل الرشكة األم
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
ذمم تجارية دائنة
دائنون آخرون ومرصوفات مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
مستحق إىل طرف ذي عالقة
اإلجاميل
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 25.4مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغريات يف أسعار السوق مثل أسعار السلع وأسعار رصف العمالت األجنبية عىل حجم
إيرادات الرشكة أو قيمة ما لديها من أدوات مالية .تهدف إدارة مخاطر السوق إىل إدارة ومراقبة االنكشاف ملخاطر السوق
يف إطار الحدود املقبولة مع تحقيق أعىل عائد يف الوقت نفسه.
إن أنشطة الرشكة تعرضها بشكل رئييس للمخاطر املالية الناجمة عن التغريات يف أسعار السلع ومعدّالت رصف العمالت
األجنبية.
 25.4.1مخاطر أسعار السلع

إن تق ّلب أسعار املنتجات النفطية واملنتجات املك ّررة يعترب أمراً شائعاً يف بيئة أعامل الرشكة نظراً ألن مشرتيات الرشكة من
النفط الخام ومبيعاتها من املنتجات املكررة من/إىل الرشكة األم تستند إىل أسعار السلع العاملية وفقاً التفاق توريد تجاري.
يتأ ّثر هامش أسعار التكرير للرشكة بالتق ّلبات غري التناسبية يف أسعار النفط الخام واملنتجات املكررة .ال تستخدم الرشكة
األدوات املشتقة سواء إلدارة تلك املخاطر أو ألغراض املضاربة.
 25.4.2إدارة مخاطر العمالت األجنبية

تقوم الرشكة بإمتام بعض املعامالت املسجلة بعمالت أجنبية ومن ثم نشأ االنكشاف ملخاطر تقلبات أسعار الرصف .يتم إدارة
االنكشافات ملخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية يف إطار مؤرشات السياسات املعتمدة .إال أن تعرض الرشكة وحساسيتها
ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهري.
 25.5مخاطر التشغيل

إن مخاطر التشغيل هي مخاطر التعرض لخسائر نتيجة لتعطل األنظمة أو الخطأ البرشي أو الغش أو األحداث الخارجية.
عند فشل ضوابط الرقابة يف األداء ،ميكن أن تؤدي مخاطر التشغيل إىل الرضر بالسمعة أو تداعيات قانونية وتنظيمية أو تكبد
خسارة مالية .ال تستطيع الرشكة أن تتوقع استبعاد كافة مخاطر التشغيل ،ولكنها تستطيع إدارة هذه املخاطر من خالل إطار
مراقبة ومن خالل مراقبة مخاطر التشغيل والتعامل معها .تتضمن ضوابط الرقابة فاعلية عمليات فصل الواجبات وحقوق
الوصول والتفويض وإجراءات املطابقة وتوعية املوظفني وعمليات التقييم.
قامت اإلدارة بتنفيذ سياسات وإجراءات سليمة وآمنة باإلضافة إىل التغطية التأمينية الكافية لتخفيف مخاطر التشغيل.
 25.6مخاطر المدفوعات مقدما

ً

إن مخاطر املدفوعات مقدماً هي مخاطر أن تتكبد الرشكة خسائر مالية بسبب قيام عمالئها واألطراف املقابلة بالسداد أو
طلب السداد قبل أو بعد التاريخ املتوقع .ال تتعرض الرشكة ملخاطر املدفوعات مقدماً بصورة جوهرية.
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 26القيمة العادلة لألدوات المالية
ترى اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة األدوات املالية بتاريخ التقارير املالية ال تختلف اختالفاً ماد ًيا عن قيمها الدفرتية ذات
الصلة باستثناء «الذمم املدينة طويلة األجل املستحقة من الرشكة األم» و«دفعات التمويل املستحقة إىل الرشكة األم» حيث
أنه ال ميكن تحديد قيمتها العادلة بصورة موثوق منها نظراً لعدم وجود تاريخ محدد الستحقاقها.
 27إدارة رأس المال
إن هدف الرشكة الرئييس من إدارة رأس املال هو التأكد من املحافظة عىل معدالت رأس املال الجيدة لدعم األعامل التي تقوم
بها وتحقيق أعىل قيمة يحصل عليها املساهم .تقوم الرشكة بإدارة هيكل رأس املال وإجراء تعديالت عليه يف ضوء التغريات
يف الظروف االقتصادية .وللمحافظة عىل هيكل رأس املال أو تعديله ،قد تقوم الرشكة بإصدار أسهم جديدة.
مل يتم إجراء تغيريات يف األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتني املنتهيتني يف  31مارس  2016و 31مارس .2015
تراقب الرشكة رأس املال باستخدام معدل اإلقراض وهو صايف الدين مقسوما ً عىل إجاميل رأس املالُ .تدرج الرشكة ضمن صايف
الدين دفعات التمويل مقدما املستحقة إىل الرشكة األم والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى واملرصوفات املستحقة
وتوزيعات األرباح املستحقة واملستحق إىل أطراف ذات عالقة ناقصا األرصدة لدى البنوك والنقد .يتضمن رأس املال حقوق
امللكية الخاصة مبساهم الرشكة.
2016
ألف
دينار كويتي

