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نبذة عن السور
اسم الشركة :شركة السور لتسويق الوقود (ش.م.ك.ع)
رقم السجل التجاري وتاريخ القيد :سجل تجاري  113393قيد بتاريخ  9أبريل 2006
رأس المال المصدرالمدفوع 40,470,758.000 :دينار كويتي
عدد األسهم المصدرة  404,707,580سهم
عدد األسهم المصرح بها 404,707,580 :سهم
المقر الرئيسي :دولة الكويت  -منطقة المرقاب  -قطعة  - 3شارع عمر بن الخطاب  -برج مدينة األعمال الكويتية
العنوان البريدي :ص.ب 28396 :الصفاة  13144-الكويت

تأسست شركة السور لتسويق الوقود (ش .م  .ك.ع) بموجب المرسوم األميري رقم ( )297لسنة  2005والصادر بتاريخ
 22/11/2005كشركة مساهمة عامة كويتية لتمارس األغراض التي أسست من أجلها حسب عقد التأسيس والنظام األساسي وهي
على النحو التالي:
تملك وحيازة وإنشاء وإستئجار وتشغيل وصيانة محطات التزود بالوقود فضالً عن إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مراكز خدمة
العمالء بتلك المحطات .ولها أن تقدم هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم للسيارات والمعدات بما في ذلك تغيير زيوت
وغسل السيارات وخدمات ورش الصيانة والتصليح والفحص الفني للمركبات وخدمات األسواق المركزية.
القيام بما تتطلبه الفقرة السابقة من أعمال التعبئة والتخزين والنقل واإلتجار في المنتجات والمصنعات البترولية بالشراء والبيع
بالجملة والتجزئة.
شراء واستئجار وتملك وبيع األراضي والعقارات في المواقع المختلفة بهدف تحقيق أغراض الشركة في الفقرتين السابقتين.
ويكون للشركة مباشرة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو وكالة .ويجوز للشركة أن تكون لها
مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت
أو في الخارج .ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها.
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رؤيتنا
أن نحتل مكانة ريادية كشركة كبرى لتسويق الوقود ،باعتماد أنشطة االستحواذ وبناء التحالفات والشراكات اإلستراتيجية من
جهة ،وتوفير حلول في مجال الطاقة تتسم بالتكامل والتنويع وتسهم في نمو عوائدنا ،وارتقاء سمعتنا ،وتعزيز حضورنا.
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قيمنا في العمل
القيادة والتميز  -نحن في شركة السور لتسويق الوقود ملتزمون بتحقيق الريادة في مجالنا وعلى مستوى السوق التي نعمل
فيها ،كما أننا ملتزمون بتقديم مثالٍ يحتذى به للتميز في كل ما نقوم به سواء في خدماتنا أو منتجاتنا أو أعمالنا.
الثقة والنزاهة  -نسعى إلى بناء عالقة طويلة األمد مع عمالئنا وشركائنا وموظفينا والمجتمع الذي نعمل فيه ،عالقة تقوم
على االحترام والثقة وتعتمد أعلى درجات النزاهة.
النمو واألداء  -نتطلع القتناص الفرص المالئمة لصالح شركائنا ومساهمينا وتحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم ،ومنح
فريق عملنا فرصة التقدم بما يوازي التطورات التي تشهدها الشركة.
االلتزام واإلخالص  -نسعى إلى تحقيق أهدافنا وتوفير بيئة عمل مالئمة ومهنية لتطوير قدرات فريق عملنا.
المسؤولية واحترام المجتمع  -نلتزم بالمواطنة المسؤولة من خالل احترام البيئة والمجتمع بشكل فعال.

رسالتنا
تسعى «السور» من خالل إمكاناتها وقدراتها الالمتناهية إلى تأكيد مفهوم الجودة والتكامل وذلك من خالل تعزيز عملياتها
الناجحة لبناء الثقة ،والتواجد المرموق للعالمة التجارية للشركة على كافة األصعدة والمستويات ،وتتعهد الشركة بتقديم
منتجات مبتكرة وخدمات متقدمة صديقة للبيئة ومواكبة الحتياجات المجتمع على النطاق المحلي واإلقليمي.
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أعضاء مجلس اإلدارة
طريف محمد العوضي

رئيس مجلس اإلدارة

طالل أحمد الخرس

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

عيسى إبراهيم الموسى

عضو مجلس اإلدارة

مشعل يعقوب العمر

عضو مجلس اإلدارة

هاني فواز عبدالرحمن

عضو مجلس اإلدارة

جابر محمد الهاجري

عضو مجلس اإلدارة

إبتهاج إبراهيم الفوزان

عضو مجلس اإلدارة

الشيخ  /فيصل جابر الصباح

عضو مجلس اإلدارة

عبدالوهاب عبداهلل المنصوري

عضو مجلس اإلدارة

13

14

اإلدارة التنفيذية

طالل أحمد الخرس
نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

م .طه أحمد الخرس

سالم خضر الحساوي
نائب الرئيس قطاع التسويق
والمبيعات والعالقات العامة

هاني محمد القالف

نائب الرئيس قطاع الخدمات
الفنية المساندة

نائب الرئيس قطاع إدارة الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

م .عبداألمير مال اهلل الجزاف

إيهاب جميل إسحق

نائب الرئيس قطاع العمليات
والخدمات اللوجستية

نائب الرئيس قطاع المالية
والحسابات
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r shareholders,

tings & Peace be upon you,

ehalf of myself & my fellow colleagues, members of the Board of Directors, I am pleased to present to you the Annual

rt of Soor Fuel Marketing Company the audited financial statements for the financial year ended on 31 December

.

e Year 2018 Soor Fuel Marketing Company has had many achievements and realized numerous goals in terms of

onmental projects which includes the vapor recovery system project and the petroleum spills drainage project,

alwa fuel station No. 13, Mubarakiah – Bayan fuel station No. 61, Dahar fuel station No. 7, Jleeb Al-Shoyoukh Fuel

on no. 44, Sabaheya Fuel Station no. 63 and Adan Fuel Station no. 99. Furthermore, Soor Fuel Marketing Company

started the third phase of renovating and developing Jahra fuel station no. 9 to include the carwash service station,

vating and re-building Mansoreya fuel station no. 5, to include a carwash service station, a C-store building, a Quick

ce Area, and a training center. Additionally, the company has increased the number of pumps in the newly devel-

d islands to a total of 14 pumps, as well as, adding Diesel fuel product.

over, Soor Fuel Marketing Company has started the renovation, development, and rebuilding of Saad Al-Abdullah

station No. 108, to include a Quick Service Area and increased the number of pumps in the newly developed islands

otal of 9 for all fuel products.

Fuel marketing company has adopted a clear strategy that aims at upgrading & renovating its services and oper-

s, taking into consideration a set of goals that serve the customers first and complies with the requirements of su-

sory authorities of the State, as it strives to continue to lead and excel in everything it offers to serve the customers.

طريف محمد باقر العوضي

equently, the foregoing achievements were reflected in the Company’s net profits during 2018, amounting to KD

رئيس مجلس اإلدارة

5,915 (Three million four hundred fifteen thousand nine hundred fifteen Kuwaiti Dinars) from total sales amounting

D 156,769,986 (One hundred fifty-six million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred eighty-six). Earnings

hare stood at 8.52 Fils during the year and shareholders’ equity increased by 2.62% to KD 67,992,846 (sixty-seven

n nine hundred ninety-two thousand eight hundred forty-six). These figures underline a good financial position and

ive results that reflect Soor Fuel Marketing Company’s unrelenting efforts to maintain its excellent and sustainable

ormance.

onclusion, I am pleased to express my deepest thanks and appreciation to His Highness the Amir, Sheikh Sabah

hmed Al-Jaber Al-Sabah. I also wish to thank all our honorable shareholders and esteemed customers for their con-

us support and valuable trust. I also thank all Government Authorities, particularly Kuwait Petroleum Corporation,

ait National Petroleum Company, Environment Public Authority, Fire General Department, Kuwait Municipality and
Properties Department for their ongoing cooperation and support of the Company’s activities, that has contributed

omoting growth and development and the attainment of further goals and achievements for many years to come, with

blessings of Allah.

May Allah Grant us Success
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كلمة الرئيس مجلس اإلدارة
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السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة السور لتسويق الوقود
والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
حققت شركة السور لتسويق الوقود في عام  2018العديد من اإلنجازات واألهداف المتمثلة في المشاريع البيئية الخاصة بمحطات الوقود
والتي تتضمن مشروع نظام إسترجاع األبخرة ومشروع صرف اإلنسكابات البترولية في كلٍ من محطة تعبئة الوقود رقم ( )13بمنطقة سلوى
ومحطة تعبئة الوقود رقم ( )61بمنطقة المباركية  -بيان ،ومحطة تعبئة الوقود رقم ( )7بمنطقة الظهر ،و ومحطة تعبئة الوقود رقم ()44
بمنطقة جليب الشيوخ ،ومحطة تعبئة الوقود رقم ( )63بمنطقة الصباحية ،ومحطة تعبئة الوقود رقم ( )99بمنطقة العدان ،كما تم انجاز
المرحلة الثالثة من عملية تحديث وتطوير منطقة الغسل اآللي واليدوي للسيارات بمحطة تعبئة الوقود رقم ( )9بمنطقة الجهراء ،باإلضافة
إلى البدء بمشروع تحديث وتطوير وإعادة بناء محطة تعبئة الوقود رقم ( )5بمنطقة المنصورية حيث تضمنت المحطة على مركز الخدمة
السريعة للسيارات ومحطة الغسل اآللي واليدوي للسيارات باإلضافة إلى مبنى السوق المركزي ومبنى مركز التدريب ،كما تم زيادة عدد
المضخات في الجزر المحدثة ليصبح المجموع ( )14مضخة وإضافة منتج الديزل.
ومن جانب آخر ،بدأت شركة السور لتسويق الوقود بتحديث وتطوير وإعادة بناء محطة تعبئة الوقود رقم ( )108بمنطقة سعد العبدالله،
والتي تضمنت على مركز الخدمة السريعة للسيارات ومحطة الغسل اآللي للسيارات باإلضافة إلى مبنى السوق المركزي ،كما تم زيادة عدد
المضخات في الجزر المحدثة ليصبح عددها ( )9مضخات لجميع المنتجات البترولية.
كما قامت شركة السور لتسويق الوقود بإعداد استراتيجية واضحة المسار تهدف إلى تطوير وتحديث خدماتها وأنشطتها في جميع محطات
ألفا لتعبئة الوقود ،واضعين مجموعة من األهداف تخدم العمالء في المقام األول وتركز على تلبية متطلبات الجهة الرقابية بالدولة كما
تسعى شركة السور نحو االستمرار في الريادة والتميز في كل ما تقدمه لخدمة العمالء.
كل ذلك ساهم في تحقيق أرباحاً صافية للشركة خالل العام  2018بلغت قيمتها ( 3,415,915فقط ثالثة ماليين وأربعمائة وخمسة عشر
ألف وتسعمائة وخمسة عشر دينار كويتي ال غير) من إجمالي المبيعات التي تقدر بنحو ( 156,769,986فقط مائة وستة وخمسون
مليون وسبعمائة وتسعة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون دينار كويتي ال غير) ،كما بلغت عائدات السهم ( )8.52فلساً وازدادت
حقوق المساهمين للعام  2018بنسبة  % 2.62حيــث بلغـــت ( 67,992,846فقط سبعة وستون مليون و تسعمائة واثنين وتسعون
ألفا وثمانمائة وستة أربعون دينار كويتي الغير) ،وتعكس هذه األرقام وضعاً مالياً جيدا ً ونتائجأً إيجابية ،حيث أن شركة السور لتسويق
الوقود تحرص دائماً على تحقيق األداء المتميز والمستدام.
وفي الختام ،يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير ،إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ /صباح األحمد الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه ،وإلى مقام حضرة صاحب السمو ولي العهد األمين الشيخ /نواف األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ،والشكر
موصول إلى جميع المساهمين والعمالء الكرام على دعمهم الدائم وثقتهم الغالية .كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات الحكومية
بالدولة وعلى رأسها مؤسسة البترول الكويتية ،وشركة البترول الوطنية الكويتية ،الهيئة العامة للبيئة ،اإلدارة العامة لإلطفاء ،بلدية الكويت
وإدارة أمالك الدولة لتعاونهم ودعمهم المتواصل ألنشطة الشركة األمر الذي يساهم في تعزيز مسيرة النمو والتطور لتحقيق المزيد من
اإلنجازات والنجاحات للسنوات القادمة بإذن الله.
والله ولي التوفيق،،،

