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التقرير السنوي  2013-2012

 “ نحرص على خلق بصمة إيجابية رائدة في المجتمع ، لذلك نستثمر في أبنائنا ”

“بيت عبداهلل”  مكان مختص في تقديم الرعاية الصحية ألطفال يعانون من مرض عضال، 
استعصى شفاؤهم فانقضى أمل العالج، غير أن أمل الطفولة الجميلة ال ينقضي أبدًا، من هنا، 

وانطالقًا من رعاية مؤسسة البترول الكويتية للمدينة الترفيهية الموجودة في هذا الصرح 
اإلنساني، استلهمنا تصميم التقرير بطائراته الورقية ليشبه روح بيت عبداهلل الذي يخلق لألحالم 

أرضًا تتحقق فيها وتكبر .



صاحب السمو الشيخ / صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت



سمو الشيخ / نواف األحمد الجابر الصباح
ولي العهد



مصطفى جاسم الشمالي
وزير النفط

رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
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رسالة المؤسسة:

الرٔوية المستقبلية للمؤسسة:

القيم العامة:

إن مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تدار على أسس تجارية ومملوكة بالكامل للدولة، وهي تعتبر 
إحدى شركات النفط والغاز الرئيسية في العالم وترتكز أنشطتها على االستكشاف واالنتاج والتكرير والتسويق وصناعة 

البتروكيماويات والنقل.

رسالة المؤسسة هي إدارة وتشغيل هذه األنشطة المتكاملة في كافة أنحاء العالم بأفضل األساليب كفاءة وفعالية، باإلضافة 
إلى تعظيم القيمة والمردود المالي للمساهمين مع ضمان االستغالل األمثل للمواد الهيدروكربونية الكويتية.

ولدى المؤسسة دور عام في المساهمة في دعم وتنشيط االقتصاد المحلي، وتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، 
والمحافظة على الخبرة التجارية والفنية العالية وإدارة الشؤون المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة بشكل فعال.

• الوصول إلى مستوى عا ٍل ومتميز من حيث الربحية واألداء.
• المساهمة بشكل كبير في دعم وتنشيط االقتصاد المحلي.

• السعي لتعزيز السمعة والمكانة العالمية لكافة أنشطة المؤسسة.
• العمل على تشجيع العاملين على التعلم المستمر في جميع المجاالت المتعلقة بأنشطة المؤسسة.

• العمل على تطبيق أحدث وأنسب التكنولوجيا في عمليات المؤسسة.

• التحفيز
• إرضاء العمالء

• العمل الجماعي
• الثقة

• االلتزام بالصحة والسالمة والبيئة
• األمانة واالستقامة والشفافية

• الجودة والتميز
• اإلبداع وسرعة االستجابة



1617 www.kpc.com.kw   /    2013 - 2012   التقرير السنوي    /

شهدت السنة المالية  2013/2012 ، تناميًا في أداء االقتصاد العالمي لكن بوتيرة أضعف من السابق . واتسمت بدخول   
العديد من البلدان األوروبية في حالة كساد اقتصادي، أذكتها أزمة اليورو التي طغت على جزء كبير من المشهد السياسي 

واالقتصادي فيها ، بما انعكس على مستويات استهالك العالم من النفط ، وانخفضت معه مستويات أسعار النفط الخام في 
السوق النفطية ، وتأثر المعروض من النفط في السوق النفطية بسبب التطورات الجيوسياسية ، وهذا شجع دول األوبك ، ومن 

بينها الكويت ، على زيادة إنتاجها من النفط الخام ليصل المتوسط إلى ثالثة ماليين برميل يوميًا . ونجحت مؤسسة البترول 
الكويتية في تحقيق أرباح مجمعة قدرها 2.5 مليار دينار كويتي . ويسهم النفط تقريبا بنصف الناتج المحلي ، و بنسبة  94% من 

الدخل العام للدولة.
لقد حرصت مؤسسه البترول الكويتية على االستمرار في تطوير قدرات قطاع اإلنتاج المحلية ، لدعم دور دولة الكويت في اإلسهام 

في توفير إمدادات كافية من النفط في السوق النفطية . وفي هذا السياق ، بلغ معدل الطاقة اإلنتاجية للنفط الخام في دولة 
الكويت نحو 3.127 مليون برميل يوميًا.

ووضعت المؤسسة نصب عينيها التركيز على إنتاج الغاز الحر، حيث بلغ معدل اإلنتاج اليومي للغاز الحر نحو 114 مليون قدم 
مكعبة في اليوم ، كما سعت إلى تعزيز إنتاجها من الغاز المصاحب الذي بلغ معدل إنتاجه خالل السنة الماضية نحو 1.5 مليار 

قدم مكعبة في اليوم. 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
وانطالقا من سعي المؤسسة لتحقيق مكانة رائدة في مجال 

الصحة والسالمة والبيئة، فقد حصلت شركة نفط الكويت 
على جائزة التميز الدولي للسالمة وجائزة الجدارة الدولية 

للسالمة من مجلس األمن البريطاني ؛ نتيجة وضوح االلتزامات 
القيادية وتلبية معايير الصحة واألمن والسالمة العالية في 
قطاع التصدير والعمليات البحرية ومنطقة غربي الكويت ، 

فيما منحت )الجمعية الملكية الذهبية الدولية لمنع الحوادث( 
مجموعة التصدير والعمليات البحرية في الشركة جائزة 

المحافظة على الصحة والسالمة المهنية.
ولما كان االهتمام بالبيئة يأتي في أعلى سلم األولويات ، فإن 

المؤسسة تحرص على تطوير المنتجات النفطية الكويتية 
لتتواكب مع متطلبات البيئة النظيفة وأنماط الطلب 

المستقبلية . وفي هذا السياق تم توقيع عقد تهيئة مواقع 
المشروع في مصفاتي ميناء األحمدي وميناء عبداهلل ، بهدف 
تطوير المصفاتين لتصبحا مجمعا تكريريا متكامال ، مع زيادة 
القدرة التحويلية للمصفاتين لمواجهة التحديات والمتطلبات 

المستقبلية للسوق العالمي من المنتجات النفطية ذات 
المواصفات والجودة العالية ، ويتوقع االنتهاء من المشروع في 

إبريل 2018 .
وعلى صعيد إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال 

الدائمة على المدى البعيد ، بهدف تلبية احتياجات السوق 
المحلي من الوقود على المدى البعيد ، وتلبية الطلب 

الموسمي على الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في 
أوقات الذروة خالل فصل الصيف ، فقد تم إنجاز دراسة الجدوى 

واختيار موقع الزور، والحصول على موافقة مجلس إدارة 
المؤسسة للبدء بتنفيذ أعمال ما قبل التصاميم الهندسية 

األولية. ويتوقع االنتهاء من المشروع بحلول عام 2020.
أما في مجال البتروكيماويات ، فقد تم االنتهاء من دراسة 

الجدوى االقتصادية األولية لمشروع  PTA/PET، الذي يهدف 
إلى االستفادة من مادة PX المتوفرة في الكويت.

وفي مجال االستكشاف واإلنتاج خارج الكويت ، استحوذت 
الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية )كوفبك( 

على مشروع جديد في باكستان في أكتوبر من عام 2012، 
ودخلت الشركة في امتياز استكشافي جديد في باكستان 

بحصة ملكية بلغت 75%، األمر الذي مكنها من العمل بدور 
المشغل. كما زادت الشركة في نفس العام من حصتها في 
أحد مشروعاتها في أستراليا لتبلغ نسبة ملكيتها %100 ، 
األمر الذي مكنها كذلك من القيام بدور المشغل في االمتياز 

نفسه.
وفي مجال التكرير والتسويق خارج الكويت ، نجحت المؤسسة 

عبر شركة البترول الكويتية العالمية في إنجاز نسبة كبيرة 
من أعمال التصاميم الهندسية األولية لمشروع إنشاء مصفاة 

جديدة بسعة تكريرية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا بالتكامل 
مع مجمع لتصنيع وتسويق البتروكيماويات.

أما في فيتنام ، فقد تم إنشاء الشركة المالكة لمشروع 
مصفاة تكرير النفط ومجمع البتروكيماويات ، وتم االنتهاء من 
عملية اختيار استشاري إدارة المشروع وتوقيع عقد اإلنشاء مع 

مقاول اإلنشاء ، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي لالستثمار 
بعد إتمام عمليات التمويل، على أن يتزامن مع اإلنشاء 

تأسيس الشراكة الخاصة بتسويق المنتجات.
وعززت المؤسسة حضورها في األسواق العالمية تطبيقا 

لخططها الرامية إلى االستفادة من الفرص األساسية 
الموجودة في األسواق التقليدية ، والفرص المتميزة في 

األسواق الواعدة.
وعلى صعيد البحث والتطوير، فقد تم وضع خريطة طريق 

في مجال التكنولوجيا للمؤسسة وشركاتها التابعة تنفيذًا 
للخطة االستراتيجية للمؤسسة للبحث والتكنولوجيا  2030، 

وتم اختيار الموقع الجغرافي ووضع التصميم المبدئي 
والخطة التفصيلية إلنشاء مركز لألبحاث تابع للقطاع النفطي 

في الكويت ، بهدف تقديم الخدمات البحثية التطبيقية في 
مجاالت االستكشاف و اإلنتاج والتكرير والتصنيع ، كما تم إعداد 

دراسة حول إعادة تقييم برنامج االستثمار في تكنولوجيا 
الطاقة الجديدة بالتعاون مع بيت استشاري عالمي.

وتقديرا لألهمية التي توليها المؤسسة للعنصر البشرى، 
فقد تم تخصيص العديد من البرامج التدريبية المكثفة 

لالرتقاء بالكفاءات الوطنية والقيادات المختلفة وتطويرها . 
وفي هذا اإلطار تم تنفيذ  1,576برنامجا تدريبيا في مختلف 

التخصصات ، شارك فيها 24,343 شخصا، فيما حصل ثمانية 
مبتعثين على شهادات الماجستير في تخصصات الهندسة 
واإلدارة وطب األسنان ، وحصل خمسة  طلبة مقبولين بنظام 

البعثات ألبناء العاملين في القطاع النفطي على شهادات 
في تخصصات هندسية ، كما تم تنفيذ برنامج إعالمي مكثف 

لقيادات القطاع النفطي لتعزيز التواصل بين مؤسسة 
البترول الكويتية ووسائل اإلعالم .

ختاما، أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد، وإلى 
مقام سمو ولي عهده األمين، وإلى سمو رئيس مجلس 

الوزراء حفظهم اهلل تعالى ورعاهم خالص الشكر واالمتنان 
على الدعم المتواصل ألبنائهم في القطاع النفطي لتستمر 

مسيرة النجاح والعطاء والتطوير.

مصطفى جاسم الشمالي
وزيــر النـفـط

رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
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األداء المالي

بلغت اإليرادات المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة 41,272.5 مليون دينار كويتي خالل السنة المالية المنتهية   
في 31 مارس 2013 منها 40,192.6 مليون دينار كويتي إيرادات العمليات الجارية و 1,079.9 مليون دينار كويتي تمثل 

اإليرادات األخرى ، فيما بلغت النفقات المجمعة 38,771.2 مليون دينار كويتي.

بلغت األرباح المجمعة  2,501.2 مليون دينار كويتي )مقارنة بـ 1,498.1 مليون دينار كويتي عام 2012/2011( منها أرباح 
التشغيل وقدرها 1,795.4 مليون دينار كويتي )1,307.1 مليون دينار كويتي عام 2012/2011( وإيرادات استثمارات قدرها 

427.8 مليون دينار كويتي )350.5 مليون دينار كويتي عام 2012/2011( . 

بلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر 11.6% )7.8 % عام 2012/2011( فيما بلغ معدل العائد على متوسط 
إجمالي حقوق المساهمين 11.9% )8.1 % عام 2012/2011(.

وقد بلغ إجمالي األصول 30,217.6 مليون دينار كويتي )مقارنة بمبلغ 27,309.3 مليون دينار كويتي لعام 2012/2011( 
بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 22,497.0 مليون دينار كويتي )مقارنة بمبلغ 19,496.0 مليون دينار كويتي لعام 

2012/2011( وبزيادة قدرها 3,001.0 مليون دينار كويتي يرجع بصفة أساسية إلى الزيادة في االحتياطي العام بمقدار 
2,501.2 مليون دينار كويتي بسبب االحتفاظ بأرباح السنة المالية وزيادة احتياطي استبدال وتجديد ممتلكات ومنشآت 

ومعدات بمقدار 284.0 مليون دينار كويتي لهذا العام وزيادة صافي التغيير في القيمة العادلة بقيمة 201.1 مليون دينار 
كويتي و زيادة احتياطي ترجمة العمالت األجنبية ورصيد الحصص الغير مسيطر عليها بمقدار 14.7 مليون دينار كويتي. 

تمكنت المؤسسة من تمويــل برنامج مشاريعها الرأسمالية الجارية  من مصادر تمويل ذاتية، وقد بلغ حجم االستثمار في 
االصول الثابتة خالل السنة المالية 2,121.6 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 1,703.2 مليون دينار كويتي في السنة المالية 

السابقة .
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األنشطة المحلية

1 - االستكشاف واإلنتاج

منذ أن وضعت مؤسسة البترول الكويتية   
خطتها االستراتيجية طويلة المدى 2030 الهادفة إلى زيادة طاقتها اإلنتاجية من النفط الخام لتبلغ أربعة ماليين برميل في 

اليوم عام 2020، وهي تعمل جاهدة نحو تحقيق هذا الهدف المنشود بصورة تدريجية، وتواكب أحدث التطورات في مجال 
البحث العلمي والتنقيب واالستكشاف والحفر واالستخراج.

وفي السنة المالية 2012 – 2013 بلغ معدل الطاقة اإلنتاجية للنفط الخام في المؤسسة نحو 3.127 مليون برميل يوميًا.
ووضعت المؤسسة نصب عينيها أيضا التركيز على إنتاج الغاز الحر، واستهدفت أن يكون معدل اإلنتاج منه 120 مليون قدم 

مكعبة في اليوم ، في حين بلغ معدل اإلنتاج اليومي للغاز الحر هذه السنة نحو 114 مليون قدم مكعبة في اليوم. ويعزى عدم 
تحقيق المعدل المستهدف إلى خفض إنتاج الغاز من وحدة اإلنتاج المبكر رقم )50( نتيجة إغالق أحد خطوط مصنع إسالة الغاز. 

وبهدف تحقيق اإلفادة العظمى من الموارد الطبيعية التي حباها المولى تعالى للكويت، فقد سعت المؤسسة إلى تعزيز 
إنتاجها من الغاز المصاحب. وقد بلغ معدل إنتاج ذلك الغاز خالل السنة الماضية نحو 1.505 مليار قدم مكعب في اليوم.

أما نسبة حرق الغاز من معدل إنتاج الغاز فبلغت نحو 1.44% مقارنة بالنسبة المطلوب عدم تجاوزها والبالغة 1.45%. في 
حين سجلت المؤسسة أدنى نسبة حرق في تاريخها في شهر أغسطس حين بلغت 0.55% ، فيما حققت نسبة حرق غاز غير 

مسبوقة في شمال الكويت في سبتمبر 2012 حين بلغت %0.11.
ولم تتوقف عجلة اإلنجازات التي حققتها المؤسسة عند المعدالت المذكورة من النفط الخام والغاز الحر والغاز المصاحب ، بل 

رافق ذلك كله عدد من اإلنجازات المهمة على الصعيد المحلي خالل السنة المالية 2013/2012 ، من أهمها:

• تشغيل محطة تعزيز الغاز 160 التي ستسهم في 
زيادة طاقة التعامل مع الغاز المنتج بنحو 500 مليون قدم 
مكعبة من الغاز المصاحب ، وهو ما يزيد من مرونة وقابلية 

شبكة الغاز المنتج للتعامل مع الكميات المتوقعة من 
زيادة إنتاج الغاز أثناء عمليات الصيانة وغلق محطات التعزيز 

األخرى.
• إنجاز دراسة عن تحسين معامل استخالص النفط في 
مكمن المودود بشمال الكويت )دراسة مختبرية ودراسة 

محاكاة للمكمن( ، بهدف زيادة نحو 600 مليون برميل من 
االحتياطيات النفطية في ذلك المكمن.

• البدء بمشروع المسح الزلزالي في شمالي الكويت الذي 
يستهدف إضافة طاقة إنتاجية تعادل 750 ألف برميل من 
النفط و1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز بحلول عام 2030.
• حفر وإيصال 37 بئرا أفقية مما أدى إلى زيادة في اإلنتاج 

تعادل نحو 40 ألف برميل في اليوم.
• اكتشاف امتداد لمكمن الماسترختيان بحقل جنوب أم 

.)SUG-M5( قدير من خالل حفر البئر التقييمية والتحديدية
• إضافة 38 مليون برميل نفط )حصة الشركة الكويتية 

لنفط الخليج( إلى االحتياطيات المؤكدة عن طريق تحسين 
كفاءة نسب االستخالص للمكامن المنتجة وحفر آبار تقييمية 

لإلمكانيات النفطية وتحويلها الى احتياطيات مؤكدة.
• حفر 92 بئرًا جديدة )تطويرية وتحديدية وتقييمية(، وإجراء 

عمليات اإلصالح والصيانة والتعميق وتغيير المسار ألكثر 
من 214 بئرًا في منطقتي العمليات المشتركة )الوفرة 

والخفجي(.
• إجراء مسح زلزالي ثالثي األبعاد لحقل الحوت بمساحة 300 

كيلومتر مربع. 
• تنفيذ برنامجين لتطوير القياديين في شركة نفط 

الكويت، األول ) برنامج التطوير القيادي في كلية إدارة األعمال 
في جامعة هارفرد األمريكية( والثاني )برنامج الماجستير 

والدكتوراه(.
• تدريب 83 موظفا حديثي التوظيف من تخصصات 

مختلفة.
 )Rigless( تطبيق تكنولوجيا العزل الخاص بمنصات الحفر •

للتمكين من اإلنتاج عن طريق النظام المزدوج لآلبار.
 Visco Elastic( استخدام نظام التحفيز للتوتر السطحي •

Surfactant(  للبئر )مناقيش 160( في منطقة عمليات 
غربي الكويت، مما أدى إلى زيادة اإلنتاج من 2.840 برميل 

نفط يوميا إلى 8.200 برميل نفط يوميا.

•  اختبار نظام أجهزة التحكم في التدفق )ICD( في منطقة 
عمليات شمالي الكويت على البئر )RA-0499( مما أدى إلى 
زيادة اإلنتاج لتبلغ 4.580 برميل نفط يوميا ، وخفض كمية 

المياه المصاحبة بواقع ٪2.
• حصول شركة نفط الكويت على جائزة التميز الدولي 

للسالمة وجائزة الجدارة الدولية للسالمة من مجلس 
األمن البريطاني ؛ نتيجة وضوح االلتزامات القيادية وتلبية 

معايير الصحة واألمن والسالمة العالية في قطاع التصدير 
والعمليات البحرية ومنطقة غربي الكويت ، فيما منحت 

)الجمعية الملكية الذهبية الدولية لمنع الحوادث( مجموعة 
التصدير والعمليات البحرية في الشركة جائزة المحافظة 

على الصحة والسالمة المهنية.
• توقيع اتفاقية إدارة التربة مع نقطة االرتباط الوطنية 

الكويتية ومع األمم المتحدة )KNFP( للمحافظة على البيئة 
واستصالح األراضي وتنظيف التربة.

• توقيع ثالثة عقود لمشروعات استصالح التربة الملوثة من 
عمليات شركة نفط الكويت.

• حصول شركة نفط الكويت على جائزة )تقليل حرق الغاز 
.)GGFR( )العالمية

• افتتاح مشروع محمية العبدلية البيئي في منطقة 
عمليات غربي الكويت الذي يستهدف تنظيف 1.200.000 

متر مربع من المخلفات ، وزراعة نحو 18,000 من األشجار 
والنباتات الصحراوية المعروفة في البيئة الكويتية.

 )TBP 80( توقيع عقد لتصميم وبناء تسعة زوارق قطر •
وخمسة زوارق قطر )TBP 50( لتطوير المرافق البحرية وزيادة 

إمكانات عمليات التصدير.
• تركيب وحدة التشغيل االحتياطي في مركز تجميع 

)GC-03( لتقليل فترة التوقف الالزمة لتبديل وحدة 
التشغيل األساسي.
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أنشطة تطوير النفط الثقيل وتطوير الغاز الحر
وبالتوازي مع النشاطات البحثية المكثفة التي بذلتها المؤسسة، والعمليات الفنية المتميزة التي طبقتها لتعزيز إنتاجها 
من النفط الخام والغاز الحر والغاز المصاحب ، أولت المؤسسة اهتماما بالغا للعمليات الساعية إلى تطوير النفط الثقيل 

وإنتاجه ، مستخدمة في ذلك أفضل الطرق المطبقة في الدول المنتجة ، وأحدث األساليب المتعارف عليها عالميا. وقد 
تمكنت المؤسسة من تحقيق عدد من اإلنجازات الالفتة في هذا المجال ، من أهمها: 

• حفر أكثر من 700 بئر، وتنفيذ مشروعات تجريبية مثل إنتاج النفط الثقيل من آبار أفقية ضحلة ، ومشروع حقن البخار 
الدوري )CSS( بمراحله المتعددة.

• حفر 15 بئرًا استكشافية وتطويرية للوصول إلى كمية الغاز الحر المستهدف.
• إنجاز التصاميم األولية لمشروع إنتاج ونقل وتخزين النفط الثقيل، والحصول على الموافقات واالعتمادات المالية الالزمة 

استعدادا للمرحلة األولى )إنتاج 60 ألف برميل بحلول عام 2018-2017(.
• تم البدء في حقن البخار في المشروع التجريبي الموسع لحقن البخار في مكمن األيوسين األول في منطقة عمليات 

الوفرة المشتركة.

2 - تكرير النفط الخام وإسالة الغاز والتسويق المحلي

وآتت الجهود الحثيثة التي بذلتها المؤسسة لتعزيز نشاطها في عمليات تكرير النفط الخام في المصافي الثالث )األحمدي 
والشعيبة وميناء عبداهلل( ثمارها المرجوة؛ إذ تمكنت تلك المصافي بفضل تطبيق أحدث الوسائل العلمية من تحقيق زيادة 
في معدل التكرير بلغت نسبتها 9% ، ليرتفع معدل التكرير خالل السنة المالية 2013/2012 إلى 917.6 ألف برميل يوميّاً 

مقارنة بنحو 841.6 ألف برميل يوميا في السنة المالية السابقة.

وكانت معدالت التكرير في المصافي الثالث خالل السنوات الخمس األخيرة على النحو اآلتي )المعدل اليومي باأللف برميل(:

2009/20082010/20092011/20102012/20112013/2012المصفاة

197.6190.3198.3177.7193.9الشعبية

269.9270262.2247272مصفاة ميناء عبداهلل

438.8401.9431.8416.9451.6مصفاة ميناء األحمدي

906.3862.2892.3841.6917.6المجموع

وحقق التركيز الموجه أيضا نحو المشتقات النفطية أهدافه المنشودة؛ إذ بلـغ صافـي الكميات المنتجـة مـن تلك المشتقات 
خالل هذه السنـة نحو 45.3 مليون طن متري بزيادة نسبتها 8.8% عن السنة الماضية.

إسالة الغاز
وسعت المؤسسة إلى تعزيز نشاطها في مجال إسالة الغاز وزيادة النسب المحققة في هذا المجال ، فتمكنت من تحقيق 

إنتاج إجمالي من مصنع إسالة الغاز في ميناء األحمدي بلغ نحو 6129 ألف طن متري من المنتجات السائلة خالل هذه 
السنة ، مقارنة بنحو 5781 ألف طن متري في السنة الماضية، بزيادة نسبتها نحو5.7%. وتحققت تلك الزيادة بفضل زيادة 

الكميات الفعلية المتاحة من غازات الحقول والمصافي كلقيم لمصنع الغاز.

وكانت اإلنجازات السابقة في نشاط التكرير والتصنيع المحلي وإسالة الغاز جزءا من اإلنجازات المهمة التي حققتها المؤسسة 
في هذا المجال ، ومنها: 

مشروع المصفاة الجديدة:
تم االنتهاء من دراسة تجهيز األرض، والحصول على موافقة 

جميع الجهات المعنية على موقع المشروع في منطقة 
الزور الجنوبية. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتنامي 

لمحطات توليد الطاقة الكهربائية من زيت الوقـود ذي 
المحتوى الكبريتي المنخفض )أقل من 1% كبريت(. وتبلغ 

الطاقة اإلنتاجيـة للمصفـاة الجديـدة نحو 615 ألف برميل فـي 
اليوم ، فيما يتوقع االنتهاء منها في ديسمبر 2018.

مشروع الوقود البيئي )تطوير وتوسعة مصافي 
الشركة – المرحلة الثانية(:

تم توقيع عقد تهيئة مواقع المشروع في مصفاتي ميناء 
األحمدي وميناء عبداهلل مع شركة )سامسونج( لتأمين 

المرافق األساسية. ويهدف المشروع إلى تطوير المصفاتين 
لتصبحا مجمعا تكريريا متكامال بطاقة تكريرية تبلغ 

800 ألف برميل من النفط الخام يوميا بعد إغالق مصفاة 
الشعيبة ، مع زيادة القدرة التحويلية للمصفاتين لمواجهة 

التحديات والمتطلبات المستقبلية للسوق العالمي من 
المنتجات النفطية ذات المواصفات والجودة العالية. ويتوقع 

االنتهاء من المشروع في إبريل 2018 .

مشروع إنشاء وحدة رابعة إلنتاج غاز البترول 
المسال بمصفاة ميناء األحمدي:

يهدف المشروع إلى إنشاء وحدة رابعة لمعالجة غاز البترول 
المسال بطاقة استيعابية قدرها 805 ماليين قدم مكعبة 

قياسية في اليوم و 106 آالف برميل في اليوم من 
المكثفات ، لمعالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة من 

الغازات والمكثفات الناتجة من حقول النفط وحقول الغازات، 
ثم تحويلها إلى غازات مسالة للتصدير وفصل كل من 

غازات الميثان واإليثان. ويتوقع االنتهاء من المشروع في 
يناير 2014.

