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نبذة عن السور
			
�إ�سم ال�شركة
رقم ال�سجل التجاري و تاريخ القيد
		
ر أ��س املال امل�صدر املدفوع
عدد ال أ��سهم امل�صدرة و املكتتب بها
		
عدد أال�سهم امل�صرح بها
			
املقر الرئي�سي
				
			
العنوان الربيدي

� :شركة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش.م.ك)
� :سجل جتاري  113393قيد بتاريخ  9ابريل 2006
 29,982,987 :دينار كويتي
� 299,829,870 :سهم
� 300,000,000 :سهم
 :دولة الكويت – منطقة القبلة – املباركية
– ميدان بن �سبت
� :ص.ب 28396 :ال�صفاة  – 13144الكويت

ت أ��س�ست �شركة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش.م.ك) مبوجب املر�سوم أالمريي رقم ( )297ل�سنة
 2005و ال�صادر بتاريخ  22/11/2005ك�شركة م�ساهمة عامة كويتية لتمار�س أالغرا�ض التي
أ��س�ست من أ�جلها ح�سب عقد الت أ��سي�س و النظام أال�سا�س�سي وهي على النحو التايل:
متلك و حيازة و �إن�شاء و �إ�ستئجار و ت�شغيل و �صيانة حمطات التزود بالوقود ف�ض ًال عن �إن�شاء
وتطوير و ت�شغيل و �صيانة مراكز خدمة العمالء بتلك املحطات.ولها أ�ن تقدم فـي هذه املراكزكافة
اخلدمات التي تقدم لل�سيارات و املعدات مبا فـي ذلك تغيري زيوت و غ�سيل ال�سيارات و خدمات
ور�ش ال�صيانة والت�صليح والفح�ص الفني للمركبات و خدمات أال�سواق املركزية.
القيام مبا تتطلبه الفقرة ال�سابقة من أ�عمال التعبئة و التخزين و النقل وا إلجتار فـي املنتجات
وامل�صنعات البرتولية بال�شراء والبيع باجلملة والتجزئة.
�شراء و�إ�ستئجار و متلك وبيع أالرا�ضي والعقارات فـي املواقع املختلفة بهدف حتقيق أ�غرا�ض
ال�شركة فـي الفقرتني ال�سابقتني.
ويكون لل�شركة مبا�شرة أالعمال ال�سابق ذكرها فـي دولة الكويت وفـي اخلارج ب�صفة أ��صلية أ�و
وكالة .ويجوز لل�شركة أ�ن تكون لها م�صلحة أ�و ت�شرتك ب أ�ي وجه مع الهيئات التي تزاول أ�عمالها
أ�و التي قد تعاونها على حتقيق أ�غرا�ضها فـي الكويت أ�و فـي اخلارج .ولها أ�ن تن�شئ أ�و ت�شارك أ�و
ت�شرتي هذه الهيئات أ�و تلحقها بها.
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رؤيتنا و قيمنا
مهمتنا اإللتزام

منذ �إنطالقتنا ركزنا على �إعتماد ال�شفافـية والو�ضوح خيار ًا �إ�سرتاتيجي ًا فـي أ�عمالنا �إىل جانب
ا إللتزام مبعايري اجلودة العاملية وذلك من خالل توفـري منتجات وخدمات مبتكرة فـي قطاع
حمطات ت�سويق الوقود و توزيعه.
كما رفعت ال�شركة منذ تا�سي�سها �شعار «احرتام البيئة و املجتمع» بالنظر �إىل القيم التي جت�سدها
هذه املعاين.
رؤيتنا المبتكرة

ت�سعى �شركة «ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك� ».إىل تكري�س نف�سها كواحدة من ال�شركات الرائدة
فـي جمالها .وهي تتطلع �إىل ترجمة هذه الر ؤ�ية على أ�ر�ض الواقع من خالل الدخول فـي �سل�سلة
من التحالفات وال�شراكات وعمليات ا إل�ستحواذ بهدف تقدمي حلول وخيارات متنوعة فـي جمال
ت�سويق الوقود واخلدمات املرتبطة بها .وذلك مبا يلبي تطلعات ومتطلبات العمالء ،مع ا إل�ستمرار
على خط مواز فـي حتقيق النمو فـي العائدات والتو�سع من حيث التواجد اجلغرافـي.
قيمنا فـي العمل

القيادة و التميز :نحن فـي �شركة ال�سور لت�سويق الوقود ملتزمون بتحقيق الريادة فـي جمالنا
وعلى م�ستوى ال�سوق التي نعمل فـيه .كما أ�ننا ملتزمون بتقدمي مثا ًال يحتذى به للتميز فـي كل ما
نقوم به �سواء فـي خدماتنا أ�و منتجاتنا أ�و أ�عمالنا.
الثقة و النزاهة :ن�سعى �إىل بناء عالقة طويلة أالمد مع عمالئنا و �شركائنا وموظفـينا واملجتمع
الذي نعمل فيه ،تقوم على ا إلحرتام والثقة وتعتمد أ�على درجات النزاهة.
النمو و أالداء :نتطلع إلقتنا�ص الفر�ص املالئمة ل�صالح �شركائنا وم�ساهمينا وحتقيق عوائد
جمزية على �إ�ستثماراتهم .ومنح فريق عملنا فر�صة التقدم مبا يوازي التطورات التي ت�شهدها
ال�شركة.
ا إللتزام و ا إلخال�ص :ن�سعى �إىل حتقيق أ�هدافنا وتوفـري بيئة عمل مالئمة ومهنية لتطوير
قدرات فريق عملنا.
امل�س ؤ�ولية و �إحرتام املجتمع :نلتزم باملواطنة امل�س ؤ�ولة من خالل احرتام البيئة و املجتمع ب�شكل
فعال.
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أعضاء مجلس اإلدارة
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طالل أحمد الخرس

