ملزيد من املعلومات الرجاء مسح الرمز

شركة البترول الوطنية الكويتية

2

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

شركة البترول الوطنية الكويتية

3

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

المحتوى
كلمة الرئيس التنفيذي

08

محطات بارزة خالل السنة المالية 2020 / 2019

10

المؤشرات الرئيسية

11

التكرير وإسالة الغاز

14

التسويق المحلي

22

المشاريع الرأسمالية

28

الصحة والسالمة والبيئة

38

إنجازات ومبادرات لتحسين األداء

48

التدريب والتطوير الوظيفي

54

المسؤولية االجتماعية

64

التقرير المالي

74

4

شركة البترول الوطنية الكويتية

5

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد /حمزة عبداهلل بخش
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /يوسف عبداهلل اليتيم

السيد /وليد خالد البدر

نائب رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

السيد /عبدالناصر يوسف الفليج

السيد /سعد ادهيليس بوخوصه

السيد /بدر أحمد المنيفي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

6

السيدة /نادية بدر حجي

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

اإلدارة العليـــا
السيد /وليد خالد البدر
الرئيس التنفيذي

السيد /فهد الحميدي الديحاني

السيد  /عبداهلل فهاد العجمي

نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء األحمدي

نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع

السيد /خالد علي الخياط
نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية

السيد /غانم ناصر العتيبي

السيدة  /وضحة أحمد الخطيب

السيد  /عبدالعزيز أحمد الدعيج

نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود

نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبداهلل

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة

السيد  /عاهد عبداهلل الخريف
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية والتجارية

7

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

كلمة الرئيس التنفيذي
إن هذه المرحلة تتميز بتحديات ذات طبيعة خاصة ،فلدينا اآلن
تقنيات جديدة متطورة ،وأنا على ثقة تامة بموظفينا الذين
أمضوا الفترة السابقة في تدريب متواصل الكتساب المعرفة
والمهارات العالية فنيًا وإداريًا ،لضمان تشغيل وحداتنا اإلنتاجية
الجديدة بكل كفاءة وفق طاقتها المرسومة ،وبأعلى درجات
االعتمادية والسالمة من دون أي توقفات.

أود في بداية عرض التقرير المالي للسنة المالية 2020/2019
أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لجميع العاملين في شركة
البترول الوطنية الكويتية بعد التدشين الناجح لجميع وحدات
حزمة مصفاة ميناء األحمدي في مشروع الوقود البيئي ،وبدء
الوحدات اإلنتاجية العمل بكامل طاقتها .وأيضًا القتراب حزمتي
مصفاة ميناء عبداهلل من االنتهاء ،بعد أن وصلت نسبة التنفيذ
في الحزمة األولى إلى  ،% 98,11وإلى  % 99,83في الثانية ،وذلك
بحلول نهاية العام المالي .2020/2019

نحن ندرك جيدًا أنه يتوجب علينا التركيز على تعزيز قدراتنا البشرية
الوطنية إلدارة مرافقنا الحيوية ،التي هي عماد اقتصاد الوطن،
كي نحقق أعلى مردود من ثروتنا النفطية.

وتجدر اإلشارة إلى أننا نجحنا هذا العام في تدشين وحدات
مهمة في مصفاة ميناء عبداهلل ضمن المشروع ،مثل وحدة
إنتاج الديزل  ،216التي ستنتج ديزل بمحتوى كبريتي منخفض جدًا
متوافقًا مع االشتراطات العالمية.
وبذلك تبدأ مرحلة جديدة أمامنا جميعًا إلدارة وتشغيل جميع
وحدات هذا المشروع الحيوي الضخم ،الذي ننتظر أن يحقق فوائد
على عدة مستويات ،أهمها :رفع قدراتنا التحويلية ،وزيادة القيمة
المضافة للثروة الكويتية ،وتعزيز هامش الربح ،إضافة إلى إنتاج
مواد نظيفة قليلة األثر السلبي على البيئة ،والتي سترفع من قدراتنا
التنافسية ،بما يسمح لنا بدخول أسواق جديدة.

وانطالقًا من حرصنا المستمر على أن تكون شركة البترول الوطنية
الكويتية جهة جاذبة للعمالة الوطنية ،تم هذه السنة تعيين
 217موظفًا جديدًا ،منهم  192موظفًا كويتيًا .ومن المؤشرات
اإليجابية أن  73موظفًا قد استكملوا تدريبهم على برنامج
التدريب على العمل المنظم ( )SOJTخالل هذه السنة ،ليبلغ
إجمالي عدد الذين استكملوا تدريبهم منذ تأسيس البرنامج 800
موظفًا ،مما يدل على أننا أصبحنا نمتلك اآلن كادرًا كفؤًا يتمتع
بالمهارات الفنية والعملية المتخصصة ،وهو ما يجعلنا على ثقة
بأن مرافقنا الجديدة ستدار بأيد أمينة ومقتدرة.

كما تمضي األعمال في تنفيذ مشروع خط الغاز الخامس ،وهو
مشروع حيوي آخر للنهوض بصناعة النفط الكويتية ،وإمداد
األسواق المحلية والعالمية بالطاقة النظيفة ،وننتظر أيضًا
تدشينه قبيل نهاية هذا العام المالي.

وألن الشركة تضع سالمة العاملين في مقدمة أولوياتها ،فقد
أثمرت إجراءاتها وتدابيرها ونظمها االحترافية عن خلو السنة
المالية من الحوادث الجسيمة ،ونشعر بارتياح ألن معدل خطورة
اإلصابات وإضاعة الوقت خالل السنوات الثالث الماضية قد شهد
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منحى تنازليًا ،بفضل من اهلل عز وجل ،ثم بجهود ومستوى التزام
جميع العاملين.

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

استهالكها وتخفيض نفقاتها ،مما يحقق فوائد بيئية عديدة،
وقد واصلت الشركة اهتمامها بالمحافظة على البيئة وجودة
الهواء عبر منظومة من المشاريع ،ومنها مشروع الوقود البيئي.

مما يؤسف له أن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد،)19-
قد وقع أثناء فترة التحضير لالحتفال بتدشين وحدات المشروع في
مصفاة ميناء األحمدي ،مما اضطرنا لتأجيله إلى وقت الحق.

وقد قمنا بتركيب ألواح طاقة شمسية في  10محطات تعبئة
وقود ،لتوفير طاقة كهربائية متجددة ،كما تعمل الشركة أيضًا
على إدخال مفهوم الطاقة المتجددة ضمن مشروعها لبناء 99
محطة وقود تعبئة جديدة في مختلف مناطق الكويت.

وبالرغم من خطورة هذا الفيروس ،وضرورة االلتزام بقواعد
صحية صارمة لمنع انتشاره ،إال أن أعمالنا التشغيلية استمرت كما
هو مخطط لها ،لضمان تلبية كل احتياجات السوقين المحلي
والعالمي من اإلمدادات النفطية.
وأتى هذا الوباء في وقت كانت األسواق النفطية العالمية تمر
بفترة من التقلبات وعدم اليقين ،األمر الذي فاقم الوضع ،وأدى
إلى انهيار أسعار النفط بشكل حاد ووصولها لمستويات منخفضة
جدًا ال سابق لها ،وبما يهدد استقرار صناعة النفط لفترة طويلة.

وانعكاسًا لالهتمام العالي بمسؤوليتها االجتماعية ،وفي
خطوة هي األولى من نوعها على مستوى دولة الكويت
ومنطقة الخليجّ ،
شكلت الشركة لجنة للرعاية االجتماعية،
لتعريف العاملين األجانب في مشاريعها بحقوقهم ،ونفذت
جوالت في مواقع مشروع الوقود البيئي ،الذي يضم نحو 50
ألف عامل ،وقامت بعمليات تدقيق دورية على أماكن العمل
والسكن ،لضمان توفير بيئة عمل الئقة ومستقرة.

وغني عن القول أن انخفاض أسعار النفط يعرض قطاعنا النفطي
واقتصادنا لمخاطر ال حصر لها ،تتطلب منا جميعًا اتخاذ إجراءات
لم يسبق أن شهدناها للحد من اإلنفاق غير الضروري ،لذا علينا
تغيير ترتيب أولوياتنا ،ووضع أسس جديدة ألعمالنا وممارساتنا
في كل األقسام ،وعلى كل المستويات ،سواء منها على
مستوى الشركة ،أو الموظف.

وفي محطة مهمةّ ،
وقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول
الكويتية على سياسة االستدامة ،التي تلتزم بها المؤسسة
وشركاتها التابعة .وتُظهر هذه السياسة مسؤولية الشركة
في تعزيز االقتصاد الوطني ،وجهودها في تحسين مستويات
السالمة والمحافظة على البيئة ،واعتبار االستدامة جزءًا
متكام ً
ال في كل أعمالها.

لقد حققنا هذا العام معدل تكرير بلغ  619ألف برميل يوميًا،
وهو أقل من العام الماضي ،بسبب توقف بعض الوحدات
اإلنتاجية لتشغيل الوحدات الجديدة التابعة لمشروع الوقود
البيئي ،في حين بلغ معدل لقيم الغاز  1,682مليون قدم مكعبة
في اليوم ،وبذلك حققنا إجمالي مبيعات لمنتجات الشركة بلغ
 6,882مليون دينار كويتي في هذا العام ،مقابل  8,918مليون
دينار كويتي خالل العام الماضي.

وفي الختام ،وبالرغم مما تمر به صناعة النفط من عدم استقرار،
إال أن التفاؤل يغمرنا بتحقيق مستقبل مزدهر للشركة وألجيال
الكويت القادمة ،وما حققناه في هذه السنة المالية يؤكد
أن جميع العاملين في الشركة قد أدوا واجبهم بكل مهنية
وكفاءة عالية ،وبذلوا جهودًا مخلصة في كل مواقعهم.
وال يسعني هنا إال أن أعبر ،باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا ،عن جزيل االمتنان والتقدير لهم ،متمنيًا استمرار
هذا العطاء المتميز.

وقد قمنا هذا العام بافتتاح  5محطات تعبئة وقود جديدة في
مدينتي صباح األحمد ،وجابر األحمد الجديدتين ،وفي شمال غرب
الصليبيخات ،والتي تشكل جزءًا من خطتنا لبناء محطات جديدة
وعصرية في مختلف أرجاء الكويت ،لخدمة مناطق التوسع السكني
الجديدة ،وتخفيف االزدحام داخل محطات التعبئة.

واهلل ولي التوفيق.

وال تزال جهودنا في الحفاظ على البيئة تحتل حيزًا مهمًا في
استراتيجيتنا وقيمنا ،وتعكف الشركة اآلن على تأسيس نظام
فعال إلدارة الطاقة ،وتطبيق منهجية مستمرة للحد من

وليد خالد البدر
الرئيس التنفيذي
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التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

 -تشغيل كامل وحدات مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء األحمدي.

محطات بارزة خالل
السنة المالية
2020/2019

 تنفيذ  % 98.11من الحزمة األولى ،و % 99.83من الحزمة الثانيةمن مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبداهلل.
 تدشين وتشغيل وحدة إنتاج الديزل رقم  216في مصفاة ميناءعبداهلل ،ووحدة إنتاج الديزل منخفض الكبريت رقم  144في
مصفاة ميناء األحمدي.
 افتتاح  5محطات تعبئة وقود جديدة في مدينتي صباح األحمد،وجابر األحمد الجديدتين ،وشمال غرب الصليبيخات.
 تدشين مشروع توسعة مستودع األحمدي. بلغ إجمالي مبيعات الشركة  6,882مليون دينار كويتي. -بلغ إجمالي إيرادات الشركة  7,549مليون دينار كويتي.

إيرادات الشركة

7,549
مليون دينار كويتي

تنفيذ

% 99.83

من الحزمة الثانية من مشروع الوقود
البيئي في مصفاة ميناء عبداهلل
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المؤشرات الرئيسية
2018/2017

2019/2018

2020/2019

امل�ؤ�شرات املاليــــة (مليون دينار كويتي)
�إجمايل مبيعات منتجات ال�شركة

7,052.0

8,918.0

6,882.0

146.1

174.9

157.8

-

144.6

498.4

�إجمايل مبيعات الت�سويق املحلي*

529.0

566.6

581.1

�صايف ربح ال�شركة

134.6

()213.1

()61.8

�إجمايل امل�صروفات الت�شغيلية

686.4

816.7

718.8

امل�صروفات الر�أ�سمالية

1,098.0

549.3

436.6

التغريات يف جمموع الأ�صول الثابتة

2,012.6

881.2

64.9

�إجمايل مبيعات "كافكو"
�إجمايل مبيعات ال�شركة الكويتية للعطريات

معدل لقيم النفط اخلام (�ألف برميل/اليوم)

م�صفاة ميناء عبداهلل

270.7

270.6

256.2

م�صفاة ميناء الأحمدي

396.3

421.8

363.2

املجمـــوع

667.0

692.4

619.4

املبيعـــات

�إجمايل املنتجات امل�صدرة للأ�سواق العاملية )�ألف طن مرتي(

25,503.0

27,508.2

22,964.6

وقــود للت�سويق املحلي )مليون لرت(

6,558.0

6,851.8

6,916.7

وقود لوزارة الكهرباء واملاء )مليون لرت(

7,405.6

6,707.4

6,848.3

147,6

229.7

301.0

بتيومني )�ألف طن مرتي(
القوى العاملـــــة

القوى العاملة يف نهاية ال�سنة املالية * *

6,209

6,378

6,322

* ت�شمـل مبيعـات املنتجات البرتولية يف ال�سوق املحليـة ،مبيعات حل�ساب م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،بالإ�ضافة �إلى املبيعات حل�ساب ال�شركة.
** ت�شمل القوى العاملة لل�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود وعددهم احلايل  58موظف ًا ،باملقارنة مع  66موظف ًا ح�سب امليزانية.
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التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

استراتيجية شركة البترول الوطنية الكويتية 2040 -
بعد �أن �أطلقت ال�شركة ا�سرتاتيجيتها  ،2040توافق ًا مع ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،والتي تهدف �إلى تعزيز قدرات
ال�شركة وكفاءتها الت�شغيلية ،فقد متت مراجعة هذه اال�سرتاتيجية مع الأخذ بعني االعتبار ال�صعوبات املتزايدة �أمام �صناعة
النفط عموم ًا ،والتكرير خ�صو�ص ًا ،يف ظل انخفا�ض هوام�ش الربح ،والتقلبات احلادة يف الأ�سواق النفطية العاملية ،واملرتافقة
بتعاظم التناف�سية.
و�أهم النقاط التي ت�ضمنتها اال�سرتاتيجية ،تتمثل بزيادة القدرة التكريرية للقطاع النفطي الكويتي �إلى  1.4مليون برميل يومي ًا
يف عام  ،2020و 1.6مليون برميل يف .2025
كما تهدف اال�سرتاتيجية �إلى �إنتاج منتجات برتولية عالية اجلودة منخف�ضة املحتوى الكربيتي ،وذلك توافقا مع الت�شدد املتزايد
يف ال�شروط البيئية يف خمتلف �أنحاء العامل ،الأمر الذي يف�سح املجال �أمام منتجاتنا للتو�سع يف �أ�سواق عاملية جديدة ،ويف ذات
الوقت تزويد ال�سوق املحلي بجازولني نظيف خم�ص�ص لل�سيارات ،وغريه من املنتجات النظيفة التي ت�ساهم �إلى حد كبري يف حماية
البيئة الكويتية.
ومن النقاط املحورية الأخرى يف ا�سرتاتيجية  2040كان تعزيز القدرة التحويلية لل�شركة عرب حتويل زيت الوقود والنفط
املتبقي منخف�ض القيمة �إلى منتجات عالية القيمة ،مما يحقق عوائد مالية �إ�ضافية للخام الكويتي.

اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ

التعامل ع أساس الثقة مع

الام بأسمى أخقيات

العمل واحام والصدق

اﻻﺑﺘﻜﺎر

تطوير وتطبيق مفاهيم
وطرق وأساليب عمل مبتكرة
لمواجهة التحديات وخلق
قيمة مضافة
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اﻟﺘﻤﻴﺰ

اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ

تشجيع 
اداء العا© والتطور
المستمر واهتمام بتلبية
احتياجات العمء


المشك بمصالح
اهتمام
بجزء منها
المؤسسة ككل وليس ٍ
وضمان تحقيق التناغم للوصول
إ© أهداف المؤسسة والدولة

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

وت�شمل اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا االرتقاء باالعتمادية ،وت�شغيل م�صايف ومرافق ال�شركة ب�أق�صى طاقتها ،وذلك عن طريق احلد من
التوقفات غري املجدولة ،ومنع وقوع احلوادث من �أي نوع �أو م�ستوى ،وا�ستخدام الطاقة بكل �أ�شكالها بكفاءة عالية ،مع التو�سع يف
ا�ستخدام الطاقة البديلة يف خمتلف مرافق ومن�ش�آت ال�شركة.
ومن الأهداف الرئي�سية يف ا�سرتاتيجية  ،2040تعميق التكامل بني خمتلف �شركات القطاع النفطي ،ال�سيما بني �صناعتي :التكرير،
والبرتوكيماويات ،مما مينح املنتجات البرتولية الكويتية قدرات تناف�سية �أقوى ،نتيجة تخفي�ض النفقات يف خمتلف مراحل الإنتاج.
وقد مت حتديث التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية  ،2040يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه نتائج املراجعات الدورية التي
تقوم بها امل�ؤ�س�سة ،للوقوف على �صحة الأ�سا�سات واالفرتا�ضات التي ُبنيت عليها التوجهات اال�سرتاتيجية ،ومدى ت�أثرها باملتغريات
الداخلية واخلارجية.
ووافق جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية واملجل�س الأعلى للبرتول على التوجهات اجلديدة ،ومت حتديث ا�سرتاتيجية ،2040
اخلا�صة بقطاع التكرير والبرتوكيماويات.
وقد �شاركت �شركة البرتول الوطنية الكويتية يف هذا التحديث من خالل اللجان املتعددة على كافة امل�ستويات ،كما تر�أ�ست قطاع
التكرير والت�سويق والبرتوكيماويات يف هذا العمل ،مع وجود ممثلني من �شركات القطاع الأخرى.

اﻟﺸﺮاﻛﺔ

بناء العقات 
ال¼ من
شأنها دعم النمو وتعزيز

التم التشغي
والمحافظة عليها

اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ
اﻟﺒﺸﺮي

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻣﻦ
واﻟﺒﻴﺌﺔ

خلق بيئة عمل تضمن تطوير

العامل ونموهم الوظيفي
إيجا ºع
وتحفزهم بشكل ¹
المساهمة  تحقيق نجاح 
مشك
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احام البيئة والحفاظ ع

السمة وامن وتوف بيئة عمل
صحية  مواقع عمليات المؤسسة

اﻻﻋﺘﺰاز

خلق الرضا الوظيفي ع مستوى

العامل وتعزيز حس الوء
وانتماء للمؤسسة

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

الفصل األول

التكرير وإسالة الغـاز

ا�ستمرت م�صفاتا ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل بتنفيذ املهام
املحددة بكفاءة عالية ،مع االلتزام بتحقيق �أرفع م�ستويات
االعتمادية واتباع دقيق لنظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وقد مت االنتهاء من عمليات الربط مع وحدات م�شروع الوقود
البيئي يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،يف حني �أو�شكت هذه
العمليات يف م�صفاة ميناء عبداهلل على االنتهاء.
وبلغ �إجمايل الكميات املكررة يف امل�صفاتني  226.4مليون برميل،
مقارنة بـ  252.7مليون برميل يف ال�سنة املالية ال�سابقة.
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شركة البترول الوطنية الكويتية
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التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

تكرير النفط الخام
ا�ستمرت عمليات التكرير ب�أقل مما هو خمطط ،وذلك ب�سبب الت�أخر يف بع�ض وحدات م�شروع الوقود البيئي.
وقد بد�أت جميع وحدات احلزمة التابعة مل�صفاة ميناء الأحمدي بالعمل ،كما �شارفت الوحدات الإنتاجية التابعة حلزمتي م�صفاة ميناء
عبداهلل على االنتهاء.
وبلـغ معدل تكرير النفط اخلام يف م�صفاتي ال�شركة خالل ال�سنة املالية  ،2020/2019حوايل � 619.4ألف برميل يف اليوم ،وهو �أقل من
املعدل يف ال�سنة املالية  ،2019/2018والبالغ � 692.4ألف برميل يف اليوم ،ويعود �سبب االنخفا�ض �إلى ت�أخر ت�شغيل م�شروع الوقود البيئي.
وو�صل �إجمايل كميات النفط اخلام املكررة يف م�صفاتي ال�شركة �إلى  226.4مليون برميل يف ال�سنة املالية  ،2020/2019يف حني بلغ 252.7
مليون برميل يف ال�سنة املالية .2019/2018

مصفاة ميناء األحمدي
بلغ �إجمايل كميات النفط املكررة خالل ال�سنة املالية  ،2020/2019حوايل  132.6مليون برميل ،مقارنة بـ  154.0مليون برميل خالل
ال�سنة املالية ال�سابقة ،وذلك مبعدل لقيم بلغ � 363.2ألف برميل يف اليوم ،مقابل � 421.8ألف برميل يف اليوم يف ال�سنة املالية .2019/2018
بلغ �إجمايل املنتجات امل�صدرة من م�صفاة ميناء الأحمدي خالل هذه ال�سنة حوايل � 8,418ألف طن مرتي ،كما مت ت�صدير حوايل 623.3

�ألف طن مرتي من الكربيت.

مصفاة ميناء األحمدي
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التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

إنجازات حققتها مصفاة ميناء األحمدي
مت وبنجاح بدء العمل يف جميع وحدات م�شروع الوقود البيئي بحزمة م�صفاة ميناء الأحمدي ،ومت ت�شغيلها مع االلتزام الدقيق با�شرتاطات
ال�صحة ال�سالمة والبيئة ،و�أهم هذه الوحدات:
وحدة �إنتاج الديزل منخف�ض الكربيت رقم  144بن�سبة (.)ppm 10وحدة معاجلة الغاز البرتويل امل�سال رقم  ،125التي ت�ساهم يف حت�سني نوعية الغاز امل�سال ،عرب تخفي�ض ن�سبة الأوليفينات�إلى (.)ppm 100
وحدة ف�صل الأيزوبينتان  ،137ووحدة معاجلة الأيزوبينتان  138يف م�صنع الغاز ،وت�ساهم هاتان الوحدتان يف تطويراملنتج النهائي عن طريق مزج الأيزوبينتان لتح�سني الأوكتان يف منتج اجلازولني.
وحدة التقطري الفراغي رقم  ،183والتي �ست�ساهم يف تعزيز �إمكانيات ال�شركة الت�شغيلية ورفع طاقتها التحويلية.وحدة �إنتاج اجلازولني رقم .)Isomerization Unit( 107وحدة �إنتاج الفحم ،ووحدة معاجلة النافثا.متكنت م�صفاة ميناء الأحمدي من حتويل �إنتاج وقود ال�سفن ( )Bunker Fuel Oilمنخف�ض املحتوى الكربيتي من ن�سبة � % 3,5إلى  ،% 0,5وذلك متا�شي ًا مع
القوانني اجلديدة ملنظمة املالحة العاملية ( ،)IMOمما مينح ال�شركة �أ�سبقية على �شركات التكرير الأخرى نظر ًا لتطبيق هذا القانون بدء ًا من .2020/1/1

وحدة إنتاج الجازولين 107
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التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

مصفاة ميناء عبداهلل
بلغ �إجمايل الكميات املكررة من النفط اخلام يف امل�صفاة
مليون برميل خالل هذه ال�سنة املالية ،مقارنة بـ  98.8مليون
برميل يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،وذلك مبعدل لقيم � 256.2ألف
برميل يف اليوم ،مقابل � 270.6ألف برميل يف اليوم يف ال�سنة املالية
.2019/2018
ويعود �سبب االنخفا�ض �أ�سا�س ًا �إلى �إغالق وحدتي تقطري النفط
اخلام رقم  1و 11لإجراء ال�صيانة.
93.8

وقد تـم ت�صديـر � 8,275.6ألف طن مرتي تقريب ًا من املنتجات
البرتولية عن طريق اجلزيرة ال�صناعية ،وحوايل � 509.6ألف
طن مرتي من الفحم البرتويل من امليناء التجاري يف ال�شعيبة،
و� 412.5ألف طن مرتي ل�شركة �صناعات الفحم البرتويل بوا�سطة
ال�شاحنات ،وكذلك مت تزويد ال�شركة الكويتية لإنتاج البارازيلني
بـ � 2,681.2ألف طن مرتي من النافثا.

إنجازات حققتها مصفاة ميناء عبداهلل
تد�شني وحدة �إنتاج الديزل رقم  ،216لإنتاج ديزلمنخف�ض املحتوى الكربيتي.
حتويل لقيم وحدة �إنتاج الديزل رقم  16يف م�صفاةميناء عبداهلل �إلى كريو�سني وت�شغيلها ،مما يزيد
من املرونة الت�شغيلية للم�صفاة.
�إنتاج وت�صدير ديزل منخف�ض املحتوى الكربيتي(.)ppm 10
تزويد الناقلة "�سلوى" بوقود ال�سفن ذي املحتوىالكربيتي (املنخف�ض) بن�سبة  ،% 0.5لتكون �أول
ناقلة تزود بهذا الوقود عايل النوعية ،والذي
تنتجه ال�شركة توافق ًا مع قوانني منظمة املالحة
العاملية (.)IMO
�إطالة العمر الت�شغيلي لوحدة التك�سري الهيدروجيني(� )HCR-14إلى �أربع �سنوات بد ًال من ثالث.
تطبيق برنامج حت�سني الربحية ( ،)PIPمما �أدى �إلىمكا�سب مالية مهمة بلغت  117مليون دوالر �أمريكي.

مصفاة ميناء عبداهلل
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التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

تد�شني نظام الت�صريف الذاتي يف عدة خزاناتيف امل�صفاة ،مما ي�ساهم يف احلد من �إنتاج املخلفات
النفطية ،واملاء امللوث ،وتخفي�ض الروائح ال�ضارة.
البدء بدرا�سة املياه اجلوفية �ضمن حرم امل�صفاة،وذلك بالتعاون من معهد الكويت للأبحاث العلمية،
ومت حفر بئر ال�ستخراج هذه املياه ،ودرا�سة تلوثها
باملنتجات النفطية ،وحتديد خطة املعاجلة.
اكتمال درا�سة اجلدوى والت�صميم الهند�سي لتقييمدقة مرافق جزيرة ميناء عبداهلل.

إنتاجية المصفاتين
بلغ �صايف املنتجات البرتولية خالل ال�سنة املالية ،2020/2019
التي �أنتجتها م�صفاتا ال�شركة  30.8مليون طن مرتي ،مقارنة
بحوايل  34.5مليون طن مرتي يف ال�سنة املالية  ،2019/2018كما
هو مف�صل �أدناه:
وحدة الديزل منخفض الكبريت بمصفاة ميناء األحمدي

املنتـج

الإنتــاج ال�سنوي 2020/2019

الإنتــاج ال�سنوي 2019/2018

طن مرتي × 1000

%

طن مرتي × 1000

%

نافثا /بنزين �سيارات /ريفورمات

6,718.4

21.4

7,352.5

21.0

كريو�سني /وقود طائرات

5,849.3

18.6

6,899.1

19.7

زيت الغاز /ديزل

7,898.8

25.1

8,750.1

25.0

زيت الوقود /خملفات

7,415.3

23.6

8,370.6

23.9

منتجات �أخرى *

2,895.5

9.2

3,097.7

8.8

�صايف �إجمايل املنتجات

30,777.3

97.9

34,470.0

98.4

671.6

2.1

585.9

1.6

31,448.9

100

35,055.9

100

امل�ستهلك /فاقد
الإجمايل

* ت�شمل الغازات البرتولية امل�سالة من امل�صايف والكربيت والفحم البرتويل والبتيومني بالإ�ضافة �إلى غاز الربوبيلني.
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التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

ويو�ضح الر�سم البياين التايل الكميات املنتجة يف ال�سنة املالية  ،2020/2019باملقارنة بالكميات املنتجة يف ال�سنة املالية :2019/2018

مصنع إسالة الغاز
بلغ لقيم الغاز امل�سال يف خطوط الغاز الأربعة  616مليار قدم مكعبة يف اليوم خالل ال�سنة املالية  ،2020/2019مقابل  657مليار قدم مكعبة
يف .2019/2018
بلغ معدل اللقيم خالل هذه ال�سنة  1,682.5مليون قدم مكعبة يف اليوم ،مقابل حوايل  1,799.2مليون قـدم مكعبة فـي اليوم خالل ال�سنة
املالية  ،2019/2018ويعرب هذا املعدل عن كميات الغاز الفعلية املتاحة من احلقول وامل�صايف.
�أما كميات الربوبان والبيوتان امل�صدرة خالل هذه ال�سنة فقد بلغت � 4,868.4ألف طن مرتي ،مقابل حوايل � 5,252.1ألف طن مرتي يف
ال�سنة املالية � ،2019/2018أي بن�سبة نق�ص قدرها (.)% 7.3

إحدى وحدات مصنع إسالة الغاز
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2020/2019

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

2019/2018

 1000ﻃﻦ ﻣﺘﺮﻱ

507.7

 1000ﻃﻦ ﻣﺘﺮﻱ

2,837.8

2,292.3

535,1

3,074.0

2,408.5
1,477.4

ﻏﺎز اﻟﱪوﺑﺎن

1,640.5

6,607.5

ﻏﺎز اﻟﺒﻴﻮﺗﺎن

اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

إﺟامﱄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

7,123.0

اﻟﻐﺎز اﻟﻨﺤﻴﻞ )ﺑﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ(

نشاطات الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)
•

•حققت ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود "كافكو" خالل ال�سنة املالية � 2020/2019أرباح ًا �صافية بلغت 16.983
مليون دينار كويتي ،مقارنة بــ  18.308مليون دينار كويتي للعام املايل  ،2019/2018بانخفا�ض قدره  1.325مليون دينار
كويتي ،مبا يعادل .% 7.2

• •بلغت مبيعات ال�شركة من وقود الطائرات ( Jet A-1و )JP-8حوايل  931مليون لرت يف ال�سنة املالية  ،2020/2019مقارنة
بـ  956مليون لرت للعام املايل  ،2019/2018بانخفا�ض بلغ  25مليون لرت� ،أي .% 2.6
• •بلغ عدد الطائرات التي مت تزويدها خالل هذا العام املايل  49,985طائرة ،مقابل  50,519طائرة خالل العام املايل
 ،2019/2018بانخفا�ض وقدره .% 1.0
• •مت �إبرام  4عقود جديدة مع �أربع �شركات طريان لتزويد طائراتها بالوقود يف مطار الكويت الدويل.
• •مت توقيع عقود بقيمة  1.5مليون دينار كويتي لإ�ضافة عربات تزود بالوقود ( )Refueling Vehiclesلأ�سطول ال�شركة،
ويتوقع ا�ستالمها يف .2021
• •البدء بالأعمال اخلا�صة مب�شروع نظام �إدارة التزويد ( ،)Fuel Management Systemوهو �أمتتة جميع مراحل عمليات
ابتداء من ا�ستالم طلب التزويد ،وحتى ت�سليم الفاتورة للعميل ،بد ًال من النظام احلايل اليدوي .وميثل النظام
التزويد،
ً
اجلديد نقلة نوعية ل�شركة "كافكو" �إذ �سيتم ربطه بالأنظمة اخلا�صة باملحا�سبة و�إدارة امل�ستودعات.
• •تنفيذ م�شروع �إن�شاء وت�شغيل متديد النظام احلاب�س ( )Fuel Hydrant Systemلتزويد الطائرات مبنطقة الثالثينات،
مما �ساهم ب�إ�ضافة  13موقف ًا للطائرات يف مطار الكويت الدويل.
• •متت �إعادة الت�أهيل الكامل وت�شغيل اثنني من خزانات امل�ستودع القدمي ،حيث �ساهم هذا امل�شروع يف زيادة ال�سعة التخزينية
لوقود الطائرات ( ،)Jet A1بالإ�ضافة �إلى منح املرونة يف تزويد املطار يف حال �إيقاف التزويد من امل�ستودع اجلديد.
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الفصل الثاني

التسويق المحلي

ال تتوقف "البرتول الوطنية" عن تلبية كل احتياجات
ال�سوق املحلي من املنتجات النفطية.
وتتميز هذه ال�سنة ببدء ال�شركة بتزويد ال�سوق املحلي مبنتجات
م�شروع الوقود البيئي عالية اجلودة ذات املحتوى الكربيتي
املنخف�ض ،وخ�صو�ص ًا اجلازولني ،وزيت الوقود لإنتاج الطاقة
الكهربائية ،مما �سينعك�س �إيجابي ًا على بيئة الكويت.
وقد مت خالل ال�سنة املالية احلالية افتتاح  5حمطات
لتعبئة الوقود يف مدينتي �صباح الأحمد ،وجابر الأحمد
اجلديدتني ،و�شمال غرب ال�صليبيخات.
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مبيعات التسويق المحلي
ارتفعت مبيعات ال�سوق املحلي لل�سنة املالية  2020/2019عن ال�سنة املالية ال�سابقة .2019/2018
وتو�ضح البيانات التالية تفا�صيل مبيعات الت�سويق املحلي الفعلية خالل ال�سنة املالية احلالية مع مقارنتها ب�سابقتها:

مبيعات التسويق المحلي (مليون لرت)
السنة المالية
2020/2019

السنة المالية
2019/2018

جازولني ممتـاز )� 91أوكتني(

2,884.5

2,835.4

1.7

جازولني خ�صو�صي )� 95أوكتني(

1,550.8

1,615.0

)(4.0

48.7

49.3

)(1.1

0.0

0.05

0.0

4,484.0

4,499.8

)(0.3

163.4

169.1

)(3.4

2,269.3

2,183.0

4.0

0.0

0.04

0.0

6,916.7

6,851.9

0.9

866.4

618.1

40.2

زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء واملاء

5,981.9

6,089.4

)(1.8

�إجمايل املبيعات لوزارة الكهرباء واملاء

6,848.3

6,707.4

2.1

�إجمايل مبيعات الوقود

13,765.0

13,559.3

1.5

بيتومني )طن مرتي(

301,025.0

229,654.0

31.1

جازولني خ�صو�صي )� 98أوكتني(

جازولني

يورو4-

�إجمايل مبيعات جازولني ال�سيارات

كريو�سيـــن
زيت الغاز )لل�سوق املحلي(
زيت الغاز

يورو4-

�إجمايل مبيعات الوقود لل�سوق املحلي

زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء
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تطور المبيعات خالل السنوات 2020/2019 – 2016/2015
لوحظ ارتفاع مطرد يف مبيعات اجلازولني املمتاز (� 91أوكتني) خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،املرتافق بانخفا�ض يف مبيعات اجلازولني
اخل�صو�صي (� 95أوكتني) ،كما لوحظ ارتفاع مماثل يف مبيعات زيت الغاز� ،إال �أن الزيادة الكبرية خالل هذه ال�سنة املالية كانت يف مبيعات
مادة "البيتومني" ،التي جتاوزت � 300ألف طن مرتي� ،أي بن�سبة زيادة بحدود  % 31عن ال�سنة املالية ال�سابقة.

