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كلمة
الرئيس التنفيذي

ن�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية لل�سنة املالية  ،2017 / 2016والذي يقدم
عر�ضاً ملجمل �أن�شطتها و�إجنازاتها على مدار ال�سنة املنتهية يف  ،2017 / 3 / 31كما يعر�ض مل�ؤ�شرات الأداء ،وما
حققه موظفونا على �صعيد م�شاريع ال�شركة ومبادراتها املختلفة.
لقد ا�ستمرت م�صايف ال�شركة الثالث ب�أعمالها املعتادة ،وبلغ معدل التكرير اليومي من النفط اخلام � 821ألف
برميل يف اليوم ،ومتكنت ال�شركة من حتقيق �أرباح �صافية قاربت  216مليون دينار كويتي� ،أي ما يعادل 715
مليون دوالر �أمريكي ،فيما حققت مبيعاتها �إيرادات بلغت يف هذه ال�سنة  6.6مليار دينار كويتي.
واختتمت ال�سنة املالية بتطورات عدة ،كان �أهمها �إغالق م�صفاة ال�شعيبة ،نتيجة تقادم وحداتها ومرافقها
الإنتاجية ،فكان قرار الإغالق الذي ا�ستند �إلى �أ�سباب اقت�صادية وفنية جوهرية ،ويف املقابل ا�ستمرت ال�شركة
بتنفيذ جمموعة من امل�شاريع اال�سرتاتيجية الكربى ،التي تهدف �إلى زيادة قدراتها التكريرية ،وحت�سني نوعية
منتجاتها ،و�أهمها م�شروع الوقود البيئي بحزمه الثالث ،وهو امل�شروع الذي اختارته جملة Hydrocarbon
 Processingك�أف�ضل م�شروع للتكرير يف عام  2016نظراً لت�أثريه املهم حملياً وعاملياً ،ومن املتوقع تد�شينه
بنهاية عام .2018
ويف حمطة بارزة ،تعد الأولى من نوعها يف تاريخ القطاع النفطي الكويتي ،اتبعت ال�شركة �سيا�سة جديدة يف
متويل هذا امل�شروع ،اعتمدت على خطة متويل موزعة بن�سبة  70 / 30تقوم من خاللها م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية بتمويل  % 30من قيمة امل�شروع مبا�شرة من مواردها الذاتية ،يف حني يتم متويل الـ  % 70املتبقية عرب
االقرتا�ض من م�صادر خارجية .ويف ابريل  2016وقعت ال�شركة عقداً للح�صول على قر�ض بقيمة  1.2مليار
دينار كويتي ،ميثل ال�شريحة الأولى من عملية التمويل التي يقودها كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل
الكويتي .يف حني انتهت املفاو�ضات مع وكاالت ائتمان ال�صادرات وبنوك عاملية فيما يخ�ص متويل ال�شريحة
الثانية بقيمة  6.2مليار دوالر �أمريكي.
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ويف �أغ�سط�س من العام  ،2016ت�سلمت ال�شركة �أر�ض م�صفاة الزور بعد انتهاء الأعمال التح�ضريية ،و�أ�صبحت
جاهزة للأعمال الإن�شائية ،وكان هذا امل�شروع مثا ًال ناجحاً بعد �أن �أجنز يف الوقت املحدد ومن دون جتاوز
امليزانية املر�صودة ،وقد و�صلت ن�سبة التنفيذ يف م�شروع م�صفاة الزور �إلى  28.3باملئة.
ومع ت�أ�سي�س ال�شركة الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة ،التي ت�شكل انطالقة جديدة وواعدة للقطاع
النفطي الكويتي ،قامت "البرتول الوطنية" مبا يتوجب عليها جتاه ال�شركة الزميلة ،فقدمت لها الدعم
يف خمتلف املجاالت اللوج�ستية والإدارية والقانونية والتجارية واملوارد الب�شرية ،و�أمدتها بعدد من خرية
موظفينا من �أ�صحاب اخلربات املتميزة ،ومبا مي ِّكن ال�شركة اجلديدة من تنفيذ م�شاريعها اال�سرتاتيجية
والهامة للقطاع النفطي ،والقت�صاد الكويت ب�شكل عام.
وملواجهة التقلبات يف �أ�سواق النفط ،ا�ستمرت ال�شركة يف اتباع �سيا�سات حذرة لتعزيز الربحية ،اعتمدت على
الكفاءة يف �إدارة الت�شغيل ،وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،واحلد من الإنفاق ،وقد حققت مبادرة "تخفي�ض النفقات
وزيادة الربحية" وفراً مهماً وعوائد مالية كبرية قدرت بـ  670مليون دوالر �أمريكي.
ومع امل�ضي قدماً يف تنفيذ م�شاريعها ،وت�أدية دورها الهام على �صعيد ال�صناعة النفطية ،مل تغفل "البرتول
الوطنية" جوانب ال تقل �أهمية ،كاحلفاظ على البيئة ،وتقدمي �إ�سهامات خلدمة املجتمع ،وهي من الق�ضايا
التي توليها ال�شركة �أهمية كربى.
وختاماً ،وبينما نتطلع بتفا�ؤل كبري �إلى م�ستقبل �أف�ضل ل�شركتنا ولبلدنا ومل�ستقبل �أجيالنا ،البد من الت�أكيد
على �أن كل ما حترزه �شركة البرتول الوطنية الكويتية من �إجنازات وجناحات ،ما هو �إ َّال ثمرة للجهود املخل�صة
التي يبذلها موظفونا يف خمتلف مواقعهم ومراتبهم الوظيفية ،فلهم منا كل ال�شكر وعظيم االمتنان.
واهلل ويل التوفيق،،

حممد غازي املطريي
الرئي�س التنفيذي
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محطات بارزة خالل السنة المالية 2017 / 2016

إنجاز

%82.5

في مشروع الوقود البيئي.

استمرار العمل مبرشوع
خط الغاز الخامس.
التوقيع عىل عقود الرشيحة األوىل من
قرض متويل مرشوع الوقود البيئي بقيمة
 1.2مليار دينار كويتي مع البنوك املحلية.
االنتهاء من دراسات الجدوى والتصاميم
الهندسية األولية إلنشاء  19محطة تعبئة وقود
جديدة ،وطرح العطاء لتنفيذ هذه املحطات يف
أكتوبر .2016

إيقاف الوحدات اإلنتاجية يف مصفاة الشعيبة
يف نهاية مارس 2017

تحقيق زيادة في األرباح
التي بلغت

215.7
مليون دينار كويتي
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المؤشرات الرئيسية
املؤرشات الرئيسية للسنة املالية 2017/ 2016

2017 / 2016
املؤرشات املالية
إجاميل مبيعات منتجات الرشكة
إجاميل مبيعات التسويق املحيل *
صايف ربح الرشكة
إجاميل املرصوفات التشغيلية
املرصوفات الرأساملية
التغريات يف مجموع األصول الثابتة
معدل لقيم النفط الخام
مصفاة الشعيبة
مصفاة ميناء عبدالله
مصفاة ميناء األحمدي
املجمـــوع
املبيعات
منتجات مصدرة لألسواق العاملية (ألف طن)
وقــود للتسويق املحيل ( مليون لرت)
وقود لوزارة الكهرباء واملاء (مليون لرت)
بيتومني (ألف طن مرتي)

مليون د.ك
6,571.5
446.0
215.7
658.4
2,099.0
2,053.7

ألف برميل /يوم
191.0
228.8
401.5
821.3

31,302.5
6,115
8,159
113.0

2016 / 2015

مليون د.ك
6,744.2
370.3
175.7
631.9
1,354.03
1,312.2

ألف برميل /يوم
167.8
264.0
425.3
857.1

33,833.9
6,032.0
8,346.3
94.2

2015 / 2014

مليون د.ك
10,965.8
351.5
43.9
684.6
501.7
456.1

ألف برميل /يوم
186.6
267.7
411.6
865.9

33,751.7
5,800
7,546.8
102.1

القوى العاملة
القوى العاملة يف نهاية السنة املالية

6,352

6,344

6,464

(*) تشمل مبيعات املنتجات البرتولية يف السوق املحيل مبيعات لحساب مؤسسة البرتول الكويتية باإلضافة إىل مبيعات لحساب الرشكة.

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي

2017 / 2016

13

الفصـل األول

التكرير وإسالة الغاز

أظهرت السنة المالية مستويات
رفيعة في األداء وفي كفاءة
التشغيل وتطبيق نظم الصحة
والسالمة والبيئة

استمرت الرشكة بتحقيق مستوى عال من األداء يف مصافيها الثالث خالل السنة املالية  ،2017/2016وبلغ معدل التكرير اليومي للنفط الخام حوايل
 821.3ألف برميل يوميا ،ويقل هذا املعدل بنسبة  % 4.2عن املعدل املحقق يف السنة املالية السابقة  2016/2015والذي بلغ  857.1ألف برميل
يوميا .وبذلك بلغ إجاميل النفط الخام املكرر يف املصايف الثالث (مصفاة ميناء األحمدي ومصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الشعيبة)  299.8مليون
برميل ،وهو يقل قليال عن ما تم تكريره خالل السنة املالية املنقضية ،والذي بلغ  313مليون برميل.
ويعود سبب االنخفاض يف حجم التكرير للتايل:
توقيف وحدة تكرير النفط الخام رقم ( )3ملدة  9.5يوما ،ووحدة تكرير النفط الخام رقم ( )5ملدة  18يوما يف مصفاة ميناء األحمديلتنفيذ أعامل مرشوع الوقود البيئي.
زيادة فرتة إيقاف التشغيل الشامل ملصفاة ميناء عبدالله عام هو مخطط بسبب زيادة األعامل الخاصة مبرشوع الوقود البيئي وإيقافوحديت تكرير النفط الخام  11/01ملدة تزيد عام هو مخطط له.
خفض طاقة وحدة تكرير النفط الخام رقم ( )6يف مصفاة الشعيبة نتيجة إليقاف وحدة .H-Oilواتسمت السنة املنرصمة بالتاميز التشغييل املعهود يف مصايف الرشكة ،والتي أظهرت مستويات رفيعة يف األداء وكفاءة التشغيل وتطبيق نظم الصحة
والسالمة والبيئة .وهذا يدل عىل جهود جميع العاملني يف الرشكة وحرصهم عىل تحقيق النتائج واألهداف املتوخاة.
ونورد أدناه موجزا عن أداء كل مصفاة خالل السنة املالية :2017/2016

مصفاة ميناء األحمدي
بلغ مجموع كميات النفط الخام املكررة يف املصفاة خالل السنة املالية الحالية  146.5مليون برميل ،مقارنة بـ  155.7مليون يف السنة السابقة،
مبعدل يومي بلغ  401.5ألف برميل ،مقارنة بـ  425.3ألف برميل يف السنة السابقة.
ووصل إجاميل املنتجات املصدرة من مصفاة ميناء األحمدي إىل  11,126ألف طن مرتي ،مبا فيها  703ألف طن مرتي من الكربيت.
واستمرت املصفاة بأدائها املتميز خالل الفرتة الزمنية املحددة ،وحققت إنجازات عديدة ،أهمها:
متكنت مصفاة ميناء األحمدي من زيادة إنتاج الجازولني ( 91أوكتان) من  1.6ألف طن يوميا إىل  3.5ألف طن ،وذلك تلبية الحتياجاتالسوق املحيل من هذا املنتج بعد تعديل أسعار الوقود يف البالد.
البدء بتشغيل وحدة معالجة عادم الغازات الحمضية  TGTU-99يف مايو .2016تشغيل وحدة إنتاج البيتومني باستخدام خام الكويت للتصدير ( KECوذلك بسبب عدم توفر خام األيوسني) بطاقة إنتاجية ترتاوح مابني  7,500 - 7,000برميل يوميا ،مام ساهم بتحقيق وفر يعادل  12مليون دوالر أمرييك.
تم رفع القدرة عىل استرياد الغاز الطبيعي املسال  LNGمن  550مليون قدم مكعب يف اليوم إىل  750مليون قدم مكعب .وتم أيضاتخفيض فرتة إغالق مرافق استرياد الغاز من ثالثة أشهر إىل اثنني ،واستخدام الغاز الطبيعي رخيص الثمن بدال من زيت الغاز ،مام حقق
للكويت وفرا إجامليا بلغ  80مليون دوالر أمرييك.
 توجيه اللقيم القادم من حقول غرب الكويت إىل وحدة معالجة الغازات الحمضية مبصفاة ميناء األحمدي بدال من مصفاة الشعيبةنتيجة تعطل الضواغط ،مام حقق وفرا بلغ  24مليون دوالر أمرييك.
زيادة قدرة وحدة معالجة الغازات الحمضية من  100مليون قدم مكعب يف اليوم إىل  130مليون قدم مكعب ،مام ساهم يف الحفاظعىل إمدادات ثابتة من اللقيم وتخفيض نسبة حرق الغاز يف رشكة نفط الكويت.
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إنهاء أعامل الصيانة الشاملة لبعض الوحدات يف املصفاة ،مثل وحدة تقطري النفط الخام ووحدة إزالة الكربيت من املتخلف الجويالثقيل ووحدات إنتاج الهيدروجني ووحدات اسرتجاع الكربيت ،باإلضافة إىل الوحدة الجديدة إلزالة الكربيت من الديزل .وشملت
الصيانة  564معدة ،ومتت دون أي تأخري.
االنتهاء من تركيب نظام للكشف عن ترسب الغاز يف منطقة الحوض البحري.استبدال وإصالح أجزاء من رصيف الزيت.-تجنب اإلغالق التام ملصنع إسالة الغاز باستخدام تقنيات متقدمة للتفتيش.

مصفاة ميناء عبداهلل
بلغ معدل اللقيم من النفط الخام خالل  2017/2016الذي وصل مصفاة ميناء عبدالله  228.8ألف برميل يف اليوم ،ما يعادل  83.5مليون برميل
خالل السنة املالية .وينخفض هذا املعدل عن معدل السنة املالية املنقضية والذي بلغ  264ألف برميل يف اليوم أي  96.4مليون برميل خالل السنة.
ويعود هذا الرتاجع إىل تنفيذ أعامل الصيانة لعدد من الوحدات الرئيسية ،والحاجة إىل زيادة أيام التوقفات إلجراء أعامل إضافية لتنفيذ أعامل
الربط مع مرشوع الوقود البيئي.
وتم خالل هذه الفرتة تصدير  8,339.2ألف طن مرتي من املنتجات البرتولية عن طريق الجزيرة الصناعية ،وحوايل  498ألف طن مرتي من الفحم
البرتويل عرب امليناء التجاري يف الشعيبة ،باإلضافة إىل  492.5ألف طن مرتي من الفحم البرتويل إىل رشكة صناعات الفحم البرتويل .ونجحت املصفاة بتلبية
احتياجات الرشكة الكويتية إلنتاج البارازيلني من مادة النافثا ،مبعدل زاد عن الحاجة غالبا بنسبة  ،% 112 - 110بإجاميل وصل إىل  2.6مليون طن خالل
السنة املالية .وبذلك بلغ إجاميل الكميات املصدرة من املصفاة  11.93مليون طن مرتي ،مقارنة بإجاميل بلغ  13.70مليون طن مرتي سجل يف السنة
املالية السابقة.
وخضعت مصفاة ميناء عبدالله ألعامل الصيانة الشاملة التي تضمنت صيانة وقائية كاملة لثالث وحدات رئيسية ،هي وحدة تقطري النفط الخام
ووحدة معالجة الكريوسني ووحدة اآليزوماكس .كام جرت خالل أعامل الصيانة عمليات ربط مبرشوع الوقود البيئي وتحديث نظام اآلالت الدقيقة.
ومن اإلنجازات العديدة التي حققتها مصفاة ميناء عبدالله خالل السنة املالية :2017/2016
تحديث نظم التحكم اإللكرتونية ونظام اإلغالق يف حالة الطوارئ لوحدة التكسري الهيدروجيني  ،HCR-14لتتوافق مع نظم مرشوعالوقود البيئي.
بذل جهود إضافية لتحسني نوعية املنتجات ،مام أدى إىل تخفيض الكميات «الضائعة» من منتجات املصفاة مبا ال يزيد عن  3.6مالينيدوالر .وهو أقل من الهدف املحدد ( 6.2ماليني دوالر).
تنفيذ املعالجة البيولوجية ملا يعادل  14,500مرت مكعب من الرتبة امللوثة ،وميكن استخدام هذه الرتبة يف الزراعة التجميلية .واتفق معرشكة نفط الكويت عىل توريد كامل الكمية املعالجة.
استمرار أنشطة "مركز التميز" وفق املعايري الخاصة بربنامج إدارة القدرات ،وذلك لتعزيز املعرفة وتبادل الخربات لدى املهندسنيالكويتيني باملصفاة.
-إصدار النرشة االقتصادية ربع السنوية التي تغطي أداء املصفاة وآخر مستجدات األسواق النفطية.
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مصفاة الشعيبة
بلغ معدل لقيم النفط الخام يف املصفاة  191ألف برميل يف اليوم خالل  ،2017/2016أي  69.7مليون برميل خالل السنة ،وهو يزيد بنسبة % 9.7
عن العام املايل السابق الذي بلغ  68.1مليون برميل ،مبعدل يومي وصل إىل  167.8ألف برميل.
وقد متكنت مصفاة الشعيبة من زيادة طاقتها التكريرية متخطية قيود التشغيل الصعبة الناتجة عن إغالق وحدة الزيت الثقيل  ،H-Oilوذلك من
خالل تخطيط وإدارة وتنسيق عايل املستوى ما بني مختلف دوائر وأقسام املصفاة.
ويجدر التنويه إىل أن رفع الطاقة التشغيلية للمصفاة ساهم بزيادة األرباح مبا يعادل  27مليون دوالر أمرييك.
وتم خالل العام تصدير ما يعادل  4,878.5ألف طن مرتي من املنتجات البرتولية عن طريق رصيفي الشحن بالشعيبة وميناء األحمدي.
ويف تاريخ  30مارس  ،2017تم إيقاف مصفاة الشعيبة نظرا لتقادم وحداتها اإلنتاجية والتقنيات املستخدمة فيها ،وازدياد صعوبة تسويق منتجاتها
كونها ال تتوافق مع الرشوط البيئية املتصاعدة يف األسواق العاملية .وتم اإلغالق بالتوافق مع سري أعامل مرشوع الوقود البيئي ،وسيتم استغالل
خزانات املصفاة ومرافق التصدير فيها لخدمة هذا املرشوع .
تطور معدالت تكرير النفط الخام يف املصايف الثالث بني ( 2017/2016 – 2013/2012ألف برميل يف اليوم)
املصفاة
الشعيبة
ميناء عبدالله
ميناء األحمدي
املجموع

2017/2016
191
228.8
401.5
821.3

2016/2015
167.8
264
425.3
857.1

2015/2014
186.6
267.7
411.6
865.9

2014/2013
192.7
255.6
411.9
860.2

2012/2013
193.9
272
451.6
917.6

فعالية إيقاف الوحدات التشغيلية ملصفاة الشعيبة
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إنتاجية المصافي الثالث
بلغ صايف كميات املنتجات البرتولية خالل السنة املالية  2017/2016يف مصايف الرشكة الثالث حوايل  40.6مليون طن مرتي ،مقارنة بـ  43.5يف
السنة املالية  ،2016/2015كام هو موضح يف الجدول التايل:
اإلنتاج السنوي
2017/2016
ألف طن مرتي

املنتج

8,544.3
7,847.1
10,024.9
11,362.6
2,878.8
40,657.7
937.3
41,595.0

نافثا/جازولني سيارات/ريفورمات
كريوسني/وقود طائرات
زيت الغاز/ديزل
زيت الوقود/مخلفات
منتجات أخرى *
صايف إجاميل املنتجات
املستهلك/فاقد
اإلجاميل

اإلنتاج السنوي
2016/2015
ألف طن مرتي

%

8,431.2
8,411.9
11,813.2
10,801.0
2,984.1
42,441.4
1,015.6
43,457.0

20.5
18.9
24.1
27.3
6.9
97.7
2.3
100.0

%
19.4
19.4
27.2
24.8
6.9
97.7
2.3
100.0

* تشمل الغازات البرتولية املسالة من املصايف والكربيت والفحم البرتويل والبيتومني باإلضافة إىل غاز الربوبيلني

إسالة الغاز
بلغ معدل اللقيم خالل هذه السنة املالية  1,682.5مليون قدم مكعب يف اليوم ،مقابل  1,686.7مليون قدم مكعب يف اليوم خالل السنة املالية
السابقة .ويعكس هذا املعدل الكميات الفعلية املنتجة يف الحقول النفطية ومصايف الرشكة.
كام بلغ إجاميل الكميات املصدرة من الربوبان والبيوتان حوايل  4,570.4ألف طن مرتي خالل  2017/2016مقابل  4,483ألف طن مرتي يف العام
املايل املنقيض ،أي بنسبة زيادة بلغت .% 1.95
ونورد يف الشكل أدناه تفاصيل إنتاج مصنع إسالة الغاز يف العامني  2017/2016و :2016/2015
2017/2016
 1000ﻃﻦ

%41.2

2016/2015

%100

 1000ﻃﻦ

%41.2

%34.6

%35.2
%24.2

2,647

2,225

1,560

ﻏﺎز اﻟﱪوﺑﺎن
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6,432
ﻏﺎز اﻟﺒﻴﻮﺗﺎن
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2,560
630
اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

2017 / 2016

إﺟامﱄ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

2,185

1,464

6,209

اﻟﻐﺎز اﻟﻨﺤﻴﻞ )ﺑﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ(

585

وحدة التفحيم مبصفاة ميناء عبدالله
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الفصـل الثاني

التسويق المحلي

تدرس الشركة حالي ًا عروض ًا لتنفيذ
 19محطة تعبئة وقود جديدة
في بعض مناطق البلد
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المشاريع
ما تزال الرشكة مستمرة بتنفيذ العديد من املشاريع التي تهدف لتطوير وتحسني خدمات تسويق املنتجات البرتولية داخل دولة الكويت ،وتعزيز
الجوانب املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة يف الوقت ذاته .وقد قطعت الرشكة شوطا ملحوظا يف هذه املشاريع خالل السنة املالية .2017/2016
ومن أبرز هذه املشاريع:
تو�سعة وحتديث م�ستودع الأحمدي للمنتجات البرتولية

يأيت هذا املرشوع تنفيذا لتوصيات الدراسة الخاصة بالتوقعات املستقبلية للطلب االسرتاتيجي عىل املنتجات البرتولية بالسوق املحيل حتى عام
 .2030حيث سيتم عىل ضوئها تلبية احتياجات السوق املحيل من هذه املنتجات عىل عدة مراحل ،ويعد مرشوع توسعة وتحديث مستودع
األحمدي أول تلك املراحل .ويتضمن إنشاء  11خزانا جديدا للمنتجات البرتولية بأسقف متحركة و 7أذرع تحميل ومرافق للخدمات املساندة.
تبلغ امليزانية املعتمدة للمرشوع حوايل  75مليون دينار كويتي ،ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه بحلول مارس .2018
�إن�شاء م�ستودع جديد للمنتجات البرتولية مبنطقة املطالع

يعد هذا املرشوع املرحلة الثانية لتلبية احتياجات السوق املحيل من املنتجات البرتولية ،بحسب توصيات الدراسة الخاصة بالتوقعات املستقبلية
للطلب االسرتاتيجي عىل هذه املنتجات حتى عام  .2030ويتمتع بأهمية كربى ،كونه سيوفر مخزونا اسرتاتيجيا يغطي احتياجات البالد من
املشتقات البرتولية يف حاالت الطوارئ ،ويتكامل مع املستودعني الحاليني مبنطقتي األحمدي وصبحان.
ويشمل املرشوع إنشاء  26خزانا ملختلف املشتقات البرتولية ،و 20ذراع تحميل ،وعددا من املرافق والوحدات املساندة .كام سيتم ضمن املرشوع
متديد  3خطوط من األنابيب تربط بني املرشوع ومصايف الرشكة ،بطول  130كم لكل منها.
وقد تم مؤخرا االنتهاء من دراسة التصاميم الهندسية األولية والحصول عىل موافقة لجنة املشاريع يف الرشكة .ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ
املرشوع يف ديسمرب .2022

مستودع األحمدي للمنتجات البرتولية
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بناء  19حمطة وقود جديدة

يف ظل التوسع العمراين الذي تشهده البالد ،قامت الرشكة بوضع خطة شاملة لبناء  100محطة وقود جديدة يف مختلف مناطق الكويت ،وسيتم
تشييد هذه املحطات ضمن خمس مجموعات خالل السنوات القادمة ،وذلك وفق أحدث تكنولوجيا وبتصميم متميز يعكس هوية الرشكة ،مع
تطبيق مفهوم الطاقة املتجددة والبديلة ،وتوفري عدد من الخدمات الرديفة للزبائن ،كالسوق املركزي وخدمة السيارات.
وقد قامت الرشكة بطرح عطاء تنفيذ أعامل املجموعة األوىل من هذه املحطات ،ويبلغ عددها  19محطة وقود يف أكتوبر  ،2016ويجري حاليا
دراسة وتقييم العروض التي تقدمت بها الرشكات املشاركة يف العطاء.
كام بارشت الرشكة مؤخرا بدراسات الجدوى وأعامل التصاميم األولية للمجموعة الثانية من املحطات ،والبالغ عددها  15محطة وقود.