رئي�س جمل�س ا إلدارة

داوود يوسف محسن

نائب رئي�س جمل�س ا إلدارة

أحمد حسين تقي
العضو املنتدب

هاشم هاشم

جابر أحمد حسين

عيسى إبراهيم الموسى

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

طريف أحمد العوضي

صالح فهد الوهيب

وفاء يوسف الزعبي

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ع�ضو جمل�س ا إلدارة

ع�ضو جمل�س ا إلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
ال�سادة امل�ساهمني ،،
ي�سرين أ�ن أ�قدم لكم التقرير ال�سنوي ل�شركة ال�سور لت�سويق الوقود عن الفرتة املالية املنتهية فـي
. 2009/12/31
�شهد عام  2009العديد من أالحداث أ�ثرت وب�شكل مبا�شر على الكثري من دول العامل عندما
ع�صفت أالزمة املالية التي تعر�ض لها االقت�صاد العاملي �إىل هزة قوية ت�سببت فـي الركود
االقت�صادي فـي معظم دول العامل وكان له أ�ثر �سلبي على أ�داء معظم ال�شركات فـي العامل
واملنطقة � ،إال انه وبف�ضل اهلل عز وجل واىل اخلطط ا إل�سرتاتيجية التي و�ضعتها �إدارة ال�شركة
مع بداية عملها متكنت من حتقيق نتائج ايجابية خالل العام املن�صرم  2009قيا�س ًا حلجم
هذه أالزمة.
�إن ح�سن التخطيط والتطوير التي و�ضعتها ال�شركة والتنفـيذ ال�سليم من قبل القائمني على �إدارة
ال�شركة ا�ستطاعت خالل العام  2009من حتقيق العديد من االجنازات الكبرية مما أ��سهم فـي
و�ضع أ��سم �شركة ال�سور حمليا و�إقليمي ًا على خارطة ال�شركات التي لها مكانه مرموقة فـي قطاع
التزود بالوقود وكذلك �إدارة وت�شغيل و�صيانة حمطات تعبئة الوقود.
ومتثلت هذه االجنازات فـي �إطالق �شعار وهوية حمطات ال�شركة ( أ�لفا) والتي �ستعترب العالمة
التجارية اخلا�صة جلميع حمطات تعبئة الوقود ،هذا با إل�ضافة �إىل طرح بطاقات التزود بالوقود
(الفا بل�س) فـي ال�سوق املحلي بنوعيها م�سبقة الدفع و�آجلة الدفع �ضمن �آلية ت�سمح للعميل
حتديد نوع املنتج والكمية وعدد مرات ال�سحب  ،كما قامت ال�شركة بطرح منتج الكريو�سني فـي
عبوات خا�صة تباع فـي معظم حمطات ال�شركة والتي القت رواج ًا كبري ًا.
لقد حققت ال�شركة أ�رباح ًا �صافـية بلغـت قيمتهـا نحو  4.8مليون دينار كويتي من �إجمايل
مبيعاتهـا املقدرة بنحو  80.3مليون د.ك خالل العام  ،2009وذلك باملقارنة مع أ�رباح بلغت
قيمتها نحو  3.4مليون دينار كويتي من اجمايل مبيعاتها املقدرة بنحو  72.4مليون د.ك وذلك
عن الفرتة املنتهية فـي  31دي�سمرب  .2008وارتفعت عائدات ال�سهم من  11.21فل�س ًا عن عام
� 2008إىل  16.09فل�س ًا فـي �سنة  2009م�سج ًال بذلك ارتفاع ًا ملحوظ ًا ب أ�رباح ال�شركة بن�سبة
 ،% 43.5وفـي الوقت نف�سه زادت حقوق امل�ساهمني للعام  2009بن�سبة  % 6.12حيث بلغت
 38.3مليون دينار مقارنة مع العام  2008حني بلغت  36.1مليون دينار.
لقد ا�ستطاعت ال�شركة بف�ضل أالداء الت�شغيلي الفعال وامل�شاريع التو�سعية و�إ�سرتاتيجية الت�سويق
التي اعتمدتها ال�شركة أ�خري ًا با إل�ضافة �إىل اخلربات ا إلدارية والفنية العالية التي ميتاز بها
موظفـيها وفنييها من �إدارة وت�شغيل و�صيانة حمطات تعبئة الوقود التابعة لوزارة الداخلية� ،إال
أ�ن طموح ال�شركة مل يقف عند هذا احلد فهي دائما فـي طور تطوير أ�عمالها خلدمة كافة �شرائح
املجتمع حيث تعكف �إدارة ال�شركة على و�ضع اللبنة أالوىل مل�شروع يعترب أالول فـي دولة الكويت
وفـي املنطقة يتمثل فـي ا�ستخدام البطاقة املدنية الذكية اجلديدة للتزود بالوقود من جميع
حمطات ال�شركة وينتظر أ�ن يرى هذا امل�شروع النور خالل عام . 2010
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وحول خطة �إعادة حتديث وتطوير حمطات ال�شركة ف أ�ن ال�شركة تعتزم جتديد  6حمطات وقود
قائمة فـي �سنة  ،2010ذلك �إىل جانب أ�نها تقوم حاليا ب�إن�شاء ثالث حمطات فـي مناطق
العقيلة وال�ساملي وامل�سيلة حيث با�شرت فعليا عملية البناء فـي منطقة العقيلة وجاري �إنهاء
ا إلجراءات ا إلدارية احلكومية لباقي املنطقتني ،كما أ�ن ال�شركة تعتزم أ�ي�ضا الدخول فـي �شراكة
مع �إحدى كربى ال�شركات املحلية بغية التعاون معها لتوفـري خدماتها اخلا�صة ب�صيانة ال�سيارات
فـي جميع حمطات �شركة ال�سور اجلديدة « أ�لفا» ،كما أ�نها �ستتعاون معها أ�ي�ضا فـي �إن�شاء مراكز
متخ�ص�صة لغ�سيل و�صيانة ال�سيارات فـي منطقتي املن�صورية واجلهراء.
وتهدف ال�شركة من هذا كله حتقيق أ�ف�ضل العوائد لل�شركة وم�ساهميها مما يعزز مكانتها على
امل�ستوى املحلي والتو�سع فـي تقدمي اخلدمات ،حيث �ساهمت العمالة الوطنية والتي تقدر بحوايل
 % 75من القوى العاملة بال�شركة فـي حتقيق هذه االجنازات لتكون بوابتهم نحو االنطالق �إىل
امل�ستوى ا إلقليمي ب�إذن اهلل ،وال نن�سى الدعم املتوا�صل من قبل اجلهات احلكومية املخت�صة
وذات العالقة فـي هذا اخل�صو�ص ،ونخ�ص منها م ؤ��س�سة البرتول الكويتية وبلدية الكويت و�إدارة
أ�مالك الدولة .
ّ
وتف�ضلوا بقبول فائق ا إلحرتام و التقدير