مشروع إنشاء وحدة خامسة إلنتاج غاز البترول 
المسال بمصفاة ميناء األحمدي:

يهدف المشروع إلى إنشاء وحدة خامسة إلنتاج غاز البترول 
المسال، في ضوء توقعات الزيادة في إنتاج الغاز والمكثفات 

الناتجة من خطط تطوير استكشافات الغازات الجديدة 
في حقول النفط والغاز المستقبلية. وتم إنجاز التصاميم 

الهندسية األولية للمشروع المتوقع تنفيذه في نوفمبر 
.2017
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مشروع إنشاء خزانات شمالية جديدة للغاز المسال في مصفاة ميناء األحمدي:
يهدف المشروع إلى ضمان إمكانية تخزين وتصدير منتجات الغاز اإلضافية المتوقعة بعد االنتهاء من توسعة مرافق إنتاج الغاز 
المسال في مصفاة ميناء األحمدي، وذلك بعد إضافة الوحدات الرابعة والخامسة في ضوء الخطط االستراتيجية للمؤسسة. و 

يتوقع االنتهاء من تنفيذه في يونيو 2015.

مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال الدائمة على المدى البعيد:
يأتي المشروع تنفيذا لتوجهات المؤسسة إلنشاء مرافق لتسلم وإعادة تبخير الغاز الطبيعي المسال بشكل دائم، بهدف 

تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود على المدى البعيد ، وتلبية الطلب الموسمي على الوقود لمحطات توليد الطاقة 
الكهربائية في أوقات الذروة خالل فصل الصيف. وتم إنجاز دراسة الجدوى واختيار موقع الزور، والحصول على موافقة مجلس 
إدارة المؤسسة للبدء في تنفيذ أعمال ما قبل التصاميم الهندسية األولية. ويتوقع االنتهاء من المشروع بحلول عام 2020.

مشروع إنشاء مرافق جديدة وتحديث المرافق الحالية لمناولة الكبريت في مصفاة ميناء األحمدي:
تم طرح وثائق مناقصة أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء ، وتسلم العروض والبدء بتقييمها. ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ 

المشروع في نوفمبر 2016.

مشروع توسعة وتحديث مستودع األحمدي:
تم إنجاز التصاميم الهندسية األولية للمشروع الذي يتوقع االنتهاء منه في أكتوبر 2017.

مشروع إنشاء مستودع للمنتجات البترولية في منطقة المطالع وخطوط نقل المنتجات من المصافي: 
تم إنجاز دراسة الجدوى للمشروع، ودراسة تقييم األثر البيئي. ويتوقع االنتهاء من تنفيذ المشروع في يونيو 2020.

دراسة إنشاء نظام إدارة الطاقة في المصافي الثالث: 
تم إنجاز المرحلة األولى، وجرى البدء بتنفيذ المرحلة الثانية 

التي تتضمن عمليات التدقيق الستهالك الطاقة وإعداد 
إجراءات العمل والتدريب ، ومشروعات ترشيد استهالك 

الطاقة في المصافي.

3 - األسمدة الكيماوية والبتروكيماويات

األسمدة الكيماوية
ومواكبة للتطورات العالمية في مجال االهتمام 

بالبتروكيماويات، واستمرارا للتميز الذي شهدته صناعة 
األسمدة في الكويت على مدى عقود عدة ، فقد سعت 

المؤسسة إلى تعزيز نشاطها بهذا الصدد ، وتطوير عمليات 
اإلنتاج بصورة مستمرة. 

  ففي مجال األسمدة الكيماوية يتمثل إنتاج المؤسسة على 
الصعيد المحلي في المصانع الخاصة بإنتاج مادتي األمونيا 
واليوريا. وقد بلغ إنتاج مصانع األمونيا هذه السنة نحو 599 

ألف طن متري، بزيادة نسبتها 2.9% عن السنة الماضية، 
في حين بلغ إنتاج مصانع اليوريا 875 ألف طن متري بزيادة 
نسبتها 4.4% عن السنة الماضية. وبلغت كمية المبيعات 

من األمونيا 71.6 ألف طن متري، في حين بلغت كمية 
المبيعات من اليوريا 873 ألف طن متري بزيادة نسبتها 

2.9% عن السنة الماضية.
 

البتروكيماويات
أما فيما يتعلق بالبتروكيماويات ، فقد بلغ إنتاج مصنع 
البولي بروبيلين 148 ألف طن بزيادة نسبتها 3% عن 

السنة الماضية، في حين بلغت كمية المبيعات 148.5 ألف 
طن متري بزيادة نسبتها 54.5% عن السنة الماضية.

كميات اإلنتاج لمنتج البولي بروبيلين في السنوات الخمس 
الماضية

كمية اإلنتاج لمنتج البولي السنة
بروبيلين )ألف طن متري(

2013/2012148

2012/2011145

2011/2010151

2010/2009157

2009/2008120

وتمتلك كل من شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة 
للمؤسسة وشركة داو كيميكال 42.5% من شركة إيكويت 

للبتروكيماويات، فيما تتوزع بقية حصص الملكية على 
شركات القطاع الخاص المحلي.

وحققت شركة إيكويت للبتروكيماويات أرباحًا مع نهاية السنة 
المالية بلغت 576.7 مليون دوالر بزيادة نسبتها 11.5 % 

عن السنة الماضية ،  و بلغ إنتاج الشركة من البولي إيثيلين 
واإليثيلين جاليكول 1.186 مليون طن بزيادة نسبتها %13 
عن السنة الماضية ، في حين بلغت كمية المبيعات 1.191 

مليون طن بزيادة نسبتها 16.5% عن السنة الماضية.

و حققت الشركة الكويتية لألوليفينات، التي تبلغ حصة شركة 
صناعة الكيماويات البترولية منها 42.5% ، أرباحًا بلغت 513 
مليون دوالر بتراجع نسبته 4.6% عن السنة الماضية، بسبب 
انخفاض األسعار على المستوى العالمي. وبلغت كمية اإلنتاج 

من مادة اإليثيلين جاليكول  802 ألف طن بزيادة نسبتها 
14.6% عن السنة الماضية، فيما بلغت كمية المبيعات 812 

ألف طن بزيادة نسبتها 16% عن السنة الماضية.

وتساهم شركة صناعة الكيماويات البترولية بنسبة %40 
في الشركة الكويتية للعطريات التي بلغت أرباحها 35.8 

مليون دوالر، بزيادة نسبتها 217% عن السنة الماضية 
بسبب إجراء تعديالت تقنية لزيادة اإلنتاج.  وبلغ إنتاج 

البرازيلين فيها 868 ألف طن متري بزيادة نسبتها %34 
عن السنة الماضية ، فيما بلغت كمية اإلنتاج لمنتج البنزين 

361.4 ألف طن متري بزيادة نسبتها 38.6% عن السنة 
الماضية ، وبلغت كمية الصادرات من البرازيلين  852.3 ألف 

طن بزيادة نسبتها 29.3% عن السنة الماضية.

وحققت الشركة الكويتية للستايرين، التي تبلغ حصة 
شركة صناعة الكيماويات البترولية فيها 57.5%، أرباحا 
بلغت 58.98 مليون دوالر بانخفاض نسبته 40.2% عن 

السنة الماضية بسبب توقف المصنع مدة 22 يوما إلجراء 
الصيانة الدورية. وبلغت كمية إنتاجها من الستايرين  420 
ألف طن بانخفاض نسبته 12.3% عن السنة الماضية ، في 
حين بلغت كمية المبيعات 419 ألف طن بانخفاض نسبته 

11.6% عن السنة الماضية.
2008/9

120

157151
145148

2009/102010/112011/122012/13

كمية اإلنتاج لمنتج البولي بروبيلين )ألف طن متري(
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وعلى صعيد مواز لإلنجازات التي حققها قطاع البتروكيماويات في المؤسسة في عمليات اإلنتاج والمبيعات 
واألرباح ، ثمة إنجازات مهمة أخرى ، منها: 

- دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع PTA/PET، الذي يهدف إلى االستفادة من مادة PX المتوافرة في الكويت
- إنجاز دراسة تقنية لزيادة إنتاج مصنع العطريات وتحسين اقتصادياته.

- تصدير أكبر شحنة من األمونيا منذ عام 1990 حيث بلغت 22900 طن، وشحن أكبر كمية من اليوريا تقدر بأكثر من 50 ألف طن.
- فتح أسواق جديدة لتسويق منتج البولي بروبلين في روسيا و موزمبيق وأوكرانيا و بلغاريا  و تنزانيا، وتحقيق رقم قياسي 

في كميات الشحن لمنتج البولي بروبيلين خالل شهر إبريل 2012 حيث بلغت الكمية 15.9 ألف طن متري.
- تحقيق نحو 10 ماليين ساعة من العمل اآلمن في مصانع األسمدة.

4 - النقل البحري

لطالما كانت ناقالت النفط الكويتية تمخر عباب البحار والمحيطات في العقود الماضية، ناقلة على متنها ماليين البراميل من 
تلك الثروة الطبيعية إلى معظم قارات العالم، ومحققة جوائز عالمية في مجال السالمة والصيانة واألمان والحفاظ على البيئة 

ومواردها.

وفي هذه السنة تمكنت المؤسسة من نقل 22.7 مليون طن متري من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال 
إلى مختلف موانئ العالم، مسجلة زيادة كبيرة بلغت نسبتها نحو 20% عن السنة الماضية، في حين بلغت كمية الحموالت 

المنقولة من الكويت 13.3 مليون طن متري مرتفعة بنسبة  7.4%، وشهد معدل تشغيل الناقالت ارتفاعا بنسبة 0.8% عن 
السنة الماضية، محققا نسبة تشغيل بلغت %96.5.

وتمتلك شركة ناقالت النفط الكويتية التابعة للمؤسسة أسطوال مكونَا من 25 ناقلة، تتضمن ثماني ناقالت نفط خام عمالقة، 
و13 ناقلة منتجات بترولية مختلفة األحجام، وأربع ناقالت غاز مسال عمالقة. وتبلغ الحمولة اإلجمالية لألسطول نحو 3.620 

مليون طن متري ساكن، وتؤجر الشركة كامل أسطولها للمؤسسة بنظام التأجير السنوي.

وتسلمت الشركة هذه السنة ناقلة المنتجات البترولية )بنيدر( من شركة دايوو في كوريا الجنوبية، وهي الناقلة السادسة 
واألخيرة من ضمن مشروعات المرحلة الثانية لتحديث األسطول. وتبلغ حمولة الناقلة نحو 800 ألف برميل ، ويبلغ طولها 250 
مترا وعرضها 42 مترا، وعمق الغاطس 15 مترا، أما سرعتها فتبلغ 15 عقدة في الساعة. كما تسلمت الشركة قاربي الخدمة 

)ناقالت 10( و)ناقالت 11( لينضما إلى الخدمة في فرع الوكالة البحرية.

وحققت الشركة أيضا عددا من اإلنجازات المهمة في مجال النقل البحري ، أهمها:
• الحصول على شهادة Green Award  المعتمدة من Green Award Foundation لحماية البيئة، والتي تمنح ناقالت 

الشركة تسهيالت كثيرة في الموانئ العالمية.
• إنجاز نحو 98%  من أعمال التصاميم الهندسية والتوريدات في مشروع مصنع تعبئة الغاز المسال الواقع في منطقة أم 

العيش في شمالي الكويت.
• المحافظة على جودة وسالمة األسطول وعلى البيئة عن طريق عمليات التسفين الدورية حسب المواعيد المحددة لها ، 

تماشيًا مع قوانين المالحة البحرية.
 Modification of Danaos Incident“ الحصول على جائزة الرئيس التنفيذي للمؤسسة لعام 2013 الخاصة بمشروع •
Module Project”  الذي يهدف لتعزيز البرامج المستخدمة للتقارير التي يتم اإلبالغ عنها من األسطول ، و التي تشمل 

الحوادث، والحوادث وشيكة الحدوث ، واألعمال غير اآلمنة.

مجموع الحموالت المنقولة إلى موانئ العالم*:

2009/20082010/20092011/20102012/20112013/2012

12.1710.215.5810.4514.68النفط الخام

6.826.548.907.166.72المنتجات البترولية

1.071.141.411.281.27الغاز المسال

22.0617.8915.8918.8922.67اإلجمالي

                      * الحموالت بمليون طن متري

5 - تزويد الطائرات بالوقود

حققت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو( التابعة لمؤسسة البترول الكويتية أرباحا صافية بلغت 5.123.501  
مليون دينار كويتي خالل السنة المالية  2013/2012  مقارنة بأرباح بلغت  10.705.974 مليون دينار كويتي خالل السنة 

المالية 2012/2011 . ويعزى االنخفاض في األرباح إلى ارتفاع إجمالي المصاريف وانخفاض المبيعات.

وانخفضت مبيعات الشركة من وقود الطائرات Jet A-1  و  JP-8  هذه السنة لتبلغ 748.421.058 لترا مقارنة بـنحو 
)813.508.518( لترا في السنة السابقة ، مسجلة تراجعا قدره 8.7%  بسبب االنخفاض في حركة الطيران في مطار الكويت 

الدولي.
 

وبلغ عدد الطائرات التي تم تزويدها بالوقود في مطار الكويت خالل هذه السنة 43089 طائرة مقابل 43177 طائرة خالل 
السنة الماضية ، بانخفاض نسبته 0.2% ، وذلك بسبب انسحاب بعض شركات الطيران من مطار الكويت وتخفيض العديد من 

الشركات لرحالتها، وتعديل خطوط السير لبعض الوجهات لعدم وجود إقبال عليها وانعدام الجدوى االقتصادية.
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األنشطة العالمية

ولم تكتف المؤسسة وشركاتها التابعة - منذ انطالقتها - باالقتصار على النشاط المحلي ، واالنكفاء في زاوية العمل الضيقة 
داخل الكويت، بل كانت رؤيتها عالمية األبعاد ، واسعة االتجاهات، سواء فيما يتعلق بعمليات االستكشاف واإلنتاج ، أو التكرير 

والتسويق والتزويد الخارجي ، أو البتروكيماويات.

1 - االستكشاف واإلنتاج

في مجال االستكشاف واإلنتاج بلغ معدل اإلنتاج اليومي للشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية )كوفبك( التابعة 
للمؤسسة 74.875 برميل نفط مكافئ محققا ارتفاعا عن كمية السنة الماضية البالغة  72.186 برميل نفط مكافئ، بنسبة 

تبلغ نحو 4% وذلك بسبب استحواذ الشركة على أصول في كل من أندونيسيا والفلبين ضمن مشروع ريل ستيل.

ويظهر الجدول اآلتي متوسط اإلنتاج اليومي للسنوات الخمس الماضية )برميل نفط يومي مكافئ(:

20082009201020112012

55.76460.03377.51272.18674.875

وحصلت الشركة في مارس 2013، على موافقة المجلس األعلى للبترول على زيادة رأسمال الشركة من 200 مليون دينار 
إلى 1.2 مليار دينار. وبلغ االحتياطي الهيدروكربوني نحو 344 مليون برميل مكافئ، متضمنًا 20 مليون برميل مكافئ تمت 
إضافتها من عملية تملك لحقلي نفط في قطاع المملكة المتحدة ببحر الشمال، وعملية تملك أصول تقليدية وغير تقليدية 

في إندونيسيا والفلبين.

وبلغ متوسط إنتاج هذه السنة نحو 76 ألف برميل مكافئ 
يومي ، بزيادة نسبتها 3.7% عن السنة الماضية ، فيما 

بلغت األرباح الصافية للشركة نحو 200 مليون دوالر.
وفي أكتوبر من عام 2012، دخلت الشركة في امتياز 

استكشافي جديد في باكستان بحصة ملكية بلغت %75، 
األمر الذي مكنها من العمل بدور المشغل. كما زادت الشركة 

في نفس العام من حصتها في أحد مشروعاتها في أستراليا 
)WA-427( لتبلغ نسبة ملكيتها 100% ، األمر الذي مكنها 

كذلك من القيام بدور المشغل في االمتياز نفسه.
وتمكنت الشركة من تحقيق عدد من االكتشافات 

واإلنجازات في مشروعاتها الحالية في باكستان وأستراليا 
وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا.

وعلى الصعيد المحلي استطاعت الشركة تحديد سبع 
فرص جديدة، وعقدت خمس ورش عمل مثمرة لتباحث 

التعاون ونقل الخبرات مع شركة نفط الكويت والشركة 
الكويتية لنفط الخليج في عدد من المجاالت ذات العالقة. 

وأنهت برامج تدريبية لـ 26 موظفا بالتعاون مع المشغلين 
والشركاء في الحقول واالمتيازات المختلفة التي تمتلكها، 

ومع عدد من بيوت الخبرة العالمية ومكاتبها الخارجية 
في عدد من العواصم العالمية، وذلك بهدف زيادة خبرة 

موظفيها ورفع كفاءتهم المهنية.
ومن أهم المشروعات الجديدة خالل هذه السنة االستحواذ 
على مشروع الما وغاليا التطويري في بحر الشمال بنسبة 

35% ، و الدخول في مشروع WA-481-P االستكشافي  في 
أستراليا بنسبة 30% ، ومنحها مشروع جاتي االستكشافي 
في باكستان لتكون المشغل فيه، واستحواذها على نسبة 
شركة أباتشي في مشروع WA-427-P في أستراليا لتكون 

المشغل فيه، و االستحواذ على مشروع ريل ستيل في 
إندونيسيا والفلبين، وهو مشروع إنتاجي تطويري.

2 - التكرير والتسويق والتزويد الخارجي
 

أمــا فــي مجال التكرير والتســويق والتزويد الخارجي، فقد 
ســعت المؤسســة عبر شــركة البترول الكويتية العالمية 

إلــى التركيز على األســواق ذات النمــو المرتفع تحقيقا 
لألهداف االســتراتيجية الرامية إلى التوســع في نشاط 
التكرير والتســويق خارج أوروبا، عن طريق الدخول في 

فرص اســتثمارية ذات جدوى اقتصادية كبيرة.
وال تزال الشركة تركز على االستثمار في األسواق ذات 

النمو المتزايد في آسيا، وذلك بالتوسع في مجال التكرير 
والبتروكيماويات والتسويق )مثل البيع بالتجزئة(، مع إعطاء 
األفضلية للفرص التي يتم تزويد المصافي المستثمر فيها 

بالنفط الخام الكويتي على المدى البعيد. كما يستمر 
رصد أسواق أخرى لمعرفة آخر التطورات وإمكانية اقتناص 

الفرص االستثمارية فيها.
ففي الصين ، تم إنجاز نسبة كبيرة من أعمال التصاميم 

الهندسية األولية لمشروع إنشاء مصفاة جديدة بسعة 
تكريرية تبلغ 300 ألف برميل يوميا بالتكامل مع مجمع 

لتصنيع وتسويق البتروكيماويات. ولم يتم اإلعالن عن االنتهاء 
من تلك التصاميم حتى نهاية مارس 2013 بسبب وجود نية 

لتعديل بعض التصاميم الخاصة بالوحدات التشغيلية.
أما في فيتنام ، فقد تم إنشاء الشركة المالكة لمشروع 

مصفاة تكرير النفط ومجمع البتروكيماويات – نغي سون 
)Nghi-Son(  بشراكة كل من شركة البترول الكويتية 
العالمية وشركة النفط والغاز الفيتنامية ببتروفيتنام 

وشركة أديمتسو كوسان وشركة ميتسوي للمواد 
الكيميائية . وتم االنتهاء من عملية اختيار استشاري إدارة 

المشروع وتوقيع عقد اإلنشاء مع مقاول اإلنشاء، ومن 
المتوقع اتخاذ القرار النهائي لالستثمار بعد إتمام عمليات 

التمويل، على أن يتزامن مع اإلنشاء تأسيس الشراكة 
الخاصة بتسويق المنتجات.

وعملت شركة البترول الكويتية العالمية خالل هذه السنة 
في مناخ اقتصادي صعب، اتسم بدخول العديد من البلدان 
األوروبية في حالة كساد اقتصادي، أذكتها أزمة اليورو التي 
طغت على جزء كبير من المشهد السياسي واالقتصادي 

فيها. وظلت أرباح التشغيل المعدلة الناتجة عن التسويق 
في الشركة دون التوقعات.

واستطاعت المؤسسة زيادة حصتها السوقية في مجال 
محطات بيع الوقود بالتجزئة في الدول التي تمارس فيها 

نشاطها، نتيجة نجاح حمالت التسويق وأنشطة تطوير 
شبكة محطاتها. كما أن االنخفاض في الطلب قابله 

تطور إيجابي في هوامش الربح لمحطات التسويق على 
مدار العام. و سعت الشركة إلى تطبيق برنامج تحسين 
األداء والتحكم في التكاليف، غير أن إجمالي هامش ربح 

الوحدة في إيطاليا و الدنمارك تعرض لضغوط كبيرة نتيجة 
للمنافسة الشديدة في أسعار الوقود في الدولتين.

وعلى الرغم من الصعوبات في السوق األوروبية ، فقد 
ارتفعت هوامش الربح للمصافي ذات القدرة التحويلية 

العالية مثل مصفاة ميالزو التي حققت أرباحًا خالل هذه 
السنة، أما المصافي ذات القدرة التحويلية المحدودة مثل 

مصفاة يوروبورت فقد تكبدت خسائر هذا العام ، و تم 
التركيز على مشروعات المصفاة التي تهدف إلى رفع الربحية 

واالعتمادية على المدى البعيد.
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التسويق العالمي

3 - البتروكيماويات

سعت شركة صناعة الكيماويات البترولية إلى التوسع إقليميا وعالميا في مجال البتروكيماويات من خالل الدخول في شراكات 
عدة. ومن أهم إنجازات هذه المشاركات خالل السنة المالية 2013/2012:

:)GPIC( شركة الخليج لصناعة الكيماويات البترولية
حققت هذه الشركة، التي تساهم فيها شركة صناعة الكيماويات البترولية بنسبة 33.3%، أرباحا بلغت 212 مليون دوالر ، 

بانخفاض نسبته 20% عن السنة الماضية بسبب إجراء الصيانة الدورية للمصانع وانخفاض األسعار في السوق العالمي.
وبلغ إنتاج الشركة من اليوريا واألمونيا والميثانول 1.454 مليون طن متري بانخفاض نسبته 8% عن السنة الماضية ، 

بسبب إجراء صيانة دورية. أما الكمية المصدرة من هذه المنتجات فبلغت 1.106 مليون طن متري بانخفاض نسبته %5.5 
عن السنة الماضية.

وحققت الشركة 14.4مليون ساعة عمل من دون حوادث وقت ضائع، وحصلت على جائزة السالمة لقطاع الكيماويات من 
الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث )RoSPA(، وعلى جائزة )ASTD Best Award 2012( الممنوحة من الجمعية األمريكية 

للتدريب والتطوير.
 

شركة )أم إي جلوبال كندا( )المقر الرئيسي - كندا(:
تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية حصة متساوية مع شركة داو كميكال في هذه الشركة بنسبة 50 % لكل منهما. 
وتمتلك )أم إي جلوبال( مصانع في كندا إلنتاج أحادي اإليثيلين جاليكول MEG ، و ثنائي اإليثيلين جاليكول DEG ، وبلغ إنتاجها 
992 ألف طن متري في هذه السنة بانخفاض نسبته 13% عن السنة الماضية. وحققت أرباحا بلغت 199 مليون دوالر أمريكي 

بانخفاض نسبته  40% بسبب انخفاض كميات اإلنتاج نتيجة إجراء أعمال الصيانة، وانخفاض أسعار بيع منتج البولي إيثيلين، 
وارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع سعر مادة اللقيم.

شركة أم إي جلوبال BV )المقر الرئيسي - دبي(:
تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ما نسبته 50% من شركة )أم إي جلوبال BV - دبي(، وهي شركة تسوق مادة 

اإليثيلين جاليكول التي ينتجها الشركاء، إضافة إلى ما تنتجه مصانع )أم إي جلوبال(.
وحققت شركة )أم إي جلوبال BV( هذه السنة أرباحًا بلغت 138 مليون دوالر أمريكي بزيادة نسبتها 7% عن السنة الماضية. 

وبلغت كمية المبيعات 2.95 مليون طن متري مقابل2.97 مليون طن متري السنة الماضية ، بعوائد مبيعات بلغت 3.1 
مليار دوالر.

.)BV أم إي جلوبال( إلى شركة PETالتي تنتج وتصدر مادة )وفي األول من يوليو2011 تم ضم شركة )إكويبوليمرز
و بلغت كمية اإلنتاج لمادة الـ PET في مصانع )إكويبوليمرز( نحو 300 ألف طن متري، وكميات التصدير 304 آالف طن متري 

بزيادة نسبتها  1.6% عن السنة الماضية.

عززت المؤسسة حضورها في األسواق العالمية تطبيقا لخططها الرامية إلى االستفادة من الفرص األساسية الموجودة في 
األسواق التقليدية ، والفرص المتميزة في األسواق الواعدة.

وتمكنت المؤسسة بهذا الصدد من إبرام عقد مع شركة )EMARAT( لتزويد مطار دبي الدولي  بمنتج وقود الطائرات ، وعقد 
جديد مع شركة )HMEL( الهندية لتزويدها بأربعة أنواع من النفوط  الكويتية ، وتجديد عقد شركة )Formosa( بإضافة نظام 

التوصيل C&F وزيادة كمية النفط الخام، إضافة إلى إبرام عقد جديد مع أكبر مستخدم للكبريت في السوق الصيني، وهو 
.”YUC“ شركة

ونجحت المؤسسة على الصعيد المحلي في تمديد فترة استيراد الغاز الطبيعي خالل الفترة من مارس إلى اكتوبر 2012 
بحسب حاجة وزارة الكهرباء والماء ، في حين حققت نسبة تشغيل الفتة ألسطول الناقالت الوطني بلغت %88.51.