محطات تعبئة الوقود
بلغ عدد محطات الوقود التابعة للرشكة خالل السنة املالية الحالية  45محطة ،مقارنة بـ  44محطة خالل السنة املالية املاضية ،حيث تم
افتتاح محطة وقود جديدة متنقلة يف مدينة صباح األحمد السكنية ،تلبية الحتياجات سكان هذه املنطقة من املنتجات البرتولية .وتعمل
جميع املحطات بنظام الخدمة الشاملة.
كام وقعت الرشكة عقدين الستثامر عدد من محطات الوقود التابعة لها لتشغيل أسواق مركزية يف  5محطات ،وتوفري خدمة تصليح وقطع
غيار وغسيل السيارات يف  3محطات .وتعترب هذه العقود األوىل من نوعها يف رشكة البرتول الوطنية الكويتية ،وتنسجم مع خطة الرشكة
لتحسني الخدمات وخلق فرص استثامرية للرشكات املحلية مبا يعزز الرشاكة مع القطاع الخاص.
هذا وتواصل الرشكة ممثلة بدائرة التسويق املحيل التدقيق عىل جوانب األداء ذات الصلة بالصحة والسالمة والبيئة يف املحطات التي تم نقل
ملكيتها للقطاع الخاص عام  ،2005لضامن أعىل مستويات الجودة.
حمطات غ�سيل ال�سيارات

تشغل الرشكة محطة آلية واحدة لغسيل السيارات تابعة ملحطة وقود بيان .وقد بلغ عدد السيارات التي استفادت من خدمات هذه املحطة
خالل السنة املالية  95,146سيارة.
وتعتزم الرشكة قريبا إنشاء مرافق جديدة لغسيل السيارات يف  20من محطات الوقود القامئة التابعة لها.
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عدد محطات الوقود التابعة
للشركة خالل السنة
المالية الحالية
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مبيعات التسويق المحلي
شهدت مبيعات التسويق املحيل للسنة املالية  2017/2016ارتفاعا بشكل عام عن السنة املالية السابقة  ،2016/2015كام شهدت كذلك تغريا
يف أمناط استهالك بعض املنتجات ،حيث قفزت مبيعات الجازولني املمتاز ( 91أوكتان) بنسبة  % 127.4عنها يف السنة املالية السابقة ،يف حني
تراجعت مبيعات الجازولني الخصويص ( 95أوكتان) بنسبة  .% 28ويعزى هذا التغري إىل قرار مجلس الوزراء الذي تم مبوجبه زيادة أسعار
الوقود ابتداء من سبتمرب .2016
وقد قامت البرتول الوطنية بزيادة إنتاج مادة الجازولني ( 91أوكتان) من  1,6ألف طن يف اليوم إىل  3,5ألف طن يف اليوم يف مصفاة ميناء
األحمدي ،وذلك لتلبية احتياجات السوق املحيل من هذا املنتج ،يف ظل ارتفاع معدالت استهالكه.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية تفاصيل مبيعات التسويق املحيل خالل السنة املالية  ،2017/2016مقارنة بالسنة املالية السابقة،
وتطور مبيعات التسويق املحيل خالل السنوات الخمس املاضية.
مبيعات الت�سويق املحلي (باملليون لرت) خالل ال�سنتني املاليتني

2017/2016 - 2016/2015
2017/2016

2016/2015

النسبة املئوية للزيادة (النقص)
مقارنة بالسنة املالية املاضية

جازولني يورو 4للسيارات

0.03

0.1

)(66.6

جازولني خصويص) (98أوكتان

68.6

97.1

)(29.4

جازولني خصويص) (95أوكتان

2418.3

3356.6

)(28

جازولني ممتاز ) (91أوكتان

1663.3

731.4

127.4

إجاميل مبيعات جازولني السيارات

4150.2

4185.2

)(0.8

كريوسني

141.0

85.1

65.7

0

0

0

زيت الغاز (للسوق املحيل)

1823.0

1761.9

3.5

إجاميل مبيعات الوقود للسوق املحيل

6114.2

6032.2

1.4

زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء

1061.3

1189.3

)(10.8

زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء واملاء

7097.8

7157

)(0.8

إجاميل املبيعات لوزارة الكهرباء واملاء

8159.1

8346.3

)(2.2

إجاميل مبيعات الوقود

14273.1

14378.5

)(0.7

بيتومني (أطنان مرتية)

112877

95359

18.4

املنتـــــــــــج

زيت الغاز يورو4
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مبيعات الوقود للت�سويق املحلي خالل ال�سنتني املاليتني

2017/2016 - 2016/2015

6114

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﻗﻮد

6032

1823

زﻳﺖ اﻟﻐﺎز

1762

141

4185

اﻟﻜﻴﺮوﺳﻴﻦ

85

اﻟﻐﺎزوﻟﻴﻦ

4150

ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ

7000

6000

5000

4000

2016/2015

إحدى محطات تعبئة الوقود التابعة للرشكة
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3000

2017/2016

2000

1000

0000

تطور مبيعات الت�سويق املحلي (مليون لرت) خالل ال�سنوات

2017/2016 - 2013/2012

جازولني يورو)*( 4

0.03

0.1

0.1

0.1

0.1

جازولني خصويص ( 98أوكتني)

68.6

97.1

94.3

85.1

74.1

جازولني خصويص ( 95أوكتني)

2418.3

3356.6

3233.2

3021.7

2869.4

جازولني ممتاز ( 91أوكتني)

1663.3

731.4

722.0

743.1

804.8

إجاميل مبيعات جازولني السيارات

4150.2

4185.2

4049.5

3850

3748.4

كريوسني

141.0

85.1

87.8

85.5

76.2

0

0.0

0.0

0

0.01

زيت الغاز (للسوق املحيل)

1823.0

1761.9

1662.6

1610.7

1591.8

إجاميل مبيعات الوقود للسوق املحيل

6114.2

6032.2

5800

5546.3

5416.4

زيت الغاز لوزارة الكهرباء واملاء

1061.3

1189.3

1836.7

1670.7

1764.6

زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء واملاء

7097.8

7157

5710.1

7099.8

6329

إجاميل املبيعات لوزارة الكهرباء واملاء

8159.1

8346.3

7546.8

8770.6

8093.6

إجاميل مبيعات الوقود

14273.3

14378.5

13346.8

14316.8

13510

بيتومني (أطنان مرتية)

112877

95359

102149

92796

167061

زيت الغاز يورو)*( 4

*طرح املنتج يف سنة  2009لتلبية احتياجات السيارات الحديثة وذلك عن طريق استرياد املنتج من السوق العاملي
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الفصل الثالث

المشاريع الرأسمالية

تم إنجاز  % 82.5من أعمال
مشروع الوقود البيئي الذي
يتوقع تدشينه في أكتوبر 2018
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تنفذ الرشكة العديد من املشاريع الضخمة ،وأهمها مرشوع الوقود البيئي الذي يهدف إىل تحديث مصفايت ميناء األحمدي وميناء عبدالله والتوسع
يف قدراتهام اإلنتاجية .وتشكل هذه املشاريع جزءا أساسيا من أهداف الرشكة يف سعيها نحو تحديث وتطوير قدراتها اإلنتاجية وتحسني منتجاتها،
ويف تعزيز قدراتها عىل مكافحة التلوث والحد من األرضار البيئية.
وقد اكتمل عدد من املشاريع املهمة ،يف حني يستمر تنفيذ عدد آخر ،نستعرضها أدناه.

مشاريع مكتملة
م�شروع رفع وتعزيز جاهزية الر�صيف اجلنوبي لت�سهيل ا�سترياد الغاز

تم االنتهاء من تنفيذ هذا املرشوع الذي يعمل عىل تعزيز سالمة وجاهزية الرصيف الجنويب يف مصفاة ميناء األحمدي لتسهيل استرياد الغاز
الطبيعي املسال حتى عام  ،2025نظرا للحاجة إىل االستمرار يف استرياد الغاز الطبيعي املسال لتلبية االحتياجات املحلية الحالية واملستقبلية ،السيام
احتياجات محطات توليد الطاقة.
بلغت امليزانية اإلجاملية للمرشوع  4.5مليون دينار كويتي ،وتضمن إجراء اإلصالحات الرضورية وعمليات التحديث الالزمة لرصيف النفط والجرس
الرئييس وأعامل أخرى لضامن تأهيل الرصيف ملدة  8سنوات إضافية.

مشاريع قيد التنفيذ
م�شروع الوقود البيئي

يهدف هذا املرشوع إىل تحديث وتطوير مصفايت ميناء عبدالله وميناء األحمدي ليصبحا مجمعا تكريريا متكامال مع زيادة يف الطاقة التكريرية
التي ستصل إىل  800,000برميل يوميا ،باإلضافة إىل رفع القدرة التحويلية للمصفاتني إلنتاج مشتقات عالية الجودة تلبي االشرتاطات البيئية العاملية
متزايدة التشدد.

أعامل اإلنشاءات يف مرشوع الوقود البيئي
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وقد أنجزت نسب عالية من املرشوع بلغت  % 82.5حتى نهاية شهر مارس  ،2017ويتوقع تدشينه يف أكتوبر  .2018وتم االنتهاء من أعامل تحديث
وحدة التكسري بالعامل الحفاز وتشغيل الوحدة يف مصفاة ميناء االحمدي ،باإلضافة إىل األعامل الكهربائية للمرشوع حيث تم االنتهاء من بناء
وتجهيز وتشغيل محطات الكهرباء الرئيسية ملصفايت ميناء االحمدي وميناء عبدالله .كام انتهت أعامل تركيب كافة املعدات الثقيلة التي تحتاج
لفرتة طويلة لتصنيعها ،ويبلغ عددها  26يف املصفاتني.
ويشمل املرشوع بناء وحدات جديدة متعددة للتكرير واملعالجة وتحديث وحدات أخرى ،كام سيتم إغالق بعض الوحدات القدمية.
وسيشكل املرشوع بعد انتهائه قفزة نوعية يف تاريخ صناعة النفط الكويتية ،إذ سيؤدي إىل تحديث وتحسني مواصفات املنتجات البرتولية مبا مي ّكن
الرشكة من اخرتاق االسواق العاملية واملنافسة مبنتجات منخفضة املحتوى الكربيتي ،وسيساهم أيضا يف تحسني العمليات التكريرية ومستويات
السالمة باإلضافة إىل تقليل االنبعاثات وامللوثات والحد من اآلثار البيئية لعمليات الرشكة.
كام أن للمرشوع آثارا إيجابية كبرية عىل االقتصاد املحيل عرب خلق فرص عمل للكوادر الوطنية وإرشاك القطاع الخاص الكويتي بنسبة ال تقل عن
 %20من قيمة عقود املرشوع يف مختلف األعامل اإلنشائية والتوريد والخدمات والنقل وباإلضافة إىل األعامل الصناعية واالتصاالت والتغذية ،وغريها.
متويل م�شروع الوقود البيئي

اعتمدت الرشكة نهجا جديدا يف متويل مرشوع الوقود البيئي ،حيث تم تقسيم التمويل بنسبة  70/30تقوم الرشكة بتحمل  %30يف حني يتم تأمني
قروض بنسبة  % 70من البنوك املحلية والعاملية .ويف أبريل  2016تم التوقيع عىل عقود الرشيحة األوىل ،والبالغة  1.2مليار دينار كويتي ،من قرض
طويل األجل لتمويل املرشوع واملتمثلة باالقرتاض بالدينار الكويتي من البنوك التقليدية واإلسالمية املحلية ،حيث تم تعيني كل من بنك الكويت
الوطني وبيت التمويل الكويتي كبنوك قائدة.
أما الرشيحة الثانية ،وهي بالدوالر األمرييك ،فتتعلق باالقرتاض من وكاالت ائتامن الصادرات ( )Export Credit Agenciesوبنوك عاملية .وتم
توقيع اتفاقية التمويل مع وكاالت ائتامن الصادرات اليابانية يف نهاية شهر مارس  ،2017كام تم االنتهاء من املفاوضات واالتفاق عىل كافة البنود
الرئيسية التفاقية التمويل مع وكاالت ائتامن الصادرات وبنوك عاملية من اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وانجلرتا وهولندا وفرنسا واسبانيا .وتبلغ
قيمة الرشيحة الثانية  6.245مليون دوالر أمرييك.

حفل توقيع عقود الرشيحة األوىل لتمويل مرشوع الوقود البيئي
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م�شروع م�صفاة الزور

يهدف املرشوع أساسا إىل تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من زيت الوقود ذي املحتوى الكربيتي املنخفض بشكل آمن ومستمر ،إذ
يتم حالياً حرق كميات كبرية من النفط الخام وزيت الغاز ،خصوصا يف أوقات الذروة خالل فصل الصيف نتيجة للطلب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية.
ويشكل املرشوع جزءا هاما ضمن اسرتاتيجية قطاع التكرير والبرتوكيامويات يف مؤسسة البرتول الكويتية التي تهدف إىل تعزيز قدرات الكويت
التكريرية وزيادتها إىل  1.4مليون برميل يف اليوم ،وإنتاج مشتقات برتولية عالية الجودة .كام يعترب مرشوعاً وطنياً واسرتاتيجياً وبيئياً.
وتعترب املصفاة أكرب مصفاة يف العامل تبنى دفعة واحدة بطاقة تكريرية تبلغ  615ألف برميل يوميا .وستنتج  225ألف برميل يوميا من زيت الوقود
ذي املحتوى الكربيتي املنخفض .وستنتج  340ألف برميل يف اليوم من املنتجات النفطية املكررة عالية الجودة.
ويف أغسطس من العام  2016انتهت األعامل التحضريية ألرض مصفاة الزور وأصبحت جاهزة لألعامل اإلنشائية .وسيتم نقل ملكية مرشوع مصفاة
الزور إىل الرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة التي أنشئت إلدارة هذا املرشوع باإلضافة إىل مرشوع إنشاء مرافق استرياد الغاز الطبيعي
املسال.
وبتاريخ  31مارس  2017وصلت نسبة اإلنجاز الكلية للمرشوع إىل  ،% 28.36وينتظر االنتهاء منه يف ديسمرب .2019
م�شروع �إن�شاء مرافق ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال يف منطقة الزور

يأيت هذا املرشوع جزءا من الخطة االسرتاتيجية ملؤسسة البرتول الكويتية  2030لتلبية احتياجات السوق املحيل من الوقود عىل املدى البعيد وزيادة
مرونة العمليات لتلبية الطلب املوسمي عىل الوقود ملحطات توليد الطاقة يف أوقات الذروة خالل فصل الصيف .ويتضمن نطاق عمل املرشوع
إنشاء خزانات ومرافق استالم وتبخري للغاز الطبيعي املسال بطاقة تبلغ  3000بليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم لتزويد للشبكة املحلية،
باإلضافة إىل الخدمات املساندة األخرى .وسيتم بناء هذه املرافق يف الجهة البحرية ملرشوع مصفاة الزور ،وذلك عىل أرض مستحدثة مبساحة تقدر
بـ  725,000م 2تبعد مسافة  700مرت عن الساحل.

جانب من األعامل التحضريية ألرض مصفاة الزور
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تبلغ ميزانية املرشوع  998مليون دينار كويتي ،ووصلت نسبة اإلنجاز الفعلية إىل  % 11.11حتى نهاية مارس  ،2017ويتوقع االنتهاء من تنفيذه يف فرباير .2021
وسيتم نقل ملكية مرشوع إنشاء مرافق استرياد الغاز الطبيعي املسال إىل الرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة.
م�شروع �إن�شاء وحدة خام�سة لإنتاج غاز البرتول امل�سال

يهدف املرشوع إىل إنشاء وحدة خامسة إلنتاج غاز البرتول املسال يف مصفاة ميناء األحمدي الستيعاب ومعالجة الزيادة املتوقعة يف إنتاج الغاز
واملكثفات من مختلف الحقول النفطية واملصايف يف الكويت .وستبلغ الطاقة اإلنتاجية للخط الخامس  805مليون قدم مكعب قيايس يف اليوم من
الغاز و  106ألف برميل يوميا من املكثفات .وسيتم أيضا إنشاء وحدة جديدة ملعالجة غاز الوقود مشرتكة لكل من خطي الغاز الرابع والخامس يف
املصفاة .وبعد االنتهاء من املرشوع ستبلغ الطاقة اإلجاملية للرشكة يف معالجة الغاز  3.263مليار قدم مكعب قيايس يوميا.
تبلغ ميزانية املرشوع  428مليون دينار كويتي ،ووصلت نسبة اإلنجاز الفعلية إىل  ،% 51ويتوقع االنتهاء من تنفيذه يف يوليو .2019
م�شروع �إن�شاء خزانات �شمالية جديدة للغاز امل�سال

يهدف املرشوع إىل زيادة السعة التخزينية وتصدير منتجات الغاز اإلضافية املتوقعة بعد االنتهاء من توسعة مرافق إنتاج الغاز املسال يف مصفاة
ميناء األحمدي املتمثلة مبرشوعي الخط الرابع والخط الخامس ،توافقا مع الخطة االسرتاتيجية ملؤسسة البرتول الكويتية التي تهدف لزيادة إنتاج
الغاز برشكة نفط الكويت والرشكة الكويتية لنفط الخليج.
ويشمل املرشوع إزالة خزانات الغاز الشاملية القدمية وبناء  10خزانات للغاز املسال ( 5للربوبان و  5للبيوتان) بسعة  72,350م 3لكل منها ،ومرافق
تربيد ،وخطوط أنابيب إضافية لتحميل املنتجات ،إضافة إىل استبدال وحدة املبيعات ومضخات خلط البيوتان الخاصة برشكة ناقالت النفط الكويتية.
وسيتم إنشاء الخزانات عىل مرحلتني ،تتضمن األوىل بناء أربعة خزانات حيث تم مؤخراً االنتهاء من األعامل امليكانيكية لهذه الخزانات ،ومن املتوقع
البدء بعمليات التشغيل يف سبتمرب  .2017أما املرحلة الثانية ،واملتضمنة بناء ستة خزانات ،فمن املتوقع االنتهاء منها يف ديسمرب .2017
تبلغ امليزانية اإلجاملية للمرشوع  215مليون دينار كويتي ،ووصلت نسبة اإلنجاز الفعلية إىل  ،% 92.7ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه يف أبريل .2018

مرشوع إنشاء وحدة خامسة إلنتاج غاز البرتول املسال
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م�شروع بناء وحدة جديدة ملعاجلة الغازات احلم�ضية و�إعادة ت�أهيل الوحدة احلالية

يتضمن املرشوع بناء وحدة جديدة ملعالجة الغازات الحمضية  ،AGRPوكذلك إعادة تأهيل الوحدة الحالية مبصفاة ميناء األحمدي ،ملعالجة جميع
كميات الغازات الحمضية املتوقع إنتاجها من رشكة نفط الكويت ،وذلك بهدف خفض نسبة انبعاثات غازات أكاسيد الكربيت إىل الحد املسموح
به وفق معايري الهيئة العامة للبيئة الكويتية ،وتحويل كربيتيد الهيدروجني اىل الكربيت .وهو يتامىش مع اسرتاتيجية املؤسسة لخفض نسبة حرق
الغازات إىل أقل من .% 1
تم اعتامد امليزانية اإلجاملية للمرشوع مببلغ  250مليون دينار كويتي .وبلغت نسبة اإلنجاز الفعلية ما يقارب  ،% 90.9ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه يف فرباير .2020
م�شروع �إن�شاء مرافق جديدة وحتديث املرافق احلالية ملناولة الكربيت

يهدف املرشوع إىل إنشاء مرافق جديدة ملناولة الكربيت يف مصفاة ميناء األحمدي وتطوير كفاءة الوحدات الحالية وزيادة قدرتها عىل مناولة كميات
الكربيت املتوقع إنتاجها ،وكذلك تحسني وتطوير معدات مناولة الكربيت الحالية لزيادة طاقتها وزيادة معدل التحميل بحيث يتم استخدام سفن كبرية
يف عمليات التصدير .يهدف املرشوع أيضا إىل تنفيذ أعامل مرتبطة بالصحة والسالمة والبيئة حسب متطلبات الهيئة العامة للبيئة.
وقد انتهت األعامل امليكانيكية للمرافق الجديدة مؤخرا ،ويجري تنفيذ أعامل تحسني وتطوير معدات مناولة الكربيت الحالية ،حيث بلغت نسبة اإلنجاز
الفعلية ما يقارب  % 92من أعامل املرشوع ،ويتوقع االنتهاء من تنفيذه يف يناير  .2019وتبلغ امليزانية املحدثة للمرشوع  210ماليني دينار كويتي.
م�شروع مرافق معاجلة الكربيت ال�سائل

ينفذ هذا املرشوع من قبل الرشكة وفقا لتوجيهات مؤسسة البرتول الكويتية وباالتفاق مع رشكة نفط الكويت ،وهو يهدف اىل إنشاء مرافق ملعالجة
الكربيت يف مصفاة ميناء االحمدي بطاقة تبلغ  1000طن يومياً من الكربيت السائل املنتج من رشكة نفط الكويت.
ويتضمن املرشوع توريد وإنشاء مرافق متكاملة الستقبال وتخزين الكربيت السائل وخزانات وحفرة خاصة لتخزين الكربيت ،باإلضافة اىل معدات
التفريغ ومضخات النقل وأجهزة قياس الوزن .ويتضمن أيضا إنشاء وحدة إلنتاج الكربيت عىل شكل حبيبات .وتبلغ امليزانية التقديرية للمرشوع
 30مليون دينار كويتي ويتوقع االنتهاء من تنفيذه يف ديسمرب .2019

مرشوع إنشاء خزانات شاملية جديدة للغاز املسال
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الفصل الرابع

الصحة والسالمة والبيئة

تحرص الشركة على تطبيق أحدث
البرامج واألنظمة في مجاالت
الصحة والسالمة والبيئة ويحتل
ذلك أولوية متقدمة لديها

تحتل الصحة والسالمة والبيئة أولوية عليا يف جميع أعامل الرشكة ،وال يقل اهتاممها بهذه املسائل عن االهتامم بعملياتها األساسية .وتحرص
الرشكة أشد الحرص عىل تحقيق تطور متواصل لتعزيز مستويات السالمة يف كافة عملياتها وجميع مرافقها مبا يضمن عدم حدوث أي أرضار عىل
اإلنسان أو البيئة املحيطة ،مع الحفاظ عىل سجل نظيف من الحوادث كونه يشكل معيارا أساسيا للموثوقية واالعتامدية ولنجاح الرشكة يف أعاملها
وتحقيق أهدافها .وميتد هذا الحرص ليشمل مقاويل الرشكة ومختلف قطاعات املجتمع الكويتي .وضمن هذا اإلطار تدخل الرشكة ضمن عقودها
رشوطا تفرض عىل املقاولني االلتزام الدقيق بقواعد الصحة والسالمة والبيئة مبا يضمن أن تكون كل األعامل والعمليات آمنة وخالية من الحوادث.
وبدأت الرشكة بتطبيق نظام اإلدارة املتكامل  Integrated Management Systemوالذي سيجمع نظام إدارة الجودة ( )ISO 9001ونظام إدارة
السالمة والصحة املهنية ( )OHSAS 18001ونظام إدارة البيئة ( ،)ISO 14001وسيعمل الربنامج عىل رفع كفاءة تطبيق النظم اإلدارية الثالثة
ليتوافق مع متطلبات املعايري العاملية.