طريف محمد باقر العوضي
رئيس مجلس اإلدارة
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اإلنــجــازات
تطوير وتحديث محطات الوقود:
• تم تنفيذ المشاريع البيئية الخاصة بمحطات الوقود والتي تتضمن
مشروع نظام إسترجاع األبخرة ومشروع صرف اإلنسكابات البترولية
في كالً من محطة تعبئة الوقود رقم ( )13بمنطقة سلوى ومحطة
تعبئة الوقود رقم ( )61بمنطقة المباركية  -بيان ،و ومحطة تعبئة
الوقود رقم ( )7بمنطقة الظهر ،و ومحطة تعبئة الوقود رقم ()44
بمنطقة جليب الشيوخ ،ومحطة تعبئة الوقود رقم ( )63بمنطقة
الصباحية ،ومحطة تعبئة الوقود رقم ( )99بمنطقة العدان.
• تم تحديث وتشغيل منطقة غسيل السيارات اآللية واليدوية بمحطة
تعبئة الوقود رقم ( )9بمنطقة الجهراء المرحلة .III
• استكمال تحديث وتطوير وإعادة بناء وتشغيل محطة تعبئة الوقود
رقم ( )13بمنطقة سلوى ،بحيث تضمنت المحطة على مركز الخدمة
السريعة للسيارات ومحطة الغسل اآللي للسيارات باإلضافة إلى
لمبنى السوق المركزي ،كما تم زيادة عدد المضخات في الجزر
المحدثة ليصبح المجموع ( )15مضخة.
• تم تحديث وتطوير وإعادة بناء محطة تعبئة الوقود رقم ()5
بمنطقة المنصورية بحيث تضمنت المحطة على مركز الخدمة
السريعة للسيارات ومحطة الغسل اآللي للسيارات باإلضافة إلى
مبنى السوق المركزي ،كما تم زيادة عدد المضخات في الجزر
المحدثة ليصبح المجموع ( )14مضخة
• البدء بتحديث وتطوير وإعادة بناء محطة تعبئة الوقود رقم ()108
بمنطقة سعد العبدالله ،والتي تضمنت على مركز الخدمة السريعة
للسيارات ومحطة الغسل اآللي للسيارات باإلضافة لمبنى السوق
المركزي ،كما تم زيادة عدد المضخات في الجزر المحدثة ليصبح
عددها ( )9مضخات بمختلف المنتجات
• صيانة وإصالح أرضيات محطة وقود رقم ( )124بمنطقة المسايل.
اإلنجازات التسويقية
* المسؤولية االجتماعية:
• قامت شركة السور لتسويق الوقود برعاية أكثر من مشروع لطلبة
جامعة الكويت قسم الهندسة (– The Collector Robot
)Kuwait Diamond – Runway
• رعاية مسابقة  3.0 Woman Tournamentلدعم الشباب والرياضة.
• رعاية بطولة البحرين لسباقات السرعة حرصاً من شركة السور على
دعم الشباب بمختلف المجاالت.
• إقامة بطولة ألفا لقفز الحواجز لدعم رياضة ركوب الخيل.
• رعاية مدرسة الرجاء اإلبتدائية لذوي اإلحتياجات الخاصة عن طريق
صيانة وتأهيل الفصول الدراسية.
• رعاية برنامج البروتيجيز ( )The Protegesوهو برنامج مصمم
لصقل مهارات الشباب ودفعهم نحو تحقيق إمكاناتهم وطموحاتهم.
• رعاية مؤتمر التوظيف للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
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* تطوير المبيعات:
• ارتفاع نسبة مبيع البطاقات  % 9مقارنة مع سنة 2017
• ارتفاع ايرادات مبيعات الدفع اآلجل وبطاقات الدفع المسبق بنسبة
 % 16مقارنة مع سنة 2017
• ارتفاع نسبة تغطية الضمانات البنكية للعمالء بنسبة %25
• ارتفاع نسبة إعادة شحن البطاقات بنسبة %81
• خالل عام  ،2018تم تجديد عقد بطاقات التزود بالوقود مع وزارة
األوقاف.
* تطوير األعمال:
• التعاقد مع شركة ترولي للتجارة العامة ( )Trolleyالستثمار مبنى
مركز التسوق في محطة تعبئة الوقود بمنطقة سلوى رقم (.)13
• التعاقد مع شركة بهبهاني أتو سيرفيس لقطع غيار السيارات
( )BASCOلتوفير خدمة الصيانة السريعة للسيارات في محطة
تعبئة الوقود بمنطقة العارضية رقم (.)76
• التعاقد مع شركة علي محمد ثنيان الغانم وأوالده لقطع غيار
السيارات لتوفير خدمة الصيانة السريعة للسيارات في محطة تعبئة
الوقود بمنطقة المنصورية رقم (.)5
إنجازات قطاع العمليات والخدمات اللوجستية
• تحديث السجالت الرسمية والملفات ليتناسب مع تطور األعمال في
المحطات.
• اإللتزام بفصل المخلفات في حاويات إعادة التدوير.
• تقنين استخدام الورق واالعتماد على المراسالت االلكترونية
لتجنب هدر الورق.
• العمل على زيادة المبيعات من خالل النقاط التالية-:
 الحد من حوادث Safety Break توفر العبوات اآلمنة التى تتالئم مع المواصفات العالميةللسالمة والبيئة.
 تنظيم حركة المركبات أثناء عملية التزود بالوقود بهدفاستقبال أكبر شريحة ممكنة لمرتادي المحطة.
 السماح بالتعبئة من الجهتين وفقاً لشروط السالمة. تواصل مسئولي المحطات مع المراقبين على مدارالساعة للتبليغ عن األعطال في حال حدوثها لضمان
تشغيل المزودات بأقصى كفاءة وحل شكاوي العمالء.
• مراقبة ومتابعة المخزون عن طريق البث المباشر عبر طريق االنترنت
لضمان توافر الوقود بالكميات المطلوبة في جميع المحطات.
• فصل المخلفات الخطرة عن المخلفات الغير خطرة التي تنتج من
المحطات.
• تدريب عدد  5دفعات من الموظفين الجدد على ألية تشغيل

وإدارة محطات تعبئة الوقود (نظري وعملي).
• تكريم الموظفين المميزين في إدارة العمليات والخدمات
اللوجستية.
• عمل دورات تنشيطية على إدارة وتشغيل المحطات لجميع
الموظفين (الموجهين – ضباط األمن – عمال التعبئة).
السالمة والبيئة والصحة والجودة
• التخلص من النفايات الخطرة (السائلة والصلبة) حسب إشتراطات
الهيئة العامة للبيئة.
• تطبيق إشتراطات السالمة والصحة والبيئة والجودة على المقاولين
والمستثمرين.
• إجتياز تدقيق  FIC Code Of Practiceمن قبل الجهة
الرقابية من شركة البترول الوطنية الكويتية  KNPCبتقدير مميز،
وقد تم الحصول على نسبة  %100في المحطات (.)56-27-22
• نشر الوعي بين موظفي المحطات والفروع المستثمرة فيها في
الجوانب التي تتعلق بسالمة العمل والصحة والبيئة والجودة
لمحطات تعبئة الوقود من خالل عقد االجتماعات الدورية
وورش العمل وخطط اخالء الطوارئ.
• تأهيل و تدريب موظفي المحطات على المعايير واألسس المرتبطة
بنظام FIC Code Of Practice
الموارد البشرية واإلدارية
• تم تحقيق نسبة التعيين في المحطات من العمالة الكويتية بنسبة
 %100لعام 2018
• تدريب  120موظف من العمالة الوطنية حديثي التعيين ،وذلك
بالتعاون مع االدارة العامة االطفاء برامج السالمة والصحة والبيئة
حول مخاطر الحريق و الجامعة االسترالية لدورة اإلسعافات باالضافة
إلى تعيين عدد  ١٦0موظف من الموجهين الجدد على إدارة
وتشغيل محطات الوقود تدريب نظري وعملي بالتعاون مع االدارات
المعنية تطبيق اللوائح الخاصة بقانون العمل بالتوافق مع متطلبات
إدارة القوى العاملة ووزارة الشؤون والعمل األولية مع منح رخصة
لمدة سنتين لكل موظف في االسعافات االولية.
• بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة تم تنفيذ الخطة
التدريبية لعام  2018تدريب وتأهيل  120موظف من الكوادر
الوطنية حديثة التعيين تقنيا وإداريا على أعلى مستوى باالستعانة
بأفضل الجهات التدريبية المعتمدة دوليا.
• تطوير الهيكل الوظيفي وتحديث المهام الوظيفية والسياسات
الداخلية وتكثيف االستفادة من مهارات العاملين مثل التدوير
الوظيفي ،اإلثراء الوظيفي ،وخطط اإلحالل.
• تسجيل شركة السور لتسويق الوقود ضمن الشركات المميزة لدى
الهيئة العامة للقوى العاملة بما يضمن في إعطاء األولوية لشركة
السور في كافة المعامالت المتعلقة بتسجيل وتجديد وتحويل
العمالة الالزمة لمحطات الوقود.
• المساهمة في تحقيق استيفاء الشروط الالزمة لدى وزارة المالية –