األنشطة المساندة

ولما كانت األنشطة المساندة في المؤسسة تمثل ركنا أساسيا ال غنى عنه لتحقيق المهام المنوطة بها ، والمسؤوليات 
الوطنية التي تتوالها، واألعمال المتميزة التي تنجزها داخل الكويت وخارجها، فقد دأبت المؤسسة على إيالئها اهتماما بالغا 

وحرصا كبيرا يتناسب مع الدور الكبير المنشود منها.
وتتمثل األنشطة المساندة في المؤسسة في أربعة مجاالت هي : الصحة والسالمة والبيئة، والبحث والتكنولوجيا ، والموارد 

البشرية ، والخدمات االجتماعية واإلعالمية.
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1 - الصحة والسالمة والبيئة

يمثل نشاط الصحة والسالمة والبيئة محورا رئيسيا من اهتمامات المؤسسة؛ نظرا ألهميته الكبيرة ودوره الحيوي. وانطالقا من 
الرؤية الهادفة للوصول إلى مستوى رائد في هذا المجال، فقد حققت المؤسسة وشركاتها العديد من اإلنجازات، من أهمها:

• تنظيم جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسالمة والبيئة 
التي حظيت بمشاركة واسعة شملت 90 مشروعا وبرنامجا 

في مختلف مجاالت الصحة والسالمة والبيئة مقدمة من 
جميع الشركات النفطية و المقاولين والجهات الحكومية 

المتعاملة مع القطاع النفطي.
• تحقيق أداء متميز لخفض الحوادث الصناعية، إذ بلغت 

نسبة الحوادث ذات الوقت المفقود 0.029 مقارنة بـ 0.044 
في  السنة الماضية.

• تعزيز الصحة لدى كبار القياديين عن طريق عقد أربع ورش 
عمل متخصصة شارك فيها الرئيس التنفيذي و 55 قياديا 

من رؤساء مجالس اإلدارة واألعضاء المنتدبين ونوابهم.
• إجراء الفحص الطبي الدوري لنحو 850 موظفا لوضع ملف 

.Health Profile صحي للعاملين في المؤسسة
• تنظيم حملة توعوية في المؤسسة وشركاتها التابعة 

بمناسبة اليوم العالمي للتبغ.

• تنفيذ أكثر من 30 فعالية توعوية صحية تضمنت 
محاضرات نظرية وتوزيع نشرات توعوية و ملصقات مختلفة.

• تنظيم مؤتمر بيئي بعنوان )إدارة النفايات السائلة 
والصلبة( حضره نحو 220 مشاركا، إضافة إلى تنظيم  عدد 

كبير من البرامج التوعوية البيئية.
• إصدار أول نسخة من تقرير )التنمية المستدامة( الخاص 

بالمؤسسة وشركاتها التابعة لسنة 2011.
• المشاركة في إعداد )تقرير التنمية المستدامة( لدولة 

الكويت ، وتقديمه إلى االجتماع التنسيقي  لألعضاء في 
منظمة أوبك للتحضير لقمة ريو دي جانيرو +20 في 

البرازيل.
• حصول مجموعة الصحة والسالمة والبيئة في المؤسسة 

 )ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001( على شهادات اآليزو
المتعلقة بتطبيق نظم اإلدارة المتكاملة للصحة والسالمة 

والبيئة والجودة.  

• تنفيذ محمية بيئية في منطقة العبدلية )غربي الكويت(، 
على مساحة تبلغ نحو ثالثة ماليين متر مربع.

• إنشاء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
في مناطق شركة نفط الكويت الواقعة في جنوب شرقي 

وشمالي الكويت لمعالجة جميع مياه الصرف الصحي 
المستخرجة من مناطق الشركة.

• توقيع عقد مشروع )تركيب أنظمة قياسية لمراقبة وضبط 
نظام شبكة المستخدمين( بهدف مراقبة أكثر من 2000 

كيلومتر من األنابيب و 100 مركز للصمامات، والكشف 
الفوري عن أي تسريب والسيطرة عليه، إضافة إلى زيادة الربح 

من خالل استرجاع الدخل و تحسين التحكم في مستوى 
استخدام مصدر الوقود.

• استحداث شركة البترول الوطنية الكويتية نظام إدارة 
الروائح الصناعية )Odor Management System( بهدف 

حماية البيئة والحفاظ على صحة العاملين والمجتمع.
• تحقيق مصفاة الشعيبة إنجازا جديدا في مجال تقليل 

انبعاثات أكاسيد الكبريت من خالل تنفيذ مشروع إزالة 
كبريتيد الهيدروجين من الوقود الغازي المستعمل في 

أفران وغاليات المصفاة.
• نجاح شركة صناعة الكيماويات البترولية في  مجال 

 )Zero Ammonia Emission( منع انبعاثات غاز األمونيا
من مصانع اليوريا إلى الهواء الجوي ، بهدف حماية البيئة 

والمحافظة عليها .
• حصول الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية 

على شهادة آيزو 18001 للصحة المهنية.
• عدم تسجيل شركة خدمات القطاع النفطي أي إصابة 

مهنية )صفر حوادث( للسنة الثالثة على التوالي، 
وحصولها على جائزة المجلس األعلى البريطاني للسالمة 

مع درجة )االمتياز(. 
• توحيد الشركة خدماتها األمنية تحت إشراف قيادة مركزية 

موحدة بإدارة الشركة ، وإنشاء قوات مختصة للحماية 
الشاطئية واألمن الصناعي، والكشف عن المتفجرات.

• حصول الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود على 
شهادة اآليزو 18001 للصحة  المهنية.

2 - البحث والتكنولوجيا

استنادا إلى رؤية المؤسسة الهادفة إلى تحقيق مستوى 
متميز في مجال البحث والتكنولوجيا، وتنفيذًا للخطة 

االستراتيجية طويلة المدى في هذا المجال، فقد حققت 
المؤسسة وشركاتها العديد من اإلنجازات ، من أهمها:

• تنفيذ مشروع بحثي مع معهد الكويت لألبحاث العلمية 
لخدمة شركة البترول الوطنية الكويتية حول )تقييم 

ومكافحة نمو الميكروبات في مستودعات تخزين الوقود 
في مصفاة الشعيبة واألحمدي وخزانات التسويق المحلي 
لصبحان واألحمدي المرحلة األولى: تحديد كمية الكائنات 

.)ATK الحية الدقيقة وأنواعها الموجودة في خزانات الـــ
• تنفيذ مشروع بحثي مع جامعة الكويت لخدمة شركة 

صناعة الكيماويات البترولية حول ) المواد الحفازة الصديقة 
للبيئة والمستخدمة الحتراق الغازات الصناعية(.

• إعادة هيكلة مجموعة البحث وإدارة التكنولوجيا تنفيذًا 
للخطة االستراتيجية للمؤسسة للبحث والتكنولوجيا  2030 

للمؤسسة و شركاتها التابعة.
• وضع خارطة طريق في مجال التكنولوجيا للمؤسسة 

وشركاتها التابعة تنفيذًا للخطة االستراتيجية للمؤسسة 
للبحث والتكنولوجيا  2030.

• اختيار الموقع الجغرافي ووضع التصميم المبدئي والخطة 
التفصيلية إلنشاء مركز لألبحاث تابع للقطاع النفطي في 

الكويت ، بهدف تقديم الخدمات البحثية التطبيقية في 
مجاالت االستكشاف و اإلنتاج والتكرير والتصنيع.

• إعداد دراسة حول إعادة تقييم برنامج االستثمار في 
تكنولوجيا الطاقة الجديدة بالتعاون مع بيت استشاري 

عالمي.
• تحقيق برنامج االستثمار في تكنولوجيا الطاقة الجديدة 

أرباحا قدرها نحو 55 ألف دوالر أمريكي من بيع عدة شركات 
في المحافظ االستثمارية.

• تنظيم ورشة عمل حول )تطبيقات حقن اآلبار بغاز ثاني 
أكسيد الكربون لتحسين استخالص النفط( بمشاركة وفود 

.)IEA( من أوبك والهيئة الدولية للطاقة
• االنتهاء من المرحلة األولى من دراسة تطوير تكنولوجيا 

الطاقة الشمسية لتلبية متطلبات القطاع النفطي 
الكويتي.
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3 - الموارد البشرية

تدرك مؤسسة البترول الكويتية أن العاملين في القطاع النفطي هم مصدر قوة القطاع والثروة الحقيقية للمؤسسة. وتنفيذا 
لرسالة المؤسسة ورؤيتها في مجال الموارد البشرية، فقد بذلت المؤسسة جهودا حثيثة لدفع عمليات التطوير واالستثمار 

البشري بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية هذا القطاع. وقد تم تحقيق عدد من اإلنجازات من أهمها:

4 - خدمات اجتماعية وإعالمية

سعت المؤسسة إلى ترسيخ صورتها الذهنية داخل الكويت وخارجها كمؤسسة عالمية مرموقة في مجال الصناعة النفطية، 
وتعزيز عالقاتها مع جميع الجهات الرقابية والتشريعية والشركات النفطية التابعة لها، وتطوير خدماتها االجتماعية واإلعالمية 

مع الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص. 

وتحقيقا لذلك فقد أنجزت المؤسسة في هذا العام األهداف المنشودة منها بهذا الصدد ، ومنها تأسيس أول شبكة 
للمتحدثين الرسميين للقطاع النفطي، وتدشين موقع الغرفة اإلعالمية للمؤسسة وشركاتها والتي جمعت أرشيف القطاع 

النفطي في موقع واحد ، والبدء بتطبيق األهداف السريعة التنفيذ الستراتيجية االتصال 2030 ، واإلجابة عن كل األسئلة 
الموجهة من السادة أعضاء مجلس األمة للقطاع النفطي وتغطية وقائع الجلسات الخاصة بذلك القطاع.

ونظمت المؤسسة أول برنامج إعالمي مكثف لقيادات القطاع النفطي، وأنتجت فيلما وثائقيا عن مسيرة نظام الصحة والسالمة 
والبيئة في ذلك القطاع، ودشنت المكتبة اإللكترونية للقطاع التي توفر ماليين المصادر العلمية بصورة مجانية ، وشاركت في 

تنظيم العديد من الحمالت اإلعالمية للمشاريع الرئيسية للمؤسسة، وفي عدد من المعارض المحلية والخارجية.

وإدراكا من المؤسسة للدور الحيوي الذي تؤديه مواقع التواصل االجتماعي ، فقد توسعت في استخدام وسائل اإلعالم 
المجتمعي ، وأنشأت حسابا للمؤسسة على االنستغرام، ودشنت تطبيقا على اآليباد لجميع الدوريات واإلصدارات الخاصة.

وتعزيزا لدور المؤسسة في مجال المسؤولية االجتماعية ، فقد ساهمت في عدد من النشاطات المعنية بذلك ، منها رعاية 
مدينة المؤسسة الترفيهية ) كي بي سي الند( في بيت عبداهلل لرعاية األطفال في المستشفى ، ورعت عددا من المؤتمرات 
النفطية واالقتصادية داخل الكويت وخارجها، وعددا من الفعاليات والمؤتمرات العلمية واالجتماعية والبيئية والثقافية وذات 
العالقة بذوي االحتياجات الخاصة، إضافة إلى تنظيم بعض األنشطة لموظفي المؤسسة ، كالمخيم الربيعي واالشتراك في 

األندية الصحية وتوفير الشاليهات خالل فترة الصيف.
 

• بلغ إجمالي القوى العاملة التشغيلية وغير التشغيلية 
في نهاية فبراير 2013 )18338( موظفا. وازداد عدد 

الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي من 14606 
موظفا كويتيا بنسبة 81.5% في بداية الفترة ليبلغ 

15071 موظفا بنسبة 82.2% في 2013/2/28.
• تم خالل هذه السنة توظيف 744 من الكويتيين و140 

من غير الكويتيين.
• إعداد اإلجراءات الالزمة الخاصة بتعديل بعض أحكام نظام 

صندوق التأمين الخاص التي صدر بها قرار مجلس اإلدارة 
بإضافة مواد جديدة إلى النظام لشمول المعاقين في 

استحقاق المعاش التقاعدي من الصندوق. 
• اعتماد عدد من اللوائح والنظم والضوابط لألنشطة 

والميزات التي تقدمها المؤسسة مثل )نظام تكريم قدامى 
العاملين والقياديين أثناء الخدمة في القطاع النفطي(. 

و)نظام تكريم العاملين والقياديين عند انتهاء الخدمة في 
القطاع النفطي(.

• االنتهاء من برمجة وتشغيل مجموعة من النظم اآللية 
لميكنة خدمات شؤون الموظفين، وذلك لتسهيل الخدمات 

المقررة من الشؤون اإلدارية.
• بلغ عدد المشاركين في البرامج التدريبية التي نفذها 

مركز التدريب البترولي 24343 مشاركا في مختلف 
البرامج التدريبية البالغ عددها 1576 برنامجا ، في حين 

بلغت االحتياجات التدريبية 10131مشاركا لتكون نسبة 
التنفيذ %240 .

• حصول مركز التدريب البترولي على األسبقية على 
مستوى العالم في تخريج )134( متدربا في برنامج مشغل 

مصفاة وفق النظام المالي الجديد )QCF( المتوافق مع 
.)NVQ( نظام

• حصول ثمانية مبتعثين على شهادات الماجستير في 
تخصصات الهندسة واإلدارة وطب األسنان ، وحصول خمسة 
طلبة مقبولين بنظام البعثات ألبناء العاملين في القطاع 

النفطي على شهادات في تخصصات هندسية .
• تنفيذ برنامج إعالمي مكثف لقيادات القطاع النفطي 

لتعزيز التواصل بين مؤسسة البترول الكويتية ووسائل 
اإلعالم.

• تنظيم برنامج Coach to Coach للمدراء ورؤساء الفرق .
• تنظيم 31 ورشة عمل خاصة بمشروع التدريب أثناء 

العمل.
• تنظيم برنامج متخصص في مجال االستكشاف والحفر 

والتنقيب واإلنتاج حضره 95 مهندسا ومهندسة من حديثي 
التخرج .

• استكمال تنفيذ عدد من البرامج و المبادرات التي تهدف 
إلى زيادة الرضا الوظيفي على مستوى المؤسسة وشركاتها 

التابعة ضمن مشروع قياس الرضا الوظيفي.
• تنظيم برنامج مكثف لموظفي المؤسسة والشركات 

النفطية التابعة لحديثي التعيين لمدة ثالثة أشهر .
 )Pilot Project( بتطبيق KOC / PIC بدء شركتي •

لمشروع العائد على التدريب.
• وضع خطة خمسية لتدريب العمالة الكويتية لدى 

المقاولين متضمنة استيعاب 26000 مشارك خالل التنفيذ .



المحتويات
38
40
41
48
52
56

تقرير مراقب الحسابات المستقل
بيان المركز المالي المجمع

بيان الدخل الشامل المجمع
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

بيان التدفقات النقدية المجمع
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

البيانات المالية المجمعة
وتقرير مراقب الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في 13 مارس 2013
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سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح                الموقر
رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس األعلى للبترول

دولة الكويت

التقرير على البيانات المالية المجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة لمؤسسة البترول الكويتية )»المؤسسة«( وشركاتها التابعة 

)يشار إليهم مجتمعين »المجموعة«(، والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 مارس 2013 
والبيانات المجمعة للدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك 

التاريخ، وإيضاحات تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 

المالية ومسئولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضروريًا إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء 
المادية، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ.

مسئولية مراقب الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي على تلك البيانات المالية المجمعة بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد 
قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. وتتطلب منا تلك المعايير االلتزام بمتطلبات أخالقية وأن نقوم 
بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية المجمعة خالية من األخطاء 

المادية.
تتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية 

المجمعة. إن اإلجراءات المختارة تعتمد على تقديرنا، بما فيه تقدير مخاطر وجود أخطاء مادية في البيانات المالية 
المجمعة، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ. عند القيام بتقدير تلك المخاطر، نأخذ في اإلعتبار الرقابة الداخلية 

الخاصة باإلعداد والعرض العادل للبيانات المالية المجمعة للمؤسسة، وذلك من أجل تصميم إجراءات التدقيق 
المناسبة للظروف، وليس لغرض إبداء الرأى على مدى كفاءة الرقابة الداخلية للمؤسسة. يتضمن التدقيق أيضا 

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومعقولية التقديرات المحاسبية التي أجريت بمعرفة 
اإلدارة، باإلضافة إلى تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة.

إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساسًا إلبداء رأينا.

الرأي
برأينا، إن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة، في كافة النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع 

للمجموعة كما في 31 مارس 2013، وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية 
بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980.

التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى 
كذلك فإننا حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق وأن البيانات المالية 

المجمعة تتضمن المعلومات التي نص عليها المرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980. برأينا، أن المؤسسة تمسك 
سجالت محاسبية منتظمة، وأن المعلومات المحاسبية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في 

دفاتر المؤسسة. لم يرد لعلمنا أية مخالفات خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2013 للمرسوم بالقانون رقم 6 
لعام 1980 على وجه يؤثر ماديًا في نشاط المجموعة أو في مركزها المالي المجمع.

الكويت في 24 يوليو 2013

صافى عبد العزيز المطوع
مراقب حسابات - ترخيص رقم 138 فئة »أ«
من كي بي إم جي صافى المطوع وشركاه

عضو في كي بي إم جي العالمية

تقرير مراقب الحسابات المستقل
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مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، دولة الكويتمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، دولة الكويت
بيان الدخل المالي المجمع

للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

إيضاح
2013

ألف دينار
كويتي

2012
ألف دينار
كويتي

اإليرادات
39,928,08240,098,278مبيعات النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة والبتروكيماويات

24264,524278,398إيرادات العمليات اإلستشارية والعمليات األخرى
40,192,60640,376,676

تكلفة اإليرادات
)37,460,878()37,522,489(تكلفة مبيعات النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة والبتروكيماويات

)252,396()247,199(تكلفة العمليات اإلستشارية والعمليات األخرى
)37,769,688()37,713,274(

2,422,9182,663,402مجمل الربح

)318,063()339,185(إستهالك وإطفاء
)316,988()356,595(مصروفات عمومية وإدارية

)695,400(3884,910رد مخصص / )مخصص( مقابل مطالبة قضائية
)1,367()926(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)32,325()12,970(مخصص إنخفاض في قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات وشهرة
1,798,1521,299,259ربح التشغيل

38,40630,249إيرادات فوائد
)14,607()15,163(مصروفات فوائد

23,24315,642صافي إيرادات الفوائد

25233,580164,375إيرادات إستثمار
10155,837155,861حصة في أرباح إستثمارات تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

26649,321231,792إيرادات أخرى )بالصافي(
)99()97(27مكآفأة أعضاء مجلس اإلدارة

2,860,0361,866,830الربح قبل مخصص ضريبة الدخل
)96,205()72,573(14مصروف ضريبة الدخل

2,787,4631,770,625
)270,000()284,000(19مخصص إستبدال وتجديد ممتلكات ومنشآت ومعدات

2,503,4631,500,625ربح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى
)70,817(13,153فروق العمالت األجنبية الخاصة بالعمليات األجنبية

201,07451,866صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
)18,951(214,227اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

2,717,6901,481,674إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

ربح السنة العائد إلى:
2,501,1901,498,074مساهم المؤسسة

2,2732,551حصص غير مسيطرة
2,503,4631,500,625ربح السنة

إجمالي اإليرادات الشاملة العائدة إلى:
2,715,4171,479,123مساهم المؤسسة

2,2732,551حصص غير مسيطرة
2,717,6901,481,674إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

بيان المركز المالي المجمع
كما في 31 مارس 2013

إيضاحالموجودات
2013

ألف دينار
كويتي

2012
 ألف دينار
كويتي

الموجودات غير المتداولة
510,807,9829,611,795ممتلكات ومنشآت ومعدات

6164,102159,550الشهرة
7156,148143,911موجودات غير ملموسة

1430,74628,586موجودات ضريبية مؤجلة
8240,847228,516موجودات أخرى غير متداولة 

95,133,3984,698,143إستثمارات متاحة للبيع
10412,106408,875إستثمارات تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

16,945,32915,279,376
الموجودات المتداولة

112,212,9892,006,978مخزون
124,554,7815,305,832مدينون تجاريون

13864,134859,217مدينون آخرون ومدفوعات مقدمًا
1429,81219,142ضرائب مستحقة مدينة
155,610,5913,838,796أرصدة لدى البنوك ونقد

13,272,30712,029,965
30,217,63627,309,341إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

2,500,0002,500,000رأس المال المصرح به والمدفوع
161,250,0001,250,000إحتياطي إجباري

17232,945232,945إحتياطي رأسمالي
1815,731,82713,230,637إحتياطي عام 

192,287,6912,003,691إحتياطي إستبدال وتجديد ممتلكات ومنشآت ومعدات
463,417262,343التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

)23,827()10,674(إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية
22,455,20619,455,789حقوق الملكية العائدة إلى مساهم المؤسسة

41,81140,174حصص غير مسيطرة
22,497,01719,495,963إجمالي حقوق الملكية
201,155,0051,127,211مطلوبات غير متداولة

المطلوبات المتداولة
857,432785,899دائنون تجاريون

211,942,1372,047,099دائنون آخرون ومصروفات مستحقة
14295,203289,720ضرائب مستحقة دائنة

223,470,8423,563,449مبالغ مستحقة إلى وزارة النفط
6,565,6146,686,167

7,720,6197,813,378إجمالي المطلوبات
30,217,63627,309,341إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

محمد عبد اللطيف الفرهود
العضو المنتدب للتخطيط والمالية

نزار محمد العدسانى
نائب الرئيس والرئيس التنفيذى
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بيان التغيرات فـي حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

إيضاح
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
2,503,4631,500,625ربح السنة

تسويات:
339,185318,063إستهالك وإطفاء

284,000270,000مخصص إستبدال وتجديد ممتلكات ومنشآت ومعدات
9261,367مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

12,97032,325مخصص إنخفاض في قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات وشهرة
26,18819,768شطب إستكشافات غير مثمرة

49,107113,234مخصص مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد للموظفين
1,286)4,165()ربح(/ خسارة بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

)155,861()155,837(حصة في أرباح شركات تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية 
)30,249()38,406(إيرادات فوائد

15,16314,607مصروفات فوائد
72,57396,205مصروف ضريبة الدخل

)164,375()233,580(إيرادات إستثمار
2,871,5872,016,995

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)15,591()206,011(الزيادة في المخزون

)1,294,691(728,285النقص/ )الزيادة( في المدينين التجاريين
17,286)4,917()الزيادة(/ النقص في المدينين اآلخرين والمدفوعات مقدمًا

13,59030,111الزيادة في المطلوبات غير المتداولة
71,53332,761الزيادة في الدائنين التجاريين

)النقــص(/ الزيــادة فــي الدائنيــن اآلخريــن والمصروفــات المســتحقة واألرصــدة 
941,076)104,962(الدائنــة األخــرى

402,1871,059,649الزيادة في المبالغ المستحقة إلى وزارة النفط
3,771,2922,787,596النقد الناتج من العمليات

)14,607()15,163(فوائد مدفوعة
)9,864()7,347(ضرائب مدفوعة )بالصافي(

3,748,7822,763,125صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:
113,177)2,500()الزيادة(/ النقص في الودائع التي تستحق بعد ثالثة أشهر

)3,850()601(الزيادة في اإلستثمارات المتاحة للبيع
152,606132,073صافي الحركة في إستثمارات تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

)11,050()8,144(اإلضافات إلى الموجودات غير الملموسة
)2,286()2,966(اإلضافات إلى الشهرة

)56,625()63,064(الزيادة في موجودات أخرى غير متداولة 
)1,703,248()2,121,558(المدفوع لشراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

53,66274,139المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
38,40630,249فوائد مستلمة

)1,427,421()1,954,159(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
)141,361()34,903(النقص في قروض ألجل، بالصافي

)1,050()636(التغير في الحصص غير المسيطرة
)142,411()35,539(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)60,390(10,211صافي تأثير تعديالت ترجمة عمالت أجنبية
1,769,2951,132,903صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

2,911,7961,778,893النقد والنقد المعادل في بداية السنة
154,681,0912,911,796النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

15929,500927,000ودائع قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر
155,610,5913,838,796األرصدة لدى البنوك والنقد في نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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1. نبذة عن المؤسسة

إن مؤسسة البترول الكويتية )»المؤسسة«( مملوكة بالكامل من قبل حكومة دولة الكويت. لقد تأسست 
المؤسسة بموجب المرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980 الذي أصبح نافذًا بتاريخ 27 يناير 1980. إن 

األنشطة الرئيسية للمؤسسة وشركاتها التابعة )يشار إليهم مجتمعين »بالمجموعة«( تتضمن اإلستكشاف 
والتنقيب والحفر واإلنتاج والتخزين والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي 

والكيماويات والبتروكيماويات والمنتجات المرتبطة بها. كما تقوم المؤسسة بتسويق النفط الخام والمنتجات 
البترولية التي تنتجها الشركات التابعة في الكويت. تقوم المجموعة بممارسة كافة أنشطتها األخرى، بما 

في ذلك تسويق النفط الخام والمنتجات البترولية التي تنتجها الشركات التابعة خارج دولة الكويت، من خالل 
شركاتها التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة. إن الشركات التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة 

الرئيسية مبينة في إيضاح رقم 35. تقوم المجموعة بممارسة أنشطتها الرئيسية في الشرق األوسط والشرق 
األقصى وغرب أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.

إن النفط الخام المنتج في دولة الكويت ملكًا لحكومة دولة الكويت التي تدفع تكاليف اإلنتاج التي 
تتكبدها الشركات التابعة المنتجة. تقوم المؤسسة بشراء النفط الخام والغاز الطبيعي من حكومة دولة 

الكويت طبقًا للشروط الواردة في المرسوم الصادر بتاريخ 17 يناير 1981.

إن عنوان مكتب المؤسسة المسجل هو ص.ب 26565، الصفاة 13126، دولة الكويت.
تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 مارس 2013 وفقًا لقرار أعضاء مجلس 

اإلدارة في 24 يوليو 2013. وتخضع هذه البيانات المالية المجمعة للتعديل من قبل المجلس األعلى للبترول.