ويف يناير من العام  ،2017أطلقت الرشكة مرشوع «تحسني ثقافة الصحة والسالمة والبيئة» الذي يهدف إىل تعزيز ووصف حلول لتحسني ثقافة
الصحة والسالمة والبيئة وإعداد خطة تنفيذ فعالة وتعزيز فعالية وأداء العاملني من خالل التدريب والتمرين .وستنظم ورشات عمل يف مختلف
مواقع العمل ملوظفي الرشكة وللمقاولني ،كام ستجرى لقاءات شخصية مع اإلدارة العليا مبا يعكس االلتزام العايل بأهداف املرشوع املتمثلة بتعزيز
أداء جميع العاملني يف الصحة والسالمة والبيئة.
ونظمت الرشكة الجائزة السنوية العارشة لألداء املتميز يف مجال الصحة والسالمة والبيئة مبشاركة دوائر الرشكة وموظفيها وعائالتهم وجهات
متعددة داخل الكويت ،مثل الجامعات واملدارس وغريها.
كام نظمت الرشكة يوم الصحة والسالمة والبيئة السنوي العارش للمقاولني الذي حمل شعار «رشكاء يف التطور» انعكاسا للعالقة القوية مع املقاولني
وتأكيدا لدورهم الكبري واملكمل نظرا لحجم األعامل األساسية التي ينفذونها .وتضمن اللقاء محارضات متعددة حول برامج السالمة وتطبيقها لدى
املقاولني ،واشرتاطات السالمة التي تفرض عىل املقاولني واملوردين عند تأهيلهم.

الصحة
•ال تتوقف الدورات التدريبية التي تهدف لغرس ثقافة الصحة وتعزيز كفاءة العاملني يف تنفيذ املامرسات الصحيحة واآلمنة ،وتنظم الرشكة
عىل مدار العام حمالت توعوية لتعزيز الثقافة الصحية ،منها برنامج «صحتك يف سالمة قلبك» الذي نظم للوقاية من أمراض القلب ،باإلضافة
إىل محارضات حول جرثومة املعدة ورسطان الثدي ومرض التوحد وآالم الظهر وكيفية الجلوس الصحيح ،وطرق تخفيف الوزن .كام ُتنظم يف
مختلف مواقع الرشكة حمالت التربع بالدم لتلبية احتياجات بنك الدم املركزي.
•ومن النشاطات البارزة التي تقيمها الرشكة يف مجال الصحة تجسيدا لدورها املجتمعي وحرصا منها عىل نرش ثقافة السالمة والصحة املهنية،
تنظيم يوم للصحة املهنية يف منطقة الفحيحيل الصناعية وآخر يف منطقة األحمدي الصناعية ،قام خاللهام أطباء الرشكة بتقديم خدمات
ُ
الفحص واالستشارات الطبية لحوايل  1,290عامال .جدير بالذكر أن يوم الصحة املهنية أقيم للسنة الثانية عىل التوايل بعد نجاحه يف العام
السابق والصدى الواسع الذي حظي به من قبل العامل.
•كام شاركت الرشكة أيضا يف حملة الصحة الفموية التي أقامتها منطقة األحمدي التعليمية.
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السالمة
•حصلت الرشكـة ممثلة بأربعة مواقع (مصفاة ميناء عبدالله ،مصفاة الشعيبة ،التسويق املحيل ،املبنى الرئييس) عىل الجائزة الدولية املرموقة
ملجلس السالمة الربيطاين وذلك للعام  .2017حيث فازت دائرة التسويق املحيل ومصفاة الشعيبة بجائزة التميز وفازت كل من مصفاة ميناء
عبدالله واملكتب الرئييس بجائزة الجدارة .كام حصلت مصفاة ميناء عبدالله عىل جائزة روسبا  RoSPAالعاملية التي تقدمها الجمعية امللكية
الربيطانية للوقاية من الحوادث .وقد تم الحصول عىل هذه الجوائز تقديراً لجهود الرشكة والتزامها بصحة وسالمة موظفيها خالل العام .2016
•تقوم الرشكة بتنفيذ تدريبات متواصلة عىل مكافحة الحرائق يف جميع مرافق الرشكة تهدف إىل التدقيق عىل إجراءات األمن والسالمة املتبعة
لضامن االستجابة الرسيعة والدقيقة وامتالك الجاهزية التامة والقدرة عىل التعامل مع كل أنواع الحوادث عىل مدار الساعة.
•وقعت الرشكة بروتوكول تعاون مشرتك مع اإلدارة العامة لإلطفاء يف مجال تبادل الخربات واألنشطة والتدريبات املشرتكة مبا يعزز من القدرة
عىل التعامل مع أي حوادث نفطية أو صناعية تستلزم التمتع بجاهزية قصوى عالية االحرتافية .ويهدف الربوتوكول إىل تعزيز االستجابة
الرسيعة ملواجهة الحاالت الطارئة التي تستدعي تدخ ًال فوريا ومدروساً يتناسب مع خطورة التعامل مع املنشآت النفطية بأعىل درجات
املسؤولية ،وتسخري كافة اإلمكانيات لحامية األرواح والبيئة واملمتلكات.
•تم خالل العام تدشني  14آلية إطفاء جديدة تنضم ألسطول الرشكة وتشكل إضافة نوعية لقدرات فرق اإلطفاء ،إذ تتمتع هذه اآلليات
مبواصفات عالية تعزز من القدرة عىل مواجهة مختلف حاالت الطوارئ ،وهي تتالءم مع العمل يف املصايف النفطية ومتنح فرق اإلطفاء الرسعة
واملرونة كام توفر لهم حامية أفضل يف أشد الظروف .وتم توزيع هذه اآلليات عىل مراكز اإلطفاء مبصايف الرشكة ومستودعات التسويق املحيل.
•دأبت رشكة البرتول الوطنية الكويتية عىل التعاون مع الجهات التعليمية املختلفة من منطلق إميانها بأهمية التفاعل مع املجتمع لتعزيز
السالمة والحد من الحوادث العامة .ويف هذا اإلطار تقدم الرشكة محارضات توعوية لطالب املدارس حول املامرسات الصحيحة يف املنزل
واملدرسة والطريق ،وإرشادات لغرس ثقافة السالمة ونرش الوعي األمني وتجنب الحوادث املرورية واملنزلية والحرائق.

حفل تدشني آليات اإلطفاء الجديدة
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البيئة
تويل الرشكة حامية البيئة أولوية عالية ،وتركز جهودها عىل الحد من اآلثار البيئية لعملياتها .ويتم ذلك من خالل تطبيق العديد من املشاريع التي
تهدف لتخفيض استهالك الطاقة وتقليل ومعالجة االنبعاثات الغازية واملخلفات الصلبة والسائلة .كام تقوم الرشكة بتنفيذ مبادرات وبرامج مختلفة
بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى موظفيها وعموم أفراد املجتمع ،منها عىل سبيل املثال:
•قامت الرشكة يف ابريل  2016بحملة موسعة لتنظيف االسطبالت واملخيامت يف بر ميناء عبدالله ،وحملت شعار «لنبقها نظيفة» .كام تم
تنظيم حملة لتنظيف شاطئ املنقف يف يناير ،2017شارك فيها  60موظفا من الرشكة بهدف املحافظة عىل البيئة البحرية وعىل شواطئ البالد
نظيفة من أي تلوث.
•تم أيضا تنظيم حمالت لتنظيف شاطئ البالجات ،شارك فيها بعض أبناء املوظفني .ومن الجدير بالذكر أن الرشكة تنظم هذه الحمالت البيئية
عىل مدار العام للحفاظ عىل البيئتني الربية والبحرية .وغرس هذه الثقافة املحمودة بني جميع فئات املجتمع من مواطنني ومقيمني.
•بهدف نرش الوعي البيئي والفهم الكامل لثقافة العمل اآلمن ومتطلبات السالمة ،أطلقـت دائرة الصحة والسالمـة والبيئـة حمالت توعية
لكافة املوظفني منها حملة إلدارة مياه الرصف الصناعي.
•نظمت دائرة الصحة والسالمة والبيئة بالرشكة ورشة عمل يف مايو  ،2016وذلك بالتنسيق مع الجمعية العاملية للصناعة البرتولية املعنية
بالحفاظ عىل البيئة  IPIECAالتي تهتم بالقضايا البيئية واملجتمعية الناتجة عن أعامل الرشكات النفطية والصناعية ،وتضم أعضاء من
مختلف الرشكات النفطية عىل مستوى العامل .تناولت أعامل الورشة التي تحدث فيها خرباء ومتخصصون من " "IPIECAالعديد من
املوضوعات والقضايا املرتبطة بالتعامل مع الترسبات النفطية وظاهرة االحتباس الحراري ،وأفضل البدائل لتوفري بيئة صحية ،وحرضها عدد
من موظفي الرشكة وموظفي الرشكات النفطية التابعة ملؤسسة البرتول الكويتية.

حفل الجائزة السنوية العارشة لألداء املتميز يف مجال الصحة والسالمة والبيئة
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•يف إطار التزام رشكة البرتول الوطنية بتحقيق أعىل مستويات الجودة والتميز ،قامت بإطالق مبادرة «سياسة الرشاء الصديقة للبيئة» من
خالل الدائرة التجارية التي تقوم برشاء احتياجات الرشكة من املواد والخدمات مع الحفاظ عىل البيئة الكويتية .وبهذا فان الرشكة تحث كل
املتعاملني معها من موردين ومستهلكني عىل الحفاظ عىل بيئتنا نظيفة صحية.
•نفذت الرشكة مشاريع مختلفة خالل العام املايل  2017/2016تهدف لتحسني مستويات الصحة والسالمة والحد من اآلثار البيئية ،ومنها:
م�شروع بناء وحدة جديدة ملعاجلة الغازات احلم�ضية و�إعادة ت�أهيل الوحدة احلالية

يهدف املرشوع لبناء وحدة جديدة ملعالجة الغازات الحمضية وكذلك إعادة تأهيل الوحدة الحالية مبصفاة ميناء األحمدي ،لتعزيز قدرات الرشكة عىل
معالجة جميع كميات الغازات الحمضية املتوقع إنتاجها من الحقول النفطية التابعة لرشكة نفط الكويت ،وذلك متاشيا مع اسرتاتيجية املؤسسة لخفض
نسبة حرق الغازات إىل أقل من  .% 1تبلغ امليزانية االجاملية للمرشوع  250مليون دينار كويتي .ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه يف فرباير .2020
حتديث الأنظمة القدمية للك�شف والإنذار ومنع احلرائق والتخل�ص من نظام الهالون

انتهت أعامل تنفيذ املرشوع وبدأت عمليات التشغيل يف مارس  .2017ويهدف املرشوع إىل تطوير أنظمة الكشف واإلنذار ومنع الحرائق باإلضافة
إىل التخلص من نظام الهالون ،عل ًام بأن التخلص من هذا النظام جاء نتيجة التزام الكويت بـ «بروتوكول مونرتيال» ،وذلك للتأثري السلبي ملادة
الهالون عىل طبقة األوزون .بلغت ميزانية املرشوع  77.7مليون دينار كويتي.
م�شروع �إن�شاء وحدة جديدة ملعاجلة عادم الغازات احلم�ضية TGTU

تم االنتهاء من أعامل تنفيذ وتشغيل مرافق املرشوع الذي هدف إىل إنشاء وحدة جديدة ملعالجة عادم الغازات الحمضية الناتجة من وحدات
استخالص الكربيت يف منطقة مرشوع التطوير اإلضايف ( )FUPيف مصفاة ميناء األحمدي ،بطاقة إنتاجية تكافئ  460طناً يف اليوم من الكربيت،
وإضافة بعض املرافق واملعدات يف وحدة إزالة غاز كربيتيد الهيدروجني ( .)HSR-90وبذلك سيتم الحد من كمية الغازات امللوثة للبيئة التي تنتج
عن عملية الحرق يف حالة عدم تصنيعها .كام سيحقق املرشوع املعايري املطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة والخاصة بانبعاث غاز ثاين أكسيد
الكربيت من مدخنة املحرقة بحيث ال تتعدى نسبته عن  250جزءاً يف املليون .بلغت امليزانية اإلجاملية للمرشوع  34.7مليون دينار كويتي.

مرشوع وحدة معالجة الغازات الحمضية
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م�شروع �إن�شاء وحدة جديدة ال�سرتجاع غازات ال�شعلة FGRU

تبلغ ميزانية املرشوع  21.6مليون دينار كويتي ،ويهدف إىل اسرتجاع كمية كبرية من غازات الشعلة لالستفادة منها كمورد للطاقة بدال من حرقها
وتلويث البيئة .وتم تسجيل هذا املرشوع كأحد مشاريع آلية التنمية النظيفة التابعة لألمم املتحدة .تم االنتهاء من معظم أعامل املرشوع الواقع
يف مصفاة ميناء عبدالله ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه يف اكتوبر .2017
تنفيذ املرحلة الثانية من م�شروع ا�سرتجاع الأبخرة املطور يف حمطات تعبئة الوقود التابعة لل�شركة

يهدف املرشوع إىل اسرتجاع األبخـرة الهيدروكربونية الناتجة عن عمليات التزويد بالوقود يف محطات الوقود التابعة للرشكة .ويفيد املرشوع يف
تقليل التعرض للمر ّكبات العضوية املتطايرة أثناء تزويد السيارات بالوقود ،ويحقق فائدة اقتصادية يف االستفادة من هذه املواد املتطايرة .ويأيت
أيضا استكامال ملرشوع اسرتجاع األبخرة الناتجة عن عمليات التحميل يف مستودعي األحمدي وصبحان يف دائرة التسويق املحيل .وينتظر االنتهاء
من تنفيذه يف أكتوبر .2017
م�شروع معاجلة الرتبة امللوثة يف م�صفاة ميناء عبداهلل

يف إطار جهودها يف مجال حامية البيئة والحد من التلوث البيئي ،قامت الرشكة ،بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية ،بتنفيذ مرشوع
معالجة الرتبة امللوثة مبصفاة ميناء عبدالله يف مواقع الخزانات األرضية القدمية (الحفر) التي كانت تستخدم يف السابق لتخزين النفط الخام .وتبلغ
كمية هذه الرتبة حوايل  70ألف مرت مكعب ،منها  41٫600مرت مكعب ترتاوح نسبة التلوث فيها بني  1إىل  5باملئة ،و 16٫500مرت مكعب بنسبة
تلوث ما بني  5إىل 10باملئة ،و 1٫245مرت مكعب عالية التلوث ،وقد استخدمت أحدث التقنيات يف هذه املعالجة ،وأصبحت كميات كبرية من هذه
الرتبة صالحة ألعامل التخضري بعد أن انخفضت نسبة التلوث فيها إىل أقل من  1باملئة.
وضمن هذا اإلطار ،أطلق مرشوع «تخضري محطات تعبئة الوقود بالرتبة املستصلحة» يف يناير  ،2017وبدأ باملحطة رقم ( )12مبنطقة األحمدي وتم
غرس عدد من الشتالت يف تربة مستصلحة ،عىل أن يجري تخضري محطات أخرى يف املراحل املقبلة.

مرشوع معالجة الرتبة امللوثة يف مصفاة ميناء عبدالله
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م�شاريع تطبيق مفهوم الطاقة املتجددة (الطاقة ال�شم�سية) يف مرافق ال�شركة

متاشيا مع الرغبة األمريية السامية بتوفري  % 15من الطاقة بدولة الكويت من مصادر الطاقة املتجددة (الطاقة الشمسية) بحلول عام  ،2030وبنا ًء
عىل توجيهات مؤسسة البرتول الكويتية إىل الرشكات التابعة للسعي لتحقيق هذا التوجه بالقطاع النفطي بحلول عام  ،2020ستقوم الرشكة بإدخال
مفهوم الطاقة املتجددة ضمن مرشوع بناء  100محطة وقود جديدة يف مختلف مناطق الكويت ومرشوع إنشاء مستودع للمنتجات البرتولية يف
املطالع .كام نفذت الرشكة العديد من الدراسات واملبادرات وذلك كام ييل:
•مرشوع تركيب ألواح شمسية يف مستودعات التسويق املحيل ومحطات الوقود
تم التعاقد مع إحدى الرشكات االستشارية لدراسة إمكانية استغالل تكنولوجيا الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية يف مستودعات التسويق
املحيل .كام انتهت الدراسات الفنية لالستفادة من الطاقة الشمسية يف عرش محطات وقود تابعة للرشكة .ويتوقع قريبا طرح مناقصة أعامل
تنفيذ هذا املرشوع.
•مرشوع تركيب ألواح شمسية يف مصايف الرشكة واملبنى الرئييس
بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث العلمية ،تم إجراء دراسة أخرى لتحديد األماكن املناسبة لرتكيب ألواح شمسية عىل أسطح األبنية ومواقف
السيارات واملساحات املكشوفة لتوليد الكهرباء وتغذية شبكة الكهرباء العامة .وتم تحديد  45موقعا لتثبيت األلواح إلنتاج  19ميجاواط من
الطاقة الكهربائية.
•إنشاء محطة طاقة شمسية إلنتاج الكهرباء بسعة ( )1000ميجاوات (مرشوع الدبدبة)
قادت الرشكة فريق عمل مبشاركة أعضاء من املؤسسة ورشكات القطاع النفطي لإلرشاف عىل الدراسات الخاصة مبرشوع إنشاء محطة طاقة
شمسية إلنتاج الكهرباء بقدرة تبلغ ( )1000ميجاوات داخل مجمع الشقايا للطاقة املتجددة الذي يقع عىل بعد  100كم غرب مدينة الكويت.
وتطمح الرشكة بعد الحصول عىل املوافقات املطلوبة إىل البدء بتنفيذ املرشوع بحلول شهر يوليو .2018

وحدة اسرتجاع األبخرة يف مستودع األحمدي للمنتجات البرتولية
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الفصل الخامس

إنجازات ومبـادرات لتحسين األداء

ساهمت "البترول الوطنية"
كمؤسس رئيسي في االتحاد
الخليجي للتكرير الذي يضم
مجموعة من الشركات النفطية
المحلية والخليجية
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تقوم الرشكة بعدة نشاطات مرتافقة مع مبادرات مختلفة تهدف لتعزيز األداء وتطوير عالقاتها املحلية والعاملية التي تساهم يف تطوير وتسهيل
أعاملها باإلضافة إىل توسيع دورها يف االقتصاد الكويتي عموما .ومن هذه املبادرات:
•استمرت أعامل اللجنة الخاصة بتخفيض النفقات وزيادة الربحية ،حيث تم استحداث ومتابعة ودعم العديد من برامج تخفيض النفقات
وزيادة الربحية واملبادرات املتعلقة بها .وقد أسفرت أعامل اللجنة عن عدد كبري من اإلنجازات وتحقيق وفر وعوائد مادية كبرية قدرت بـ
 670مليون دوالر أمرييك.
•أطلقت الرشكة حملة لتعزيز التواصل مع أصحاب املصلحة  ، Stakeholdersتضمنت ورش عمل يف مختلف دوائر الرشكة لرشح أهمية خلق
عالقة بنّاءة مع أصحاب املصلحة ووضع منهجية لتوسيعها ملا فيه من فوائد متعددة للرشكة .وتسعى الرشكة لتعزيز العالقة مع أصحاب
املصلحة إلبقائهم عىل اطالع كاف بأعاملها وتعريفهم ببيئة ومخاطر أعاملها ،باإلضافة إىل تسهيل تنفيذ مشاريعها الكربى ،مثل مرشوع الوقود
البيئي.
•تولت الرشكة إدارة الدورة الثالثة ملجلس الرشاكة االستشاري املوحد  .2016/2014ويهدف هذا املجلس إىل دعم املصنعني واملوردين واملقاولني
املحليني وتعزيز مشاركاتهم يف مشاريع وأعامل القطاع النفطي .وقد شهدت الدورة الثالثة العديد من املبادرات التي ساهمت يف خلق فرص
استفادت منها رشكات القطاع الخاص الوطنية من خالل عقود ومناقصات القطاع النفطي .وقد تأسس مجلس الرشاكة االستشاري املوحد
عام  2009وذلك تفعي ًال لسياسات مؤسسة البرتول الكويتية ،ويضم  17عضوا ميثلون الرشكات النفطية والرشكات املقاولة والصناعية واملو ِّردة
وبعض املؤسسات الحكومية وغري الحكومية ،وذلك بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص الكويتي يف مشاريع وأعامل القطاع النفطي وخلق
آلية لتشجيع الصناعة الوطنية.
•ساهمت الرشكة يف تأسيس االتحاد الخليجي للتكرير كمؤسس رئييس مع عدد من الرشكات النفطية املحلية والخليجية ،مثل رشكة أرامكو
السعودية ورشكة نفط البحرين ورشكة البرتول الكويتية العاملية ،وشاركت يف االجتامع التأسييس الذي عقد يف أغسطس  2016يف البحرين.
ويهدف االتحاد إىل تعزيز التعاون الخليجي يف مجال التكرير وتبادل الخربات واملعرفة بني الرشكات النفطية والصناعات والهيئات االستثامرية
املختلفة ورفع كفاءة املوظفني يف هذا القطاع الحيوي.