إدارة الخضوع الضريبي لعام 2018
• المساهمة في تخفيض المصروفات التشغيلية لشركة السور
لتسويق الوقود بالتنسيق مع إدارات الشركة.
الخطط المستقبلية للشركة
• استكمال تنفيذ المشاريع البيئية في محطات تعبئة الوقود األخرى
ضمن تحديث وتطوير المحطات حسب الخطة الخمسية
المعتمدة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.
• استكمال تحديث وتطوير وإعادة بناء محطة وقود رقم ()5
بمنطقة المنصورية ومحطة وقود رقم ( )108بمنطقة سعد
العبدالله.
• تحديث وتطوير وإعادة بناء كل من محطة تعبئة الوقود رقم
( )80بمنطقة الفروانية ومحطة تعبئة الوقود رقم ( )8١بمنطقة
الصليبية ومحطة تعبئة الوقود رقم ( )٦٦بمنطقة صباح السالم،
بحيث يتم زيادة عدد المضخات في الجزر المحدثة بمختلف
المنتجات وكذلك العمل على إضافة الخدمات كمحطة الغسل
اآللي للسيارات وخدمة السيارات ومبنى السوق المركزي.
• صيانة وإصالح أرضيات وعوازل المباني بمحطة تعبئة الوقود رقم
( )34بمنطقة حولي.
• الحرص والحفاظ على تحقيق نسبة التعيين في المحطات من
العمالة الكويتية بنسبة  %100لعام 2019
• التقليل من نسبة تدوير الموظفين والعمل على دعمهم وتأهيلهم.
تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة ،وذلك من خالل تخطيط
احتياجات المنظمة من الموارد البشرية كماً ونوعاً باستخدام
األساليب العلمية بصفة عامة واألساليب اإلحصائية والرياضية
بصفة خاصة.
• العمل على زيادة مستوى أداء الكوادر الوطنية  ،وذلك من خالل
االهتمام بزيادة قدرة األفراد على العمل وزيادة رغبتهم فى أداء
العمل ،وذلك عن طريق تنمية قدراتهم بالتدريب وتوفير مناخ العمل
المناسب مادياً ونفسياً .وتطبيق الخطة التدريبية المعتمدة من برنامج
إعادة الهيكلة للقوى العاملة و مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
• إنشاء مركز تدريب تابع للشركة وذلك لتقليل التكاليف واستثمار
مهارات الموظفين الحاصلين على رخصة تدريب.
• إنشاء قاعة خاصة للتدريب واللقاءات التنويرية والندوات وذلك
بالتعاون مع جميع االدارات.
• تعزيز التنسيق مع كافة الجهات الحكومية إلستيفاء الشروط المتعلقة
بالتراخيص الخاصة بمحطات الوقود ومحطات غسيل السيارات
• تعزيز التنسيق مع جميع إدارات الشركة وذلك لمتابعة مسار
التطوير واالرتقاء بمحطات الوقود ومحطات الغسيل.
• العمل على إعداد نظام متطور لحصر وتنظيم أصول وموجودات
الشركة الستكمال إجراءات التدقيق الالزمة للشركة وذلك تلبية
لمتطلبات الجهة الرقابية لهيئة أسواق المال.
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شكراً
لكم

كلمة شكر وعرفان
تتقدم شركة السور لتسويق الوقود بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان لجميع
من ساهموا في تحقيق النجاح الذي حققته الشركة خالل السنة المالية
 ٢٠١٨وبهذه المناسبة نقدم أسمى آيات العرفان إلى مقام صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ،على
قيادته الحكيمة لدولة الكويت ،ودعمه السامي إلقتصادنا المحلي وحرصة
الدائم على دفع عجلة التنمية والتطوير.
كما نود أن نتقدم بالشكر والعرفان لكل من مؤسسة البترول الكويتية
وشركة البترول الوطنية الكويتية ،على كل ما قدموه لنا من مساعدة
كريمة ومشورة مستمرة .كما نخص بالشكر الهيئة العامة للبيئة ،واإلدارة
العامة لإلطفاء في الكويت وبلدية الكويت.
و يسر شركة السور لتسويق الوقود تقديم جزيل الشكر لجميع العاملين
فيها لوفائهم وحرصهم الدائم وعملهم الدؤوب لنصل وإياهم لما حققته
الشركة من إنجازات خالل العام الماضي.
فمن خالل إلتزامهم وتعاونهم فيما بينهم ومع الشركة ،كان هذا النجاح
وبهم تستمر الشركة بالتقدم واإلزدهار واإلنتشار.
فلكم كل الشكر والتقدير على جهودكم ودعمكم المتواصل ،فنحن ننمو
ونتطور معكم وبكم...

شركة السور لتسويق الوقود
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السادة  /أعضاء مجلس ادارة شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك
وفقا لقواعد حوكمة الشركات التي تنص على ضرورة أن تقوم االدارة التنفيذية بالتعهد
ملجلس االدارة كتابيا بأن التقارير املالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة ،فإننا
املوقعني أدناه نقر ونتعهد بسالمة ونزاهة ومصداقية البيانات املالية وكافة التقارير املقدمة
للمساهمني عن السنة املالية املنتهية  ٢٠١٨/12/31وأنها شاملة كافة اجلوانب املالية للشركة
من بيانات ونتائج تشغيلية.

ايهاب جميل اسحق
نائب الرئيس لقطاع املالية واحملاسبة

طالل أحمد اخلرس
نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي

22

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2018
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
• لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة السور لتسويق
الوقود ش.م.ك.ع«( .الشركة األم») وشركتها التابعة (يشار إليهما
معاً بـ»المجموعة») ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر  2018وبيانات الدخل والدخل الشامل والتغيرات
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك
التاريخ واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك ملخص
السياسات المحاسبية الهامة.
• في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من
جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31
ديسمبر  2018وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة
للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تطرح أساساً يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة.