(مليون لرت)
املنتج

2016/2015

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

731,4

1,663.3

2,627.7

2,835.4

2,884.5

3,356,6

2,418.3

1,683.8

1,615.0

1,550.8

جازولني خ�صو�صي )� 98أوكتني(

97,1

68.6

50.8

49.3

48.7

جازولني يورو4-

0,1

0.03

0.05

0.05

0.0

4,185,2

4,150.0

4,362.3

4,499.8

4,484.0

85,1

141.0

158.0

169.1

163.4

1,761,9

1,823.0

2,038.1

2,183.0

2,269.3

0,0

0,0

0.02

0.04

0.0

�إجمايل مبيعات الوقود لل�سوق املحلي

6,063.0

6,114.0

6,558.4

6,851.9

6,916.7

زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء

1,189.3

1,061.3

711.1

618.1

866.4

زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء واملاء

7,157.0

7,097.8

6,694.6

6,089.4

5,981.9

�إجمايل املبيعات لوزارة الكهرباء واملاء

8,346.3

8,159.1

7,405.7

6,707.4

6,848.3

�إجمايل مبيعات الوقود

14,378.5

14,273.1

13,9640.0

13,559.3

13,765.0

بيتومني )طن مرتي(

95,359.0

112,877.0

147,593.0

229,654.0

301,025.0

جازولني ممتـاز )� 91أوكتني(
جازولني خ�صو�صي )� 95أوكتني(

�إجمايل مبيعات جازولني ال�سيارات
كريو�سيـــن

زيت الغاز )لل�سوق املحلي(
زيت الغاز يورو4-
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افتتاح محطة تعبئة الوقود  134في مدينة جابر األحمد

محطـات الوقود
مت يف ال�سنة املالية  2020/2019افتتاح  5حمطات تعبئة وقود جديدة يف كل من مدينة �صباح الأحمد ،ومدينة جابر الأحمد ،و�شمال
غرب ال�صليبيخات ،لي�صل �إجمايل املحطات العاملة التي متلكها "البرتول الوطنية" �إلى  48حمطة ،بالإ�ضافة �إلى حمطتني متنقلتني تعمالن
ب�صفة م�ؤقتة خلدمة املناطق التي ال توجد فيها حمطات تعبئة.
و�سيتم خالل �أ�شهر قليلة افتتاح  13حمطة �أخرى موزعة يف مناطق :الوفرة ،ومزارع العبديل ،و�سعدالعبداهلل� ،إ�ضافة �إلى مدينتي �صباح
الأحمد ،وجابر الأحمد.
كما مت االنتهاء من درا�سة اجلدوى والت�صاميم الهند�سية الأولية لإن�شاء  15حمطة تعبئة وقود جديدة ،ويجري العمل للح�صول على
الرتاخي�ص الالزمة من اجلهات احلكومية املعنية ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت طرح عطاء درا�سات اجلدوى والت�صاميم الهند�سية الأولية للمجموعة
الثالثة ،والتي تت�ضمن �إن�شاء  25حمطة وقود جديدة ،ومت تقييم العرو�ض املقدمة ،ويجري العمل حالي ًا للح�صول على املوافقات املطلوبة.
و�سيتم بناء هذه املحطات �ضمن خطة ال�شركة املمتدة خلم�س �سنوات ،لإن�شاء  99حمطة يف خمتلف �أرجاء الكويت تنفذ وفق جمموعات متالحقة.
و�صممت املحطات اجلديدة ب�شكل متميز ،وطابع ع�صري مالئم للبيئة ،ب�شكل يعك�س اهتمام ال�شركة باحلفاظ على البيئة وتوفري �أق�صى درجات ال�سالمة.
ُ
وتوفر املحطات خدمات �إ�ضافية متعددة ،مثل� :سوق مركزي ،وقطع غيار ال�سيارات ،وغريها ،وحتتوي على تقنيات تكنولوجية توفر
اخلدمات املطلوبة بكل �سهولة وي�سر .وقد بد�أت ال�شركة خدمات الدفع الإلكرتوين عرب تطبيق (.)e-petrol
وقد مت تركيب �ألواح �شم�سية يف  10حمطات تعبئة تزودها بالطاقة الكهربائية املتجددة ،مبا يكفي لتغطية  % 30من احتياجات هذه املحطات من الكهرباء.
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وتوافق ًا مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها "البرتول الوطنية" ملنع انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد (كوفيد  ،)19 -فقد مت اتخاذ
�إجراءات احرتازية يف حمطات التعبئة ،وتوزيع �إر�شادات �صحية مرتافقة مع احلد من التوا�صل املبا�شر ،كما �أوقفت ال�شركة عمليات غ�سيل
ال�سيارات يف حمطة بيان ب�شكل م�ؤقت ،و�أن�ش�أت حمطة متنقلة يف منطقة املهبولة ،التي خ�ضعت لعزل �شامل� ،إ�ضافة �إلى ذلك مت تخ�صي�ص
عدد من املحطات لتعمل خالل فرتات احلظر.
ومت افتتاح حمطة تعبئة وقود جديدة داخل م�صفاة ميناء عبداهلل ،مب�ساحة تقارب � 10آالف مرت مربع ،وتت�ضمن  12م�ضخة لتزويد
ال�سيارات بالوقود من الفئات املختلفة� ،إ�ضافة �إلى منتج زيت الغاز(الديزل) ،ومركز لغ�سيل ال�سيارات.
وهذه املحطة ذات الت�صميم الع�صري ،مزودة بوحدة ال�سرتجاع الأبخرة املتطايرة ( ،)VRUونظام جلمع البيانات اخلا�صة بالتعبئة (.)RFID

موظفو "البترول الوطنية" أثناء االحتفال بافتتاح إحدى محطات الوقود الجديدة

إحدى المحطات الجديدة بتصميمها العصري المتميز
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الفصل الثالث

المشاريع الرأسمالية

بد�أ ت�شغيل كل الوحدات الإنتاجية يف حزمة م�صفاة ميناء
الأحمدي �ضمن م�شروع الوقود البيئي ،ويتوقع �أن ينتهي قريب ًا
تنفيذ الوحدات التابعة حلزمتي م�صفاة ميناء عبداهلل.
ويعد م�شروع الوقود البيئي مرحلة فا�صلة يف �صناعة
التكرير الكويتية� ،إذ �ستتمكن "البرتول الوطنية" من �إنتاج
م�شتقات برتولية عالية اجلودة تتوافق مع �أ�شد ال�شروط
البيئية ،مما يخلق لل�شركة فر�ص ًا ت�سويقية ،وي�سمح لها
بالتو�سع يف �أ�سواق جديدة.
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توا�صل ال�شركة تنفيذ عدة م�شاريع �ضخمة� ،أبرزها م�شروع الوقود البيئي ،الذي يعترب من �أ�ضخم امل�شاريع يف تاريخ دولة الكويت ،ويت�ضمن
حتديث م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،لزيادة قدراتهما الإنتاجية ،وتعزيز االعتمادية وم�ستويات ال�سالمة ،واحلد من
االنعكا�سات البيئية لعملياتهما.
وتهدف هذه امل�شاريع �إلى تعزيز دور ال�شركة يف تطوير اقت�صاد الكويت ،و�إيجاد فر�ص عمل للكفاءات الوطنية ،والأهم ،زيادة القيمة
امل�ضافة لرثوة الكويت من املواد الهيدروكربونية ،واملرتافقة بالتو�سع يف القدرات التحويلية.

مشروع الوقود البيئي
يهدف هذا امل�شروع �إلى تطوير وتو�سيع كل من م�صفاة ميناء الأحمدي ،التي �ست�صبح طاقتها االتكريرية � 346ألف برميل يف اليوم ،وم�صفاة
ميناء عبداهلل بطاقة � 454ألف برميل يف اليوم ،لي�صبحا جممع ًا تكريري ًا متكام ًال بطاقة تكريرية تبلغ � 800ألف برميل يف اليوم من النفط
اخلام الكويتي ،كما يهدف �إلى زيادة القدرة التحويلية للم�صفاتني ،ملواجهة التحديات واملتطلبات امل�ستقبلية لل�سوق العاملية من املنتجات
النفطية ذات املوا�صفات واجلودة العالية.
ويت�ضمن امل�شروع �إن�شاء وحدات جديدة تتمتع مبوا�صفات تقنية عالية ت�ستخدم �أحدث تكنولوجيا يف �صناعة التكرير ،وحتديث و�إغالق
وحدات �أخرى.
ويعترب هذا امل�شروع فريد ًا من نوعه على امل�ستوى العاملي� ،إذ مل ي�سبق ل�شركة تكرير نفطية �أن متكنت من حتديث م�صافيها القائمة ،مع
ا�ستمرارها يف الوقت ذاته بعملية الإنتاج والوفاء بالتزاماتها جتاه عمالئها يف الداخل واخلارج.
و�سوف يدعم امل�شروع ح�ضور الكويت كدولة م�ؤثرة ومناف�سة قادرة على تلبية املتطلبات واال�شرتاطات التي تزداد �صرامة يف خمتلف
الأ�سواق العاملية ،ال�سيما تخفي�ض ن�سبة الكربيت واملعادن ،وبقية ال�شوائب الأخرى يف امل�شتقات النفطية ،لتكون �صديقة للبيئة.
وقد بلغت ن�سبة الإجناز الكلية للم�شروع  ،% 98.75حتى نهاية مار�س  ،2020ومن املتوقع االنتهاء من ت�شغيل كافة وحدات امل�شروع يف
نوفمرب  ،2020بدون الأخذ بعني االعتبار الت�أخري املتوقع نتيجة فريو�س كورونا امل�ستجد ،ل�صعوبة حتديد ت�أثريه حالي ًا.

وحدة معالجة المياه الحمضية بمصفاة ميناء األحمدي  -مشروع الوقود البيئي
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ومت م�ؤخر ًا االنتهاء من جميع �أعمال امل�شروع يف م�صفاة ميناء الأحمدي بعد جناح ت�شغيل �آخر وحدتني �إنتاجيتني �ضمن امل�شروع ،وبذلك
�أجنزت ال�شركة �إحدى ثالث حزم يتكون منها هذا امل�شروع ال�ضخم ،يف حني ي�ستمر العمل بوترية مت�سارعة لإجناز ما تبقى من وحدات
امل�شروع يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،ومن �أبرز ما مت �إجنازه يف هذه ال�سنة:

حزمة مصفاة ميناء األحمدي
من �أهم الوحدات التي مت تنفيذها وت�شغيلها:
•

•وحدة �إنتاج الديزل منخف�ض الكربيت رقم  ،144التي �ستقوم بتح�سني نوعية الديزل عرب تخفي�ض ن�سبة الكربيت �إلى 10
�أجزاء يف املليون ( ،)ppm 10متا�شي ًا مع املتطلبات البيئية والدولية .وقد با�شرت الوحدة يف �إنتاج مادة الديزل منخف�ض

الكربيت وفق اخلطة املقررة ،و�ضمن اجلدول الزمني املر�سوم لها ،علم ًا ب�أن �إن�شاء هذه الوحدة قد مت وفق ًا لأحدث املوا�صفات
العاملية ،بطاقة �إنتاجية ت�صل �إلى � 45ألف برميل من الديزل يومي ًا ،وهي تعترب من �أهم الوحدات التابعة للم�شروع ،وذلك
لربحيتها العالية ،وجلودة منتجها منخف�ض الكربيت.

• •وحدة معاجلة الغاز البرتويل امل�سال رقم  ،125والتي ت�ساهم يف حت�سني نوعية الغاز امل�سال ،عرب تخفي�ض ن�سبة الأوليفينات
�إلى  100جزء يف املليون.
• •وحدة ف�صل الأيزوبينتان  ،137ووحدة معاجلة الأيزوبينتان  138يف م�صنع الغاز ،وت�ساهم هاتان الوحدتان يف تطوير
املنتج النهائي عن طريق مزج الأيزوبينتان لتح�سني الأوكتان يف منتج اجلازولني.
• •وحدة التقطري الفراغي رقم  ،183والتي �ست�ساهم يف تعزيز �إمكانيات ال�شركة الت�شغيلية ورفع طاقتها التحويلية.
• •وحدة �إنتاج اجلازولني رقم .)Isomerization Unit( 107
• •وحدة �إنتاج الفحم ،ووحدة معاجلة النافثا.
• •االنتهاء من عملية تطوير وحدات �إنتاج اجلازولني ( ،)CCR 25 / 26ومرافق اخلزانات ( ،)U-61ونظام ال�شعلة (.)U-62
• •االنتهاء من حتديث وحدة التقطري الفراغي ( ،)U-83 VRUووحدة الألكلة (.)U-46 Alkylation
• •تد�شني �أول خط هيدروكربون �ضمن الوحدات اخلدمية ،وت�شغيل ال�شعلة التابعة له ،والت�شغيل التجريبي لوحدة �إنتاج البخار.

وحدة معالجة الغاز البترولي المسال بمصفاة ميناء األحمدي
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حزمتا مصفاة ميناء عبداهلل
بلغت ن�سبة �إجناز �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء  % 98,11يف �أعمال احلزمة الأولى ( ،)MAB-1و  % 99.83يف �أعمال احلزمة الثانية
( ،)MAB-2ومن �أبرز الوحدات التي مت تنفيذها وت�شغيلها يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،ما يلي:
• •وحدة �إنتاج الديزل رقم  ،216وميثل ت�شغيل هذه الوحدة ،بالإ�ضافة �إلى وحدة �إنتاج الديزل منخف�ض
الكربيت رقم  144يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،نقلة نوعية يف تاريخ ال�شركة� ،إذ �أ�صبحت تتمتع الآن بالقدرة
على �إنتاج ديزل عايل اجلودة مبحتوى كربيتي منخف�ض ،والذي يعد �أحد �أهم و�أبرز �أهداف تنفيذ هذا
امل�شروع احليوي.
• •حتديث وحدة تقطري النفط اخلام الرئي�سية رقم  ،11مبا فيه تطوير برج التقطري بالكامل ،وتركيب مبادالت حرارية جديدة
لتح�سني املنتجات.
• •التحديث الكامل لأربع غرف حتكم فرعية.
• •ت�سليم وحدة �شبكة مياه التربيد ،وت�سليم خطوط �أنابيب الربط و�إدخال غاز الوقود يف الوحدة .148
• •االنتهاء من عملية تطوير وحدة �إزالة الكربيت من متخلف التقطري اجلوي ( ،)U-12ووحدة التفحيم (.)U-20
• •البدء بالت�شغيل الكهربائي يف امل�صفاة.
• •ت�شغيل العديد من الوحدات امل�ساندة ،مثل� :شبكة املياه لإطفاء احلرائق والغاليات ،وغاز ال�شعلة ،ونظام معاجلة
املياه ،كما مت االنتهاء من حتديث مبنى التحكم الرئي�سي يف امل�صفاة ،ونقل العاملني �إلى مكاتبهم اجلديدة متهيد ًا
لت�شغيل الوحدات.

وحدة إنتاج الديزل  216لتزويد السوق بمنتج ذي محتوى كبريتي منخفض
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مشروع خط الغاز الخامس إلنتاج غاز البترول المسال
يهدف هذا امل�شروع �إلى �إن�شاء وحدة خام�سة لإنتاج غاز البرتول امل�سال مب�صفاة ميناء الأحمدي ،وذلك يف �ضوء توقعات زيادة �إنتاج الغاز
واملكثفات ،بعد تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية لتطوير ا�ستك�شافات الغاز بحقول النفط والغاز.
و�ستعمل الوحدة اخلام�سة بطاقة �إنتاجية قدرها  805ماليني قدم مكعبة يف اليوم من الغاز ،و� 106آالف برميل يف اليوم من املكثفات .وبعد
اكتمال امل�شروع� ،ستبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية خلطوط الغاز اخلم�سة يف م�صفاة ميناء الأحمدي  3,263مليارات قدم مكعبة يف اليوم.
ويت�ضمن امل�شروع �أي�ض ًا �إن�شاء وحدة جديدة ملعاجلة غاز الوقود م�شرتكة لكل من خطي الغاز الرابع واخلام�س ،ومن املخطط يف �ضوء نتائج
الدرا�سات الهند�سية الأولية� ،أن تكون هذه الوحدة مماثلة للوحدة الرابعة ،التي مت االنتهاء من تنفيذها مب�صفاة ميناء الأحمدي.
وقد بلغت ن�سبة الإجناز الفعلية  ،% 93.88مقارنة بـ  % 93.51ح�سب اخلطة ،وتبلغ ميزانية امل�شروع  428مليون دينار كويتي ،ومن املتوقع
االنتهاء من تنفيذه يف مار�س .2021

مشروع بناء وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية ( )AGRPوإعادة تأهيل الوحدة الحالية
يهدف هذا امل�شروع لبناء وحدة جديدة ملعاجلة الغازات احلم�ضية ،وكذلك �إعادة ت�أهيل الوحدة احلالية يف م�صفاة ميناء الأحمدي،
للتمكن من معاجلة كميات الغازات احلم�ضية املتوقع �إنتاجها من �شركة نفط الكويت.
ويتما�شى هذا امل�شروع مع ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية خلف�ض ن�سبة حرق الغازات �إلى �أقل من  ،% 1وبالتايل تقليل ن�سب التلوث للمحافظة على البيئة.
وقد مت االنتهاء من كافة الأعمال امليكانيكية للوحدة اجلديدة ،وبلغت ن�سبة الإجناز الفعلية ما يقارب  % 98.96من �أعمال امل�شروع ،ومن
املتوقع ت�شغيل الوحدة اجلديدة والبدء مبعاجلة كميات الغاز يف مايو .2020

مشروع خط الغاز الخامس
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مشروع مرافق معالجة الكبريت السائل المنتج من شركة نفط الكويت
تنفذ �شركة البرتول الوطنية الكويتية هذا امل�شروع ملعاجلة الكربيت املتوقع �إنتاجه يف �شركة نفط الكويت ،وفق ًا خلطة �إنتاج الكربيت،
التي �أعدها قطاع الت�سويق مب�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،باالتفاق مع "نفط الكويت" ،وبالتن�سيق مع ال�شركات التابعة الأخرى.
وي�شمل نطـاق امل�شروع �أعمال توريد و�إن�شاء مرافق مناولة الكربيت يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،بطاقة تبلغ  1000طن يومي ًا من الكربيت
ال�سائل ،وذلك ال�ستقبال وتخزين الكربيت ،مبا فيها خزانات وحفرة خا�صة للتخزين� ،إ�ضافة �إلى معدات التفريغ ،وم�ضخات النقل،
و�أجهزة قيا�س الوزن ،وي�ضم وحدة لإنتاج الكربيت على �شكل حبيبات ،والأعمال املدنية والكهربائية ،والآالت الدقيقة ،و�أنظمة
التحكم والأنابيب.
وقد بلغت ن�سبة الإجناز الفعلية ما يقارب 96.22
ميزانيته التقديرية  30.91مليون دينار كويتي.

 %من �أعمال امل�شروع ،ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه يف �أغ�سط�س  ،2020وتبلغ

تطوير وحدة التفحيم رقم  20في مصفاة ميناء عبداهلل
يهدف امل�شروع للحفاظ على معدل الت�شغيل احلايل لوحدة التفحيم ،وذلك ب�إزالة القيود التي تعوق ا�ستمرار ت�شغيلها بطاقة ت�شغيلية
 40,000برميل يف اليوم ،وي�شمل ذلك ،معوقات ت�شغيلية ،وقيود ب�سبب ق�صور بع�ض املعدات ،ومعاجلة الق�صور احلايل يف زمن دورات
ال�صيانة واالعتمادية ،والتوفر امليكانيكي للمعدات� ،إ�ضافة �إلى بع�ض املعايري ال�صناعية الأخرى اخلا�صة بال�سالمة وعمليات الت�شغيل.
وقد اعتمد امل�شروع بتكلفة تقديرية  28.710مليون دينار كويتي ،ومت م�ؤخر ًا االنتهاء من تنفيذ الوحدة الثانية من امل�شروع ،بينما
يجري تنفيذ �أعمال الوحدة الأولى ،وبلغت ن�سبة الإجناز الفعلية ما يقارب من  ،% 87.77ويتوقع االنتهاء من التنفيذ يف مار�س .2022

استبدال محطات الكهرباء القديمة في مصفاة ميناء األحمدي
يهدف امل�شروع �إلى ا�ستبدال  9من املحطات الكهربائية الفرعية القدمية يف م�صفاة ميناء الأحمدي مبحطات جديدة عالية التقنية،
وذات �سعة كهربائية �أكرب� ،ضمن مباين جديدة مقاومة لالنفجار ،ورفع م�ستوى ال�سالمة والكفاءة الت�شغيلية للمحطات الكهربائية،
وتعزيز درجة اجلاهزية للمعدات.
و�سيتم تركيب معدات و�أنظمة حماية وحتكم كهربائية بتقنية حديثة لتعزيز كفاءة النظام الكهربائي ،مما يعزز عمليات الت�شغيل
وتوزيع الأحمال �أثناء الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي ،وهذا �سي�ساهم يف حت�سني بيئة العمل وتعزيز �سالمة العاملني متا�شي ًا مع
�شروط ال�سالمة بامل�صفاة ،وذلك وفق ًا لأحدث تقرير لتقييم املخاطر الكمية.
وت�صل ميزانية امل�شروع �إلى  88.7مليون دينار كويتي ،ومت طرح العطاء يف مايو  ،2019ودرا�سة العرو�ض بعد �إغالق العطاء يف دي�سمرب
 ،2019واحل�صول على موافقة جلنتي ال�شراء الداخلية والعليا على العر�ض املنا�سب يف فرباير  ،2020كما مت احل�صول على موافقة
اجلهاز املركزي للمناق�صات العامة.
ومن املنتظر توقيع عقد �أعمال تنفيذ امل�شروع يف �أبريل  ،2020ويتوقع �أن ينتهي تنفيذ امل�شروع يف يونيو .2024
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تعزيز جاهزية الرصيف الشمالي لتسهيل تصدير الزيت في مصفاة ميناء األحمدي
يت�ضمن �إجراء الإ�صالحات ال�ضرورية ،وعمليات التجديد الالزمة ،لر�صيف النفط واجل�سر الرئي�سي واملرافق التابعة �ضمن �إعادة
ت�أهيل الر�صيف ال�شمايل ،وذلك ل�ضمان اال�ستمرارية يف ت�صدير النفط اخلام واملنتجات البرتولية حتى دي�سمرب .2030
مت توقيع �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء يف �أبريل  ،2019وبد�أ تنفيذ الأعمال يف يونيو  ،2019ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ
امل�شروع يف �أغ�سط�س  ،2021وتبلغ ميزانيته التقديرية  7.3ماليني دينار كويتي.

مشاريع تم االنتهاء من تنفيذها
مشروع توسعة وتحديث مستودع األحمدي
مت تنفيذ هذا امل�شروع لتلبية التوقعات امل�ستقبلية للطلب اال�سرتاتيجي على املنتجات بال�سوق املحلي حتى عام  ،2030وذلك على عدة
مراحل ،ويعد هذا امل�شروع املرحلة الأولى منها.
ويت�ضمن امل�شروع �إن�شاء خزانات للم�شتقات النفطية ،و�أذرع حتميل ،ومرافق اخلدمات امل�ساندة ،وبلغت امليزانية املعتمدة له  75.670مليون دينار كويتي.
وقد مت االنتهاء من تنفيذ امل�شروع ،وت�شغيل معظم مرافقه ،وجتري حالي ًا درا�سة وتنفيذ بع�ض املالحظات الواردة من الإدارة العامة
للإطفاء على بع�ض مرافق امل�شروع.

إحدى الوحدات الجديدة في مستودع األحمدي
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مشروع إنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق الحالية لمناولة الكبريت
مت بنجاح الت�شغيل الفعلي لوحدة معاجلة الكربيت املجددة ،والتابعة مل�شروع الوقود البيئي يف م�صفاة ميناء الأحمدي (الوحدة  ،)64ومت
ت�صدير �أول �شحنة من الكربيت ال�صلب عن طريق ر�صيف الكربيت املحدث يف ميناء ال�شعيبة يف دي�سمرب .2019
وي�شكل ت�شغيل الوحدة نقلة نوعية لل�شركة� ،إذ �أ�صبحت تتمتع ب�سعة تخزين و�سرعة حتميل �أكرب ،بالإ�ضافة �إلى املرونة الكاملة يف ت�صدير
منتجات الكربيت عن طريق ر�صيف الكربيت اجلديد ،والر�صيف املحدث يف ميناء ال�شعيبة.
وي�ساهم امل�شروع يف زيادة القدرة على مناولة كميات الكربيت املتوقع �إنتاجها حالي ًا وم�ستقب ًال ،وذلك من خالل �إن�شاء مرافق جديدة ملناولة
الكربيت ،وحت�سني وتطوير مرافق مناولة الكربيت احلالية يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،لزيادة طاقة املعدات ومعدل التحميل ،مبا ي�سمح
با�ستخدام �سفن كبرية يف عمليات الت�صدير .وبلغت امليزانية املعتمدة لتنفيذ امل�شروع  210ماليني دينار كويتي.

مرافق تحميل الكبريت في ميناء األحمدي

تبديل وتحديث أجهزة التحكم القديمة في منطقة مشروع التطوير اإلضافي
ت�ضمن امل�شروع تبديل وحتديث �أجهزة التحكم يف منطقة م�شروع التطوير الإ�ضايف ( ،)FUPوالتي �أ�صبحت من الطراز القدمي ،وال ميكن
دعمها من قبل امل�صنّـع� ،إ�ضافة �إلى تبديـل  6من لوحـات التحكـم يف وحدات �إنتاج الغاز امل�سال.
ومت االنتهاء من تنفيذ كافة �أعمال امل�شروع بتكلفة بلغت  14.982مليون دينار كويتي.
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مشاريع مستقبلية
دراسة تقييم الطلب االستراتيجي على المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي
والمتطلبات اللوجستية حتى عام 2045
بناء على طلب م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية �إعادة النظر يف نطاق عمل م�شروع �إن�شاء م�ستودع للمنتجات البرتولية مبنطقة املطالع ,وحتديث
الدرا�سات الفنية املتعلقة به ،تقوم ال�شركة عن طريق م�ست�شار عاملي بدرا�سة تقييم الطلب اال�سرتاتيجي على املنتجات البرتولية لتلبية
احتياجات ال�سوق املحلي ,وحتديد املتطلبات اللوج�ستية لتلبية هذه االحتياجات حتى العام  ،2045بعد الأخذ بعني االعتبار �آخر التوقعات
امل�ستقبلية من قبل امل�ستهلكني ،ودرا�سة التوزيع اجلغرايف للطلب على هذه املنتجات ,بالإ�ضافة �إلى درا�سة وحتديد املخزون اال�سرتاتيجي
للمنتجات البرتولية ،وذلك ح�سب �ضوابط ومعايري املخزون اال�سرتاتيجي من قبل م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
كما تتم درا�سة وتقييم العمر الت�شغيلي ملرافق الت�سويق املحلي ،ومرافق التحميل يف امل�صايف ،وخطوط نقل املنتجات ،وحتديد كافة
التحديثات والتعديالت واملرافق اجلديدة املطلوبة.
وقد مت ت�شكيل فريق من املعنيني يف ال�شركة ،مب�شاركة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وال�شركة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة (كيبك)،
ملتابعة هذه الدرا�سة ،بعد �أن مت حتديد واعتماد نطاق عملها.

الدراسة الخاصة ببناء وحدة تقطير النفط الخام ووحدة إنتاج البيتومين
ي�أتي تنفيذ هذا امل�شروع �ضمن التوجهات اال�سرتاتيجية لقطاع التكرير والت�سويق والبرتوكيماويات مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،2030
ل�ضمان توفري احتياجات ال�سوق املحلي امل�ستقبلية من هذا املنتج.
وقد مت تنفيذ درا�سة اجلدوى على مرحلتني ،وت�ضمنت املرحلة الأولى ،ت�أكيد ومراجعة نتائج الدرا�سة التي قامت بها ال�شركة ،لتقييم
العمر الزمني املتبقي لوحدات البيتومني والأيو�سني ،ومراجعة وحتديث درا�سة التوقعات امل�ستقبلية للطلب على مادة البيتومني بال�سوق
املحلي ،ح�سب درا�سة ال�شركة اال�ست�شارية (فلور)� ،إ�ضافة �إلى حتديد وو�ضع البدائل الالزمة لتحقيق متطلبات ال�سوق املحلي على املدى
الق�صري واملتو�سط والبعيد.
�أما املرحلة الثانية ،فتت�ضمن درا�سة اجلدوى للبديل املقرتح والتو�صيات ،بناء على نتائج وتو�صيات درا�سة املرحلة الأولى (�إن�شاء وحدات
بيتومني و�أيو�سني جديدة) ،ح�سب درا�سة �شركة ( ،)AMECبعد مراجعة نتائج املرحلة الثانية من درا�سة اجلدوى مع دوائر ال�شركة
املعنية ،واحل�صول على موافقة جلنة امل�شاريع يف ال�شركة على نتائج درا�سة اجلدوى� ،إ�ضافة �إلى الهيئة العامة للبيئة.
بناء على ا�ستخدام النفط الكويتي للت�صدير ،ونفط غرب الكويت،
وجتري حالي ًا درا�سة الت�صاميم الهند�سية الأولية للم�شروع ،وذلك ً
والنفط الكويتي الثقيل� ،إ�ضافة �إلى بناء �سعة تخزينية ملادة البيتومني تكفي ملدة  30يوم ًا كمخزون ا�سرتاتيجي.
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الفصل الرابع

الصحة والسالمة والبيئة

حتتل امل�سائل املتعلقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة مرتبة عليا
يف �سلم �أولويات �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،وت�شغل
حيز ًا �أ�سا�سي ًا يف ا�سرتاتيجية ال�شركة ونظمها وقيمها.
وتفر�ض ال�شركة �شروط ًا �صارمة ب�ش�أن اتباع نظم ال�صحة
وال�سالمة والبيئة بكل دقة �أثناء تنفيذ �أي عمل مهما كان
نوعه� ،سواء يف املرافق الت�شغيلية� ،أو املكاتب الإدارية ،بل
وتن�ص التعليمات على عدم �إمتام �أي عمل �إن كان ي�شكل �أي
خطر على العاملني �أو البيئة.
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ي�شكل احلر�ص على امل�سائل املرتبطة بال�صحة وال�سالمة والبيئة جزء ًا �أ�سا�سي ًا يف م�س�ؤولية ال�شركة جتاه العاملني فيها ،و�سكان وبيئة الكويت عموم ًا،
بل ت�سعى ال�شركة وب�شكل حثيث لأن تكون ثقافة ال�صحة وال�سالمة والبيئة جزء ًا ال يتجز�أ من املمار�سة اليومية جلميع العاملني فيها ،ويف هذا ال�ش�أن
نفذت ال�شركة التايل:
• •قامت ال�شركة بتحديث �سيا�سة اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة ( ،)QHSSEوذلك لت�شمل جميع متطلبات التنفيذ
الناجح لنظام الإدارة املتكامل ،والذي يتكون من ( )ISO 9001:2015و( )ISO 14001:2015و(،)ISO 45001:2018
وا�ستبدال تطبيق �شهادة ( )OHSAS 18001بتطبيق �شهادة ( ،)ISO 45001وتعرب هذه ال�سيا�سة عن التزام ال�شركة
باحلفاظ على �أداء اجلودة وال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة يف جميع مناحي عمليات ال�شركة ،و�أثناء ت�أدية كافة �أعمالها.
• •ح�صلت ال�شركة على �شهادة ( )ISO 45001 - 2018من قبل �شركة ( )TUVيف ال�شرق الأو�سط بعد التنفيذ الناجح واالنتقال
�إلى نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية ( ،)Occupational Health & Safety Management System- OHSMSبد ًال
من ( .)OHSAS 18001وتعد "البرتول الوطنية" الأولى بني �شركات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية التي حت�صل على هذه
ال�شهادة املرموقة يف نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية.
• •نظمت ال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود "كافكو" عدد ًا من احلمالت التوعوية يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،كما مت تطبيق نظام التدريب والت�سجيل والتتبع الآيل لل�صحة وال�سالمة والبيئة.

الصحة
• •نظم ق�سم ال�صحة ال�صناعية يف دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة حما�ضرة توعوية حول ا�شرتاطات و�ضوابط
التدخني يف الأماكن العامة� ،ألقتها رئي�سة ق�سم التفتي�ش والرقابة يف الهيئة العامة للبيئة .وقد ا�ستعر�ضت
بالتف�صيل اللوائح اخلا�صة باملادة ( )56من قانون حماية البيئة ،حول ا�شرتاطات و�ضوابط التدخني يف الأماكن
العامة املغلقة و�شبة املغلقة ،مو�ضحة �أن هذه اللوائح حتظر مطلق ًا الدعاية والإعالن عن ال�سجائر و�أنواع التبغ
وم�شتقاته ولوازمه يف دولة الكويت.
• •حر�ص ًا على توفري بيئة عمل �صحية يف �سبيل االرتقاء بالرعاية ال�صحية لعمال املقاولني بال�شركة ،نظمت دائرة العالقات
العامة والإعالم ،بالتعاون مع الق�سم الطبي بدائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة" ،يوم ال�صحة املهنية" ،الذي ُخ�ص�ص لعمال
مقاويل م�شروع الوقود البيئي مبوقع حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي ،حيث جرى فيه تقدمي فحو�صات طبية وخمربية
عديدة ،بالإ�ضافة �إلى اال�ست�شارات الطبية والأدوية للعمال والرد على ا�ستف�ساراتهم املتعلقة بالنواحي ال�صحية.