الرئيس التنفيذي يلقي كلمته خالل ملتقى قياديي القطاع النفطي
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•نظمت الرشكة امللتقى السنوي لقياديي القطاع النفطي  ،2016والذي تم خالله استعراض االسرتاتيجية الخاصة بالقطاع يف مختلف أقسامه،
وإنجازات كل من الرشكات النفطية .كام شكل فرصة مناسبة لتبادل املامرسات املثىل والدروس املستفادة مبا يعزز التكامل فيام بني الرشكات
النفطية الكويتية.
•يف إطار التنسيق املستمر بني رشكات القطاع النفطي لتبادل املامرسات املثىل ،عقدت دائرة تقنية املعلومات برشكة البرتول الوطنية يف أكتوبر
 2016اجتامعاً مع وفد من رشكة نفط الكويت لالطالع عىل نظام املناقصات املميكنة « »Bravoاملطبق يف البرتول الوطنية .كام عقد اجتامع
مامثل مع مجموعة تقنية املعلومات واالتصاالت برشكة ناقالت النفط الكويتية.
•وقعت الرشكة مذكرة تفاهم مع املنظمة الخليجية للبحث والتطوير يف مجال القضايا البيئية واملباين الخرضاء بهدف تعزيز التعاون يف البحث
والتطوير يف القضايا البيئية املتعلقة بالنفط والغاز ،وتبني مفهوم املباين الخرضاء من خالل تطبيق معايري منظومة تقييم االستدامة العاملية
 ،)GSAS) Global Sustainability Assessment Systemعىل مشاريع الرشكة القامئة واملستقبلية ،وتدريب وتنمية املوارد البرشية يف
مجال املباين الخرضاء ومعايريها.
•وقعت الرشكة مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الياباين  -البرتول ( )Japan Cooperation Center, Petroleumبخصوص «برنامج إيفاد
الباحثني» حيث تم انتداب خبري من املركز لتحديد فرص البحث العلمي يف مجاالت االبتكارات والتكنولوجيا الناشئة الخاصة بوحدات إزالة
الكربيت من متبقي النفط.
•ساهمت الرشكة بشكل فعال يف نجاح مرشوع الرتاسل اإللكرتوين للقطاع النفطي  ،K2Kوالذي تم تدشينه يف ديسمرب  ،2016وضم فريق
املرشوع عددا كبريا من الزمالء من البرتول الوطنية.
•نظمت رشكة البرتول الوطنية الكويتية يف فرباير  2017ملتقى الصيانة السنوي الثالث والذي يحرضه املهتمون والخرباء من داخل وخارج
الكويت ملناقشة مختلف املسائل واملستجدات املرتبطة بعمليات الصيانة .وصاحب امللتقى معرض للمنتجات والخدمات املرتبطة بالصيانة.
•وقعت الرشكة بروتوكول تعاون مع الرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة يف ديسمرب  2016تقوم مبوجبه البرتول الوطنية بتقديم الدعم
الفني واللوجيستي للرشكة الجديدة خالل مرحلة التأسيس .ويسمح «الربوتوكول» للرشكة الجديدة باستغالل العقود الخدمية والتشغيلية
القامئة لدى «البرتول الوطنية» ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لفرتة مامثلة.

توقيع بروتوكول التعاون مع الرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة
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•ضمن مبادرة تعزيز إرشاك القطاع الخاص يف أنشطة ومشاريع القطاع النفطي ُوقعت يف نوفمرب  2016مذكرة تفاهم بني رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ورشكة ( )Green Carbonلدراسة إمكانية تزويد هذه الرشكة بغاز ثاين أكسيد الكربون من مصفاة ميناء عبدالله .وتجري أيضاً
دراسة إمكانية تزويد رشكة نفط الكويت بغاز ثاين أكسيد الكربون الستخدامه يف عمليات استخراج النفط بالطرق املعززة (.)EOR

جوائز حصلت عليها الشركة
•اختارت مجلة  Hydrocarbon Processingالعاملية املتخصصة بالنفط والغاز ،مرشوع الوقود البيئي من ضمن أفضل املشاريع خالل العام
 2016من حيث حجم تأثريها الكبري عىل صناعة التكرير والبرتوكيامويات عىل املستوى اإلقليمي العاملي ،وذلك من بني تسعة مشاريع عاملية
مشاركة تتميز بالكفاءة ،وتشكل قفزة إيجابية يف تلبية الطلب العاملي املتنامي عىل أنواع عالية الجودة من الوقود املخصص لوسائل النقل
ولالستخدام يف الصناعات البرتوكيميائية .وتم اختيار مرشوع الوقود البيئي يف املركز األول وفق معايري شملت حجم اإلنفاق الرأساميل يف
املرشوع ،والقدرة عىل تلبية الطلب املحيل واإلقليمي ،والتنوع يف املنتجات ،ويف زيادة القدرة اإلنتاجية.
•حصلت الرشكـة ممثلة بأربعة مواقع (املبنى الرئييس ،مصفاة ميناء عبدالله ،مصفاة الشعيبة ،التسويق املحيل) عىل الجائزة الدولية املرموقة
ملجلس السالمة الربيطاين وذلك للعام  .2017حيث فاز التسويق املحيل ومصفاة الشعيبة بجائزة التميز ،وفازت كل من مصفاة ميناء عبدالله
واملكتب الرئييس بجائزة الجدارة .وقد تم الحصول عىل هذه الجوائز تقديراً لجهود الرشكة والتزامها بصحة وسالمة موظفيها خالل العام
.2016
•نالت كل من مصفايت ميناء عبدالله والشعيبة باإلضافة إىل التسويق املحيل واملشاريع جائزة الجمعية امللكية الربيطانية للوقاية من الحوادث
 .RoSPAويؤكد نيل هذه الجائزة العاملية التزام مصايف ومرافق الرشكة بتطبيق نظم الصحة والسالمة والبيئة بشكل دقيق يف سبيل توفري
بيئة عمل آمنة ومنع وقوع الحوادث.

اختيار مرشوع الوقود البيئي ضمن أفضل املشاريع خالل العام 2016
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الفصل السادس

القوى العاملة والتطوير الوظيفي

تم خالل السنة المالية تعيين
 394موظف ًا جديداً منهم
 340موظف ًا كويتي ًا
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القوى العاملة
بلغ إجاميل القوى العاملة يف الرشكة مع نهاية السنة املالية  6352موظفا ،بزيادة طفيفة مقدارها  8موظفني عن إجاميل القوى العاملة يف
نهاية السنة املالية السابقة .وبلغ عدد الكويتيني منهم  5649موظفا ،بنسبة تبلغ  % 88.9من إجاميل القوى العاملة بالرشكة ،وبزيادة مقدارها
 136موظفا كويتيا عن السنة املالية السابقة.
وقد تم خالل هذه السنة تعيني  394موظفا جديدا يف مختلف دوائر الرشكة منهم  340موظفا كويتيا.
وتبني الجداول التالية تحليال للقوى العاملة بالرشكة حسب الدوائر ،والنوع والجنسية ،كام توضح التغريات التي طرأت عىل أعداد القوى
العاملة خالل السنوات الخمس املاضية.
حتليل لأعداد موظفي ال�شركة والن�سبة املئوية للقوى العاملة الكويتية ح�سب الدوائر
الدائرة
املكتب الرئييس *
التسويق املحيل
الصحة والسالمة والبيئة
األمن واإلطفاء
مصفاة الشعيبة
مصفاة ميناء عبدالله
مصفاة ميناء األحمدي
املجموع الفرعي
أرسى الحرب
إعادة تأهيل**
املجموع الفرعي
برامج تأهيلية ما قبل التعيني
مجمدة
إجاميل الرشكة

2016/3/31
عدد املوظفني
1054
313
176
851
818
1194
1936
6342
2
2
6344

2017/3/31

القوى العاملة الكويتية
العدد
926
296
78
843
677
1039
1652
5511
2
2
5513

النسبة%
87.86
94.57
44.32
99.06
82.76
87.02
85.33
86.90
100
100
86.90

عدد املوظفني
1009
293
188
866
724
1230
2040
6350
2
2
6352

القوى العاملة الكويتية
العدد
937
286
95
860
622
1077
1770
5647
2
2
5649

النسبة%
92.86
97.61
50.53
99.31
85.91
87.56
86.76
88.93
100
100
88.93

*تشمل اإلدارة العليا ،الدائرة القانونية ،دائرة التخطيط الشامل ،العالقات العامة واإلعالم ،تقنية املعلومات ،املوارد البرشية ،املالية ،الخدمات العامة ،املشاريع  ،1املشاريع  ،2إدارة مصفاة الزور،
الدائرة التجارية ،التدريب والتطوير الوظيفي ،مساندة اإلدارة ،إدارة املخاطر ،مجموعة التصنيع األمثل ،مرشوع مصفاة الزور ،مرشوع استرياد الغاز الطبيعي املسال ،مرشوع الوقود البيئي.
** تم استحـداث هـذا البنـد ليشمـل املوظفـني الذين هـم بحاجة إلعادة توزيع عىل الدوائر حسب نتائج دراسة االستخدام األمثل للقوى العاملة.
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توزيع موظفي ال�شركة ح�سب اجلن�سية
الجنسية

النسبة املئوية من
إجاميل القوى العاملة

عدد املوظفني
2016/3/31
5513
199
5712
632
6344

كويتيون
جنسيات عربية أخرى
املجموع الفرعي
جنسيات غري عربية
اإلجاميل

2017/3/31
5649
131
5780
572
6352

التغيري
136
()68
68
()60
8

2016/3/31
% 86.90
% 3.14
% 90.04
% 9.96
%.100

النسبة املئوية للزيــــادة
أو(النقـص)

2017/3/31
% 88.93
% 2.06
% 90.99
% 9.01
%.100

% 2.47
(% )34.17
% 1.19
(% )9.49
(% )0.13

تطور �أعداد القوى العاملة يف ال�شركة
2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016
6352

6464

6344

6644

مهندسون يقومون بفحص إحدى معدات املصفاة
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5805

5880

5562

5447

5324

التدريب والتطوير الوظيفي
عقدت الرشكة وشاركت خالل السنة املالية يف عدد كبري من الدورات والندوات واملحارضات ،يف مواضيع مختلفة تتعلق باملتطلباتالوظيفية ،وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية ورشكات عاملية .وقد بلغ عدد الدورات املحلية  239دورة شارك فيها  4004موظفني.
أما الدورات الخارجية فقد بلغت  755دورة شارك فيها  1718موظفا .كام عقدت عدة دورات تدريبية يف مركز التدريب البرتويل التابع
ملؤسسة البرتول الكويتية شارك فيها  3756موظفا.
تم إلحاق  130مهندسا من مختلف دوائر الرشكة بربامج تدريبية لدى عدد من رشكات العقود يف مواقعها الخارجية ،وذلك ضمن خطةالتدريب الخاصة بعقود املشاريع الكربى .وتهدف هذه الخطة إىل تدريب وتطوير الكوادر الكويتية وتحسني مستوى أدائها وقدراتها،
مبا ينعكس باإليجاب عىل أداء الرشكة بشكل عام.
تم تخريج  135مهندسا من برنامج  ،S-OJTبعد إنهاء مدة التدريب التي ترتاوح بني عام إىل عامني ونصف .وتم تكريم الخريجني يفحفل موحد برعاية وحضور الرئيس التنفيذي.
حصل فريق  S-OJTعىل شهادة  DACUM Level 2املهنية من جامعة أوهايو ،ومتكن هذه الشهادة حامليها من تأسيس وتطويرتخصصات برنامج التدريب املنظم عىل العمل ،ويبلغ عدد الحاصلني عىل هذه الشهادة املهنية عىل مستوى العامل  50شخصا.
قامت الرشكة باستيعاب  27من املوظفني الكويتيني العاملني ضمن عقود املقاولني التابعة للرشكة الكويتية لنفط الخليج ،وتعيينهم يفالعقود التابعة لها ،وذلك يف إطار معالجة أوضاع العاملة الكويتية يف عقود املقاولني .ويف السياق ذاته ،تم نقل العاملة الكويتية التابعة
لعقود مقاويل مصفاة الشعيبة والبالغ عددها  119موظفا ،إىل عقود الرشكة األخرى يف مصفايت ميناء األحمدي وميناء عبدالله والتسويق
املحيل.
أطلقت دائرة البحث والتكنولوجيا ودائرة التدريب والتطوير الوظيفي املرحلة الثانية من برنامج التعليم العايل لدعم املوظفني الكويتينيالذين يلتحقون بربامج الدراسات العليا لدرجة املاجستري (داخل الكويت) وهم عىل رأس عملهم ،وذلك بالتعاون مع جامعة الكويت.
ويتيح الربنامج للموظفني اختيار أطروحات الدراسة يف تخصصات الهندسة بحيث تكون ذات صلة مبارشة مبجال عملهم يف الرشكة ،وذلك
بهدف تعزيز املعرفة وبناء الخربات ،والتغلب عىل التحديات التشغيلية الحالية واملستقبلية.

تكريم إحدى خريجات برنامج S-OJT
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الفصل السابع

المسؤولية االجتماعية

توقيع عقد مع مؤسسة "إنجاز
الكويت" ترعى في إطاره الشركة
تدريب  1800طالب وطالبة على
مهارات القيادة واالبتكار
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تشكل املسؤولية االجتامعية جزءا جوهريا ضمن اسرتاتيجية الرشكة .وميثل السعي لتعميق التواصل مع جميع فئات املجتمع ومكوناته معيارا
لنجاح الرشكة يف لعب دورها الرئييس يف دعم اقتصاد الكويت ويف تنمية املجتمع .ويف سبيل ذلك متارس “البرتول الوطنية” دورها بكل شفافية
وأخالقية ومسؤولية ،وتلتزم بتقديم خدمات نوعية ومساهامت متعددة ،منها:
•إصدار تقرير االستدامة الثالث الذي حمل عنوان «رسالة منو مستدام» .ويوضح التقرير التزام «البرتول الوطنية» بقضايا االستدامة ،ويعكس
ويبي بكل شفافية نشاطاتها ومبادراتها وجهودها يف تطوير االقتصاد الكويتي ،باإلضافة إىل
رؤيتها ودورها يف تنمية املجتمع الكويتي ّ
التحديات التي واجهتها فيام يتعلق بتعزيز مستويات السالمة والحد من اآلثار السلبية لعملياتها عىل البيئة ،ويربز صورتها ودورها الرئييس
يف تحقيق أعىل قيمة مضافة لرثوات البلد النفطية.
•املشاركة يف املرحلة الثالثة من مرشوع استزراع األسامك الذي أداره معهد الكويت لألبحاث العلمية ،وهدف إلطالق  165,000سمكة من
مختلف األنواع إلثراء املخزون السميك والحفاظ عىل البيئة والرثوات البحرية.
•االستمرار بتنظيم فعاليات مهرجان «احتفل بقدراتك» الذي يقام سنويا يف نادي بيت الوطنية لذوي االحتياجات الخاصة ،وذلك إلعطاء
الفرصة لهذه الفئة املتميزة من األطفال يف إظهار قدراتها عىل مواجهة الصعاب والسامح بإبراز مواهبها الخاصة.
•توقيع عقد ميتد لثالث سنوات مع مؤسسة «إنجاز الكويت» لتدريب  1,800طالب وطالبة عىل املهارات القيادية خارج نطاق التدريس
التقليدي ليكونوا أكرث نضجا ووعيا عرب تزويدهم باملعرفة القيادية وتنمية املواهب وتشجيع االبتكار وروح املبادرة ،وامتالك املهارات الخاصة
واالجتامعية والتعرف عىل متطلبات العمل ،مام يؤهلهم لتحقيق النجاح يف أعاملهم املستقبلية.
•تقديم الدعم والرعاية لعدد من الجهات واملؤسسات غري الربحية ،مثل الجمعية الكويتية ملهنديس السالمة ،وفريق الغوص الكويتي ،واالتحاد
الوطني لطلبة الكويت يف أسرتاليا ،وسباق الفروسية يف األحمدي ،وغريها.
•إصدار عدة كتيبات مخصصة لألطفال لتشجيع القراءة وغرس مفاهيم حب االطالع لديهم ،ومنها كتيب «لو رحلت الطيور» لتوضيح أهمية
الحفاظ عىل البيئة ،وكتيب «ما هو النفط» لتعزيز الثقافة النفطية.

مهرجان احتفل بقدراتك
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•تنظيم نشاطات مختلفة أثناء شهر رمضان املبارك ،منها إقامة خيمة «إفطار الصائم» التي تستقبل يوميا ما ال يقل عن  1,000من الصامئني.
وتشمل النشاطات أيضا مسابقات لحفظ القرآن وتجويده بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ومسابقات رياضية مختلفة.
•زيارة املستشفيات ودور الرعاية االجتامعية واملسنني وجمعية املكفوفني ودور ذوي االحتياجات الخاصة ،وتوزيع الهدايا لهم يف مختلف املناسبات واألعياد.
•تنظيم حمالت يف املدارس ملختلف املراحل الدراسية يف جميع مناطق الكويت لتوعية الطالب بالسالمة والصحة العامة ونرش ثقافة حامية
البيئة ،وشملت هذه الحمالت توزيع مطبوعات وهدايا توعوية حول السلوكيات الصحيحة يف املدرسة واملنزل واألماكن العامة .كام تضمنت
محارضات عن نشاطات الرشكة ومصافيها ومنتجاتها.
•تنظيم ماراثون لطلبة املدارس يف منطقة األحمدي التعليمية شارك به عدد كبري من الطالب .ويدخل ذلك ضمن جهود الرشكة املستمرة
للتشجيع عىل مامرسة الرياضة لدى الجيل الناشئ واتباع أساليب الحياة الصحية.

المشاركة في المؤتمرات والمعارض
تحرص الرشكة عىل املشاركة يف املؤمترات واملعارض الدولية لالطالع عىل آخر التطورات العاملية وأحدث االبتكارات والتقنيات املستخدمة يف صناعة
النفط والتكرير.
وقد شهدت السنة املالية  2017/2016مشاركة رشكة البرتول الوطنية الكويتية يف العديد من املؤمترات واملعارض ،والتي جاءت كالتايل:
•للمرة الثانية عىل التوايل ،تولت «البرتول الوطنية» ،بالتعاون مع رشكة إيكويت ،تنظيم مؤمتر الكويت الدويل الثالث لحامية أمن معلومات
أنظمة التحكم الصناعية –  ،KIACS 2017واملعرض املصاحب ،والذي شهد مشاركة العديد من ممثيل رشكات الصناعات النفطية والغاز
والبرتوكيامويات وتكنولوجيا املعلومات .وش ّكل املؤمتر فرصة متميزة لتعزيز أمن املعلومات والقدرة عىل مواجهة املخاطر الكربى والتهديدات
اإللكرتونية التي تتعرض لها صناعة النفط.

إحدى الحلقات النقاشية ضمن برنامج "إنجاز"
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•شاركت الرشكة يف مؤمتر ومعرض الرشق األوسط للتكرير والبرتوكيامويات العارش «برتوتيك  »2016يف مملكة البحرين خالل سبتمرب .2016
وحظي املؤمتر مبشاركة وتواجد قوي للقطاع النفطي الكويتي ،وأعطى داللة واضحة عىل النهضة الكبرية التي تشهدها دولة الكويت محليا
وعامليا يف نشاط التكرير والبرتوكيامويات .وقدم عدد من خرباء ومهنديس الرشكة أوراق عمل متخصصة بصناعة التكرير.
•شاركت الرشكة يف املؤمتر الفني الـ  24لجمعية مصنعي الغاز – فرع دول مجلس التعاون الخليجي ،والذي استضافته الكويت يف مايو 2016
برعاية وزير النفط ،وحمل شعار «أفضل املامرسات واالبتكارات والتكنولوجيا يف تصنيع الغاز» .وألقى الرئيس التنفيذي للرشكة محارضة يف الحفل
االفتتاحي حملت عنوان «مستقبل صناعة الغاز» ،تحدث فيها عن إنتاج الغاز يف الكويت واملشاريع الحالية واملستقبلية لتعزيز إنتاج الغاز .شملت
فعاليات املؤمتر ،الذي نظم برعاية بالتينية من الرشكة ،ورش عمل وجلسات نقاشية متحورت حول مختلف التحديات التي تواجه صناعة
النفط والغاز ،ال سيام مع االنخفاض الحاد السائد حاليا يف أسعار النفط .كام متت مناقشة فرص التكامل بني عمليات تصنيع الغاز والتكرير
والبرتوكيامويات يف دول مجلس التعاون الخليجي.
•شاركت رشكة البرتول الوطنية الكويتية يف مؤمتر ومعرض الكويت الثاين للمسؤولية االجتامعية الذي متحور حول تعزيز دور الرشكات
واملؤسسات يف تطوير وتحسني املستوى التعليمي والثقايف واالقتصادي والضامن االجتامعي .وب ّينت الرشكة خالل املؤمتر جهودها يف وضع
التنمية االجتامعية واالقتصادية وحامية البيئة كأولوية عليا ،مع اعتامد مفهوم االستدامة ومبدأ الشفافية واتباع مامرسات أخالقية يف كل
أعاملها.
•شاركت الرشكة يف العديد من املؤمترات واملعارض املحلية املختلفة ،مثل مؤمتر ومعرض اإلبداع التكنولوجي الثاين ،ومعرض الكويت الدويل
للكتاب ،واملعرض السنوي األول للصحة والغذاء وذوي االحتياجات الخاصة ،ومعرض اإلطفاء يف سوق رشق.