لقد حددنا أمور التدقيق الرئيسية التالية:
تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
كما في  31ديسمبر  ،2018كان لدى المجموعة موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بمبلغ 23,920,303
دينار كويتي .يتم قياس هذه الموجودات المالية وفقا للقيمة العادلة مع
إدراج التغير المقابل في القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.
إن تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى من الجوانب التقديرية إلى حد كبير ،ويندرج بصورة
مهيمنة ضمن المستوى  3حيث يتم تقييمها بواسطة مدخالت بخالف
األسعار المعلنة في سوق نشط .إن القيمة العادلة قد تكون تقديرية في
طبيعتها وتتضمن العديد من االفتراضات فيما يتعلق بعوامل التسعير.
إن االستعانة بأساليب التقييم واالفتراضات المختلفة يمكن أن ينتج
أساس الرأي
• لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا عنها تقديرات مختلفة بصورة ملحوظة لقيمة هذه الموجودات المالية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في قسم
نظرا ألهمية عدم التأكد من التقديرات المرتبطة بالتقييم العادل وتحليل
«مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة».
انخفاض القيمة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من
• ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لميثاق األخالقيات المهنية
خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،فإن هذا األمر يعتبر من أمور التدقيق
للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات
المهنية للمحاسبين .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً الرئيسية.
وقد قمنا بإجراءات تدقيق لتقييم منهجية نماذج التقييم ومالئمتها
لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وإننا
وكذلك المدخالت المستخدمة في تحديد قيمة الموجودات المالية
نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .كجزء
يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
من إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،قمنا بتقييم مدى دقة المدخالت
الرئيسية المستخدمة في التقييم مثل أسعار السوق المعلنة ومضاعفات
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت السوق ومعدالت الخصم التي تعكس ضعف التسويق وضعف الرقابة
األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للسنة الحالية .وتم عرض هذه والتدفقات النقدية المتوقعة والمعدالت الخالية من المخاطر وهوامش
األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها االئتمان عن طريق مقارنتها بالبيانات الخارجية والفروق الجوهرية التي
دون إبداء رأي منفصل حول هذه األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق تم التحقق منها .وأخيرا ً ،قمنا بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المتعلقة
بالموجودات المالية ضمن اإليضاحين رقم  10ورقم  24حول البيانات
الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور
المالية المجمعة.
في إطار تدقيقنا له.
لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم مسؤوليات
معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2018
مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك ما
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم
يتعلق بتلك األمور .وبالتالي ،تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ
«المعلومات األخرى» من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في
للمجموعة لسنة  ،2018بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب
البيانات المالية المجمعة .إن نتائج اجراءات أعمال التدقيق التي قمنا
بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور الواردة أدناه ،الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة األم ،قبل
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تاريخ تقرير مراقب الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل
السنوي للمجموعة لسنة  2018بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
أو تجاوز الرقابة الداخلية.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات
ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت غير متوافقة
بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا
تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية
أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها .وإذا ما توصلنا إلى وجود التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة.
أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استنادا ً إلى األعمال التي
التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية
قمنا بها على المعلومات األخرى والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير
المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ،بتحديد
مراقب الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس
ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي
لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
يمكن أن يثير شكًا جوهرياً حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها
على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة
مادي ،يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار ،في تقرير مراقب الحسابات،
اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في
عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة حالة عدم مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي
حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات .على الرغم من ذلك،
بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة
الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن
متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح ،المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات
المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة
متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية
وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة بأسلوب يحقق العرض العادل.
الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية
أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا
للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات
اإلجراء.
المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد
عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي
البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق
مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي
أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء
ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ،
وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد أعمال التدقيق.
معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق نزود أيضً ا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات
األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضً ا بكافة
وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف األخطاء
المادية في حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء المادية عن الغش أو الخطأ العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن
وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة ،متى كان ذلك
مجمعة على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على مناسباً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد
أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية
كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهني ًة
المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا
وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا بما يلي:
نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة
القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو ،في أحوال نادرة
سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق
المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة جدا ً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا
لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا
ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له
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تقرير حوكمة الشركات
شركة السور لتسويق الوقود ش .م .ك
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المقدمة
تتمثل قواعد حوكمة الشركات في المبادئ والنظم واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية وموازنة بين مصالح الشركات والمساهمين
فيها وأصحاب المصالح .ويتمثل الهدف األساسي من تنفيذ قواعد الحوكمة في تمكين الشركة من تلبية أهداف المساهمين بطريقة
تعزز ثقة المساهمين في كفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة األزمات.
وتنظم قواعد حوكمة الشركات منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفز وجود الشفافية والنزاهة في هذه القرارات .ومن
بين أهم قواعد حوكمة الشركات ،حماية حقوق المساهمين وفصل السلطة بين اإلدارة التنفيذية التي تدير أعمال الشركة ومجلس
اإلدارة الذي يعد ويراجع الخطط والسياسات في هذه الشركة ،وبالتالي تضيف ضماناً وتثري شعوراً بالثقة في التعامل معها .وعالوة
على ذلك ،فإنه يمكن للمساهمين وأصحاب المصالح إدارة الشركة بشكل فعال.
وفي  27يونيو  ،2013أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم  25لسنة  2013ومفاده إصدار قواعد حوكمة الشركات تحت إشرافها.
ولقد تم إصدار القواعد وفق إطار أحكام المادة رقم ( )40من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010فيما يتصل بإنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية ،التي تنص على أن تقوم الهيئة بوضع نظام خاص للحوكمة .هذا باإلضافة إلى شروط
وأحكام المادة رقم  217من القانون رقم  25لسنة  2012التي تشرع قانون الشركات وتعديالته ،الذي ينص على التالي “يتعين
على الجهات التنظيمية المعنية وضع قواعد حوكمة الشركات للشركات الخاضعة لها ،ومن أجل تحقيق أفضل حماية وتوازن بين
مصالح إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح” .وعالوة على ذلك ،يشرح ذلك القانون المتطلبات التي ينبغي أن تكون متاحة
في األعضاء المستقلين بمجلس اإلدارة.
ولقد تم تعديل تلك القواعد بموجب المرسوم رقم  48لسنة  2015الصادر بتاريخ  30يونيو  ،2015والذي ُأعيد إصداره في الجزء
الخامس عشر من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010فيما يتصل بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية.
وتم تطبيق هذه القواعد في  30يونيو .2016
وتناولت قواعد حوكمة الشركات مجموعة من المبادئ والمتطلبات األساسية ،التي تقوم عليها قواعد الحكم الرشيد وكذلك منهجية
تطبيق هذه القواعد والمبادئ .وتحدد المنهجية الطرق اإلرشادية آللية تطبيق مبادئ الحوكمة بما في ذلك وجود هيكل متوازن
لمجلس اإلدارة ،بما في ذلك األعضاء المستقلين واألعضاء غير التنفيذيين وبيان مسؤوليات واختصاصات كل من مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،مع التأكيد على عدالة التقارير المالية وضرورة توفير إدارة جيدة للمخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية ورعاية
وتعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية وأهمية توافر آليات اإلفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين وإدراك دور أصحاب
المصالح والقضاء على تضارب المصالح وتحسين األداء والتشديد على األهمية االجتماعية التي تقع على عاتق الشركات.
وتماشياً مع الخطوات اإليجابية التي اتخذتها هيئة أسواق المال من خالل اللوائح والنظم والقرارات التي تسعى من خاللها إلى
تحسين بيئة العمل والشفافية وحماية حقوق المساهمين ،تهدف الشركة دائماً إلى تركيز جهودها من خالل فريق متكامل يعمل
على تنفيذ جميع القوانين والمراسيم بالطريقة المهنية المطلوبة في الوقت المحدد.
القاعدة األولى :بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
إن قرارات مجلس اإلدارة لها تأثير كبير على أداء الشركة وسالمة مركزها المالي ،لذلك فإن مجلس ادارة شركة السور لتسويق
كاف من األعضاء ( 9أعضاء) ،من أجل تشكيل العدد المطلوب من اللجان المنبثقة من مجلس االدارة في
الوقود يتألف من عدد ٍ
إطار القواعد واللوائح المنظمة لحوكمة الشركات .وعند تشكيل مجلس اإلدارة ،لقد تم األخذ في االعتبار تنوع الخبرات والمهارات
المتخصصة بطريقة تسهم في تعزيز كفاءة صنع القرار .وعالوة على ذلك ،فإن األعضاء غير التنفيذيين هم األغلبية في المجلس
ويتألف أيضاً من عضو واحد مستقل.
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تشكيل مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود
تصنيف
العضو

المؤهالت العلمية

الخبرة العملية

تاريخ االختيار /
االنتخاب

غير تنفيذي

بكالوريوس إدارة األعمال

 ٢١سنة في إدارة األعمال

٢٠١٦/٦/٢

السيد  /طالل أحمد الخرس

تنفيذي

بكالوريوس العلوم

 ٢١سنة في إدارة األعمال
وتطوير األعمال

٢٠١٦/٦/٢

السيد  /جابر محمد الهاجري

مستقل

شهادة ثانوية

 ٣١سنة في مجال اإلعالم

٢٠١٦/٦/٢

الشيخ  /فيصل الجابر الصباح

غير تنفيذي

بكالوريوس في األعمال
والمحاسبة

 ٢٦سنة في القطاع النفطي

٢٠١٧/١٠/٣٠

السيد  /عيسى إبراهيم الموسى

غير تنفيذي

بكالوريوس علوم كمبيوتر

 ٢٠سنة في إدارة أنظمة
الكمبيوتر والخدمات التكنولوجية
والتقنية والهندسية

٢٠١٦/٦/٢

السيد  /هاني فواز عبد الرحمن

غير تنفيذي

بكالوريوس إدارة األعمال
ماجستير في التمويل

 ٢٩سنة في المجال المالي
واالستثماري وإدارة المخاطر

٢٠١٦/٦/٢

السيد  /مشعل يعقوب العمر

غير تنفيذي

بكالوريوس اآلداب

 ١٨سنة في القطاع العقاري

٢٠١٦/٦/٢

السيد  /عبد الوهاب المنصوري

غير تنفيذي

بكالوريوس الحقوق

 ٢٤سنة في المجال القانوني

٢٠١٧/١١/٣٠

السيدة  /إبتهاج إبراهيم الفوزان

غير تنفيذي

بكالوريوس إدارة األعمال

 ٢٩سنة في إدارة األعمال

٢٠١٨/٣/٤

السيد  /عبدالعزيز مالك العلي

غير تنفيذي

بكالوريوس الحقوق

 ١٠سنوات في مجال الحقوق

٢٠١٨/١١/١١

السيد  /إيهاب جميل إسحق

أمين السر

بكالوريوس تجارة
ماجستير إدارة أعمال

 ٢٤سنة في مجال المحاسبة

٢٠١٦/٣/١٠

االسم
السيد  /طريف محمد العوضي

إجتماعات مجلس إدارة الشركة
المنصب

االجتماع رقم
( )١بتاريخ
4/3/2018

االجتماع رقم
( )٢بتاريخ
14/3/2018

االجتماع رقم
( )٣بتاريخ
14/5/2018

االجتماع رقم
( )٤بتاريخ
12/8/2018

االجتماع رقم
( )٥بتاريخ
11/11/2018

االجتماع رقم
( )٦بتاريخ
27/12/2018

عدد
اإلجتماعات

رئيس مجلس اإلدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

٦

نائب رئيس مجلس
االدارة والرئيس
التنفيذي

ü

ü

ü

ü

×

ü

٥

الشيخ  /فيصل الجابر الصباح

عضو مجلس االدارة

×

ü

ü

ü

ü

ü

٥

السيد  /عيسى إبراهيم الموسى

عضو مجلس االدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

٦

السيد  /هاني فواز عبد الرحمن

عضو مجلس االدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

٦

السيد  /مشعل يعقوب العمر

عضو مجلس االدارة

ü

ü

×

ü

ü

ü

٥

السيد  /عبد الوهاب المنصوري

عضو مجلس االدارة

ü

ü

ü

×

االسم
السيد  /طريف محمد العوضي
السيد  /طالل أحمد الخرس

٣

السيدة  /إبتهاج إبراهيم الفوزان

عضو مجلس االدارة

ü

ü

ü

×

×

×

٣

السيد  /جابر محمد الهاجري

عضو مجلس االدارة

ü

ü

ü

ü

ü

ü

٦

السيد  /عبدالعزيزمالك العلي

عضو مجلس االدارة

ü

×

١

ü

ü

٥

السيد /إيهاب جميل إسحق

أمين السر

×

ü

ü

ü
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• ولقد تم تعيين السيدة /إبتهاج إبراهيم الفوزان كممثل مؤسسة البترول الكويتية في مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود بدالً من السيد /
المستلم من مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ .15/01/2018
خالد صالح العسعوسي وفقاً للخطاب ُ
• ولقد تم تعيين السيد /عبدالعزيز مالك العلي كممثل لشركة انترناشيونال بيزنس التجارية في مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود بدالً من
السيد  /عبدالوهاب عبدالله المنصوري بتاريخ .2018/11/11

تسجيل وتنسيق وحفظ محاضر إجتماعات مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود

• يتوافر لدى الشركة سجل خاص سنوي لمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ينطوي على محاضر االجتماعات بأرقام تسلسلية خالل السنة التي تم فيها
عقد االجتماع ،ويذكر موقع االجتماع وتاريخه باإلضافة إلى وقت البدء ووقت االنتهاء هذا باالضافة الى ارفاق نسخ من جميع الوثائق التي نوقشت
خالل االجتماعات.
• يقوم أمين سر مجلس اإلدارة السيد إيهاب إسحق – نائب الرئيس لقطاع المالية والحسابات بالمهام التي حددت له وفقا لقواعد الحوكمة والتي
تتلخص على التحضير إلجتماعات مجلس اإلدارة وإرسال دعوات اإلجتماعات قبل  3أيام عمل مع مرفقات اإلجتماع .عالوة على ذلك ،يقوم أمين
السر بتسجيل جميع المراسيم والمناقشات التي جرت بين األعضاء ،تسجيل نتائج التصويت لألعضاء على المراسيم ،والتنسيق والحفاظ على جميع
الوثائق التي نوقشت خالل االجتماعات.