تقديم االستشارات الطبية واألدوية للعمال

فحوصات طبية لعمالة المقاولين في مشروع الوقود البيئي
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• •مت افتتاح عيادة جديدة يف م�ستودع �صبحان التابع لدائرة الت�سويق املحلي ،لت�صبح العيادة اخلام�سة بجوار عيادات
املبنى الرئي�سي ،وم�صفاة ميناء الأحمدي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل ،وم�ستودع ال�شعيبة .وتقدم العيادة اخلدمات
الطبية للعاملني يف دائرة الت�سويق املحلي ،وال�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود "كافكو" ،والتي تتمثل
يف خدمات الطوارئ الطبية والرعاية الأولية وال�صحة املهنية ،كالفح�ص قبل التعيني والفح�ص الدوري وفح�ص
نهاية اخلدمة.
• •افتتاح املخزن الطبي اجلديد يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،الذي �سيعمل على تلبية احتياجات العيادات املوجودة يف مواقع
ال�شركة من الأدوية وامل�ستلزمات الطبية املختلفة ،وقد مت تنفيذ املخزن وفق ًا ل�شروط وزارة ال�صحة يف الكويت.
• •بهدف ن�شر الوعي ال�صحي والفهم الكامل لثقافة ال�صحة العامة ،نظمت دائرة ال�صحة وال�سالمـة والبيئـة عدة حمالت
�صحية للموظفني ،مثل:
 �سرطان الثدي. توعوية �صحية بعنوان "ال�صداع  ...عر�ض �أم مر�ض". الذهن ال�صايف طريقك ل�صحة جيدة. التوعية ب�سرطان الربو�ستاتا. -حقائق وا�شاعات يف التغذية العالجية والريا�ضية.

السالمة
• •قامت دائرة تقنية املعلومات ،بالتعاون مع دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،ب�إ�ضافة �سبعة تطبيقات جديدة يف نظام
"املاك�سيمو" ،تخت�ص ب�إجراءات ال�صحة وال�سالمة ،بهدف �أمتتة الإجراءات املعتمدة ،من �أهمها :تطبيق التدقيق والتفتي�ش
( ،)iSHEMSومنوذج املخالفات والعقوبة ،وتطبيق تتبع تدقيق /تفتي�ش رعاية العمال ،وتطبيق تقرير فح�ص ال�سالمة.
• •فاز "تدقيق �أداء ال�سالمة" اجلديد يف ال�شركة ( )Safety Performance Auditيف مبادرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة بـ
"جائزة العام" ،التي �أجرتها جائزة ال�شرق الأو�سط للطاقة يف دبي ،كما فاز هذا الربنامج بجائزة احلكومة الإلكرتونية
ك�أف�ضل حل لتكنولوجيا املعلومات عن قطاع ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �صناعة النفط والغاز.
• •نظمت دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة حما�ضرة توعوية عن احلوادث اجل�سيمة التي �شهدها القطاع النفطي
خالل العام  .2019/2018ا�شتملت املحا�ضرة التي قدمت يف م�سرح م�صفاة ميناء عبداهلل على عر�ضني �أ�سا�سيني
للإح�صائيات عن احلوادث اجل�سيمة التي حدثت يف ال�شركات التابعة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وحتاليل نهائية
لتقارير التحقيق فيها ،والدرو�س امل�ستفادة من كل واحدة منها .ويف العر�ض الثاين مت �شرح كيفية تعامل ال�شركة
مع تو�صيات جلان التحقيق يف حوادث ال�شركة ،واحلوادث اجل�سيمة يف �شركات القطاع النفطي ،وت�ضمنت املحا�ضرة
جمموعة من االقرتاحات لزيادة وعي العاملني بالقطاع النفطي من ناحية �إجراءات ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
وفوائد االلتزام بها وتطبيقها.
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• •اال�ستمرار يف برامج التدريب على مكافحة احلرائق ملوظفي ال�شركة واملقاول ،با�ستخدام بع�ض املرافق املجهزة يف مركز
الإ�سناد والطوارئ الرئي�سي ،حيث مت تدريب  1617من موظفي ال�شركة ،و 2943من موظفي املقاول على مكافحة احلرائق.
• •ت�ستمر التدريبات على مكافحة احلرائق والت�سربات وكل حاالت الطوارئ ،ل�ضمان ا�ستمرار جاهزية فرق الإطفاء على مدار
ال�ساعة ويف كل الظروف.

تدريبات مستمرة وجاهزية لمكافحة الحرائق

• •لتعزيز قدرة ال�شركة يف جمال الأمن والإطفاء ،تنفذ دائرة الأمن واالطفاء عدة مبادرات وم�شاريع ،منها:
 التوقيع على عقدين ل�شراء  23مركبة �إطفاء مبوا�صفات متطورة لتحديث �أ�سطول مركبات مكافحة احلرائق يفخمتلف مواقع ال�شركة ،بهدف تعزيز قدرة وكفاءة ال�شركة على اال�ستجابة ال�سريعة حلاالت الطوارئ.
 مت ا�ستالم كامريا الت�صوير احلراري ،و�آلة تعبئة ( ،)DCPو�شا�شة مراقبة التذبذب (،)Oscillator monitorو�آلة لف خرطوم احلريق وم�ضخة االختبار.
 يتم حالي ًا �إعداد الدرا�سات الفنية ملحطات الإطفاء اجلديدة يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل،وحتديث حمطات الإطفاء املوجودة يف امل�صفاتني ،ومت و�ضع خطة لتوفري حمطة �إطفاء م�ؤقتة لتغطية وحدات
م�شروع الوقود البيئي يف امل�صفاتني.
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• •نظمت دائرة ال�صيانة يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،بالتعاون مع دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،تدريبات حول عمليات
االنقاذ با�ستخدام "نظم دعم احلياة" ،ومت التدريب على عمليات �إنقاذ يف املناطق اخلطرة واملرتفعة ،واملواقع املغلقة
اخلالية من الأك�سجني .ويعترب هذا النظام الأحدث من نوعه ،وي�ستخدم �أجنح �أنظمة ال�سالمة العاملية وتطبيقها يف �أعمال
ال�شركة الت�شغيلية.

تدريب على مواجهة حاالت الطوارئ في محطة التعبئة 88

• •لتعزيز القدرة على مكافحة احلرائق ومواجهة املخاطر املحتملة� ،أجرت دائرة الت�سويق املحلي ،بالتعاون مع دائرة ال�صحة
وال�سالمة والبيئة ،تدريب ًا ميداني ًا يف حمطة الوقود رقم  88مبنطقة �شرق� ،شارك فيه رجال املرور والنجدة ،والدفاع
املدين ،والإدارة العامة للإطفاء ،والطوارئ الطبية.
• •مت حتديث �سيا�سة �شركة "كافكو" ،اخلا�صة باملخاطر عام  ،2019وقد متت طباعتها وتعليقها يف �أماكن خمتلفة يف مباين
ال�شركة ،كما مت حتديث �سجل �إدارة املخاطر ال�شاملة بالتعاون مع �إدارات ال�شركة ،والذي متت مناق�شته واملوافقة عليه من
قبل جلنة الرقابة على املخاطر .و�شارك فريق �إدارة املخاطر يف "كافكو" يف العديد من التدريبات اخلا�صة با�سرتاتيجية
 ،2040بالتن�سيق مع فريق املخاطر يف �شركة البرتول الوطنية الكويتية.
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البيئة
وبناء
متا�شي ًا مع الرغبة الأمريية ال�سامية بتوفري  % 15من ا�ستهالك الطاقة بدولة الكويت من م�صادر الطاقة املتجددة بحلول عام ،2030
ً
على توجيهات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بال�سعي لتحقيق هذا التوجه يف القطاع النفطي ،قامت ال�شركة بالعديد من الدرا�سات واملبادرات ،منها:

• •م�شروع �إن�شاء حمطة "الدبدبة" للطاقة ال�شم�سية لإنتاج الكهرباء ب�سعة ( )1500ميجاوات.
قامت ال�شركة بقيادة فريق عمل م�شرتك من امل�ؤ�س�سة و�شركات القطاع النفطي بالإ�شراف على درا�سة اجلدوى اخلا�صة مب�شروع
�إن�شاء حمطة طاقة �شم�سية لإنتاج الكهرباء ب�سعة ( )1500ميجاوات داخل جممع ال�شقايا للطاقة املتجددة ،الذي يقع على بعد
 100كم غرب مدينة الكويت ،بتكلفة تقديرية معتمدة تبلغ  520مليون دينار كويتي .وقد مت طرح مناق�صة امل�شروع ،ودرا�سة
وتقييم العرو�ض املقدمة ،و�إعداد التو�صية بالرت�سية ،حيث مت احل�صول على موافقة جلنة ال�شراء الداخلية ،وبانتظار احل�صول
على املوافقات املطلوبة من اللجان الأخرى .وبناء على توجيهات م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لتمويل امل�شروع عن طريق االقرتا�ض
من البنوك املحلية ،فقد مت التعاقد مع ا�ست�شاري التمويل للم�شروع ،كما مت ت�شكيل جلنة ملناق�شات ومفاو�ضات التمويل .و�سيتم
البدء بتنفيذ امل�شروع بعد احل�صول على توجيهات جمل�س الوزراء ،بخ�صو�ص توقيع اتفاقية �شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء
واملاء� ،إ�ضافة �إلى �إ�صدار توجيهات لبلدية الكويت بنقل ا�ستغالل الأر�ض املخ�ص�صة للم�شروع يف جممع ال�شقايا للطاقة املتجددة
�إلى �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،ومن املتوقع االنتهاء من �أعمال امل�شروع خالل � 30شهر ًا من بدء التنفيذ.

• •مت االنتهاء من تنفيذ م�شروع لرتكيب �ألواح طاقة �شم�سية على  10حمطات وقود ،بتكلفة تبلغ � 700ألف دينار كويتي،
وت�ساهم هذه الألواح يف توفري طاقة كهربائية متجددة تعادل  % 30من ا�ستهالك املحطات.
• •تعمل ال�شركة على �إدخال مفهوم الطاقة املتجددة (الطاقة ال�شم�سية)� ،ضمن م�شروعها لبناء  99حمطة وقود جديدة يف
خمتلف مناطق الكويت.

ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية في محطات تعبئة الوقود
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• •مت االنتهاء من درا�سة ت�أ�سي�س قاعدة بيانات الب�صمة لـ  12عينة من منتجات �شركة البرتول الوطنية الكويتية ،و 14عينة
من خمتلف �أنواع النفط اخلام التي تنتجها �شركة نفط الكويت ،لتكون مرجع ًا ودلي ًال لتحديد م�صدر وهوية االن�سكابات
النفطية املت�سربة يف املياه الإقليمية لدولة الكويت ،ويعد هذا الإجناز الأول من نوعه يف القطاع النفطي .ويف حال حدوث
ان�سكابات نفطية� ،سيتم �أخذ عينة وحتليلها يف �شركة البرتول الكويتية للتكنولوجيا والبحوث ( ،)KPR&Tومقارنتها
مع قاعدة البيانات لتحديد م�صدر العينة ،و�إذا تبني �أن هذه العينة لي�ست جزء ًا من جمموعة منتجات �شركة البرتول
الوطنية الكويتية ،و�شركة نفط الكويت ،فيمكن مقارنة هذه العينة جمهولة امل�صدر بقاعدة بيانات ال�شبكة العاملية،
لتحديد هوية الت�سربات النفطية ( ،)Oil Spill Identification Network - OSINetالتي حتتوي على مكتبة فيها �أكرث من
 2600عينة دولية ذات من�ش�أ برتويل ،مبا يف ذلك  300عينة من النفط اخلام.
• •�ضمن �سعي ال�شركة احلثيث لتعزيز وتطوير الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة يف عملياتها الت�شغيلية ،وعمليات ال�صيانة
وامل�شاريع ،وغريها من الأق�سام التي ت�ستخدم الطاقة بن�سبة كبرية ،نظم ق�سم البيئة حملة توعوية على م�ستوى ال�شركة،
حتت عنوان "حت�سني كفاءة الطاقة وتخفي�ض االنبعاثات" ،هدفت لإظهار جهود ال�شركة يف خلق نظام متكامل لإدارة
الطاقة ،كان منها تنفيذ م�شاريع عديدة ،مثل :وحدات ا�سرتجاع غاز ال�شعلة يف م�صفاتي ال�شركة ،وم�شروع الوقود البيئي
الذي يركز على تعزيز الكفاءة و�إدارة فعالة للبخار وحت�سني �أداء الغاليات.
• •و�ضمن نف�س الإطار ،تعمل ال�شركة على ت�أ�سي�س نظام فعال لإدارة الطاقة ( ،)EnMSبالتوافق مع �شهادة الأيزو
( ،)ISO50001اخلا�صة ب�إدارة الطاقة ،والتي ت�ؤدي يف النهاية �إلى تطبيق منهجية م�ستمرة يف احلد من ا�ستهالك الطاقة
وتخفي�ض نفقتها ،وحتقيق فوائد بيئية ال تخفى على �أحد ،حيث مت التعاون بنجاح مع امل�ست�شار املعني من قبل م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية لتنفيذ املبادرة اال�سرتاتيجية املتعلقة بنظام �إدارة الطاقة .وقد مت جمع البيانات الأ�سا�سية وتقدميها
�إلى امل�ست�شار للبدء يف تنفيذ النظام ،وتقوم ال�شركة بتدريب الأ�شخا�ص املعنيني و�إ�صدار ال�شهادات.
• •عينت الهيئة العامة للبيئة رئي�س فريق البيئة يف ال�شركة كخبري يف تغري املناخ و�آلية التنمية النظيفة ،وذلك لتمثيل
دولة الكويت يف مراجعة تقرير التحديث اخلا�ص باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ الذي يتم كل �سنتني،
و�سبق �أن �سجل م�شروعان لل�شركة �ضمن م�شاريع �آلية التنمية النظيفة ( )Clean Development Mechanism - CDMيف
دولة الكويت.
• •�شاركت دائرة البحث والتكنولوجيا يف ال�شركة ،بالتعاون مع ال�شركة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة (كيبك) يف
احل�صول على املوافقة املبدئية لرفع تقييم مبنى �إدارة الأخرية يف منطقة الزور من جنمتني �إلى ثالث جنوم� ،ضمن تقييم
املنظومة العاملية لتقييم اال�ستدامة (.)Global Sustainability Assessment System
• •قامت دائرة البحث والتكنولوجيا يف ال�شركة بتقدمي خرباتها يف تطبيق املنظومة على عدة مبان ،ونقل هذه املمار�سة
املثلى مبا يتواكب مع التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة يف جمال اال�ستدامة.
• •نظم ق�سم البيئة بدائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة حما�ضرة تعريفية حول "املباين اخل�ضراء واال�ستدامة" ،قدمتها
�شركة "انرتك" للتدريب واال�ست�شارات ،وهدفت �إلى تعزيز الوعي ب�أهمية املباين اخل�ضراء للحفاظ على البيئة واملوارد
الطبيعية ،كما مت تقدمي نبذة عن املباين اخل�ضراء وخ�صائ�صها و�أهميتها� ،سواء من الناحية البيئية� ،أو االقت�صادية،
نظر ًا لأنها تقلل من ا�ستهالك املوارد ،مع تلبية االحتياجات املحلية.
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محاضرة حول "األبنية الخضراء"

• •نظمت دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة حما�ضرة توعوية ملوظفي ال�شركة حول لوائح الهيئة العامة للبيئة.
• •نظمت دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة حملة بعنوان "م�شاركة �أف�ضل للممار�سات البيئية" يف املكتب الرئي�سي لل�شركة ،حيث ت�ضمنت
مناق�شة العديد من املوا�ضيع البيئية بني �إدارة ال�شركة واملوظفني كمو�ضوع "�أداء وحدة معاجلة الغازات احلم�ضية ووحدة معاجلة
الغاز العادم يف م�صفاة ميناء الأحمدي" ،ومو�ضوع "تتبع الوقت الفعلي للمركبات التي تنقل النفايات يف �شركة نفط الكويت".
• •�شاركت ال�شركة يف معر�ض البيئة الأول الذي نظمته �شركة نفط الكويت يف خيمتها مبنطقة الأحمدي ،حيث قدمت
مهند�ستان من ال�شركة �أحد �أف�ضل التطبيقات البيئية لدى "البرتول الوطنية" ،وقد �شارك يف املعر�ض عدد كبري من
ال�شركات واجلهات الر�سمية التي عر�ضت بع�ض احللول البيئية ،و�أف�ضل املمار�سات املتعلقة يف هذا املجال.
• •نظمت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي ،بالتعاون مع دائرة اخلدمات الفنية مب�صفاة ميناء عبداهلل ،حما�ضرة توعوية حول التنب�ؤ
برتكيز امللوثات الناجتة عن �أعمال امل�صايف عند م�ستوى �سطح الأر�ض .قدمت املحا�ضرة مهند�س �أول ت�صنيع بدائرة اخلدمات الفنية
د�.سلوى العنزي ،التي ا�ستعر�ضت النموذج احل�سابي لقيا�س امللوثات يف حركتها من م�صدرها ،ومدى ت�شتتها يف الهواء حتى و�صولها �إلى
م�ستوى �سطح الأر�ض ،و�أبدى احل�ضور من موظفي امل�صفاة اهتمامهم مبو�ضوع املحا�ضرة الرتباطها بال�صحة العامة وجودة البيئة املحيطة.
• •قام ق�سم البيئة بتمثيل ال�شركة يف عملية التدقيق التي �أجرتها منظمة املالحة الدولية ( )IMOيف دي�سمرب  ،2019حيث
مت تو�ضيح التزام دولة الكويت يف تطبيق اتفاقية ماربول (.)MARPOL
• •قام فريق التدقيق بعملية تقييم منهجي ل�ضمان ا�ستعداد ال�شركة يف مكافحة حوادث االن�سكابات النفطية� ،شملت زيارة
�إلى موقع اخلدمة املتكاملة لال�ستجابة لالن�سكابات النفطية يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،للتحقق من جاهزية القوى العاملة
واملعدات .وقد قام رئي�س فريق البيئة بتن�سيق عملية التدقيق التي مل ت�سفر عن �أي نتائج �سلبية عن �أعمال ال�شركة.
• •قامت �شركة "كافكو" ب�إعداد تعليمات جديدة حول الإجراءات املتعلقة بالتحكم يف نفايات الوقود للحد من النفايات
الناجتة عن عمليات الت�شغيل و�أخذ العينات والتحكم فيها ،كما متت مراجعة وحتديث دليل ال�شركة ملراقبة اجلودة مبا
يتما�شى مع املعايري الدولية.
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إجراءات الشركة في مواجهة فيروس كورونا
كانت دولة الكويت �سـ ّبـاقة يف تطبيق الإجراءات االحرتازية ،بهدف احلد من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد ( )COVID-19يف البالد.
وقد ا�ستجاب القطاع النفطي الكويتي فور ًا لتعليمات وزارة ال�صحة الكويتية ،اخلا�صة بجائحة كورونا ،و�شرع يف تطبيق �إجراءات وا�سعة
يف كل مرافقه .وترافقت هذه الإجراءات مع �إدراك قيادة القطاع النفطي الكويتي بالأهمية الق�صوى ال�ستمرار كافة �أق�سام القطاع بالعمل
والإنتاج ،ملا لذلك من انعكا�سات مبا�شرة على االقت�صاد الوطني وحياة النا�س ،وكافة الفعاليات االقت�صادية واملعي�شية وغريها .ولذلك
وا�صلت مرافق ومن�ش�آت �شركة البرتول الوطنية الكويتية العمل وفق اخلطة املر�سومة ،ومبا ي�ضمن ا�ستمرار �إمدادات املنتجات النفطية
مبختلف �أنواعها ،لتلبية كافة احتياجات ال�سوق املحلي ،وعدم الإخالل بالعقود مع العمالء يف الأ�سواق اخلارجية.
وال �شك ب�أن العمل يف امل�صايف يتطلب تواجد عدد كبري من الفنيني واملهند�سني والعمالة من كافة االخت�صا�صات داخل هذه املرافق ،وكان من ال�ضروري
توا�صل العمل ،ويف نف�س الوقت اتخاذ االحتياطات املطلوبة واتباع تعليمات �صارمة ل�ضمان �سالمة اجلميع ،وعدم �إ�صابة �أحد من العاملني بالعدوى
بهذا الفريو�س ،وكان من �ضمن الإجراءات املتخذة ،و�ضع �أجهزة لفح�ص جميع العاملني يومي ًا عند بوابات الدخول ،مع ارتداء الكمامات والقفازات
الواقية طوال الوقت .كما مت �إلزام ال�شركات املقاولة ب�إجراء فحو�صات للعمالة التابعة لها قبل التوجه �إلى مواقع "البرتول الوطنية" ،وخ�ضوع هذه
العمالة �أي�ض ًا لفح�ص �آخر قبل الدخول ملواقع العمل ،و�أي�ضا مت �إعفاء املر�ضى من القدوم للعمل ،ولو ظهرت عليهم �أعرا�ض خفيفة.
وجرى كذلك اعتماد بروتوكول خا�ص للتعامل مع احلاالت التي ي�شتبه ب�إ�صابتها ،بحيث يتم �أوال عزلها قبل �إبالغ وزارة ال�صحة التخاذ
�إجراءاتها الالزمة .ومت توفري كميات وافية من القفازات والكمامات والأدوية واملعقمات واملطهرات ،وخ�ص�صت "البرتول الوطنية" خم�س
عيادات طبية يف خمتلف املواقع تعمل على مدار ال�ساعة ،ومزودة ب�سيارات �إ�سعاف للتعامل مع حاالت الطوارئ فور ًا� ،إ�ضافة �إلى ذلك مت
تعليق نظام الب�صمة الإلكرتونية ،و�إيقاف امل�ؤمترات والدورات التدريبية ،و�إغالق نادي بيت الوطنية ،وحتديد مهام وم�س�ؤوليات كل املوظفني
مبختلف منا�صبهم.
وتزامنت هذه الإجراءات مع حملة �إعالمية توعوية ،ت�ضمنت ن�شر معلومات عن فريو�س كورونا ،ور�سائل على الربيد الإلكرتوين وو�سائل
التوا�صل حول الإجراءات التي يجب اتباعها �أثناء العمل ،و�أهمها :ارتداء الكمام والقفازات وكيفية التخل�ص منهما ،وتعقيم معدات العمل
واملكاتب والكمبيوترات واحلمامات ،و�إدخال ترتيبات ل�ضمان التباعد بني املوظفني وتوزيع املكاتب� ،إ�ضافة �إلى �إعطاء ن�صائح و�إر�شادات
لتجنب الإ�صابة ،وطرق النظافة ال�صحيحة ،وخ�صو�ص ًا غ�سل اليدين والتعقيم ،وا�ستخدام املرافق امل�شرتكة وامل�صاعد ،والت�صرف عند تبادل
التحية ،وكيفية الت�صرف عند ال�شك بوجود �إ�صابة ،وما �إلى ذلك ،كما مت ن�شر �أرقام الهواتف املهمة يف هذا الأمر .ونظر ًا ملا ت�شكله حمطات
تعبئة الوقود من نقاط جتمع والتقاء النا�س مع بع�ضهم ،فقد ا ُتخذت �إجراءات احرتازية يف املحطات ،و�إيقاف غ�سل ال�سيارات يف حمطة
بيان ،ومت تخ�صي�ص حمطات تعبئة للعمل على مدار ال�ساعة خالل فرتة احلظر اجلزئي ،و�إقامة حمطة م�ؤقتة يف منطقة املهبولة املعزولة.

فحوصات للموظفين عند دخول مرافق الشركة
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الفصل الخامس

إنجازات ومبادرات
لتحسين األداء

تركز اخلطة اال�سرتاتيجية بعيدة املدى  2040مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية على تعزيز روح املبادرة واالبتكار
والبحث لدى العاملني يف �شركات القطاع النفطي ،ون�شر
�أفكار جديدة يف الإدارة وا�ستغالل التكنولوجيا يف تطوير
و�سائل العمل لتح�سني الربحية وتوفري الوقت واجلهد.
والهدف الأ�سا�سي من هذا املبد�أ ،هو مواجهة التحديات
اال�سرتاتيجية التي تواجه امل�ؤ�س�سة والقطاع النفطي،
وخلق قيمة م�ضافة وحت�سني هام�ش الربح ،للتغلب على
التناف�سية احلادة التي تواجه �صناعة النفط عموم ًا.

48

شركة البترول الوطنية الكويتية

49

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

مركز التحكم الجديد في مصفاة ميناء األحمدي

حفل هذا العام املايل بالعديد من املبادرات والإجنازات الهادفة لتح�سني الأداء ،والتي منها:
• •مت افتتاح مركز التحكم اجلديد يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،والذي يعد من �أكرب مراكز التحكم املركزية يف املنطقة ،وله دور �أ�سا�سي
يف التن�سيق بني الوحدات الت�شغيلية والوحدات امل�ساندة يف امل�صفاة ،مبا ي�سهل الربط بني الوحدات ،التخاذ قرارات الت�شغيل ب�شكل
�آمن من خالل املتابعة احلثيثة با�ستخدام �أحدث املعدات والتقنيات التي مت ت�صميمها وفق ًا لآخر ما تو�صلت له التكنولوجيا العاملية.
• •مت تنفيذ عدة مبادرات من خمتلف دوائر ال�شركة ،والتي �أدت �إلى خف�ض يف م�صروفاتها الت�شغيلية يقدر بحوايل  33.6مليون دوالر
�أمريكي ،من �أهمها :مراجعة عقود ال�صيانة للغاليات ووحدة معاجلة املياه ووحدات التربيد يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،وتقنني
امل�صروفات على اخلدمات اال�ست�شارية لعمل الت�صاميم الهند�سية ،و�إعادة ا�ستعمال بع�ض املواد احلفازة بعد �إعادة ت�أهيلها يف م�صفاة
ميناء عبداهلل� ،إ�ضافة �إلى خف�ض امل�صروفات من قبل دائرة تقنية املعلومات فيما يتعلق بطرح عقود جديدة لتطوير لوحات القيادة
واملراقبة عن طريق تطويرها داخلي ًا بالربامج املتاحة وا�ستغالل بع�ض رخ�ص م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية املتعلقة ببع�ض الربامج.
• •ا�ستمرت اللجنة اخلا�صة بتخفي�ض النفقات وزيادة الربحية يف �أعمالها خالل ال�سنة املالية  ،2020/2019حيث مت �إيجاد ودعم
العديد من برامج تخفي�ض النفقات وزيادة الربحية واملبادرات املتعلقة بها ،و�إعطائها �أولوية ق�صوى ،و�إبقائها حتت متابعة الإدارة
العليا لل�شركة ،وحققت هذه اللجنة وفر وعوائد مادية كبرية قدرت بـ  40.81مليون دوالر �أمريكي حتى نهاية فرباير .2020
• •مت تطوير نظام تتبع �شحن املنتجات ( )Products Shipment Tracking Systemداخلي ًا بوا�سطة دائرة الت�صنيع الأمثل،
والذي مت تد�شينه بنجاح يف دي�سمرب  ،2019بالتن�سيق مع جميع الأطراف وفق ًا لقرار جلنة تقليل خ�سائر الغرامات ،ويعتمد
النظام على برنامج وتطبيق �شبكي ( )Web Basedيف عملية مراقبة وتتبع الأمور الأ�سا�سية املتعلقة بعملية الت�صدير ،ومنها:
 ت�سمية البواخر واخلزانات. عملية تعبئة وجتهيز خزانات ال�شحنات وا�ستخراج ال�شهادات املخربية. جاهزية �أنظمة تعبئة املنتجات. تعبئة ال�شحنات. الأوراق الر�سمية لل�شحنة و�إر�سال ر�سائل �إلكرتونية ملن لهم عالقة يف عمليات ال�شحن.• •حتويل لقيم وحدة �إنتاج الديزل رقم  16يف م�صفاة ميناء عبداهلل �إلى كريو�سني ،مما يزيد من املرونة الت�شغيلية للم�صفاة.
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في استديو االبتكار

• •مت افتتاح ا�ستوديو االبتكار يف مبنى ال�شركة الرئي�سي ،والذي يعد الأول من نوعه على م�ستوى �شركات القطاع النفطي ،وهو
يعك�س اهتمام "البرتول الوطنية" بجانب الإبداع واالبتكار ،وحت�سني الأداء ،ورفع الكفاءة وجودة العمل .ويهدف اال�ستوديو
�إلى تعزيز ثقافة االبتكار من خالل متكني املوظفني من �إقامة �أن�شطتهم ،وعقد جل�سات الع�صف الذهني ،وبحث الأفكار الإبداعية املختلفة يف
�أجواء منا�سبة� ،إ�ضافة �إلى احت�ضان املبتكرين ،وتقدمي العون لتنفيذ �أفكارهم ب�شكل يتما�شى مع ا�سرتاتيجية ال�شركة.
• •متكنت م�صفاة ميناء الأحمدي من حتويل نظام تعبئة وقود ال�سفن ( )Bunker Fuel Oilمن  % 3,5ن�سبة كربيت �إلى  % 0,5ن�سبة كربيت.
• •نظم فريق االبتكار ور�شة عمل �شاملة عن االبتكار يف ال�شركة للإدارة العليا� ،شملت نبذة عن ا�سرتاتيجية االبتكار
املعتمدة و�أهدافها و�إجنازاتها منذ ت�أ�سي�سها حتى اليوم ،والتي تعتمد على ثالثة �أعمدة رئي�سة ،هي :املعرفة ،والثقافة،
والتكنولوجيا ،كما مت ا�ستعرا�ض �أهم امل�شاريع التي طرحها وطبقها فريق االبتكار ،ومنها :حملة الأفكار �سوي ًا ،والهاكثون،
ومادة طالء الأ�سفلت اخلا�صة بخف�ض درجة احلرارة ،واملوقع الإلكرتوين ،وا�ستديو االبتكار ،و�أفكار امل�صايف العاملية
املتخ�ص�صة ،والفعاليات التوعوية ،و�شملت الور�شة �أي�ض ًا ا�ستعرا�ض خطة الفريق للم�شاريع القادمة خالل هذا العام.
• •مت تد�شني اخلدمات الذكية يف جميع حمطات تعبئة الوقود ،التابعة لل�شركة واملنت�شرة يف الكويت ،و�أ�صبح بالإمكان
الدفع من خالل البطاقة املدنية ،وبا�ستخدام التطبيقات الذكية على "الأندرويد" ،و"الأيفون" ،والق�سيمة الإلكرتونية،
والبطاقات الذكية ،والتي مت تقدميها للزبائن يف القطاعني العام واخلا�ص ،وكذلك جلميع �شركات القطاع النفطي.
• •قامت الدائرة التجارية بالعديد من املبادرات والإجراءات لتعظيم الوفر املايل ،وذلك كما يلي:
 توفري ما يقارب  5.25ماليني دينار كويتي ،نتيجة التفاو�ض على العرو�ض املقدمة لتوريد املواد وملقاوالت الأعمالوالتكليف باخلدمات وتعديل �شروط بع�ض االتفاقيات.
 توفري ما يقارب مبلغ  33.47مليون دينار كويتي ،نتيجة تعميم موا�صفات املواد ذات امل�صدر الوحيد ،واال�ستخدامالأمثل ملواد املخزون املوجودة لتلبية احتياجات الدوائر املختلفة ،ومراجعة ورف�ض �أو خف�ض املواد املطلوب �إ�ضافتها
من قبل امل�ستخدمني �إلى مواد املخزون.
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 توفري مبلغ  10.46ماليني دينار كويتي من خالل حت�سني ا�سرتاتيجية طرح وتقييم العرو�ض وتر�سية املناق�صات. مت حتديد والتخل�ص من مواد وقطع غيار مل يعد لها حاجة بامل�صايف ،بقيمة دفرتية تبلغ  6ماليني دينار كويتي ،وذلك من خالل بيعهايف مزاد علني ،الأمر الذي �ساهم يف تخفي�ض قيمة املخزون (بعد �شطبها) ،و�أعطى الفر�صة لتوفري م�ساحات تخزينية �أف�ضل للمواد.
 احلد من الزيادة يف قيمة املخزون مببلغ  20.6مليون دينار كويتي من خالل اتخاذ العديد من الإجراءات. مت االنتهاء من جتديد  8اتفاقيات طويلة الأجل ،و�إجناز  3اتفاقيات جديدة لتوريد املواد وقطع غيار للم�ضخات،ومواد كيماوية ،ومعدات و�أدوات احلماية ال�شخ�صية من احلريق ،ومواد مكتبية.
• •قامت الدائرة التجارية بتحديث اتفاقية م�ستوى اخلدمة مع امل�صايف (ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل) ،بعد تعديل الوقت
امل�ستهدف للدورة امل�ستندية لتخطيط ،و�ضمان تدبري وتوفري املواد واخلدمات املطلوبة بالوقت املحدد ،لأعمال ال�صيانة
وتنفيذ امل�شاريع مبا ي�ضمن التوافق مع قانون املناق�صات العامة اجلديد رقم ( )49ل�سنة  ،2016ومتطلبات اللجان املختلفة.
• •قامت ال�شركة ،ممثلة بالدائرة التجارية ،بالتعاون مع ال�شركة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة (كيبك) ب�إ�صدار
اتفاقيات توريد م�شرتكة طويلة الأجل.
• •مت و�ضع و�إ�صدار هيكل جديد للدائرة التجارية ،يت�ضمن تر�شيد عدد الوظائف القيادية بالدائرة ،مع �إعادة هيكلة لبع�ض
الأق�سام ،وتغيري يف �أ�ساليب و�إجراءات العمل ،مبا ي�ضمن حت�سني الأداء وزيادة الكفاءة  ،الأمر الذي ي�سهم يف تقدمي خدمة
�أف�ضل للم�ستخدمني واملتعاملني مع الدائرة.
• •متا�شي ًا مع خطة التعاون املعتمدة من قبل اللجنة التوجيهية للبحث والتكنولوجيا يف م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،لقطاع التكرير والت�سويق
والبرتوكيماويات ،قامت "البرتول الوطنية" بتنفيذ اتفاقية التعاون مع �شركة البرتول الكويتية للتكنولوجيا والبحوث (،)KPR&T
والتي تخت�ص مبجاالت البحث والتطوير ،حيث مت بنجاح �إجناز ثالث مبادرات خالل ال�سنة املالية من خالل هذه االتفاقية.
• •قامت دائرة البحث والتكنولوجيا يف ال�شركة بت�أ�سي�س وتطوير ا�سرتاتيجية لإدارة امللكية الفكرية وت�سجيل براءة االخرتاع،
بالتعاون مع "مركز �صباح الأحمد للموهبة والإبداع" ،والذي يتبع م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي .ووفقا لالتفاقية املوقعة
بني الطرفني ،يقدم املركز الدعم املطلوب يف الإعداد الفعال لإدارة امللكية الفكرية وت�سجيل براءة االخرتاع ،وذلك متا�شي ًا
مع اخلطة اال�سرتاتيجية طويلة املدى لل�شركة  2040يف جمال البحث والتكنولوجيا.
• •وقعت ال�شركة مذكرة تفاهم مع "مركز �صباح الأحمد للموهبة والإبداع" ،للتعاون يف جماالت االبتكار ،وت�سجيل براءات
االخرتاع ،والتدريب والتطوير التكنولوجي ،وتهدف االتفاقية �إلى تعزيز قيمة الإبداع واالبتكار لدى موظفي ال�شركة ،من
خالل توفري البيئة واملناخ املالئمني لإبراز مواهبهم وتنميتها وحتويلها �إلى �إجنازات �إبداعية ملمو�سة.