2015
ألف
دينار كويتي

دفعات متويل مقدما مستحقة إىل الرشكة األم
ذمم تجارية دائنة
دائنون آخرون ومرصوفات مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
مستحق إىل أطراف ذات عالقة
ناقصا :أرصدة لدى البنوك ونقد
صايف الدين

3,606,708
5,617
577,946
-    
21,267
)(16,966
4,194,572

3,569,249
3,119
254,207
43,946
32,119
)(66,350
3,836,290

إجاميل رأس املال
رأس املال وصايف الدين
معدل االقرتاض

1,903,093
6,097,665
%68.8

399,699
4,235,989
%90.56
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 28ارتباطات رأسمالية
كام يف تاريخ التقارير املالية ،عىل الرشكة التزامات مقابل إنفاق رأساميل مستقبيل مببلغ  610,844ألف دينار كويتي
( 322,063 :2015ألف دينار كويتي) .سوف يتم متويل هذه االلتزامات من قبل الرشكة األم (إيضاح .)20
 29مطلوبات طارئة
دخلت الرشكة يف عدد من اإلجراءات واملطالبات القانونية مع املقاولني واملوردين وموظفي الرشكة .كام أن الرشكة األم
والرشكة طرف يف بعض املطالبات التي تنشأ خالل سياق األعامل العادي .ويف بعض هذه اإلجراءات واملطالبات القانونية،
تعترب تكلفة الحلول التي ميكن التوصل إليها أو التعويضات املطالب بها تكلفة جوهرية.
ال ميكن تحديد النتيجة النهائية لإلجراءات القانونية واملطالبات املشار إليها يف هذا اإليضاح بصورة مؤكدة .ترى اإلدارة أن
النتيجة النهائية لن يكون لها تأثري مادي عىل نتائج العمليات للسنة.
 30أحداث الحقة
أبرمت الرشكة يف  28أبريل  2016عقود قروض تجارية وإسالمية مببلغ  710,000ألف دينار كويتي و  490,000ألف دينار
كويتي عىل التوايل لتسهيل املرصوفات الرأساملية للمرشوعات الجديدة.
يستحق التمويل التجاري عىل أقساط دورية عىل مدى فرتات زمنية متغرية وباستحقاقات متتد إىل  2026كام تحمل معدل
فائدة متغرية بنسبة  %1سنو ًيا فوق معدل الخصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي.
يستحق التمويل اإلسالمي عىل أقساط دورية عىل مدى فرتات زمنية متغرية وباستحقاقات متتد إىل  2026مبتوسط معدل ربح
بنسبة  %1سنو ًيا فوق معدل الخصم املعلن من قبل بنك الكويت املركزي.
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شكر وتقدير
يتقدم مجلس إدارة الرشكة بالشكر والتقدير إىل حرضة صاحب
السمو الشيخ  /صباح األحمد الجابر الصباح أمري البالد لرعايته
الكرمية للرشكة .وإىل سمو الشيخ  /نواف األحمد الجابر الصباح
ويل العهد وسمو الشيخ  /جابر املبارك الحمد الصباح رئيس مجلس
الوزراء لحرصهام الدائم عىل دعم تطور الرشكة وازدهارها .كام يتقدم
املجلس بالشكر إىل السادة الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة
مؤسسة البرتول الكويتية واملسؤولني ملساعدتهم عىل تسهيل أعامل
الرشكة .ويأمل املجلس أن تستمر هذه الرعاية وهذا الدعم ملا فيه
صالح االقتصاد الوطني ومصلحة البالد.

كام تتقدم دائرة العالقات العامة واإلعالم بالشكر والتقدير من الزمالء :عيل حسني أكرب (رئيس
وردية  -مصفاة ميناء األحمدي) ،يوسف منصور القالف (مهندس أول إدارة محفظة وبرامج
املشاريع  -دائرة مساندة اإلدارة) ،معاذ أحمد األنصاري (مهندس التدقيق والتنسيق  -دائرة األمن
واإلطفاء) ،ملساهمتهم القيمة يف تقديم الصور الخاصة بالتقرير السنوي.
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