املؤمتر الفني الرابع والعرشون لجمعية مصنعي الغاز
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التقـرير المــالي
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توضح بيانات التقرير نتائج السنة املالية املنتهية يف  ،2017/3/31ومقارنتها بالنتائج املالية للسنة السابقة املنتهية يف  .2016/3/31وقد بلغ إجاميل
األصول يف امليزانية العمومية  8,670,211,931دينارا كويتيا مقابل  6,339,087,048دينارا كويتيا للسنة املاليـة املنتهية فــي  2016/3/31محققا
ارتفاعا بلغ  2,331,124,883دينارا كويتيا.

اإليرادات
بلغ إجاميل إيرادات الرشكة  6,609,682,600دينارا كويتيا بانخفاض قدره 153,709,797دينـارا كويتيا عن إيرادات السنة
السابقة كالتايل:
البيـــــــــــان
إيراد عمليات التكرير
إيراد عمليات إسالة الغاز
إيراد محطة غسيل السيارات ،انشطة اخرى (التسويق املحيل)
إيـــــرادات أخــرى*
إجاميل اإليرادات

2017/2016

2016/2015

4,939,791,821
1,634,867,795
247,087
34,775,897
6,609,682,600

5,211,711,197
1,532,133,083
306،998
19,241,119
6,763,392,397

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

هذا وقد استمرت الرشكة بتسويق منتجات برتولية يف السوق املحلية لحساب مؤسسة البرتول الكويتية حيث بلغت قيمتها  445,742,032ديناراً
كويتيا مقارنة مبا تم تسويقه يف السنة السابقة والبالغ  370,318,342دينارا كويتيا.

األربـاح والخسائـر
أظهرت نتائج عمليات الرشكة للسنة املالية  2017/2016صايف ربح وقدره  215,695,109دينارا كويتيا مقارنة بربح السنة السابقة والبالغ
 175,697,195دينارا كويتيا .وفيام ييل توزيع األرباح والخسائر حسب األنشطة املختلفة للرشكة:
البيــــــان
األرباح (الخسائر) الناتجة عن عمليات التكرير وإسالة الغاز
األرباح ( الخسائر) الناتجة عن نشاط التسويق املحيل
إيرادات أخــرى
مخصصات
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
إجاميل األرباح ( الخسائر)

دينار كويتي
190,657,616
124,822
34,775,897
)(9,799,426
()63,800
215,695,109
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
			
السادة المساهمين
شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت
تقرير التدقيق على البيانات المالية

المحترمين

الرأي
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية لرشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك«( .الرشكة») ،والتي تتضمن بيان املركز املايل كام يف  31مارس  ،2017وبيانات األرباح أو الخسائر
والدخل الشامل اآلخر والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ ،وإيضاحات تتضمن السياسات املحاسبية الهامة واملعلومات التوضيحية
األخرى.
برأينا ،إن البيانات املالية املرفقة تعرب بصورة عادلة ،يف كافة النواحي املادية ،عن املركز املايل للرشكة كام يف  31مارس  ،2017وعن أدائها املايل وتدفقاتها النقدية للسنة
املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بأعامل التدقيق وف ًقا ملعايري التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايري موضحة مبزيد من التفصيل يف بند «مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية»
يف تقريرنا .نحن مستقلون عن الرشكة وف ًقا مليثاق األخالقيات املهنية للمحاسبني املهنيني الصادر عن املجلس الدويل ملعايري األخالقيات املهنية للمحاسبني املهنيني («امليثاق») كام قمنا
بالوفاء مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا ملتطلبات امليثاق .باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفري أساس ميكننا من إبداء رأينا.
التأكيد على أمر
تم تدقيق البيانات املالية للرشكة للسنة املنتهية يف  31مارس  2016من قبل مراقب حسابات آخر ،الذي عرب عن رأي غري متحفظ حول تلك البيانات املالية بتاريخ  15مايو .2016
معلومات أخرى
إن اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخرى .املعلومات األخرى التي حصلنا عليها يف تاريخ تقرير مراقب الحسابات هي تقرير مجلس اإلدارة الوارد يف التقرير السنوي
للرشكة ،ولكن ال تتضمن البيانات املالية وتقرير مراقب الحسابات حولها.
إن رأينا حول البيانات املالية ال يشمل املعلومات األخرى ،وال يقدم أي تأكيدات حول النتائج املتعلقة بها بأي شكل.
فيام يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع عىل املعلومات األخرى وتحديد ما إذا كانت املعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات املالية
أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو وجود أخطاء مادية بشأنها.
إذا توصلنا ،استنادا إىل األعامل التي قمنا بها فيام يتعلق باملعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير ،إىل وجود أخطاء مادية يف هذه املعلومات األخرى،
فإنه يتعني علينا رفع تقرير بشأنها .ليس لدينا ما نشري إليه يف تقريرنا بهذا الشأن.

يك يب إم جي صايف املطوع ورشكاه ،مراقبي حسابات بدولة الكويت ،ومكتب عضو يف شبكة املكاتب األعضاء املستقلون ليك يب إم جي
والتابعة التحاد يك يب إم جي العاملية ("يك يب إم جي العاملية") ،منشأه سويرسية.
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مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ومسؤولة عن نظام الرقابة الداخيل الذي تراه اإلدارة رضورياً
إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء املادية ،سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات املالية ،تكون اإلدارة هي املسؤولة عن تقييم قدرة الرشكة عىل متابعة أعاملها عىل أساس االستمرارية ،واإلفصاح إن أمكن عن األمور املتعلقة باالستمرارية
باإلضافة إىل استخدام مبدأ االستمرارية املحاسبي ،ما مل تعتزم اإلدارة إما تصفية الرشكة أو إيقاف عملياتها؛ أو إذا كانت ال متتلك ً
بديل واقع ًيا آخر باستثناء القيام بذلك.
املسؤولون عن الحوكمة هم املسؤولون عن اإلرشاف عىل عملية إعداد التقارير املالية للرشكة.
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
إن هدفنا هو الحصول عىل تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من األخطاء املادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وإصدار تقرير مراقب
الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إىل مستوى تأكيد معقول ميثل درجة عالية من التأكيد ،إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقاً ملعايري التدقيق الدولية
سوف تكشف دامئًا األخطاء املادية يف حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء املادية عن الغش أو الخطأ وتعترب جوهرية إذا كان من املتوقع بصورة معقولة أن تؤثر ،بصورة
فردية أو مجمعة ،عىل القرارات االقتصادية للمستخدمني والتي يتم اتخاذها عىل أساس هذه البيانات املالية.
كجزء من التدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهنية وحافظنا عىل أسلوب الشك املهني خالل أعامل التدقيق .كام قمنا مبا ييل:
•تحديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تتناول تلك املخاطر باإلضافة إىل
الحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفري أساس ميكننا من إبداء رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء املادية الناتجة عن الغش تزيد عن تلك الناتجة عن
الخطأ؛ حيث أن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهامل املتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
•فهم أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة بالتدقيق لوضع إجراءات تدقيق مالمئة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية أدوات الرقابة الداخلية لدى الرشكة.
•تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.
•التوصل إىل مدى مالءمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية املحاسبي والقيام ،استنادا إىل أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد
مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي قد يثري ش ًكا جوهر ًيا حول قدرة الرشكة عىل متابعة أعاملها عىل أساس مبدأ االستمرارية .ويف حال توصلنا إىل وجود عدم
تأكد مادي ،يجب علينا أن نلفت االنتباه إىل ذلك يف تقرير مراقب الحسابات حول اإلفصاحات ذات الصلة يف البيانات املالية أو يجب علينا تعديل رأينا يف حالة عدم
مالءمة اإلفصاحات .تستند نتائجنا إىل أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .عىل الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف
املستقبلية يف توقف الرشكة عن متابعة أعاملها عىل أساس مبدأ االستمرارية.
•تقييم العرض الشامل للبيانات املالية وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها ،مبا يف ذلك اإلفصاحات ،وتقييم ما إذا كانت البيانات املالية تعرب عن املعامالت األساسية
واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
إننا نتواصل مع املسؤولني عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق املقرر ألعامل التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الجوهرية ،مبا يف ذلك أي أوجه قصور جوهرية
يف أدوات الرقابة الداخلية تم تحديدها أثناء أعامل التدقيق.
التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى
كذلك فإننا حصلنا عىل املعلومات واإليضاحات التي رأيناها رضورية ألغراض التدقيق وأن البيانات املالية تتضمن املعلومات التي نص عليها قانون الرشكات رقم  1لسنة
 2016والئحته التنفيذية ،وعقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة .برأينا ،أن الرشكة متسك سجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول املرعية وأن املعلومات
املحاسبية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد يف الدفاتر املحاسبية للرشكة .مل يرد لعلمنا أية مخالفات ،خالل السنة املالية املنتهية يف  31مارس  ،2017ألحكام
قانون الرشكات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،أو لعقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة عىل وجه يؤثر ماديا يف نشاط الرشكة أو يف مركزها املايل.
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رشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

للسنة المنتهية في  31مارس 2017

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

اإليرادات
تكلفة املبيعات
مجمل الربح

4
5

6,574,907
)(6,230,251
344,656

6,744,151
)(6,439,500
304,651

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

6
7
8
10

)(153,873
11,784
)(9,799
22,658
283
50
215,759
)(64
215,695

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

إيضاح

21

اإليرادات الشاملة األخرى
البنود التي يعاد أو ميكن أن يعاد تصنيفها إىل األرباح أو الخسائر
فروق تحويل عمالت أجنبية
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجاميل اإليرادات الشاملة للسنة

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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10

1,442
1,442
217,137

697
697
176,394

رشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت
بيان المركز المالي كما

في  31مارس 2017

إيضاح
املوجودات
ممتلكات وآالت ومعدات
أرصدة مدينة من الرشكة األم
استثامر يف رشكة زميلة
مرصوفات مؤجلة
املوجودات غري املتداولة
مخزون
مدينون تجاريون
مستحق من أطراف ذات صلة
مدينون آخرون ومدفوعات مقدماً
النقد والنقد املعادل
موجودات محتفظ بها بغرض البيع
املوجودات املتداولة
إجاميل املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
رأس املال
احتياطي إجباري
احتياطي تحويل عمالت أجنبية
إجاميل حقوق امللكية
متويل مستلم من الرشكة األم
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
قروض ألجل
املطلوبات غري املتداولة
دائنون تجاريون
دائنون آخرون ومرصوفات مستحقة
توزيعات أرباح دائنة
مستحق إىل طرف ذي صلة
املطلوبات املتداولة
إجاميل املطلوبات
إجاميل حقوق امللكية واملطلوبات

2017

2016

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

9
14
10
11

5,504,673
147,570
148,003
16,861
5,817,107

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

12
13
14
15

440,047
40,077
1,746,177
494,415
91,658
40,731
2,853,105
8,670,212

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

17
18

1,587,000
169,140
11,838
1,767,978

1,587,000
147,570
10,396
1,744,966

14
19
20

4,641,932
248,583
1,097,000
5,987,515

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

2,825
686,343
194,125
31,426
914,719
6,902,234
8,670,212

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

16

21
22
14

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي

2017 / 2016

59

رشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت

بيان التغيرات في حقوق الملكية

الرصيد يف  1أبريل 2015
إجاميل اإليرادات الشاملة
ربح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجاميل اإليرادات الشاملة للسنة
زيادة رأس املال (إيضاح )17
املحول إىل االحتياطي
توزيعات أرباح (إيضاح )22
الرصيد يف  31مارس 2016
الرصيد يف  1أبريل 2016
إجاميل اإليرادات الشاملة
ربح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجاميل اإليرادات الشاملة للسنة
املحول إىل االحتياطي
توزيعات أرباح (إيضاح )22
الرصيد يف  31مارس 2017

كما في  31مارس 2017

رأس املال

احتياطي
إجباري

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

احتياطي
تحويل
عمالت أجنبية
ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

260,000

130,000

9,699

-

399,699

1,327,000
1,587,000

17,570
147,570

697
697
10,396

175,697
175,697
)(17,570
)(158,127
-

175,697
697
176,394
1,327,000
)(158,127
1,744,966

1,587,000

147,570

10,396

-

1,744,966

1,587,000
1,587,000

21,570
169,140

1,442
1,442
11,838

215,695
-

215,695
1,442
217,137
)(194,125
1,767,978

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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أرباح مرحلة

إجاميل حقوق
امللكية
ألف دينار
كويتي

)(21,570
)(194,125
-

رشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت
بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية

في  31مارس 2017

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تسويات:
استهالك
مخصصات – بالصايف
إطفاء مرصوفات مؤجلة
حصة يف ربح رشكة زميلة
ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
ربح بيع مواد محفزة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
إيرادات فوائد
ربح تحويل عمالت أجنبية
رد مخصص مخزون متقادم

إيضاح

9
8
11
10
7
19

التغريات يف:
املخزون
املدينون التجاريون
مستحق من أطراف ذات صلة
املدينون اآلخرون واملدفوعات مقدماً
الدائنون التجاريون
الدائنون اآلخرون واملرصوفات املستحقة
مستحق إىل طرف ذي صلة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني مدفوعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثامرية:
رشاء ممتلكات وآالت ومعدات
املحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
رشاء( /املحصل) من بيع مواد محفزة
إيرادات فوائد مستلمة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
املحصل من قروض ألجل
متويل مستلم من الرشكة األم
صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية
صايف الزيادة( /النقص) يف النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل يف بداية السنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة

19
21

9
11

20
14

2017

2016

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

215,759

175,763

48,995
9,799
16,097
)(22,658
67,159
)(283
)(50
334,818

43,273
14,722
)(13,562
)(192
)(607
76,522
)(133
)(57
)(4,733
290,996

)(142,314
)(13,272
)(446,749
78,786
)(2,792
113,508
10,695
)(67,320
)(43,032
)(66
)(110,418

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

)(2,100,324
)(15,046
283
)(2,115,087

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

1,097,000
1,203,197
2,300,197
74,692
16,966
91,658

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

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات املالية.
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 - 1الت�أ�سي�س والن�شاط

إن رشكة البرتول الوطنية الكويتية («الرشكة») هي رشكة مساهمة كويتية تأسست يف  1960وهي تعمل يف أنشطة تكرير النفط مبا يف ذلك تصنيع
غاز النفط املسال .إن عنوان مكتب الرشكة املسجل هو ص.ب  ،70الصفاة  ،13001الكويت.
إن الرشكة هي رشكة تابعة مملوكة بالكامل ملؤسسة البرتول الكويتية («الرشكة األم») ،وهي مملوكة بالكامل لدولة الكويت.
تقوم الرشكة برشاء النفط الخام ومخزون التشغيل من الرشكة األم بغرض تكريره ثم تقوم ببيع املنتجات مرة أخرى بصورة أساسية إىل الرشكة األم.
يتم تحديد أسعار هذه املعامالت وفقاً التفاقية التوريد بني الرشكة والرشكة األم.
تقوم الرشكة أيضاً بتوزيع منتجات البرتول داخل دولة الكويت بالنيابة عن الرشكة األم ،كام تقوم بتقديم الخدمات اإلضافية ملحطات الوقود .إن
نسبة  )% 99 : 2016 ( % 99تقريباً من إيرادات الرشكة يتم اكتسابها من الرشكة األم.
تم الترصيح بإصدار هذه البيانات املالية وفقاً لقرار مجلس اإلدارة يف  25ابريل  ،2017وتخضع ملوافقة الرشكة األم يف الجمعية العامة السنوية
والتي متتلك صالحية تعديل هذه البيانات املالية بعد إصدارها يف الجمعية العامة السنوية للرشكة.
� - 2أ�س�س الإعداد

.أبيان االلتزام
تم إعداد البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ومتطلبات قانون الرشكات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية،
وعقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة والقرار الوزاري رقم  18لسنة .1990
.بأسس القياس
يتم إعداد البيانات املالية عىل أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة املطفأة.
.ج عملة التعامل والعرض
يتم عرض البيانات املالية بالدينار الكويتي ،وهو عملة التعامل للرشكة ،وعملة العرض للبيانات املالية .كافة املعلومات املالية
املعروضة بالدينار الكويتي مقربة إىل أقرب ألف.
.د استخدام األحكام والتقديرات
عند إعداد هذه البيانات املالية تقوم اإلدارة باتخاذ أحكام وتقديرات وافرتاضات ،والتي قد تؤثر عىل تطبيق السياسات املحاسبية
للرشكة واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملرصوفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات الضمنية بصفة مستمرة .ويتم إدراج التغريات يف التقديرات املحاسبية بأثر مستقبيل.
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األحكام
عند تطبيق السياسات املحاسبية للرشكة ،قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية التي لها التأثري األكرث جوهرية عىل املبالغ املدرجة يف البيانـات املـالية:
يعتمد تصنيف املوجودات كقروض ومدينني عىل طبيعة األصل .يف حالة عدم قدرة الرشكة عىل املتاجرة يف هذه املوجودات
املالية نتيجة لعدم توفر سوق نشط وتنوي استالم دفعات ثابتة أو قابلة لتحديدها ،يتم تصنيف األصل املايل كقروض ومدينني.
عدم التأكد من التقديرات واالفرتاضات
فيام ييل االفرتاضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب املستقبلية واملصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ بيان
املركز املايل والتي تنطوي عىل مخاطرة جوهرية بأن تؤدي إىل تعديل مادي عىل القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل
السنة املالية الالحقة:
مخصص انخفاض قيمة املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها أيهام أقل .عندما يصبح املخزون قد ًميا أو متقاد ًما يتم تقدير صايف قيمته
املمكن تحقيقها .يتم هذا التقدير بالنسبة للمبالغ الجوهرية بصورة فردية عىل أساس إفرادي .يتم تقييم املبالغ غري الجوهرية
للمخزون بصورة فردية ،ولكن القديم أو املتقادم ،وذلك عىل أساس مجمع ويتم احتساب مخصص تبعاً لنوع املخزون ودرجة
القدم أو التقادم استناداً إىل الخربة السابقة.
يف تاريخ بيان املركز املايل ،بلغ إجاميل املخزون  455,226ألف دينار كويتي ( 332,659 :2016ألف دينار كويتي) .إن املخصصات املتعلقة بها
للبنود بطيئة الحركة واملتقادمة ذات الصلة بقطع الغيار واملواد املحفزة بلغت  15,179ألف دينار كويتي ( 16,290 :2016ألف دينار كويتي).
يسجل أي فرق بني املبالغ التي يتم تحقيقها بالفعل يف الفرتات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان األرباح أو الخسائر.
انخفاض قيمة املوجودات غري املالية
يحدث االنخفاض يف القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفرتية ألصل أو وحدة إنتاج النقد القيمة املمكن اسرتدادها ،التي متثل القيمة
العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة أثناء االستخدام أيهام أكرب .يستند احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع إىل البيانات
املتوفرة من معامالت املبيعات امللزمة والتي تتم برشوط تجارية بحتة ملوجودات مامثلة أو استناداً إىل األسعار املعروضة يف
السوق ناقصاً التكاليف اإلضافية لبيع األصل .يستند احتساب القيمة أثناء االستخدام إىل منوذج التدفقات النقدية املخصومة.
تؤخذ التدفقات النقدية من املوازنة وال تشتمل عىل أنشطة إعادة الهيكلة التي مل تلتزم بها الرشكة بعد أو االستثامرات املستقبلية
الهامة التي سوف تعزز من أداء األصل لوحدة إنتاج النقد التي يتم اختبارها .إن املبلغ املمكن اسرتداده هو أكرث البنود حساسية
ملعدل الخصم املستخدم لنموذج التدفقات النقدية املخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة املستقبلية املتوقعة.
تقدير األعامر اإلنتاجية
تحدد الرشكة األعامر اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واآلالت واملعدات وهو ما يتطلب أحكاماً جوهرية.
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.هالتغريات يف السياسات املحاسبية
قامت الرشكة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي ترسي عىل الفرتات السنوية التي تبدأ يف  1أبريل :2016
التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل  16ومعيار املحاسبة الدويل  :38توضيح الطرق املقبولة لالستهالك واإلطفاء
توضح التعديالت املبدأ املتضمن يف معيار املحاسبة الدويل  16ومعيار املحاسبة الدويل  38بأن اإليرادات تعكس منط املنافع
االقتصادية التي تتحقق من نشاط األعامل (التي يكون األصل جزء منها) بدال من املنافع االقتصادية التي يتم استهالكها من خالل
استخدام األصل .ونتيجة لذلك ،فإن طريقة االستهالك التي تستند إىل اإليرادات ،ال ُيكن استخدامها بالنسبة للممتلكات واملعدات
وال ميكن استخدامها إلطفاء املوجودات غري امللموسة إال يف ظروف محدودة للغاية .ترسي التعديالت بصفة مستقبلية وليس لها
أي تأثري عىل املجموعة ،طاملا أنها ال تستخدم طريقة اإليرادات يف استهالك املوجودات غري املتداولة.
دورة التحسينات السنوية 2014 – 2012
معيار املحاسبة الدويل  19مزايا املوظفني
يوضح التعديل أنه يجب قياس عمق السوق الذي يتم فيه تداول سندات الرشكات عالية الجودة بناء عىل العملة التي تم تسجيل
االلتزام بها وليس الدولة التي يقع فيها االلتزام .ويف حالة عدم توافر سوق عميق لتداول سندات الرشكات عالية الجودة بهذه
العملة ،فيجب استخدام أسعار السندات الحكومية .يرسي هذا التعديل يف املستقبل .مل يكن لهذا التعديل أي تأثري عىل البيانات
املالية للرشكة.
املعيار الدويل للتقارير املالية  7االدوات املالية :اإلفصاحات  -عقود الخدمات
يوضح التعديل أن عقد الخدمات الذي يتضمن أتعاباً ميكن أن ميثل سيطرة مستمرة عىل أصل مايل .ويجب عىل املنشأة تقييم
طبيعة األتعاب والرتتيب مقابل اإلرشادات املتعلقة بالسيطرة املستمرة الواردة يف املعيار الدويل للتقارير املالية  7لغرض تقييم
ما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة أم ال .كام يجب تقييم عقود الخدمات لتحديد تلك العقود التي تشكل سيطرة مستمرة عىل أن
يتم ذلك بأثر رجعي .عىل الرغم من ذلك ،فال توجد رضورة لعرض اإلفصاحات املطلوبة ألية فرتة تبدأ قبل الفرتة السنوية التي
تقوم فيها املنشأة بتطبيق التعديالت ألول مرة.
تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل  – 1مبادرة اإلفصاح
توضح التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل  1املتطلبات الحالية ملعيار املحاسبة الدويل  1دون إدخال أي تغيريات جوهرية
عليها .توضح التعديالت ما ييل:
·متطلبات التأثري املادي من معيار املحاسبة الدويل 1
·أنه ميكن الفصل بني البنود املحددة يف بيان (بيانات) الدخل والدخل الشامل اآلخر وبيان املركز املايل
·أن الرشكات تتمتع باملرونة يف الرتتيب عند عرض االيضاحات حول البيانات املالية
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·أن الحصة يف الدخل الشامل اآلخر للرشكات الزميلة ورشكات املحاصة املحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق امللكية يجب
عرضها بصورة مجمعة يف بند فردي واحد ،وتوزيعها بني هذه البنود التي سوف – أو لن – يعاد تصنيفها الحقاً إىل بيان
الدخل.
فضال عن ذلك ،توضح التعديالت املتطلبات التي ترسي عند عرض بنود اإلجاميل الفرعي اإلضافية يف بيان املركز املايل وبيانات
الدخل والدخل الشامل اآلخر .ال يوجد لهذه التعديالت أي تأثري عىل البيانات املالية للرشكة.
 - 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