الجوائز التي حصلت عليها الشركة
• •ح�صلت ال�شركـة على تقدير عاملي رفيع يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وذلك بفوزها بجائزة ال�شرق الأو�سط للطاقـة لعام  ،2019التي
منحتـها للمـرة الأولى ثالث جمـالت عامليــة جمتمعة ،هي ،)Refining and Petrochemical, Utility, Oil & Gas( :وذلك خالل احلفل
الذي �أقيم يف مدينة دبي ،بح�ضور نخبة مميزة من امل�س�ؤولني يف �أكرب ال�شركات النفطية من خمتلف �أنحاء العامل ،وجرى الإعالن عن فوز
ال�شركة باجلائزة الأولى بعد خو�ضها مناف�سة �شديدة مع عدد كبري من ال�شركات العاملة يف جمال الطاقة مبنطقة ال�شرق الأو�سط .وجاء
هذا الفوز من خالل تطبيق �إلكرتوين قدمه مهند�س �أول �سالمة العمليات يف ال�شركة �أحمد �إ�سماعيل �أحمد ،وعر�ض من
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خالله نظام ًا للمراقبة الإلكرتونية ولتقييم �أداء معايري ال�سالمة يف م�صايف ال�شركة ،حيث انعك�س ا�ستخدام التطبيق املذكور
مل�صلحة حت�سن م�ؤ�شرات الأداء يف جمال ال�سالمة يف مواقع ال�شركة املختلفة.
• •مت اختيار نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل ،املهند�سة و�ضحة اخلطيب� ،ضمن قائمة �أقوى � 100سيدة �أعمال يف منطقة ال�شرق
الأو�سط للعام  ،2020والتي ت�صدرها �سنوي ًا جملة "فورب�س ال�شرق الأو�سط" ،حيث احتلت املرتبة الثامنة على م�ستوى ال�شرق الأو�سط.
ويعك�س هذا االختيار ،متيز م�سرية املهند�سة و�ضحة اخلطيب املهنية ،وما تتحلى به من قدرات و�إمكانات و�إ�صرار على مواجهة
التحديات ،وحر�ص م�ستمر على تطوير الذات ،وما تتميز به كذلك من و�ضوح يف الر�ؤية ،و�سعي حثيث لتحقيق الأهداف.
• •حققت ال�شركة �إجناز ًا الفت ًا بح�صول خم�سة من املواقع التابعة لها ،وهي م�صفاة ميناء الأحمدي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل ،ودائرة الت�سويق
املحلي ،وامل�شاريع ،واملبنى الرئي�سي ،على جائزة ال�سالمة الدولية ( )Meritللعام  ،2019والتي مينحها جمل�س ال�سالمة الربيطاين .وتعد
هذه اجلائزة من �أهم اجلوائز املعتمدة على امل�ستوى الدويل يف جمال حيوي بالغ الأهمية ،وهو ال�صحة املهنية وال�سالمة.
وقد �أثنت جلنة اجلائزة على جهود ال�شركة والتزامها باملعايري واال�شرتاطات الدولية يف هذا املجال ،وحر�صها على تطبيق
قواعد ال�صحة وال�سالمة يف خمتلف م�شاريعها وعملياتها.

مصفاة ميناء عبداهلل تنال جائزة الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث (روسبا)  -الفئة المتميزة

• •ح�صلت ال�شركة ،ممثلة مبواقعها املختلفة :م�صفاة ميناء الأحمدي ،وم�صفاة ميناء عبداهلل ،ودائرة الت�سويق املحلي،
وامل�شاريع ،واملبنى الرئي�سي ،على جائزة اجلمعية امللكية الربيطانية ملنع احلوادث رو�سبا ( ،)RoSPAوذلك نظري �إجنازاتها
والتزامها بتعزيز معايري ال�سالمة يف خمتلف مرافقها وعملياتها.
•

•حققت ال�شركة املركز الأول بجائزة التميز يف �إدارة املوارد الب�شرية لعام  2019يف فئة "�أف�ضل ا�سرتاتيجية لتطوير القيادات"
لربناجمها التدريبي لإدارة وت�أهيل املواهب ل�شغل املنا�صب القيادية امل�ستقبلية ( ،)Talent Management Programبعد
املناف�سة على جوائز التميز ال�سنوية يف ادارة املوارد الب�شرية ( ،)HR Excellence Awards 2019والتي نظمت �ضمن
فعاليات م�ؤمتر ومعر�ض املوارد الب�شرية ،الذي �أقيم يف مدينة دبي خالل �شهر نوفمرب .2019

• •ح�صلت �شركة "كافكو" على جائزة رو�سبا الذهبية لأداء ال�صحة وال�سالمة للعام  ،2019واجلائزة الذهبية ل�سالمة الأ�سطول.
• •نالت �شركة "كافكو" جائزتني تقديريتني يف جمال ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،و�أخرى يف تزويد خدمات الدعم الأر�ضي،
وذلك خالل احلفل ال�سنوي الثالث ع�شر لتوزيع جوائز �أعمال التميز يف قطاع الطريان لعام  ،2019واملنظم من قبل جملة
( )Business Aviationالعاملية يف مدينة دبي خالل �شهر �أكتوبر .2019
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الفصل السادس

التدريب والتطوير الوظيفي

مت خالل هذه ال�سنة املالية تعيني  217موظف ًا جديد ًا،
منهم  192موظف ًا كويتي ًا ،لي�صل �إجمايل عدد القوى العاملة
الت�شغيلية ،وغري الت�شغيلية �إلى  6,264موظف ًا.
ويخ�ضع كل موظفي ال�شركة لدورات تدريبية داخلية
وخارجية ،مبا يتالءم مع االحتياجات الوظيفية ،حيث بلغ
عدد الدورات املحلية  215دورة� ،شارك فيها  2,842موظف ًا.
�أما الدورات اخلارجية فقد بلغت  512دورة� ،شارك فيها 1,184
موظف ًا ،كما عقدت عدة دورات يف مركز التدريب البرتويل
�شارك فيها  3,591موظف ًا.
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القوى العاملة
• •بلغ �إجمايل القوى العاملة الت�شغيلية وغري الت�شغيلية يف نهاية هذه ال�سنة  6,264موظف ًا ،بانخفا�ض مقداره  55موظف ًا عن
�إجمايل القوى العاملة يف نهاية ال�سنة املالية ال�سابقة ،دون �أي تغيري يف امليزانية.
• •مت خالل هذه ال�سنة املالية تعيني  217موظف ًا جديد ًا منهم  192موظف ًا كويتي ًا.
• •بلغ عدد العاملني الكويتيني يف ال�شركة يف نهاية ال�سنة املالية  5,508موظف ًا ،مايعادل  % 87.93من �إجمايل القوى العاملة
بال�شركة ،بانخفا�ض مقداره  9موظفني عن ال�سنة املالية ال�سابقة.
• •مت تعيني  180من حملة �شهادة الدبلوم (تخ�ص�ص تكنولوجيا ت�شغيل امل�صايف).
تبني اجلداول التالية حتلي ًال للقوى العاملة يف ال�شركة وفق ًا للجن�سية والدوائر ،مبا فيها التغيريات التي حدثت خالل ال�سنة ،وتطور �أعداد
القوى العاملة خالل ال�سنوات .2020/2019 – 2012/2011
حتليل لأعداد موظفي ال�شركة والن�سبة املئوية للقوى العاملة الكويتية ح�سب الدوائر
2020/3/31

الدائرة

عدد املوظفني

2019/3/31

القوى العاملة الكويتية

عدد املوظفني

القوى العاملة الكويتية

العدد

%

املكتب الرئي�سي *

915

867

94,75

967

الت�سويق املحلي

261

257

98.47

303

297

ال�صحة وال�سالمة والبيئة

181

100

55.25

188

101

53.72

الأمن والإطفاء

833

829

99.52

826

821

99.39

م�صفاة ميناء عبداهلل

1,682

1,417

84.24

1,704

1,423

83.51

م�صفاة ميناء الأحمدي

2,391

2,037

85.19

2,330

1,963

84.25

املجموع الفرعي

6,263

5,507

87.93

6,318

5516

87.31

�أ�سرى احلرب

1

1

100

1

1

100

�إعادة ت�أهيل* *

-

-

-

-

-

-

املجموع الفرعي

1

1

100

1

1

100

برامج ت�أهيلية ما قبل التعيني

-

-

-

-

-

-

جممدة

-

-

-

-

-

-

6,264

5,508

87.93

6,319

5,517

87.31

�إجمايل ال�شركة

العدد

%

911

94.21
98.02

*ت�شمل الإدارة العليا ،دوائر :القانونية ،التخطيط ال�شامل ،العالقات العامة والإعالم ،تقنية املعلومات ،املوارد الب�شرية ،املالية ،اخلدمات العامة ،امل�شاريع،1
امل�شاريع ،2التجارية ،التدريب والتطوير الوظيفي ،م�ساندة الإدارة� ،إدارة املخاطر ،جمموعة الت�صنيع الأمثل ،م�شروع الوقود البيئي.

** مت ا�ستحـداث هـذا البنـد لي�شمـل املوظفـني الذين يحتاجون لإعادة توزيع على الدوائر ح�سب نتائج درا�سة اال�ستخدام الأمثل للقوى العاملة.
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توزيع موظفي ال�شركة ح�سب اجلن�سية
اجلن�سية

الن�سبة املئوية من
�إجمايل القوى العاملة

عدد املوظفني

كويتيون
جن�سيات عربية �أخرى
املجموع الفرعي

جن�سيات غري عربية
الإجمايل

الزيــــادة/
النقـ�ص

2019/3/31

2020/3/31

التغيري

2019/3/31

2020/3/31

%

5,517

5,508

-9

87.31

87.93

0.16-

119

113

-6

1.88

1.80

5.04-

5,636

5,621

-15

89.19

89.73

0.27-

683

643

-40

10.81

10.27

5.86-

6,319

6,264

-55

100.00

100.00

0.87-

تطور �أعداد القوى العاملة
2012/2011

2013/2012

2014/2013

2015/2014

2016/2015

2017/2016

2018/2017

2019/2018

2020/2019

5,880

5,805

6,644

6,464

6,344

6,352

6,152

6,319

6,264

القوى العاملة لل�شركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود
2019/3/31

الدائرة

عدد املوظفني

2020/3/31

القوى العاملة الكويتية
العدد

عدد املوظفني

العدد

%

4

4

100

18

16

88.88

36

100

56

96.29

%

مكتب املدير العام

7

7

دائرة ال�ش�ؤون املالية والإدارية واخلدمات

20

18

90

دائرة العمليات والهند�سة وال�صيانة

32

32

100

36

املجموع

59

57

96

58
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التدريب والتطوير الوظيفي
عقدت ال�شركة و�شاركت خالل ال�سنة املالية  2020 /2019يف عدد كبري من الدورات التطويرية ،والندوات ،واحللقات الدرا�سية،
واملحا�ضرات املحلية ،يف موا�ضيع خمتلفة تتعلق باملتطلبات الوظيفية للموظفني ،وذلك بالتعاون مع م�ؤ�س�سات حملية ،ت�شمل :مركز
التدريب البرتويل التابع مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،و�شركات عاملية ،وقد بلغ عدد الدورات املحلية  215دورة� ،شارك فيها 2842
موظف ًا ،يف حني بلغت الدورات اخلارجية  512دورة� ،شارك فيها  1184موظف ًا ،كما ُعقدت عدة دورات يف مركز التدريب البرتويل،
�شارك فيها  3591موظف ًا.
كما مت عقد العديد من الدورات والندوات واملحا�ضرات والربامج التدريبية ،التي تهدف �إلى تطوير كوادر م�ؤهلة وحمفزة ،نذكر منها:
• •برنامج تدريبي داخلي متعلق بتطوير املهارات القيادية لر�ؤ�ساء الفرق يف كل من "البرتول الوطنية" و"كافكو"� ،شارك فيه
 40موظف ًا.
• •برنامج تعريفي للمراقبني واملهند�سني الأوائل على م�ستوى مواقع ال�شركة املختلفة ،والذين متت ترقيتهم م�ؤخراً ،وجاء
الربنامج بهدف تطوير مهاراتهم القيادية ،وتعزيز كفاءتهم يف �أداء مهامهم اليومية ،وتزويدهم بطرق فعالة يف �إدارة فرق
العمل.
• •انطالق الدورة الأولى للربنامج املتكامل لتدريب وت�أهيل م�شغلي احلقل املن�ضمني م�ؤخر ًا �إلى م�صايف ال�شركة يف يناير ،2020
وقد بلغ عدد املتدربني فيها  60موظف ًا.
• •عقد  8دورات تدريبية من قبل مدربي مراكز التدريب ،بعنوان "خطط التعامل مع الطوارئ يف امل�صفاة" ،وقد بلغ عدد
املتدربني فيهم  762موظف ًا.
• •تدريب  15مهند�س ًا يف اليابان لدى �شركة ( ،)JXTG Nipponعلى تكنولوجيا معاجلة الزيت الثقيل
(.)Upgrading Process Technologies for Heavy Oil
• •بلغ عدد املتدربني الذين ا�ستكملوا تدريبهم يف برنامج التدريب على العمل املنظم ) 73 (SOJTموظف ًا خالل ال�سنة
املالية  ،2020 /2019لي�صل �إجمايل عدد املتدربني الذين ا�ستكملوا تدريبهم منذ ت�أ�سي�س الربنامج  800موظف ًا ،علم ًا
ب�أنه قد مت تطوير مناهج تدريبية لهذا الربنامج ،واالنتهاء من حتديث وفح�ص النظام اخلا�ص مبتابعة العملية
التدريبية للموظفني يف الربنامج ،ليتنا�سب مع املناهج التدريبية التي مت �إعدادها ،والتي �شملت وظائف �إدارية،
�إ�ضافة �إلى البدء باال�ستخدام التجريبي للنظام مع دائرة املوارد الب�شرية ،و�إ�ضافة خوا�ص جديدة بالنظام
لتتنا�سب مع متطلبات الوظائف الفنية.

58

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

إحدى المحاضرات التدريبية

لقاء للتعريف بالنظام الإلكرتوين اجلديد ،الذي مت تطويره
• •عقد فريق برنامج التدريب على العمل املنظم (ً ،)SOJT
بالتعاون مع دائرة تقنية املعلومات ،يف �إطار تطوير �أ�سلوب العمل املتبع يف الربنامج التدريبي .ح�ضر اللقاء جمع من موظفي
ال�شركة حديثي التعيني واخلا�ضعني للربنامج التدريبي من دائرة املوارد الب�شرية ،بالإ�ضافة �إلى املعنيني من املوظفني ذوي اخلربة
الذين ي�شاركون يف تدريب املوظفني حديثي التعيني ،حيث مت ا�ستعرا�ض مزايا النظام الإلكرتوين اجلديد ،وكيفية التعامل من
خالله ،ودوره يف ت�سهيل تبادل امل�ستندات �إلكرتوني ًا ،ومتابعة مهام املتدربني خالل فرتة التدريب.
لقاء للمقبولني بالدورة الثالثة لربنامج "�إدارة القدرات" ،بح�ضور نائب الرئي�س
• •نظمت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي ً
التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية والتجارية ،حيث مت ا�ستعرا�ض �أهداف الربنامج واخلطوات املتبعة لتحديد �أ�صحاب القدرات
واملواهب املتميزة يف ال�شركة ،كما مت ا�ستعرا�ض خطة العمل التدريبية التي ت�ستمر ملدة عام ،وتركز على �أ�س�س القيادة.
• •نظمت دائرة التخطيط ال�شامل ،بالتعاون مع دائرة التدريب والتطوير الوظيفي ،برناجم ًا تدريبي ًا ملوظفي ال�شركة من
م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،والدوائر املعنية بدرا�سة "�سولومون" .قدم فعاليات الربنامج التدريبي م�ست�شار
من م�ؤ�س�سة "�سولومون" العاملية ،وا�ستعر�ض خاللها املفاهيم الأ�سا�سية للدرا�سة و�أهميتها ،و�سبل �إدخال البيانات وا�ستعرا�ض
النتائج وحتليلها ،وهدف الربنامج �إلى �ضمان حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من درا�سة "�سولومون" التي ترتكز على مقارنة
الأداء بني امل�صايف املختلفة على م�ستوى العامل.

محاضرة عن تقنيات المعالجة الهوائية للنفط المتبقي
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• •قامت الدائرة التجارية با�ستحداث برنامج تدريبي عملي للمهند�سني اجلدد ،لإحلاقهم بالعمل يف دوائر ال�صيانة و�ضمان
اجلودة يف امل�صايف ،ملدد ترتاوح من � 6إلى � 9شهور ،مع و�ضع �آلية ل�ضمان جودة التدريب والتلقي وتفعيل التدريب امليداين،
مبا ي�ضمن اال�ستفادة الق�صوى للمهند�سني ،كما مت �أي�ض ًا �إر�سال مهند�سي امل�شرتيات اجلدد �إلى دوائر ال�صيانة ،حل�ضور �أعمال
ال�صيانة ال�شاملة والتعرف على جميع املواد واملعدات امل�ستخدمة يف �أعمال ال�صيانة بامل�صايف ،كذلك مت تنظيم دورات
تدريبية مكثفة لنقل اخلربة ملهند�سي العقود اجلدد على كيفية �إعداد ال�شروط التعاقدية.
• •نظم ق�سم تطوير العاملني بدائرة التدريب والتطوير الوظيفي ،ور�شة عمل ملوظفي ال�شركة بعنوان "االرتقاء بالتفكري:
طريق لنمو الذات ومواجهة ال�صعوبات" ،قدمها م�ست�شار يف التنمية الب�شرية والتدريب والتطوير الوظيفي ،ومتحورت حول
�أهمية االرتقاء بالذات ،وتقليل �آثار ال�صعوبات وامل�شاكل التي تواجهنا يف احلياة على م�شاعرنا وتفكرينا ،و�ضرورة تو�سعة
دائرة العالقات االجتماعية ب�صورة �صحيحة ،وحت�سني القدرة على الت�صرف يف خمتلف املواقف.
لقاء هو الأول �ضمن �أربعة لقاءات خالل �شهر دي�سمرب ،2019
• •نظم ق�سم �إدارة القدرات بدائرة التدريب والتطوير الوظيفي ً
حيث ت�ضمنت اللقاءات حما�ضرات حول �أف�ضل التطبيقات يف �إطار عمل مراكز متيز دوائر ال�شركة .وقد �شهد اللقاء الأول
تقدمي حما�ضرتني عن التوجه اجلديد يف ا�سرتاتيجيات التعاقد ،وعن حلول حتديات الطاقة يف دولة الكويت .بينما ت�ضمن
اللقاء الثاين حما�ضرتني ،الأولى عن �أ�سا�سيات نظام الطاقة الكهربائية ،والثانية عن التجميع امليكانيكي وا�سرتاتيجيات
التح�ضري للت�شغيل ،يف حني �شهد اللقاء الثالث تقدمي حما�ضرتني ،الأولى عن نظم الهيدروجني ذات ال�ضغط املرتفع ،والثانية
عن جتميع احل�شوة امليكانيكية ب�أنواعها.
• •بح�ضور الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،وعدد من نوابه ،نظم فريق �إدارة القدرات التابع لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي
حما�ضرة عن "القيادة االنتقالية" ،وذلك �ضمن برنامج "�إدارة القدرات" ،حيث قدم املحا�ضرة ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ح�سنية ها�شم ،التي عر�ضت التحديات التي واجهتها ك�أحد قياديي القطاع النفطي خالل رحلة عملها،
كما حتدثت عن حتديات �صناعة النفط والغاز يف الكويت ،وكيفية قيادة هذه ال�صناعة مل�ستقبل م�شرق عرب �آليات تدريب
الكوادر الوطنية.

أثناء محاضرة "القيادة االنتقالية"
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• •نظم فريق مراكز التدريب التابع لدائرة التدريب والتطوير الوظيفي حما�ضرة تعريفية عن وحدات �إزالة الكربيت من
النفط املتبقي ( )ARDيف م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل ،قدمها مهند�س �أول �أحمد املطوع من دائرة اخلدمات
الفنية يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،والذي �شرح طبيعة الوحدات احلالية ،وعقد مقارنة دقيقة بينها ،وبني الوحدات اجلديدة
التي مت �إن�شا�ؤها لتعمل يف �إطار م�شروع الوقود البيئي ،وذلك من حيث الطاقة اال�ستيعابية ،والتكنولوجيا امل�ستخدمة .ح�ضر
املحا�ضرة عدد من مهند�سي دوائر العمليات ،وال�صيانة ،واخلدمات الفنية ،و�ضمان اجلودة.
• •قدمت دائرة �ضمان اجلودة يف م�صفاة ميناء الأحمدي عر�ض ًا توعوي ًا عن ال�صيانة املبنية على مفهوم االعتمادية ،وهي
�إحدى �أهم مبادئ ال�صيانة التي قد جتنب ال�شركة تكاليف التوقف غري املخطط له ،حيث �أو�ضح العر�ض حجم النتائج
الإيجابية لتطبيق هذا املبد�أ ،وبع�ض احلاالت من واقع �أعمال ال�صيانة اليومية.
• •قامت دائرة م�ساندة الإدارة ،ممثلة بق�سمي مراقبة مراحل امل�شاريع ،و�إدارة حمفظة وبرامج امل�شاريع ،بتنظيم عدد من
الدورات التدريبية جلميع موظفي ال�شركة ،وذلك بهدف زيادة الوعي وتعريف املوظفني مب�ستند �إجراءات �إدارة امل�شاريع يف
ن�سخته ال�ساد�سة .وقد مت خالل هذه الدورات �شرح املراحل املختلفة والإجراءات واملوافقات املطلوبة للم�شاريع يف ال�شركة
يف كل مرحلة من مراحل امل�شروع ،وكذلك ا�ستعرا�ض امليزانيات املتاحة يف ال�شركة العتماد الربامج وامل�شاريع من قبل دائرة
التخطيط ال�شامل ،وحمفظة امل�شاريع والربامج املعتمدة يف ال�شركة ،وم�ؤ�شرات قيا�س الأداء.
• •حر�ص ًا منها على توعية موظفيها اخلا�ضعني لأحكام قانون �إن�شاء الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد رقم ( )2ل�سنة ،2016
نظمت ال�شركة ور�شة عمل تعريفية عن القانون و�أحكامه اخلا�صة بعملية الك�شف عن الذمة املالية ،وخمتلف الإجراءات
املتعلقة بها .ح�ضر الور�شة ،التي متت بالتعاون مع قطاع الك�شف عن الذمة املالية بهيئة مكافحة الف�ساد ،الرئي�س التنفيذي
ونوابه ،وعدد من مدراء الدوائر املعنيني واخلا�ضعني لأحكام القانون ،حيث قدم ممثلون عن الهيئة �شرح ًا وافي ًا تطرقوا
فيه �إلى طبيعة �إقرار الذمة املالية ،وخطوات تقدميه ،واملهلة الزمنية املتاحة لتقدميه لأول مرة� ،أو عند التجديد كل
ثالث �سنوات.
• •�أطلقت ال�شركة نظام العائلة الوظيفية جلميع موظفيها عرب بوابتها الإلكرتونية ،يف خطة ا�ستثنائية ت�أتي �ضمن اهتمامها
املتوا�صل بالعن�صر الب�شري ،و�إحاطة موظفيها بالأنظمة و�أ�ساليب العمل املتبعة ،والتي ت�سهم يف تعزيز �شعورهم باالطمئنان
الوظيفي واال�ستقرار املهني ومتكنهم من �أ�سباب التطوير والنجاح والتميز ،ويتيح النظام للموظف الفر�صة للتعرف ب�شفافية
تامة على الفر�ص الوظيفية التي تتنا�سب مع وظيفته يف دوائر و�أق�سام ال�شركة ،مما يجعله قادر ًا على ا�ستغالل قدراته
ومهاراته يف تلبية متطلبات ومهام عمله.
• •قدمت الدائرة القانونية يف "البرتول الوطنية" ،بالتعاون مع �شركة "كافكو" ،حما�ضرة توعوية بعنوان "التنظيم القانوين
ملبد�أ �سرية املعلومات" ،هدفت املحا�ضرة �إلى ن�شر املعلومات القانونية وتب�سيطها ملوظفي القطاع النفطي ،وامل�ساهمة يف رفع
م�ستوى الثقافة القانونية.
• •نظمت دائرة �إدارة املخاطر حملة توعوية ملوظفي ال�شركة ،لزيادة الوعي والتثقيف ب�إدارة املخاطر ال�شاملة ،وكذلك
التوعية بالت�أمني بني املوظفني ،حيث �شملت احلملة ن�شر �أ�سئلة توعوية ومعلومات �أ�سا�سية عرب املوقع الإلكرتوين الداخلي
لل�شركة ،وتنظيم حما�ضرات يف خمتلف مواقع العمل ،تتعلق بثقافة �إدارة املخاطر ،وور�شات تدريبية لتعلم ا�ستخدام نظام
( ،)Accelusوحما�ضرات عن وثائق الت�أمني اخلا�صة بال�شركة.
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لقاء تنويري ًا
• •ا�ست�ضاف ق�سم تدريب امل�شاريع بدائرة التدريب والتطوير الوظيفي ،وبالتن�سيق مع مركز التدريب البرتويلً ،
ملدراء القطاع النفطي ،حيث ت�ضمن اللقاء �شرح ًا تف�صيلي ًا لآلية �إن�شاء اخلطة التطويرية املوحدة للمدراء يف القطاع
النفطي عن طريق النظام الآيل املوحد ( ،)SAPوالتي يتم من خاللها و�ضع خطة التطوير ال�شخ�صية للمدراء التي تنفذ
خالل �سنتني ماليتني ،وتعترب هذه اخلطة جزء ًا من املنهجية اجلديدة لتطوير الرياديني يف القطاع.
• •نظمت دائرة م�ساندة الإدارة حما�ضرة توعوية للموظفني املعنيني بالتعامل مع مالحظات ديوان املحا�سبة ،وذلك بهدف
تعريفهم ب�آلية الرد على مالحظات وتو�صيات الديوان ،و�ضمان توفري الوقت ودقة الرد ،ومت خالل املحا�ضرة ا�ستعرا�ض
الإجراءات اخلا�صة بتلقي مالحظات ديوان املحا�سبة ،و�سبل �إعداد الرد عليها ،ومنهجية التعامل مع تقارير الديوان يف هذا
املجال ،ودور فرق التدقيق.
• •بالتعاون مع كلية احلقوق بجامعة الكويت ،ا�ست�ضافت الدائرة القانونية �أ�ستاذ القانون اجلنائي يف الكلية حممد نا�صر التميمي،
الذي �ألقى حما�ضرة بعنوان" :قانون حظر تعار�ض امل�صالح" ،بح�ضور عدد من مدراء الدوائر ور�ؤ�ساء الفرق .و�أكد مدير الدائرة
القانونية حر�ص الدائرة على تقدمي التوعية والثقافة القانونية ،من خالل ا�ست�ضافة �أ�صحاب اخلربة واالخت�صا�ص� ،إ�ضافة
�إلى ما يقدمه الفريق القانوين من دعم وم�ساندة لإدارة ال�شركة واملوظفني.
• •�أقامت دائرة تقنية املعلومات احللقة التوعوية الرابعة للتحول الرقمي يف ال�شركة ،حتت عنوان " ،"KNPC 4مبا يتوافق
مع تقنيات الثورة ال�صناعية الرابعة ،وخالل احللقة �أكد مدير دائرة تقنية املعلومات على �ضرورة ال�شراكة مع ال�شركات
الوطنية الرائدة ،بهدف تطوير الأعمال يف �شركتنا والقطاع ،وهو ما ي�صب يف خدمة التنمية واالقت�صاد الوطني ،و�شملت
احللقة على �شرح للخطوات التي مت �إجنازها فيما يخ�ص التحول الرقمي يف ال�شركة ،والتكامل بني خمتلف قطاعاتها،
واملطلوب من دوائر ال�شركة وفرقها خالل الفرتة املقبلة.
• •يف �إطار اللقاءات التوعوية التي تنظمها الدائرة التجارية ملوظفي الدوائر املعنية بال�شركة ،نظم ق�سم عقود امل�شاريع
واال�ست�شارات بالدائرة ندوة توعوية حول املوافقات الالزمة لإجراء �أعمال ال�شراء� ،شملت الندوة نبذة عامة عن اللوائح
املنظمة لأعمال ال�شراء واملناق�صات ،وا�ستعرا�ض جلميع املوافقات الالزمة من اللجان لإجراء �أعمال ال�شراء ،وذلك يف �ضوء
قرار جمل�س الإدارة رقم  17ل�سنة  ،2017ب�ش�أن �إجراءات عمليات ال�شراء ،والئحة نظام عمل جلنة ال�شراء العليا والقانون
رقم  49ل�سنة  2016ب�ش�أن املناق�صات العامة.
• •ا�ستحداث نظام ت�سجيل �آيل الختبارات تعديل الو�ضع الوظيفي ملوظفي القطاع النفطي �أثناء اخلدمة ،والذي �سيحد من
املرا�سالت الورقية والربيد الإلكرتوين بني الأق�سام املخت�صة بتعديل الو�ضع الوظيفي ومراكز االختبار الثالث بال�شركات
النفطية (مواعيد االختبار /الت�سجيل /نتائج االختبار).
• •�أمت ق�سم املوارد الب�شرية والتطوير يف �شركة "كافكو" الربامج والدورات التدريبية والفعاليات امل�صاحبة لتطوير
كفاءات العاملني ،ومنها:
 �إعداد اخلطة ال�سنوية  ،2021 /2020واخلطة اخلم�سية للن�شاط التدريبي والقوى العاملة ،بالتن�سيق معم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،و�شركة البرتول الوطنية الكويتية.
 �إعداد واعتماد خطة �إعادة هيكلة ال�شركة بتاريخ � 15أبريل  ،2019و�إعداد الو�صف الوظيفي للوظائفاملعتمدة والتقييم الوظيفي وفق ًا للتعديالت املعتمدة.
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 تنفيذ اخلطة املعتمدة لل�شركة ملبادرة االرتباط الوظيفي بن�سبة �إجناز  % 100يف نهاية العام املايل. �إعداد وتنفيذ برنامج ال�شركة لإدارة املواهب وتطوير الكفاءات القيادية امل�ستقبلية ،خالل الفرتة من�أكتوبر  ،2019ولغاية مار�س  ،2020مب�شاركة  15موظف ًا.
 م�شاركة  29موظف ًا يف برامج تدريبية ملركز التدريب البرتويل ( ،)PTCو 31موظف ًا يف امل�ؤمترات والربامجالتدريبية املحلية ،و 69موظف ًا يف امل�ؤمترات والربامج التدريبية اخلارجية.
• •قام ق�سم تكنولوجيا املعلومات يف �شركة "كافكو" بتطبيق النظام املوحد لإدارة التعلم اخلا�ص بالكفاءات الوظيفية.
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الفصل السابع

المسؤولية االجتماعية

ّ
وقع الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،بح�ضور
الرئي�س التنفيذي لـ "البرتول الوطنية" على �سيا�سة
اال�ستدامة ،التي تربز التزام امل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة
بال�شفافية والأداء الأمثل يف اجلوانب االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية ،وحر�صها على التوا�صل الفعال
مع كل �أ�صحاب امل�صلحة ،كما ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
با�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة لعام  ،2040والقيم املنبثقة عنها.
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تلتزم �شركة البرتول الوطنية الكويتية باعتماد �سيا�سة م�ستدامة تهدف �إلى تعزيز دورها املحوري يف التطور االقت�صادي ,وخمتلف مناحي
املجتمع الكويتي ،بالرتافق مع احلفاظ على البيئة يف الكويت.
وتطبق ال�شركة هذه ال�سيا�سة يف كل عملياتها و�أن�شطتها� ,إميان ًا منها �أن هذا هو الطريق الأمثل يف بناء جمتمع قوي ،وخلق قاعدة �صلبة
لأجيال "كويت امل�ستقبل".
ووفق ًا لهذه الر�ؤية ،تقدم ال�شركة خمتلف �أ�شكال الدعم والت�شجيع ملختلف الن�شاطات االقت�صادية ،والثقافية ،والريا�ضية ،وخدمة
املجتمع ،وتقدمي التربعات لبع�ض الهيئات التي ترعى ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وجمعيات النفع العام وغريها ،والتي منها:
• •يف احتفالية �أقيمت بح�ضور قيادات نفطية ،وقّ ع الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،بح�ضور الرئي�س
التنفيذي لـ"البرتول الوطنية" ،على �سيا�سة اال�ستدامة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة و�شركاتها التابعة .وتربز هذه ال�سيا�سة
االلتزام بال�شفافية والأداء الأمثل يف اجلوانب االقت�صادية ،واالجتماعية ،والبيئية املرتبطة بعملياتها،
وحر�صها على التوا�صل الفعال مع كل �أ�صحاب امل�صلحة ،كما ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا با�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة لعام
 ،2040والقيم املنبثقة عنها .وقد �أثنى الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة على جهود "البرتول الوطنية" ،التي �أ�سندت
�إليها مهمة و�ضع هذه ال�سيا�سة نيابة عن امل�ؤ�س�سة ،كونها متتلك باع ًا طويالً ،وخربة متتد لأكرث من عقد من الزمان
يف جمال اال�ستدامة.
• •نظمت ال�شركة �أول ور�شة عمل لإعداد تقرير اال�ستدامة املوحد مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركاتها التابعة
يف نادي "بيت الوطنية" ،بح�ضور عدد من ممثلي امل�ؤ�س�سة وال�شركات النفطية الزميلة ،وناق�شت الور�شة �أهمية
التقرير ملتخذي القرار يف امل�ؤ�س�سة و�شركاتها ،بعد ا�ستعرا�ض عدد من التجارب العاملية يف نف�س املجال ،كما ناق�شت
�أ�س�س عمليات جتميع البيانات وطرق الت�سجيل ال�سليمة والدقيقة.