طالل أ�حمد اخلر�س
رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة ال�سور لت�سويق الوقود
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اإلنجازات
زيادة الحصة السوقية

جنحت �شركة ال�سور لت�سويق الوقود فـي حتقيق أ�هدافها اال�سرتاتيجية لل�سنة املالية املنتهية فـي
العام  ،2009حي ـ ــث متكنت من حتقيق منو فـي أ�رباحها خالل العام املا�ضي بن�سبة جتاوزت
الـ .50%
فمع ظهور االزمة املالية العاملية مع نهاية عام  2008و�إ�ستمرارها خالل عام  2009جل أ�ت
�شركة ال�سور �إىل �إعادة هيكلة بع�ض القطاعات الرئي�سية فـي ال�شركة ،ف�ضال عن تخفـي�ض
امليزانية الت�شغيلية ،أالمر الذي زاد من كفاءة ال�شركة الت�شغيلية.
ولعل من �ضمن اخلطوات الفعلية التي جل أ�ت �إليها ال�شركة لتح�سني أ�داءها الت�شغيلي وتخفـي�ض
التكاليف هو اللجوء �إىل �إحداث نقلة نوعية فـي �إدارة عمليات املحطات ،االمر الذي أ�دى �إىل
توفـري ما قيمته نحو  600أ�لف دينار �سنوي ًا ،وذلك من خالل اعتماد نظام اخلدمات بدال من
نظام تزويد العمالة الذي كان متبع ًا فـي ال�سابق ،حيث مت ت�شغيل أ�نظمة الـ Wincorو SAPفـي
جميع حمطات ال�شركة واملبنى الرئي�سي و�إ�ضافة امليكنة الكاملة لكل ن�شاطات ال�شركة ،وت�شغيل
جميع املحطات بطريقة اخلدمة ال�شاملة.
كذلك جنحت �شركة ال�سور فـي التدريب املتوا�صل لت أ�هيل ال�صف الثاين إلدارة حمطات
ال�شركة ،كما و أ�نها قد حققت زيادة فـي ن�سبة العمالة الوطنية لديها خالل العام  2009لت�صل
�إىل نحو  75%من �إجمايل أ�عداد املوظفـني العاملني بال�شركة ،االمر الذي يتما�شى مع �سيا�سات
احلكومة نحو ت�شجيع ال�شباب الكويتي للعمل فـي القطاع اخلا�ص.
تطوير المنتجات

�إطالق �شعار وهوية حمطات ال�شركة ( أ�لفا) والتي �ستعترب العالمة التجارية اخلا�صة جلميع
حمطات تعبئة الوقود.
وفـي موازاة ذلك كله عملت �شركة ال�سور على تطوير منتجاتها املختلفة لزيادة العوائد الت�شغيلية،
حتى أ�ن عدد املحطات التي تبيع منتج أ�لرتا ( أ�وكتني  )98بلغ خالل العام املا�ضي �إىل  16حمطة
فـيما يجري العمل خالل العام اجلاري � 2010إىل رفع هذا العدد ب�شكل م�ستمر ،با إل�ضافة
�إىل توفـري خدمات تبديل الزيوت فـي جميع حمطات ال�شركة من خالل توقيع عقد مع �إحدى
ال�شركات ،كما مت �إ�صدار بطاقات تعبئة الوقود(الفا) اخلا�صة ب�شركة ال�سور بكال فئتيها امل�سبق
وا آلجل الدفع ومتابعتها من خالل املوقع االلكرتوين لل�شركة.
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كذلك كان لالتفاق احل�صري الذي وقعته �شركة ال�سور مع �شركة توتال الفرن�سية لطرح منتج
جديد ( )Petrol Treatmentفـي حمطات �شركة ال�سور يحمل �شعار ال�شركتني وب�شكل يعمل
على حت�سني أ�داء حمركات ال�سيارات ويزيد من فاعليتها ،حيث له أالثر الكبري فـي �إقبال العمالء
على املنتج الذي تطرحه ال�شركة.
ول�ضمان جناح ذلك قامت �شركة ال�سور بربط حمطات ال�شركة املختلفة بوا�سطة نظام
أ
ال�ستاليت(القمار ال�صناعية) وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية االت�صال فـي حالة انقطاع اخلطوط
أالر�ضية ،ناهيك عن انطالق موقع خدمة العمالء( )call centerلال�ستف�سار عن جميع
اخلدمات التي تقدم فـي ال�شركة واملوقع يعمل على مدار � 24ساعة يومي ًا ،وتطبيق م�شروع نظام
ت�شغيل وتخطيط موارد ال�شركة  SAP/ERPلدى جميع قطاعات ال�شركة.
ومل يقت�صر دخل ال�شركة على أ�ن�شطتها الداخلية فح�سب ،و �إمنا جل أ�ت �إىل تقدمي خدماتها
لقطاعات خارجية خمتلفه والتي تتمثل فـي �صيانة حمطات وزارة الداخلية ،كما مت �إجراء
درا�سة جدوى اقت�صادية ب� أش�ن ا�ستقطاب العرو�ض اخلا�صة ب�إن�شاء مراكز متكاملة لغ�سل وتلميع
ال�سيارات فـي حمطتي املن�صورية واجلهراء كخطوة أ�وىل.
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ش.م.ك