2. أسس اإلعداد

أ( بيان اإللتزام
لقد تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا للمرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980 والمعايير الدولية 

.)”IASB“( للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

ب( أسس القياس
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة بالقيم العادلة لإلستثمارات 

المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة.

جـــ( عملة التعامل وعملة العرض
تم قياس بنود البيانات المالية لكل من شركات المجموعة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية األساسية التي 
تمارس فيها الشركة أنشطتها )»عملة التعامل«(. تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو 

عملة العرض للمجموعة. تم عرض كافة المعلومات المالية بالدينار الكويتي مقربة إلى أقرب ألف.

د( إســتخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام 

وتقديرات وافتراضات، والتي قد تؤثر على تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 
واإليرادات والمصروفات. و قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصفة مستمرة. يتم إدراج التغييرات في التقديرات المحاسبية 
في السنة التي يتم فيها مراجعة التقدير وأي سنوات مقبلة قد تتأثر. 

لقد تم شرح التقديرات غير المؤكدة واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها األثر 
األكبر في المبالغ التي تم اإلعتراف بها في البيانات المالية المجمعة في إيضاح رقم 4.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

هـ( المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التى بدأ سريانها إعتبارًا من 1 إبريل 2012
لم يكن هناك أثر مادى على البيانات المالية المجمعة ألى من المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 

التى أصبحت سارية النفاذ ألول مرة إعتبارًا من 1 إبريل 2012.

3. السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بثبات من قبل المجموعة ولجميع الفترات المعروضة في هذه 
البيانات المالية المجمعة.

أ( أسس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة الرئيسية. إن تفاصيل 

الشركات التابعة المجمعة الرئيسية متضمنة في إيضاح رقم 35.

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك المطبقة من قبل 
المؤسسة، ويتم عمل تعديالت لمقابلة أي سياسات محاسبية جوهرية غير متماثلة قد تظهر.

تمثل الحصص غير المسيطرة بشكل رئيسي الجزء من األرباح أوالخسائر وصافي الموجودات في الشركات 
التابعة للشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك. وشركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك. ويتم عرضها 

بصورة منفصلة في بيان الدخل الشامل المجمع وتعرض في بيان المركز المالي المجمع ضمن حقوق 
الملكية كبند منفصل من حقوق ملكية المؤسسة.

إن الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تسيطر عليها المؤسسة. وتتحقق السيطرة عندما يكون 
للمؤسسة القدرة على التحكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في السياسات المالية والتشغيلية للشركة 

التابعة بحيث تستفيد من أنشطتها. ويؤخذ في االعتبار حقوق التصويت الممكن إستخدامها حاليا عند 
تقدير السيطرة. تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركات التابعة من تاريخ بداية السيطرة 

الفعلية حتى انتهاء تلك السيطرة فعليًا. يتم عند التجميع إستبعاد األرصدة والمعامالت بين شركات 
المجموعة بما في ذلك أي أرباح أو األرباح والخسائر غير المحققة بين شركات المجموعة. يتم إعداد البيانات 

المالية المجمعة بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت واألحداث األخرى التي تتم في ظروف مماثلة.

يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة على أساس كل بند على حدة بإضافة البنود المماثلة من 
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

تتم المحاسبة عن إندماجات األعمال بإستخدام طريقة اإلقتناء المحاسبية. يتم قياس تكلفة اإلقتناء 
بإجمالي قيمة المبلغ المدفوع، حيث يتم قياسه وفقًا للقيمة العادلة في تاريخ اإلقتناء، باإلضافة إلى قيمة 
أي حصص غير مسيطرة في الشركة المقتناة. بالنسبة لكل إندماج أعمال منفرد، يقوم المشتري بقياس 

قيمة الحصص غير المسيطرة في الشركة المقتناة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي 
الموجودات الممكن تحديدها للشركة المقتناة.

الفترات المالية لشركات المجموعة
إن السنة المالية للمجموعة تبدأ من 1 أبريل 2012 إلى 31 مارس 2013. إن السنة المالية للشركات 

الرئيسية التابعة للمؤسسة هي نفس السنة المالية للمؤسسة، باستثناء الشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية الخارجية ش.م.ك. والشركة الكويتية لنفط الخليج ش.م.ك. )مقفلة( وكي بي 

سي إنرجي فينتشرز إنك والشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك.م. )»كارو«(، حيث تبدأ الفترة المالية لهم 
من 1 يناير 2012 إلى 31 ديسمبر 2012. وحيث أن تلك الشركات التابعة ال تقوم بإعداد بيانات مالية 

بنفس تاريخ البيانات المالية للمجموعة، فإنه يتم عمل تعديالت لتعكس تأثيرات أي أحداث أو معامالت هامة 
حدثت خالل األشهر التالية لنهاية الفترة المالية لتلك الشركات التابعة.
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ب( ممتلكات ومنشــآت ومعدات
1. ممتلكات النفط والغاز 

يتم إتباع طريقة »الجهود المثمرة« في المحاسبة عن عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث يتم 
تحميل تكاليف العمليات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتكاليف عمليات الحفر اإلستكشافي التي يثبت 

عدم جدواها على المصروفات. أما تكاليف اإلستكشاف والحفر التطويري الناجحة، فيتم رسملتها ومن ثم 
إطفاؤها على أساس طريقة وحدة اإلنتاج للعمليات خارج دولة الكويت. ويتم رسملة تكاليف اإلستكشاف 

والحفر التطويري للعمليات داخل دولة الكويت وإطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى 10 سنوات.

2. الممتلكات والمنشآت والمعدات األخرى
تســجل الممتلــكات والمنشــآت والمعدات األخــرى مبدئيًا بالتكلفة. وتحمل التكاليــف المتكبدة للصيانة 

واإلصالحــات وأعمــال التجديــد الروتينيــة والدورية على المصروفات عند تكبدها. يتم رســملة تكاليف أعمال 
الفحــص الرئيســية أو تكاليــف الصيانــة كبنــد منفصل ومتعلق باألصل إذا أمكن تقديرها بشــكل موثوق 

منــه، وأن يتوقــع تدفــق المزايــا االقتصادية وأن تكون المجموعة قد اســتهلكت بالفعــل مبلغًا يمثل البنود 
المتعلقة به التي كان قد تم اســتبدالها أو تجديدها في أعمال الفحص الرئيســية أو الصيانة. يتم رســملة 
اإلصالحات وأعمال التجديد الرئيســية ألي أصل أو أجزاء رئيســية منه والتي من شــأنها تحســين مســتوى أداء 
هــذا األصــل أو إطالــة العمــر اإلنتاجــي لــه أكثر من العمر األصلي المحدد له عنــد حيازته وذلك على مدى العمر 

اإلنتاجي لهذا األصل.

3. موجودات أخرى قيد اإلنشاء
يتم تسجيل وادراج الموجودات تحت التنفيذ واإلنشاء بالتكلفة مطروحا منها أية خسائر إنخفاض في 

القيمة. إن تكلفة الموجودات األخرى تحت التنفيذ واإلنشاء تشمل التكاليف الرأسمالية وفقا للسياسة 
المحاسبية للمجموعة. يتم تحويل الموجودات تحت التنفيذ واإلنشاء إلى البند المتعلق بها ضمن 

الممتلكات واآلالت والمعدات عند اكتمال تنفيذها وعندما تصبح جاهزة للعمل.

يتم احتساب االستهالك على هذه الموجودات عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة للعمل.

جـ( اإلستهالك
يحتسب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات األخرى، باستثناء 
األرض ملك حر والموجودات قيد اإلنشاء. تستند معدالت االستهالك إلى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

سنوات3 - 10ممتلكات النفط والغاز
سنة5 - 25الخزانات وخطوط األنابيب واألرصفة البحرية 

سنة3 - 33آالت ومعدات
سنة5 - 20ناقالت النفط والغاز

سنة4 - 40المخيمات والمباني وملحقاتها
سنة3 - 20سيارات ومعدات النقل وموجودات أخرى

سنوات5معدات إنشائية ومعدات عامة
سنوات10حفر اآلبار والمسح الزلزالي

يتم مراجعة طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل سنة مالية.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

د( الشهرة
تســجيل الشهرة كأصل

يتــم قيــاس الشــهرة مبدئيــًا عنــد اإلقتناء بالتكلفة والتي تمثل الزيادة فــي إجمالي تكلفة إندماج األعمال 
وقيمــة الحصــص غيــر المســيطرة المعتــرف بها، عن صافي قيمة الموجــودات القابلة للتحديد التي تم 

إقتنائهــا والمطلوبــات التــي تــم تحملهــا. بعد التحقق المبدئي، يتم قياس الشــهرة بالتكلفة ناقصًا أي 
خســائر متراكمة لإلنخفاض في القيمة. ال يتم إطفاء الشــهرة عند اإلقتناء بعد 31 مارس 2004. يتم 

مراجعة الشــهرة ســنويًا أو بصورة متكررة بغرض تحديد إنخفاض القيمة عندما تشــير األحداث أو التغيرات 
فــي الظــروف إلى احتماليــة إنخفاض القيمة الدفترية.

ألغــراض إختبــار إنخفــاض القيمــة، يتم من تاريخ اإلقتناء توزيع أية شــهرة تــم إقتنائها نتيجة إندماج األعمال 
علــى كل وحــدة أو مجموعــة وحــدات إنتــاج النقــد في المجموعة والتي من المتوقع أن تســتفيد من مزايا 
اإلندمــاج بصــرف النظــر مــا إذا كانــت الموجودات أو المطلوبات األخرى للمجموعة قد تــم تخصيصها لتلك 

الوحــدات أو مجموعة الوحدات.

عندما يكون المبلغ الممكن إســترداده لوحدة إنتاج النقد أقل من القيمة الدفترية، يتم تســجيل خســارة 
إنخفاض في القيمة. عندما تشــكل الشــهرة جزء من وحدة إنتاج النقد وجزء من أنشــطة العمليات 

في هذه الوحدة تم اســتبعاده، يتم إدراج الشــهرة المرتبطة بالعملية المســتبعدة في القيمة الدفترية 
للعملية عند تحديد الربح أو الخســارة من إســتبعاد العملية. 

تقاس الشــهرة المســتبعدة في هذه الظروف على أســاس القيمة النســبية للعملية المســتبعدة والجزء 
المحتفــظ بــه من وحدة إنتاج النقد.

زيــادة القيمــة العادلة على مقابل الشــراء
يتــم قيــاس الزيــادة فــي القيمة العادلة على مقابل الشــراء عند اإلقتناء بالزيادة في حصة المؤسســة 

فــي صافــي القيمــة العادلة للموجودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة المحددة للشــركة المشــتراة 
على تكلفة دمج األعمال. وتســجل الزيادة في القيمة العادلة على مقابل الشــراء مباشــرة ضمن األرباح أو 

الخسائر.

هـ( الموجودات غير الملموســة
تمثــل الموجــودات غير الملموســة التكلفة المتكبدة الكتســاب رخصة برامــج الكمبيوتر وحقوق الملكية 

الفكريــة واالتفاقيــات األخــرى. عنــد االعتراف المبدئي، يتم قياس الموجودات غير الملموســة التي يتم 
شــراؤها بشــكل منفصل بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموســة المكتســبة نتيجة لدمج األعمال 

هــي القيمــة العادلــة كمــا فــي تاريخ الحيازة. بعد االعتراف المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموســة 
بالتكلفة ناقصًا االســتهالك المتراكم وأية خســائر متراكمة لإلنخفاض في القيمة. ال يتم رســملة الموجودات 

غير الملموســة التي يتم إنتاجها داخليا، باســتثناء تكاليف التطوير المرســملة، ويتم تحميل المصروفات 
مقابــل األربــاح فــي الســنة التــي تم تكبد المصروفات فيها.  يوجد لكل الموجودات غير الملموســة أعمار 

محددة ويتم إطفاؤها على أســاس طريقة القســط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع ويتم 
تقييمهــا إلنخفــاض القيمــة عندمــا يكــون هناك داللة على احتمال إنخفاض قيمة الموجودات غير الملموســة. 

تتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجية المحددة على 
األقل في نهاية كل ســنة مالية. ويتم اإلعتراف بمصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموســة ذات األعمار 

المحددة ضمن األرباح أو الخســائر.

تقوم المجموعة بإطفاء بعض تكاليف التراخيص على مدار فترة ثالثين ســنة، بدال من عشــرين ســنة 
حســبما يفترض معيار المحاســبة الدولي 38، حيث تعتبر المجموعة أن تلك التكاليف ترتبط بشــكل وثيق 

بالعمــر االنتاجــي لــألرض والمباني والمرافق التــي تخضع لتلك التراخيص.
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و( إســتثمارات متاحة للبيع
يتم اإلعتراف باإلســتثمارات المتاحة للبيع وإســتبعادها على أســاس تاريخ المتاجرة، عندما تصبح المجموعة 

طرفــًا فــي األحكام التعاقدية لــألداة المالية أو تتوقف عن ذلك.

تــدرج اإلســتثمارات المصنفــة كإســتثمارات متاحــة للبيع مبدئيًا بالقيمة العادلــة مضافًا إليها أية تكاليف 
معاملة مباشــرة ويعاد قياســها الحقًا بالقيمة العادلة، ما لم يكن قياســها بصورة موثوق منها أمرًا غير 

ممكنــًا، حيــث تــدرج فــي هذه الحالة بالتكلفة ناقصًا خســائر اإلنخفاض في القيمة. 

يــدرج التغيــر فــي القيمــة العادلة ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى حتى يتم بيع اإلســتثمار أو تحديد إنخفاض 
في قيمته، حيث يتم تحويل األرباح أو الخســائر المتراكمة والمدرجة ســابقًا ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى 

إلى األرباح أو الخســائر كإعادة تصنيف.

ز( إســتثمارات في شــركات زميلة )إستثمارات تم المحاســبة عنها بطريقة حقوق الملكية(
تتم المحاسبة عن إستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. إن الشركة 
الزميلة هي تلك الشركة التي يكون للمجموعة تأثيرًا فعاالً عليها ولكنها ليست شركة تابعة وال مشروع 

مشترك. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، تدرج اإلستثمارات في الشركة الزميلة في بيان المركز المالي المجمع 
بالتكلفة زائدًا تغيرات ما بعد الحيازة في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة.

تعكس األرباح أو الخســائر حصة المجموعة في نتائج عمليات الشــركات المســتثمر فيها. وعندما تحدث 
تغيرات مباشــرة في اإليرادات الشــاملة األخرى للشــركة الزميلة تســجل المجموعة حصتها في هذه 

التغيــرات وتفصــح عنهــا، متى كان ذلك مالئمًا، ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى.

إن التوزيعات المســتلمة من شــركة زميلة تخفض القيمة الدفترية لإلســتثمار.

يتم عمل تقييم لإلســتثمار في الشــركة الزميلة عندما يكون هناك مؤشــر على إنخفاض قيمة األصل أو أن 
خســائر إنخفاض القيمة المحققة في ســنوات ســابقة لم تعد موجودة.

ح( حصص في مشــروعات مشتركة
إن المشــروعات المشــتركة هي ترتيبات تعاقدية حيث يدخل طرفين أو عدة أطراف في نشــاط اقتصادي 

يخضع لســيطرة مشــتركة، والشــركة التي تخضع للســيطرة المشــتركة هي مشــروع مشترك يتم من خالله 
إنشــاء شــركة منفصلة يملك فيها كل طرف حصة.

تتم المحاســبة عن الحصص في المشــروعات المشــتركة بإســتخدام طريقة التجميع النســبية. وتدمج 
المجموعة حصتها في كل بند من بنود موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات المشــروع المشــترك 
مــع البنــود المماثلــة فــي البيانــات المالية المجمعة على أســاس كل بند على حــدة في البيانات المالية 

المجمعة. يتم إعداد البيانات المالية للمشــروعات المشــتركة في 31 ديســمبر وبالتالي يتم عمل 
التعديالت لتعكس تأثير أي أحداث أو معامالت جوهرية تتم في األشــهر التالية لنهاية الســنة للمشــروعات 

المشتركة و31 مارس.

يتم عمل التعديالت على البيانات المالية المدققة للمشــروعات المشــتركة لكي تتوافق مع السياســات 
المحاســبية للمجموعة متى أمكن ذلك.

يتم تجميع المشــروعات المشــتركة على أســاس نســبي من تاريخ حيازة الســيطرة المشــتركة وحتى انتهاء 
الســيطرة المشــتركة للمجموعة على المشــروعات المشــتركة. يتم إســتبعاد كافة المعامالت واألرصدة بين 

شــركات المجموعة بما يتناســب مع حصة المجموعة في المشــروعات المشــتركة.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

ط( المخزون
1. النفــط الخــام والمنتجات البترولية

يتــم تقييــم مخــزون النفط الخام بمتوســط ســعر التكلفة وصافي القيمة الممكــن تحقيقها في نهاية 
الســنة، أيهما أقل. وتحدد تكلفة النفط الخام للمؤسســة من قبل حكومة دولة الكويت طبقًا للمرســوم 
الصــادر بتاريــخ 17 ينايــر 1981. وقــد تم تعديل معادلة احتســاب تكلفة النفــط الخام وفقًا لقرار المجلس 

األعلــى للبتــرول اعتبارًا من 1 يوليو 1997.

يتــم تقييــم الغــاز المســال والمنتجات تامــة الصنع بالتكلفة وصافي القيمة الممكــن تحقيقها، أيهما 
أقــل. ويتــم تحديــد التكلفة على أســاس المتوســط المرجح لكل منتج علــى حدة. إن التكاليف هي تلك 
المصروفــات المتكبــدة إلــى أن يصــل كل منتــج إلى موقعه وحالته الراهنــة، ويتضمن ذلك تكلفة النفط 

الخــام والغــاز الطبيعــي المــورد باإلضافة إلى نســبة من تكاليف التصنيع والمصروفات غير المباشــرة لكل 
منتج اســتنادًا إلى قيمتها الســوقية المتعلقة به.

تحتســب صافي القيمة الممكن تحقيقها على أســاس ســعر البيع المقدر ناقصًا أي تكاليف أخرى متوقع 
تكبدهــا حتى اإلتمام والبيع.

2. أخرى
يتــم تقييــم قطــع الغيار والمواد واللوازم، التي تســتخدم بصفة رئيســية فــي العمليات، بالتكلفة وصافي 
القيمــة الممكــن تحقيقهــا، أيهمــا أقل. يتم تحديد التكلفة بإســتخدام طريقة المتوســط المرجح للتكلفة. 

يتــم تكويــن مخصــص ألي بنــود بطيئة الحركة عندما يكون ضروريا ويتم تســجيله ضمن األرباح أو الخســائر.

ي( مدينون تجاريون
يتــم إدراج المدينيــن التجارييــن بالتكلفــة ناقصا خســائر اإلنخفاض في القيمــة. ويتم خصم األرصدة المدينة 

طويلــة األجــل الــى صافــي قيمتها الحاليــة وتظهر بالتكلفة المطفأة ناقصًا خســائر اإلنخفاض في القيمة.

ك( مصروفات مؤجلة
تتمثــل المصروفــات المؤجلــة بصورة أساســية في المواد الحفازة المســتخدمة فــي عملية التكرير والتي يتم 
إطفاؤها على أســاس القســط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ناقصًا خســائر إنخفاض القيمة. 

يتــم تســجيل المصروفــات المؤجلــة إلــى الحد الذي تمثل فيه المصروفــات المتكبدة مقدار تدفق المنافع 
االقتصادية المســتقبلية إلى المؤسسة.

ل( النقــد والنقد المعادل
ألغــراض إعــداد بيــان التدفقــات النقدية المجمع، يشــتمل النقد والنقد المعادل علــى النقد والودائع البنكية 
قصيرة األجل واإلســتثمارات عالية الســيولة التي تســتحق خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشــهر من تاريخ اإليداع.

م( اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية وإســتبعادها
يتــم اإلعتــراف باألصــل المالــي أو اإللتــزام المالي عندما تصبح المجموعة طرفــًا في األحكام التعاقدية لألداة. 

يتــم إســتبعاد األصــل المالــي )جزئيــًا أو كليــًا( عندما تقوم المجموعة بتحويل كافــة مخاطر ومزايا الملكية أو 
عندمــا ال تقــوم بتحويــل أو ال تحتفــظ بكافــة مخاطــر ومزايا الملكية ولم يعد لها ســيطرة على األصل أو جزء 
منــه. يتــم إســتبعاد اإللتــزام المالــي عنــد اإلعفاء من اإللتزام المحدد في العقــد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
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ن( إنخفاض القيمة
إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تنخفض قيمة أصل ما إذا تجاوزت القيمة الدفترية قيمته المستردة المقدرة. إن القيمة المستردة لألصل هي 
صافي سعر بيع األصل أو قيمته أثناء اإلستخدام أيهما أعلى. إن صافي سعر البيع هو المبلغ الذي يمكن 

الحصول عليه من بيع األصل في معاملة تجارية متكافئة. وتمثل القيمة أثناء اإلستخدام القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمتوقع أن تنتج من اإلستخدام المستمر لألصل ومن بيعه في نهاية 

عمره اإلنتاجي. يتم عمل تقدير بتاريخ كل بيانات مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل إيجابي على أن أصل مالي 
محدد قد انخفضت قيمته. فإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، تثبت خسائر إنخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.

ألغراض اختبار إنخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في أصغر مجموعة للموجودات التي تنتج تدفقات 
نقدية من اإلستخدام المستمر والتي تعتبر مستقلة بصورة كبيرة عن التدفقات النقدية من الموجودات 

األخرى أو مجموعات الموجودات )»وحدة إنتاج النقد«(. يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال ألغراض 
اختبار إنخفاض القيمة على وحدات إنتاج النقد التي يتوقع أن تستفيد من تضافر قوى دمج األعمال.

ال يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة. ويتم عكس خسارة إنخفاض القيمة في حالة 
وجود تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة المستردة. يتم عكس خسائر إنخفاض القيمة فقط 

إلى الحد الذي التتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل قيمته الدفترية التي كان يجب تحديدها، ناقصا االستهالك 
أو اإلطفاء، في حالة عدم تسجيل خسائر إنخفاض في القيمة.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها
يتم إجراء تقدير بتاريخ كل بيانات مالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل إيجابي على أن أصل مالي محدد 

أو مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها. فإذا ما توفر مثل ذلك الدليل، تسجل أي خسارة 
إنخفاض في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتحدد اإلنخفاض في القيمة كما يلي:

1. بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن إنخفاض القيمة يمثل الفرق بين تكلفة اإلقتناء 
والقيمة العادلة.

2. بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن إنخفاض القيمة يمثل الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل عائد السوق الحالي ألصل مالي مماثل.

3. بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن إنخفاض القيمة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية 
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي.

يتم عكس خسائر إنخفاض القيمة إذا أمكن ربط اإلنخفاض بشكل معقول بحدث وقع بعد اإلعتراف 
باإلنخفاض. بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المتاحة للبيع 

المتعلقة بأدوات دين. يتم إثبات عكس اإلنخفاض في بيان األرباح أو الخسائر. بالنسبة للموجودات المالية 
المتاحة للبيع المتعلقة بأداة حقوق الملكية، يتم إثبات عكس اإلنخفاض ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

س( دائنون تجاريون
يتم إدراج الدائنين التجاريين بالتكلفة المطفأة.

ع( قروض بنكية
يتم إدراج القروض والحسابات المكشوفة لدى البنوك التي تحمل فوائد بصافي المبالغ المستلمة بعد 

تكاليف اإلصدار المباشرة. إن تكاليف التمويل بما فيها األقساط المستحقة عند السداد أو االسترداد 
وتكاليف اإلصدار المباشرة يتم المحاسبة عنها على أساس االستحقاق ضمن األرباح أو الخسائر بإستخدام 

طريقة معدل الفائدة الفعلية ويتم إضافتها للقيمة الدفترية لألداة إلى الحد الذي ال يتم معه سدادها في 
الفترة التي تنشأ فيها.
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ف( ترجمــة العمالت األجنبية
تثبــت المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبية مبدئيًا وفقًا ألســعار الصرف الســائدة بتاريــخ هذه المعامالت. 

ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبية بتاريــخ البيانات الماليــة المجمعة إلى 
عملــة التعامــل وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة بذلك التاريخ. وتــدرج كافة الفروق الناتجة عــن تحويل العمالت 

األجنبيــة ضمن األرباح أو الخســائر.

وتتم ترجمة البنود غير النقدية والتي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وفقًا ألسعار الصرف في تاريخ 
المعامالت المبدئية. أما البنود غير النقدية التي تقاس وفقًا للقيمة العادلة بعملة أجنبية تحول وفقًا ألسعار 

الصرف السائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

إن إستثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية والشركات الزميلة والمشروعات المشتركة يتم 
تحويلها إلى الدينار الكويتي وفقًا ألسعار الصرف بنهاية السنة وتحول نتائج الشركات التابعة والزميلة 

والمشروعات المشتركة إلى الدينار الكويتي بمتوسط أسعار الصرف للسنة. يتم إدراج فروق العمالت األجنبية 
الناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عندما يتم إستبعاد إحدى العمليات 

األجنبية، يتم تحويل الجزء الخاص بها من إحتياطي ترجمة العمالت األجنبية إلى األرباح أو الخسائر، ويعد جزءًا 
من الربح أو الخسارة الناتجة عن اإلستبعاد.

ص( القيمة العادلة
بالنسبة لإلستثمارات التي يتم تداولها في أسواق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار آخر 

أوامر شراء معروضة.

بالنسبة لإلستثمارات في األسهم غير المسعرة، تتحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى أحدث معامالت سوقية 
بشروط تجارية متكافئة أو القيمة السوقية إلستثمار مماثل أو استنادًا إلى التدفقات النقدية المتوقعة 

المخصومة أو طرق تقييم أخرى.

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود ذات الفائدة استنادًا إلى التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام معدالت فائدة 
لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة.