تعريف عمالة المقاولين بحقوقهم
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• •مت ت�شكيل جلنة للرعاية االجتماعية معنية بتعريف العاملني الأجانب يف م�شاريع ال�شركة بحقوقهم وفق العقود املربمة
معهم ،وبح�سب مرجعية قانون العمل الكويتي .وت�شكل هذه احلملة خطوة هي الأولى من نوعها يف الكويت ويف منطقة
اخلليج ،وتعك�س حر�ص ال�شركة ،لي�س فقط على تطبيق قانون العمل الكويتي ،بل متثل �أي�ض ًا جزء ًا �أ�سا�سي ًا من م�س�ؤولية
ال�شركة االجتماعية ،ومن جهودها امل�ستمرة لتوفري بيئة عمل الئقة وم�ستقرة .وقد قامت اللجنة بجوالت يف مواقع م�شروع
الوقود البيئي ،الذي ي�ضم �أكرب �شريحة من ه�ؤالء العاملني� ،إذ يبلغ عددهم نحو � 50ألف عامل ،يعملون يف �إطار  40عقد ًا مربم ًا
مع �شركات مقاولة تتعامل معها ال�شركة .وتقوم اللجنة بتوزيع مطبوعات تعريفية بثماين لغات خمتلفة ،وذلك ل�ضمان �إي�صال
�أفكارها لأكرب عدد من هذه العمالة ،كما تقوم بعمليات تدقيق دورية ،للت�أكد من مدى التزام املقاولني بقانون العمل الكويتي،
واتباعهم الإجراءات املعمول بها يف ال�شركة ،وي�شمل ذلك �أماكن العمل و�سكن العمال.
• •وا�صلت ال�شركة حمالتها التي تهدف �إلى دعم املخزون اال�سرتاتيجي لبنك الدم املركزي ،حيث نظم الق�سم الطبي بدائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ثمان حمالت للتربع بالدم يف خمتلف مواقع ال�شركة ،وذلك بالتعاون مع بنك الدم الكويتي.
• •ح�صلت ال�شركة على املركز الثالث من بني �أف�ضل ع�شر جهات متربعة بالدم على م�ستوى البالد ،وذلك يف االحتفالية ال�سنوية
التي نظمها بنك الدم املركزي ،مبنا�سبة اليوم العاملي للمتربعني بالدم ،ورعاها وزير ال�صحة د .با�سل ال�صباح ،حيث هدفت
االحتفالية لزيادة الوعي ب�أهمية التربع بالدم طواعية لإنقاذ الأرواح وم�ساعدة املر�ضى واملحتاجني للدم.
• •نظمت ال�شركة يوم ال�صحة املهنية ،وذلك لل�سنة الرابعة على التوايل لعمال منطقة الأحمدي ال�صناعية ،قرب �أماكن عملهم،
وت�شكل هذه احلمالت ال�صحية م�صدر فخر لل�شركة ،وهي الأولى من نوعها على م�ستوى القطاع النفطي من ناحية تقدمي
فحو�صات ومعاينات جمانية للعمالة الوافدة التي جاءت للكويت لت�ساهم يف م�شاريعنا التنموية ويف بناء اقت�صادنا ،كما
�أنها تهدف �إلى ن�شر التوعية ال�صحية وتقدمي فحو�صات طبية �إلى �أكرب عدد ممكن من العمال الذين ينتمون �إلى جن�سيات
وثقافات متنوعة ،حتت �إ�شراف ا�ست�شاريني و�أخ�صائيني� ،إ�ضافة �إلى تواجد �شركات متخ�ص�صة لتقدمي اال�ست�شارات الطبية
يف نف�س املوقع توفري ًا للوقت واجلهد على العمال.

إحدى حمالت التبرع بالدم التي تنظمها الشركة على مدار العام
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من فعاليات يوم الصحة المهنية في "األحمدي الصناعية"

• •ا�ست�ضافت ال�شركة جمموعة من �أ�صحاب وممثلي احل�سابات الإخبارية ب�شبكات التوا�صل االجتماعي ،وذلك يف زيارة
ا�ستهدفت التعرف على �أن�شطة ال�شركة وم�شاريعها الكربى .وقد ا�ستقبلهم الرئي�س التنفيذي ،ونائب الرئي�س التنفيذي
للم�شاريع ،ومديرة دائرة العالقات العامة والإعالم .وهدفت الزيارة �إلى ت�أكيد دور الإعالميني يف ت�سليط ال�ضوء على كل ما
ي�ساهم يف تنمية املجتمع وتطويره ،و�إبراز دور ال�شركات الوطنية يف دعم االقت�صاد الكويتي .وخالل الزيارة دار حوار مو�سع
حول تاريخ ال�شركة ،وتطور �أن�شطتها ،و�أهم امل�شاريع التي يجري تنفيذها حالي ًا ،قبل �أن ينتقل الزوار �إلى موقع م�شروع
الوقود البيئي ،حيث مت تعريفهم بنطاق �أعمال و�أهداف امل�شروع.
• •ا�ست�ضاف بيت الوطنية  60طف ً
ال من �أع�ضاء "نادي فرن"� ،ضمن الربنامج ال�صيفي الذي نظمه النادي ،بالتعاون مع
جمعية املعلمني الكويتية ،وذلك يف �إطار الرحالت الدورية التي ينظمها النادي للمراكز الثقافية والرتفيهية على
م�ستوى دولة الكويت.
• •�ضمن �إطار اتفاقية التعاون امل�شرتك بني ال�شركة ،وجمعية "�إجناز الكويت" ،لتدريب طلبة املدار�س واجلامعات ،مت تنظيم
"اليوم الوظيفي" ملجموعة من طلبة املرحلة الثانوية مبدر�سة �أجيال ثنائية اللغة ،وذلك مب�صفاة ميناء عبداهلل ،حيث
مت خالله عر�ض فيلم ق�صري عن ال�شركة وتاريخها و�أهم �أن�شطتها� ،إ�ضافة �إلى عرو�ض مرئية حول طبيعة عمل امل�صايف
النفطية ،و�أهمية و�سبل حتقيق �أمن املعلومات يف القطاع النفطي.
لقاء حواري ًا ،حمل عنوان "حوار �إجنازي – ق�صة جناح" ،وذلك يف ختام
• •نظمت دائرة العالقات العامة والإعالم ً
فعاليات الربنامج التدريبي "كن ريادي ًا" ،الذي ترعاه ال�شركة ،بالتعاون مع "جمعية �إجناز الكويت" يف �إطار االتفاقية
املوقعة بينهما.
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أثناء جلسة "حوار إنجازي – قصة نجاح"

• •رعت ال�شركة حفل تخرج الطالبات الفائقات مبدر�سة الرتبية الفكرية – بنات ،للعام الدرا�سي  ،2019/2018وخالل
املنا�سبة تقدمت مديرة املدر�سة بجزيل ال�شكر لل�شركة على رعايتها الكرمية ،وحر�صها امل�ستمر على امل�شاركة يف مثل هذه
الفعاليات االجتماعية التي تقيمها �إدارة مدار�س الرتبية اخلا�صة .ويف اخلتام مت تكرمي ممثلي ال�شركة باحلفل وت�سليمهم
درع ًا تذكارية� .شهد احلفل �إقبا ًال كبري ًا من جانب �أولياء الأمور و�أع�ضاء هيئة التدري�س والتوجيه الفني.
• •ا�ستقبلت م�صفاة ميناء عبداهلل جمموعة من طالبات كلية الهند�سة والبرتول ،للح�صول على التدريب العملي ،والقيام بجولة
ميدانية يف امل�صفاة ،واالطالع على بع�ض وحدات التكرير الإنتاجية التي �سبق للطالبات درا�ستها ،واال�ستماع �إلى �شرح واف عنها.
• •نظمت ال�شركة م�سابقتها الرم�ضانية ال�سنوية الثانية ع�شرة حلفظ القر�آن الكرمي وجتويده ،واملخ�ص�صة ملوظفي القطاع
النفطي و�أبنائهم ،وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،والتي وفرت من جانبها جلان التحكيم .و�أ�شرفت
دائرة العالقات العامة والإعالم على تنظيم هذه امل�سابقة يف نادي "بيت الوطنية" ،و�شهدت م�سابقة هذا العام �إقبا ًال
ملحوظ ًا من قبل موظفي ال�شركة ،و�شركات القطاع النفطي الزميلة.
• •ا�ستمرار ًا لتقاليدها ال�سنوية يف رم�ضان من كل عام� ،أقامت ال�شركة خيمتها الرم�ضانية قرب املبنى الرئي�سي يف مدينة
الأحمدي ،لتقدمي �إفطار لنحو � 1000صائم ،وهو جهد يعك�س دور ال�شركة يف خمتلف املجاالت االجتماعية ،وتت�ضمن مبادرة
ال�شركة كذلك توزيع وجبات الإفطار على رواد عدد من حمطات تعبئة الوقود التابعة لها ،واملنت�شرة يف خمتلف �أنحاء البالد.
• •يف �إطار �أن�شطة ال�شركة املجتمعية خالل �شهر رم�ضان املبارك ،وحر�ص ًا على تعزيز التوا�صل والتفاعل مع خمتلف هيئات
املجتمع املدين ،قامت ال�شركة بتوفري امل�ستلزمات اال�ستهالكية التي يحتاجها امل�صلون خالل فرتة �صالة الرتاويح ،و�شملت
هذه امل�ساهمة جمموعة من امل�ساجد املنت�شرة يف كافة حمافظات البالد.
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• •نظمت ال�شركة دورة يف كرة القدم يف "بيت الوطنية" التابع لها� ،ضمن مناف�سات البطولة الرم�ضانية الثانية ع�شرة ل�شهداء
القطاع النفطي ،والتي �شملت جمموعة من الألعاب وامل�سابقات ،وقد �أ�صبحت هذه البطولة تقليد ًا وملتقى �سنوي ًا يجمع
الالعبني املتميزين يف ال�شركات النفطية.
• •نظمت �شركة "كافكو" زيارة لأبناء القطاع النفطي ملبناها ،ومطار الكويت الدويل.
• •�أقامت "كافكو" ركن ًا خا�ص ًا لل�شركة يف امل�ؤمتر واملعر�ض اخلليجي الثاين للأمن ال�سيرباين للمعلومات واالت�صاالت.
• •ا�ست�ضافت "كافكو"  5من طلبة اجلامعات املحلية للتدريب امليداين على خمتلف الأن�شطة الفنية يف ال�شركة.

المشاركة بالمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية
• •نظمت ال�شركة "امل�ؤمتر الثاين للمعاجلة الهيدروجينية للنفط املتبقي" يف نوفمرب  ،2019والذي حتدث فيه عدد كبري من
املتخ�ص�صني يف �أحدث التكنولوجيا يف تكرير النفط املتبقي ،وي�شكل ذلك قفزة نوعية كبرية ترتافق مع �سعي الكويت للتو�سع
يف قدراتها التحويلية على تكرير النفط املتبقي رخي�ص الثمن �إلى منتجات عالية اجلودة ،مما يعزز هام�ش الربح ،خ�صو�ص ًا
�أن الكويت �ستكون من �أكرب املراكز العاملية يف املعاجلة الهيدروجينية للنفط املتبقي بعد انتهاء م�صفاة الزور.
• •ا�ست�ضافت ال�شركة اجتماع ًا لدور االنعقاد اخلام�س ملجل�س ال�شراكة اال�ست�شاري املوحد ( )2021/2019بني �شركات القطاع
النفطي ،و�شركات القطاع اخلا�ص ،من موردين ومقاولني وم�صنعني حمليني ،وجهات حكومية وغري حكومية .وقد تر�أ�س
االجتماع نائب الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية والتجارية ،ويهدف هذا املجل�س �إلى تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص
الكويتي يف �أعمال وم�شاريع ال�شركات النفطية الكويتية� ،إ�ضافة �إلى حتقيق النجاح على امل�ستويات ال�صناعية النفطية
واخلدمية والتكنولوجية الرقمية.

إحدى جلسات مؤتمر ومعرض الصحة والسالمة واألمن والبيئة العاشر
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• •ا�ست�ضافت ال�شركة االجتماع الأول للجنة امل�شرتكة املنبثقة عن جمل�س ال�شراكة املوحد( )2021/2019برئا�سة مدير
الدائرة التجارية ،ع�ضو جمل�س ال�شراكة ورئي�س اللجنة ،وناق�شت اللجنة مقرتحات وخطة عمل املجل�س ،و�إمكانية تطبيق
الآلية املتبعة لدى امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية يف القطاع النفطي ،بخ�صو�ص حق تظلم ال�شركات املحلية املت�ضررة
من عدم التزام املقاول الرئي�سي ب�إعطائه الأولوية للمنتج الوطني املحلي ،وخالل االجتماع مت تدار�س امل�شاكل ذات ال�صلة
بتعيني وتدريب العمالة الوطنية الكويتية من قبل �شركات القطاع النفطي والقطاع اخلا�ص املحلي.
• •�شاركت ال�شركة يف فعاليات م�ؤمتر ومعر�ض ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة الدويل العا�شر الذي �أقيم حتت �شعار "التنمية
املهنية ومنع اخل�سائر" ،برعاية وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء ،ونظمته اجلمعية الأمريكية ملحرتيف ال�سالمة  −فرع
الكويت ،بالتعاون مع جمعية املهند�سني الكويتية .وقد �ألقى الرئي�س التنفيذي لل�شركة كلمة خالل امل�ؤمتر �أكد فيها على
�أهمية الق�ضايا التي يطرحها امل�ؤمتر وارتباطها ب�صناعة التكرير ،ومب�شاريع القطاع النفطي ب�شكل عام ،كما �شهدت حلقات
امل�ؤمتر النقا�شية م�شاركات �أخرى من جانب نائبي الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء الأحمدي ،واخلدمات امل�ساندة ،وعدد
من مدراء ور�ؤ�ساء فرق ال�شركة ،حيث قدموا من خاللها نتاج خربات ال�شركة ل�سنوات طويلة يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة ،وقدم �أي�ض ًا مهند�سون من دوائر ال�شركة املختلفة �أوراق عمل عن �أف�ضل تطبيقاتها يف جماالت ال�سالمة املهنية،
و�إدارة التغيري ،وتخفيف املخاطر ،وغريها من املوا�ضيع احليوية.
• •حتت عنوان "التطورات يف جمال �صناعة تكرير النفط"� ،شاركت ال�شركة يف الندوة الكويتية اليابانية التا�سعة ع�شرة،
والتي ينظمها مركز �أبحاث البرتول التابع ملعهد الكويت للأبحاث العلمية كل �سنتني ،وذلك مب�شاركة مركز التعاون الياباين
للبرتول ،ومعهد البرتول الياباين .وت�ضمنت الندوة حما�ضرة رئي�سية من الكويت بعنوان "دور البحث والتطوير يف م�ستقبل
ا�ستخدام البرتول الثقيل وحت�سينه :احللول والتخفيف من امل�شاكل" ،بالإ�ضافة �إلى  22حما�ضرة علمية �أخرى� ،شارك
فيها مهند�سو ال�شركة بخم�س �أوراق عمل ،تناولت عدد ًا من الق�ضايا املرتبطة ب�صناعة تكرير النفط ،ومنها حت�سني خوا�ص
اللقيم يف خام الت�صدير الكويتي ،وا�ستخدام املياه يف مفاعل معاجلة غازات العادم.

"البترول الوطنية" في الندوة الكويتية – اليابانية
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• •نظم فريق "الدبدبة" للطاقة ال�شم�سية حما�ضرة توعوية حول املبادئ احلديثة يف جمال الطاقة املتجددة ،بالتعاون
مع جمعية املهند�سني الكويتية ،حتدث خاللها اخلبري املعتمد للطاقة ال�شم�سية من املركز الأوروبي للطاقة ،حتت عنوان
"التطبيقات احلديثة يف جمال الطاقة املتجددة" ،كما مت ا�ستعرا�ض �آخر التقنيات املتطورة يف هذا املجال.
• •ا�ست�ضافت ال�شركة بالتن�سيق مع وزارة الكهرباء واملاء ،رئي�سة احلملة اخلليجية للرت�شيد املهند�سة �إقبال الطيار ،التي �ألقت
حما�ضرة بعنوان "ال�سلوك الواعي للمواطن" ،هدفت لن�شر التوعية وثقافة اال�ستدامة يف جمال الطاقة واملياه ،مع الت�شديد
على �أن اال�ستدامة �أ�صبحت مطلب ًا عاملي ًا تنادي به جميع الدول ملا لها من �أثر كبري يف احلفاظ على املوارد .وخالل املحا�ضرة،
�أكد رئي�س حملة الرت�شيد يف "البرتول الوطنية" �سعي ال�شركة جلعل الرت�شيد جزء ًا من ثقافة موظفيها ب�شكل خا�ص ،ومن
ثقافة املجتمع ب�شكل عام ،مو�ضح ًا �أن ال�شركة تتبع �أكرث الطرق فاعلية للتقليل من ا�ستهالك وهدر الطاقة الكهربائية يف
املبنى الرئي�سي وامل�صايف ،وجميع املن�ش�آت التابعة لها ،وهو ما يقلل كذلك من التكلفة املادية على ال�شركة.
• •�شاركت ال�شركة يف ملتقى الكويت الثاين للحوكمة واملخاطر واالمتثال يف نظم املعلومات ،الذي نظمه اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات ،وقدم مدير دائرة تقنية املعلومات يف ال�شركة حما�ضرة بعنوان "تبليغ �أ�صحاب امل�صلحة عن خماطر
تكنولوجيا املعلومات".
• •عقدت اللجنة الفنية لإدارة امل�شاريع ،وهي �إحدى جلان االحتاد اخلليجي للتكرير ،اجتماعها ربع ال�سنوي الرابع ،وذلك
حتت رعاية نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع ،وبح�ضور �أع�ضاء اللجنة .وت�ضم اللجنة عدد ًا من ال�شركات النفطية ،مثل:
"�أرامكو" ،و"�أدنوك ،و"بابكو" ،حيث مت خالل االجتماع مناق�شة وا�ستعرا�ض �أهم التطبيقات وامل�ستجدات التي متت خالل
الفرتة املا�ضية يف جمال �إدارة امل�شاريع� ،إ�ضافة �إلى تبادل اخلربات حول �أف�ضل املمار�سات املثلى بامل�شاريع.
• •�شاركت ال�شركة يف ملتقى العدان العلمي الثاين ملعلمي ومعلمات الأحياء واجليولوجيا ،الذي نظمته مدر�سة ثانوية العدان
 −بنات ،حيث قدم جناح ال�شركة �شرح ًا عن ن�شاطها وعمليات التكرير يف م�صافيها ،كما عر�ض مناذج من امل�شتقات البرتولية
املختلفة التي تنتجها ،وقد �شارك يف امللتقى  11جهة حكومية وغري حكومية من بينهم :وزارة ال�صحة ،و�شرطة العدان
البيئية ،والإدارة العامة للإطفاء ،والهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية.
• •�شاركت ال�شركة يف معر�ض الت�صميم الهند�سي الـ  ،37الذي نظمه مركز التدريب الهند�سي واخلريجني يف كلية الهند�سة
والبرتول بجامعة الكويت ،حتت رعاية رئي�س جمل�س الأمة ،وبدعم من م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي� .أقيم املعر�ض
يف قاعة م�ؤمترات مركز ال�شيخ جابر الأحمد الثقايف ،و�شهد االفتتاح تكرمي اجلهات الراعية ،ومن بينها �شركة البرتول
الوطنية الكويتية ،حيث ُكرمت ال�شركة على رعايتها لعدد من م�شاريع الطالب امل�شاركني يف املعر�ض ،والذين بلغ عددهم
 440متناف�س ًا بـ  107م�شاريع متنوعة.
كرمت عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة الكويت �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�صفتها �أحد الرعاة الأ�سا�سيني لدوري
• • ّ
املناظرات بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الكويت باللغة الإجنليزية للعام اجلامعي .2019/2018
• •بهدف تعزيز اجلهود امل�شرتكة ،والت�أكيد على اجلاهزية واال�ستعداد للتعامل مع حاالت الطوارئ والأزمات ،ا�ست�ضافت
ال�شركة اجتماع ًا تن�سيقي ًا �ضم م�س�ؤويل الأمن والإطفاء ب�شركات القطاع النفطي ،وم�س�ؤولني من الإدارة العامة للإطفاء.
تر�أ�س االجتماع مدير دائرة الأمن والإطفاء يف ال�شركة ،وح�ضره عدد من م�س�ؤويل الإدارة العامة للإطفاء ،ومت خالله
بحث التن�سيق امل�شرتك يف حاالت الطوارئ والأزمات و�آلية التوا�صل والإبالغ عن احلوادث ،و�سرعة اال�ستجابة للتعامل مع
احلاالت الطارئة� ،إ�ضافة �إلى �سبل توحيد �إجراءات �إ�صدار البيانات الر�سمية يف مثل هذه احلاالت ،وكيفية التعامل مع
و�سائل التوا�صل االجتماعي للحد من ال�شائعات ومنع انت�شارها.
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• •يف �إطار التعاون اخلليجي يف جمال �أمن املعلومات ،عقدت جلنة �أمن املعلومات اخلليجية للقطاع النفطي اجتماع ًا يف املبنى
الرئي�سي لل�شركة ،برئا�سة نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع ،وممثل الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية يف اللجنة،
الذي �شدد على �أهمية تبادل اخلربات واملعلومات يف جمال الأمن ال�سيرباين يف ظل �أجواء الأخطار املعلوماتية املتزايدة يف
القطاع النفطي على م�ستوى املنطقة .وقد مت عر�ض خربات ال�شركات النفطية يف دولة الكويت ،وتخلل االجتماع حلقات
نقا�شية متت من خاللها م�شاركة اخلربات ،و�أف�ضل املمار�سات ،والتدابري االحرتازية يف جمال �أمن املعلومات بني ال�شركات
الأع�ضاء.
• •بناء على تو�صية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،عقدت ال�شركة اجتماع ًا مع �شركة نفط الكويت ،مت خالله عر�ض جتربتها
الناجحة يف احل�صول على قرو�ض خارجية لتمويل امل�شاريع اال�سرتاتيجية ،وكيفية ا�ستيفاء متطلبات اجلهات العاملية
املمولة .جاء االجتماع بهدف اال�ستفادة من جتربة ال�شركة يف متويل م�شروع الوقود البيئي وتعميمها على �شركات القطاع،
كونها �أول �شركة نفطية وطنية تنجح يف احل�صول على قر�ض خارجي �ضخم ،وتتمكن من ا�ستيفاء متطلباته التعاقدية وفق
املعايري العاملية.
• •برعاية وزير النفط ووزير الكهرباء واملاءُ ،عقد م�ؤمتر الكويت الرابع لتكنولوجيا قيا�س تدفق النفط والغاز ،والذي نظمته
�شركة نفط الكويت ،مب�شاركة "البرتول الوطنية" ،وعدد من ال�شركات النفطية املحلية والعاملية ،حيث ناق�ش امل�ؤمتر �أحدث
التطبيقات العملية لتكنولوجيا قيا�س النفط والغاز� ،إ�ضافة �إلى  38ورقة عمل من بينها ثالث �أوراق عمل مقدمة من ال�شركة.
• •انطالق ًا من ا�سرتاتيجية القطاع النفطي  ،2040نظمت دائرة العالقات العامة والإعالم يف ال�شركة ملتقى االت�صال الثاين
للقطاع النفطي ،وذلك حتت �شعار "�شراكتنا متيزنا" ،بح�ضور عدد من القيادات النفطية .وقدمت مديرة العالقات العامة
والإعالم خالل كلمتها تو�صيتني ،الأولى ،هي الرتكيز على ق�ضيتني رئي�سيتني بامللتقى ،هما" :الأمتتة" ،و"العقود التجارية"،
�أما الثانية ،فتمثلت يف �إطالق مبادرة "�سفراء الإن�سانية ...واجهة خري" ،وهي مبادرة ت�سعى لتعزيز ال�شعور بالعطاء من
خالل قيام املوظفني بتخ�صي�ص جزء من وقتهم اخلا�ص ،ومواردهم للم�ساهمة يف تطوير املجتمع� .شهد اللقاء جل�سة حوارية
عن م�ستجدات الإعالم التقليدي والرقمي� ،شارك فيها ثالثة �إعالميني معروفني.
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الفصل الثامن

التقـرير المــالي

تو�ضح البيانات املذكورة يف هذا التقرير نتائج ال�سنة
املالية املنتهية يف  ،2020/3/31ومقارنتها بالنتائج املالية
لل�سنة ال�سابقة املنتهية يف .2019/3/31
وقد بلغ �إجمايل الأ�صول يف امليزانية العمومية
 9,979,442,725دينار ًا كويتي ًا مقابل 9,872,767,635
دينار ًا كويتي ًا لل�سنة املاليـة املنتهية فــي ،2019/3/31
حمقق ًا ارتفاع ًا بلغ  106,675,090دينار ًا كويتي ًا.
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اإليرادات
بلغ �إجمايل �إيرادات ال�شركة  7,549,700,630دينار ًا كويتي ًا ،بانخفا�ض قدره  1,692,650,080دينـار ًا كويتي ًا عن �إيرادات ال�سنة
ال�سابقة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
البيـــــــــــان

2020/2019

2019/2018

�إيراد عمليات التكرير

4,896,188,599

6,277,039,444

�إيراد عمليات �إ�سالة الغاز

1,985,758,100

2,641,147,098

157,821,536

174,895,108

�إيراد ال�شركة الكويتية للعطريات

498,394,986

144,555,800

�إيراد حمطة غ�سيل ال�سيارات

205,667

248,463

11,331,743

4,464,798

7,549,700,630

9,242,350,711

�إيراد

"كافكو"

�إيـــــرادات �أخــرى*
�إجمايل الإيرادات

* ت�شمل فوائد الإيداعات وفروق حتويل العمالت الأجنبية ،العائد على اال�ستثمار يف �شركة زميلة ،و�إيرادات بيع العامل املحفز امل�ستعمل واملواد املتقادمة
والأ�صول املتهالكة.

وا�ستمرت ال�شركة بت�سويق منتجات برتولية يف ال�سوق املحلي حل�ساب م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،حيث بلغت قيمتها  581,138,427دينار ًا
كويتي ًا ،مقارنة مبا مت ت�سويقه يف ال�سنة ال�سابقة ،والبالغ  566,391,781دينار ًا كويتي ًا.
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األربـاح والخسائـر
�أظهرت نتائج عمليات ال�شركة لل�سنة املالية � 2020/2019صايف خ�سارة وقدرها ( )61,816,521دينار ًا كويتي ًا ،مقارنة ب�صايف خ�سارة لل�سنة
ال�سابقة والبالغة ( )213,115,535دينار ًا كويتي ًا ،وفيما يلي توزيع الأرباح واخل�سائر ح�سب الأن�شطة املختلفة لل�شركة:
دينار كويتي

البيـــــــــــان
الأرباح )اخل�سائر( الناجتة عن عمليات التكرير و�إ�سالة الغاز

)(96,593,118

الأرباح )اخل�سائر( الناجتة عن ن�شاط �شركة كافكو

16,982,616

الأرباح )اخل�سائر( الناجتة عن ال�شركة الكويتية للعطريات *

24,130,455

الأرباح )اخل�سائر( الناجتة عن ن�شاط الت�سويق املحلي
�إيرادات �أخــرى

80,119

)(10,500,572

خم�ص�صات

4,153,828

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

)(69,849
)(61,816,521

�إجمايل الأرباح ( اخل�سائر)
* �أرباح مبيعات ال�شركة الكويتية للعطريات لل�سنة املالية  2020/2019متثل .% 60
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شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.

وشركاتها التابعة
دولة الكويت

تقرير مراقب الحسابات المستقل والبيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31مارس 2020

78

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

المحتوى
تقرير مراقب الحسابات المستقل

81-80

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمعة

83

بيان المركز المالي المجمع

84

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمعة

85

بيان التدفقات النقدية المجمعة

86

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

126 - 87

79

شركة البترول الوطنية الكويتية

80

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

شركة البترول الوطنية الكويتية

81

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

٢٠٢٠/٢٠١٩ التقرير السنوي

شركة البترول الوطنية الكويتية

0_,n � � ._;11 d.._,l...JI � �I �I ut:4JI 01J �I'-""' _j:. y �J...>-"" t..Li.,IJ ._;11 d.:..L:.�J'/IJ d.._,l...JI � � � �
J�1.:,1., w.:u..���;.S�1 .:,I ,u,I J/ _;.Sy!Jl_,..L,YI r\j;,j}l _,�1 � _, .,1·,1;;;11�'i ., -<.j� ., 2016 ..w I ...SJ.:1S�1
;_,I U..W J...>J,J _;,S��l .ft.i'll.) J} _, _,,. 1... t-'
•)J11 � ...>JJU.}>J)_,11 �I d.._,l...JI 01 _, ��IJ �'jj uiJ<.>fel .ii
r\j;,j}IJ�I ..W .,I .•)ii'i11 �'iJ�J 2016 WI ...SJ ..:J.S�I ufari.5:.."i •2020 <J'J.. 31.} ..,.:.WI ;_;..JI WI J:il ,dil\.i...

-.w.

.�1 .)WI t.. ;f.y, .) _,I � ..,.._11 .l.�.) y.,L.. )� � J � �� ..,.;...."/1

3

82

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
دولة الكويت
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2020

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

اإليرادات
تكلفة المبيعات
مجمل الربح( /الخسارة)

5
6

7,598,752
)(7,503,164
95,588

9,317,049
)(9,351,074
)(34,025

مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى
مخصصات – بالصافي
حصة من نتائج االستثمار في مشروع مشترك
تكاليف تمويل
إيرادات تمويل
خسارة تحويل عمالت أجنبية
الخسارة قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب المتعلقة بشركة تابعة
خسارة السنة

7
8
9

)(155,904
7,732
3,946
16,953
)(6,213
8,964
)(16,104
)(45,038
)(129
)(563
)(45,730

)(187,041
16,171
)(13,432
26,953
)(1,864
3,435
)(13,212
)(203,015
)(113
)(372
)(203,500

إيضاح

10

اإليرادات ( /الخسائر) الشاملة األخرى

البنود التي يعاد أو يمكن أن يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

فروق تحويل عمالت أجنبية
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي الخسائر الشاملة للسنة
الخسائر العائدة إلى:
مساهمي الشركة
حصص غير مسيطرة
خسائر السنة

24

إجمالي الخسائر الشاملة العائدة إلى:
مساهمي الشركة
حصص غير مسيطرة
إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

24

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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5,617
5,617
)(40,113

3,312
3,312
)(200,188

)(61,817
16,087
)(45,730

)(213,115
9,615
)(203,500

)(58,447
18,334
)(40,113

)(210,530
10,342
)(200,188

84

1,587,000

1,587,000
-

1,587,000

-

1,587,000

رأس المال
ألف
دينار كويتي

182,600

182,600
-

182,600

-

182,600

إحتياطي
إجباري
ألف
دينار كويتي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

الرصيد في  1أبريل 2019
خسارة السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات( /الخسائر) الشاملة
للسنة
الرصيد في  31مارس 2020

خسارة السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
استحواذ على شركة تابعة
توزيعات أرباح متعلقة بحصص غير
مسيطرة
الرصيد في  31مارس 2019

الرصيد في  1أبريل 2018

للسنة المنتهية في  31مارس 2020

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمعة

شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
دولة الكويت

3,370
15,105

11,735
3,370

11,735

2,585
2,585
-

9,150

إحتياطي تحويل
عمالت أجنبية
ألف
دينار كويتي

)(61,817
)(274,932

)(213,115
)(61,817
-

)(213,115

)(213,115
)(213,115
-

-

خسائر
متراكمة
ألف
دينار كويتي

27,006

-

27,006

27,006

-

27,006

احتياطي
استحواذ
ألف
دينار كويتي

18,334
172,978

154,644
16,087
2,247

)(18,252
154,644

9,615
727
10,342
162,554

-

)(40,113
1,709,757

1,749,870
)(45,730
5,617

)(18,252
1,749,870

)(203,500
3,312
)(200,188
162,554

1,805,756

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

)(58,447
1,536,779

1,595,226
)(61,817
3,370

1,595,226

)(213,115
2,585
)(210,530
-

1,805,756

اإلجمالي
ألف
دينار كويتي

حصص غير
مسيطرة
ألف
دينار كويتي
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بيان التدفقات النقدية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2020
إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الخسارة للسنة

تسويات:

11
( 2هـ)

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إستهالك حق استخدام الموجودات
مخصصات – بالصافي
إطفاء موجودات غير ملموسة
إطفاء مصروفات مؤجلة
حصة في نتائج االستثمار في مشروع مشترك
ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إيرادات تمويل
تكاليف تمويل
خسائر االئتمان المتوقعة

9
13
12

26
9

التغيرات في:

 المخزون مدينون تجاريون مستحق من أطراف ذات صلة مدينون آخرون ومدفوعات مقدما دائنون تجاريون دائنون آخرون ومصروفات مستحقة مستحق إلى أطراف ذات صلةالتدفقات النقدية الناتجة من( /المستخدمة في) العمليات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

26
27

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
االستحواذ على شركة تابعة – بالصافي بعد النقد المكتسب
شراء مواد محفزة
أموال محتفظ بها لدى الشركة األم مستحقة بعد ثالثة أشهر من االستحقاق
األصلي
صافي الحركة في ودائع ألجل
توزيعات أرباح مستلمة
إيرادات فوائد مستلمة

11
12

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
سلف
المحصل من قروض و ُ
تمويل مستلم من الشركة األم
مدفوعات مقدما من قروض وسلف
سداد مطلوبات التأجير
مدفوعات مؤجلة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص غير مسيطرة
فوائد مدفوعة

17

( 2هـ)

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

20

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

)(45,730

)(203,500

98,724
4,783
)(3,946
3,215
11,577
)(16,953
2,281
52,703
)(8,964
6,213
103,903

74,321
12,648
887
11,441
)(26,953
)(2,410
125,255
)(3,434
1,864
705
)(9,176

131,744
62,451
)(243,137
14,738
)(1,189
)(14,721
)(20,405
33,384
)(43,592
)(10,208

)(10,556
35,476
)(79,769
)(7,597
)(4,643
)(52,796
)(41,780
)(170,841
)(34,065
)(68
)(204,974

)(455,793
1,429
)(10,973

)(617,420
3,956
)(69,954
)(8,501

71,974
36,698
8,964
)(347,701

246,732
55,236
11,988
3,434
)(374,529

612,022
)(382,803
)(4,720
)(68,143
)(6,213
150,143

1,008,453
310,304
)(123,419
)(32,789
)(9,126
)(1,864
1,151,559

)(207,766
756,376
548,610

572,056
184,320
756,376
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2020
.1

التأسيس والنشاط
إن شركة البترول الوطنية الكويتية ("الشركة") هي شركة مساهمة كويتية تأسست في  1960وهي تعمل في أنشطة تكرير
النفط بما في ذلك تصنيع غاز النفط المسال .إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو ص.ب  ،70الصفاة  ،13001الكويت.
إن الشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية ،وهي مملوكة بالكامل لحكومة دولة الكويت.
تقوم الشركة بشراء النفط الخام ومخزون التشغيل من الشركة األم بغرض تكريره ثم تقوم ببيع المنتجات مرة أخرى بصورة
أساسية إلى الشركة األم .يتم تحديد أسعار هذه المعامالت وفقا التفاقية التوريد بين الشركة والشركة األم.
تقوم الشركة أيضا بتوزيع منتجات البترول داخل دولة الكويت بالنيابة عن الشركة األم ،كما تقوم بتقديم الخدمات اإلضافية
لمحطات الوقود .يتم اكتساب نسبة  )%98 :2019( %91تقريبا من إيرادات الشركة من الشركة األم.
تتكون البيانات المالية المجمعة من البيانات المالية للشركة والشركة المستثمر بها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
وشركاتها التابعة (يشار إليهما ممجتمعين "بالمجموعة").
فيما يلي قائمة بالشركات التابعة المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر والشركة المستثمر بها المحاسب عنها بطريقة حقوق
الملكية:
اسم الشركة
الشركات التابعة
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود
ش.م.ك( .مقفلة) ("كافكو")
الشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك( .مقفلة)

بلد التأسيس

تزويد الطائرات
بالوقود
تصنيع وبيع
العطريات

الكويت
الكويت

شركة تابعة مملوكة من خالل الشركة
الكويتية للعطريات
الشركة الكويتية إلنتاج البرازيلين ش.م.ك.
(مقفلة)

الكويت

مشروع مشترك مملوك من الشركة
الكويتية للعطريات
الشركة الكويتية للستايرين ش.م( ..مقفلة)

الكويت

النشاط الرئيسي

تصنيع وبيع
العطريات

نسبة الملكية
2019
2020
%100

%100

%60

%60

%100

تصنيع وبيع الستايرين %57.5

%100

%57.5

تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المجمعة وفقا لقرار مجلس اإلدارة في  5مايو  2020وتخضع لموافقة الشركة األم
في الجمعية العامة السنوية والتي تمتلك صالحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.
.2

أسس اإلعداد
أ)

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

ب)

أسس القياس
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية.
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ج)

عملة التعامل والعرض
يتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي ،وهو عملة التعامل للشركة .كافة المعلومات المالية المعروضة بالدينار
الكويتي مقربة إلى أقرب ألف.