قامت الرشكة بتطبيق السياسات املحاسبية املبينة أدناه بثبات لجميع الفرتات املعروضة يف هذه البيانات املالية ،باستثناء ما هو مبني يف إيضاح ( 2هـ).
.أ ممتلكات وآالت ومعدات
تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ،بالصايف بعد االستهالك املرتاكم والخسائر املرتاكمة لالنخفاض يف القيمة ،إن وجدت .تتضمن
هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من أحد بنود املمتلكات واآلالت واملعدات وتكاليف االقرتاض ملرشوعات اإلنشاء طويلة األجل
إذا تم الوفاء مبعايري التحقق .إذا كان من املطلوب استبدال أجزاء جوهرية من املمتلكات واآلالت واملعدات عىل فرتات زمنية
فاصلة ،تقوم الرشكة باستهالكها بصورة منفصلة استناداً إىل أعامرها اإلنتاجية املحددة .وكذلك ،عند إجراء فحص أسايس ،فإنه
يتم إدراج تكلفته ضمن القيمة الدفرتية للممتلكات واآلالت واملعدات كاستبدال عند الوفاء مبعايري التحقق .تدرج كافة تكاليف
اإلصالح والصيانة األخرى يف بيان الدخل عند تكبدها.
ال يتم إدراج االستهالك يف بيان األرباح أو الخسائر عىل أساس القسط الثابت عىل مدى العمر اإلنتاجي املقدر لكل جزء من بند
املمتلكات واآلالت واملعدات .يتم استهالك املوجودات املؤجرة عىل مدى مدة عقد اإليجار أو أعامرها اإلنتاجية أيهام أقرص ما مل
يكن من املؤكد بصورة معقولة أن الرشكة سوف تحصل عىل امللكية يف نهاية مدة عقد اإليجار.
فيام ييل األعامر اإلنتاجية التقديرية للسنة الحالية واملقارنة:
 25سنة
 25سنة
 25سنة
 5سنوات
 25سنة
 5إىل  15سنة

خزانات وخطوط أنابيب ومستودعات
آالت ومكائن
مباين ومرافق
سيارات ومعدات انتقال
قطع غيار احتياطية
موجودات أخرى مكتملة

ال يتم احتساب استهالك عىل األرض ملك حر واملوجودات قيد اإلنشاء.
تتم مراجعة القيم التخريدية واألعامر اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات يف نهاية كل سنة مالية وتعديلها عىل أساس
مستقبيل ،متى كان ذلك مناسباً.
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تدرج بنود املمتلكات واملعدات قيد اإلنشاء لغرض اإلنتاج أو ألغراض إدارية أو ألغراض مل تحدد بعد بالتكلفة ناقصاً أي خسارة
محققة من انخفاض القيمة .يبدأ استهالك هذه املوجودات عىل نفس أساس استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات عندما تصبح
هذه املوجودات جاهزة لالستخدام املعدة له.
إن بند املمتلكات واملعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئياً يتم عدم تحققه عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية
مستقبلية من استخدامه أو بيعه .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم تحقق األصل (املحتسبة بالفرق بني صايف متحصالت
البيع والقيمة الدفرتية لألصل) يف بيان األرباح أو الخسائر عند عدم تحقق األصل.
.بعقود التأجري
إن تحديد ما إذا كان ترتيب معني هو ترتيب تأجريي أو يحتوي عىل إيجار يستند إىل طبيعة هذا الرتتيب ويتطلب تقييم ما إذا
كان استيفاء هذا الرتتيب يعتمد عىل استخدام أصل أو موجودة محددة أم أن الرتتيب يحول الحق يف استخدام األصل ،حتى إذا
مل يتم تحديد ذلك الحق رصاح ًة يف الرتتيب.
الرشكة كمستأجر
يتم تصنيف عقد التأجري يف تاريخ البدء كعقد تأجري متوييل أو كعقد تأجري تشغييل .إن عقد التأجري الذي يتم مبوجبه تحويل كافة
املخاطر واملزايا التي ترتبط بامللكية يتم تصنيفه كعقد تأجري متوييل.
إن عقود التأجري التموييل يتم رسملتها يف بداية عقد التأجري بالقيمة العادلة لألصل املستأجر ،أو يتم رسملتها بالقيمة الحالية
للحد األدىن من دفعات التأجري إذا كانت أقل .يتم توزيع مدفوعات التأجري بني مرصوفات التمويل وخفض التزام التأجري بحيث
تحقق معدالً ثابتًا من الفائدة عىل الرصيد املتبقي من االلتزام .تحمل مرصوفات التمويل مبارشة عىل اإليرادات.
يتم استهالك األصل املؤجر عىل مدى العمر اإلنتاجي لألصل .ومع ذلك ،يف حالة عدم وجود تأكيد معقول بأن الرشكة سوف تحصل
عىل امللكية يف نهاية فرتة عقد التأجري ،يتم استهالك األصل عىل مدى العمر اإلنتاجي املقدر أو فرتة التأجري أيهام أقرص.
إن عقود التأجري التي يحتفظ املؤجر مبوجبها بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل يتم تصنيفها كعقود تأجري تشغييل .يتم تسجيل
مدفوعات عقود التأجري التشغييل كمرصوف يف بيان الدخل عىل أساس القسط الثابت عىل مدى فرتة عقد التأجري.
الرشكة كمؤجر
يتم تصنيف عقود التأجري التي ال تقوم الرشكة مبوجبها بتحويل كافة املخاطر واملزايا الهامة مللكية األصل كعقود تأجري تشغييل.
يتم إضافة التكاليف املبارشة املبدئية املتكبدة يف التفاوض عىل عقد التأجري التشغييل إىل القيمة الدفرتية لألصل املؤجر وتدرج
عىل مدى فرتة عقد التأجري عىل نفس األسس التي يتم بها إدراج إيرادات التأجري .تدرج اإليجارات املحتملة كإيرادات يف فرتة
اكتسابها.
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.جاستثامرات يف رشكات زميلة
يتم املحاسبة عن استثامر الرشكة يف رشكتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية املحاسبية .إن الرشكة الزميلة هي الرشكة
التي متارس عليها الرشكة تأثرياً ملموساً .والتأثري امللموس هو القدرة عىل املشاركة يف قرارات السياسات املالية والتشغيلية للرشكة
املستثمر فيها ولكن دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشرتكة عىل تلك السياسات.
وفقاً لطريقة حقوق امللكية ،يسجل االستثامر يف الرشكة الزميلة بالتكلفة .ويتم تعديل القيمة الدفرتية لالستثامر ليك يتم إدراج
التغريات يف حصة الرشكة من صايف موجودات الرشكة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالرشكة الزميلة يف
القيمة الدفرتية لالستثامر وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض يف القيمة.
يعكس بيان الدخل حصة الرشكة يف نتائج عمليات تشغيل الرشكة الزميلة .يتم عرض أي تغري يف اإليرادات الشاملة األخرى لتلك
الرشكات املستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للرشكة .إضافة إىل ذلك ،عند حدوث تغيري يتم إدراجه مبارشة يف
حقوق ملكية الرشكة الزميلة ،تقيد الرشكة حصتها يف أي تغريات ويتم اإلفصاح عن هذه الحصة ضمن بيان التغريات يف حقوق
امللكية ،متى كان ذلك مناسباً .يتم استبعاد األرباح والخسائر غري املحققة الناتجة من املعامالت بني الرشكة والرشكة الزميلة مبقدار
حصة الرشكة يف الرشكة الزميلة.
يتم إعداد البيانات املالية للرشكة الزميلة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب ،وبالتايل ،يتم إجراء تعديالت لتعكس تأثري أي معامالت
أو أحداث هامة تحدث يف الفرتة ما بني هذا التاريخ وتاريخ البيانات املالية للرشكة .عند الرضورة ،يتم إجراء التعديالت لتتامىش
السياسات املحاسبية مع تلك املستخدمة من قبل الرشكة.
تخفض توزيعات األرباح املستلمة من رشكات زميلة من القيمة الدفرتية لالستثامر.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تحدد الرشكة ما إذا كان من الرضوري تحقيق خسارة انخفاض يف قيمة استثامر الرشكة يف
رشكتها الزميلة .تحدد الرشكة بتاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي عىل أن االستثامر يف الرشكة الزميلة قد
انخفضت قيمته .فإذا ما وجد ذلك الدليل ،تقوم الرشكة باحتساب مبلغ االنخفاض يف القيمة بالفرق بني املبلغ املمكن اسرتداده
للرشكة الزميلة وقيمتها الدفرتية وتدرج الخسارة بعد ذلك كـ «حصة يف ربح رشكة زميلة» يف بيان األرباح أو الخسائر.
عند فقدان التأثري امللموس عىل الرشكة الزميلة ،تقوم الرشكة بقياس وإدراج أي استثامر متبقٍّ بقيمته العادلة .يتم إدراج أي فرق
بني القيمة الدفرتية للرشكة الزميلة عند فقد التأثري امللموس والقيمة العادلة لالستثامر املتبقي واملتحصالت من البيع يف بيان الدخل.
.دمخزون
يتم تقييم املنتجات املكررة بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها ،أيهام أقل .تحتسب التكلفة عىل أساس كل منتج عىل حدة
باستخدام تكلفة النفط الخام والغاز الطبيعي الذي يتم توريده مع توزيع تكاليف املعالجة واملرصوفات غري املبارشة لكل منتج
استناداً إىل القيمة السوقية ذات الصلة .يتمثل صايف القيمة املمكن تحقيقها يف أسعار البيع وفقاً التفاقية التوريد مع الرشكة األم
(انظر إيضاح  )1ناقصاً كافة التكاليف املقدّرة لإلمتام والتكاليف الالزمة للبيع.
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يتم تقييم قطع الغيار واملواد واللوازم ،التي تستخدم بصفة رئيسية يف العمليات ،بالتكلفة وصايف القيمة املمكن تحقيقها ،أيهام
أقل .يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح للتكلفة .يتم تكوين مخصص ألي بنود بطيئة الحركة عندما يكون
رضوريا ويتم تسجيله ضمن بيان األرباح أو الخسائر.
يتم تقييم النفط الخام واملواد املحفزة واملواد الكياموية واملخزون اآلخر بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها ،أيهام أقل بعد
احتساب املخصص املالئم ألي بنود متقادمة أو بطيئة الحركة .يستند صايف القيمة املمكن تحقيقها إىل تكلفة االستبدال املقدّرة.
.همرصوفات مؤجلة
تتكون املرصوفات املؤجلة بصورة رئيسية من املواد املحفزة وتطفأ عىل أساس القسط الثابت عىل مدى أعامرها اإلنتاجية املقدرة.
.واألدوات املالية
i.iاملوجودات املالية واملطلوبات املالية غري املشتقة – االعرتاف واالستبعاد
تقوم الرشكة بتصنيف املوجودات واملطلوبات املالية غري املشتقة إىل القروض واملدينني واملطلوبات األخرى عىل التوايل.
تقوم الرشكة مبدئيا بإثبات القروض واملدينني يف التاريخ الذي نشأت فيه .يتم إثبات جميع املوجودات املالية األخرى مبدئيا
بتاريخ املتاجرة ،وهو التاريخ الذي تصبح فيه الرشكة طرفا يف األحكام التعاقدية لألداة.
كام تقوم الرشكة باستبعاد املوجودات املالية يف حال انتهاء الحقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من املوجودات أو يف حال
قيام الرشكة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية التعاقدية يف معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر ومزايا ملكية األصل املايل.
تقاس املطلوبات املالية األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً أي تكاليف معاملة مرتبطة بها مبارشة .الحقاً لالعرتاف املبديئ،
تقاس هذه املطلوبات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل.
تقوم الرشكة باستبعاد االلتزام املايل عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهائها.
تتم املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم إدراج صايف القيمة يف بيان املركز املايل فقط عندما يكون للرشكة الحق القانوين
للقيام بذلك عن املبالغ املعرتف بها ولديها النية إما للتسوية عىل أساس الصايف أو بيع املوجودات وتسوية املطلوبات يف نفس الوقت.
ال متتلك الرشكة أي موجودات مالية مشتقة.

68

شركة البترول الوطنية الكويتية

التقرير السنوي

2017 / 2016

iiiiاملوجودات املالية غري املشتقة – القياس
القروض واألرصدة املدينة
بتاريخ بيان املركز املايل ،فإن املوجودات املالية غري املشتقة املصنفة إىل فئة القروض واألرصدة املدينة تتكون من النقد والنقد املعادل
واألرصدة املدينة من الرشكة األم ومدينون تجاريون واملستحق من أطراف ذات صلة وأرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدماً.
إن القروض واألرصدة املدينة هي موجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو ميكن تحديدها وهي غري متداولة يف سوق نشط .يتم
إثبات تلك املوجودات مبدئيا بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معامالت مرتبطة بها مبارشة .والحقا للتسجيل املبديئ يتم قياس
القروض واملدينني بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل ،ناقصاً خسائر االنخفاض يف القيمة (إيضاح ( 3ز)).
النقد والنقد املعادل
يتكون النقد والنقد املعادل من النقد يف الصندوق ولدى البنوك وودائع تحت الطلب ذات فرتات استحقاق أصيل ملدة ثالثة
أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع.
iiiiiاملطلوبات املالية غري املشتقة – القياس
يتم االعرتاف باملطلوبات املالية غري املشتقة مبدئيا بالقيمة العادلة ناقصاً إىل تكاليف املعامالت املتعلقة بها مبارشة .الحقاً
لالعرتاف املبديئ ،يتم قياس هذه املطلوبات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية.
بتاريخ بيان املركز املايل ،تتكون املطلوبات املالية غري املشتقة املصنفة إىل فئة املطلوبات املالية األخرى من القروض ألجل والتمويل
املستلم من الرشكة األم واملستحق إىل طرف ذي صلة ودائنون تجاريون وتوزيعات أرباح مستحقة الدفع وأرصدة دائنة أخرى ومستحقات.
ivivرأس املال
يتم تصنيف رأس املال كحقوق ملكية.
.زاالنخفاض يف القيمة
األصل املايل
يتم مراجعة األصل املايل الذي ال يتم إدراجه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتاريخ كل بيان مركز مايل لتحديد ما
إذا كان هناك دليل موضوعي عىل االنخفاض يف القيمة .يتم اعتبار األصل املايل منخفض القيمة يف حال وجود دليل موضوعي
يشري إىل وقوع خسارة بعد التحقق املبديئ لألصل ،وأن هذه الخسارة لها تأثري سلبي عىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
لألصل والتي ميكن تقديرها بشكل موثوق فيه.
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ميكن أن يتضمن الدليل املوضوعي عىل انخفاض قيمة املوجودات املالية اإلخفاق أو التقصري من جانب املدين أو إعادة هيكلة
املبلغ املستحق للرشكة وفقا لرشوط ال تأخذها الرشكة بعني االعتبار أو بخالف ذلك ،مؤرشات تدل عىل إفالس املدين أو املصدر
أو التغريات السلبية يف حالة دفع املقرتضني أو املصدرين.
يتم احتساب خسارة االنخفاض يف قيمة األصل املايل الذي يقاس بالتكلفة املطفأة عىل أساس الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة مبعدل الفائدة الفعيل األصيل .يتم تكوين مخصص لالنخفاض يف القيمة
عند وجود دليل موضوعي عىل عدم قدرة الرشكة عىل تحصيل كامل املبالغ املستحقة .يتم تحديد مبلغ مخصص معني بالفرق
بني القيمة الدفرتية والقيمة املسرتدة لألصل.
يتم إثبات الخسائر يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ويتم عكسها يف مخصص لألرصدة املدينة .يف حال وقوع
أحداث الحقة (أي :السداد من قبل املدين) تؤدي إىل انخفاض خسارة االنخفاض يف القيمة؛ يتم عكس االنخفاض يف خسارة
االنخفاض يف القيمة يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
املوجودات غري املالية
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية للرشكة بتاريخ كل بيان مركز مايل لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل عىل
انخفاض القيمة .فإذا وجد هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لألصل .بالنسبة للموجودات غري امللموسة التي لها
أعامر غري محددة أو التي ليست متاحة لالستخدام ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد كل سنة يف نفس الوقت .يتم إثبات خسارة
االنخفاض يف القيمة إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة له تتجاوز قيمته القابلة لالسرتداد.
متثل القيمة القابلة لالسرتداد لألصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة له القيمة األعىل بني القيمة التشغيلية والقيمة العادلة لألصل
ناقصاً تكاليف البيع .عند تقدير القيمة التشغيلية ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها الحالية باستخدام
سعر خصم يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للامل واملخاطر املحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد التابعة له.
وبغرض اختبار االنخفاض يف القيمة ،فإن املوجودات التي ال ميكن اختبارها بصورة فردية يتم تجميعها يف مجموعات أصغر
بالنسبة للموجودات التى تنتج تدفقات نقدية من االستخدام املستمر والتي تكون مستقلة بشكل كبري عن التدفقات النقدية
للموجودات األخرى أو وحدة إنتاج النقد.
يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة يف األرباح أو الخسائر .بتاريخ كل بيان مركز مايل ،يتم قياس خسارة االنخفاض يف القيمة
املعرتف بها يف فرتات سابقة لتحديد أي مؤرشات تدل عىل نقص الخسارة أو انتفاء وجودها .يتم عكس خسائر االنخفاض يف
القيمة يف حال وجود تغري ىف التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسرتداد .يتم عكس خسارة انخفاض القيمة فقط إىل
املدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفرتية لألصل عن القيمة الدفرتية التى كان سيتم تحديدها ،بالصايف بعد االستهالك أو اإلطفاء،
يف حال عدم االعرتاف بخسائر االنخفاض يف القيمة.
يتم االعرتاف بعكس خسارة االنخفاض يف القيمة مبارشة يف األرباح أو الخسائر.
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.حمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
تلتزم الرشكة مبكافأة نهاية الخدمة للموظفني وف ًقا لقانون القطاع النفطي وقانون العمل.
املوظفون الكويتيون
إن حقوق التقاعد والحقوق االجتامعية األخرى الخاصة باملوظفني الكويتيني يتم تغطيتها حسب أنظمة املؤسسة العامة للتأمينات
االجتامعية والتي يتم مبوجبها تحصيل اشرتاكات شهرية من الرشكة والعاملني عىل أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب .يتم
تحميل حصة الرشكة من املساهامت يف هذا النظام ،وهو نظام تقاعدي ذو مساهامت محددة ،عىل األرباح أو الخسائر يف السنة
التي تتعلق بها .يتم استحقاق الفرق بني قانون العمل يف قطاع األعامل النفطية وقانون العمل للموظفني الكويتيني.
املوظفون األجانب
يستحق املوظفون األجانب مكافأة نهاية خدمة وفقاً لنصوص قانون العمل الكويتي عىل أساس فرتات الخدمة املرتاكمة وآخر
راتب والعالوات املدفوعة األخرى .لقد تم عمل مخصص لهذا االلتزام غري املمول والذي ميثل خطة تقاعدية ذات منافع محددة،
واحتسب عىل افرتاض إنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ بيان املركز املايل.
.طاملعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل املعامالت املقومة بعمالت أجنبية إىل الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الرصف السائدة بتاريخ املعاملة .يتم تحويل
املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان املركز املايل إىل الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الرصف السائدة
بتاريخ بيان املركز املايل .يتم إدراج الفروق الناتجة عن التحويل يف األرباح أو الخسائر.
يتم تحويل املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها عىل أساس التكلفة التاريخية بالعمالت
األجنبية باستخدام أسعار الرصف السائدة بتاريخ املعاملة.
يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إىل الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الرصف السائدة يف تاريخ بيان املركز املايل.
كام يتم تحويل إيرادات ومصاريف العمليات األجنبية إىل الدينار الكويتي وفقاً ألسعار الرصف يف تواريخ املعامالت.
يتم إثبات فروق العمالت األجنبية يف الدخل الشامل اآلخر ،ويتم عرضها يف احتياطي ترجمة العملة األجنبية باستثناء أن يتم
توزيع فرق التحويل عىل حصة غري مسيطرة.
.يموجودات محتفظ بها بغرض البيع
يتم عرض املوجودات املصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع بشكل منفصل يف بيان املركز املايل وتدرج بالقيمة الدفرتية أو القيمة
العادلة أيهام أقل ناقصاً تكلفة البيع ،ويتوقف احتساب استهالك لها .تعرض املوجودات واملطلوبات املصنفة كمحتفظ بها بغرض
البيع يف املوجودات املتداولة واملطلوبات املتداولة يف بيان املركز املايل.
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.كمخصصات
يسجل املخصص عندما يكون عىل الرشكة التزام حايل (قانوين أو استداليل) نتيجة لحدث سابق ويكون من املرجح أن يتطلب
ذلك تدفقاً صادراً للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير موثوق ملبلغ االلتزام .يتم عرض
املرصوف املتعلق بأي مخصصات يف األرباح أو الخسائر بالصايف بعد أي اسرتداد .إذا كان تأثري القيمة الزمنية للامل جوهر ًيا ،يتم
خصم املخصصات باستخدام معدالت تعكس املخاطر املتعلقة بااللتزام ،حيثام لزم األمر .إذا تم استخدام الخصم ،يتم تسجيل
الزيادة يف املخصص بسبب مرور الوقت كتكاليف متويل.
.لتكاليف االقرتاض
تكاليف االقرتاض التي تتعلق مبارشة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج مرشوع رأساميل مؤهل قيد اإلنشاء ،يتم رسملتها وإضافتها إىل
تكاليف املرشوع خالل فرتة اإلنشاء حتى يصبح األصل جاه ًز لالستخدام املزمع له ،أي عندما ُيصبح قاد ًرا عىل اإلنتاج .حيثام يتم
اقرتاض األموال من أجل متويل مرشوعُ ،يثل املبلغ املرسمل تكاليف االقرتاض الفعلية املتكبدة .يف حال وجود فائض من األموال
املقرتضة لتمويل مرشوع لفرتة زمنية قصرية ،فإن الدخل الناتج عن هذه االستثامرات قصرية األجل يتم رسملته ً
أيضا واستقطاعه
من إجاميل تكاليف االقرتاض املرسملة .إذا تم استخدام أموال كجزء من قروض عامة لتمويل مرشوع ،يتم احتساب املبلغ املرسمل
باستخدام املتوسط املوزون للمعدالت املطبقة عىل قروض الرشكة العامة ذات الصلة خالل السنة .يتم تسجيل كافة القروض
األخرى يف حساب األرباح أو الخسائر كتكاليف متويل يف الفرتة التي تم تكبدها فيها.
تتحقق تكلفة االقرتاض يف بيان األرباح أو الخسائر عن كافة األدوات التي تحمل فائدة عىل أساس معدل الفائدة الفعلية .يتضمن
الحساب كافة الرشوط التعاقدية لالدوات املالية باإلضافة إىل أية عمولة أو تكاليف متزايدة ترتبط مبارشة باألداة وتشكل جزءاً
ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية ،ولكن ليس خسائر االئتامن املستقبلية.
.متحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات إىل الحد الذي يكون فيه تدفق املنافع االقتصادية إىل الرشكة محتم ًال وميكن قياس اإليرادات بصورة موثوق منها
برصف النظر عن موعد السداد .يتم قياس اإليرادات وفقاً للقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق ،مع أخذ رشوط السداد
املحددة تعاقد ًيا يف االعتبار باستثناء الرضائب أو الرسوم.
تتحقق اإليرادات من بيع املنتجات املكررة وغاز النفط املسال يف بيان األرباح أو الخسائر عندما يتم نقل املخاطر واملزايا الهامة للملكية إىل املشرتي.
ال يتم تحقق اإليرادات عند وجود عدم تأكد جوهري فيام يتعلق باسرتداد املقابل املستحق أو التكاليف املرتبطة بها أو العائد املحتمل للسلع.
تستحق إيرادات الفوائد عىل أساس زمني بالرجوع إىل أصل املبلغ القائم ووفقاً ملعدل الفائدة الفعيل املطبق.
.ناملعايري والتفسريات التي مل يتم تطبيقها بعد
رس بعد يف  31مارس  ،2017ومل يتم تطبيقها عند
صدر عدد من املعايري الجديدة والتعديالت عىل املعايري والتفسريات التي مل ت ِ
إعداد هذه البيانات املالية .من بني هذه اإلصدارات ،من املحتمل أن يكون للمعايري التالية تأث ٌري عىل النتائج املالية للرشكة .تخطط
الرشكة لتطبيق هذه املعايري عند رسيانها.
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•صدر «تفسري لجنة تفسريات املعايري الدولية للتقارير املالية  22املعامالت بالعمالت األجنبية واملقابل املدفوع مقد ًما» يف شهر
ديسمرب  ،2016ويعالج كيفية تحديد تاريخ املعاملة ألغراض تحديد سعر الرصف املستخدم عند التحقق املبديئ للموجودات ذات
الصلة أو املصاريف أو اإليرادات (أو أي جزء منها) من استبعاد املوجودات أو املطلوبات غري النقدية الناتجة من دفع او استالم
املقابل مقد ًما بعملة أجنبية .يرسي تفسري لجنة تفسريات املعايري الدولية للتقارير املالية  22عىل الفرتات السنوية التي تبدأ يف
أو بعد  1يناير  ،2018مع السامح بالتطبيق املبكر .تعمل الرشكة عىل تقييم التأثري املحتمل لهذا التفسري عىل بياناتها املالية.
•تم التعديل عىل املعيار الدويل للتقارير املالية  - 2معامالت املدفوعات باألسهم يف شهر يونيو  2016بتصنيف وقياس
معامالت املدفوعات باألسهم .تقدم التعديالت متطلبات املحاسبة لتأثريات رشوط االستحقاق وعدم االستحقاق عىل قياس
املدفوعات التي تتم تسويتها نقداً واملدفوعات باألسهم؛ ومعامالت املدفوعات باألسهم ذات خاصية صايف التسوية بالنسبة
اللتزامات احتجاز الرضيبة؛ والتعديل عىل بنود ورشوط املدفوعات باألسهم والذي ميكن أن يرتتب عليه تغيري تصنيف
املعاملة من معاملة تتم تسويتها نقداً إىل معاملة تتم تسويتها باألسهم .ترسي التعديالت عىل الفرتات السنوية التي تبدأ يف
أو بعد  1يناير  2018مع السامح بالتطبيق املبكر .تعمل الرشكة عىل تقييم التأثري املحتمل لهذا املعيار عىل بياناتها املالية.
•معيار املحاسبة الدويل  7بيان التدفقات النقدية ،تم تعديله يف شهر يناير  2016مببادرة اإلفصاح .يتطلب التعديل من
املنشآت تقديم مطابقة للتدفقات النقدية التمويلية يف بيان التدفقات النقدية لألرصدة االفتتاحية والختامية للمطلوبات
الناتجة عن األنشطة التمويلية (باستثناء أرصدة حقوق امللكية) يف بيان املركز املايل .ترسي التعديالت عىل الفرتات السنوية
التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  2017مع السامح بالتطبيق املبكر .تعمل الرشكة عىل تقييم التأثري املحتمل من تطبيق
التعديالت عىل هذا املعيار عىل بياناتها املالية.
•صدر املعيار الدويل للتقارير املالية  16عقود التأجري يف شهر يناير  ،2016ويستبدل التعليامت الحالية لعقود التأجري مبا
فيها معيار املحاسبة الدويل  17عقود التأجري وتفسري لجنة تفسريات املعايري الدولية  4تحديد ما إذا كانت الرتتيبات تحتوي
عىل عقود تأجري وتفسري لجنة التفسريات الدامئة  15عقود التأجري التشغييل – الحوافز وتفسري لجنة التفسريات الدامئة 27
تقييم وجود املعامالت التي تأخذ الشكل القانوين لعقد التأجري .يعمل املعيار عىل إلغاء منوذج املحاسبة املزدوجة عىل عقود
التأجري والذي مييز بني عقود التأجري التموييل ضمن امليزانية العمومية وعقود التأجري التشغييل خارج امليزانية العمومية.
ً
مسجل ضمن امليزانية العمومية يكون مامث ًال لطريقة املحاسبة الحالية عىل عقود التأجري
منوذجا فرد ًيا
وبدالً من ذلك ،يوجد
ً
التموييل .تظل محاسبة املؤجر مشابهة للمامرسة الحالية – أي أن املؤجر يستمر بتصنيف عقود التأجري كعقود تأجري متوييل
وتشغييل .يرسي هذا املعيار عىل الفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير ُ .2019يسمح بالتطبيق املبكر عىل املنشآت
التي تقوم بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  15اإليرادات من العقود مع العمالء .تعمل الرشكة عىل تقييم التأثري
املحتمل من تطبيق هذا املعيار عىل بياناتها املالية.
•صدر املعيار الدويل للتقارير املالية  9األدوات املالية يف شهر يوليو  ،2014ويستبدل التوجيهات الحالية الواردة يف معيار املحاسبة
الدويل  39األدوات املالية :التحقق والقياس .يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  9التوجيهات املعدلة بشأن تصنيف وقياس
األدوات املالية ،مبا يف ذلك النموذج الجديد لخسارة االئتامن املتوقعة وذلك الحتساب االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية
واملتطلبات الجديدة ملحاسبة التحوط العامة .كام يحمل أيضا هذا املعيار توجيهات تحقق واستبعاد األدوات املالية من معيار
املحاسبة الدويل  .39يرسي املعيار الدويل للتقارير املالية  9للفرتات املحاسبية السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  ،2018مع
السامح بالتطبيق املبكر .تعمل الرشكة عىل تقييم التأثري املحتمل من تطبيق هذا املعيار عىل بياناتها املالية.
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•صدر املعيار الدويل للتقارير املالية  - 15اإليرادات من العقود مع العمالء يف شهر مايو  ،2014ويضع منهجية شاملة لتحديد
ما إذا كان تم تحقق اإليرادات أم ال ومقدارها وتوقيتها .يحل املعيار محل التوجيهات الحالية املتعلقة بتحقق اإليرادات .إن
املبدأ األسايس للمعيار الجديد هو أنه يتعني عىل املنشأة تحقيق اإليرادات بحيث تصف نقل البضائع والخدمات إىل العمالء
مبا يعكس املقابل الذي تتوقع املنشأة استالمه لقاء هذه البضائع والخدمات .نتج عن املعيار الجديد تحسني اإلفصاحات عن
اإليرادات ،ويقدم توجيهات للمعامالت التي مل يتم معالجتها ساب ًقا بصورة شاملة ،ويحسن التوجيهات املتعلقة بالرتتيبات
ذات العنارص املتعددة .يرسي املعيار الدويل للتقارير املالية  15للفرتات املحاسبية السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير
 ،2018مع السامح بالتطبيق املبكر .تعمل الرشكة عىل تقييم التأثري املحتمل من تطبيق هذا املعيار عىل بياناتها املالية.
 - 4الإيرادات