الكويت

األهداف و الخطط المستقبلية
و�ضعت ال�شركة خطة ا�سرتاتيجية متتد ملدة خم�س �سنوات وتت�ضمن أ�هم أالهداف واخلطط
امل�ستقبلية التي ر�سمت معاملها بنا ًء على درا�سة جدوى �إقت�صادية وباال�ستعانة بخربات ال�شركة
داخل ال�سوق املحلي .وذلك بهدف تعزيز تواجد ال�شركة على امل�ستويني املحلي وا إلقليمي،
وتت�ضمن هذه اخلطة حزمة من أالهداف تتمثل يا آلتي:
• تعكف �إدارة �شركة ال�سور حالي ًا على درا�سة نظام ا�ستخدام أ�ف�ضل واحدث تكنولوجيا
لنظام  RFIDللتعرف على ا آلليات واملركبات واحتياجاتهم للوقود.
• كما و أ�نها ب�صدد البدء فـي أ�عمال البناء ملحطة العقيلة ،ومن ثم حمطتي ال�ساملي
وامل�سيلة حال االنتهاء من ا إلجراءات ا إلدارية احلكومية لرتتفع بذلك العوائد املتوقعة
لل�شركة خالل العام اجلاري وال�سنوات املقبلة ب�شكل عام ،ناهيك عن أ�نه قد مت بالفعل البدء
فـي أ�عمال البناء ملحطة  116غرب هدية ،وكذلك البدء فـي أ�عمال البناء فـي حمطة منتزه
ال�شعب  48لتقدمي خدمة ال�سوق املركزي.
• كما مت انطالق م�شروع (م�ضخات التزود بالوقود) والتي حتمل  6مزودات للوقود والذي
يهدف �إىل ا�ستبدال امل�ضخات القدمية املتهالكة مب�ضخات جديدة حتتوي على  3منتجات
فـي عمليات التحديث والتطوير للمحطات.
• ا إل�ستمرار فـي تطوير أالنظمة ا آللية وا�ستحداث أ�نظمة جديدة لتعزيز اخلدمات التي
تقدمها ال�شركة وملواكبة التطور العاملي.
• توفـري منتجات وخدمات مبتكرة ب أ��سعار تناف�سية.
• توطيد عالقة العمالء بال�شركة من خالل برنامج الوالء ،حيث ت�صبح ال�شركة خيار
العمالء أالول.
للطالع
• امل�شاركة فـي امل ؤ�مترات واملنتديات املحلية والعاملية وزيارة املعار�ض الدولية إ
على كل ما هو جديد فـي جمال تطوير وحتديث املحطات من أ�جل تعزيز قدرات ال�شركة
فني ًا و�إداري ًا.
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التقرير السنوي
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كلمة شكر و عرفان
تتقدم �شركة ال�سور لت�سويق الوقود بجزيل ال�شكر وعظيم ا إلمتنان جلميع من �ساهموا فـي
حتقيق النجاح الذي حققته ال�شركة خالل ال�سنة املالية .2009
و بهذه املنا�سبة نقدم أ��سمى �آيات العرفان �إىل مقام �صاحب ال�سمو أ�مري البالد ال�شيخ �صباح
أالحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ،على قيادته احلكيمة لدولة الكويت ،و دعمه ال�سامي
إلقت�صادنا املحلي وحر�صه الدائم على تفعيل عجلة التنمية والتطوير.
كما نود أ�ن نتقدم بال�شكر والعرفان لكل من م ؤ��س�سة البرتول الكويتية و�شركة نفط الكويت
و�شركة البرتول الوطنية الكويتية و أ�ي�ضا �إىل وزارة النفط ووزارة املالية ،على كل ما قدموه لنا
من م�ساعدة كرمية وم�شورة م�ستمرة .كما نخ�ص بال�شكر الهيئة العامة للبيئة ،وا إلدارة العامة
للطفاء فـي الكويت.
إ
كما تتقد �شركة ال�سور لت�سويق الوقود بعظيم ال�شكر جلميع العاملني فيها لوفائهم وحر�صهم
الدائم وعملهم الد ؤ�وب لن�صل و�إياهم ملا حققته ال�شركة من �إجنازات خالل العام املا�ضي.
فمن خالل �إلتزامهم وتعاونهم فيما بينهم ومع ال�شركة ،كان هذا النجاح وبهم ت�ستمر ال�شركة
بالتقدم وا إلزدهار وا إلنت�شار.
فلكم كل ال�شكر والتقدير على جهودكم ودعمكم املتوا�صل ،فنحن ننمو ونتطور معكم وبكم...
�شركة ال�سور لت�سويق الوقود
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ش.م.ك