القاعدة الثانية :التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

قام مجلس اإلدارة بإعتماد الئحة مجلس اإلدارة والتي توضح بشكل تفصيلي كافة مهام وصالحيات وإختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتي
توضح الفصل في المهام والصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبما يضمن اإلستقاللية والفعالية التامة لكافة األطراف .كما تم تحديد
مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في النظام األساسي للشركة مع مراعاة إختصاصات الجمعية العامة.

المهام والمسؤوليات لمجلس اإلدارة

• إعتماد اإلستراتيجيات والخطط والسياسات المهمة للشركة.
• إعتماد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وأهدافها المالية.
• وضع اإلستراتيجيات الشاملة للشركة ،وخطط العمل الرئيسية ،ومراجعتها وتوجيهها.
• المشاركة في تحقيق أرباح الشركة.
• اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.
• التأكد من مدى التزام الشركة للسياسات واإلجراءات التي تضمن احترامها لألنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها من خالل دعم كل من لجنة
التدقيق ولجنة المخاطر التابعة للمجلس.
• تحمل المسؤولية أمام المساهمين وتولي المسؤولية أمام أصحاب المصلحة المعنيين.
• الرقابة واالشراف على أداء اإلدارة التنفيذية.
• متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لمؤشرات األداء الرئيسية الموضوعية بدعم من لجنة الترشيحات والمكافآت.
• اعتماد تقرير حوكمة الشركة بحيث يتلى في الجمعية العامة للشركة والذي يتضمن متطلبات وإجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركة ومدى
االمتثال لها.
• وضع نظام حوكمة خاص بالشركة  -بما اليتعارض مع أحكام وقواعد حوكمة الشركات التابع لهيئة أسواق المال – واالشراف العام عليها ومراقبة مدى
فاعليته وتعديله عند الحاجة.
• ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات التي يجب اإلفصاح عنها وفقاً لسياسات ولوائح اإلفصاح والشفافية.
المعتمد من مجلس اإلدارة مهام ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وفقاً لقواعد حوكمة الشركات ،وفيما يلي موجز لها:
 ويعكس إطار حوكمة الشركات ُ• ضمان مناقشة فعالة لجميع القضايا الرئيسية من قبل مجلس اإلدارة وفي الوقت المناسب.
• دعم ومساعدة اإلدارة التنفيذية.
• تمثيل الشركة تجاه األطراف األخرى ،كما هو منصوص عليه في النظام األساسي للشركة.
• تشجيع جميع أعضاء مجلس اإلدارة على المشاركة الكاملة والف ّعالة في إدارة شؤون مجلس اإلدارة من أجل ضمان قيام المجلس باتخاذ اإلجراءات
لصالح الشركة.
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• ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وتقديم آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
• تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
• خلق ثقافة تشجع على النقد البناء بشأن القضايا التي يوجد حولها اختالف في وجهات النظر بين أعضاء مجلس اإلدارة.
 وتمتلك الشركة فريق عمل مؤهل من اإلدارة التنفيذية .ويعكس إطار حوكمة الشركات مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية التي تلتزم بها في ضوءوالمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة ،وفيما يلي موجز لها:
السلطات والصالحيات الممنوحة ُ
 تنفيذ جميع السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والتي يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
 تنفيذ االستراتيجيات والخطط السنوية ُ إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالتقدم المحرز في أعمال الشركة في ضوء الخطط واألهداف اإلستراتيجية للشركة. إدارة العمل اليومي وتسيير النشاط باإلضافة إلى إدارة موارد الشركة على النحو األمثل ،وتعظيم األرباح وتقليل النفقات ،بما يتفق مع أهدافوإستراتيجيات الشركة.
 المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة.المعتمدة من قبل
 إعداد أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعلية و كفاية هذه األنظمة والحرص على االلتزام بنزعة المخاطر ُالمجلس.
 تطوير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات لتوفير البيانات والمعلومات الالزمة التخاذ القرارات وفقاً لمتطلبات التوسع في الشركة واستراتيجياتها.المنجزة بشكل دوري.
 إعداد مؤشرات األداء الرئيسية لموظفي الشركة وتقييم مهامهم ُ -وضع آلية عمل واضحة فيما يتصل بمتابعة القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة بطبيعة عمل الشركة لضمان االلتزام بها وتنفيذها.

إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

تحديث ميثاق مجلس اإلدارة وإعتماده.
تحديث وإعتماد مواثيق لجان مجلس اإلدارة والتي تشمل لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.
اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لشركة السور لتسويق الوقود بناءا على قواعد الحوكمة وتعديالت هيئة أسواق المال ؛
اقرار الموازنة التقديرية السنوية واعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية لسنة .2018
متابعة أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والتأكيد على مسؤوليات وصالحيات تلك اللجان.
عقد المجلس إجتماعات دورية مع اللجان لتأكد من قيامهم بأعمالهم على أكمل وجه وتقييم أداء وأعمال تلك اللجان واألعضاء الرئيسيين لها.
اعتماد آلية تقييم وقياس المخاطر ،والتأكيد على ضرورة تلك اآللية وتحديد اإلجراءات الالزم إتخاذها للتخفيف من حدة اآلثار السلبية لتلك
المخاطر على الوضع المالي للشركة.
اعتماد مستوى نزعة المخاطر المقبول في شركة السور لتسويق الوقود والتأكيد على أهميتها في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في الشركة.
مناقشة دراسة تم إعدادها من قبل إدارة المخاطر حول طبيعة المخاطر الحالية والمحتملة لشركة السور لتسويق الوقود ،وتقديم الحلول المقترحة
للتقليل من اآلثار السلبية لتلك المخاطر.
متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً لمؤشرات األداء الرئيسية الموضوعية بدعم من لجنة الترشيحات والمكافاّت.

لجان مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق

• تاريخ التشكيل20/6/2016 :
• مدة اللجنة :تنتهي عند انتهاء مدة مجلس اإلدارة.
المنصب

التصنيف

أعضاء المجلس
السيد  /هاني فواز عبد الرحمن

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة

السيد  /عيسى ابراهيم الموسى

عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة

السيد  /جابر محمد الهاجري

عضو اللجنة

عضو مستقل

عدد االجتماعات المنعقدة في  10 :2018اجتماعات
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مهام وإنجازات اللجنة خالل سنة :2018
•

•
•
•
•
•
•
•
•

قامت اللجنة باإلجتماع أربع مرات مع مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة
مع إبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بهدف ضمان العدالة والشفافية في التقارير المالية وضمان نزاهة وسالمة التقارير المالية وأنظمة
الرقابة الداخلية للشركة ،حيث عقدت الشركة اجتماعاتها الدورية التي فيها تمت مراجعة التقارير المالية ورفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس
اإلدارة العتمادها.
متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات الى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
دراسة مالحظات مراقب الحسابات الخارجي على البيانات المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
مراجعة تقارير التدقيق والحوكمة قبل عرضها على الجمعية العامة.
اإلشراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي في الشركة والمقدمة من (مكتب العيبان والقطامي – عضو في جرانت ثورنتون الدولية) للتحقق من
مدى كفاءتها في تنفيذ األعمال والمهام المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
تقديم التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة فيما يتصل بتعيين أو إعادة تعيين أو تغيير أو تحديد أتعاب مراقب الحسابات الخارجي.
مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة بشأن المالحظات الواردة في هذه التقارير.
مراجعة تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية.
قامت اللجنة باالجتماع أربع مرات مع المدقق الداخلي لمتابعة أعمال التدقيق الداخلي في الشركة ومراجعة تقارير التدقيق على إدارات الشركة
المختلفة.

لجنة إدارة المخاطر

• تاريخ التشكيل20/6/2016 :
• مدة اللجنة :تنتهي عند انتهاء مدة مجلس اإلدارة.
المنصب

التصنيف

أعضاء المجلس
السيد  /هاني فواز عبد الرحمن

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة

السيد  /طالل أحمد الخرس

عضو اللجنة

عضو تنفيذي بمجلس اإلدارة

السيد  /جابر محمد الهاجري

عضو اللجنة

عضو مستقل

عدد االجتماعات المنعقدة في  4 :2018اجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خالل سنة :2018

• مراجعة واعتماد آلية لتقييم و قياس أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة وذلك للعمل على تقليل االثار السلبية المتوقعة بقدر
االمكان.
• مراجعة واعتماد تقرير حول طبيعة المخاطر المحيطة بالشركة باالضافة الى تقييم و قياس لتلك المخاطر وتقديم الحلول المقترحة للتقليل من
االثار السلبية المتوقعة.
• مراجعة واعتماد تقرير نزعة المخاطر المعد من قسم إدارة المخاطر حتى يتسنى لمجلس االدارة اعتماد وتحديد مستوى المخاطر المقبول في
الشركة.

تحديث سياسات واجراءات ادارة المخاطر

• تحديث سجل المخاطر
• اعداد تخطيط للعمليات ( )Process Mappingلتسهيل عملية تحديد المخاطر المحتملة في ادارات الشركة المختلفة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

• تاريخ التشكيل20/6/2016 :
• مدة اللجنة :تنتهي عند انتهاء مدة مجلس اإلدارة.
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المنصب

التصنيف

أعضاء المجلس
السيد  /مشعل يعقوب العمر

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي بمجلس اإلدارة

السيد  /طالل أحمد الخرس

عضو اللجنة

عضو تنفيذي بمجلس اإلدارة

السيد  /جابر محمد الهاجري

عضو اللجنة

عضو مستقل

عدد االجتماعات المنعقدة في  2 : 2018إجتماعات

مهام وإنجازات اللجنة خالل سنة :2018
•

•
•
•
•
•
•

تم إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لسنة  2018والتأكد من أنه سيتم تقديم
التقرير إلى الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.
لقد أعدت اللجنة تقرير مؤشرات األداء الموضوعية من أجل تقييم مجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وكل لجنة من
لجانه ،باإلضافة إلى تقييم أداء اإلدارة التنفيذية.
قامت اللجنة باعداد الوصف الوظيفي لكل من أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين ،الغير تنفيذيين والمستقليين.
كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
يقوم نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بعرض آخر تطورات األعمال الخاصة بشركة السور لتسويق الوقود على مجلس اإلدارة بشكل دوري.
كما تقوم شركة السور لتسويق الوقود من خالل أمين سر المجلس بتوفير جميع المعلومات والبيانات ألعضاء مجلس اإلدارة بشكل دقيق وواضح
والتي تمكنهم من اإلضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية.
تعمل الشركة على التأكد من أن كافة التقارير يتم اعدادها على درجة كبيرة من الجودة والدقة وأنه يتم تقديمها إلى أعضاء مجلس اإلدارة في
الوقت المناسب وذلك من أجل تسهيل عملية إتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.