منتجات مكررة
غاز النفط املسال
مبيعات التسويق املحيل

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

4,939,792
1,634,868
247
6,574,907

5,211,711
1,532,133
307
6,744,151

 - 5تكلفة املبيعات

تكلفة النفط الخام والغاز
تكاليف موظفني
تكاليف أخرى
إطفاء (إيضاح )10
استهالك (إيضاح )8

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

5,725,714
263,904
177,438
16,097
47,098
6,230,251

5,955,684
263,967
163,592
14,722
41,535
6,439,500

تتضمن تكلفة املبيعات مبلغ  122ألف دينار كويتي ( 131 :2016ألف دينار كويتي) والذي ميثل تكلفة الخدمات واملنتجات التكميلية
املتعلقة بالتسويق املحيل.
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 - 6م�صروفات عمومية و�إدارية

تكاليف موظفني
تكاليف أخرى
استهالك (إيضاح )9
اسرتداد املرصوفات العامة للتسويق املحيل من الرشكة األم (إيضاح )14

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

135,971
34,555
1,892
)(18,545
153,873

134,432
30,860
1,733
)(18,896
148,129

� - 7إيرادات �أخرى

ربح من استبعاد مواد خردة
ربح من بيع مواد محفزة
اسرتداد تأمني
أخرى

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

857
5,866
5,061
11,784

1,238
607
3,644
5,489

 - 8املخ�ص�صات – بال�صايف
2017
ألف دينار
كويتي
مخصص مطالبات قانونية
مخصص التزام استبعاد موجودات
خسارة انخفاض قيمة موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع
(إيضاح )16
مخصص انتفت الحاجة إليه

3,200
2,500
14,908
)(10,809
9,799
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قطع غيار
احتياطية
ألف دينار
كويتي
38,903
1,443
)(589
39,757

16,540
2,505
)(237
18,808

سيارات
ومعدات انتقال
ألف دينار
كويتي
4,706
57
)(182
)(5
4,576

4,640
34
)(182
)(5
4,487

أرايض ملك حر
ومباين ومرافق
ألف دينار
كويتي
224,822
8,315
)(2
)(17,475
215,660

190,185
1,985
)(2
)(16,218
175,950

39,710

آالت ومكائن
ألف دينار
كويتي
2,139,674
125,805
)(488
)(147,307
2,117,684

1,528,930
35,918
)(488
)(119,848
1,444,512

673,172

خزانات
وخطوط أنابيب
ومستودعات
ألف دينار
كويتي
التكلفة:
809,754
الرصيد يف  1أبريل 2016
اإلضافات
23,213
التحويالت
)(4,068
االستبعادات
موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع (إيضاح (68,904) )16
759,995
الرصيد يف  31مارس 2017

االستهالك املرتاكم وخسائر االنخفاض يف
القيمة
725,380
الرصيد يف  1أبريل 2016
10,242
املحمل للسنة
)(4,068
متعلق باالستبعادات
موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع (إيضاح (60,969) )16
670,585
الرصيد يف  31مارس 2017

للسنة المنتهية في  31مارس 2017

موجودات قيد
اإلنشاء
ألف دينار
كويتي
2,739,852
2,098,881
)(157,390
4,681,343

-

89

 - 9ممتلكات و�آالت ومعدات

املجموع
ألف دينار
كويتي
5,957,711
2,100,324
)(4,740
)(234,280
7,819,015

2,465,675
50,684
)(4,740
)(197,277
2,314,342

20,949

القيمة الدفرتية
يف  31مارس 2017
4,681,343

89,410

5,504,673
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املجموع
ألف دينار
كويتي
4,601,679
1,356,800
)(768
5,957,711

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

3,492,036

موجودات قيد
اإلنشاء
ألف دينار
كويتي
1,689,403
1,353,785
)(303,336
2,739,852

-

2,739,852

قطع غيار
احتياطية
ألف دينار
كويتي
35,888
3,015
38,903

14,229
2,311
16,540

22,363

سيارات
ومعدات انتقال
ألف دينار
كويتي
4,722
)(16
4,706

4,629
27
)(16
4,640

66

أرايض ملك حر
ومباين ومرافق
ألف دينار
كويتي
211,843
12,979
224,822

188,464
1,721
190,185

34,637

آالت ومكائن
ألف دينار
كويتي
1,885,626
254,800
)(752
2,139,674

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

610,744

خزانات
وخطوط أنابيب
ومستودعات
ألف دينار
كويتي

774,197
35,557
809,754

718,570
6,810
725,380

84,374

التكلفة:
الرصيد يف  1أبريل 2015
اإلضافات
التحويالت
االستبعادات
الرصيد يف  31مارس 2016

االستهالك املرتاكم وخسائر االنخفاض يف القيمة
الرصيد يف  1أبريل 2015
املحمل للسنة
متعلق باالستبعادات
الرصيد يف  31مارس 2016

القيمة الدفرتية
يف  31مارس 2016

تتضمن األرايض ملك حر واملباين واملرافق مبلغ  422,484دينار كويتي ( 422,484 :2016دينار كويتي) ميثل األرض ملك حر .تتضمن املوجودات قيد
اإلنشاء مبلغ  1,264,887ألف دينار كويتي ومبلغ  2,751,228ألف دينار كويتي ( :2016مبلغ  523,860ألف دينار كويتي ومبلغ  1,666,842ألف دينار
كويتي) يتعلق مبرشوع مصفاة الزور ومرشوع الوقود البيئي عىل التوايل .خالل السنة ،قامت الرشكة برسملة تكاليف االقرتاض مببلغ  28,895دينار كويتي
( :2016ال يشء) تتعلق مبرشوع الوقود البيئي.

رشكة البرتول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
دولة الكويت
إيضاحات حول البيانات المالية

للسنة المنتهية في  31مارس 2017

تم إجراء اختبار انخفاض القيمة من قبل اإلدارة لكل وحدة إنتاج النقد محددة باستثناء مرشوع مصفاة الزور والقيمة املستخدمة أعىل
من القيمة الدفرتية لوحدة إنتاج النقد .خالل السنة ،قامت الرشكة األم بتأسيس رشكة تابعة مملوكة بنسبة  ،% 100هي الرشكة الكويتية
للصناعات البرتولية املتكاملة ش.م.ك .مبوجب تأسيس الرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة ،وافق مجلس إدارة الرشكة األم
عىل تحويل كافة املوجودات واملطلوبات املتعلقة مبرشوع مصفاة الزور والرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة بالقيمة الدفرتية
اعتبا ًرا من  1مايو  .2017وبناء عليه ،مل يتم إجراء أي اختبار انخفاض يف القيمة تفصييل خالل الفرتة ،حيث تعتقد اإلدارة أن الرشكة لن
تتعرض ألي انخفاض يف القيمة ،إن وجد.
تم توزيع مرصوف االستهالك كام ييل:

تكلفة مبيعات منتجات مكررة (إيضاح )5
مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )6
تكاليف التسويق املحيل
املحمل عىل بيان األرباح أو الخسائر للرشكة
املح ّمل عىل الرشكة األم فيام يتعلق بالتسويق املحيل
املح ّمل عىل رشكة نفط الكويت وأطراف أخرى ذات عالقة
 - 10ا�ستثمار يف �شركة زميلة

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

47,098
1,892
5
48,995
1,153
536
50,684

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

اسم الرشكة

بلد التأسيس

الرشكة الكويتية للعطريات (ش.م.ك).

الكويت

نسبة امللكية
2016 2017
%40 %40

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

الرصيد يف بداية السنة
حصة يف النتائج
تعديل تحويل عمالت أجنبية
الرصيد يف نهاية السنة
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2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

123,903
22,658
1,442
148,003

109,644
13,562
697
123,903

يوضح الجدول التايل ملخص املعلومات املالية عن الرشكة الكويتية للعطريات:
2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

بيان املركز املايل:
موجودات غري متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غري متداولة
مطلوبات متداولة
صايف املوجودات
حصة الرشكة يف صايف املوجودات ()% 40

502,464
483,484
)(444,302
)(171,638
370,008
148,003

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:
اإليرادات
الربح
حصة الرشكة من الربح والدخل الشامل اآلخر ()% 40

379,242
56,645
22,658

482,480
33,906
13,562

التزامات ومطلوبات طارئة

2,574

6,572

578,700
515,197
)(549,177
)(234,963
309,757
123,903

 - 11م�صروفات م�ؤجلة

الرصيد يف بداية السنة
إضافات
مرصوف اإلطفاء
الرصيد يف نهاية السنة

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

17,912
15,046
)(16,097
16,861

21,536
11,098
)(14,722
17,912
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 - 12خمزون

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

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

15,418
355,526
72,797
9,988
1,497
455,226
)(15,179
440,047

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

كام يف تاريخ بيان املركز املايل ،قامت الرشكة بتحويل مخزون بقيمة  18,636ألف دينار كويتي ،بالصايف بعد مخصص املخزون املتقادم
وبطيء الحركة إىل موجودات محتفظ بها بغرض البيع (إيضاح .)16
 - 13مدينون جتاريون

مدينون تجاريون
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

40,264
)(187
40,077

26,992
)(187
26,805

إن أرصدة املدينني التجاريني ال تحمل فائدة ويرتواح متوسط فرتة االئتامن لها من  90-30يوما .بتاريخ بيان املركز املايل ،تعرضت أرصدة
املدينني التجاريني مببلغ  187ألف دينار كويتي ( 187 :2016ألف دينار كويتي) لالنخفاض يف قيمتها وقد تم احتساب مخصص لها
بالكامل .إن أرصدة املدينني التجاريني مقومة بالدينار الكويتي وتوجد يف دولة الكويت.
 - 14الأطراف ذات ال�صلة

تتضمن األطراف ذات الصلة املساهم واملدراء التنفيذيني للرشكة وأفراد عائالتهم املقربني والرشكات األخرى التي يعتربون من املساهمني
الرئيسيني فيها أو ميارسون عليها تأثريا جوهريا.
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أرصدة األطراف ذات الصلة الواردة يف بيان املركز املايل غري مضمونة وال تحمل أي فوائد وال يوجد أي رشوط سداد متفق عليها .وبالتايل،
يتم التعامل مع هذه األرصدة عىل أنها قابلة لالسرتداد  /مستحقة الدفع عند الطلب باستثناء املفصح عنها أدناه.
فيام ييل القيمة اإلجاملية للمعامالت واألرصدة القامئة الهامة مع األطراف ذات الصلة غري تلك التي تم اإلفصاح عنها يف يف البيانات
املالية:
2017
ألف دينار
كويتي
األرصدة لدى األطراف ذات الصلة
املستحق من أطراف ذات صلة
الرشكة األم
الرشكة الكويتية إلنتاج الربازيلني ش.م.ك.
الرشكة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ش.م.ك.
رشكة ناقالت النفط الكويتية ش.م.ك.
الرشكة الكويتية لنفط الخليج ش.م.ك.
رشكة صناعة الكيامويات البرتولية ش.م.ك.
الرشكة الكويتية لالستكشافات البرتولية الخارجية ش.م.ك.
رشكة البرتول الكويتية العاملية
الرشكة الكويتية للصناعات البرتولية املتكاملة ش.م.ك.
رشكة خدمات القطاع النفطي ش.م.ك.