الكويت

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين المحترمين

تقرير عن البيانات املالية

مقدمة
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�شركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك («ال�شركة») والتي تت�ضمن بيان املركز املايل كمـا فـي  31ديـ�سمرب ،2009
والبيانـات املرتبطة بها واملتعلقة بالـدخل والدخل ال�شامل والتغريات فـي حقوق امللكية والتدفقات النقديـة لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ ،وكذلك ملخ�ص
ال�سيا�سات املحا�سـبية الهامـة وا إلي�ضـاحـات التف�صيلية أالخرى.
م�سئولية ا إلدارة عن البيانات املالية
�إن �إعداد وعر�ض هذه البيانات املالية ب�شكل عادل طبق ًا للمعايري الدولية إلعداد التقـارير املالية هـو مـن م�سئوليـة ا إلدارة� .إن هذه امل�سئولـية تت�ضمن
ت�صمـيم وتطبيـق واالحتفـاظ بنظـام رقابـة داخلـي يتعلق ب�إعـداد البيانات املاليـة وعر�ضها ب�شكل عـادل بحيث تكـون خاليـة مـن أ�يـة أ�خطـاء ماديـة �سـواء
كـانت ناجتـة عـن الغ�ش أ�و اخلط أ� ،كما تت�ضـمن اختيـار وتطبـيق ال�سيا�سـات املحا�سبيـة املنا�سبـة و�إعداد التقديرات املحا�سبية املعقولة وفق ًا للظروف
املحيطة.
م�سئولية مراقبي احل�سابات
�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر أ�ي على تلك البيانات املالية اعتماد ًا على أ�عمال التدقيق التي قمنـا بها .لقد قمنـا بالتـدقيق وفق ًا ملعـايري التدقيق الدولية� .إن
هذه املعايري تتطلب منا االلتزام مبتطلبات املهنة أالخالقية وتخطيط و أ�داء أ�عمال التدقيق للحـ�صول على ت أ�كيد معقـول ب أ�ن البيانات املالية ال حتتوي
على أ�خطاء مادية.
�إن أ�عمـال التـدقيق تتطلـب تنفـيذ �إجـراءات للحـ�صول على أ�دلـة تـدقيق على املبالغ وا إلي�ضاحات الـواردة فـي البيانـات املالية� .إن تلك ا إلجراءات تعتمد
على احلكم املهني ملراقبي احل�سابات مبا فـي ذلك تقييم خطر وجود أ�خطاء مادية فـي البيانات املالية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش أ�و اخلط أ� .فـي �سبيل
تقييم تلك أالخطار ف�إن مراقب احل�سابات ي أ�خذ فـي عني االعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة ب�إعداد البيانات املالية وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف
ت�صميم �إجراءات التدقيق املالئمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر أ�ي على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة� .إن أ�عمال التدقيق تت�ضمن أ�ي�ض ًا تقييم مدى
مالئـمة ال�سـيا�سات املحـا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحـا�سبية التي أ�عـدتها ا إلدارة با إل�ضافة �إىل تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية.
باعتقادنا أ�ن أ�دلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافـية ومنا�سبة لتوفـري أ��سا�س معقول ميكننا من �إبداء ر أ�ينا على البيانات املالية.
الر أ�ي
بـر أ�ينـا ،ف�إن البيانـات املـالية تـعرب ب�صـورة عـادلة – مـن جميع النواحـي املـادية – عن املـركز املالـي لل�شركة كـما فـي  31دي�سمـرب  2009وعـن أ�دائها
املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية فـي ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

16

التقرير السنوي
2009

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية أالخرى
بر أ�ينا كذلك ،أ�ن ال�شركة مت�سك ح�سابات منتظمة ،و أ�ن البيانات املالية والبيانات الواردة فـي تقرير جمل�س ا إلدارة فـيما يتعلق بهذه البيانات املالية
متفقة مع ما هو وارد فـي دفاتر ال�شركة ،و أ�ننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات وا إلي�ضاحات التي ر أ�يناها �ضرورية ألغرا�ض التدقيق و أ�ن البيانات املالية
تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية لعام  1960والتعديالت الالحقة له والنظام أال�سا�سي لل�شركة ،و أ�ن اجلرد قد أ�جري
وفق ًا أ
لل�صول املرعية ،و أ�نه فـي حدود املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب  2009خمالفات ألحكام قانون ال�شركات
التجارية لعام  1960والتعديالت الالحقة له أ�و للنظام أال�سا�سي لل�شركة على وجه قد ي ؤ�ثر مادي ًا فـي ن�شاط ال�شركة أ�و مركزها املايل با�ستثناء اقتناء
ال�شركة لبع�ض اال�ستثمارات مما يتعار�ض مع أالغرا�ض الواردة فـي النظام أال�سا�سي لل�شركة.

بدر عبد اهلل الوزان
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  62فئة أ�
بدر و�شركاه – براي�س وترهاو�س كوبرز

جا�سم أ�حمد الفهد
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  53فئة أ�
عن الفهد و�شركاه ديلويت وتو�ش

الكويت فـي  18مار�س 2010
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ش.م.ك

الكويت

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

بيان المركز المالي  -كما فـي  31ديسمبر 2 009

�إي�ضاح
املوجودات
املوجودات املتداولة
النقد والنقد املعادل
ودائع ثابتة
أ�ر�صدة مدينة ومدفوعات مقدماً
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ب�ضاعــة
املوجودات غري املتداولة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�سداد دفعة مقدمة
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة

3

1,937,312

4

18,250,000

17,165,611

5

2,570,619

2,266,306

6

2,139,107

-

7

313,655

303,650

25,210,693

25,267,434

8

897,750

2,677,479

9

1,500,000

-

10

17,408,844

17,938,304

11

1,880,134

1,782,265

21,686,728

22,398,048

46,897,421

47,665,482

12

8,494,447

9,275,449

13

-

2,232,884

8,494,447

11,508,333

املطلوبات غري املتداولة
خم�ص�ص مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفـني
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
ر أ��س املال
احتياطي �إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
أ�رباح مرحلة
�إجمايل حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2009

2008

5,531,867

جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة
أ�ر�صدة دائنة وم�ستحقات
ؤ
اجلزء املتداول من التزام م�جل الدفع

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

114,555

76,893

114,555

76,893

8,609,002

11,585,226

14

29,982,987

29,982,987

14

1,199,643

684,507

14

1,199,643

684,507

-

()382,521

5,906,146

5,110,776

38,288,419

36,080,256

46,897,421

47,665,482

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 8إىل  23ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية.