القاعدة الثالثة :اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية
لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتوافر لدى شركة السور لتسويق الوقود لجنة ترشيحات ومكافآت تابعة لمجلس االدارة تتكون من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة ،من بينهم عضو
واحد مستقل كما أن رئيسها من أعضاء مجلس االدارة الغير تنفيذيين .وحدد المجلس مدة عضوية اللجنة وطريقة عملها ،كما حدد صالحياتها
ومسؤولياتها في ميثاق اللجنة المعتمد من قبل المجلس.
تضمن آلية التعيين ضمن عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية استمرار اختيار األشخاص األكفاء لالنضمام إلى عضوية مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية .وعالوة على ذلك ،لقد اعتمدت الشركة آلية الشركة لتقديم المكافآت من أجل الحفاظ على الموظفين المؤهلين واجتذاب كفاءات جديدة
والمساعدة في تحقيق أهداف الشركة وتقدمها .يرتبط نظام المكافآت الخاص باإلدارة التنفيذية بمؤشرات األداء الموضوعية.
كما قامت اللجنة باعداد تقرير مؤشرات األداء الموضوعية من أجل تقييم مجلس اإلدارة ككل ،ومساهمة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وكل لجنة
من لجانه ،باإلضافة إلى تقييم أداء اإلدارة التنفيذية.

تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية

تم إعداد تقرير سنوي تفصيلي عن كافة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن السنة المالية  ، 2018سواء كانت مبالغ أو
منافع أو مزايا مع التأكيد على تقديم التقرير إلى الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس االدارة.

القاعدة الرابعة :ضمان نزاهة التقارير المالية
التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير المالية المعدة

تعد نزاهة وصحة البيانات المالية للشركة هي أهم المؤشرات التي تدل على نزاهة ومصداقية الشركة في تقديم وضعها المالي مما يزيد من ثقة
المساهمين والمستثمرين في البيانات والمعلومات التي تقدمها الشركة و ُتفصح عنها إلى مساهميها .وتتعهد اإلدارة التنفيذية بالشركة لمجلس اإلدارة
خطياً بأن يتم تقديم التقارير المالية للشركة بطريقة صحيحة وعادلة وأن تناقش جميع الجوانب المالية للشركة بما في ذلك ،البيانات والنتائج التشغيلية.
وعالوة على ذلك ،يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة .وباإلضافة إلى ذلك يشمل التقرير السنوي الذي يتم طرحه على
المساهمين من قبل مجلس إدارة الشركة ،تعهداً فيما يتعلق بسالمة جميع البيانات المالية باإلضافة إلى التقارير ذات الصلة بأعمال الشركة ،حيث تسهم
التعهدات المذكورة في تعزيز عملية المساءلة ،سواء كانت المساءلة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة أو لمجلس اإلدارة من قبل المساهمين.
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تشكيل لجنة التدقيق

يتوافر لدى الشركة لجنة التدقيق التابعة لمجلس االدارة والتي تتألف من ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين من بينهم عضو واحد
مستقل .وتتمتع باالستقاللية التامة وتشمل عضواً يحمل مؤهالت علمية وخبرة عملية في مجال المحاسبة والمجاالت المالية .وحدد المجلس مدة
المعتمد من قبل مجلس اإلدارة .ولقد اجتمعت
عضوية اللجنة وطريقة عملها .كما تم عرض صالحيات ومسؤوليات لجنة التدقيق في ميثاق العمل ُ
اللجنة عشر اجتماعات خالل سنة  2018وناقشت عدة مواضيع ضمن صالحياتها ومهامها .كما اجتمعت بشكل دوري مع كل من مراقب الحسابات
الخارجي للشركة والمدقق الداخلي.

تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة

وفي حال وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس االدارة بما في ذلك عندما يرفض مجلس اإلدارة اتباع توصيات اللجنة فيما
يتعلق بمراقب الحسابات الخارجي و/أو المدقق الداخلي ،يتم تضمين بيان مفصل يوضح التوصيات والسبب أو االسباب من وراء قرار مجلس
اإلدارة عدم التقيد بها .في سنة  ،2018لم يكن هناك تناقض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة.

استقاللية وحيادية مراقب الحسابات الخارجي للشركة

قامت الجمعية العامة العادية للشركة باعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لقرار مجلس اإلدارة .ولقد اعتمد قرار اعادة تعيين
مراقب الحسابات الخارجي على توصيات من لجنة التدقيق .ولقد أخذت لجنة التدقيق في االعتبار أن المراقب مسجل بالسجل الخاص للهيئة
والذي بموجبه يستوفي كافة متطلبات مرسوم الهيئة فيما يتصل بنظام تسجيل المراقب ،باإلضافة إلى ضمان أن مراقب الحسابات الخارجي مستقل
من الشركة ومجلس إدارتها وأنه ال يقوم بأعمال إضافية للشركة وتلك األعمال التي ال تندرج ضمن أعمال التدقيق واألعمال التي قد تؤثر على
الحيادية واالستقاللية.
كما حضر المراقب الخارجي اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وقد قام بتالوة التقرير الذي أعده لمساهمي الشركة.

القاعدة الخامسة :وضع أنظمة سليمة إلدارة المخاطر والتدقيق الداخلي
ادارة المخاطر

يتوافر لدى الشركة ادارة مخاطر مستقلة تتبع لجنة المخاطر ومجلس االدارة بالتبعية والتي تعمل بشكل رئيسي على قياس ومتابعة وتقييم جميع
أنواع المخاطر المحيطة بالشركة و ايجاد الحلول للتقليل من اآلثار السلبية لتلك المخاطر.

لجنة إدارة المخاطر

تتألف لجنة إدارة المخاطر من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة بما في ذلك عضو واحد مستقل .ولقد حدد مجلس اإلدارة مدة عضوية اللجنة
المعتمد من قبل مجلس اإلدارة .ولقد اجتمعت
وطريقة عملها .وعالوة على ذلك ،ترد صالحيات ومسؤوليات لجنة المخاطر في ميثاق العمل ُ
اللجنة أربعة مرات خالل سنة  2018وناقشت العديد من الموضوعات ضمن صالحياتها ومهامها.

أنظمة الرقابة الداخلية

تنطوي أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة على كافة أنظمة الشركة التي تعمل على الحفاظ على السالمة المالية للشركة ودقة بياناتها وكفاءة
عملياتها من جميع الجوانب .وعالوة على ذلك ،لقد أخذ الهيكل التنظيمي للشركة بعين االعتبار مبادئ الرقابة الداخلية لعملية الرقابة المزدوجة
( )Four Eyes Principlesالمتمثلة في التحديد السليم للصالحيات والمسؤوليات ،والفصل التام للمهام وعدم تضارب المصالح والفحص والرقابة
المزدوجة والتوقيع المزدوج من خالل توافر الهيكل اإلداري والمالي واإلجراءات المالية واإلدارية واإلجراءات ذات الصلة بعمليات الشركة باإلضافة
المعدة والمصممة بنا ًء على مبدأ فصل المهام بين مختلف اإلدارات والمناصب ذات الصلة.
إلى نظم تكنولوجيا المعلومات ُ

تطبيق متطلبات وحدة  /مكتب  /قسم التدقيق الداخلي المستقل

لقد أبرمت الشركة عقداً مع مكتب خارجي مستقل إلدارة عمليات التدقيق الداخلي (عضو جرانت ثورنتون  -مكتب العيبان والقطامي) ،والذي
يتمتع باالستقاللية التامة والخبرة الفنية الواسعة في مجال التدقيق الداخلي حيث يتم اعداد تقارير التدقيق لكافة أنشطة وعمليات ادارات الشركة
المختلفة وتتضمن تقارير التدقيق المالحظات والتوصيات باإلضافة إلى ردود اإلدارات وخطط العمل المحددة من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
وفقاً للتوصيات المقدمة وتقديم هذه التقارير إلى لجنة التدقيق.
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القاعدة السادسة :تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية

يتوافر لدى شركة السور لتسويق الوقود ميثاق عمل معتمد من مجلس االدارة يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية .حيث
يمكن من خالل ترسيخ السلوك المهني وثقافة القيم األخالقية داخل الشركة تعزيز ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسالمة بياناتها المالية ،في حين أن
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة يلتزمون بالسياسات واللوائح الداخلية .وكذلك المتطلبات القانونية والتنظيمية التي
تؤدي إلى تحقيق مصالح جميع األطراف ذات الصلة بالشركة ،وخاصة المساهمين ،دون تضارب في المصالح وبدرجة عالية من الشفافية .ويتكون إطار
المعتمد من عدد من المحددات والمعايير التي تتناول وضع مبادئ التزام كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لجميع القوانين
حوكمة الشركة ُ
والتعليمات ،تمثيل جميع المساهمين وااللتزام بتحقيق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومصلحة أصحاب المصالح وليس فقط مصلحة مجموعة
محددة .وعالوة على ذلك ،إنها تشمل أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية الذين ال يستخدمون النفوذ الوظيفي للمنصب من أجل تحقيق مصلحة
شخصية أو أي أهداف شخصية له أو للغير ،باإلضافة إلى تجنب استخدام موارد الشركة وأصولها لتحقيق المصالح الشخصية ،واستخدام هذه األصول
والموارد بالطريقة المثلى لتحقيق أهداف الشركة .وباإلضافة إلى المذكور أعاله ،لقد وضعت الشركة نظاماً محكماً وآلية واضحة تمنع أعضاء مجلس اإلدارة
والموظفين من استغالل المعلومات التي يحصلون عليها بفضل مناصبهم لمصلحتهم الشخصية ،باإلضافة إلى حظر اإلفصاح عن معلومات وبيانات الشركة
إال في الحاالت التي يسمح بها القانون ،وكذلك تأكيد وضع اإلجراءات التي تنظم العمليات مع األطراف ذات الصلة ،وأنه ينبغي أن يكون هناك فصل
واضح بين مصلحة الشركة وتلك ذات الصلة بعضو مجلس اإلدارة من خالل اآلليات التي وضعها المجلس لتسيطر مصالح الشركة على مصالح أعضائها.

السياسات واالجراءات المناسبة للحد من حاالت تضارب المصالح

لقد وضع مجلس إدارة الشركة اآلليات والسياسات الالزمة للحد من حاالت تضارب المصالح وطرق معالجتها والتعامل معها ،كجزء من إطار حوكمة الشركة،
مع األخذ في االعتبار محتوى قانون الشركات.