موجودات غري متداولة
أرصدة مدينة من الرشكة األم *
املستحق إىل طرف ذي صلة
رشكة نفط الكويت ش.م.ك.
مطلوبات غري متداولة
التمويل املستلم من الرشكة األم **

1,745,300
87
31
139
124
127
3
46
309
11
1,746,177

2016
ألف دينار
كويتي

1,639,529
1,979
33
94
126
39
18
77
1,641,895

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

147,570

130,000

31,426

21,267

4,641,932

3,606,708
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فيام ييل الحركة يف التمويل املستلم من الرشكة األم:

الرصيد يف بداية السنة
دفعات مقدمة مستلمة
دفعات مقدمة مضافة إىل الحساب الجاري للرشكة األم
مبالغ محولة إىل رأس املال (إيضاح )17
الرصيد يف نهاية السنة

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

3,606,708
1,203,197
)(167,973
4,641,932

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

* وفقاً للنظام األسايس ،تم تحويل مبلغ يساوي االحتياطي اإلجباري للسنة السابقة إىل الرشكة األم .إن املبلغ مستحق القبض من الرشكة
األم غري مضمون وال يحمل فائدة وليس له رشوط سداد محددة .وقد تم تصنيفه بأنه غري متداول حيث أن الرشكة ال تعتزم طلب السداد
عىل املدى القصري.
** إن التمويل املستلم من الرشكة األم ميثل املبالغ املستلمة لتمويل املشاريع الرأساملية ويجب سدادها وفقاً ملحمل االستهالك ذي الصلة
باملشاريع الرأساملية .ال يتم تحميل فائدة عىل املبالغ القامئة.
كام يف وللسنة املنتهية يف  31مارس  ،2017مل تسجل الرشكة أي خسارة انخفاض يف القيمة مقابل األرصدة املستحقة من أطراف ذات
صلة ( :2016ال يشء).
تقوم الرشكة بتنفيذ مبيعات التسويق املحيل نيابة عن الرشكة األم والتي مل يتم إظهارها يف بيان األرباح أو الخسائر للرشكة حيث أن
املخاطر واملزايا املتعلقة مببيعات التسويق املحيل ترتبط بالرشكة األم .متثل مبيعات التسويق املحيل بيع الجازولني واملنتجات األخرى ذات
الصلة مببلغ  445,715ألف دينار كويتي ( 370,318 :2016ألف دينار كويتي) .تكبدت الرشكة تكاليف تشغيل مبارشة تتعلق بعمليات
التسويق املحيل نيابة عن الرشكة األم مببلغ  35,489ألف دينار كويتي ( 39,442 :2016ألف دينار كويتي) والتي مل يتم إظهارها أيضا يف
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للرشكة .كام يتم أيضا تحميل التكاليف العمومية واإلدارية املتعلقة بالتسويق املحيل مببلغ
 18,545ألف دينار كويتي ( 18,896 :2016ألف دينار كويتي) عىل الرشكة األم (إيضاح .)6
كام قامت الرشكة أيضا بتحميل جزء من مرصوف االستهالك املتعلق ببعض املوجودات املدرجة يف املمتلكات واملعدات للرشكة لألم ،ورشكة
نفط الكويت وأطراف ذات صلة (إيضاح .)9
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املعامالت مع األطراف ذات الصلة
مبيعات
مشرتيات
دفعات متويل مقدما مستحقة إىل الرشكة األم
مكافأة موظفي اإلدارة العليا
رواتب ومزايا قصرية األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

2017

2016

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

6,574,660
6,230,129
1,203,197

1,073
251
1,324

6,743,844
6,439,369
1,405,994

812
172
984

� - 15أر�صدة مدينة �أخرى ومدفوعات مقدم ًا

مدفوعات مقدما وتأمينات
دفعات مقدما مقابل مشاريع
أرصدة مدينة أخرى

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

11,046
465,306
18,063
494,415

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

متثل الدفعات مقدما مقابل مشاريع املبالغ املدفوعة إىل مختلف املقاولني املشاركني يف إنشاء بعض املمتلكات واآلالت واملعدات.
 - 16موجودات حمتفظ بها بغر�ض البيع

يف  21مارس  ،2017وبعد دراسة جدوى استمرار العمليات ملصفاة الشعيبة ،قرر مجلس اإلدارة وقف العمليات وإقفال مصفاة الشعيبة
اعتبارا من  31مارس  .2017كام قرر مجلس اإلدارة أيضا تحويل موجودات معينة من مصفاة الشعيبة إىل مصايف أخرى للرشكة وبيع
املوجودات املتبقية .استنتجت اإلدارة أن املعاملة املذكورة أعاله تستويف معايري تصنيف موجودات مصفاة الشعيبة كموجودات محتفظ
بها بغرض البيع وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية  5موجودات غري متداولة محتفظ بها بغرض البيع والعمليات املتوقفة ويتم عرضها
بشكل منفصل يف بيان املركز املايل .تتوقع اإلدارة إمتام بيع موجودات مصفاة الشعيبة خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف .عالوة عىل
ذلك ،تأسست لجنة البيع وتعمل عىل تحديد املشرتين املحتملني ملوجودات مصفاة الشعيبة والتفاوض معهم .و فيام ييل بيان القيمة
الدفرتية للموجودات املحتفظ بها بغرض البيع كام يف  31مارس :2017
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2017
ألف دينار
كويتي
ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )9
مخزون (إيضاح )12
مخصص املخزون (إيضاح )8

37,003
18,636
)(14,908
40,731

عند التصنيف املبديئ للموجودات كمحتفظ بها بغرض البيع ،قررت اإلدارة ما ييل:
·القيمة العادلة املقدرة ناقصا تكلفة بيع املمتلكات واملنشآت واملعدات أعىل من القيمة الدفرتية كام يف  31مارس  .2017ونتيجة
لذلك ،مل يتم االعرتاف بخسارة االنخفاض يف القيمة؛ و
·القيمة العادلة املقدرة ناقصا تكلفة بيع املخزون ناقصا القيمة الدفرتية كام يف  31مارس  .2017وبالتايل ،يتم تسجيل خسارة
انخفاص القيمة مببلغ  14,908ألف دينار كويتي ويتم اإلفصاح عنها يف إيضاح .8
 - 17ر�أ�س املال

يتكون رأس املال املرصح به واملصدر واملدفوع بالكامل من  1,587مليون سهم بقيمة  1دينار كويتي للسهم ( 1,587 :2016مليون سهم
بقيمة  1دينار كويتي للسهم) مدفوع نقداً بالكامل.
وافق املساهم يف الجمعية العمومية غري العادية يف اجتامعها املنعقد بتاريخ  10يناير  2016عىل زيادة رأس املال املرصح به واملصدر
واملدفوع مببلغ  1,327,000ألف دينار كويتي من خالل تحويل األموال من دفعات متويل مستلمة من الرشكة األم (إيضاح .)14
 - 18االحتياطي الإجباري

وفقاً ملتطلبات قانون الرشكات والنظام األسايس الرشكة ،يتم تحويل نسبة  % 10من ربح السنة إىل االحتياطي اإلجباري إىل أن يبلغ رصيد
االحتياطي  % 50من رأس املال املدفوع عىل األقل .يجوز للمساهمني أن يقرروا وقف مثل هذه التحويالت السنوية عندما يصل إجاميل
رصيد االحتياطي إىل  % 50من رأس املال املدفوع.
إن توزيع هذا االحتياطي محدد باملبلغ املطلوب لتوزيع أرباح بنسبة  % 5من رأس املال املدفوع يف السنوات التي ال تسمح فيها األرباح
املرتاكمة بتأمني هذا الحد.
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 - 19مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

الرصيد يف بداية السنة
املحمل خالل السنة
املدفوع خالل السنة
الرصيد يف نهاية السنة

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

224,456
67,159
)(43,032
248,583

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

 - 20قرو�ض لأجل

بتاريخ  28أبريل  ،2016أبرمت الرشكة اتفاقية قرض طويل األجل («التسهيالت») مببلغ  1.2مليار دينار كويتي مع اتحاد مجموعة من
البنوك .تتألف التسهيالت من متويل تقليدي وإسالمي وتستحق السداد عىل أقساط نصف سنوية مببلغ  80مليون دينار كويتي من
أبريل  2019إىل  28أبريل  .2026تحمل التسهيالت معدل فائدة بنسبة  % 1سنوياً فوق سعر الخصم املعلن من بنك الكويت املركزي
ومل تقدم ضامنات لها .تم اقرتاض األموال بصورة محددة لتمويل مرشوع الوقود البيئي.
فيام ييل تفاصيل القرض بتاريخ بيان املركز املايل:

متويل تقليدي
متويل إسالمي

إجاميل التسهيالت

املبلغ املسحوب

ألف دينار
كويتي

ألف دينار
كويتي

710,000
490,000
1,200,000

649,058
447,942
1,097,000

شركة البترول الوطنية الكويتية

األموال غري
املستخدمة
ألف دينار
كويتي
60,942
42,058
103,000
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� - 21أر�صدة دائنة �أخرى وم�ستحقات

مرصوفات مستحقة
منافع مستحقة
محتجزات عقود
أرصدة دائنة أخرى
مخصص إجازات

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

380,993
12,891
244,729
25,753
21,977
686,343

389,435
12,187
135,728
23,395
17,201
577,946

تتضمن املرصوفات املستحقة مبلغ  64ألف دينار كويتي ( 66 :2016ألف دينار كويتي) والذي ميثل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة
املنتهية يف  31مارس  2017والتي تخضع ملوافقة الجمعية العمومية السنوية للرشكة األم.
 - 22توزيعات �أرباح م�ستحقة

الرصيد يف بداية السنة
ربح السنة
مبالغ محولة إىل الرشكة األم
الرصيد يف نهاية السنة

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

158,127
194,125
)(158,127
194,125

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

ينص النظام األسايس للرشكة عىل أن صايف ربح السنة بعد التحويل إىل االحتياطي اإلجباري يستحق الدفع كتوزيعات أرباح .عند املوافقة
عىل هذه البيانات املالية ،سيتم تحويل توزيعات األرباح املستحقة إىل الرشكة األم.
 - 23ارتباطات عقود الت�أجري الت�شغيلي

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

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

5,874

6,209

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

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

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

8,180
9,816
17,996

7,144
13,045
20,189

� - 24إدارة املخاطر املالية

نتيجة الستخدام األدوات املالية ،تتعرض الرشكة للمخاطر التالية:
·مخاطر االئتامن
·مخاطر السيولة
·مخاطر السوق
يبني هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الرشكة لكل من املخاطر أعاله ،كام يوضح أهداف الرشكة وسياساتها وأنشطتها نحو قياس تلك
املخاطر وإدارتها وكيفية إدارة الرشكة لرأس املال.
إطار عمل إدارة املخاطر
يتوىل مجلس اإلدارة املسؤولية العامة إلعداد إطار إدارة املخاطر لدى الرشكة واإلرشاف عليه .يتوىل مجلس اإلدارة املسؤولية عن تطوير
سياسات إدارة املخاطر لدى الرشكة ومراقبتها.
تم إعداد سياسات إدارة املخاطر بالرشكة بهدف التعرف عىل املخاطر التي تواجه الرشكة وتحليلها ،ووضع حدود وضوابط مخاطر مالمئة،
ومراقبة املخاطر ومدى االلتزام بالحدود املوضوعة .وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة املخاطر بشكل منتظم لتعكس التغريات التي
تحدث يف ظروف السوق ويف أنشطة الرشكة .إن الرشكة تهدف من خالل معايري وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية
منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة املوظفون من خاللها أدوارهم ومسؤولياتهم.
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ترشف لجنة املخاطر لدى الرشكة عىل عملية مراقبة اإلدارة ملدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر لديها ،وتراجع مدى كفاية
اإلطار العام إلدارة املخاطر بالنسبة للمخاطر التي تواجه الرشكة.
مخاطر االئتامن
إن مخاطر االئتامن هي خطر الخسارة املالية للرشكة يف حال عجز عميل أو أي طرف آخر يف أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
إن مخاطر االئتامن تكمن بصورة أساسية يف املدينني التجاريني واملستحق من أطراف ذات صلة واألرصدة املدينة املستحقة من الرشكة
األم واألرصدة املدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك.
التعرض ملخاطر االئتامن
يوضح الجدول التايل الحد األقىص للتعرض ملخاطر االئتامن عىل مستوى املوجودات املالية قبل األخذ يف االعتبار أثر تخفيف مخاطر
االئتامن.
2017
ألف دينار
كويتي
147,570
40,077
18,063
1,746,177
91,658
2,043,545

أرصدة مدينة من الرشكة األم
مدينون تجاريون
أرصدة مدينة أخرى
مستحق من أطراف ذات صلة
أرصدة لدى البنوك

2016
ألف دينار
كويتي
130,000
26,805
15,538
1,641,895
16,966
1,831,204

تقوم الرشكة بإدارة الجودة االئتامنية للعمالء بالرجوع إىل التصنيفات االئتامنية الخارجية ،إن وجدت ،أو إىل املعلومات التاريخية حول
معدالت تأخر الطرف اآلخر عن السداد .تعترب الذمم املدينة التجارية منخفضة القيمة عندما يكون املبلغ محل نزاع أو يواجه العمالء
صعوبات مالية أو إذا وجد أي سبب آخر ينطوي عىل وجود شك حول إمكانية اسرتداد الرصيد املستحق من العمالء .ال يوجد أي أرصدة
مدينة متأخرة السداد أو منخفضة القيمة وال متلك الرشكة أية ضامنات مقابل هذه الذمم املدينة .يف تاريخ بيان املركز املايل ،متثل غالبية
الذمم املدينة التجارية مبالغ مستحقة من مؤسسات حكومية.
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بتاريخ بيان املركز املايل ،يشكل العمالء املوضحون أدناه أكرث من  )% 86 :2016( % 85من أرصدة املدينني التجاريني القامئة:

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

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

13,519
12,279
7,695
434

8,814
8,557
4,787
215

يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيفات ائتامنية مالمئة.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة يف عدم قدرة الرشكة عىل الوفاء بالتزاماتها املالية املرتبطة باملطلوبات املالية التي يتم تسويتها عن طريق تقديم النقد
أو أصل مايل آخر .إن منهجية الرشكة يف إدارة مخاطر السيولة هي التأكد ،قدر اإلمكان ،من توافر السيولة الكافية لديها لتلبية التزاماتها عند
استحقاقها يف كل من الظروف العادية وأوقات الضغط ،وذلك دون تكبد أية خسائر غري مقبولة أو التعرض ملخاطر املساس بسمعة الرشكة.
يأخذ مجلس اإلدارة عىل عاتقه املسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة والذي قام باعتامد إطار مناسب إلدارة مخاطر السيولة إلدارة
عمليات التمويل طويل األجل لدى الرشكة وكذلك متطلبات إدارة السيولة .تقوم الرشكة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ
باحتياطيات كافية من الرشكة األم وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقرتاض احتياطية وذلك عن طريق املراقبة والرصد املستمر للتدفقات
النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية.
يحلل الجدول التايل املطلوبات املالية غري املشتقة للرشكة عىل أساس الفرتة املتبقية من تاريخ بيان املركز املايل إىل تاريخ االستحقاق
التعاقدي .إن املبالغ املتضمنة يف هذا الجدول متثل التدفقات النقدية التعاقدية غري املخصومة.
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إيضاحات حول البيانات المالية

التدفقات النقدية التعاقدية

2017
قرض ألجل
دفعات متويل مقدماً مستحقة إىل الرشكة األم
دائنون تجاريون
توزيعات أرباح دائنة
أرصدة دائنة أخرى ومستحقات
مستحق إىل طرف ذي صلة
2016
دفعات متويل مقدماً مستحقة إىل الرشكة األم
دائنون تجاريون
توزيعات أرباح دائنة
أرصدة دائنة أخرى ومستحقات
مستحق إىل طرف ذي صلة

القيمة الدفرتية
ألف دينار
كويتي

خالل  3أشهر
ألف دينار
كويتي

 3إىل  12شهر
ألف دينار
كويتي

سنة إىل  5سنوات
ألف دينار
كويتي

اإلجاميل
ألف دينار
كويتي

1,097,000
4,641,932
2,825
194,125
686,343
31,426
6,653,651

10,285
2,825
194,125
31,426
238,661

30,853
686,343
717,196

1,467,242
4,641,932
6,109,174

1,508,380
4,641,932
2,825
194,125
686,343
31,426
7,065,031

3,606,708

5,617
158,127
21,267
185,011

577,946
577,946

3,606,708
3,606,708

3,606,708
5,617
158,127
577,946
21,267
4,369,665

5,617
158,127
577,946
21,267

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق يف احتامل تأثري التغريات التي تحدث يف أسعار السوق مثل أسعار الرصف األجنبي ومعدل الفائدة وأسعار األسهم
عىل دخل الرشكة أو قيمة مقتنياتها من األدوات املالية .إن الهدف من عملية إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرضات ملخاطر السوق
وضبطها يف إطار حدود مقبولة ،مع األخذ يف االعتبار الوصول إىل الحد األقىص من العوائد.
ينشأ تعرض الرشكة ملخاطر السوق من:
·مخاطر أسعار السلع
·مخاطر العملة
·مخاطر معدل الفائدة  /الربح
·مخاطر أسعار األسهم
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مخاطر أسعار السلع
إن تقلب أسعار املنتجات النفطية واملنتجات املكررة يعترب أمراً شائعاً يف بيئة أعامل الرشكة نظراً ألن مشرتيات الرشكة من النفط الخام
ومبيعاتها من املنتجات املكررة من /إىل الرشكة األم تستند إىل أسعار السلع العاملية وفقاً التفاق توريد تجاري.
يتأثر هامش أسعار التكرير للرشكة بالتقلبات غري التناسبية يف أسعار النفط الخام واملنتجات املكررة .ال تستخدم الرشكة األدوات املشتقة
سواء إلدارة تلك املخاطر أو ألغراض املضاربة.
مخاطر العملة
تقوم الرشكة بإمتام بعض املعامالت املقومة بعمالت أجنبية ومن ثم ينشأ التعرض ملخاطر تقلبات أسعار الرصف .يتم إدارة التعرض
ملخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية يف إطار مؤرشات السياسات املعتمدة .ومع ذلك ،فإن تعرض الرشكة وحساسيتها ملخاطر العمالت
األجنبية غري جوهري.
مخاطر معدل الفائدة  /الربح
تتمثل مخاطر معدالت الفائدة يف التقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية لدى الرشكة نتيجة التغري يف
معدالت الفائدة يف السوق .مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر التقلب يف معدالت الفائدة عىل املطلوبات التي تحمل فائدة لدى الرشكة.
يتم تقييم مخاطر معدل الفائدة من خالل قياس التأثري املحتمل للتغري يف الحركة يف معدل الفائدة /الربح .يف تاريخ بيان املركز املايل،
تتعرض الرشكة ملخاطر معدل أسعار الفائدة /الربح عىل القروض ألجل.
إن التغري بواقع  100نقطة أساس يف معدالت الفائدة بتاريخ بيان املركز املايل ميكن أن يزيد ( /يخفض) حقوق امللكية واألرباح أو
الخسائر مببلغ  23,108ألف دينار كويتي ( :2016ال يشء) .إن هذا التحليل يفرتض ثبات كافة املتغريات األخرى وبالتحديد معدالت
رصف العمالت األجنبية.
مخاطر أسعار األسهم
تتمثل مخاطر أسعار األسهم يف التقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة التغري يف أسعار سوق
األسهم ،سواء نتيجة العوامل املحددة الستثامر فردي ،أو الجهة املصدرة أو كافة العوامل التي تؤثر عىل جميع األدوات املتداولة يف
السوق.
ال تتعرض الرشكة ملخاطر أسعار األسهم حيث أنه ال توجد استثامرات يف األسهم.
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مخاطر التشغيل
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر التعرض لخسائر نتيجة لتعطل األنظمة أو الخطأ البرشي أو الغش أو األحداث الخارجية .عند فشل
ضوابط الرقابة يف األداء ،ميكن أن تؤدي مخاطر التشغيل إىل الرضر بالسمعة أو تداعيات قانونية ورقابية أو تكبد خسارة مالية .ال
تستطيع الرشكة أن تتوقع استبعاد كافة مخاطر التشغيل ،ولكنها تستطيع إدارة هذه املخاطر من خالل إطار مراقبة ومن خالل مراقبة
مخاطر التشغيل والتعامل معها .تتضمن ضوابط الرقابة فاعلية عمليات فصل الواجبات وحقوق الوصول والتفويض وإجراءات املطابقة
وتوعية املوظفني وعمليات التقييم.
قامت اإلدارة بتنفيذ سياسات وإجراءات الصحة والسالمة باإلضافة إىل التغطية التأمينية الكافية لتخفيف مخاطر التشغيل.
مخاطر املدفوعات مقدم ًا
إن مخاطر املدفوعات مقدماً هي مخاطر أن تتكبد الرشكة خسائر مالية بسبب قيام عمالئها واألطراف املقابلة بالسداد أو طلب السداد
قبل أو بعد التاريخ املتوقع .ال تتعرض الرشكة ملخاطر املدفوعات مقدماً بصورة جوهرية.
القيمة العادلة لألدوات املالية
القيمة العادلة متثل املبلغ املستلم مقابل بيع أصل معني أو املبلغ املدفوع نظري تحويل التزام معني يف إطار معاملة منظمة تتم بني
الرشكات املشاركة بالسوق وذلك يف تاريخ القياس .ومن املفهوم ضمنياً يف تعريف القيمة العادلة افرتاض االستمرارية ألعامل الرشكة
وعدم وجود نية أو حاجة للتصفية أو تقليص عملياتها بشكل مادي أو أن تتوىل معامالت برشوط غري مالمئة.
برأي اإلدارة ،أن القيمة العادلة التقديرية للموجودات واملطلوبات املالية باستثناء األرصدة املستحقة من  /املستحقة إىل الرشكة األم،
والتي ال يتم إدراجها بالقيمة العادلة بتاريخ بيان املركز املايل ،ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية.
� - 25إدارة ر�أ�س املال

إن سياسة اإلدارة هي الحفاظ عىل قاعدة رأس مال قوية مام يؤدي إىل تعزيز التطورات املستقبلية لألعامل وتعظيم قيمة املساهم.
من أجل تحديد أو تعديل هيكل رأس املال ،تقوم الرشكة مبراقبة هيكل رأس املال وتقوم بالتعديل عليه يف ضوء التغريات يف الظروف
االقتصادية .تقوم الرشكة مبراقبة رأساملها عىل أساس معدل الرفع املايل .ويتم احتساب املعدل بصايف الدين مقسوما عىل مجموع رأس
املال .يعرف صايف الدين بالتمويل املستلم من الرشكة األم والقروض ألجل ناقصا النقد والنقد املعادل .إن إجاميل رأس املال يتم احتسابه
عىل أساس حقوق امللكية كام هو مبني يف بيان املركز املايل.
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فيام ييل معدالت االقرتاض املايل يف تاريخ بيان املركز املايل:

دفعات متويل مستلمة من الرشكة األم
قروض ألجل
النقد والنقد املعادل
صايف الدين
إجاميل حقوق امللكية
إجاميل رأس املال
معدل االقرتاض

2017
ألف دينار
كويتي

2016
ألف دينار
كويتي

4,641,932
1,097,000
)(91,658
5,647,274
1,767,978
7,415,252
%76.16

3,606,708
)(16,966
3,589,742
1,744,966
5,334,708
%67.29

ال توجد أي تغيريات يف منهجية الرشكة إلدارة رأس املال خالل السنة .عالوة عىل ذلك ،ال تخضع الرشكة ملتطلبات رأساملية مفروضة من
جهات خارجية ،باستثناء متطلبات الحد األدىن لرأس املال وفقا لقانون الرشكات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية.
 - 26ارتباطات ر�أ�سمالية

كام يف تاريخ بيان املركز املايل ،عىل الرشكة ارتباطات مقابل إنفاق رأساميل مستقبيل مببلغ  449,871ألف دينار كويتي (610,844 :2016
ألف دينار كويتي) .سوف يتم متويل هذه االلتزامات من قبل الرشكة األم (إيضاح .)14
 - 27املطلوبات الطارئة

دخلت الرشكة يف عدد من الدعاوى واملطالبات القانونية التي تنشأ خالل سياق األعامل العادي .وبالرغم من أنه ال ميكن تحديد النتيجة
النهائية لهذه اإلجراءات بصورة مؤكدة ،إال أن اإلدارة ال ترى أن هذه األمور سيكون لها تأثري مادي سلبي عىل البيانات املالية للرشكة يف
حالة صدور أحكام بشأنها ضد الرشكة.
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شكر وتقدير

يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو
الشيخ  /صباح األحمد الجابر الصباح أمير البالد لرعايته الكريمة للشركة.
وإلى سمو الشيخ  /نواف األحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو
الشيخ  /جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لحرصهما الدائم
على دعم تطور الشركة وازدهارها .كما يتقدم المجلس بالشكر إلى
السادة الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
والمسؤولين لمساعدتهم على تسهيل أعمال الشركة .ويأمل
المجلس أن تستمر هذه الرعاية وهذا الدعم لما فيه صالح االقتصاد
الوطني ومصلحة البالد.
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دولة الكويت

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
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