										
طالل اخلر�س
الدارة									
رئي�س جمل�س إ
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التقرير السنوي
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(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

بيان الدخل  -كما فـي  31ديسمبر 2009
�إي�ضاح
املبيعات
تكلفة املبيعات
م�صاريف الت�شغيل
�إجمايل الربح
م�صاريف عمومية و�إدارية
خ�سائر غري حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أ�رباح حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
خ�سارة حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات أ�خرى
�إيرادات فوائد
تكاليف متويل
الربح قبل مكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة وح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي
و�ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
مكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة
ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
�صافـي ربح ال�سنة
ربحية ال�سهم  -أال�سا�سية واملخففة

2009

2008

80,327,701

72,367,436

()69,924,251

()63,029,190

()3,849,099

()4,835,972

6,554,351

4,502,274

16

()2,797,829

()2,663,939

6

()14,206

-

6

397,646

-

8

()663,834

-

847,261

776,395

897,845

1,397,278

()69,871

()391,917

5,151,363

3,620,091

17

()100,000

()100,000

18

()46,362

()32,581

18

()129,726

()90,502

18

()51,335

()36,201

4,823,940

3,360,807

16.09

11.21

15

19

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 8إىل  23ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية.
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ش.م.ك

الكويت

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

بيان الدخل الشامل  -للسنة المنتهية فـي  31ديسمبر 2009
			
�صافـي ربح ال�سنة
�إيرادات �شاملة أ�خرى
�صافـي اخل�سائر غري املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع
املحول �إىل بيان الدخل نتيجة بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات ( /م�صاريف) �شاملة أ�خرى لل�سنة
�إجمايل ا إليرادات ال�شاملة لل�سنة

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 8إىل  23ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية.
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2009

2008

4,823,940

3,360,807

()281,313

()1,892,010

663,834

-

382,521

()1,892,010

5,206,461

1,468,797

التقرير السنوي

2009

29,982,987

-

-

29,982,987

29,982,987

-

-

-

684,507

362,009

-

322,498

1,199,643

515,136

-

-

684,507

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 8إىل  23ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية.

�إجمايل (امل�صاريف)  /ا إليرادات ال�شاملة لل�سنة
املحول �إىل االحتياطيات
الر�صيد كما فـي  31دي�سمرب 2008

الر�صيد كما فـي  1يناير 2008

�إجمايل ا إليرادات ال�شاملة لل�سنة
املحول �إىل االحتياطيات
الر�صيد كما فـي  31دي�سمرب 2009

توزيعات أ�رباح نقدية – �إي�ضاح 14

الر�صيد كما فـي  1يناير 2009

29,982,987

ر أ��س
املال

احتياطي
�إجباري

684,507

362,009

-

322,498

1,199,643

515,136

-

-

684,507

احتياطي
اختياري

()382,521

-

()1,892,010

1,509,489

-

-

382,521

-

()382,521

احتياطي
القيمة العادلة

بيان التغيرات فـي حقوق الملكية  -للسنة المنتهية فـي  31ديسمبر 2009

5,110,776

()724,018

3,360,807

2,473,987

5,906,146

()1,030,272

4,823,940

()2,998,298

5,110,776

أ�رباح
مرحلة

36,080,256

-

1,468,797

34,611,459

38,288,419

-

5,206,461

()2,998,298

36,080,256

املجموع

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
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بيان التدفقات النقدية  -للسنة المنتهية فـي  31ديسمبر 2009
أالن�شطة الت�شغيلية
�صافـي ربح ال�سنة
ت�سويات لـ :
ا�ستهالك و�إطفاء
خ�سائر غري حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أ�رباح حمققة من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
خ�سارة حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إيرادات فوائد
تكاليف متويل

�إي�ضاح

4,823,940

3,360,807

 10و 11

939,891

2,151,793

6

14,206

-

6

()397,646

-

8

النق�ص فـي أالر�صدة املدينة واملدفوعات مقدم ًا
(الزيادة)  /النق�ص فـي الب�ضاعة
النق�ص فـي أالر�صدة الدائنة وامل�ستحقات
الزيادة فـي مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفـني
�صافـي النقد الناجت من أالن�شطة الت�شغيلية
أالن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
املح�صل من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�سداد دفعة مقدمة
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
�شراء موجودات غري ملمو�سة
(ا�ستثمار فـي)  /ا�ستحقاق ودائع ثابتة
�إيرادات فوائد م�ستلمة
أ
�صافـي النقد (امل�ستخدم فـي)  /الناجت من فـي الن�شطة اال�ستثمارية

�إن ا إلي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 8إىل  23ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية.
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663,834

-

()897,845

()1,397,278

69,871

391,917

5,216,251

4,507,239

24,081

554,871

()10,005

13,121

()1,108,268

()4,973,032

37,662

30,572

4,159,721

132,771

()2,466,021

-

710,354

-

()897,750

-

2,396,166

-

()1,500,000

-

10

()338,800

()283,750

11

()169,500

-

()1,084,389

834,389

569,451

825,078

()2,780,489

1,375,717

أالن�شطة التمويلية
أ�عباء متويل مدفوعة
ؤ
مدفوعات التزامات م�جلة الدفع
توزيعات أ�رباح مدفوعة
�صافـي النقد امل�ستخدم فـي أالن�شطة التمويلية
�صافـي (النق�ص)  /الزيادة فـي النقد والنقد املعادل
النقد والنقد املعادل فـي بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل فـي نهاية ال�سنة