د)

استخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات
وافتراضات ،والتي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة التاريخية باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى ،والتي يعتقد أن تكون
معقولة وفقا للظروف ،وأن توفر نتائجها أساسا التخاذ األحكام حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر
بسهولة من مصادر أخرى.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصفة مستمرة .يتم إدراج التعديالت على السياسات المحاسبية في الفترة التي تم فيها
تعديل تلك التقديرات إذا كان التعديل يؤثر على هذه الفترة فقط ،أو في فترة التعديل وأي فترات مستقبلية إذا كان هذا التعديل
يؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.
وردت في إيضاح ( 3ع) معلومات حول أهم مجاالت عدم التأكد من التقديرات واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات
المحاسبية والتي لها بالغ األثر على المبالغ ال ُمسجلة في البيانات المالية المجمعة.

ه)

التغيرات في السياسات المحاسبية
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت على المعايير التي تسري للسنة الحالية:

المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود اإليجار
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية  16باستخدام طريق األثر الرجعي المعدل .وفقا لذلك ،لم يتم إعادة
إدراج معلومات المقارنة المعروضة لعام  2018أي أنه يتم عرضها ،وفقا لما تم إدراجه سابقا ،بموجب معيار المحاسبة
الدولي  17والتفسيرات ذات الصلة .إن تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية مبينة أدناه .إضافة إلى ذلك ،لم يتم
تطبيق متطلبات اإلفصاح الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية  16بشكل عام على معلومات المقارنة.

 )iتعريف عقد اإليجار
قررت المجموعة سابقا عند بدء العقد ما إذا كان ترتيب معين يمثل أو يحتوى على عقد إيجار بموجب تفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  4تحديد ما إذا كانت ترتيب ما بحتوي على عقد إيجار .تقوم المجموعة اآلن
بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو يحتوي على عقد إيجار أم ال بناء على تعريف عقد اإليجار.
نتيجة االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  ،16اخترات المجموعة تطبيق الوسائل العملية لإلبقاء على تقييم أي
من المعامالت التي تمثل عقود إيجار .طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية  16فقط على العقود التي تم
تحديدها سابقا على أنها تمثل عقود إيجار .لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب معيار
المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  4بشأن ما إذا كانت تنطوي على عقد
إيجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  .16ونتيجة لذلك ،تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية  16فقط على العقود المبرمة أو المتغيرة في أو بعد  1يناير .2019
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 )iiكطرف مستاجر

كطرف مستأجر ،تقوم المجموعة بتأجير العديد من الموجودات بما في ذلك األراضي والسيارات ومراكز البيانات.
قامت المجموعة سابقا بتصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي بناء على تقييمها لما إذا كانت جميع
المخاطر والمزايا المرتبطة بملكية األصل األساسي قد انتقلت بشكل جوهري بموجب عقد اإليجار إلى المجموعة .وفقأ
للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،16تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير لمعظم عقود
التأجير أي أن تلك العقود مدرجة ضمن الميزانية العمومية.
في بداية أو عند تعديل العقد الذي يحتوي على عنصر تأجير ،توزع المجموعة المقابل المادي الوارد في العقد على
كل عنصر تأجير على أساس أسعاره المستقلة ذات الصلة.

عقود اإليجار المصنفة كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 17
سابقا ،قامت المجموعة بتصنيف عدد من عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  .17عند
االنتقال ،وبالنسبة لعقود اإليجار هذه ،تم قياس مطلوبات التأجير بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية ،مخصومة
بمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في  1أبريل  .2019بينما يتم قياس موجودات حق االستخدام بقيمة تساوي
قيمة التزام التأجير ،ويتم تعديلها بمقدار أي دفعات إيجار مدفوعة مقدما أو مستحقة.
استخدمت المجموعة عددا من الوسائل العملية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  16على عقود اإليجار التي
كانت مصنفة سابقا كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي  .17وبشكل خاص:
-

لم تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود التأجير التي تنتهي مدتها في غضون  12شهرأ
من تاريخ التطبيق المبدئي؛
لم تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير لعقود الموجودات منخفضة القيمة؛
استخدمت المجموعة مبدأ اإلدراك المتأخر عند تحديد مدة عقد اإليجار.

 )iiiكطرف مؤجر
كما في تاريخ بيان المركز المالي ،لم تبرم المجموعة أي عقود تكون فيها هي الطرف المؤجر.

 )ivتأثير االنتقال
نتيجة االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  ،16اعترفت المجموعة بموجودات حق استخدام ومطلوبات تأجير
متعلقة بها .فيما يلي تأثير االنتقال كما في  1يناير :2019
 1أبريل 2019
(ألف دينار
كويتي)

موجودات
موجودات حق االستخدام
إجمالي الموجودات

18,991
18,991

مطلوبات
مطلوبات التأجير – غير متداولة
مطلوبات التأجير – متداولة
إجمالي المطلوبات

12,984
6,007
18,991

عند قياس مطلوبات التأجير المتعلقة بعقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلي ،قامت الشركة بخصم دفعات
اإليجار باستخدام معدل اقتراضها االفتراضي والذي تقرر بواقع  %2.75كما في تاريخ المركز المالي.
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فيما يلي أدناه القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير لدى المجموعة باإلضافة إلى الحركات خالل
السنة المنتهية في  31مارس :2020

الرصيد في  1أبريل 2019
اإلضافات إلى موجودات حق االستخدام
استبعاد موجودات حق االستخدام
إعادة قياس مطلوبات اإليجار
االستهالك
تكاليف التمويل
مطلوبات التأجير مدفوعة
الرصيد في  31مارس 2020

موجودات حق
االستخدام
(ألف دينار
كويتي)

مطلوبات التأجير
(ألف دينار
كويتي)

18,991
423
)(2,378
)(4,783
12,253

18,991
)(1,778
423
)(4,720
12,916

فيما يلي أدناه الجزء المتداول وغير المتداول من مطلوبات التأجير:
ألف دينار كويتي
1,502
11,414
12,916

متداول
غير متداول
كما في  31مارس 2020

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  23عدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل
يسري مفعول تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  23على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير
 .2019يوضح هذا التفسير طريقة المحاسبة عن حاالت عدم التأكد في ضرائب الدخل .سوف يتم تطبيق التفسير فيما يتعلق
بتحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) والوعاء الضريبي والخسائر الضريبية غير المستخدمة واالئتمانات
الضريبة غير المستخدمة ومعدالت الضريبة ،عندما يكون هناك عدم تأكد حول معالجة ضريبة الدخل بموجب معيار
المحاسبة الدولي .12
كما في تاريخ بيان المركز المالي ،لم يكن لتطبيق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  23أي تأثير
جوهري على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
.3

السياسات المحاسبية الهامة
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بثبات لجميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية المجمعة،
باستثناء ما هو مبين في إيضاح ( 2هـ) أعاله.
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أ)

أساس التجميع
.i

دمج األعمال للشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة
دمج األعمال الذي يتضمن منشآت أو شركات تخضع لسيطرة مشتركة هو دمج األعمال الذي يتم فيه السيطرة
على كافة المنشآت أو الشركات المدمجة من قبل نفس الطرف أو األطراف سواء قبل وبعد دمج األعمال ،وتلك
السيطرة ليست مؤقتة .يتم المحاسبة عن الموجودات والمطلوبات التي يستلمها المشتري عند الشراء بالقيمة الدفترية
للشركة المشتراة تحمل في تاريخ الشراء .يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لصافي الموجودات المشتراة ومقابل
الشراء المدفوع (بما في ذلك إجمالي القيمة االسمية لألسهم المصدرة) ،كاحتياطيات أخرى في بيان التغيرات في
حقوق الملكية المجمع .إن تاريخ الشراء هو التاريخ الذي يحصل فيه المشتري فعليا على السيطرة على الشركة
المشتراة.

.ii

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة عليها .تسيطر المجموعة على شركة معينة
عندما تتعرض أو يترتب لها حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع تلك الشركة ولديها القدرة على التأثير
على تلك العوائد من خالل سيطرتها على الشركة .يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية
المجمعة ،من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهاء السيطرة.

الفترة المحاسبية للشركة التابعة
إن نهاية السنة المالية للشركة الكويتية للعطريات هي  31ديسمبر .لغرض إعداد البيانات المالية المجمعة
للمجموعة ،تم استخدام البيانات المالية المجمعة للشركة الكويتية للعطريات للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
تم تعديل جميع المعامالت المنجزة بين تاريخ اإلغالق المطبق من قبل الشركة الكويتية للعطريات وتاريخ اإلقفال
للمجموعة وفقا لذلك.
.iii

الحصص غير المسيطرة
يتم قياس الحصص غير المسيطرة بالحصة النسبية من صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها في
تاريخ االستحواذ .يتم المحاسبة عن التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة والتي ال ينتج عنها فقدان
السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.

.iv

فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة معينة ،تقوم المجموعة باستبعاد موجودات ومطلوبات الشركة
التابعة وأي حصص غير مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة .يتم االعتراف بأي
ربح أو خسارة ناتجة عن فقدان السيطرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع .إن أي حصة
محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة يتم قياسها بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

.v

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

استثمار في مشروع مشترك
المشروع المشترك هو ترتيب مشترك ،يكون بموجبه لألطراف التي لها سيطرة مشتركة حقوق في صافي الموجودات
واإللتزامات تجاه المطلوبات المتعلقة بهذا الترتيب .إن السيطرة المشتركة تعني مشاركة السيطرة على هذا الترتيب
كما هو متفق عليه تعاقديا ،والذي يوجد فقط عندما تتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات الصلة موافقة أطراف السيطرة
المشتركة باإلجماع.
يتم إدراج النتائج والموجودات والمطلوبات الخاصة بمشروع مشترك ضمن هذه البيانات المالية المجمعة باستخدام
طريقة احتساب حقوق الملكية المحاسبية ،إال إذا تم تصنيف االستثمار كمحتفظ به بغرض البيع وفي هذه الحالة يتم
المحاسبة عنه وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية .5
وفقا لطريقة حقوق الملكية ،يدرج االستثمار في المشروع المشترك ضمن بيان المركز المالي المجمع مبدئيا بالتكلفة
والتي يتم تعديلها الحقا بأثر حصة المجموعة من أرباح أو خسائر وأي دخل شامل آخر للمشروع المشترك .عندما
يتجاوز نصيب المجموعة في خسائر المشروع المشترك حصة المجموعة بذلك المشروع المشترك (متضمنة أية
حصص طويلة األجل تمثل جزء من صافي استثمار المجموعة في المشروع المشترك) ،تتوقف المجموعة عن تسجيل
نصيبها في الخسائر .يتم تسجيل الخسائر اإلضافية فقط عندما يقع على المجموعة التزامات قانونية أو استداللية أو
قامت بالدفع نيابة عن المشروع المشترك.
تتم المحاسبة عن االستثمار في مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه
الشركة المستثمر بها مشروع مشترك .عند االستحواذ على االستثمار في مشروع مشترك فإن أي زيادة في تكلفة
االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر بها ،يتم
االعتراف بها كشهرة وتظهر الشهرة كجزء من القيمة الدفترية لالستثمار .إن أي زيادة في حصة المجموعة في صافي
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم يتم إدراجها مباشرة ضمن بيان
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع في الفترة التي يستحوذ فيها على االستثمار.
يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي  36لتحديد ما إذا كان ضروريا االعتراف بأي خسائر ناتجة عن انخفاض
القيمة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في مشروع مشترك .عند الضرورة ،يتم اختبار إجمالي القيمة الدفترية لالستثمار
(بما في ذلك الشهرة) من أجل انخفاض القيمة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  36كاصل منفرد عن طريقة مقارنة قيمته
االستردادية (قيمة االستخدام والقيمة العادلة ،أيهما أعلى ،ناقصا تكاليف البيع) مع قيمته الدفترية.
ال يتم توزيع أي خسارة انخفاض في القيمة معترف بها على أي أصل من األصول ،بما في ذلك الشهرة التي تشكل
جزءا من القيمة الدفترية لالستثمار .يتم إثبات أي عكس لخسارة االنخفاض في القيمة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي
 36بمقدار زيادة القيمة االستردادية لالستثمار الحقا.
تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية من التاريخ الذي ال يصبح فيه االستثمار مشروع
مشترك .عندما تحتفظ المجموعة بحصة في المشروع المشترك السابق والحصة المحتفظ بها تمثل أصل مالي ،تقوم
المجموعة بقياس الحصة المحتفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ والقيمة العادلة تمثل قيمتها عادلة عند االعتراف
المبدئي وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  .9الفرق بين القيمة الدفترية لمشروع مشترك في التاريخ الذي تم فيه
إيقاف طريقة حقوق الملكية المحاسبية ،والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها وأي محصالت من استبعاد جزء من
الحصة في المشروع المشترك يتم إدراجها في تحديد الربح أو خسارة عند استبعاد المشروع المشترك .إضافة إلى
ذلك ،تقوم المجموعة بالمحاسبة عن جميع المبالغ المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالمشروع
المشترك على نفس األساس الذي يمكن أن يكون مطلوبا في حال قامت الشركة الزميلة باستبعاد الموجودات أو
المطلوبات ذات الصلة مباشرة .لذلك ،إذا تم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل
اآلخر من قبل ذلك المشروع المشترك إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة ،تقوم
المجموعة بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة (كتعديل إعادة تصنيف) عندما
يتم استبعاد المشروع المشترك.
عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصة ملكيتها في مشروع مشترك ولكن تستمر المجموعة في استخدام طريقة حقوق
الملكية المحاسبية ،تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الجزء من الربح أو الخسارة ،الذي تم االعتراف به سابقا في الدخل
الشامل اآلخر المتعلق بهذا االنخفاض في حصة الملكية ،إلى األرباح أو الخسائر في حال كان ذلك الربح أو الخسارة
سيتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.
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عندما تبرم المجموعة معامالت مع مشروع مشترك للمجموعة ،يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة من
المعامالت المبرمة مع المشروع المشترك في البيانات المالية المجمعة للمجموعة فقط بقدر حصص الملكية في
المشروع المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة.
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة للشركات المستثمر فيها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر ،وبالتالي ،يتم إجراء تعديالت لتعكس تأثير أي معامالت أو أحداث هامة تحدث في الفترة ما بين هذا التاريخ
وتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إجراء التعديالت لتتماشى السياسات المحاسبية مع تلك
المستخدمة من قبل المجموعة .تخفض توزيعات األرباح المستلمة من المشاريع المشتركة من القيمة الدفترية
لالستثمار.
ج)

ممتلكات وآالت ومعدات
ت ُدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،بالصافي بعد االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن
وجدت .تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض
لمشروعات اإلنشاء طويلة األجل إذا تم الوفاء بمعايير التحقق .إذا كان من المطلوب استبدال أجزاء جوهرية من
الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية فاصلة ،تقوم المجموعة باستهالكها بصورة منفصلة استنادا إلى
أعمارها اإلنتاجية المحددة .وكذلك ،عند إجراء فحص أساسي ،فإنه يتم إدراج تكلفته ضمن القيمة الدفترية للممتلكات
واآلالت والمعدات كاستبدال عند الوفاء بمعايير التحقق .تدرج كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع عند تكبدها.
يتم إدراج االستهالك في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع على أساس القسط الثابت على مدى
العمر اإلنتاجي المقدر لكل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات .يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى
مدة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية ،أيهما أقصر ،ما لم يكن من المؤكد بصورة معقولة أن المجموعة سوف تحصل
على الملكية في نهاية مدة عقد اإليجار.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للسنة الحالية والمقارنة:
 25سنة
 25 – 5سنة
 25سنة
 5سنوات
 25سنة

خزانات وخطوط أنابيب ومستودعات
آالت ومكائن
مباني ومرافق
سيارات ومعدات انتقال
قطع غيار احتياطية
ال يتم احتساب استهالك على األرض ملك حر والموجودات قيد اإلنشاء.

تتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات بتاريخ كل مركز مالي وتعديلها على
أساس مستقبلي ،متى كان ذلك مناسبا.
تدرج الموجودات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا أي خسارة محققة من انخفاض القيمة .تتضمن التكلفة جميع التكاليف
الرأسمالية وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة .يتم نقل الموجودات قيد اإلنشاء إلى الموجودات ذات الصلة المتضمنة
في بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند اكتمال المشروع المعني بشكل جوهري وتجهيز األصل ذي الصلة لالستخدام.
يبدأ استهالك هذه الموجودات عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المعدة من أجله وفقا لما تراه اإلدارة.
إن بند الممتلكات والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا يتم عدم تحققه عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية
مستقبلية من استخدامه أو بيعه .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم تحقق األصل (المحتسبة بالفرق بين صافي
متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع عند عدم تحقق
األصل.
د)

موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة ،التي تستحوذ عليها المجموعة ولها أعمار إنتاجية محددة ،بالتكلفة ناقصا اإلطفاء
المتراكم وأية خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.
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تتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في أصل محدد يتعلق بها .يتم
إثبات كافة المصاريف األخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند تكبدها.
تشتمل الموجودات غير الملموسة على التقنيات والتراخيص التي تم الحصول عليها بغرض صناعة البنزين
والبرزايلين ورسوم حقوق الحجز لحق استخدام مرافق ومنشآت بنية تحتية تم تطويرها ومملوكة من قبل شركة إيكويت
للبتروكيماويات ش.م.ك (مقفلة) ("إيكويت").
يتم تحميل اإلطفاء على الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة
والمحددة من قبل اإلدارة بخمس وعشرون سنة ،فيما عدا رسوم حقوق الحجز التي يتم إطفائها على مدى فترة عشرون
سنة .يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية والقيم المتبقية وطرق احتساب اإلطفاء في نهاية كل سنة مالية وأية
تغيرات في التقديرات التي يتم احتسابها على أساس مستقبلي.
ه)

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة لتحدد ما إذا كان هناك أي دليل على
وجود خسارة انخفاض في قيمة هذه الموجودات .فإذا ما ظهر مثل ذلك الدليل ،يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لهذا
األصل حتى يمكن تحديد مقدار خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجدت) .في الحالة التي ال يمكن فيها تقدير القيمة
القابلة لالسترداد ألصل ما ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها هذا
األصل.
تمثل ا لقيمة القابلة لإلسترداد لألصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة له القيمة األعلى بين القيمة التشغيلية والقيمة العادلة
لألصل ناقصا تكاليف البيع .عند تقدير القيمة التشغيلية ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية
باستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة إنتاج
النقد التابعة له .وبغرض اختبار اإلنخفاض في القيمة ،فإن الموجودات التي ال يمكن اختبارها بصورة فردية يتم
تجميعها في مجموعات أصغر بالنسبة للموجودات التى تنتج تدفقات نقدية من اإلستخدام المستمر والتي تكون مستقلة
بشكل كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو وحدة إنتاج النقد.
يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع .بتاريخ كل بيان مركز
مالي ،يتم قياس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها في فترات سابقة لتحديد أي مؤشرات تدل على نقص الخسارة
أو انتفاء وجودها .يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة في حال وجود تغير فى التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة
القابلة لالسترداد .يتم عكس خسارة انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة
الدفترية التى كان سيتم تحديدها ،بالصافي بعد االستهالك أو اإلطفاء ،في حال عدم االعتراف بخسائر االنخفاض في
القيمة.
يتم االعتراف بعكس خسارة اإلنخفاض في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.

و)

عقود اإليجار

السياسة المطبقة اعتبارا من  1أبريل 2019
تقوم المجموعة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد إيجار .يمثل العقد ،أو ينطوي على،
عقد تأجير إذا كان العقد يثبت السيطرة على الحق في استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل مادي .لتقييم ما إذا
كان العقد يثبت السيطرة على الحق في استخدام أصل محدد ،تستخدم المجموعة تعريف عقد اإليجار الوارد في المعيار
الدولي للتقارير المالية .16
يتم تطبيق هذه السياسة على العقود المبرمة في أو بعد  1أبريل .2019
كطرف مستأجر
في بداية أو عند تعديل العقد الذي يحتوي على عنصر تأجير ،توزع المجموعة المقابل المادي الوارد في العقد على
كل عنصر تأجير على أساس أسعاره المستقلة ذات الصلة.
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تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير في تاريخ بدء عقد اإليجار .يتم قياس موجودات حق
االستخدام مبدئيا بالتكلفة التي تتضمن القيمة المبدئية لمطلوبات التأجير بعد تعديلها مقابل دفعات اإليجار التي تم سدادها
عند أو قبل تاريخ البدء ،باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها والتكاليف المقدرة لفك وإزالة الموجودات
ذات الصلة أو إعادة األصل األساسي أو الموقع الكائن فيه إلى حالته األصلية ،ناقصا حوافز اإليجار المستلمة.
ويتم استهالك موجودات حق االستخدام الحقا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار،
ما لم يترتب على عقد اإليجار نقل ملكية األصل المعني إلى الشركة بنهاية مدة عقد اإليجار أو إذا كانت تكلفة أصل
حق االستخدام تشير إلى أن المجموعة سوف تمارس خيار الشراء .وفي هذه الحالة ،يتم استهالك أصل حق االستخدام
على مدار العمر اإلنتاجي لألصل المعني ،والذي يتم تحديده على نفس األساس المطبق بالنسبة للممتلكات والمعدات.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض أصل حق االستخدام بصورة دورية بقيمة خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت،
وتعديله مقابل بعض حاالت إعادة قياس التزام التأجير.
يتم قياس التزام التأجير مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء ،مخصوما باستخدام
سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو ،في حالة عدم إمكانية تحديد ذلك السعر بسهولة ،يتم استخدام معدل الفائدة
على االقتراض اإلضافي للمجموعة .وبشكل عام ،تستخدم المجموعة معدل الفائدة المفروض على اقتراضها اإلضافي
كمعدل خصم.
تحدد المجموعة معدل الفائدة المطبق على اقتراضها اإلضافي عن طريق الحصول على معدالت الفائدة من مصادر
تمويل خارجية مختلفة وتجري بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر.
تشمل مدفوعات التأجير المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
-

المدفوعات الثابتة ،بما في ذلك المدفوعات الثابتة الجوهرية؛
المبالغ المتوقع وجوب دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي توقن المجموعة بشكل معقول ممارسته ،وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد
التأجير ما لم يكن لدى المجموعة تيقن معقول من عدم اإلنهاء مبكرا.

يتم قياس التزام التأجير بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير
في مدفوعات التأجير المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل ،أو إذا كان هناك تغيير في تقدير المجموعة
للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس
خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء ،أو إذا كانت هناك دفعة تأجير جوهرية ثابتة معدلة.
عندما يتم إعادة قياس التزام التأجير بهذه الطريقة ،يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام،
أو يتم تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق
االستخدام إلى الصفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
تطبق المجموعة اإلعفاء من االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل (أي :عقود
شهرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء) .وتطبق كذلك اإلعفاء من االعتراف
اإليجار التي تبلغ مدتها َ 12
بالموجودات منخفضة القيمة .يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار
الموجودات منخضفة القيمة كمصروفات على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

السياسة المطبقة قبل  1أبريل 2019
يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ بموجبها المؤجر بجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل كعقود إيجار
تشغيلي .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر المجمع على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .يتم االعتراف بحوافز اإليجار المستلمة
كجزء من إجمالي مصروف اإليجار على مدى فترة اإليجار.
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األحكام الجوهرية التي تم اتخاذها في تحديد مدة اإليجار للعقود المشتملة على إمكانية التجديد
تعتبر المجموعة مدة عقد اإليجار هي المدة غير القابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار
إذا كان من المؤكد بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان من غير
المؤكد بصورة معقولة ممارسته.
وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد .أي أنها تراعي
كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .وبعد تاريخ بداية التأجير ،تعيد المجموعة
تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدثا أو تغيرا جوهريا في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويؤثر
على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (مثل التغير في استراتيجية األعمال).
ز)

مخزون
يتم تقييم المنتجات البترولية المكررة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .تحتسب التكلفة على أساس
كل منتج على حدة باستخدام تكلفة النفط الخام والغاز الطبيعي الذي يتم توريده مع توزيع تكاليف المعالجة والمصروفات
غير المباشرة لكل منتج استنادا إلى القيمة السوقية ذات الصلة .يتمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها في أسعار البيع
وفقا التفاقية التوريد مع الشركة األم (إيضاح  )1ناقصا كافة التكاليف المقدّرة لإلتمام والتكاليف الالزمة للبيع.
تُدرج منتجات العطريات بالمتوسط المرجح للتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل .تتضمن تكلفة المنتجات
الجاهزة المواد المباشرة والعمالة المباشرة ومصاريف التصنيع الثابتة والمتغيرة والتكاليف األخرى المتكبدة في
إحضار المخزون إلى موقعه وحالته الحالية .إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر البيع المقدر للمخزون في
السياق االعتيادي لألعمال نافصا التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصاريف البيع.
يتم تقييم النفط الخام والمواد الكيماوية والمخزون اآلخر بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل بعد احتساب
المخصص المالئم ألي بنود متقادمة أو بطيئة الحركة .يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة متوسط المرجح للتكلفة .يستند
صافي القيمة الممكن تحقيقها إلى تكلفة االستبدال المقدّرة.
يتم تقييم قطع الغيار واللوازم ،التي تستخدم بصفة رئيسية في العمليات ،بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما
أقل .يتم تحديد التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح للتكلفة .يتم تكوين مخصص ألي بنود بطيئة الحركة عندما
يكون ضروريا ويتم تسجيله ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.

ح)

مصروفات مؤجلة
تتكون المصروفات المؤجلة بصورة رئيسية من المواد المحفزة وتطفأ على أساس القسط الثابت على مدى أعمارها
اإلنتاجية المقدرة.

ط)

األدوات المالية

االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف مبدئيا بالموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة
طرفا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات.
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ،مع تسجيل
تكاليف المعاملة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع .ويتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات
المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا أية تكاليف معامالت
متعلقة مباشرة بحيازتها أو إصدارها.
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التصنيف والقياس

يتم قياس الموجودات المالية بناء على نموذج األعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية لألصل وفقا لما يلي:




الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة؛
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسارة.

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حال كانت تستوفي كال الشرطين التاليين ولم تصنف بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر:



يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتمثل الهدف منه في االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية؛
يترتب على بنودها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات أصل القرض والربح على مبلغ
أصل القرض القائم.

يتم الحقا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وهي معرضة
لالنخفاض في القيمة .يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
عندما يتم استبعاد األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.

تقييم نموذج األعمال

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





السياسات واألهداف المقررة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات في الممارسة العملية؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال المذكور)
وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ و
تكرار وحجم وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة ،وأسباب تلك المبيعات ،وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات
المستقبلية.

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

تقييم إذا ما كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة (اختبار مدفوعات أصل المبلغ
والفائدة فقط)
عرف الفائدة بأنها
ُعرف "أصل المبلغ" لغرض هذا التقييم بأنه القيمة العادلة لألصل المالي عند التحقق المبدئي .ت ُ ّ
ي ّ
المقابل نظير القيمة الزمنية للمال ونظير مخاطر االئتمان المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة ومقابل
مخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى ،وكذلك هامش الفائدة.
عند تقييم إذا ما كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ،تأخذ المجموعة في االعتبار
البنود التعاقدية لألداة ،ويشمل هذا تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على بند تعاقدي من شأنه تغيير توقيت أو
مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث أنه قد ال يستوفي هذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تأخذ المجموعة في االعتبار:





األحداث الطارئة التي يمكن أن تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛
البنود التي قد تعدل معدل الكوبون التعاقدي بما في ذلك خصائص الفائدة المتغيرة؛
خصائص الدفعات مقدما وتمديدها؛
البنود التي تقيد مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة (ومنها على سبيل المثال :بدون حق
الرجوع).
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يستوفي خيار الدفع المقدم معايير مدفوعات أصل المبلغ وفوائده فقط ،إذا كان المبلغ المدفوع مقدما يمثل جوهريا
المبالغ غير المدفوعة من أصل المبلغ والفائدة المستحقة على المبلغ القائم منه ،والذي قد يشمل عوضا إضافيا معقوال
مقابل اإلنهاء المبكر للعقد .إضافة إلى ذلك ،بالنسبة لألصل المالي الذي تم اقتناؤه بخصم أو عالوة على المبلغ االسمي
التعاقدي ،فإنه يتم التعا مل مع الخيار الذي يسمح أو يتطلب سداد المبلغ الذي يمثل المبلغ االسمي التعاقدي والربح
التعاقدي المستحق (لكنه غير مدفوع) مقدما (والذي قد يشمل كذلك عوضا إضافيا معقوال مقابل اإلنهاء المبكر للعقد)
بأنه يستوفي المعايير ،إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما ليست جوهرية عند التحقق المبدئي.
ال تؤدي الشروط التعاقدية التي تنص على ما هو أكثر من مستوى الحد األدنى من االنكشافات للمخاطر أو التقلب في
التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب إقراض أساسي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل في مدفوعات المبلغ
األساسي والفائدة فحسب على المبلغ القائم .وفي مثل هذه الحاالت ،ينبغي قياس الموجودات المالية وفقا للقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر.
تشتمل الموجودات المالية للمجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة على األموال التي تحتفظ بها الشركة األم والمستحق
من األطراف ذات الصلة واألرصدة المدينة من الشركة األم والمدينين التجاريين واألرصدة المدينة اآلخرى والودائع
ألجل واألرصدة لدى البنوك.

المدينون التجاريون
سوف يستمر االعتراف بالمدينين التجاريين الناتجة من أنشطة المجموعة بالتكلفة المطفأة حيث توصلت اإلدارة إلى
أن هذه األرصدة يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومن المتوقع أن يترتب عليها تدفقات نقدية تمثل
أصل المبلغ والفائدة فقط .قامت المجموعة بتحليل خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لهذه األدوات وتوصلت إلى أنها
تستوفي معايير القياس طبقا لطريقة التكلفة المطفأة .وبناء عليه ،ال يوجد تغيير في تصنيف هذه األدوات.

النقد والنقد المعادل
لغرض بيان التدفقات النقدية ،يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك المحتفظ به في
حسابات جارية لدى مؤسسة مالية محلية.

القياس الالحق
إن القياس الالحق لهذه الموجودات المالية سيكون بالمبالغ األصلية أو المتعاقد عليها غير مخصومة مطروحا منها
أي خسائر ائتمان متوقعة .يتم إدراج أي ربح أو خسارة عند االستبعاد في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر المجمع.