القاعدة السابعة :اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
آليات العرض واالفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص االفصاح

يعتبر اإلفصاح الدقيق أحد الميزات واألساليب األساسية لمتابعة أعمال الشركة وتقييم أدائها حيث يساهم ذلك في إلمام المساهمين والمستثمرين بهياكل
الشركة وأنشطتها وكذلك السياسات التي تطبقها الشركة باإلضافة إلى تقييم أداء الشركة فيما يتعلق بالمعايير األخالقية .ولقد وضع مجلس اإلدارة ،من
خالل إطار حوكمة الشركة ،سياسة معتمدة للعرض واإلفصاح الدقيق والشفاف ،والتي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح .ويهتم مجلس اإلدارة
بالمراجعة الدورية آلليات ونظم اإلفصاح والشفافية المطبقة في الشركة.

سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

يتوافر لدى الشركة سج ًال خاصاً ينطوي على إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،بما في ذلك اإلفصاح عن نسبة الملكية وتداول أسهم الشركة
باإلضافة إلى اإلعالنات والتعهدات من قبل المطلعين والتي يتم تحديثها وفقاً ألحكام الالئحة التنفيذية لقرار هيئة أسواق المال حيث يكون السجل متاحا
لالطالع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة دون رسم أو مقابل .وعالوة على ذلك ،تقوم الشركة بشكل دوري بتحديث هذا السجل بطريقة تعكس واقع
األطراف المعنية.

وحدة تنظيم شؤون المستثمرين

لقد تم تكليف مهام إدارة شؤون المستثمرين لنائب الرئيس لقطاع المالية والحسابات ،الذي يتحمل المسؤولية عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات
والتقارير المالية الالزمة للمستثمرين المحتملين.

تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات االفصاح

قامت الشركة بالتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات بتطوير عدة أنظمة تستخدم في مختلف عمليات الشركة.
وعالوة على ذلك ،تمتلك الشركة موقعاً حيوياً وفعاالً يشمل كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة بأعمال الشركة وآخر التطورات والتي تساعد المساهمين
والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة ،باإلضافة الى قسم يتعلق بحوكمة الشركات حيث تحدث الشركة الموقع
بشكل دوري.
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القاعدة الثامنة:احترام حقوق المساهمين
تحديد وحماية الحقوق العامة للمساهمين لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين

يتوافر لدى شركة السور لتسويق الوقود سياسة معتمدة تخص حقوق المساهمين كما يتضمن النظام األساسي للشركة االجراءات والضوابط الالزمة لممارسة
جميع المساهمين لحقوقهم وذلك لتحسين وحماية الحقوق العامة للمساهمين لضمان العدالة والمساواة بين كافة المساهمين بغض النظر عن مستوياتهم.
وتحت اي ظرف من الظروف ،ال تقوم الشركة بإخفاء أية معلومات أو أي من حقوق المساهمين.

وفيما يلي بعض الحقوق العامة للمساهمين المضمونة من قبل الشركة:

 قيد قيمة ملكية المساهم بها في سجالت الشركة. حقوق المساهمين في التعامل مع األسهم بما في ذلك تسجيل الملكية وتحويلها و/أو نقل ملكيتها؛ حق المساهمين في الحصول على النصيب المقرر في توزيعات األرباح. حق المساهمين في الحصول على نصيب من أصول الشركة في حالة التصفية. حق المساهمين في الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الشركة واإلستراتيجية التشغيلية واالستثمارية بطريقة منتظمة ومالئمة؛ حق المساهمين في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها. حق المساهمين في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة. -مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس االدارة بشكل خاص.

السجل الخاص للمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين

لغرض المتابعة المستمرة لجميع األمور المتعلقة ببيانات المساهمين ،تحتفظ الشركة بسجل خاص لدى وكالة المقاصة ينطوي على أسماء المساهمين
وجنسياتهم وعناوينهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم .وأي تغييرات تحدث للبيانات المسجلة في هذا السجل يتم تحديثها في سجل المساهمين وفقاً
للبيانات التي تتلقاها الشركة أو وكالة المقاصة .ويحق لكل شخص معني أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل.

كيفية تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في اإلجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة

• تحترم الشركة حق مشاركة المساهمين في إجتماعات الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها واعتباره حق أصيل لكافة المساهمين دون النظر الى
إختالف مستوياتهم حيث تم تحديد آلية المشاركة والتصويت في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين في كل من سياسة حقوق المساهمين وإطار
الحوكمة المطبق في شركة السور لتسويق الوقود بما يتوافق مع النظام األساسي للشركة كما يتضمن النظام األساسي للشركة وبشكل واضح اإلجراءات
والضوابط الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم بما يحقق العدالة والمساواة ،وبما ال يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات
والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
• تعتمد الشركة آلية مشاركة المساهمين في إجتماعات الجمعية العامة للشركة وذلك بتقديم دعوى من مجلس اإلدارة للجمعية العامة لحضور اإلجتماع
خالل الثالثة أشهر التالية إلنتهاء السنة المالية .تحرص الشركة على أن تكون الدعوة لكافة المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في
إتخاذ القرارات ،وذلك من خالل كافة قنوات اإلعالن التي تشمل الموقع اإللكتروني لشركة بورصة الكويت والصحف اليومية .ويدعو مجلس االدارة الجمعية
العامة لإلجتماع كلما دعت الضرورة الى ذلك أو بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن عشرة بالمائة من رأس مال
الشركة أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
• تعتمد الشركة آلية التصويت في اإلجتماعات العامة للمساهمين بما ينص عليه النظام األساسي للشركة وذلك بإتاحة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا
حق التصويت دون وضع أية عوائق تؤدي الى حظر التصويت ،حيث أن التصويت حق أصيل للمساهم وال يمكن الغاؤه بأي طريقة.

القاعدة التاسعة :ادراك دور أصحاب المصالح
النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح

تحترم الشركة وتحمي حقوق أصحاب المصالح في جميع تعامالتها ومعامالتها الداخلية والخارجية .ولذلك ،فقد أعدت ،في إطار حوكمة الشركة ،سياسة معتمدة
من مجلس االدارة تتضمن قواعد وإجراءات تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصلحة وتتيح حصولهم على تعويضات في حال انتهاك أي من حقوقهم.
من أجل عدم تضارب مصالح أصحاب المصلحة ،سواء كانت عقوداً أو معامالت ُمبرمة مع الشركة ،مع تلك الخاصة بالمساهمين ،ينبغي األخذ في االعتبار أنه
ال يجوز ألصحاب المصلحة الحصول على امتياز من خالل تعاملهم في العقود والمعامالت التي تقع ضمن األنشطة المعتادة للشركة .وعالوة على ذلك ،تضع
الشركة سياسات ولوائح داخلية تضمن آلية واضحة فيما يتصل بمنح العقود والمعامالت بأنواعها المختلفة ومن خالل المناقصات أو أوامر الشراء المختلفة.
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تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة األنشطة المختلفة للشركة

تتيح الشركة ألصحاب المصالح امكانية الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بأنشطتهم ،بحيث يمكن االعتماد عليها في الوقت المناسب وعلى أساس
منتظم.
كما أن الشركة تضع اآلليات المناسبة لتسهيل قيام أصحاب المصالح بابالغ مجلس ادارة الشركة عن أي ممارسات غير سليمة يتعرضون اليها من قبل الشركة ،مع
توفير الحماية المناسبة لألطراف التي تقوم باالبالغ.

القاعدة العاشرة :تعزيز و تحسين األداء
آلية حصول كل من أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر

تعتمد الشركة برامج تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مناسبة لكل من أعضاء مجلس االدارة الحاليين واالدارة التنفيذية ذات صلة بعمل الشركة ودور أعضاء
مجلس االدارة وذلك لتنمية مهاراتهم وخبراتهم ومواكبة التطورات بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم.

تقييم أداء مجلس االدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية

لقد وضعت الشركة نظم وتقييمات لتقييم أداء كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على أساس دوري حيث تم إعداد تقرير تقييم أداء مجلس االدارة
واالدارة التنفيذية ومن خالل مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية الموضوعية التي ترتبط بمدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر
وكفاية نظم الرقابة الداخلية لتقييم أداء مجلس اإلدارة ككل ومساهمة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة باإلضافة إلى
مؤشرات األداء الخاصة بتقييم اإلدارة التنفيذية على أساس سنوي إلظهار وتحديد نقاط القوة والضعف واقتراح معاملتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

خلق القيم المؤسسية ( )Value Creationلدى العاملين في الشركة

يعمل مجلس اإلدارة على وضع القيم داخل الشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل من خالل وضع وتوفير اآلليات واإلجراءات التي تعمل على تحقيق
األهداف اإلستراتيجية للشركة وتحسين معدالت األداء بطريقة تسهم بكفاءة في وضع القيم المؤسسية مع الموظفين وتحفيزهم على العمل المستمر للحفاظ
على السالمة المالية للشركة.
تعمل الشركة على التطوير المستمر لنظم التقارير المتكاملة الداخلية المعمول بها لديها كي تصبح أكثر شاملية ،حيث أن ذلك يساعد كل من أعضاء مجلس
االدارة واالدارة التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي سليم ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين.