يتم حساب القيمة العادلة لعقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة بالرجوع إلى األسعار الحالية لتحويل العمالت 
األجنبية التي لها نفس تاريخ االستحقاق.

تدرج اإلستثمارات التي ال يتوفر لها مقاييس موثوق منها لقيمتها العادلة والتي ال يمكن الحصول على 
معلومات حول قيمتها العادلة بتكلفتها المبدئية ناقصًا اإلنخفاض في القيمة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى، يتم تحديد قيمتها العادلة استنادًا إلى التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة وتقديرات اإلدارة للمبلغ الذي يمكن به مبادلة هذه الموجودات نقدًا على أساس تجاري 

متكافئ أو سداد إلتزام حتى إرضاء الدائنين.

ق( محاســبة المتاجرة وتواريخ السداد
إن جميع مشتريات ومبيعات »الطريقة المعتادة« للموجودات المالية يتم تسجيلها على أساس تاريخ المتاجرة، 

أي بالتاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. إن مشتريات أو مبيعات الطريقة المعتادة هي 
مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عمومًا 

وفقًا للقوانين واألعراف السائدة في األسواق.
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ر( ضرائب الدخل 
يمثل حساب ضريبة الدخل قيمة الضريبة المستحقة في الوقت الحالي والضريبة المؤجلة المتعلقة بالشركات 

التابعة كل على حدة والتشريعات الضريبية المحلية الخاصة بهم. تستند الضريبة المستحقة في الوقت 
عة أو تم  الحالي إلى أرباح السنة الخاضعة للضريبة، والتي يتم احتسابها بإستخدام معدالت ضريبية مشّرً

تشريعها على نحو جوهري كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة. تعكس ضرائب الدخل المؤجلة صافي 
اآلثار الضريبية للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبالغ 

المستخدمة ألغراض ضريبة الدخل. يتم قياس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بإستخدام معامالت 
ضريبية يتم تطبيقها على الدخل الخاضع للضريبة في السنوات التي من المتوقع أن يتم فيها استرداد 
أو تسوية تلك الفروقات المؤقتة. يتم إثبات موجودات الضريبة المؤجلة بالنسبة للرصيد المرحل للخسائر 

الضريبية غير المستخدمة والخصم الضريبي غير المستخدم إلى المدى الذي يكون فيه توفر األرباح الخاضعة 
للضريبة المستقبلية أمرًا متاحًا والتي يمكن مقابلها تسوية الخسائر والخصومات الضريبية غير المستخدمة.

يتم إثبات مطلوبات الضريبة المؤجلة بالنسبة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن اإلستثمارات 
في شركات تابعة وشركات زميلة وحصص في مشروعات مشتركة، فيما عدا ما إذا كانت المجموعة 

قادرة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة وأنه من المحتمل أن الفروقات المؤقتة لن تنعكس في 
المستقبل القريب. 

ش( المشتقات
تتضمن المشتقات بصفة أساسية عقود تحويل العمالت األجنبية اآلجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، 

وعقود التبادل.

تدرج المشتقات بالقيمة العادلة. تمثل القيمة العادلة للمشتقات ما يعادلها من األرباح أو الخسائر غير المحققة 
الناتجة من تعديل قيمتها لتماثل سعر السوق وذلك بإستخدام معدالت أسعار السوق السائدة أو نماذج 

تسعير داخلية. تدرج مشتقات األدوات المالية ذات القيمة السوقية اإليجابية )أرباح غير محققة( ضمن المدينين 
اآلخرين، بينما تدرج مشتقات األدوات المالية ذات القيمة السوقية السلبية )خسائر غير محققة( ضمن الدائنين 

اآلخرين في بيان المركز المالي المجمع. أما األرباح والخسائر الناتجة عن المشتقات المستخدمة ألغراض المتاجرة 
فيتم إدراجها ضمن األرباح أو الخسائر.

كذلك تدخل المجموعة في عقود بيع وشراء كجزء من عملياتها الدولية. عندما تكون هذه العقود مؤهلة 
لتعريفها كمشتقات أو تتضمن مشتقات كما يعرفها معيار المحاسبة الدولي 39، فإنها تدرج بالقيمة العادلة. 

تقدر القيمة العادلة بتطبيق أسعار السوق السائدة مباشرة على العقود أو المشتقات التي تتضمنها العقود أو 
بتحديد األدوات المالية المنفصلة، إن أمكن ذلك، ممن تكون لها نفس الشروط وتكون جاهزة للمتاجرة بها في 

األسواق المعنية.

ت( المخصصات
يتحقق المخصص إذا كان على المجموعة إلتزامًا قانونيًا أو متوقعًا نتيجة أحداث سابقة يمكن تقديرها بشكل 

موثوق، ومن المحتمل أن تدفقا صادرا للمنافع اإلقتصادية سيكون مطلوبا للوفاء بهذا اإللتزام. يتم قياس 
المخصصات على أساس أفضل تقدير للمبالغ التي سيتم تسويتها.

ث( المقاصة
تتم المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية فقط، ويتم إدراج صافي المبلغ المبين في بيان المركز المالي 
المجمع إذا كانت هناك حقوق قانونية قابلة التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتنوي المجموعة إما أن تسدد 

على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق األصل وسداد المطلوبات في نفس الوقت.
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خ( تحقق اإليرادات
تتحقق المبيعات بتاريخ انتقال الملكية إلى العميل طبقًا لعقد البيع. وتتحقق اإليرادات التشغيلية األخرى عند 

تنفيذ العمل أو طبقًا لشروط العقود المرتبطة بها.

تتحقق الفوائد وفقًا لمبدأ االستحقاق.

تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يحق للمساهمين إستالم دفعات األرباح.

ذ( عقود التأجير
تسجل اإليجارات المدفوعة بموجب عقود التأجير التشغيلي كمصروفات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة 

العقد، بغض النظر عن شروط الدفع.

ض( مخصص مكافــأة نهاية الخدمة للموظفين
برنامج المزايا المحددة - الشركة األم والشركات التابعة والشركات الزميلة المحلية

يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل الكويتي في القطاع األهلي على 
أساس مدة خدمة الموظفين المتراكمة أو على أساس عقود التوظيف إذا كانت تلك العقود تقدم مزايا إضافية. 

ويتم احتساب المخصص غير الممول على أساس اإللتزام الذي قد ينشأ في حال تم االستغناء عن جميع 
خدمات الموظفين بتاريخ البيانات المالية المجمعة.

إن حقوق التقاعد والحقوق اإلجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين الكويتيين يتم تغطيتها حسب أنظمة 
المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية والتي يتم بموجبها تحصيل إشتراكات شهرية من المجموعة 

والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب. يتم إحتساب حصة المجموعة من المساهمات في هذا 
النظام وهو نظام تقاعدي ذو مساهمات محددة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 كمصروفات ضمن األرباح 

أو الخسائر للسنة.

برنامج المزايا المحددة- الشركات التابعة والشركات الزميلة األجنبية
إن الشركات التابعة للمجموعة في المملكة المتحدة والسويد وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا )انظر 

»مخصصات نهاية الخدمة« أدناه( تقدم برامج تقاعد محددة لموظفيها. يتم تقييم الصناديق كل فترة من قبل 
خبراء اكتواريين مستقلين مؤهلين مهنيًا. يتم تحديد إلتزامات وتكاليف مزايا التقاعد بإستخدام طريقة وحدة 

اإلئتمان المتوقعة.

وفقًا لطريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة يتم احتساب كل فترة خدمة كوحدة إضافية في استحقاقات المزايا 
ويتم قياس كل وحدة على نحو منفصل لتحديد اإللتزام النهائي. ويتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على 
أساس طريقة القسط الثابت على مدى متوسط الفترة وحتي يتم اكتساب المزايا. ويتم إدراج أرباح وخسائر 

االستقطاعات أو التسويات لمزايا التقاعد عند حدوث االستقطاعات أو التسويات.  

تقوم المجموعة مباشرة بإدراج هذا الجزء من األرباح والخسائر االكتوارية غير المحققة المتراكمة كإيرادات أو 
مصروفات في نهاية فترة إعداد البيانات المالية المجمعة والتي تتعدى أكثر من 10% من القيمة الحالية 

لإللتزامات و10% من القيمة الحالية لموجودات البرنامج كما في هذا التاريخ.

تمثل مطلوبات التقاعد المدرجة في بيان المركز المالي المجمع القيمة الحالية إللتزامات المزايا المحددة بعد 
تعديلها باألرباح أو الخسائر االكتوارية غير المحققة وتكلفة الخدمات السابقة غير المحققة التي يتم تخفيضها 

بالقيمة العادلة لموجودات الخطة.
إذا كانت القيمة المدرجة مبدئيًا في بيان المركز المالي المجمع بإستخدام تلك الطريقة تمثل موجودات، فإن 
تلك القيمة تنحصر في صافي إجمالي الخسائر االكتوارية غير المحققة والقيمة الحالية ألية منافع اقتصادية 

متوفرة في صورة مسترد من الخطة أو تخفيض للمساهمات المستقبلية في الخطة.
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برامج المساهمات المحددة
فضال عن البرامج المحددة الموضحة أعاله، يوجد لدى الشركات التابعة للمجموعة في الدنمارك والسويد خطط 
مساهمات محددة للموظفين العاملين بدوام كامل حسب الممارسات واألنظمة المحلية لديهم. يتم تحميل 
مساهمات المجموعة ذات الصلة ببرامج المساهمات المحددة على األرباح أو الخسائر في السنة المتعلقة بها.

مخصصات نهاية الخدمة
يحق لموظفي المجموعة العاملين لدى عمليات إيطاليا حقوق تقاعد في شكل مخصصات نهاية الخدمة. 

تستحق تلك الحصص للموظفين عند التقاعد أو ترك العمل حسب المبلغ المقرر خالل فترة خدمة كل موظف. 
ويحق للموظفين سحب تلك الحصص بشكل جزئي خالل فترة عملهم لبعض األغراض المحددة. وتقوم 

المجموعة باثبات تلك الترتيبات حسب قواعد المزيا المحددة.

غ( حقوق االنبعاثات
 EU Emissions Allowance Trading إن المجموعة طرفًا في برنامج مخصص االنبعاثات لدى االتحاد األوروبي

Scheme، والذي يقضي بأن يلتزم أعضاء االتحاد األوروبي بموجبه بحد أقصى لإلنبعاثات بالنسبة لبعض 
التجهيزات. وتقوم المجموعة باثبات مطلوبات ألي عجز ينشأ بموجب هذا البرنامج بالقيمة العادلة، ولكن ال يتم 

إثبات أية موجودات ألية فوائض قد تنشأ. ويتم إثبات األرباح الناتجة عن بيع فوائض االنبعاثات في بند إيرادات 
أخرى.

ظ( المعايير والتفســيرات الجديدة التــي لم يتم تطبيقها بعد
يوجد عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات والتى تسرى على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

1 إبريل 2012، ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية المجمعة. إنه غير متوقعًا أن يكون ألى من 
هذه المعايير أثر مادى على البيانات المالية المجمعة للمجموعة، بإستثناء ما يلى:

• التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عرض بنود الدخل الشامل األخرى، والتي سوف يصبح تطبيقها 
إلزاميًا بالنسبة للبيانات المالية المجمعة للمجموعة لسنة 2014/2013، مع إمكانية تطبيقها مبكرًا، وقد 

تؤدى إلى تغيير تجميع البنود المعروضة ضمن بنود اإليرادات الشاملة األخرى. إن التغيير الرئيسي الناجم عن 
هذه التعديالت هو شرط إلزام المنشآت بتجميع العناصر المعروضة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى على أساس 

إمكانية إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في وقت الحق )تعديالت إعادة التصنيف(. إن هذا التعديل يؤثر 
على العرض فقط، وبالتالي ليس له أى تأثير على المركز المالى أو األداء المالى للمجموعة.

• معيار المحاسبة الدولى المعدل رقم 19 مزايا العاملين. أصدر مجلس المحاسبة الدولى عددًا من التعديالت 
على معيار المحاسبة الدولى رقم 19. تتراوح تلك التعديالت ما بين تغييرات جوهرية مثل إلغاء طريقة النطاق 
ومفهوم العوائد المتوقعة على موجودات النظام، وتوضيحات بسيطة وإعادة صياغة. إن التعديل يسرى على 

الفترات السنوية التى تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعد هذا التاريخ. إن المجموعة تقوم حاليًا بتقدير أثر هذا المعيار 
على المركز المالى واألداء.

• التعديالت على المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 7 ومعيار المحاسبة الدولى رقم 32 مقاصة الموجودات 
المالية والمطلوبات المالية. إن التعديالت التى تمت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 توضح األمور 

المتعلقة بتطبيق متطلبات المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية. إن التعديالت التى تمت على 
المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 7 تتطلب من المنشآت أن تقوم باإلفصاح عن حقوق التقاص والترتيبات 
المتعلقة بها بالنسبة لألدوات المالية القائمة بموجب إتفاقية مقاصة رئيسية ملزمة أو ترتيبات مماثلة. إن 

التعديالت التى تمت على المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 7 تسرى على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 
يناير 2013 أو بعد هذا التاريخ والفترات المرحلية التى تقع ضمن تلك الفترات السنوية. ينبغي عرض اإلفصاحات 

بأثر رجعي لجميع الفترات المقارنة. فى حين تسرى التعديالت التى تمت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 
على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2014 أو بعد هذا التاريخ، مع التطبيق بأثر رجعى. وتتوقع 
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إدارة المجموعة أن تطبيق هذه التعديالت التى تمت على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 والمعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 7 قد يؤدى إلى عرض مزيد من اإليضاحات فيما يتعلق بالمقاصة بين الموجودات المالية 

والمطلوبات المالية في المستقبل.

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية، والذي سوف يصبح تطبيقه إلزاميًا بالنسبة للبيانات 
المالية المجمعة للمجموعة لسنة 2016/2015، مع إمكانية تطبيقه مبكرًا، وقد يؤدي إلى تغيير طريقة 

تصنيف وقياس الموجودات المالية. إن المجموعة تقوم حاليًا بدراسة نتائج تطبيق هذا المعيار وأثر ذلك على 
المجموعة وتوقيت تطبيقه من قبل المجموعة.

• المعايير المتعلقة بتجميع البيانات المالية. سوف تسرى مجموعة من المعايير المتعلقة بتجميع البيانات 
المالية للسنوات التى تبدأ فى 1 يناير 2013 أو بعد هذا التاريخ، وهى المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 

10 البيانات المالية المجمعة، والمعيار الدولى للتقارير المالية رقم 11 الترتيبات المشتركة، والمعيار الدولى 
للتقارير المالية رقم 12 اإلفصاح عن حصص الملكية في المنشآت األخرى، باإلضافة إلى التعديالت المترتبة على 

معيار المحاسبة الدولى رقم 27 البيانات المالية المنفصلة ومعيار المحاسبة الدولى رقم 28 االستثمارات في 
الشركات الزميلة. الزالت إدارة المجموعة تقوم بتقدير أثر تطبيق تلك المعايير الجديدة والمعدلة على البيانات 

المالية المجمعة للمجموعة.

• المعيار الدولى للتقارير المالية رقم 13 قياس القيمة العادلة، والذى سوف يصبح تطبيقه إلزاميًا بالنسبة 
للبيانات المالية المجمعة للمجموعة لسنة 2014/2013، مع إمكانية تطبيقه مبكرًا، ويحل محل اإلرشادات 

الحالية بشأن القيمة العادلة فى المعايير الدولية للتقارير المالية المختلفة وذلك من خالل توفير تعريف موحد 
للقيمة العادلة وإطار لقياس القيم العادلة واإلفصاح عن مقاييس القيمة العادلة. إن المجموعة تقوم حاليًا 

بمراجعة أساليب تحديد القيمة العادلة.

4. األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، المبينة في هذا اإليضاح، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية والتي 

لها أكبر األثر في المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة )بغض النظر عن تلك التي تتضمن التقديرات 
والتي تم معالجتها أدناه(.

تسجيل المخصصات
تخضع المجموعة لعدد من األمور التي قد تؤدي إلى تدفق أموال من المجموعة. لتقدير ما إذا كانت تلك األمور 
تتطلب اتخاذ مخصص أو اإلفصاح عنها، فإنه يتعين على اإلدارة األخذ في االعتبار، من بين عوامل أخرى، ما إذا 
كان هناك إلتزام متوقع في تاريخ البيانات المالية المجمعة وما إذا هناك احتمال حدوث مخاطر نتيجة تدفق 
األموال من المجموعة )يتعين اتخاذ مخصصًا لها( أو أن تكون تلك المخاطر أقل من المحتملة ولكن ليست 
بعيدة )تتطلب اإلفصاح عنها( أو بعيدة )ال يتعين اتخاذ مخصصًا لها أو اإلفصاح عنها(. إن أهم األحكام التي 

وضعتها اإلدارة خالل السنة الحالية وتتعلق بما ورد أعاله هي ما يلي:

• المدى الذي يكون عنده لدى المجموعة إلتزامات متوقعة فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر البيئية في عدد من 
الشركات التابعة المختلفة.

• المدى الذي يكون عنده لدى المجموعة إلتزامات متوقعة في تاريخ البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق 
ببرامج إعادة الهيكلة المختلفة.

• المدى الذي يحتمل معه أن يكون على المجموعة سداد مدفوعات بالنسبة لعدد من المنازعات الضريبية 
والقانونية والنظامية.

 إن مزيدًا من التفاصيل عن المبالغ التي تتطلب اتخاذ مخصص أو اإلفصاح عنها مبين في إيضاحات 20 و 34 
و 38 على التوالي.
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إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع
تقوم المجموعة بمعاملة اإلستثمارات المتاحة للبيع كإستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك إنخفاض 
كبير أو متواصل في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل إيجابي آخر بوجود 

إنخفاض في القيمة. إن عملية تحديد اإلنخفاض »الكبير« أو »المتواصل« تتطلب أحكاما هامة.

تصنيف األوراق المالية
يتعين على اإلدارة اتخاذ قرار بشأن حيازة أوراق مالية معينة سواء كان يجب تصنيفها كإستثمارات مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كإستثمارات متاحة للبيع.

وتقوم اإلدارة بتصنيف أوراقها المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا تم حيازتها 
بصفة أساسية لغرض تحقيق ربح على المدى القصير ويمكن تحديد القيمة العادلة لتلك األوراق المالية 

بصورة موثوق منها.

إن تصنيف األوراق المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يعتمد على كيفية مراقبة 
اإلدارة ألداء هذه األوراق المالية، عند عدم تصنيف هذه األوراق المالية كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها 

قيمة عادلة متاحة وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة كجزء من الربح أو الخسارة في الحسابات 
اإلدارية، فإنها تصنف كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف األوراق المالية األخرى 

كإستثمارات متاحة للبيع.

المصادر األساسية للتقديرات غير المؤكدة
فيما يلى بيان باإلفتراضات األساسية المستقبلية وأسس التقديرات غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية 

المجمعة والتي لها مخاطر هامة قد تؤدي إلى تعديل جوهري لقيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة 
المالية التالية:

تقييم األوراق المالية غير المسعرة 
يستند تقييم اإلستثمارات غير المسعرة عادًة إلى واحدة مما يلي:

• معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية متكافئة؛
• القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛

• التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو
• نماذج تقييم أخرى.

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لإلستثمارات غير المسعرة يتطلب تقديرات هامة.

قياس المخصصات
عندما يتعين اتخاذ مخصص للتعرض المحتمل للمخاطر )انظر أعاله(، فإن المبلغ الذي يتم تسجيله سوف 
يكون أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لسداد اإللتزام الحالي بتاريخ البيانات المالية المجمعة مع األخذ في 

اإلعتبار أي مخاطر وعدم تأكد يتعلق به والقيمة الزمنية للنقد. يتطلب ذلك من اإلدارة أن تضع أفضل 
تقديراتها للتدفقات النقدية المستقبلية خارج المجموعة والتوقيت المتوقع لتلك التدفقات ومعدل الخصم 

المطبق على تلك التدفقات مع األخذ في الحسبان المخاطر الخاصة بالتعرض المحدد للمخاطر. إن مزيد 
من التفاصيل عن طبيعة المخصصات المسجلة من قبل المجموعة مبينة في إيضاح 20. إن معظم تلك 

المخاطر يتوقع سدادها على عدد محدود نسبيًا من السنوات مما يحد من عدم التأكد بالنسبة للقيمة 
الزمنية للنقد.

إنخفاض قيمة الشهرة
إن تحديد ما إذا كان هناك إنخفاض في قيمة الشهرة يتطلب تقدير القيمة أثناء اإلستخدام لوحدات إنتاج 

النقد التي تتوزع عليها التكلفة. يتطلب احتساب القيمة المستخدمة من المجموعة عمل تقدير للتدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة 

الحالية لتلك التدفقات النقدية.

القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية لناقالت النفط والغاز
نظرا للطبيعة الخاصة لتلك الناقالت وتغير ظروف السوق، فإن عمل تقدير بشأن تلك الناقالت يتطلب 

تقديرات هامة. 

إنخفاض قيمة ناقالت النفط والغاز
تحدد المجموعة إذا ما كانت تلك الناقالت قد انخفضت قيمتها على أساس سنوي على األقل. ويتطلب 

ذلك تقدير القيمة المستردة )القيمة التشغيلية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أيهما أعلى(. ويتطلب 
تقدير القيمة المستردة أن تتأكد المجموعة من القيمة التشغيلية والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع. إن 
تحديد القيمة التشغيلية يتطلب من المجموعة القيام بتقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
من الناقالت وأيضا اختيار معدل خصم مناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. ويتطلب 
تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أن تقوم المجموعة بإستخدام نماذج تقييم مناسبة الحتساب 

القيمة العادلة ولتقدير تكاليف البيع على أساس الخبرات السابقة والتوقعات المستقبلية.

األرباح والخسائر اإلكتوارية
يتعين على اإلدارة تطبيق عدد من االفتراضات في احتساب القيمة الدفترية لبرامج المزايا المحددة لديها 

والتي من أهمها نمو اإلستثمار وازدياد الرواتب في المستقبل ومعدل الخصم.

نفاذ ممتلكات النفط والغاز
يستند تحديد مدى نفاذ ممتلكات النفط والغاز والمعلومات المسجلة بشأن الكميات المقدرة لإلحتياطيات 

الثابت وجودها للنفط والغاز إلى تقدير مهندسي البترول المؤهلين واألكفاء بشأن إحتياطيات النفط 
والغاز. وتعتقد اإلدارة أن هذه اإلحتياطيات منتجة تجاريًا وستدر دخاًل مناسبًا للمجموعة يسمح بتغطية 

صافي ممتلكات النفط والغاز المرسملة غير المستهلكة وغير المستنفذة.

إلتزام إعادة تأهيل مواقع بترولية
قامت المجموعة بعمل مخصص لتكاليف إعادة تأهيل مواقع بترولية المرتبطة بالتنازل عن حقول في 

المستقبل على أساس القيمة الحالية للمصروفات المتوقعة والالزمة لسداد اإللتزام. لقد تم مراجعة 
وتعديل التقديرات المستخدمة لتحديد إلتزام إعادة تأهيل المواقع البترولية خالل السنة من قبل مهندسي 

بترول مؤهلين وأكفاء.
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ت ومعدا

شآ
ت ومن

كا
ممتل

كلفة
بالت

 2,162,903
 3,047,596

 5,676,622
 482,817

 1,208,336
 235,109

 97,273
 2,359,139

 3,814,590
 19,084,385

م
ك المتراك

هال
ست

اال
)1,159,007(

)1,524,085(
)3,395,284(

)154,411(
)545,023(

)147,088( 
)52,593( 

)1,298,912(
   -

)8,276,403( 
ي 

ي القيمة الدفترية ف
صاف

 
س 2013

31 مار
 1,003,896

 1,523,511
 2,281,338

 328,406
 663,313

 88,021
 44,680

 1,060,227
 3,814,590

 10,807,982

ت 
ق بعمليا

ط فيما يتعل
ى وزارة النف

ل عل
ل المبلغ المحم

ي( وهو يمث
ي )2012: 446 مليون دينار كويت

سائر بمبلغ 494 مليون دينار كويت
ن األرباح أو الخ

ضم
ل 

ك المحم
ستهال

ض اإل
م تخفي

ت
ل. 

ت محلية تابعة مملوكة بالكام
شركا

س 2013 
ي 31 مار

ض بنكية كما ف
ل قرو

ضمان مقاب
ي ك

ف دينار كويت
شركة تابعة خارجية بقيمة 30,796 أل

صة ب
شتركة الخا

ت الم
شروعا

ت متعلقة بالم
ت ومعدا

شآ
ت ومن

ن ممتلكا
م ره

ت
ضاح 20.2(. 

ي( )إي
ف دينار كويت

)2012: 33,436 أل

صفاة الجديدة 
ق بالم

ي( يتعل
ف دينار كويت

ي ومبلغ 265,054 أل
ف دينار كويت

ي )2012: 319,254 أل
ف دينار كويت

ي ومبلغ 268,497 أل
ف دينار كويت

شاء مبلغ 324,453 أل
صول قيد اإلن

ن األ
ضم

تت
ف.