إعادة تصنيف الموجودات المالية
ال تقوم المجموعة بإعادة تصنيف موجوداتها المالية بعد االعتراف المبدئي بها إال في الظروف االستثنائية التي تقوم
فيها المجموعة بشراء أو بيع أو إنهاء أنشطة أحد أقسام األعمال.

االستبعــاد
يتم استبعاد األصل المالي (أو ،حيثما يقتضي األمر ،جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية
المماثلة) بصورة أساسية (أي استبعادها من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة) عندما:



ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
تقوم المجموعة بتحويل حقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزاما بدفع التدفقات النقدية المستلمة
بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما أن (أ) تقوم المجموعة بتحويل
كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) أال تقوم المجموعة بالتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا
الهامة لألصل ولكن قامت بنقل السيطرة على األصل.
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عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من االصل أو عندما تدخل في ترتيبات القبض والدفع،
تقوم بتقييم ما إذا كانت ما زالت تحتفظ بمزايا ومخاطر الملكية ،وإلى أي مدى ذلك .إذا لم تقم المجموعة بتحويل أو
االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو قامت بنقل السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في االعتراف
باألصل المحول بمقدار استمرار مشاركتها في هذا األصل .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة أيضا باالعتراف بااللتزام
المرتبط .يتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها
المجموعة.
يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل أو الحد
األقصى للمقابل المادي الذي قد يتعين على المجموعة سداده ،أيهما أقل.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
قامت المجموعة في السابق باالعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية بناء على نموذج الخسارة المتكبدة
طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  .39يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية  9نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد ضمن
معيار المحاسبة الدولي  39بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة" .لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9إلى
تغيير جوهري في محاسبة المجموعة على خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية عن طريق استبدال منهجية
الخسارة المتكبدة الواردة في معيار المحاسبة الدولي  39بمنهجية خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلية.

تحديد خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية
فيما يتعلق بالموجودات المالية ،طبقت المجموعة منهجية مبسطة واحتسبت خسائر االئتمان المتوقعة بناء على خسائر
االئتمان المتوقعة على مدى عمر األرصدة حيث أن المنهجة المبسطة ال تتطلب متابعة التغييرات في مخاطر االئتمان.
قامت المجموعة بوضع منظومة مخصصات تعتمد على تجربة خسائر االئتمان السابقة لديها معدلة بعوامل ذات نظرة
مستقبلية تخص الموجودات المالية والبيئة االقتصادية لدى المجموعة.
تعتبر اإلدارة أن األصل المالي متعثر عندما يتأخر سداد المدفوعات التعاقدية لفترة  90يوما .إال أنه ،في بعض
الحاالت ،تعتبر اإلدارة أيضا أن األصل المالية متعثر عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير
المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدية المستحقة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تحسينات ائتمانية تحتفظ
بها المجموعة .يتم شطب األصل المالي عندما ال يوجد توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
ال تسجل المجموعة خسائر االئتمان المتوقعة على األرصدة لدى البنوك والمستحق من األطراف ذات الصلة نظرا
ألن هذه الموجودات المالية تنطوي على مخاطر منخفضة وال تتوقع المجموعة تكبد أي خسائر ائتمان على هذه
األدوات.
المطلوبات المالية

االعتراف والقياس المبدئي
يتم تصنيف المطلوبات المالية ،عند االعتراف المبدئي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
أو قروض أو أرصدة دائنة أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعلي ،كما يقتضي األمر .يتم
االعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وفي حالة القروض واألرصدة الدائنة ،يتم االعتراف بها
بالصافي بعد خصم تكاليف المعامالت العائدة إليها مباشرة .إن المطلوبات المالية لدى المجموعة تتضمن القروض
سلف والمستحق إلى أطراف ذات صلة ومطلبوات التأجير والدائنين التجاريين والمستحقات والمطلوبات األخرى.
وال ُ

القياس الالحق
فيما يلي توضيح لقياس المطلوبات المالية على حسب تصنيفها:


مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛



مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي تشمل المطلوبات المالية المتحفظ بها للمتاجرة
والمطلوبات المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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تصنف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة في حال تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب .كما
تشمل هذه الفئة األدوات المالية المشتقة التي تبرمها المجموعة والتي ال تصنف كأدوات تحوط في عالقات تحوط
حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية .9
كما تصنف المشتقات الضمنية المنفصلة كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم تصنف كأدوات تحوط فعلية.
يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر المجمع.
إن المطلوبات المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تصنيفها في
تاريخ االعتراف المبدئي فقط إذا تم استيفاء المعايير الواردة المعيار الدولي للتقارير المالية  .9لم تصنف المجموعة
أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

االستبعاد
يتم استبعاد االلتزام المالي عندما يتم الوفاء بااللتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته .عند استبدال
التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ،أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل
جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كاستبعاد لاللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد ،ويدرج الفرق في القيمة
الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
)i

مقاصة األدوات المالية

تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عندما
يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ حاليا إلجراء المقاصة بين المبالغ المعترف بها ،تكون هناك نية إما للتسوية على
أساس الصافي أو لبيع الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.
ي)

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تلتزم المجموعة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقا لقانون القطاع النفطي وقانون التأمينات االجتماعية وقانون العمل.
يستحق الموظفون مكافأة نهاية خدمة وفقا ألحكام قانون العمل الكويتي وقانون قطاع النفط واللوائح الداخلية للشركة
على أساس فترات الخدمة المتراكمة وآخر راتب والعالوات المدفوعة األخرى للموظفين .إن التكاليف المتوقعة لهذه
المنافع تُستحق على مدار فترة التوظيف.

الموظفون الكويتيون
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تغطية حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين الكويتيين حسب أنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين على أساس
نسبة مئوية ثابتة من الرواتب .يتم تسجيل حصة المجموعة من المساهمات في هذا النظام ،وهو نظام تقاعدي ذو
مساهمات محددة ،على بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع في السنة التي تتعلق بها .يتم استحقاق
الفرق بين قانون قطاع النفط وقانون العمل للموظفين الكويتيين.
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ك)

المعامالت بالعمالت األجنبية

تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت المقومة بعمالت أجنية إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة .يتم
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز المالي إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار
الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي المجمع .يتم إدراج الفروق الناتجة عن التحويل في بيان األرباح أو الخسائر
والدخل الشامل اآلخر المجمع.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية
بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة إلى الدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان
المركز المالي المجمع .كما يتم تحويل إيرادات ومصاريف العمليات األجنبية إلى الدينار الكويتي وفقا لمتوسط سعر
الصرف للسنة الحالية .يتم إثبات الفروق الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في اإليرادات الشاملة األخرى ويتم
عرضها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية في بيان حقوق الملكية.
عند استبعاد شركة تابعة مما ترتب عليه فقدان هذه السيطرة أو التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة ،فإنه يُعاد
تصنيف القيمة التراكمية في احتياطي التحويل المتعلق بالعملية األجنبية إلى بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر المجمع كجزء من األرباح أو الخسائر الناتجة من االستبعاد .عندما تستبعد المجموعة جزءا فقط من حصتها في
شركة تابعة في ظل احتفاظها بالسيطرة ،يتم إعادة توزيع النسبة ذات الصلة من القيمة التراكمية على الحصص غير
المسيطرة.
ل)

موجودات محتفظ بها لغرض البيع
يتم عرض الموجودات المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع بشكل منفصل في بيان المركز المالي المجمع وتدرج بالقيمة
الدفترية أو القيمة العادلة ،أيهما أقل ،ناقصا تكلفة البيع ،ويتوقف احتساب استهالك لها .ت ُعرض الموجودات والمطلوبات
المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع في الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة في بيان المركز المالي المجمع.

م)

مخصصات
يسجل المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح
أن يتطلب ذلك تدفقا صادرا للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير موثوق
لمبلغ االلتزام .يتم عرض المصروف المتعلق بأي مخصصات في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
المجمع بالصافي بعد أي استرداد .إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهريا ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدالت
تعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام ،حيثما لزم األمر .إذا تم استخدام الخصم ،يتم تسجيل الزيادة في المخصص بسبب
مرور الوقت كتكاليف تمويل.

ن)

تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض التي تتعلق مباشرة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج مشروع رأسمالي مؤهل قيد اإلنشاء ،يتم رسملتها
وإضافتها إلى تكاليف المشروع خالل فترة اإلنشاء حتى يصبح األصل جاهز لالستخدام المزمع له ،أي عندما يُصبح
قادرا على اإلنتاج .حيثما يتم اقتراض األموال من أجل تمويل مشروع ،يُمثل المبلغ المرسمل تكاليف االقتراض الفعلية
المتكبدة .في حال وجود فائض من األموال المقترضة لتمويل مشروع لفترة زمنية قصيرة ،فإن الدخل الناتج عن هذه
االستثمارات قصيرة األجل يتم رسملته أيضا واستقطاعه من إجمالي تكاليف االقتراض المرسملة .إذا تم استخدام
أموال كجزء من قروض عامة لتمويل مشروع ،يتم احتساب المبلغ المرسمل باستخدام المتوسط الموزون للمعدالت
المطبقة على القروض العامة للمجموعة خالل السنة.
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تتحقق تكاليف االقتراض في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع عن كافة األدوات التي تحمل
فائدة على أساس معدل الفائدة الفعلية .يتضمن الحساب كافة الشروط التعاقدية لالدوات المالية باإلضافة إلى أية عمولة
أو تكاليف متزايدة ترتبط مباشرة باألداة وتشكل جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،ولكن ليس خسائر االئتمان
المستقبلية.
س) تحقق اإليرادات

بيع البضائع
يتم إثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء عند الوفاء بالتزامات األداء الخاصة بنقل البضائع والخدمات التي
تم التعهد بتقديمها .يعكس مبلغ اإليرادات المعترف بها المقابل المادي الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير تلك
السلع والخدمات .تتحقق اإليرادات من بيع المنتجات الجاهزة عندما يحصل العميل على السيطرة على تلك المنتجات،
والتي عادة تحدث عندما ينتقل حق الملكية في منطقة التسليم ،بناء على الشروط التعاقدية لالتفاقيات.
تباع المنتجات على أساس التكلفة والشحن ،حيث يتعين على المجموعة تقديم خدمات الشحن والمناولة بعد تاريخ نقل
المنتجات إلى العميل .تقرر المجموعة أن نشاط الشحن والمناولة هو التزام أداء مستقل ومحدد بشكل منفصل عن بيع
المنتجات .تخصص المجموعة جزءا من إجمالي سعر المعاملة إلى خدمات التوصيل استنادا إلى أفضل تقدير لخدمة
مماثلة مستقلة بذاتها .تتحقق اإليرادات على هذه الخدمات على مدى فترتها.
أبرمت المجموعة عقودا طويلة األجل مع العمالء المحليين لبيع المنتجات .قررت المجموعة أن كل وحدة من المنتجات
المذكورة أعاله متميزة نظرا إلمكانية بيعها بشكل منفصل وعدم اعتمادها على الوحدات األخرى أو ارتباطها بها
بشكل كبير .يعتبر نقل المنتجات إلى العمالء بمثابة سلسلة من المنتجات المتميزة .يتم االعتراف باإليراد على مدى
الفترة حيث يتلقى العميل المنافع ويستهلكها في ذات الوقت .يتم استخدام طريقة المخرجات لقياس اإلنجاز مقابل تلبية
التزام األداء بالكامل.
قد يتم بيع بعض المنتجات في أسواق معينة بترتيبات أسعار متغيرة .تحدد هذه الترتيبات أن السعر المبدئي يتم تحميله
على العميل في وقت نقل السيطرة على المنتجات ،بينما ال يمكن تحديد سعر المنتجات إال بالرجوع إلى الفترة الزمنية
التي تنتهي بعد ذلك الوقت .في مثل هذه الحاالت ،وبغض النظر عن المعادلة المستخدمة لتحديد األسعار المبدئية
والنهائية ،يتم تسجيل اإليرادات في وقت تحويل السيطرة على المنتجات بمبلغ يمثل المقابل الذي تتوقع المجموعة
استالمه .عندما تقوم المجموعة بتسجيل الرصيد المدين للسعر المبدئي ،فإن التغيرات الالحقة في السعر النهائي المقدر
لن يتم تسجيلها كإيرادات حتى هذا الوقت الذي يتم فيه تحديد السعر النهائي.
وتقوم المجموعة كذلك بدفع غرامات تأخير قد تُفرض بسبب الشحنات غير المكتملة في ميناء العميل .تعتبر المجموعة
غرامات التأجير بمثابة تعديالت في األسعار .وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،15اعتبرت المجموعة هذه التكاليف
كمقابل متغير عند تحديد سعر المعاملة لبيع المنتجات.

عمليات التسويق المحلي وشبكة التوزيع
تسترد المجموعة تكلفة تشغيل محطات تعبئة الوقود وشبكة التوزيع من الشركة األم ويتم االعتراف بها على مدى
الفترة الزمنية.

خدمات أخرى
كما توفر المجموعة خدمات مساعدة مثل غسيل السيارات وسحب الوقود وخدمات الصيانة األخرى التي يتم االعتراف
بإيراداتها على مدى فترة زمنية معينة عند تنفيذ الخدمات ذات الصلة.

102
23

شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
دولة الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2020
إيرادات الفوائد

تستحق إيرادات الفوائد على أساس زمني نسبي بالرجوع إلى أصل المبلغ القائم ووفقا لمعدل الفائدة الفعلي ،والذي
يمثل معدل خصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة طوال العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية
لألصل.
ع)

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
قامت اإلدارة بوضع األحكام الهامة التالية ،في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،والتي كان لها تأثير هام
على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة.

تقييم نموذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس األصول المالية على نتائج اختبار مدفوعات أصل القرض والفائدة فقط ) (SPPIواختبار نموذج
األعمال .تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معا لتحقيق
هدف معين لألعمال .يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء
الموجودات وقياس أدائها ،والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيف تتم إدارتها وكيف يتم مكافأة مديري
األصول .تعتبر المراقبة جزءا من التقييم المتواصل للمجموعة بشأن ما إذا كان نموذج األعمال ،الذي وفقا له يتم
االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية ،ال زال مناسبا وإذا لم يكن مناسبا؛ ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال
وبالتالي تغييرا مستقبليا على تصنيف تلك الموجودات .لم يتطلب إجراء مثل تلك التغييرات خالل الفترات المعروضة.

االستثمار في مشروع مشترك
يمكن للترتيب أن يمثل مشروع مشترك على الرغم من عدم خضوع الترتيب لسيطرة مشتركة من جميع أطرافه.
عندما تكون المجموعة طرفا في أي ترتيب ،يجب عليها تقييم ما إذا كان الترتيب التعاقدي يمنح جميع األطراف ،أو
مجموعة من األطراف ،السيطرة على الترتيب بشكل جماعي؛ تنشأة السيطرة المشتركة فقط عندما تتطلب القرارات
المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األطراف التي تسيطر على في الترتيب بشكل جماعي .تحتاج
اإلدارة إلى ممارسة حكمها عند تقييم ما إذا كانت جميع األطراف ،أو مجموعة من األطراف ،لهم سيطرة مشتركة
على ترتيب معين.

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ بيان
المركز المالي مبينة أدناه:

تقدير األعمار اإلنتاجية
تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات وهو ما يتطلب أحكاما جوهرية.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يحدث االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة الممكن استردادها ،التي تمثل
القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أكبر .يستند احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع
إلى البيانات المتوفرة من معامالت المبيعات الملزمة والتي تتم بشروط تجارية بحتة لموجودات مماثلة أو استنادا إلى
األسعار المعروضة في السوق ناقصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل .يستند احتساب القيمة أثناء االستخدام إلى نموذج
التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ التدفقات النقدية من الموازنة وال تشتمل على أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها
المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي سوف تعزز من أداء األصل لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها .إن
المبلغ الممكن استرداده هو أكثر البنود حساسية لمعدل الخصم المستخدم لنموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك
التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة.
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مخصص انخفاض قيمة المخزون
يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديما أو متقادما يتم تقدير
صافي قيمته الممكن تحقيقها .يتم هذا التقدير بالنسبة للمبالغ الجوهرية بصورة فردية على أساس إفرادي .يتم تقييم المبالغ
غير الجوهرية للمخزون بصورة فردية ،ولكن القديم أو المتقادم ،وذلك على أساس مجمع ويتم احتساب مخصص تبعا
لنوع المخزون ودرجة القدم أو التقادم استنادا إلى الخبرة السابقة.
في تاريخ بيان المركز المالي ،بلغ إجمالي المخزون  339,852ألف دينار كويتي ( 467,396 :2019ألف دينار كويتي).
إن المخصصات المتعلقة بها للبنود بطيئة الحركة والمتقادمة ذات الصلة بقطع الغيار بلغت  18,654ألف دينار كويتي
( 18,654 :2019ألف دينار كويتي) .يُسجل أي فرق بين المبالغ المحققة فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة
في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
.4

المعايير والتفسيرات التي لم يسر مفعولها بعد
يسري مفعول عدد من المعايير الجديدة للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  2019مع السماح بالتطبيق المبكر ،إال أن
المجموعة لم تقم بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه البيانات المالية المجمعة.
ليس من المتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثيرا ماديا على البيانات المالية المجمعة للمجموعة عند التطبيق:





.5

تعديالت على اإلشارات إلى إطار المفاهيم للمعايير الدولية للتقارير المالية؛
تعريف مصطلح "األعمال" (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )3؛
تعريف مصطلح "مادي" (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي )8؛ و
المعيار الدولي للتقارير المالية  17عقود التأمين.

اإليرادات

منتجات مكررة
غاز النفط المسال
منتجات العطريات
وقود طائرات
إيرادات من عمليات التسويق المحلي
إيرادات أخرى
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2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

4,896,189
1,985,758
498,395
157,821
60,589
7,598,752

6,277,039
2,641,147
144,556
174,895
79,315
97
9,317,049
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تقوم المجموعة بتصنيف إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء حسب المنتجات والخدمات والمنطقة الجغرافية.
2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

المنتجات المكررة
غاز البترول المسال
وقود الطائرات
البرزايلين
العطريات الثقيلة

4,896,189
1,985,758
157,821
222,107
2,688
7,264,563

6,277,039
2,641,147
174,895
60,502
400
9,153,983

البنزين
النفثا الخفيفة
منتجات أخرى
سداد مصاريف عمليات التسويق المحلي
إيرادات أخرى
خدمات الشحن والمناولة

50,934
189,988
22,358
60,589
10,320
334,189
7,598,752

11,525
48,576
12,001
79,315
97
11,552
163,066
9,317,049

في وقت معين

على مدى الوقت

إجمالي المبيعات

إن التزامات األداء المتبقية تمثل سعر المعاملة لترتيبات مبيعات الشركة التي لم يتم تسليم األحجام الخاصة بها .في تاريخ
بيان المركز المالي ،لم يتم اإلفصاح عن التزامات األداء المتبقية لخدمات الشحن والمناولة نظرا ألن المدة األصلية لهذه
الخدمات تستحق خالل سنة واحدة .إضافة إلى ذلك ،يتم استبعاد العقود طويلة األجل من التزامات األداء المتبقية بسبب عدم
التأكد المرتبط بتقدير أحجام اإلنتاج وأسعار السوق المستقبلية.
.6

تكلفة المبيعات

تكلفة النفط الخام والغاز
تكلفة المواد الخام (متضمنا استهالكات الشركة الكويتية للعطريات)
تكاليف موظفين
مصاريف عمليات التسويق المحلي (متضمنا االستهالك)
تكاليف أخرى
إطفاء (إيضاح )12
استهالك (إيضاح )11
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2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

6,415,892
475,845
288,426
60,509
192,689
11,577
58,226
7,503,164

8,530,936
124,778
359,662
79,315
180,783
11,441
64,159
9,351,074
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مصروفات عمومية وإدارية

تكاليف موظفين
تكاليف أخرى
استهالك (إيضاح )11
استرداد المصروفات العامة للتسويق المحلي من الشركة األم
.8

142,098
11,259
2,547
155,904

174,508
10,885
1,648
187,041

إيرادات أخرى

استرداد غرامات عقود
رسوم مناولة
ربح من بيع مواد محفزة
ربح من استبعاد مواد خردة
استرداد تأمين
أخرى
.9

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

2,831
1,385
104
1,215
)(85
2,282
7,732

7,335
3,740
404
354
365
3,973
16,171

المخصصات – بالصافي
2020

مخصص مطالبات قانونية
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
مخصص التزام استبعاد موجودات
شطب ( /مخصص) مخزون
.10

ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار
كويتي

)(254
4,200
3,946

)(784
)(12,648
)(13,432

الضرائب المتعلقة بالشركة التابعة
تقوم الشركة الكويتية للعطريات باحتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  ٪1وفقا لعملية االحتساب المعدلة بناء على
قرار مجلس إدارة المؤسسة والذي ينص على أن الدخل من الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمحول
إلى االحتياطي اإلجباري يجب استبعاده من ربح السنة عند تحديد الحصة.
يتم احتساب مساهمة الزكاة بنسبة  %1من ربح الشركة التابعة وذلك وفقا لقرار وزارة المالية رقم .2007/58
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873,113
1,507
874,620

خزانات
وخطوط أنابيب
ومستودعات
ألف دينار كويتي

القيمة الدفترية
في  31مارس 2020
147,788

االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض
في القيمة
711,990
الرصيد في  1أبريل 2019
14,852
المحمل للسنة
االستبعادات
726,842
الرصيد في  31مارس 2020

التكلفة
الرصيد في  1أبريل 2019
إضافات
المحول من موجودات قيد اإلنشاء
استبعادات
الرصيد في  31مارس 2020

ممتلكات وآالت ومعدات

للسنة المنتهية في  31مارس 2020
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1,225,918

1,736,619
76,556
)(211
1,812,964

2,980,825
8,966
49,311
)(220
3,038,882

آالت
ومكائن
ألف دينار كويتي

28

94,889

204,710
5,724
210,434

290,157
15,166
305,323

أراضي ملك حر
ومباني ومرافق
ألف دينار كويتي

1,083

7,459
531
7,990

8,930
59
84
9,073

سيارات
ومعدات انتقال
ألف دينار كويتي

18,538

21,310
1,061
)(5,815
16,556

42,977
1,633
)(9,516
35,094

قطع غيار
احتياطية
ألف دينار كويتي

5,074,118

-

4,695,051
445,135
)(66,068
5,074,118

موجودات
قيد اإلنشاء
ألف دينار كويتي

6,562,324

2,682,088
98,724
)(6,026
2,774,786

8,891,053
455,793
)(9,736
9,337,110

المجموع
ألف دينار كويتي
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القيمة الدفترية
في  31مارس 2019

االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض
في القيمة
الرصيد في  1أبريل 2018
المحمل للسنة
موجودات مكتسبة من االستحواذ على
شركة تابعة
االستبعادات
تعديالت تحويل عمالت أجنبية
الرصيد في  31مارس 2019

التكلفة
الرصيد في  1أبريل 2018
إضافات
موجودات مكتسبة من االستحواذ على
شركة تابعة
المحول من موجودات قيد اإلنشاء
استبعادات
تعديالت تحويل عمالت أجنبية
الرصيد في  31مارس 2019
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ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة)

للسنة المنتهية في  31مارس 2020

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
دولة الكويت

161,123

711,990

697,577
14,413

66,192
873,113

806,906
15

خزانات
وخطوط أنابيب
ومستودعات
ألف دينار كويتي

1,244,206

200,004
)(7,407
866
1,736,619

1,484,680
58,476

586,122
252,542
)(10,419
2,338
2,980,825

2,147,960
2,282

آالت
ومكائن
ألف دينار كويتي

85,447

6,212
26
204,710

193,950
4,522

18,314
25,363
73
290,157

246,406
1

أراضي ملك حر
ومباني ومرافق
ألف دينار كويتي

1,471

7,459

7,054
405

103
8,930

8,821
6

سيارات
ومعدات انتقال
ألف دينار كويتي

21,667

21,310

20,132
1,178

42,977

41,906
1,071

قطع غيار
احتياطية
ألف دينار كويتي

4,695,051

-

-

6,662
)(344,200
26
4,695,051

4,479,089
553,474

موجودات
قيد اإلنشاء
ألف دينار كويتي

6,208,965

206,216
)(7,407
892
2,682,088

2,403,393
78,994

611,098
)(10,419
2,437
8,891,053

7,731,088
556,849

المجموع
ألف دينار كويتي
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شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
دولة الكويت
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2020

تتضمن األراضي ملك حر والمباني والمرافق مبلغ  422,484دينار كويتي ( 422,484 :2019دينار كويتي) يمثل األرض ملك
حر .كما تتضمن الموجودات قيد اإلنشاء مبلغ  4,286,717ألف دينار كويتي ( 3,986,162 :2019ألف دينار كويتي) يتعلق
بمشروع الوقود البيئي .خالل السنة ،قامت المجموعة برسملة تكاليف االقتراض بمبلغ  93,128دينار كويتي (4,647 :2019
ألف دينار كويتي) تتعلق بمشروع الوقود البيئي.
تم تخصيص بعض الممتلكات واآلالت والمعدات كضمان مقابل القروض والسلف التي حصلت عليها الشركة الكويتية للعطريات
(إيضاح .)25
تم توزيع مصروف االستهالك كما يلي:

تكلفة مبيعات منتجات مكررة (إيضاح )6
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )7
االستهالك المتعلق بالشركة الكويتية للعطريات
تكاليف التسويق المحلي
المح ّمل على أرباح أو خسائر المجموعة
المح ّمل على شركة نفط الكويت وأطراف أخرى ذات صلة
.12

58,226
2,547
28,162
5,463
94,398
4,326
98,724

64,159
1,648
8,513
1,144
75,464
3,530
78,994

مصروفات مؤجلة

الرصيد في بداية السنة
إضافات
مصروف اإلطفاء (إيضاح )6
الرصيد في نهاية السنة
.13

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

14,220
10,973
)(11,577
13,616

17,160
8,501
)(11,441
14,220

موجودات غير ملموسة
2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

الرصيد في بداية السنة
الموجودات المشتراة من خالل االستحواذ على شركة تابعة
الرصيد في نهاية السنة

73,194
73,194

73,194
73,194

االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
الرصيد في بداية السنة
تم الحصول عليها من خالل االستحواذ على شركة تابعة
المحمل لهذه السنة
فروق تحويل عمالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة
القيمة الدفترية

31,383
3,215
)(129
34,469
38,725

30,466
887
30
31,383
41,811

تتضمن الموجودات غير الملموسة رسوم الترخيص المدفوعة لشركة يو أو بي المحدودة ورسوم حقوق الحجز .إن رسوم الترخيص
المدفوعة لشركة يو أو بي المحدودة تمثل التكنولوجيا التي تم شراؤها من شركة يو أو بي المحدودة التي يتم استخدامها في إنتاج
البرزايلين.
تمثل رسوم حقوق الحجز حصة المجموعة في إجمالي المنشآت ومرافق البنية التحتية التي تم تطويرها والمملوكة من قبل شركة
إيكويت (إيضاح  .)17يتم توزيع اإلطفاء على تكاليف المبيعات حيث أنه يتعلق بشكل رئيسي بمصنع العطريات.
109
30

شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
دولة الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2020
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استثمار في مشروع مشترك

استثمار في مشروع مشترك

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

54,639
54,639

73,709
73,709

استثمار في مشروع مشترك
استحوذت المجموعة على حصة ملكية بنسبة  )%57.50 :2019( %57.50في الشركة الكويتية للستايرين من خالل
االستحواذ على حصة ملكية إضافية في الشركة الكويتية للعطريات .تعمل الشركة الكويتية للستايرين في إنتاج مونومر
الستايرين والمنتجات األخرى ذات الصلة في دولة الكويت.
يوضح الجدول التالي المعلومات المالية الملخصة للشركة الكويتية للستايرين ،ولم يتم تعديلها بحصة ملكية المجموعة:
2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

بيان المركز المالي
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات

88,702
41,532
)(9,471
)(27,111
93,652

95,038
87,785
)(25,427
)(29,207
128,189

حصة المجموعة من صافي الموجودات

54,639

73,709

بلغت حصة المجموعة من االلتزامات والمطلوبات الطارئة الخاصة بالشركة الكويتية للستايرين  2.31مليون دينار كويتي (:2019
 1.6مليون دينار كويتي).
.15

مخزون

نفط خام
منتجات تامة الصنع
صيانة وقطع غيار
مواد محفزة وكيماويات
بضاعة بالطريق
مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

110
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2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

18,654
238,042
62,116
21,040
339,852
)(18,654
321,198

14,233
357,023
63,635
32,502
3
467,396
)(18,654
448,742

شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
دولة الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31مارس 2020
.16

مدينون تجاريون

مدينون تجاريون
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

72,744
)(1,225
71,519

138,126
)(1,589
136,537

إن أرصدة المدينين التجاريين ال تحمل فائدة ويترواح متوسط فترة االئتمان لها من  90-30يوما .فيما يلي الحركة في
مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة:

الرصيد في بداية السنة
خسائر االئتمان المتوقعة للسنة
الرصيد في نهاية السنة
.17

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

1,589
)(364
1,225

805
784
1,589

األطراف ذات الصلة
تتضمن األطراف ذات الصلة المساهم والمدراء التنفيذيين للشركة وأفراد عائالتهم المقربين والشركات األخرى التي يعتبرون
من المساهمين الرئيسيين فيها أو يمارسون عليها تأثيرا جوهريا .يتم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات الصلة بناء على البنود
المعتمدة من قبل اإلدارة.
أرصدة األطراف ذات الصلة الواردة في بيان المركز المالي المجمع غير مضمونة وال تحمل أي فوائد وال يوجد أي شروط
سداد متفق عليها .وبالتالي ،يتم التعامل مع هذه األرصدة على أنها قابلة لالسترداد  /مستحقة الدفع عند الطلب باستثناء المفصح
عنها أدناه.
إن األموال المحتفظ بها لدى الشركة األم تمثل إيداعات مؤقتة من قبل الشركة باستخدام المتحصالت المستلمة من قروض
وكاالت ائتمان الصادرات الدولية حتى يتم استخدام تلك المتحصالت في الغرض المخصص لها .تم استثمار هذه المبالغ في
ودائع ألجل من قبل الشركة األم نيابة عن الشركة ،وتحقق متوسط سعر فائدة بواقع  %2.64إلى  %2.71على التوالي (:2019
 %2.85إلى  )%3.25سنويا.
المستحق من الشركة األم وفقا للنظام األساسي ،يمثل مبلغ يساوي االحتياطي اإلجباري للسنة السابقة إلى الشركة األم .إن
المبلغ مستحق القبض من الشركة األم غير مضمون وال يحمل فائدة وليس له شروط سداد محددة .وقد تم تصنيفه بأنه غير
متداول حيث أن المجموعة ال تعتزم طلب السداد على المدى القصير.
إن التمويل المستلم من الشركة األم يمثل المبالغ المستلمة لتمويل المشاريع الرأسمالية ويجب سدادها وفقا لمحمل االستهالك
ذو الصلة بالمشاريع الرأسمالية .ال يتم االعتراف بفائدة على المبالغ القائمة.
تقوم المجموعة بتنفيذ مبيعات التسويق المحلي نيابة عن الشركة األم .المنتجات المباعة في السوق المحلي هي ممتلكات الشركة
األم وبالتالي ،لم يتم إظهارها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع للمجموعة .تمثل مبيعات التسويق
المحلي بيع البنزين والمنتجات األخرى ذات الصلة بمبلغ  581,138ألف دينار كويتي ( 566,392 :2019ألف دينار كويتي).
في  2ديسمبر  ،2004قامت الشركة الكويتية للعطريات بتوقيع اتفاقية لتوريد مواد ومرافق مع ايكويت ،واتفاقية تشغيل وصيانة
وخدمة مع شركة ايكويت .وبتاريخ  8فبراير  ،2006تم التوقيع على اتفاقية لتعديل اتفاقيتي توريد المواد والمرافق والخدمة
("االتفاقيتين األساسيتين") بين طرفي االتفاقيتين األساسيتين والتي تنص على إعفاء الشركة الكويتية للعطريات من التزاماتها
ومطلوباتها بموجب االتفاقيتين األساسيتين وتعيين الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين بدال من الشركة الكويتية للعطريات لتحمل
وأداء كافة التزامات الشركة الكويتية للعطريات كما لو كانت الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين طرفا في االتفاقيتين األساسيتين.
بموجب بنود اتفاقية توريد المواد والمرافق ،ساهمت الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين برسوم حقوق حجز إلى إيكويت التي
تمثل  %27.51من تكاليف االنشاءات الرأسمالية المتكبدة من قبل إيكويت على المرافق ومنشآت البنية التحتية المطورة
والمملوكة من قبل ايكويت .تستند نسبة المساهمة فى رسوم حقوق الحجز إلى نسبة االستخدام للمرافق الجديدة والبنية التحتية
من قبل الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين.
111
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شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
دولة الكويت

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي ٢٠٢٠/٢٠١٩

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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بموجب بنود اتفاقية التشغيل والصيانة والخدمات ،تقوم شركة ايكويت بتشغيل وصيانة وتقديم خدمات مختلفة إلى الشركة الكويتية
إلنتاج البرزايلين ولقاء ذلك تتقاضى شركة ايكويت أتعاب إدارة وأتعاب تشجيعية فوق التكاليف التشغيلية الفعلية.
في  2ديسمبر  ، 2004وقعت الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين اتفاقية لتوريد البنزين مع الشركة الكويتية للستايرين والتي
بموجبها الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين بتزويد الشركة الكويتية للستايرين بكمية من البنزين بحد أدنى  325,000طن متري
سنويا بسعر العقد.
في  14أبريل  ،2007وقعت الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين اتفاقية تسويق مع شركة صناعة الكيماويات البترولية والتي
بموجبها تعمل شركة صناعة الكيماويات البترولية كوكيل حصري لبيع كميات البرزايلين التي تنتجها الشركة التابعة .تحصل
شركة صناعة الكيماويات البترولية على عمولة قدرها  %0.1من السعر المتعاقد عليه لجميع كميات البرزايلين التي تبيعها
الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين.
في  29أبريل  ،2007أبرمت الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين اتفاقية توريد المواد األولية والمنتجات لمصنع العطريات
(" )" FS&PSمع مؤسسة البترول الكويتية .وبموجب شروط االتفاقية المشار إليها ،تقوم الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين
بشراء كامل مجموعة مادة النفثا من مؤسسة البترول الكويتية كمادة أولية إلنتاج البرزايلين والبنزين وبيع المنتجات الثانوية،
مثل النفثا الخفيفة (" ،)"LNوغاز البترول المسال (" )"LPGوالهيدروجين إلى مؤسسة البترول الكويتية.
في  29أبريل  ،2007وقعت الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد المواد الخام التي
تستخدم في إنتاج البرزايلين والبنزين .إضافة إلى ذلك ،أبرمت الشركة اتفاقية دفع مؤجل مع مؤسسة البترول الكويتية ،والتي
تنص على أن  %50من تكلفة المواد الخام لمدة  24شهرا سيتم تأجيلها من تاريخ بدء التشغيل واستهالك المواد الخام من قبل
الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين ويستحق سداد المبلغ اإلجمالي في نهاية الشهر الرابع والعشرين على  18قسط نصف سنوي
متتالي اعتبارا من الشهر السادس والثالثين من تاريخ بداية الدفع المؤجل إضافة إلى رسم تأجيل يعادل معدل ليبور لمدة تسعة
أشهر فوق إجمالي الدفعة المؤجلة .بلغ معدل الفائدة الفعلي على رصيد المدفوعات المؤجلة غير المسددة :2017( %0.86
 )%0.87سنويا .ووفقا لالتفاقية ،لن تدفع الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين أي توزيعات أرباح إلى مساهميها حتى يتم سداد
إجمالي المبلغ المؤجل بالكامل إلى مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية.
كما اعترف المجموعة أيضا بجزء من مصروف االستهالك المتعلق ببعض الموجودات المدرجة في الممتلكات والمعدات
للشركة لألم ،وشركة نفط الكويت وأطراف ذات صلة (إيضاح .)6
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فيما يلي القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة الهامة مع األطراف ذات الصلة غير تلك التي تم اإلفصاح عنها في في
البيانات المالية المجمعة:
2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

الشركة األم
شركة ناقالت النفط الكويتية ش.م.ك.
الشركة الكويتية لنفط الخليج ش.م.ك.
الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية ش.م.ك.
شركة البترول الكويتية الدولية
شركة خدمات القطاع النفطي ش.م.ك.
شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.