القاعدة الحادية عشر :التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية للشركة
المستخدمة في مجال العمل االجتماعي
تحقيق توازن بين أهداف الشركة وأهداف المجتمع والبرامج واآلليات ُ

لقد وضعت شركة السور لتسويق الوقود سياسة لتحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع والتي تعمل على تحسين الظروف المعيشية
واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على ابراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل االجتماعي

 وفي حين أن الشركة مهتمة برعاية األشخاص الموهوبين في مجاالت مختلفة ،لقد قامت الشركة برعاية برامج مختلفة خالل العام مثل:• “برنامج بروتيجيز” ،برنامج يهدف الى تهيئ الشباب للنجاح في الحياة المهنية وايضا تخريج جيل واعي من الشباب من خالل التدريب والتجارب المجهزة
من قبل البرنامج.
• رعاية مشاريع تخرج طالب من كلية الهندسة في جامعة الكويت لتشجيع الطلبة على اإلبداع في مجاالتهم الدراسية وصقل مهاراتهم العملية.
• رعاية المعرض السنوي للفرص الوظيفية والدراسية الذي أقيم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي يهدف الى تقديم توعية وإرشاد للشباب
الكويتي من طلبة المدارس والكليات والمعاهد المقبلين على التخرج من خالل تقديم خيارات التوظيف في قطاعات مختلفة.
• رعاية بطولة “رمضانية النسائية” لكرة القدم تهدف الى تشجيع وتنمية دور المرأة في الرياضة الكويتية.
• رعاية متسابق في بطولة البحرين لسباق السرعة للسيارات الذي أقيم في ممكلة البحرين لتشجيع الشباب للمشاركة في بطوالت دولية في مختلف الرياضات.
• إقامة بطولة “ألفا لقفز الحواجز” وهي أول بطولة تقيمها الشركة لخلق فرص ألصحاب موهبة قفز الحواجز لعرض مواهبهم والمشاركة في بطوالت محلية.
زيادة نسبة توظيف الموظفين الكويتيين.
• رعاية والمشاركة مع منظمة “أمي جنتي” الخيرية في اليوم العالمي لذوي اإلحتياجات الخاصة من خالل المشاركة في المحاضرات وخضوع بعض من
الموظفين للتدريب على اإلنعاش القلبي الرئوي.
• لقد شاركت الشركة في حماية البيئة من التلوث واألضرار البيئية من خالل تقنية إعادة تدوير النفايات في جميع أنحاء الشركة والعمل على جمع النفايات
كخطوة أولية.
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تقرير التدقيق
شركة السور لتسويق الوقود
لفترة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
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تشكيل لجنة التدقيق
المتخذ في اجتماعه رقم ( )5/2016تحددت فيه أعضاء اللجنة
تشكيل لجنـة التدقـيـق بتـاريــخ  20-06-2016بنا ًء على قرار مجلس إدارة الشركة ُ
ورئيسها  ،كما تم اعتماد الئحة اللجنة والموافقة عليها من مجلس االدارة والتي حددت عضوية اللجنة بمدة صالحية مجلس االدارة.

أعضاء لجنة التدقيق

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء :عضوين غير تنفيذيين و عضو مستقل

• السيد /هاني فواز عبدالرحمن

رئيس لجنة التدقيق

نبذة :حائز على شهادة بكالوريس ادارة األعمال ،من جامعة اليرموك – األردن ،وماجستير في التمويل – الجامعة األردنية /األردن.
السيد /هاني فواز عبدالرحمن يحمل شهادة محلل مالي معتمد  CFAومدير مخاطر مالية  FRMومدير مخاطر مهني  PRMباالضافة الى محلل
استثمارات بديلة  .CAIAحيث تتجاوز خبرته  29عاما في مجال االستثمار والمخاطر والتمويل ،كما أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة
الوطنية لالجارة والتمويل ،وعمل لمدة  15عاما في البنك العربي (األردن) في ادارة الخزينة وكمدير لمخاطر السوق ،كما أنه عمل لدى بنك االسكان
للتجارة والتمويل بوظيفة مدير االستثمارات الدولية ،وهو عضو في مجالس ادارات عدة منها شركة السور لتسويق الوقود.
• السيد /عيسى ابراهيم الموسى

عضو لجنة التدقيق

نبذة  :حاصل على شهادة بكالوريوس علوم كمبيوتر – جامعة دنفر  /الواليات المتحدة األمريكية.
شغل السيد /عيسى الموسى عدة مناصب على مدى  20عاما في مجال التخطيط االستراتيجي لتقنية المعلومات ،ادارة المشاريع ،والدعم الفني
والتقني ،الهندسة وخدمات عامة أخرى .حيث يتولى حاليا منصب المدير العام لشركة ان يو سي الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ،كما سبق له أن
تولى منصب مدير تقنية المعلومات ومساعد مدير في شركة األولى لتسويق الوقود.

• السيد /جابر محمد الهاجري

عضو لجنة التدقيق

نبذة  :حاصل على شهادة ثانوية عامة في الكويت.
شغل السيد /جابر الهاجري مناصب عدة على مدى  31عاما في مجال االعالم حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ايما العقارية كما سبق
أن تولى منصب مستشار جمعية الصحافيين الكويتية ،ومستشار في االعالم الخارجي لوزارة االعالم .وكما أنه عضو مؤسس جمعية حطين التعاونية
وجمعية تنمية الديموقراطية وعضو جمعية الصحافيين الكويتية .فيما يخصص عضوية مجالس االدارة ،فقد شغل عضوية مجالس كثيرة.

أمين سر اللجنة:

يتولى مهام أمانة سر لجنة التدقيق السيدة /رنا مازن الخطيب والتي تم تعيينها في اجتماع لجنة التدقيق رقم ( )4/2016المنعقد في 14/11/2016
حيث تقوم بحفظ و تنسيق اجتماعات اللجنة.

الغرض من تشكيل لجنة التدقيق

الغرض األساسي من تشكيل لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة هو دعم و مساندة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته الرقابية المتعلقة
بسالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة ،واستقاللية سير أعمال التدقيق الداخلي و تقييم أداء المدقق الخارجي و المدقق
الداخلي.
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خصائص لجنة التدقيق

• يمتلك أعضاء اللجنة المؤهالت العلمية المطلوبة إضافة الى الخبرة العملية في مجال المحاسبة والمالية كما هو موضح في النبذه المذكوره أعاله
عن أعضاء اللجنة.
• يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي جهة استشارية مستقلة.
• فيما يتعلق بتوصيات لجنة التدقيق المرفوعة خالل العام  2018إلى مجلس اإلدارة لم يكن هناك أي تعارض بين توصيات اللجنة و قرارات مجلس
اإلدارة.

اجتماعات اللجنة

يجب أن تجتمع لجنة التدقيق بصورة منتظمة اربع مرات على األقل خالل السنة وبشكل ربع سنوي حيث عقدت لجنة التدقيق عشرة اجتماعات
خالل عام  2018تضمنت اجتماعات مع المدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي بشكل دوري .كما ويتم إخطار كافة األعضاء بجدول اعمال
اللجنة قبل ثالثة ايام عمل على األقل من تاريخ االجتماع حتى يتسنى لهم الوقت الكافي للمراجعة و البحث،كما قامت اللجنة بتدوين محاضر
اجتماعاتها على النحو التالي:
رقم االجتماع

تاريخ االنعقاد

نسبة الحضور

مكان االنعقاد

()1/2018
()2/2018
()3/2018
()4/2018
()5/2018
()6/2018
()7/2018
()8/2018
()9/2018
()10/2018

21/02/2018
14/03/2018
14/03/2018
22/03/2018
13/05/2018
07/08/2018
27/09/2018
11/11/2018
02/12/2018
16/12/2018

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

مقر الشركة
مقر الشركة
مقر الشركة
مقر الشركة
مقر الشركة
مقر الشركة
مقر الشركة
مقر الشركة
مقر الشركة
مقر الشركة

صالحيات و مسئوليات اللجنة و المهام المنجزة:

قامت اللجنة بمراجعة ميثاق عملها واعتماد البنود الواردة فيه و تقييم أداء اللجنة و المهام المنجزة من قبلها خالل العام  ،2018و من أهم انجازات و مهام
اللجنة خالل العام  2018ما يلي:
• راجعت اللجنة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة ،وذلك بهدف ضمان عدالة
وشفافية التقارير المالية و التأكد من سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة حيث عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية (ربع
السنوية) تم فيها مراجعة التقارير المالية الصادرة عن القطاع المالي في الشركة و مكتب مراقب الحسابات الخارجى ،حيث رفعت اللجنة توصية
باعتمادها لمجلس اإلدارة و تم التوقيع على نموذج التعهد بسالمة ونزاهة البيانات المالية المنتهية في  31ديسمبر .2018
• متابعة أعمال مراقب الحسابات الخارجي ،والتأكد من عدم قيامه بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
• درست اللجنة مالحظات مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
• تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
• اإلشراف الفني على خدمات التدقيق الداخلي في الشركة المقدمة من شركة العيبان والقطامي من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال
والمهمات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.
• راجعت اللجنة تقرير الحوكمة والتدقيق قبل عرضهم على الجمعية العامة للمساهمين
• راجعت وأقرت اللجنة خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي ،وإبداء مالحظاتها عليها.
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي أو تغييره وتحديد أتعابه.
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• راجعت اللجنة تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية بعد دراسة وتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في شركة السور لتسويق الوقود ومتابعة
ما تم في شأن المالحظات المذكورة.
• ناقشت اللجنة تقارير التدقيق الداخلي لالدارات المختلفة في الشركة مع التأكيد على ضرورة التزام شركة السور بتعهداتها الموجودة كرد على
المالحظات.
• قامت اللجنة باالجتماع أربع مرات مع المدقق الداخلي (شركة العيبان والقطامي– عضو في جرانت ثورنتون الدولية)) لمتابعة أعمال التدقيق
الداخلي في الشركة ومراجعة تقارير التدقيق على إدارات الشركة المختلفة.
بناء على ما تقدم أعاله فيما يخص أعمال لجنة التدقيق للعام  2018يؤكد أعضاء لجنة التدقيق على حرصهم التام على تنفيذ المهام الموكلة اليهم
من قبل مجلس اإلدارة بما يتماشى مع الممارسات الريادية في هذا المجال و بالتوافق مع تعليمات و قرارات الجهات الرقابية المعنية و على وجه
الخصوص هيئة أسواق المال.

مراجعة البيانات المالية

مراقب الحسابات الخارجي  :مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم– عضو في ارنست ويونغ.
في خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2018قام مراقب الحسابات الخارجي بمراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية وتم عرضها على
لجنة التدقيق للمناقشة ورفع توصية للمجلس العتمادها والموافقة عليها.

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

إن من مهام ومسؤوليات مجلس االدارة العمل على ارساء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية الكافية للشركة آخذا في االعتبار تناسب عناصر هذه األنظمة
مع المنافع المتوقعة من تطبيقها.
لقد قامت شركة السور بالتعاقد مع شركة القطامي والعيبان وشركائهم – عضو في جرانت ثورنتون الدولية لتقييم ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018على أن يغطي الفحص البيئة الرقابية العامة للشركة والمطابقة وااللتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادر
من هيئة أسواق المال ،ونظرا لجوانب القصور التي تكمن في أي نظام رقابة داخلية ،فقد تقع أخطاء أو مخالفات قد ال يتم اكتشافها أو تعقبها .كذلك
فإن صعوبة تقييم هذه األنظمة لفترات مستقبلية يخضع لمخاطر نظرا ألن معلومات االدارة وإجراءات الرقابة قد تصبح غير كافية بسبب تغيرات
في الظروف أو نتيجة تدني درجة االلتزام بتلك االجراءات،اخذين بعين االعتبار كافة المالحظات التي سوف ترد بالتقرير والتعامل معها بكل شفافية
ومهنية.
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