ظي
شروع الوقود الن

صفاة الجديدة وم
شروع الم

ي تنفيذ م
ي البدء ف

طة المجموعة ف
ى للبترول إعتماد خ

س األعل
سنة الحالية، قرر المجل

ي. خالل ال
ى التوال

ف عل
ظي

شروع الوقود الن
للمجموعة وم

ت )تتمة(
ت ومعدا

شآ
ت ومن

كا
5. ممتل

ت
ممتلكا

ط والغاز
النف

الخزانات  
ب 

ط األنابي
طو

وخ
صفة البحرية

واألر

ت
آال

ت 
والمعدا

ت 
ناقال

ط والغاز
النف

ت
المخيما

ي
والمبان

وملحقاتها

ت
سيارا

ل
ت النق

ومعدا
ت 

وموجودا
أخرى

ت 
معدا

شائية
إن

ت عامة
ومعدا

حفر اآلبار
سح 

والم
ي

الزلزال

ت
موجودا

شاء 
ت اإلن

تح
ق

طري
ي ال

وف
ي

اإلجمال

ف
أل

ي
دينار كويت

ف
أل

ي
دينار كويت

ف
أل

ي
دينار كويت

ف
أل

ي
دينار كويت

ف
أل

ي
دينار كويت

ف
أل

ي
دينار كويت

ف
أل

ي
دينار كويت

ف
أل

ي
دينار كويت

ف 
أل

ي
دينار كويت

ف
أل

ي
دينار كويت

ي 
صاف

ل 2011، بال
ي 1 إبري

صيد ف
الر

م 
ك المتراك

هال
ست

بعد اال
751,266

1,069,077
2,248,088

219,516
535,257

88,517
38,197

632,260
3,198,485

8,780,663

ت 
ضافا

اإل
150,454

2,275
17,423

-
15,273

5,989
615

-
1,511,219

1,703,248

ت
ستبعادا

اإل
)836(

)67(
)2,267(

-
)1,744(

)1,304(
)32(

-
)9,810(

)16,060(

ت 
التحويال

85,924
626,204

298,094
121,558

147,323
3,688

3,141
510,944

)1,796,876(
-

ت األجنبية
تأثير ترجمة العمال

)5,450(
)1,804(

)34,740(
-

)7,590(
)147(

)434(
-

)9,200(
)59,365(

سنة 
ك لل

هال
ست

اال
)119,973(

)118,193(
)285,053(

)17,619(
)53,893(

)10,018(
)4,558(

)135,291(
-

)744,598(

ت غير المثمرة
شافا

ك
ست

ب اال
ط

ش
)19,768(

-
-

-
-

-
-

-
-

)19,768(

ض القيمة
سائر إنخفا

خ
)15,427(

)174(
-

)16,665(
)59(

-
-

-
-

)32,325(

س 2012
ي 31 مار

ف
826,190

1,577,318
2,241,545

306,790
634,567

86,725
36,929

1,007,913
2,893,818

9,611,795

ت
ت ومعدا

شآ
ت ومن

كا
ممتل

كلفة
بالت

1,813,179
2,963,993

5,380,882
460,269

1,173,191
228,940

82,010
2,142,760

2,893,818
17,139,042

م
ك المتراك

هال
ست

اال
)986,989(

)1,386,675(
)3,139,337(

)153,479(
)538,624(

)142,215(
)45,081(

)1,134,847(
-

)7,527,247(

ي
ي القيمة الدفترية ف

صاف
س 2012

31 مار
826,190

1,577,318
2,241,545

306,790
634,567

86,725
36,929

1,007,913
2,893,818

9,611,795
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6. الشهرة
2013

ألف دينار 
كويتي

2012
ألف دينار 

كويتي

159,550161,999في بداية السنة
2,9662,286اإلضافات خالل السنة

-)513(إنخفاض في القيمة
)4,735(2,099تأثير ترجمة عمالت أجنبية

164,102159,550

7. موجودات غير ملموسة 

فيما يلي بيان بالحركة على صافي القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة بخالف الشهرة خالل السنة:

2013
 ألف دينار 

كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

143,911158,216في بداية السنة
8,14411,050إضافات خالل السنة

-25,622تحويل من موجودات تحت اإلنشاء )إيضاح 5(
)19,690()20,191(اإلطفاء

)5,665()1,338(تأثير ترجمة عمالت أجنبية

156,148143,911

يتألف البند أعاله من تراخيص تتعلق بشبكة التجزئة لدى المجموعة وتكاليف تطوير البرامج المرسملة. 

8. موجودات أخرى غير متداولة
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

115,06893,228الجزء طويل األجل من المدينين التجاريين
39,34445,569مصروفات مؤجلة

60,29760,297مستحق من الهيئة العامة للصناعة
26,13829,422أخرى

240,847228,516

يمثل الجزء طويل األجل من المدينين التجاريين مبلغ 115 مليون دينار كويتي )2012: 93 مليون دينار 
كويتي( مستحق من وزارة الكهرباء والماء وال يحمل أي فوائد وليس له تواريخ ثابتة أو محددة للسداد.

إن جزء كبير من هذه المبالغ المستحقة قائمًا لسنوات عدة حيث أن سداد هذه األرصدة يخضع إلجراءات 
معينة مثل اعتماد موازنة إنفاق وزارة الكهرباء والماء.

إن المجموعة تقوم حاليًا بالتفاوض مع وزارة الكهرباء والماء لتحصيل الرصيد القائم وإنه من المتوقع أن 
تدرج الوزارة الرصيد المتبقي في الموازنة التقديرية المقبلة. وبناء عليه، تم قياس ما تبقى من الرصيد 

القائم بمبلغ 115 مليون دينار كويتي بدون خصم.

إن مبلغ 19 مليون دينار كويتي تقريبا )2012: 26 مليون دينار كويتي( من المصروفات المؤجلة يمثل 
قيمة المواد الحفازة المستخدمة في عملية التكرير ويطفأ هذا المبلغ بطريقة القسط الثابت على مدى 

العمر اإلنتاجي المقدر له.

يمثل المبلغ المستحق من الهيئة العامة للصناعة قيمة التكاليف التى تكبدتها المجموعة لتنفيذ مشروع 
)برج تبريد مياه البحر( نيابة عن الهيئة العامة للصناعة. بدأت المجموعة عملية إنشاء المشروع فى مايو 
2006 وتم اإلنتهاء من تنفيذه فى 2009. سوف يتم تحويل المشروع إلى الهيئة العامة للصناعة بعد 

اإلنتهاء من كافة المتطلبات القانونية والتشغيلية بين كل من المجموعة والهيئة العامة للصناعة. فى 
السنة الحالية، بلغ صافى اإليرادات الناتجة من المشروع نيابة عن الهيئة العامة للصناعة 3 مليون دينار 

كويتى )2012: 4 مليون دينار كويتى( وتم تسجيلها كمطلوبات طويلة األجل.

9. إستثمارات متاحة للبيع
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

5,096,7434,656,349محافظ وصناديق مدارة
36,65541,794أخرى

5,133,3984,698,143

إن معظم اإلستثمارات المتاحة للبيع تمت بالدوالر األمريكي واليورو وتمثل إستثمارات في سندات وأسهم 
ذات جودة إئتمانية عالية ومدرجة في أسواق األوراق المالية العالمية.
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كية 

طريقة حقوق المل
ها ب

سبة عن
م المحا

ت ت
ستثمارا

10. إ

ي(. 
ف دينار كويت

ي )2012: 155,861 أل
ف دينار كويت

طريقة حقوق الملكية 155,837 أل
سبة عنها ب

م المحا
ستثمر فيها ت

ت م
شركا

ي ربح 
صة المجموعة ف

ت ح
بلغ

ل المجموعة. 
ن قب

ظ بها م
ساهمة المحتف

سبة الم
طريقة حقوق الملكية ، غير معدلة لن

سبة عنها ب
م المحا

شركات ت
ي 

ستثمارات ف
ص بالمعلومات المالية حول اإل

ي ملخ
وفيما يل

س 2013
31 مار

سبة 
ن

ساهمة 
الم

ي 
إجمال

الموجودات
ي 

إجمال
طلوبات

الم
االيرادات 

صروفات 
الم

الربح
ي 

صة ف
الح

النتائج
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت

ك.
ش.م.

ت 
كويتية للحفريا

شركة ال
ال

49%
168,125

81,705
10,301

4,391
5,910

2,896
ك.

ش.م.
ت 

ت للبتروكيماويا
كوي

شركة اي
42.5%

1,118,607
782,875

173,490
12,253

161,237
68,526

ب. 
ش.م.

ت 
صناعة البتروكيماويا

شركة الخليج ل
33%

153,984
15,493

83,033
17,966

65,067
21,472

ك.م.
ش.م.

ت 
كويتية لألوليفينا

شركة ال
ال

42.5%
590,557

306,289
148,838

5,196
143,642

61,048
ك. 

ش.م.
ق الوقود 

سوي
ى لت

شركة األول
ال

24%
58,631

12,405
12,964

9,114
3,850

924
ك.

ش.م.
ق الوقود 

سوي
سور لت

شركة ال
24%

55,556
12,527

13,004
8,957

4,047
971

شركة معفاة
ق - 

سوي
ت للت

كوي
شركة إي

49.9%
230

65
1,139

1,139
-

-
2,145,690

1,211,359
442,769

59,016
383,753

155,837

س 2012
31 مار

سبة
ن

ساهمة 
الم

ي 
إجمال

الموجودات
ي 

إجمال
طلوبات

الم
االيرادات 

صروفات 
الم

الربح
ي 

صة ف
الح

النتائج
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت
ف دينار 

أل
ي

كويت

ك.
ش.م.

ت 
كويتية للحفريا

شركة ال
ال

49%
169,718

84,747
10,714

4,981
5,733

2,809
ك.

ش.م.
ت 

ت للبتروكيماويا
كوي

شركة اي
42.5%

1,196,619
830,162

159,246
14,882

144,364
61,355

ب. 
ش.م.

ت 
صناعة البتروكيماويا

شركة الخليج ل
33%

156,167
10,461

94,758
18,211

76,547
25,260

ك.م.
ش.م.

ت 
كويتية لألوليفينا

شركة ال
ال

42.5%
594,342

325,751
156,616

5,426
151,190

64,256
ك. 

ش.م.
ق الوقود 

سوي
ى لت

شركة األول
ال

24%
55,394

12,949
12,468

8,176
4,292

1,030
ك.

ش.م.
ق الوقود 

سوي
سور لت

شركة ال
24%

55,556
12,527

12,615
7,820

4,795
1,151

شركة معفاة
ق - 

سوي
ت للت

كوي
شركة إي

49.9%
199

39
1,184

1,184
-

-
2,227,995

1,276,636
447,601

60,680
386,921

155,861

11. مخزون
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

619,265495,633نفط خام
2,0351,605غاز مسال

1,116,8521,073,208منتجات بترولية مكررة
80,93270,900منتجات بتروكيماوية تامة

393,905365,632قطع غيار ومواد ولوازم
2,212,9892,006,978

تم رهن مخزون متعلق بشركة تابعة خارج دولة الكويت بقيمة 31,527 ألف دينار كويتي )2012: 29,346 
ألف دينار كويتى( كضمان مقابل قروض بنكية كما في 31 مارس 2013 )إيضاح 20.2(.

12. مدينون تجاريون

تتعامل المؤسسة وإحدى شركاتها التابعة الرئيسية والتي تمثل 84% )2012: 87%( من إجمالي أرصدة 
المدينين التجاريين المجمعة بصورة أساسية مع شركات مملوكة لدول وشركات نفط عالمية. كما تتعامل 

إحدى الشركات التابعة الرئيسية األخرى والتي تمارس أنشطتها في أوروبا وتمثل 12% تقريبًا )2012: 
10%( من إجمالي أرصدة المدينين التجاريين المجمعة مع عدد كبير من العمالء الشركات في المنطقة 

التي تمارس فيها أنشطتها. إن حساب أكبر 12 عميل للمجموعة يمثل 59% من أرصدة المدينين 
التجاريين القائمة في 31 مارس 2013 )2012: %59(.

إن معظم أرصدة المدينين التجاريين بالدوالر األمريكي والدينار الكويتي.

تتضمن أرصدة المدينين التجاريين مبلغ 521 مليون دينار كويتي )2012: 777 مليون دينار كويتي( يمثل 
الجزء قصير األجل من المبالغ المستحقة من وزارة الكهرباء والماء.

تم رهن أرصدة لمدينين تجاريين متعلقة بشركة تابعة خارجية بقيمة 74,267 ألف دينار كويتي )2012: 
80,612 ألف دينار كويتى( مقابل قروض بنكية كما في 31 مارس 2013 )إيضاح 20.2(.

13. مدينون آخرون ومدفوعات مقدمًا
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

126,716146,920شركات تأجير بحرية ومدينون آخرون
8,1989,641مطالبات تأمين وضرائب محلية ومطالبات أخرى

46,64530,246مصروفات مدفوعة مقدمًا
8,0405,777المستحق من شركاء التبادل واالمتياز

351,338393,016دفعات مقدمة إلى مقاولين
20,45723,970تأمينات مستردة

17,71718,879ذمم موظفين مدينة
285,023230,768أخرى

864,134859,217
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14. الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة

فيما يلي مكونات الموجودات / )المطلوبات( الضريبية المؤجلة:

ضريبة الدخل 
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

األرباح أو الخسائر:
87,47196,859السنة الحالية

)654()14,898(مصروف الضريبة المؤجل
72,57396,205

بيان المركز المالي المجمع:
30,74628,586موجودات ضريبية مؤجلة

)75,664()74,734(إلتزامات ضريبية مؤجلة )إيضاح 20(
)43,988()47,078(

ضرائب مستحقة مدينة/ )دائنة( أخرى

29,81219,142ضرائب مستحقة مدينة
)289,720()295,203(ضرائب مستحقة دائنة

)265,391()270,578(

تتضمن الضرائب المدينة بصفة أساسية ضرائب دخل الشركات ومطالبات اإلسترداد المتعلقة بها من قبل 
إحدى الشركات األجنبية التابعة للمجموعة. أما الضرائب الدائنة فمعظمها يعود إلى الضرائب على المبيعات 

واإللتزامات الضريبية المماثلة المستحقة من شركة أجنبية تابعة أخرى.

15. أرصدة لدى البنوك ونقد
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

2,221,9491,353,051نقد وحسابات جارية لدى البنوك

2,459,1421,558,745ودائع بنكية قصيرة األجل وإستثمارات عالية السيولة تستحق خالل ثالثة أشهر

4,681,0912,911,796النقد والنقد المعادل

929,500927,000ودائع بنكية قصيرة األجل تستحق بعد ثالثة أشهر

5,610,5913,838,796

تتضمن األرصدة لدى البنوك والنقد ما يلي:

• مبلغ 13,157 ألف دوالر أمريكي )3,754 ألف دينار كويتي( )2012: 13,075 ألف دوالر أمريكي )3,637 
ألف دينار كويتي( مسترد من موظف سابق قامت المؤسسة بإقامة دعوى قضائية ضده تتعلق بمخالفات 
مالية تمت من قبله. خالل السنة، تم الحصول على قرار قضائى نهائى لصالح المجموعة وتم إدراج مبلغ 

3,754 ألف دينار كويتى كإيرادات أخرى ضمن هذه البيانات المالية المجمعة )2012: تم إدراج مبلغ 3,637 
ألف دينار كويتي كدائنين آخرين ومصروفات مستحقة( )إيضاح 34(.

• مبلغ 141 ألف جنيه إسترليني )61 ألف دينار كويتي( )2012: 140 ألف جنيه استرليني )62 ألف 
دينار كويتي( مسترد من موظفين سابقين الذين قامت المؤسسة بإقامة دعوى قضائية ضدهم تتعلق 

بمخالفات مالية قاموا بها )إيضاح 34(.

إن إجمالي المبلغ المقابل البالغ 61 ألف دينار كويتي )2012: 3,699 ألف دينار كويتي( مدرج في بند أرصدة 
دائنة أخرى )إيضاحي 21 و34(.

16. إحتياطي إجباري

بموجب المادة )12( من المرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980، قررت المؤسسة وقف التحويل السنوي إلى 
اإلحتياطي اإلجباري حيث بلغ رصيد اإلحتياطي 50% من رأس المال المصرح به والمدفوع )إيضاح 23(.

17. إحتياطي رأسمالي

يمثل اإلحتياطي الرأسمالي بصفة رئيسية الفرق بين تكلفة الشراء للشركات التابعة األصلية المحولة 
للمؤسسة من قبل حكومة دولة الكويت، وقيمة صافي موجودات تلك الشركات بتاريخ 31 ديسمبر1979. 

لم يتم التحويل إلى اإلحتياطي الرأسمالي للعام الحالي.

18. إحتياطي عام

وفقًا للمادة )12( من المرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980، يتم تحويل 10% من األرباح السنوية العائدة 
لمساهم المؤسسة إلى اإلحتياطي العام، ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس األعلى للبترول.

19. إحتياطي إستبدال وتجديد ممتلكات ومنشآت ومعدات

وفقا للمادة )10( من المرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980، يجوز للمؤسسة أن تقتطع جزءًا من أرباحها 
لمقابلة تكلفة استبدال وتجديد الموجودات الثابتة للمؤسسة وشركاتها التابعة بعد موافقة المجلس 

األعلى للبترول. يحتسب اإلحتياطي على أساس الفرق بين االستهالك المحتسب على التكلفة التاريخية 
للممتلكات والمنشآت والمعدات للمؤسسة وشركاتها التابعة في دولة الكويت واالستهالك المحتسب 
على القيمة االستبدالية لهذه الموجودات طبقًا للقيمة التأمينية لها )القيمة اإلستبدالية بصفة عامة(. 

إقترحت اإلدارة تحويل 284 مليون دينار كويتي إلى اإلحتياطي في 31 مارس 2013 )2012: 270 مليون 
دينار كويتي(، وهذا األمر يخضع لموافقة المجلس األعلى للبترول.
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20. مطلوبات غير متداولة
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

485,325444,679مزايا نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 20.1(

27,75517,690مطلوبات صندوق التقاعد  )إيضاح 20.1( 

388,682423,585قروض طويلة األجل )إيضاح 20.2( 

74,73475,664ضرائب دخل مؤجلة )إيضاح 14أ(

49,15147,840مخصصات )إيضاح 20.3( 

129,358117,753أخرى )إيضاح 20.4(

1,155,0051,127,211

20.1  مزايا نهاية الخدمة للموظفين ومطلوبات صندوق التقاعد

إن برامج صناديق المزايا المحددة الرئيسية المتعلقة بشركة كي بي سي هولدنجز )أروبا( إيه.إي.سي. 
تعمل في المملكة المتحدة والسويد وهولندا وبلجيكا وإيطاليا. يتم أخذ مخصصات إللتزامات التقاعد 

مقابل المزايا المستحقة في شكل مكافآت التقاعد واإلعاقة والعجز الكلي والجزئي. تختلف المزايا المقدمة 
وفقًا للظروف القانونية والمالية واالقتصادية لكل بلد. تعتمد المكافآت على سنوات الخدمة وتعويضات 

الموظفين المتعلقة بها.

تم عمل آخر تقييم اكتواري خالل الفترة من 31 ديسمبر 2012 إلى 31 مارس 2013 وقد أظهر أن 
الصناديق والبرامج في المملكة المتحدة وبلجيكا والسويد وايطاليا وهولندا لديها صافي عجز. إن 

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التقييم االكتواري تتمثل في عائد متوقع على الموجودات يتراوح من 
3.2% إلى 4.5% سنويا )2012: 3.8% إلى 6.1%( سنويًا وزيادة سنوية في الرواتب تتراوح من 0% إلى 
4.9% )2012: 0% إلى 4.7%( ومعدل الخصم يتراوح من 3.2% إلى 4.5% )2012: 3.6% إلى %4.9(.

20.2  قروض طويلة األجل

تمثل القروض طويلة األجل قروض من أطراف أخرى ممنوحة إلى الشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك. 
وشركة كي بي سي هولدنجز )أروبا( وشركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك. 

في 17 مايو 2007، وقعت الشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك. إتفاقية تسهيالت دين ألجل بقيمة 394 
مليون دينار كويتي مع إتحاد بنوك تضمنت تسهيل تجاري بمبلغ 296 مليون دينار كويتي وقرض إسالمي 

بمبلغ 98 مليون دينار كويتي. يتم سداد القرض ألجل على مدى 11 سنة على أقساط نصف سنوية تبدأ 
من 15 ديسمبر 2010 ويحمل معدل فائدة فعلي يتراوح بين 0.4% فوق سعر الليبور إلى 0.7% فوق 

سعر الليبور سنويًا.

إن القروض طويلة األجل المقدمة إلى شركة كي بي سي هولدنجز )أروبا( ممنوحة باليورو وتحمل فائدة 
بمعدالت متعددة، إال أن الجزء األكبر من أرصدة تلك القروض يحمل فائدة وفقًا لمعدل يوريبور زائدًا هامش 

خاص بكل قرض. إن بعض أرصدة القروض يتضمن شروطًا تتعلق بالمركز المالي القانوني للشركة التابعة 
الممنوح لها القرض.

إن القروض طويلة األجل المقدمة إلى شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك. ممنوحة بالدوالر 
األمريكي واليورو وتحمل فائدة بمعدالت متعددة، إال أن الجزء األكبر من أرصدة تلك القروض يحمل فائدة وفقًا 
لمعدل ليبور أو يوريبور زائدًا هامش يتراوح بين 1.5% و 1.75% سنويًا. إن تلك القروض مضمونة بموجب 

رهن على بعض الموجودات )إيضاحات 5 و11 و12(.

20.3  مخصصات 

تمثل المخصصات اإللتزامات الحالية إلحدى الشركات التابعة للمؤسسة في أوروبا وتتعلق بشكل أساسي 
بمخصصات بيئية متعلقة بإغالق مصفاة وإعادة هيكلة األعمال بالنسبة إلعادة توزيع بعض إدارات الشركات 

التابعة وما يتعلق به من إعادة هيكلة إدارة عمليات المجموعة في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا.

2013
 ألف دينار 

كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

18,93518,527إغالق مصفاة )انظر ايضاح أ(
26,53926,037مخصصات بيئية )انظر ايضاح  ب(

223230إعادة الهيكلة )انظر ايضاح جـ(
3,4543,046أخرى )انظر ايضاح د(

49,15147,840

أ(  إغالق مصفاة
قامت المجموعة بتكوين مخصص لقاء تكاليف التنظيف المتعلقة بإغالق العمل لدى مصفاة في 

إيطاليا. تم تكوين مخصص لصافي أثر التضخم والخصم. ومن المتوقع أن يغطي الجزء األكبر من 
التكاليف خالل الثماني سنوات القادمة.

ب(  مخصصات بيئية
قامت المجموعة بتكوين مخصص لقاء تكاليف تنظيف البيئة المتعلقة بصورة رئيسية بكل من 

بلجيكا وايطاليا وبدرجة أقل في كل من الدنمارك ومصفاة يوروبورت بهولندا. من المتوقع أن تتكبد 
التكاليف في بلجيكا في غضون سنة إلى ثالث سنوات القادمة ولم يتم خصمها حيث أن صافي 

أثر الفائدة والتضخم ال يعتبر مادي. وهناك رصيد ذي صلة غير جاري مستحق للحكومة يتعلق 
بالمساهمات في تكاليف التنظيف تم إستالمه من برنامج ممول من ضرائب الوقود التي فرضتها 
الحكومة البلجيكية. وفي إيطاليا، فإنه من المتوقع تكبد التكاليف المتعلقة بالمرافق اللوجستية 

على مدى 20 سنة القادمة وتم تعديلها مقابل التضخم والخصم.

باإلضافة إلى المخصصات المذكورة أعاله، تم إحتساب مخصص خالل سنة 2012 فيما يتعلق بتسوية 
مع وزارة البيئة اإليطالية.

لم يتم إحتساب مخصصات هامة خالل السنة.

جـ(  إعادة الهيكلة
قامت المجموعة بتكوين مخصص مقابل تكاليف متعلقة بإعادة هيكلة األعمال بالنسبة للعمليات 

في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وكذلك إعادة توزيع بعض الوظائف الخاصة بإدارة المجموعة 
والمكتب الرئيسي. لم يتم خصم تلك المخصصات حيث أن صافي أثر الفائدة والتضخم ال يعتبر ماديًا. 
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د(  أخرى
تساهم المجموعة فى صندوق إجبارى للتنظيف البيئى لمحطات الخدمة فى الدنمارك ومن المتوقع أن 
يستمر صرف الدفعات حتى سنة 2015. أيضًا، تم تكوين بعض المخصصات األخرى مقابل العديد من 
المطالبات المتكبدة في أوقات النشاط العادي وتتعلق بشكل أساسي بالضرائب والنزاعات القانونية 

والنظامية في عدد من مختلف الشركات التابعة التي جاري مناقشتها جميعًا من قبل المجموعة. 
ومن المتوقع أن يتم تسوية جميع المطالبات خالل فترة من سنة إلى 5 سنوات وقد تحمل فائدة. 

20.4  أخرى

تتضمن المطلوبات غير المتداولة األخرى مبلغ 86,025 ألف دينار كويتي في 31 مارس 2013 يمثل 
مخصص لتكاليف إعادة تأهيل مواقع بترولية خاصة بشركة تابعة.

21. دائنون آخرون ومصروفات مستحقة
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

626,194695,400مخصص مقابل مطالبة قضائية )إيضاح 38(
443,463446,347دائنون آخرون وشركات تأجير بحرية

139,170190,728قروض بنكية قصيرة األجل
218,492158,686مخصص إجازات سنوية ومستحقات موظفين

101,67878,289مستحق لمقاولين
177,893144,874مستحقات

62,02751,542مستحق إلى شركاء التبادل
173,220281,233أرصدة دائنة أخرى

1,942,1372,047,099

إن القروض البنكية قصيرة األجل مضمونة وتحمل فائدة وفقًا ألسعار السوق السائدة )إيضاح 20.2(.

تتضمن األرصدة الدائنة األخرى األرصدة المستردة من موظفين سابقين الذين قامت إحدى الشركات التابعة 
بإقامة دعوى قضائية ضدهم تتعلق بمخالفات مالية قاموا بها وكذا الفائدة المتراكمة )إيضاحى 15 و34(.

22. مبالغ مستحقة إلى وزارة النفط

تمثل المبالغ المستحقة إلى وزارة النفط صافي المبالغ المستحقة عن مشتريات النفط الخام والغاز الطبيعي 
وبعض األنشطة التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة لحساب وزارة النفط. وتتعلق هذه األنشطة 

بصورة رئيسية باستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في دولة الكويت وكذلك التسويق المحلي 
)داخل دولة الكويت( للمنتجات المكررة والغاز المسال. ويتم تحميل تكاليف الشركات التابعة المملوكة 

بالكامل، شركة نفط الكويت ش.م.ك. والشركة الكويتية لنفط الخليج ش.م.ك. على هذا الحساب.