2009

2008

3

()69,871

()391,917

()2,232,884

-

()2,671,032

-

()4,973,787

()391,917

()3,594,555

1,116,571

5,531,867

4,415,296

1,937,312

5,531,867

التقرير السنوي
2009

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

إيضاحات حول البيانات المالية  31 -ديسمبر 2009
.1

التأسيس واألنشطة

.2

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة

2.1

أ��س�س ا إلعداد
مت �إعداد هذه البيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية (معايري املحا�سبة الدولية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية) وعلى أ��سا�س مبد أ� التكلفة التاريخية للقيا�س املعدل ب�إعادة تقييم
أالدوات املالية املحتفظ بها «بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» و «اال�ستثمارات املتاحة للبيع»� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة فـي
�إعداد البيانات املالية مت�سقة مع تلك امل�ستخدمة خالل ال�سنة ال�سابقة فـيما عدا تطبيق املعايري التالية املعدلة والتي ي�سري مفعولها على
الفرتات ال�سنوية التي تبد أ� فـي أ�و بعد  1يناير .2009

�إن �شركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة كويتية ت أ��س�ست بتاريخ  20مار�س  2006مبوجب قانون ال�شركات
التجارية رقم  15لعام  1960والتعديالت الالحقة له وبد أ�ت ال�شركة مزاولة ن�شاطها فـي  9مايو .2006
�إن أالن�شطة الرئي�سية لل�شركة هو متلك وحيازة و�إن�شاء وا�ستئجار وت�شغيل و�صيانة حمطات الوقود با إل�ضافة �إىل �إن�شاء وتطوير وت�شغيل و�صيانة
مراكز خلدمة العمالء بتلك املحطات ويجوز لها تقدمي كافة اخلدمات فـي هذه املراكز مبا فـي ذلك تغيري الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات
ور�ش ال�صيانة والت�صليح والفح�ص الفني للمركبات واملعدات وخدمات أال�سواق املركزية.
تقوم ال�شركة أ�ي�ض ًا بخدمات ملء الوقود ،التخزين ،النقل والتجارة فـي املنتجات البرتولية بال�شراء أ�و البيع باجلملة والتجزئة .تت�ضمن أ�غرا�ض
ال�شركة أ�ي�ض ًا �شراء� ،إيجار ومتلك وبيع أالرا�ضي العقارية فـي املواقع املختلفة.
�إن عنوان ال�شركة امل�سجل هو �ص .ب 28396 .ال�صفاة –  13144دولة الكويت.
مت �إدراج ال�شركة فـي �سوق الكويت أ
للوراق املالية بتاريخ  30يونيو .2008
متت املوافقة على �إ�صدار هذه البيانات املالية من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ  18مار�س  2010وتخ�ضع ملوافقة امل�ساهمني فـي اجتماع
اجلمعية العامة ال�سنوية املقبل.

معيار املحا�سبة الدويل رقم  :1عر�ض البيانات املالية (معدل):
يف�صل هذا املعيار بني التغريات اخلا�صة باملالك وغري اخلا�صة باملالك فـي حقوق امل�ساهمني� .سوف يت�ضمن بيان التغريات فـي حقوق امل�ساهمني
فقط تفا�صيل املعامالت مع املالك أ�ما التغريات فـي حقوق ملكية غري املالك فـيتم عر�ضها فـي بند منف�صل .با إل�ضافة �إىل ذلك ،يقوم املعيار
بتقدمي بيان الدخل ال�شامل والذي يعر�ض كافة بنود ا إليرادات وامل�صاريف املدرجة فـي بيان واحد أ�و فـي بيانني مرتبطني .قررت ال�شركة العر�ض
فـي بيانني مرتبطني.
التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم  :39أ
«الدوات املالية – التحقق والقيا�س»:
�إن التعديل كان جزء ًا من م�شروع التطوير ال�سنوي ملجل�س معايري املحا�سبة الدولية الذي مت ن�شره فـي مايو  .2008مت تعديل تعريف أال�صل املايل
أ�و االلتزام املايل بالقيمة العادلة من خالل بيانات الدخل املتعلقة بالبنود املحتفظ بها للمتاجرة� .إن ذلك يو�ضح أ�ن أال�صل أ�و االلتزام املايل
الذي يكون جزء من حمفظة أ
للدوات املالية واملدارة مع ًا مع وجود دليل على وجود منط فعلي ألرباح على املدى الق�صري يتم �إدراجه فـي مثل
تلك املحفظة عند التحقق املبدئي� .إن تطبيق هذا التعديل لي�س له أ�ثر جوهري على البيانات املالية لل�شركة.
التعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  « :7أالدوات املالية :ا إلف�صاحات»:
يتطلب هذا التعديل �إف�صاحات �إ�ضافـية عن قيا�سات القيمة العادلة وخطر ال�سيولة .كما يجب ا إلف�صاح عن قيا�سات القيمة العادلة املتعلقة
بالبنود امل�سجلة بالقيمة العادلة من قبل م�صدر املدخالت با�ستخدام ت�سل�سل القيم العادلة بثالث م�ستويات ح�سب الفئة لكافة أالدوات املالية.
با إل�ضافة �إىل ذلك ،يجب عمل ت�سوية بني الر�صيد االفتتاحي والر�صيد اخلتامي لقيا�سات امل�ستوى  3من ت�سل�سل القيمة العادلة كما يجب القيام
بتحويالت هامة بني امل�ستويات فـي ت�سل�سل القيمة العادلة.
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2.2