1,863,945
80
114
2,011
19
21
1
50
1,866,241

1,618,312
329
58
4,264
5
56
2
78
1,623,104

أموال محتفظ بها لدى الشركة األم

479,999

726,441

أرصدة مدينة من الشركة األم (غير متداولة)

182,600

182,600

شركة نفط الكويت ش.م.ك.
شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.

18,583
18,583

38,941
47
38,988

التمويل المستلم من الشركة األم (غير متداولة)

4,513,959

3,901,937

األرصدة لدى األطراف ذات الصلة

المستحق من أطراف ذات صلة

المستحق إلى أطراف ذات صلة

الدفعات المؤجلة

غير المتداول
المتداول

فيما يلي الحركة في التمويل المستلم من الشركة األم:

الرصيد في بداية السنة
دفعات مقدمة مستلمة
دفعات مقدمة مضافة إلى الحساب الجاري للشركة األم
الرصيد في نهاية السنة
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71,930
71,402
143,332

141,506
69,969
211,475

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

3,901,937
674,891
)(62,869
4,513,959

3,655,793
310,304
)(64,160
3,901,937
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2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

المعامالت مع األطراف ذات الصلة

المبيعات

الشركة األم
البنزين إلى الشركة الكويتية للستايرين
النفثا الخفيفة وغاز البترول المسال إلى الشركة األم
مبيعات المنتجات الخفيفة ومنتج بايغاز ومنتجات أخرى إلى إيكويت
مبيعات المنتجات الخفيفة إلى الشركة الكويتية لألوليفينات

6,942,536
51,716
192,889
805
1,252

8,997,598
12,678
53,430
266
147

النفط الخام من الشركة األم
النفثا الخفيفة من الشركة األم

6,271,717
406,291

8,370,389
104,438

المشتريات

أخرى

أتعاب إدارة مصنع العطريات إلى إيكويت
تكاليف التشغيل والمرافق التي يتم تعويضها إلى شركة إيكويت لتشغيل
مصنع العطريات
رسوم التسويق إلى شركة صناعة الكيماويات البترولية
نفقات نقل بحري
إيرادات فوائد معدلة مقابل تكاليف اقتراض
نفقات طبية
صافي موجودات مشروع مصفاة الزور المحولة إلى الشركة األم
مدفوعات مؤجلة
مكافأة موظفي اإلدارة العليا
رواتب ومزايا قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
.18

770

189

31,710
243
26,587
16,462
78,963

5,841
364
31,374
22,394
76,722
69,969

916
91
1,007

1,021
238
1,259

70,889

أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

مدفوعات مقدما وودائع
دفعات مقدما مقابل مشاريع
أرصدة مدينة أخرى
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2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

15,982
31,160
46,746
93,888

13,893
31,724
63,009
108,626

شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
وشركتها التابعة
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الودائع ألجل

ودائع ألجل ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة واحدة
ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر وأقل من سنة
واحدة

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

-

91,260

172,944
172,944

153,658
244,918

تم إيداع الودائع ألجل لدى مؤسسات مالية وتحمل سعر فائدة فعلي بنسبة  )%3.05 :2019( %3.02سنويا (إيضاح .)25
.20

النقد والنقد المعادل

النقد بالصندوق
النقد لدى البنوك

النقد والنقد المعادل المفصح عنه في بيان المركز المالي المجمع
أموال محتفظ بها لدى الشركة األم تستحق خالل ثالثة أشهر

النقد والنقد المعادل المفصح عنه في بيان التدفقات النقدية المجمع

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

905
67,706
68,611
479,999
548,610

255
29,680
29,935
726,441
756,376

إن النقد والنقد المعادل يتضمن األموال المحتفظ بها لدى الشركة األم ،حيث أنه من المتوقع استالم هذه المبالغ خالل ثالثة أشهر
من تاريخ اإليداع (إيضاح .)17
إن الودائع ألجل تمثل الودائع المودعة لدى مؤسسات مالية وذات فترة استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع
وتحمل متوسط سعر فائدة بنسبة ال شيء  )%1.91 :2019( %سنويا .بتاريخ بيان المركز المالي المجمع ،تم إيداع األرصدة
لدى البنوك والودائع ألجل كضمان مقابل تمويل المشروع (إيضاح .)25
.21

موجودات محتفظ بها بغرض البيع
بعد القرار الصادر عن مجلس اإلدارة بتاريخ  21مارس  ،2017قررت الشركة وقف العمليات وإقفال مصفاة الشعيبة اعتبارا
من  31مارس  . 2017ونتيجة لذلك قامت الشركة بتحويل بعض الموجودات من مصفاة الشعيبة إلى مصافي أخرى وقررت
بيع الموجودات المتبقية .الحقا لما ورد أعاله ،قامت اإلدارة بتصنيف مصفاة الشعيبة كأصل محتفظ به بغرض البيع وفقا للمعيار
الدولي للتقارير المالية  – 5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة ،وتم عرضها بشكل منفصل
في بيان المركز المالي المجمع .عالوة على ذلك ،تأسست لجنة بيع تعمل بشكل فعال على تحديد المشتريين المحتملين لموجودات
مصفاة الشعيبة والتفاوض معهم .استنتجت اإلدارة أن تفكيك ونقل موجودات مصفاة الشعيبة إلى المشتري المحتمل سوف تتطلب
فترة زمنية كبيرة ،بعد إتمام صفقة البيع.
فيما يلي الحركة على الموجودات المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع:

الرصيد في بداية السنة
المعاد تصنيفه من ممتلكات وآالت ومعدات
المعاد تصنيفه إلى  /من المخزون
الرصيد في نهاية السنة
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2019

2020
ألف دينار
كويتي

ألف دينار كويتي

33,160
3,700
4,026
40,886

38,082
)(4,922
33,160

شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
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الحقا للتصنيف المبدئي للموجودات المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع ،قررت اإلدارة ما يلي:
 القيمة العادلة المقدرة ناقصا تكلفة بيع الممتلكات واآلالت والمعدات أعلى من القيمة الدفترية كما في  31مارس .2020
ونتيجة لذلك ،لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة؛ و
 القيمة العادلة المقدرة ناقصا تكلفة بيع المخزون تقارب القيمة الدفترية كما في  31مارس .2020
.22

رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  1,587مليون سهم بقيمة  1دينار كويتي للسهم (1,587 :2019
مليون سهم بقيمة  1دينار كويتي للسهم) مدفوع نقدا بالكامل.

.23

االحتياطي اإلجباري
وفقا لمتطلبات قانون الشركات والنظام األساسي الشركة ،يتعين تحويل نسبة  %10من ربح السنة إلى االحتياطي اإلجباري إلى
أن يبلغ رصيد االحتياطي  %50من رأس المال المدفوع على األقل .يجوز للمساهمين أن يقرروا وقف مثل هذه التحويالت
السنوية عندما يصل إجمالي رصيد االحتياطي إلى  %50من رأس المال المدفوع.
إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح بنسبة  %5من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح
فيها األرباح المتراكمة بتأمين هذا الحد.
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الحصة غير المسيطرة
يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالحصة غير المسيطرة في الشركة الكويتية للعطريات قبل أي استبعادات ما بين
شركات المجموعة.
2020

نسبة الحصة غير المسيطرة
بيان المركز المالي
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة
صافي الموجودات
صافي الموجودات العائدة إلى الحصة غير المسيطرة

ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار
كويتي

40%

40%

475,430
248,114
)(99,699
)(191,400
432,445
172,978

604,339
203,129
)(214,991
)(205,867
386,610
154,644

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار
كويتي

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
اإليرادات
الربح
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
الربح الموزع على الحصة غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر الموزع على الحصة غير المسيطرة

498,185
38,229
2,463
40,692
16,087
2,247

144,556
24,038
3,312
27,350
9,615
727

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد والنقد المعادل

68,483
113,317
)(182,814
1,014

11,677
21,701
)(33,368
10
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سلف
قروض و ُ
2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

قروض طويلة األجل
قروض وكاالت ائتمان الصادرات الدولية
تمويل مشاريع متعلقة بالشركة الكويتية للعطريات

158,799
188,617
79,713
427,129

158,855
186,109
91,260
436,224

قروض طويلة األجل
قروض وكاالت ائتمان الصادرات الدولية
تمويل مشاريع متعلقة بالشركة الكويتية للعطريات

873,901
1,434,148
25,514
2,333,563

1,032,482
1,601,330
73,459
2,707,271

الجزء المتداول

الجزء غير المتداول

قروض طويلة األجل
بتاريخ  28أبريل  ،2016أبرمت الشركة اتفاقية قرض طويل األجل ("التسهيالت") بمبلغ  1.2مليار دينار كويتي مع اتحاد
مجموعة من البنوك .تتألف التسهيالت من تمويل تقليدي وإسالمي وتستحق السداد على أقساط نصف سنوية بمبلغ  80مليون
دينار كويتي من أبريل  2019إلى  28أبريل  .2026تحمل التسهيالت معدل فائدة بنسبة  )%1 :2019( %1سنويا فوق سعر
الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي ولم تقدم ضمانات لها .تم اقتراض األموال بصورة محددة لتمويل مشروع الوقود
البيئي .بتاريخ بيان المركز المالي المجمع ،استخدمت الشركة بالكامل التسهيالت االئتمانية اإلسالمية والتقليدية بمبلغ 710
مليون دينار كويتي و 490مليون دينار كويتي على التوالي.

قروض وكاالت ائتمان الصادرات الدولية
بتاريخ  29أغسطس و 31أغسطس  ،2017أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت قرض طويل األجل بمبلغ  6,245مليون دوالر
أمريكي (بما يعادل  1,872مليون دينار كويتي) مع وكاالت ائتمان الصادرات الدولية ("تمويل وكاالت ائتمان الصادرات
الدولية") .إن تمويل وكاالت ائتمان الصادرات الدولية يستحق السداد خالل فترة تتراوح من  8إلى  10سنوات على أقساط
نصف سنوية تبدأ من  2018ويحل موعد استحقاقها في الفترة ما بين  2026إلى  .2028من ضمن إجمالي تمويل وكاالت
ائتمان الصادرات الدولية ،يحمل مبلغ  500مليون دوالر أمريكي (بما يعادل مبلغ  150مليون دينار كويتي) معدل فائدة ثابت
بواقع  %3.22سنويأ ،بينما يحمل مبلغ  5,745مليون دوالر أمريكي (بما يعادل  1,772مليون دينار كويتي) معدل فائدة متغير
وهو سعر الليبور لمدة  6أشهر  +هامش يتراوح من  %0.75إلى  %1.25سنويا .يستحق سداد الفائدة على أساس نصف سنوي.
إن تمويل وكاالت الصادرات الدولية مضمون من قبل الشركة األم ،وتم اقتراضه بشكل محدد من أجل تمويل مشروع الوقود
البيئي.
يتم التحقق من التعهدات الخاصة بتمويل وكاالت ائتمان الصادرات الدولية والقروض طويلة األجل على أساس سنوي .إن تلك
التعهدات تتضمن الرافعة المالية ونفقات تغطية الفائدة وصافي قيمة األصول المادية .في تاريخ بيان المركز المالي المجمع،
كانت أوضاع الشركة متوافقة مع التعهدات المذكورة أعاله.
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تمويل المشاريع المتعلقة بالشركة الكويتية للعطريات
في  17مايو  ،2007وقعت الشركة الكويتية إلنتاج البرزايلين ،وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة  %100للشركة الكويتية
للعطريات ،اتفاقية تسهيالت تمويل المشروع بقيمة  427مليون دينار كويتي مع اتحاد بنوك تضمنت تسهيالت تجارية بمبلغ
 321مليون دينار كويتي وتسهيالت قرض إسالمي بمبلغ  106مليون دينار كويتي .يستحق القرض ألجل السداد على مدى
فترة  11سنة على أقساط نصف سنوية تبدأ من  15ديسمبر  2010وتستحق بتاريخ  15يونيو  .2021يبلغ سعر الفائدة االسمية
 %0.4فوق سعر الليبور حتى إنجاز المشروع ،و %0.45فوق سعر الليبور حتى السنة السابعة للمشروع ،و %0.6فوق سعر
الليبور حتى السنة العاشرة للمشروع ،و %0.7فوق سعر الليبور حتى تاريخ االستحقاق .بلغ سعر الفائدة الفعلي على الرصيد
القائم  %2.82سنويا .إن تمويل المشروع مضمون بموجب رهن ممتلكات ومنشآت ومعدات الشركة التابعة وحوالة حق
لألرصدة لدى البنوك (إيضاح  11وإيضاح .)20
.26

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الرصيد في بداية السنة
االستحواذ على شركة تابعة
المحمل خالل السنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
.27

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

414,822
52,703
)(43,592
423,933

323,606
26
125,229
)(34,039
414,822

أرصدة دائنة أخرى ومستحقات

مصروفات مستحقة
خدمات مستحقة
محتجزات عقود
أرصدة دائنة أخرى
مخصص إجازات

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

121,806
32,513
172,028
32,368
32,839
391,554

115,210
30,542
201,127
30,998
28,398
406,275

تتضمن المصروفات المستحقة مبلغ  70ألف دينار كويتي ( 65 :2019ألف دينار كويتي) والذي يمثل مكافأة أعضاء مجلس
إدارة الشركة للسنة المنتهية في  31مارس  2020والتي تخضع لموافقة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.
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.28

توزيعات أرباح مستحقة

الرصيد في بداية السنة
ربح السنة
مبالغ محولة إلى الشركة األم
الرصيد في نهاية السنة

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

-

121,144
)(121,144
-

ينص النظام األساسي للشركة على أن صافي ربح السنة بعد التحويل إلى االحتياطي اإلجباري يستحق الدفع كتوزيعات أرباح.
عند الموافقة على هذه البيانات المالية المجمعة ،سيتم تحويل توزيعات األرباح المستحقة إلى الشركة األم.
.29

ارتباطات عقود التأجير التشغيلي
قامت المجموعة بإبرام عقود تأجير سيارات وبعض المعدات .تتضمن هذه العقود متوسط أعمار ال يزيد عن خمس سنوات مع
إمكانية تجديدها وفقا الختيار المستأجر حيث يمكن بموجب ذلك تمديدها وفقا لشروط التأجير استنادا إلى أسعار السوق في
وقت التجديد .ليس هناك قيود على المستأجر نتيجة إلبرام عقود اإليجار.

الحد األدنى من دفعات التأجير المسجلة كمصروف في السنة الحالية

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

-

7,897

الحد األدنى لدفعات التأجير المستقبلية بموجب عقود التأجير التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما في  31مارس هي كما يلي:

خالل سنة واحدة
بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات
.30

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

-

8,312
16,552
24,864

إدارة المخاطر المالية
نتيجة الستخدام األدوات المالية ،تتعرض المجموعة للمخاطر التالية:




مخاطر االئتمان؛
مخاطر السيولة؛ و
مخاطر السوق.

يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله ،كما يوضح أهداف المجموعة وسياساتها
وأنشطتها نحو قياس تلك المخاطر وإدارتها وكيفية إدارة المجموعة لرأس المال.
إطار عمل إدارة المخاطر
يتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة إلعداد إطار إدارة المخاطر لدى المجموعة واإلشراف عليه .يتولى مجلس اإلدارة
المسئولية عن تطوير سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة ومراقبتها.
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تم إعداد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة بهدف التعرف على المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها ،ووضع حدود
وضوابط مخاطر مالئمة ،ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالحدود الموضوعة .وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر
بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة المجموعة .إن المجموعة تهدف من خالل معايير
وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون من خاللها أدوارهم
ومسئولياتهم.
تشرف لجنة المخاطر لدى المجموعة على عملية مراقبة اإلدارة لمدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لديها،
وتراجع مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر بالنسبة للمخاطر التي تواجه المجموعة.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي خطر الخسارة المالية للمجموعة في حال عجز عميل أو أي طرف آخر في أداة مالية عن الوفاء
بالتزاماته التعاقدية .إن مخاطر االئتمان تكمن بصورة أساسية في المدينين التجاريين والمستحق من أطراف ذات صلة
واألرصدة المدينة المستحقة من الشركة األم واألموال المحتفظ بها لدى الشركة األم واألرصدة المدينة األخرى والودائع ألجل
واألرصدة لدى البنوك.

التعرض لمخاطر االئتمان
يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على مستوى الموجودات المالية قبل األخذ في االعتبار أثر
تخفيف مخاطر االئتمان.
2020
ألف دينار كويتي
182,600
71,519
46,746
1,866,241
479,999
172,944
68,611
2,888,660

أرصدة مدينة من الشركة األم
مدينون تجاريون
أرصدة مدينة أخرى
مستحق من أطراف ذات صلة
أموال محتفظ بها لدى الشركة األم
ودائع ألجل
النقد والنقد المعادل

2019
ألف دينار كويتي
182,600
136,537
63,009
1,623,104
726,441
244,918
29,935
3,006,544

تقوم المجموعة بإدارة الجودة االئتمانية للعمالء بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية ،إن وجدت ،أو إلى المعلومات
التاريخية حول معدالت تأخر الطرف اآلخر عن السداد .تعتبر الذمم المدينة التجارية منخفضة القيمة عندما يكون المبلغ محل
نزاع أو يواجه العمالء صعوبات مالية أو إذا وجد أي سبب آخر ينطوي على وجود شك حول إمكانية استرداد الرصيد المستحق
من العمالء .من ضمن إجمالي المدينين التجاريين أعاله ،لم يتأخر سداد مبلغ وقدره  30,084ألف دينار كويتي (:2019
 52,826دينار كويتي) ولم تنخفض قيمته .ال تملك المجموعة أية ضمانات مقابل هذه الذمم المدينة .في تاريخ بيان المركز
المالي ،تمثل غالبية الذمم المدينة التجارية مبالغ مستحقة من مؤسسات حكومية.
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بتاريخ بيان المركز المالي ،يشكل العمالء الموضحين أدناه أكثر من  )%83 :2019( %53من أرصدة المدينين التجاريين
القائمة:

الشركة األولى لتسويق الوقود ش.م.ك
شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك
وزارة الدفاع ،الكويت
وزارة الداخلية ،الكويت
شركة الخطوط الجوية الكويتية ش.م.ك

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

8,080
14,441
8,594
2,155
4,738

13,962
14,829
5,605
1,694
78,728

خسائر االئتمان المتوقعة
المدينون التجاريون
يتم قياس مخصص خسارة المدينين التجاريين بمبلغ مسا ٍو لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة .يتم تقدير خسائر االئتمان
المتوقعة على المدينين التجاريين بناء على تجربة خسائر االئتمان السابقة لدى المجموعة معدلة بالعوامل الخاصة بالعمالء
والظروف االقتصادية العامة وتقييم كال من التوجه الحالي وكذلك المتوقع للظروف في تاريخ بيان المركز المالي المجمع بما
في ذلك القيمة الزمنية للمال حيثما كان ممكنا .تم تقييم االنخفاض في القيمة على أنه غير مهم حيث لم يكن هناك تاريخ سابق
من التعثر في السداد ولم ينشأ أي نزاع بشأن على المبلغ الصادر به فواتير من العمالء.

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها عن
طريق تقديم النقد أو أصل مالي آخر .إن منهجية المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هي التأكد ،قدر اإلمكان ،من توافر
السيولة الكافية لديها لتلبي ة التزاماتها عند استحقاقها في كل من الظروف العادية وأوقات الضغط ،وذلك دون تكبد أية خسائر
غير مقبولة أو التعرض لمخاطر المساس بسمعة المجموعة.
يأخذ مجلس اإلدارة على عاتقه المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة والذي قام باعتماد إطار مناسب إلدارة مخاطر
الس يولة إلدارة عمليات التمويل طويل األجل لدى المجموعة وكذلك متطلبات إدارة السيولة .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر
السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية من الشركة األم وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية وذلك عن طريق
المراقبة والرصد المستمر للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية.
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يحلل الجدول التالي المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة على أساس الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي مقارنة
بتاريخ االستحقاق التعاقدي .إن المبالغ المتضمنة في هذا الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
التدفقات النقدية التعاقدية
القيمة
الدفترية
ألف دينار
كويتي
2020
سلف
قروض و ُ
تمويل مستلم من الشركة األم
دائنون تجاريون
أرصدة دائنة أخرى ومستحقات
مستحق إلى أطراف ذات صلة
مطلوبات التأجير

2019
سلف
قروض و ُ
تمويل مستلم من الشركة األم
دائنون تجاريون
توزيعات أرباح مستحقة
أرصدة دائنة أخرى ومستحقات
مستحق إلى طرف ذي صلة

2,760,692
4,513,959
4,717
391,554
18,583
12,916
7,702,421

خالل  3أشهر
ألف دينار
كويتي
177,110
4,717
18,583
18
200,428

 3إلى 12
شهر
ألف دينار
كويتي
256,823
391,554
1,513
649,890

سنة إلى 5
سنوات
ألف دينار
كويتي
1,443,612
4,513,959
13,434
5,971,005

أكثر من 5
سنوات
ألف دينار
كويتي
937,914
937,914

اإلجمالي
ألف دينار
كويتي
2,815,459
4,513,959
4,717
391,554
18,583
14,965
7,759,237

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

3,204,066
3,901,937
5,906
121,144
406,275
38,988
7,768,647

332,084
5,906
121,144
38,988
376,978

232,342
406,275
709,823

1,810,739
3,901,937
5,855,665

1,394,191
1,394,191

3,769,356
3,901,937
5,906
121,144
406,275
38,988
8,336,657

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





مخاطر أسعار السلع؛
مخاطر العملة؛
مخاطر معدل الفائدة  /الربح؛ و
مخاطر أسعار األسهم.

مخاطر أسعار السلع
إن تقلب أسعار المنتجات النفطية والمنتجات المكررة يعتبر أمرا شائعا في بيئة أعمال المجموعة نظرا ألن مشتريات المجموعة
من النفط الخام ومبيعاتها من المنتجات المكررة من /إلى الشركة األم تستند إلى أسعار السلع العالمية وفقا التفاق توريد تجاري.
يتأثر هامش أسعار التكرير بالمجموعة بالتقلبات غير التناسبية في أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة .ال تستخدم المجموعة
األدوات المشتقة سواء إلدارة تلك المخاطر أو ألغراض المضاربة.
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مخاطر العمالت

تقوم المجموعة بإتمام بعض المعامالت المقومة بعمالت أجنبية ومن ثم ينشأ التعرض لمخاطر تلقبات أسعار الصرف .يتم
إدارة التعرض لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية في إطار مؤشرات السياسات المعتمدة.
سلف والنقد لدى البنوك واألموال المحتفظ بها لدى
تعود مخاطر العمالت بشكل أساسي إلى تعرض المجموعة للقروض وال ُ
الشركة األم والمقومة بالدوالر األمريكي.

موجودات
مطلوبات
صافي التعرض قصير المدى

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

547,705
)(1,726,787
)(1,179,082

860,868
)(2,436,142
)(1,575,274

تم تطبيق أسعار الصرف التالية:
أسعار االقفال
في نهاية السنة
2019
2020

متوسط األسعار
2019
2020
الدوالر األمريكي

0.30373

0.30177

0.30815

0.30420

تحليل الحساسية
إن ارتفاع الدينار الكويتي بمقدار  %5مقابل الدوالر األمريكي بتاريخ بيان المركز المالي ،قد يؤدي إلى زيادة ( /انخفاض)
ربح السنة وحقوق الملكية بمبلغ  190,271ألف دينار كويتي ( 272,548 :2019ألف دينار كويتي) .إن هذا التحليل يفترض
ثبات كافة المتغيرات األخرى وتحديدا معدالت الفائدة.

مخاطر معدل أسعار الفائدة  /الربح
تتمثل مخاطر معدالت الفائدة في التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية لدى المجموعة نتيجة
التغير في معدالت الفائدة في السوق .مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر التقلب في معدالت الفائدة على المطلوبات التي تحمل
فائدة لدى المجموعة.
يتم تقييم مخاطر معدل الفائدة من خالل قياس التأثير المحتمل للتغير في الحركة في معدل الفائدة /الربح .في تاريخ بيان المركز
المالي المجمع ،تتعرض المجموعة لمخاطر معدل أسعار الفائدة  /الربح التي تتعلق باألدوات المالية التالية التي تحمل فائدة:

سلف
قروض و ُ
مدفوعات مؤجلة
أموال محتفظ بها من قبل الشركة األم
ودائع ألجل
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2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

)(2,760,692
)(143,332
479,999
172,944
)(2,251,081

)(3,204,066
)(211,475
726,440
244,918
)(2,444,183
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إن التغير بواقع  100نقطة أساس في معدالت الفائدة بتاريخ بيان المركز المالي يمكن أن يزيد ( /يخفض) حقوق الملكية للسنة
بمبلغ  22,511ألف دينار كويتي ( 24,442 :2019ألف دينار كويتي) .إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى
وبالتحديد معدالت صرف العمالت األجنبية.

مخاطر أسعار األسهم
تتمثل مخاطر أسعار األسهم في التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغير في أسعار
سوق األسهم ،سواء نتيجة العوامل المحددة الستثمار فردي ،أو الجهة المصدرة أو كافة العوامل التي تؤثر على جميع األدوات
المتداولة في السوق.
ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم حيث أنه ال توجد استثمارات في أسهم.
مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر التعرض لخسائر نتيجة لتعطل األنظمة أو الخطأ البشري أو الغش أو األحداث الخارجية .عند
فشل ضوابط الرقابة في األداء ،يمكن أن تؤدي مخاطر التشغيل إلى الضرر بالسمعة أو تداعيات قانونية ورقابية أو تكبد خسارة
مالية .ال تستطيع المجموعة أن تتوقع استبعاد كافة مخاطر التشغيل ،ولكنها تستطيع إدارة هذه المخاطر من خالل إطار مراقبة
ومن خالل مراقبة مخاطر التشغيل والتعامل معها .تتضمن ضوابط الرقابة عمليات فصل المهام وحقوق الوصول والتفويض
وإجراءات المطابقة وتوعية الموظفين وعمليات التقييم.
قامت اإلدارة بتنفيذ سياسات وإجراءات الصحة والسالمة باإلضافة إلى التغطية التأمينية الكافية لتخفيف مخاطر التشغيل.
مخاطر المدفوعات مقدما
إن مخاطر المدفوعات مقدما هي مخاطر أن تتكبد المجموعة خسائر مالية بسبب قيام عمالئها واألطراف المقابلة بالسداد أو
طلب السداد قبل أو بعد التاريخ المتوقع .ال تتعرض المجموعة لمخاطر المدفوعات مقدما بصورة جوهرية.
القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة تمثل المبلغ المستلم مقابل بيع أصل معين أو المبلغ المدفوع نظير تحويل التزام معين في إطار معاملة منظمة تتم
بين الشركات المشاركة بالسوق وذلك في تاريخ القياس .ومن المفهوم ضمنيا في تعريف القيمة العادلة افتراض االستمرارية
ألعمال المجموعة وعدم وجود نية أو حاجة للتصفية أو تقليص عملياتها بشكل مادي أو أن تتولى معامالت بشروط غير
مالئمة.
برأي اإلدارة ،أن القيمة العادلة التقديرية للموجودات والمطلوبات المالية باستثناء األرصدة المستحقة من  /إلى الشركة األم،
والتي لم تُدرج بالقيمة العادلة بتاريخ بيان المركز المالي ،ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
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إدارة مخاطر رأس المال
إن سياسة اإلدارة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية مما يؤدي إلى تعزيز التطورات المستقبلية لألعمال وتعظيم قيمة
المساهم .من أجل تحديد أو تعديل هيكل رأس المال ،تقوم المجموعة بمراقبة هيكل رأس المال وتقوم بالتعديل عليه في ضوء
التغيرات في الظروف االقتصادية .تقوم المجموعة بمراقبة رأسمالها على أساس معدل الرفع المالي .ويتم احتساب المعدل
بصافي الدين مقسوما على مجموع رأس المال .يعرف صافي الدين بالتمويل المستلم من الشركة األم والقروض ألجل ناقصا
النقد والنقد المعادل .إن إجمالي رأس المال يتم احتسابه على أساس حقوق الملكية كما هو مبين في بيان المركز المالي المجمع.
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فيما يلي معدالت االقتراض المالي في تاريخ بيان المركز المالي:

دفعات تمويل مستلمة من الشركة األم
سلف
قروض و ُ
دفعات مؤجلة
النقد والنقد المعادل
صافي الدين
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي رأس المال

2020
ألف دينار كويتي

2019
ألف دينار كويتي

4,513,959
2,760,692
143,332
)(68,611
7,349,372
1,709,757
9,059,129

3,901,937
3,204,066
211,475
)(29,935
7,287,543
1,749,870
9,037,413

ال توجد أي تغييرات في منهجية المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة .عالوة على ذلك ،ال تخضع الشركة لمتطلبات
رأسمالية مفروضة من جهات خارجية ،باستثناء متطلبات الحد األدنى لرأس المال وفقا لقانون الشركات رقم  1لسنة 2016
وتعديالته والئحته التنفيذية.
.32

ارتباطات رأسمالية
كما في تاريخ بيان المركز المالي ،على الشركة ارتباطات مقابل إنفاق رأسمالي مستقبلي بمبلغ  122,202ألف دينار كويتي
( 579,409 :2019ألف دينار كويتي) .سوف يتم تمويل هذه االلتزامات من قبل الشركة األم.
إن الشركة التابعة للشركة الكويتية للعطريات لديها التزامات البيع والشراء الثابتة التالية حتى فسخ االتفاقية خطيا من قبل
الطرفين المتعاقدين:




بيع البنزين إلى الشركة الكويتية للستايرين بمبلغ  0.14مليون دينار كويتي تقريبا في اليوم ( 0.2 :2018مليون دينار
كويتي في اليوم)؛ و
شراء النفثا من الشركة األم بمبلغ  1.10مليون دينار كويتي تقريبا في اليوم ( 1.36 :2018مليون دينار كويتي في اليوم)؛
و
بيع مصادر عائدات النفثا إلى الشركة األم بمبلغ  0.52مليون دينار كويتي تقريبا في اليوم ( 0.66 :2018مليون دينار
كويتي في اليوم).

باإلضافة إلى ما ورد أعاله ،لدى الشركة التابعة أيضا التزامات رأسمالية بمبلغ  809ألف دينار كويتي.
.33

المطلوبات الطارئة
دخلت المجموعة في عدد من الدعاوى والمطالبات القانونية التي تنشأ خالل سياق األعمال العادي .وبالرغم من أنه ال يمكن
تحديد النتيجة النهائية لهذه اإلجراءات بصورة مؤكدة ،إال أن اإلدارة ال ترى أن هذه األمور سيكون لها تأثير مادي سلبي على
البيانات المالية المجمعة للمجموعة في حالة صدور أحكام ضدها في هذا الشأن.

.34

حدث الحق
الحقا لتاريخ بيان المركز المالي ،أدى تفشي فيروس كورونا (كوفيد  )19-إلى انخفاض كبير في الطلب على السلع والخدمات
وتعطل سلسلة اإلمداد .وهناك أيضا تقلبات عالية في األسواق المالية في جميع أنحاء العالم .وقد حدث انخفاض حاد في أسعار
النفط خالل الفترة الالحقة ،وسط انتشار جائحة فيروس كورونا ،ومن المحتمل أن يؤثر على الدول المصدرة للنفط.
ومن المتوقع أن تستمر اآلثار الحالية والمتوقعة لتفشي كوفيد –  19على االقتصاد العالمي واألسواق المالية في التطور .وال
يزال حجم هذه التطورات ومدتها غير مؤكدين في هذه المرحلة ،ولكنهما يمكن أن يؤثرا سلبا على األداء المالي المجمع
للمجموعة وتدفقاتها النقدية المجمعة ومركزها المالي المجمع .وبالنظر إلى استمرار عدم التيقن االقتصادي ،ال يمكن تحديد
تقدير موثوق لألثر المحتمل في تاريخ التصريح بتلك البيانات المالية المجمعة.
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