23. الربح القابل للتوزيع

وفقًا للمادة )12( من المرسوم بالقانون رقم 6 لعام 1980، تستحق أرباح السنة، بعد التحويل إلى 
اإلحتياطيات، إلى حكومة دولة الكويت.

وافق مجلس إدارة المؤسسة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 21 يناير 2010 على التوصية للمجلس األعلى 
للبترول بطلب الموافقة على إحتفاظ المؤسسة بأرباحها لسنوات الخطة الخمسية )2010/ 2015(، ويخضع 

هذا األمر لموافقة المجلس األعلى للبترول.

24. إيرادات العمليات اإلستشارية والعمليات األخرى
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

26,54622,855األعمال اإلستشارية واإلنشاء

43,54423,761عمليات بحرية

194,434231,782سلع وخدمات أخرى

264,524278,398
25. إيرادات إستثمار

تتمثل إيرادات اإلستثمار بصفة رئيسية في إيرادات من محافظ مدارة.

26. إيرادات أخرى )بالصافي(
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

)1,286(4,165ربح/ )خسارة( من إستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
135,262125,837إسترداد تكاليف تمويل

60,54230,435ربح ترجمة عمالت أجنبية
)67,507(37,195إيرادات/ )خسائر( متنوعة

412,157144,313مطالبة تعويض من األمم المتحدة )انظر إيضاح 29(
649,321231,792

27. مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

يمثل هذا البند مكافأة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وتخضع لموافقة المجلس األعلى للبترول.
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28. تكاليف الموظفين

تم إدراج إجمالي تكاليف الموظفين للسنة البالغة 1,325,648 ألف دينار كويتي )2012: 1,180,211 
ألف دينار كويتي( ضمن تكلفة اإليرادات والمصروفات العمومية واإلدارية الظاهرة ضمن بيان الدخل الشامل 
المجمع. تتضمن تكاليف الموظفين للسنة مبلغ 859,176 ألف دينار كويتي )2012: 770,914 ألف دينار 

كويتي( تم إدراجه ضمن تكلفة اإليرادات ومبلغ 466,472 ألف دينار كويتي )2012: 409,297 ألف دينار 
كويتي( تم إدراجه ضمن المصروفات العمومية واإلدارية.

تتكون تكاليف الموظفين مما يلي:
2013

 ألف دينار 
كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

1,284,2051,156,438أجور ورواتب ومزايا أخرى
مصروفات التقاعد والمزايا األخرى:

8422,737المساهمات المحددة
29,13213,158المزايا المحددة

مكافآت موظفي اإلدارة العليا )إيضاح 31(:

7,8986,290مزايا قصيرة األجل
3,5711,588مزايا نهاية الخدمة

1,325,6481,180,211

29. مطالبات تعويض من األمم المتحدة

فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة نتيجة الغزو العراقي واحتالل الكويت في عام 1990، وافق المجلس الحاكم 
للجنة تعويضات األمم المتحدة على دفع مبلغ 18,864 مليون دوالر أمريكي إلى المجموعة وحكومة دولة 
الكويت متى توفرت األموال لذلك. تم خالل السنة إستالم مبلغ قدره 412.2 مليون دينار كويتي )2012: 

144.3 مليون دينار كويتي( كسداد جزئي.

30. القيمة العادلة لألدوات المالية

تستخدم المجموعة ضمن نشاطها االعتيادي األدوات المالية األولية مثل النقد والودائع واإلستثمارات المتاحة 
للبيع والقروض قصيرة األجل والمدينون والدائنون. كما تستخدم المجموعة، بصورة أساسية من خالل شركة 
أجنبية تابعة مملوكة بالكامل، مشتقات األدوات المالية إلدارة المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار النفط 

الخام والمنتجات البترولية وأسعار العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة. ال تستخدم المجموعة المشتقات ألغراض 
المضاربة.

إن األرصدة التجارية المدينة غير المتداولة بمبلغ 115 مليون دينار كويتي )2012: 93 مليون دينار كويتي( 
تستحق من وزارة الكهرباء والماء )إيضاح 8(. حيث أن الدفعات المستقبلية من هذا الرصيد ليس لها تاريخ 
ثابت أو محدد للسداد فإنه ليس باإلمكان تقدير القيمة العادلة لهذا الرصيد بصورة موثوق منها. ومع ذلك، 

برأي اإلدارة، فإن القيمة العادلة ال تختلف ماديًا عن القيمة الدفترية.

يتم تقييم جميع مشتقات األدوات المالية بالعمالت األجنبية بالقيمة السوقية بنهاية كل شهر. في نهاية 
السنة كان إجمالي مبالغ تلك العقود القائمة التي ال يمتد أي منها أكثر من 12 شهرًا كما يلي:

2013
ألف دوالر
أمريكي

2012
ألف دوالر
أمريكي

2013
ألف دينار
كويتي

2012
ألف دينار
كويتي

997,364900,290284,563250,425عقود صرف عمالت أجنبية 

تدرج القيمة العادلة

يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة وفقًا لطريقة التقييم. تم تعريف 
المستويات المختلفة كما يلي: 

• المستوى األول: أسعار السوق المعلنة )غير معدلة( في السوق النشط للموجودات والمطلوبات المتطابقة. 

• المستوى الثاني: يعتمد على مدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى األول والتي يمكن 
مالحظتها بالنسبة لألصل أو اإللتزام إما بصورة مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مثل المعلومات 

المستمدة من األسعار(.

• المستوى الثالث: يعتمد على مدخالت تخص األصل أو اإللتزام والتي تكون غير مبنية على بيانات السوق 
التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير ملحوظة(.

اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف دينار 

كويتى
ألف دينار 

كويتى
ألف دينار 

كويتى
ألف دينار 

كويتى
31 مارس 2013

4,903,610-4,830,84072,770موجودات مالية متاحة للبيع

31 مارس 2012
4,471,367-4,398,70372,664موجودات مالية متاحة للبيع

خالل السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013، لم تكن هناك أية تحويالت ضمن مستويات القيمة العادلة.

إن الجدول أعاله ال يتضمن بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع بقيمة 230 مليون دينار كويتي )2012: 
227 مليون دينار كويتي( والتي تم إدراجها بالتكلفة ناقصًا أية خسائر لإلنخفاض في القيمة ولذلك لم يتم 

عرض قيمتها العادلة.
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31. األطراف ذات الصلة

تتمثل األطراف ذات الصلة في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة 
العليا لدى المجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو تقع تحت سيطرتهم المشتركة او تلك التي لهم 
تأثير هام عليها. تم تنفيذ كافة المعامالت مع األطراف ذات الصلة بناء على شروط تم الموافقة عليها من 

قبل إدارة المجموعة.

فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات الصلة المدرجة ضمن األرباح أو الخسائر:

المشروعات 
المشتركة

الشركات 
الزميلة

أطراف أخرى 
ذات صلة

اإلجمالي
2013 

اإلجمالي
2012 

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

85,9312,215-82,7413,190المشتريات

32,5409,964-22,39710,143تكلفة اإلنتاج

2,3422,363-2,342-أتعاب تسويق مستلمة

-----أعباء تمويل
الخسارة بالدوالر األمريكي واليورو 

17,8882,037--17,888لعقود تبادل العمالت 

مكآفأة موظفي اإلدارة العليا 
11,46911,4697,878--)إيضاح 28(

-571--571مصروفات عمومية وإدارية

فيما يلي أرصدة األطراف ذات الصلة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع:

المشروعات 
المشتركة

الشركات 
الزميلة

أطراف أخرى 
ذات صلة

اإلجمالي
2013 

اإلجمالي
2012 

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

ألف دينار 
كويتي 

9999298--المستحق من األطراف ذات الصلة

-3,424--3,424مدينون آخرون ومدفوعات مقدمًا

-11,127--11,127دائنون آخرون ومصروفات مستحقة

10,86374711,6107,627-المستحق إلى األطراف ذات الصلة

32. إدارة المخاطر المالية

نتيجة إلستخدام األدوات المالية، تتعرض المجموعة  للمخاطر التالية:

• مخاطر اإلئتمان
• مخاطر السيولة

• مخاطر السوق

يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله، كما يوضح أهداف المجموعة 
وسياساتها وأنشطتها نحو قياس تلك المخاطر وإدارتها وكيفية إدارة المجموعة لرأس المال. وقد تم إدراج 

المزيد من اإليضاحات الكمية في هذه البيانات المالية المجمعة.

يتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة إلعداد اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة واإلشراف عليه. قام 
الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة إدارة المخاطر وهي مسئولة عن تطوير سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة 

ومراقبتها. وترفع لجنة إدارة المخاطر تقاريرحول أنشطتها بشكل منتظم إلى مجلس اإلدارة.

تم إعداد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة بهدف التعرف على المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها، 
ووضع حدود وضوابط مخاطر مالئمة، ومراقبة المخاطر ومدى اإللتزام بالحدود الموضوعة. وتتم مراجعة 

سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة 
المجموعة. إن المجموعة تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية 

منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم.

تشرف لجنة التدقيق لدى المجموعة على عملية مراقبة اإلدارة لمدى اإللتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر 
لديها، وتراجع مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر بالنسبة للمخاطر التي تواجه المجموعة. تقدم إدارة 
التدقيق الداخلي المساعدة إلى لجنة التدقيق بالمجموعة للقيام بدورها الرقابي. وتقوم إدارة التدقيق 
الداخلي بعمل مراجعات منتظمة ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر وترفع تقارير بنتائج هذه 

المراجعات إلى لجنة التدقيق.

مخاطر اإلئتمان

إن مخاطر اإلئتمان هي خطر الخسارة المالية للمجموعة في حال عجز عميل أو أي طرف آخر في أداة مالية عن 
الوفاء بإلتزاماته التعاقدية. إن مخاطر اإلئتمان تكمن بصورة أساسية في المستحق من العمالء واإلستثمارات 

في األوراق المالية. قامت المجموعة بتقدير كافة العوامل المتعلقة بالتعرض لمخاطر اإلئتمان وتجميعها.

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان بشكل أساسي بالسمات الفردية لكل عميل. إن الخصائص 
الديموجرافية لقاعدة عمالء المجموعة، متضمنة مخاطر عدم السداد بالنظر إلى مجال عمل العميل والبلد 
التي يعمل بها، لها أثر أقل على مخاطر اإلئتمان. إن ما يقرب من 59% )2012: 59%( من األرصدة المدينة 

التجارية القائمة لدى المجموعة عائدة إلى معامالت مع 12 عمياًل )إيضاحي 8 و12(. إال أنه ال توجد تركيزات 
لمخاطر اإلئتمان من الناحية الجغرافية. 

لقد قامت لجنة التسعير بعمل سياسة إئتمان يتم من خاللها تحليل الجدارة اإلئتمانية لكل عميل جديد على 
حدة قبل قيام المجموعة بعمل أية مدفوعات أو االتفاق على أي بنود أو شروط تسليم. تم وضع حدود شراء 

لكل عميل وباألخص لعقود البيع طويلة األجل، والتي تمثل الحد األقصى للمبلغ المفتوح الذى ال يتطلب 
الحصول على موافقة لجنة التسعير. 
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ألغراض مراقبة مخاطر اإلئتمان لدى العميل، يتم تجميع العمالء في مجموعات حسب خصائصهم اإلئتمانية، 
متضمنا ذلك ما إذا كان العميل متعامل بالجملة أو بالتجزئة أو مستخدم نهائي، ويتم مراعاة الموقع الجغرافي 

ومجال العمل وعمر الدين وتاريخ االستحقاق ووجود صعوبات مالية سابقة.

يتم بيع البضاعة مع مراعاة االحتفاظ بحق الملكية، حتى تستطيع المجموعة تأمين المطالبة في حالة عدم 
السداد. ال تطلب المجموعة ضمانات بخصوص المدينون واألرصدة المدينة األخرى.

قامت المجموعة بتكوين مخصص لإلنخفاض في القيمة يمثل تقييمها للخسائر المتكبدة بالنسبة للمدينون 
التجاريون واألرصدة المدينة األخرى واإلستثمارات. إن العناصر األساسية لهذا المخصص عبارة عن عنصر خسارة 

محدد يتعلق بالتعرضات الهامة الفردية وعنصر خسارة مجمع يتم تكوينه لمجموعات الموجودات المتشابهة 
بالنسبة للخسارة التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص الخسارة المجمع على 

أساس المعلومات التاريخية الحصائيات الدفع للموجودات المالية المتشابهة.

التعرض لمخاطر اإلئتمان

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية هي أفضل تقدير للحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان. فيما يلي الحد 
األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:

20132012
 ألف دينار 

كويتي
 ألف دينار 

كويتي

201,503182,947موجودات أخرى غير متداولة )بعد إستبعاد المصروفات المؤجلة(
5,133,3984,698,143إستثمارات متاحة للبيع

4,554,7815,305,832مدينون تجاريون
5,610,5913,838,796أرصدة لدى البنوك ونقد 

15,500,27314,025,718

فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان بالصافي بعد اإلنخفاض في القيمة بالنسبة للمدينين 
التجاريين وموجودات أخرى غير متداولة )بعد إستبعاد المصروفات المؤجلة( كما في تاريخ البيانات المالية 

المجمعة حسب المنطقة الجغرافية: 
20132012

 ألف دينار 
كويتي

 ألف دينار 
كويتي

957,9901,584,359محليًا
3,157,0893,240,539أوروبا ) بخالف المملكة المتحدة(

550,696573,563المملكة المتحدة
90,50990,318مناطق أخرى

4,756,2845,488,779

فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان بالصافي بعد اإلنخفاض في القيمة بالنسبة للمدينين 
التجاريين والموجودات األخرى غير المتداولة )بعد إستبعاد المصروفات المؤجلة( كما في تاريخ البيانات المالية 

المجمعة حسب نوع العميل:

2013
 ألف دينار 

كويتي

2012
 ألف دينار 

كويتي

1,714,0261,778,470قطاع حكومي
3,042,2583,710,309قطاع خاص

4,756,2845,488,779
خسائر اإلنخفاض في القيمة

فيما يلي بيان بأعمار المدينين التجاريين والموجودات األخرى غير المتداولة )بعد إستبعاد المصروفات المؤجلة( 
كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة:

إنخفاض القيمةإجماليإنخفاض القيمةإجمالي
2013201320122012

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

ألف دينار 
كويتي

)11(4,493,558-4,086,292لم ينقضي ميعاد استحقاقها

مضى على إستحقاقها فترة ال تزيد 
-901,951-554,808عن سنة

)19,345(112,626)16,679(131,863مضى على استحقاقها أكثر من سنة

4,772,963)16,679(5,508,135)19,356(

فيما يلي بيان بالحركة على مخصص إنخفاض القيمة فيما يخص المدينون التجاريون خالل السنة:

20132012
ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

19,35617,989الرصيد في 1 إبريل
9261,413خسائر محققة لإلنخفاض في القيمة

)46()3,603(مخصص إنتفت الحاجة إليه
16,67919,356الرصيد في 31 مارس

إستثمارات

تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر اإلئتمان عن طريق اإلستثمار في األوراق المالية مرتفعة السيولة، 
وكذا عن طريق التعامل مع األطراف األخرى ذات التصنيف اإلئتماني في درجة A1 على األقل حسب وكالة 

التصنيف ستاندرز أند بورز ودرجة A حسب وكالة التصنيف موديز. وفي ظل وجود هذا التصنيف اإلئتماني 
المرتفع، ال تتوقع اإلدارة عجز أية أطراف أخرى عن الوفاء بإلتزاماتها.



76www.kpc.com.kw   /    2013 - 2012   التقرير السنوي    /

مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، دولة الكويتمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، دولة الكويت
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 31 مارس 2013
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بإلتزاماتها المالية عند استحقاقها. تقوم 
المجموعة بإدارة السيولة لديها بهدف التأكد، حسب اإلمكان، من توافر السيولة الكافية لتلبية إلتزاماتها عند 
استحقاقها في الظروف العادية واألوقات الصعبة، وذلك دون تكبد أية خسائر غير مقبولة أو التعرض لمخاطر 

المساس بسمعة المجموعة.

ي:
صاف

ت بال
ض اإلتفاقيا

ستبعاد أثر عر
ت الفوائد المتوقعة مع إ
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مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في احتمال تأثير التقلبات التي تحدث في أسعار السوق مثل معدالت الصرف األجنبي 
ومعدل الفائدة وأسعار األسهم على دخل المجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. إن الهدف من عملية 

إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرضات لمخاطر السوق وضبطها في إطار حدود مقبولة، مع األخذ في االعتبار 
الوصول إلى الحد األقصى من العوائد. 

مخاطر العملة

تتعرض المجموعة لمخاطر العملة بشكل أساسي على المبيعات والمشتريات والقروض المرتبطة بعملة 
بخالف عملة التعامل الخاصة بشركات المجموعة وهي اليورو والدوالر األمريكي والجنيه االسترليني. إن تعرض 
المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية يرتبط بشكل أساسي بالعمليات التشغيلية 
وصافي إستثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية. إن العمالت التى تتم بها هذه المعامالت تتمثل 

بشكل أساسي في اليورو والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني والدوالر األسترالي والين الياباني والدينار 
البحريني.

وفيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية إستنادًا إلى القيمة اإلسمية:

20132012
المركز المعادل 
طويل/)قصير(

المركز المعادل 
طويل/)قصير(

ألف دينار كويتيألف دينار كويتي

4,828973يورو   
8,990,4889,328,369دوالر أمريكي

428455جنية استرليني
3,8055,112دوالر استرالي 

94194ين ياباني
46,16348,569دينار بحريني 

)351(879عمالت أخرى 

تحليل الحساسية

إن إرتفاع الدينار الكويتي بمقدار 5% مقابل العمالت التالية كما في 31 مارس 2013 قد يؤدي إلى زيادة 
)نقص( حقوق الملكية واألرباح أوالخسائر بالمبالغ المعروضة أدناه. إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة 

المتغيرات األخرى وبالتحديد معدالت الفائدة. تم القيام بهذا التحليل للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 
بإستخدام نفس األسس.

األرباح أو حقوق الملكيةاألثر باأللف دينار كويتي
)الخسائر( 

31 مارس 2013
241241يورو

449,524203,473دوالر أمريكي 
2121جنيه إسترليني

190190دوالر أسترالي
55ين ياباني

2,3082,308دينار بحريني
4444عمالت أخرى

452,333206,282

األرباح أو حقوق الملكيةاألثر باأللف دينار كويتي
)الخسائر( 

31 مارس 2012
4949يورو

466,418241,883دوالر أمريكي 
2323جنيه إسترليني

256256دوالر أسترالي
1010ين ياباني

2,4282,428دينار بحريني
)18()18(عمالت أخرى

469,166244,631

مخاطر معدل الفائدة

كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة، كانت معدالت الفائدة لألدوات المالية التي تحمل فائدة لدى المجموعة 
كما يلي:

2013
ألف دينار كويتي

2012
ألف دينار كويتي

األدوات ذات المعدل المتغير
6,455,3415,256,049الموجودات المالية

تحليل معدل حساسية التدفقات النقدية  لألدوات ذات المعدل المتغير

إن تغير بنسبة 100 نقطة أساسية لمعدالت الفائدة، قد يؤدي إلى زيادة أو نقص حقوق الملكية بمبلغ 
64,553 ألف دينار كويتي )2012: 52,560 ألف دينار كويتي(.

مخاطر سعر السوق األخرى

تنشأ مخاطر أسعار حقوق الملكية من األوراق المالية المتاحة للبيع. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة كال من 
أوراق الدين وأدوات حقوق الملكية في محفظة إستثماراتها استنادا إلى مؤشرات السوق.

إن الهدف األساسي من استراتيجية اإلستثمار لدى المجموعة هو الوصول للحد األقصى من عوائد اإلستثمار. 
ال تبرم المجموعة عقود بضائع بخالف تلك العقود التي تبرمها للوفاء بمتطلبات اإلستخدام والبيع المتوقع 

لديها، وال تتم تسوية تلك العقود على أساس الصافي.

تحليل الحساسية

تتوفر أسعار سوق معلنة بالنسبة ألغلب إستثمارات المجموعة. بالنسبة لإلستثمارات المصنفة كإستثمارات 
متاحة للبيع، فإن زيادة أو نقص أسعار األسهم بمقدار 3% كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة قد تؤدي 

إلى زيادة أو نقص حقوق الملكية بمبلغ 53,372 ألف دينار كويتي )2012: زيادة أو نقص بمبلغ 49,359 ألف 
دينار كويتي(. تم القيام بهذا التحليل للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 بإستخدام نفس األسس.
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إدارة رأس المال

تهدف سياسة مجلس اإلدارة نحو الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم ثقة الدائنين ووضع المجموعة 
بالسوق وتعزيز التنمية المستقبلية لألعمال. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال، والذي 

تحدده المجموعة بصافي الربح مقسوما على متوسط رأس المال المستثمر.
ال توجد تغييرات في أسلوب المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

ال تخضع المؤسسة وال أي من شركاتها التابعة لمتطلبات رأسمالية مفروضة من جهات خارجية.

33. إرتباطات إنفاق

أ( إرتباطات عقود التأجير التشغيلي

إن الحد األدنى الرتباطات االستئجار السنوية وفقًا لعقود التأجير التشغيلي هي كما يلي:

2013
ألف دينار كويتي

2012
ألف دينار كويتي

الحد األدنى من دفعات اإليجار المستقبلية:

46,04748,350خالل سنة

111,276133,089من 1 ـ 5 سنوات

110,17499,813بعد خمس سنوات

إجمالي نفقات التأجير التشغيلي المتعاقد عليها في تاريخ البيانات 
267,497281,252المالية المجمعة

ب( إرتباطات نفقات رأسمالية

2013
ألف دينار كويتي

2012
ألف دينار كويتي

إرتباطات إنفاق رأسمالي
المصروفات الرأسمالية المقدرة المتعاقد عليها كما في تاريخ البيانات 

3,006,4453,078,911المالية المجمعة

34. موجودات محتملة / إلتزامات محتملة

دعاوى قضائية

عند تشكيل إدارة جديدة إلحدى الشركات التابعة في عام 1992، تم اكتشاف عمليات غش في عقود الشركة 
التابعة وحساباتها البنكية،  لذلك شكل مجلس إدارة الشركة التابعة لجنة لتقصي الحقائق في هذه 

التجاوزات.

وفي 6 يناير 1993 قامت الشركة التابعة بتقديم بالغ إلى سعادة النائب العام حول اشتباهها بحدوث 
تجاوزات مالية في سنوات سابقة حيث قامت النيابة العامة بإجراء التحقيقات الالزمة وأعدت في ديسمبر 

1993 قائمة اإلتهام والئحتها ضد خمسة من األطراف المتهمين.

وقد هرب أحد المتهمين قبيل تقديم البالغ إلى سعادة النائب العام، أما المتهم اآلخر فقد اعترف أمام 
النائب العام بالوقائع ودفع مبلغ 6,200 ألف دوالر أمريكي مدعيًا أنها كل ما أخذه وأودع المبلغ في حساب 

بنكي خاص بالشركة التابعة على ذمة القضية حيث تم إستثماره كوديعة ثابتة إلى أن وصل المبلغ اآلن 
إلى 13,157 ألف دوالر أمريكي )3,754 ألف دينار كويتي( متضمنًا الفوائد كما في 31 مارس 2013 )2012: 

13,075 ألف دوالر أمريكي )3,637 ألف دينار كويتي((.

وتدرجت القضية أمام درجات القضاء المختلفة أمام المحاكم الكويتية إلى أن انتهت بحكمي التمييز رقمي 
137 و138 لعام 1997.

 قامت الشركة التابعة بتكليف من وزير النفط األسبق الشيخ/ سعود الناصر الصباح بإرسال كتاب في 
14 ديسمبر 1998 إلى سعادة النائب العام والذي إعتبره بالغًا وحوله إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة 

 الوزراء والتي اعتبرته بتشكيلها األول بالغًا وباشرت بإجراء التحقيق كما قامت الشركة التابعة بتزويدها 
بـ 40 مستندًا بما فيها المستندات التي قدمت أمام المحاكم االنجليزية والتي تخص ما آلت إليه بعض 

المبالغ المختلسة للمتهمين أو ألطراف أخرى. الحقًا، إستقالت هذه اللجنة وتم تشكيل لجنة جديدة في 29 
أبريل 2000 حيث أصدرت قرارها في 16 مايو 2001، وبدون مناقشة أي شاهد، أن هذا البالغ غير مكتمل 

األركان.

وفي 29 مايو 2001 قام وزير النفط األسبق السيد/ عادل الصبيح بإرسال بالغ إلى هذه اللجنة ضد الخمسة 
متهمين ومن بينهم وزير النفط األسبق، وفي 19 مايو 2003 اعتبرت اللجنة أن هذا البالغ جديًا واستمعت 

اللجنة إلى شهادة الشهود. وفي 30 أكتوبر 2007، صدر قرار لجنة تقصى التحقيق المختصة بدعاوى 
المحكمة بإيقاف اإلنذار الموجه ضد وزير النفط األسبق نظرا الفتقاره إلى أية أدلة. وفي 26 ديسمبر 2007، قدم 

سعادة وزير النفط، من خالل محاميه الموكل، تظلما على قرار اإليقاف إلى محكمة الوزراء، وفي 27 ديسمبر 
2007 قدم محامي الشركة التابعة تظلما آخرا إلى محكمة الوزراء. قضى بعدم جواز التظلم وتم الطعن 

بمحكمة التمييز وقضى بعدم قبول الطعن بتاريخ 17 فبراير 2009.

وفي خطوات أخرى موازية قامت الشركة التابعة برفع دعاوي مدنية في المملكة المتحدة وسويسرا ودول 
أخرى حيث إستطاعت بجهود العاملين على القضية أن تكسب القضية المرفوعة بالمملكة المتحدة حيث 

صدر لصالحها حكمًا ضد ثالثة من المتهمين بمبلغ 136,000 ألف دوالر أمريكي بخالف الفوائد. باإلضافة إلى 
ذلك انتهت القضية بنجاح برفض مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 10 ديسمبر 2000 استئناف موظف 

سابق، وتم تحصيل مبلغ 85,351 ألف دوالر أمريكي حتى تاريخ 7 مايو 2006 وقد تم إستثمار المبالغ 
المحصلة على شكل ودائع. وقد أصبح إجمالي المبالغ المحصلة مع الفوائد لغاية 7 مايو 2006 تعادل 

92,770 ألف دوالر أمريكي )والتي تم توزيعها الحقًا( إضافة إلى مبلغ وقدره 6,200 ألف دوالر أمريكي محول 
من النيابة العامة من أحد المتهمين استلمته شركة ناقالت النفط الكويتية داخل الكويت وتم إستثماره 
في وديعة تجدد مع فوائدها لحين الفصل في الجناية رقم 93/275، حيث أصبحت الوديعة بمبلغ 6,200 
ألف دوالر أمريكي مع الفوائد المتراكمة 13,157 ألف دوالر أمريكي حتى 31 مارس 2013 )2012: 13,075 

ألف دوالر أمريكي(. وجاري اتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل الباقي، إال أن قيمة المبالغ التي لم تحصل بعد 
والمتبقية في ذمة المتهمين هي مبلغ وقدره 151,709 ألف دوالر أمريكي وهي عبارة عن مبالغ متبقية 
من إجمالي المبالغ المحكوم بها لصالح الشركة التابعة من الحكم الصادر من لندن شامل الفوائد حتى 

أغسطس 2005 وهي 123,559 ألف دوالر أمريكي ومبالغ تمثل الفرق بين المبالغ المطالب بها أمام محكمة 
لندن والمبالغ المذكورة في تقرير اتهام النيابة العامة والخاص بالجناية رقم 93/275 وهو مبلغ 25,000 

ألف دوالر أمريكي والذي تم رفع دعوى مدنية بشأنه والتي صدر فيها حكم نهائي برفض الدعوى في الجلسة 
المنعقدة بتاريخ 7 مارس 2011، ومبلغ 3,150 ألف دوالر أمريكي )تشيسبيك - بيع حطام الناقلة سيرف 

سيتي( والتي أقيمت دعوة بشأنها والتي صدر فيها حكم نهائي برفض الدعوى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 
7 مارس 2011.



8283 www.kpc.com.kw   /    2013 - 2012   التقرير السنوي    /

مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، دولة الكويتمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، دولة الكويت
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 31 مارس 2013
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

وقد تم تشكيل لجنة لعمل التسوية الالزمة لدى شركة ناقالت النفط الكويتية والمؤسسة لتوزيع المبالغ 
المحصلة من األطراف المتهمة على األطراف المستحقة لها مع خصم مصاريف رفع الدعوى منذ بدايتها وحتى 

تاريخه. الحقًا اعتمدت لجنة التدقيق لدى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في 7 مايو 2006 التقرير 
المقدم من شركة ناقالت النفط الكويتية ش.م.ك حول طريقة توزيع المبالغ المحصلة من األطراف المتهمة، 
مع خصم تكاليف رفع الدعوي من 1992-1993 حتى 2005-2006 بنسبة 54% إلى شركة ناقالت النفط 
الكويتية ش.م.ك ونسبة 46% إلى مؤسسة البترول الكويتية. وقد كان المبلغ المتبقى القابل للتوزيع 
61,606 ألف دوالر أمريكي. وفي 24 مايو 2006، تم تحويل 28,339 ألف دوالر أمريكي الذي يمثل حصة 

مؤسسة البترول الكويتية. 

وقد تم إدراج حصة الشركة التابعة البالغة 33,267 ألف دوالر أمريكي )9,714 ألف دينار كويتي(، ومصاريف 
الدعوى 31,150 ألف دوالر أمريكي )9,096 ألف دينار كويتي( المخصومة من المبالغ المحصلة في بيان الدخل 

المجمع للسنة المنتهية في 31 مارس 2007. 

كما قام محامي الشركة التابعة داخل الكويت برفع دعاوي مدنية أمام المحاكم الكويتية ضد المتهمين 
وبعض األشخاص التي آلت إليهم األموال المختلسة للمطالبة برد األموال التي استولى عليها المتهمين 

وآخرين بطريقة غير مشروعة حيث صدر في البعض منها أحكام بوقف الدعوى المدنية مؤقتًا لحين الفصل 
في الجناية رقم 93/275 والبعض اآلخر ما زال متداول أمام القضاء والخبراء. وفى إحدى تلك الدعاوى 

قام محامي الشركة التابعة برفع دعوى مدنية رقم 2008/3019 تجاري مدني كلي حكومي/8 ضد أربعة 
متهمين بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ وقدره 5 أالف دينار. قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة 

المدنية السادسة وتم تغيير رقم القيد ليصبح 2009/1321 مدني كلي/6 وصدر حكم أول درجة بإلزام 
المدعي عليهم الثاني والثالث والرابع بأن يؤدوا للشركة مـبلغ 5 أالف دينار كويتي على سبيل التعويض. 
تم إستئناف الحكم من قبل ورثة أحد المتهمين. فى 19 ديسمبر 2011 حكمت محكمة االستئناف بإلزام 

المدعى عليهم من األول وحتى الرابع بصفتهم متضامنين بمبلغ 5 أالف دينار كويتي وإلزامهم بالمصروفات 
و300 دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة. وتم الطعن بالتمييز من قبل ورثة أحد الموظفين السابقين وقيد 

تحت رقم 2012/603 تمييز ت/2 طعنا بالحكم الصادر من محكمة االستئناف رقم 2012/271 س.تجاري/4 
وبجلسة 28 مايو 2012 حكمت المحكمة برفض طلب وقف النفاذ .

وقد تم إستالم مبلغ وقدره 120 ألف جنيه إسترليني بتاريخ 11 أكتوبر 2006 وتم إستثماره على شكل 
وديعة تجدد مع الفوائد، وقد أصبح المبلغ مع الفوائد 140 ألف جنية إسترليني )بما يعادل 61 ألف دينار 

كويتي( في 31 مارس 2013 )2012: 140 ألف جنيه إسترليني )بما يعادل 62 ألف دينار كويتي((، وسوف 
يتم توزيع المبلغ الحقًا حسب الحصص المتفق عليها أعاله.

كما قام محامي الشركة التابعة المكّلف بالمهمة برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الكويتية رقم 2025/ 
2010 )تجاري كلي( بطلب تنفيذ حكم أجنبي صادر من محكمة لندن لصالح الشركة في 15 ديسمبر 1998 

في الدعوى رقم 1212/ 2004 وإستئنافاته واألمر بتذييله بالصيغة التنفيذية وذلك على أثر نص المادة 
األولى من القانون رقم 38 لسنة 2007 في شأن تعديل الفقرة األولى من المادة )199( من قانون المرافعات 

المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.

وصدر حكم اإلستئناف من القاضي بتذييل الحكم األجنبي بالصيغة التنفيذية واألمر بتنفيذه بدولة الكويت. 
وقد تم تمييز الحكم من قبل المدعى عليهم بالدعوى وتقدموا بوقف نفاذ الحكم الصادر من محكمة 

اإلستئناف وبتاريخ 8 أغسطس 2011 أصدرت محكمة التمييز حكمها برفض طلب وقف النفاذ. ولم يتم البت 
في حكم محكمة التمييز بالدعوى األصلية.

تم تحديد جلسة 8 مارس 2012 كأول جلسة لنظر الطعن بالتمييز على الحكم رقم 2010/3273 استئناف 
تجاري/5 وقيد تحت رقم 2011/133 تمييز تجاري/4 وبتاريخ 12 إبريل 2012 حكمت المحكمة بقبول 

الطعنين شكاًل وفي موضوعهما بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها األولى في الطعنين 
بالمصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة، ثانيًا في موضوع اإلستئنافين رقمي 3273 و3287 لسنة 
2010 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 246 لسنة 

2002 تجاري كلى وألزمت المستأنف ضدها في اإلستئنافين بالمصروفات عن الدرجتين وعشرين دينار 
كويتى مقابل أتعاب المحاماة.

كما قام محامي الشركة التابعة كذلك برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الكويتية رقم 3560/ 2010 )تجاري 
كلي( بطلب تنفيذ حكم أجنبي صادر بتاريخ 17 أكتوبر 2008 من محكمة لندن لصالح شركة ناقالت النفط 

الكويتية وشركة سيتكا واألمر بتذييله بالصيغة التنفيذية وما زالت منظورة أمام القضاء الكويتي حيث صدر 
بتاريخ 15 يناير 2012 حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى وأصبحت الدعوى نهائية.

كما قام محامي الشركة التابعة المكلف بالمهمة برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الكويتية قيدت تحت 
رقم 2012/1527 مدني كلي/12 ضد ورثة أحد الموظفين السابقين وآخرين للمطالبة بالتعويض النهائي 

الذي يشمل ما ورد بالحكم في الجناية رقم 1993/275 وكذلك المبالغ موضوع الحكم الصادر في لندن الذي 
رفضت محكمة التمييز تذييله بالصيغة التنفيذية حيث تم تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة. بتاريخ 11 

أكتوبر 2012، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلدارة الخبراء والزالت الدعوى منظورة أمام إدارة الخبراء.

الشحن الجاف )94/358 جنايات(

تم رفع هذه القضية ضد خمس متهمين وتم إحالتها لمحكمة الجنايات بتاريخ 2 ابريل 2006 عن تهم 
االستيالء على المال والتربح والتزوير، وقيمة المبالغ المطالب بها بتقرير اتهام النيابة العامة حوالي 10,000 

ألف دوالر أمريكي تقريبًا.

وبجلسة 17 يونيو 2006 حكمت المحكمة بحبس المتهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهم من 
وظائفهم، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة، وبتغريم كل من المتهمين غرامة تساوي قيمة ما استولى عليه 

من مال، وإبعاد المتهمين الثالث والرابع والخامس عن البالد بعد تنفيذ العقوبة المذكورة، وإحالة الدعوى 
المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وقد عارض المتهم الرابع في الحكم الصادر ضده. وبجلسة 16 

سبتمبر 2006 قضت المحكمة برفض الدعوى وتأييد الحكم المعارض فيه وقد تم استئنافه من المتهمين 
الثاني والرابع. وفي 24 يوليو 2007، صدر حكم من قبل محكمة االستئناف بإدانة المتهم وتعديل الحكم 

جزئيًا عن طريق خصم ما يعادل القيمة الحالية بالدوالر األمريكي لمبلغ 300 ألف دينار كويتي تستحق الدفع 
إلى الطرف الثاني من الغرامة المحكوم بها وإعادة دفع الغرامات كما قضت المحكمة بتبرئة المتهم الرابع 

من التهم الموجهه إليه. وقد تم الطعن في الحكم لدى محكمة النقض. في 13 مايو 2008 قضت المحكمة 
برفض الطعن.

إلتزامات محتملة

بموجب قيام شركة تابعة بشراء حصة في مشروع مشترك في استراليا للقيام بأعمال اإلنتاج من حقل 
هارييت وتصاريح إستكشاف أخرى متعددة، قامت الشركة التابعة بتوقيع ثالث إتفاقيات لإللتزامات المتبادلة 

لصالح كل من األطراف المشاركة األخرى وذلك لضمان وفاء الشركة التابعة باإللتزامات تجاه اتفاقية المشاركة. 
وتمثل كل من هذه اإللتزامات المتبادلة رهن أولى على حصة المجموعة في إتفاقية المشاركة وتغطي هذه 
اإللتزامات كافة حصة الشركة في إتفاقية المشاركة بحد أقصى قدره 250 مليون دوالر استرالي )71 مليون 

دينار كويتي(.
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في 23 نوفمبر 2006، قامت إحدى الشركات التابعة بإصدار إشعار سبب قاهر لمشتري الغاز من المشروع 
المشترك هارييت. ال تزال ثالثة من أربعة أطراف إشعار السبب القاهر المتعلق بمشروع هارييت سارية 

المفعول. إن أي مطالبة تتعلق بأي نقص في إمدادات الغاز بموجب العقد المعني تخضع إلشعار السبب 
القاهر المتعلق بمشروع هارييت وحدود إلتزامات البائعين المنصوص عليها في العقد. فى سبتمبر 

2011، إستمعت المحكمة للشركة التابعة وشركاتها للحكم بالتفسير الصحيح إلتفاقية بيع الغاز. دخلت 
األطراف في مناقشات بشأن األمور محل الخالف، وفى 1 نوفمبر 2012، قامت تلك األطراف بالتوقيع على 
مبادئ التسوية. وقد طلب من المحكمة أن تؤجل وضع الصيغة النهائية للحكم إلى أجل غير مسمى. 

جارى حاليًا النقاش حول التوثيق النهائي للتسوية.

يوجد لدى المجموعة إلتزامات محتملة بما يقارب 40 مليون دوالر أمريكي )11.4 مليون دينار كويتي( كما 
في 31 مارس 2013 )2012: 42 مليون دوالر أمريكي )11.7 مليون دينار كويتي((. يتعلق هذا الرصيد 

بشكل أساسي بالعديد من النزاعات الضريبية والقانونية والنظامية، التي قد تم الخوض فيها بشدة من 
قبل شركة تابعة.

35. الشركات التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة

أ( الشركات التابعة الرئيسية المسجلة داخل دولة الكويت:

ملكية مباشرة

األنشطة الرئيسيةنسبة الملكيةاسم الشركة

إستكشاف واستخراج النفط الخام والغاز 100%شركة نفط الكويت ش.م.ك
الطبيعي بدولة الكويت

تكرير النفط وتصنيع الغاز المسال 100%شركة البترول الوطنية الكويتية ش.م.ك.
والتسويق المحلي للمنتجات المكررة. 

تشغيل أسطول ناقالت لنقل النفط الخام 100%شركة ناقالت النفط الكويتية ش.م.ك.
والغاز المسال والمنتجات النفطية.

تصنيع الكيماويات البترولية وتوزيعها 100%شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.
وتسويقها.

الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
استكشاف واستخراج النفط والغاز خارج 100%الخارجية ش.م.ك.

دولة الكويت
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 

المتاجرة في وقود الطائرات.100%)كافكو( ش.م.ك.

التنقيب عن وإنتاج النفط الخام والغاز 100%الشركة الكويتية لنفط الخليج ش.م.ك.
الطبيعي.

إدارة واإلشراف على عقود خدمات العمليات 100%شركة التنمية النفطية ش.م.ك.م
المتعلقة بشركات النفط العالمية.

خدمات االتصاالت والخدمات العامة ودعم 100%شركة خدمات القطاع النفطي ش.م.ك.م 
قطاع النفط

ملكية غير مباشرة

األنشطة الرئيسيةنسبة الملكيةاسم الشركة

إنتاج وبيع العطريات ومشتقاتها80%الشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك.م )كارو(

ب( الشركات التابعة الرئيسية المسجلة خارج دولة الكويت والمملوكة مباشرة بالكامل للمؤسسة:

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيساسم الشركة

التكرير وتسويق المنتجات المكررةأروباكي بي سي هولدنجز )أروبا( إيه إي سي

بريتيش ويست كي بي سي إنرجي فينشرز، إنك
اإلستثمار في تكنولوجيا الطاقةإنديز
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جـ( الشركات الزميلة الرئيسية 

نسبةبلد التأسيساسم الشركة
طبيعة النشاطالمساهمة

عقود حفر49%الكويتالشركة الكويتية للحفريات ش.م.ك. 

بتروكيماويات42.5%الكويتشركة ايكويت للبتروكيماويات ش.م.ك.

بتروكيماويات33%البحرينشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ش.م.ب. 

بتروكيماويات42.5%الكويتالشركة الكويتية لألوليفينات ش.م.ك.م.

تسويق الوقود24%الكويتالشركة األولى للتسويق المحلي للوقود ش.م.ك. 

تسويق الوقود24%الكويتشركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.

تسويق الوقود49.9%البحرينشركة إيكويت للتسويق - شركة معفاة

د( حصص في مشروعات مشتركة

بلداسم الشركة
التأسيس

الحصة الفعلية في حقوق الملكية
كما في 31 مارس 2013

50%هولنداام أي جلوبال بي. في. وشركاتها التابعة
50%كنداام اي جلوبال كندا انك

50%السويدأو كي كيو 8 أيه بي
50%ايطالياريفينريا دي ميالزو أس بي أيه

إن الحصة في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات في المشروعات المشتركة لفترة السنتين هي 
كما يلي:

2013
ألف دينار كويتي

2012
ألف دينار كويتي

257,958251,737موجودات متداولة
351,622304,820موجودات غير متداولة

)236,744()237,258(مطلوبات متداولة
)61,744()81,863(مطلوبات غير متداولة

290,459258,069صافي الموجودات

1,087,2091,016,156اإليرادات
)943,048()1,033,777(المصروفات

53,43273,108الربح

36. إحتياطيات النفط والغاز بشركة تابعة خارجية )غير مدقق( 

اإلجماليالغازالنفط الخام

)معادل لمليون )مليون برميل(
برميل نفط(

)معادل لمليون 
برميل نفط(

اإلحتياطيات المؤكدة والمرجحة في بداية السنة
45.94157.38203.32حقول اإلنتاج

4.84144.52149.36مشروعات تحت التطوير
50.78301.90352.68

التغيرات خالل السنة
10.490.8611.35إستكشافات

)12.22()7.04()5.18(تعديل على تقديرات سابقة
17.082.8519.93شراء إحتياطيات متواجدة

)27.74()21.56()6.18(إنتاج
16.21)24.89()8.68(

اإلحتياطيات المؤكدة والمرجحة في نهاية السنة
46.24132.49178.73حقول اإلنتاج

20.75144.52165.27مشروعات تحت التطوير
66.99277.01344.00

تتكون اإلحتياطيات المؤكدة من كميات النفط الخام والغاز الطبيعي التي تدل المعلومات الجيولوجية 
والهندسية على إمكانية الحصول عليها بدرجة معقولة من التأكد في السنوات القادمة من مكامن 

معروفة طبقًا للظروف اإلقتصادية وظروف التشغيل الحالية. تتمثل اإلحتياطيات المرجحة في اإلحتياطيات 
اإلضافية غير المؤكدة والتي لديها إجماالً مع اإلحتياطيات المؤكدة فرصة إنتاج فنية وإقتصادية تقدر بنسبة 

50% أو أكثر. تتضمن إحتياطيات النفط كميات من النفط الموازي للغاز الطبيعي. وال يمكن قياس 
إحتياطيات النفط والغاز بدقة، حيث أنها مبنية على تقديرات حكمية وغير موضوعية، وبالتالي، تخضع تلك 
التقديرات لتعديالت دورية. إن إحتياطيات النفط والغاز المبينة أعاله تخص إحدى شركات المجموعة، وتتعلق 

بإحتياطيات المجموعة خارج دولة الكويت.

يشار إلى اإلحتياطيات وكمياتها والمعلومات واإلفصاحات المتعلقة بها على أنها »غير مدققة« لبيان أن 
هذه المعلومات ال يشملها رأي مراقب الحسابات المستقل الذي قام بتدقيق وإصدار تقرير حول البيانات 

المالية المجمعة للمجموعة.

37. أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة عندما كان ذلك ضروريًا لتتناسب مع عرض السنة الحالية. لم تؤثر 
إعادة التصنيف على المبالغ المفصح عنها سابقًا للربح أو الخسارة أو حقوق الملكية أو األرصدة اإلفتتاحية 

ألقدم فترة مقارنة معروضة، وبالتالي لم يتم عرض بيان ثالث للمركز المالي.
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مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، دولة الكويتمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ، دولة الكويت

38. إلغاء إتفاقية إنشاء مشروع مشترك

في 28 نوفمبر 2008 قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.، شركة تابعة مملوكة بنسبة 
100%، وشركة داو كيميكال )داو( بتوقيع إتفاقية إنشاء مشروع مشترك »اإلتفاقية« لتكوين مشروع 

مشترك لمواد الكيماويات البترولية بنسبة 50:50 تحت إسم شركة ك – داو للبتروكيماويات )»ك – داو«(.

تبين اإلتفاقية والمستندات المتعلقة بها شروط المشروع المشترك المقترح إنشائه بين شركة صناعة 
الكيماويات البترولية وشركة داو )»الصفقة«( وتنص على أن تاريخ إتمام الصفقة كان 2 يناير 2009. ولكن، 

إلتزامات األطراف تجاه اإلتفاقية إلستكمال خطوات إتمام الصفقة تم التعبير عنها في اإلتفاقية بصورة 
مشروطة وتخضع إلستيفاء أو، عدم وقوع أو، التنازل عن عدد من األمور )»الشروط التمهيدية«(. 

كان من رأى شركة صناعة الكيماويات البترولية أنه لم يتم الوفاء بالشروط السابقة وفقًا لإلتفاقية، 
وبالتالي تم منع إجراءات اإلتمام دون أي مسئولية على كل من شركة صناعة الكيماويات البترولية أو 

شركة داو.

إن شركة داو لم تقبل هذا الرأي ولجأت إلى التحكيم، وفقًا لإلتفاقية حيث إدعت شركة داو أن شركة 
صناعة الكيماويات البترولية تتحمل مسئولية تعويض شركة داو و/ أو سداد التعويضات الالزمة والفوائد 

والتكاليف لصالح شركة داو. 

تم اإلنتهاء من إجراءات التحكيم وقامت هيئة التحكيم بإصدار األحكام التالية:

1. تم إصدار حكم جزئي في 21 مايو 2012 وفيما يلي أركان حكم التحكيم الرئيسية:

أ( رأت هيئة التحكيم أنه تم إستيفاء الشروط الواقفة وأن شركة صناعة الكيماويات البترولية قامت 
بمخالفة العقد عبر اإلمتناع عن التنفيذ.

ب( لم تتكبد شركة داو أية خسارة نتيجة للصفقة.
جـ( على الرغم من ذلك، فقد أثمرت بعض مطالباتها للتعويضات عن الخسائر غير المباشرة وقامت هيئة 

التحكيم بالحكم لشركة داو بمبلغ 2.05 مليار دوالر أمريكي فيما يتعلق بهذا البند.
كما قامت بالحكم لشركة داو بمبلغ 110.1 مليون دوالر أمريكي عوضًا عن التكاليف المهدرة.

د( تم حجز مسائل الفائدة والتكاليف لتقديم مستندات وللفصل بحكم التحكيم ما لم يتم اإلتفاق بين 
الطرفين وفي حدود ما يتم اإلتفاق عليه. قدرت إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية الفائدة والتكاليف 

بمبلغ 338.95 مليون دوالر أمريكي.

2. صدر حكم التحكيم النهائي حول الفوائد والتكاليف بتاريخ 28 فبراير 2013 وقد أمرت هيئة التحكيم 
في هذا الحكم بأن تؤدي شركة صناعة الكيماويات البترولية فوائد مستمرة على المبالغ المحكوم بها 
بموجب حكم التحكيم الجزئي باإلضافة إلى تكاليف ومصروفات التحكيم والفوائد على هذه التكاليف 

والمصروفات.

بعد الحكم التحكيمي الجزئي، قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية برفع طعن في المحكمة 
اإلنجليزية العليا فيما يتعلق بجزء من” الحكم التحكيمي الجزئي” وفقًا لقانون التحكيم اإلنجليزي وذلك 

بناًء على إخفاق هيئة التحكيم الكامل في التعامل مع مسألة هامة في التحكيم. بتاريخ 11 أكتوبر 
2012، أصدرت المحكمة حكمها برفض طعن شركة صناعة الكيماويات البترولية وقد تقدمت الشركة 

بطلب إلستئناف الحكم في 19 أكتوبر 2012 ولكن قوبل الطلب بالرفض.

طالبت شركة داو بتكاليف تتعلق بالطلب المذكور أعاله وقد تقدمت بعرض مطالبات لهذه التكاليف ورأت 
شركة صناعة الكيماويات البترولية أن هذه المطالبات مبالغ فيها وقد حاولت التوصل لتسوية مع شركة 

داو لتخفيض المبلغ ولم يتم التوصل إلى شيء. قامت داو بتقديم طلب إلى المحكمة للقيام بتقييم 
مفصل لتكاليفها كما قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بالرد على ذلك وقد قامت شركة صناعة 

الكيماويات البترولية بعرض تسوية لتكاليف شركة داو.

خالل السنة المنتهية في 31 مارس 2012، قامت إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية بإحتساب 
مخصص للمطالبة القانونية في البيانات المالية المجمعة بمبلغ 2.5 مليار دوالر أمريكي بما يعادل 695 

مليون دينار كويتي.

تنفيذ األحكام

بتاريخ 25 أكتوبر 2012، تقدمت شركة داو بطلب األمر بالسماح بتنفيذ حكم التحكيم الجزئي بذات 
األسلوب المتبع في أحكام المحاكم اإلنجليزية. وقد تم منح هذا األمر بتاريخ 30 أكتوبر 2012.

أحداث الحقة

الحقًا لتاريخ البيانات المالية المجمعة، وتحديدًا في 6 مايو 2013، توصلت شركة صناعة الكيماويات 
البترولية وشركة داو إلى إتفاق خارج نطاق المحكمة بشأن تسوية شاملة ونهائية فيما يتعلق بالمطالبات 

الخاصة بالصفقة. بموجب تلك اإلتفاقية، قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بسداد مبلغ 
2,194,743,163 دوالر أمريكي )بما يعادل 624,788,510 دينار كويتى فى تاريخ السداد( إلى شركة 

داو. وفقًا إلتفاقية التسوية، تم تسوية المطالبات الخاصة بالصفقة بصورة شاملة ونهائية عقب إستالم 
شركة داو لقيمة التسوية بتاريخ 7 مايو 2013. باإلضافة إلى ذلك، قامت كل من شركة صناعة الكيماويات 

البترولية وشركة داو بإعفاء كل منهما للطرف اآلخر من كافة المطالبات بصورة نهائية ولألبد. وبالتالي، 
قامت إدارة المجموعة برد قيمة الفائض في مخصص المطالبة القانونية الذي إنتفت الحاجة إليه والبالغ 

305,256,837 دوالر أمريكي )بما يعادل 84,910,242 دينار كويتي فى31 مارس 2012(.

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 31 مارس 2013
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