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم « 8قطاعات الت�شغيل»:
�إن املعيار اجلديد الذي يحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم « 14تقارير القطاعات» يتطلب «طريقة �إدارة» والتي يتم مبوجبها عر�ض معلومات
القطاع على نف�س أال�سا�س امل�ستخدم ألغرا�ض التقرير الداخلي .با إل�ضافة �إىل ذلك ،يتم �إعداد تقارير عن القطاعات بطريقة مت�سقة مع
التقارير الداخلية املقدمة �إىل �صانع القرار الت�شغيلي الرئي�سي� .إن تطبيق هذا املعيار مل يكن له أ�ي ت أ�ثري على املركز املايل أ�و أالداء املايل
لل�شركة.
معايري وتف�سريات حما�سبية �صادرة ولكنها غري �سارية املفعول ومل يتم تطبيقها ب�صورة مبكرة بعد
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  :9أ
«الدوات املالية»:
مت �إ�صدار هذا املعيار فـي نوفمرب  2009و�سي�سري على ال�سنوات املالية التي تبد أ� فـي أ�و بعد  1يناير � .2013إن املعيار اجلديد يعزز من قدرة
امل�ستثمرين وغريهم من م�ستخدمي املعلومات املالية على فهم املحا�سبة عن املوجودات املالية وتقليل التعقيد� .إن املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  9ي�ستخدم طريقة فردية لتحديد ما �إذا يتم قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطف أ�ة أ�و القيمة العادلة� .إن طريقة املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم  9ت�ستند �إىل كيفـية �إدارة املن�شاة ألدواتها املالية (منوذج أ�عمالها) ومميزات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية .يتطلب
املعيار اجلديد ا�ستخدام طريقة فردية الحت�ساب االنخفا�ض فـي القيمة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم « :24ا إلف�صاح عن أالطراف ذات ال�صلة « (معدل):
مت �إ�صدار هذا املعيار املعدل فـي نوفمرب  2009ويجب على املن� أش�ة تطبيقه ب أ�ثر رجعي على الفرتات ال�سنوية التي تبد أ� فـي أ�و بعد  1يناير .2011
�إن املعيار املعدل ي�سهل عملية تعريف أالطراف ذات ال�صلة وي�سمح ب�إعفاء جزئي من متطلبات ا إلف�صاح للم ؤ��س�سات املرتبطة باحلكومة.
�سوف يتم تطبيق هذه املعايري املعدلة فـي البيانات املالية عندما ت�صبح هذه املعايري والتف�سريات �سارية املفعول وال يتوقع أ�ن يكون لها ت أ�ثري
جوهري على البيانات املالية لل�شركة.
أالدوات املالية
الت�صنيف
تقوم ال�شركة بت�صنيف أ�دواتها املالية كـ «ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» و «متاحة للبيع» و»قرو�ض ومدينون» و «مطلوبات
مالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» .حتدد ا إلدارة الت�صنيف املالئم أ
للداة عند االقتناء.
التحقق  /عدم التحقق
ً
أ
أ
أ
أ
تتحقق املوجودات املالية �و املطلوبات املالية عندما ت�صبح ال�شركة طرفا للحكام التعاقدية لهذه الدوات .ال يتحقق ال�صل املايل (بالكامل
أ�و جزء منه) عندما ينتهي احلق فـي ا�ستالم التدفقات النقدية الناجتة من املوجودات املالية أ�و عندما تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر
ومنافع امللكية .وال تتحقق املطلوبات املالية فـي حالة �إبراء ال�شركة من االلتزامات أ�و �إلغائها أ�و انتهائها.
يتم �إدراج كافة عمليات ال�شراء والبيع االعتيادية للموجودات املالية با�ستخدام تاريخ الت�سوية .يتم �إدراج التغريات فـي القيمة العادلة بني تاريخ
املتاجرة وتاريخ الت�سوية فـي بيان الدخل وفق ًا لل�سيا�سة املحا�سبية املتعلقة أ
بالداة� .إن عمليات ال�شراء أ�و البيع االعتيادية هي عمليات �شراء أ�و
بيع موجودات مالية تتطلب ت�سليم املوجودات خالل ا إلطار الزمني املحدد بنا ًء على القوانني أ
والعراف ال�سائدة فـي ال�سوق.

القيا�س

يتم مبدئي ًا قيا�س جميع املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعاملة فقط أ
للدوات املالية التي ال يتم قيا�سها
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أ
تت�ضمن اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ا�ستثمارات حمتفظ بها لغر�ض املتاجرة �و ا�ستثمارات م�صنفة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل عند التحقق املبدئي .ي�صنف أال�صل املايل بغر�ض املتاجرة �إذا مت حيازته أ�و تكبده ب�صورة أ��سا�سية لغر�ض بيعه أ�و �إعادة
�شرا ؤ�ه على املدى القريب ،أ�و �إذا كان ميثل عند التحقق املبدئي جزء ًا من حمفظة ا�ستثمارات مالية مدارة مع ًا ويوجد لديها دليل وجود منط
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فعلي حديث على حتقيق أ�رباح على املدى الق�صري� .إن املوجودات املالية امل�صنفة مبدئي ًا بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل هي أ�دوات مالية
غري م�صنفة كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن يتم �إدارتها وتقييم أ�دا ؤ�ها على أ��سا�س القيمة العادلة وذلك وفق ًا إل�سرتاتيجية ا�ستثمار موثقة.
الحق ًا لالعرتاف املبدئي ،يتم �إدراج اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل فـي بيان املركز املايل بالقيمة العادلة ويتم �إدراج
التغريات فـي القيمة العادلة فـي بيان الدخل.
متاحة للبيع
أ
�إن اال�ستثمارات املتاحة للبيع لي�ست من امل�شتقات وال يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �و كقرو�ض ومدينون.
الحق ًا لالعرتاف املبدئي ،يتم قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة و�إدراج أالرباح واخل�سائر غري املحققة فـي ا إليرادات ال�شاملة
أالخرى فـي بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية حتى يتم بيع أ�و انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات ويتم �إدراج أالرباح أ�و اخل�سائر املرتاكمة املدرجة �سابق ًا
فـي ا إليرادات ال�شاملة أالخرى فـي بيان الدخل .بالن�سبة لال�ستثمارات التي ال توجد �إمكانية لتقدير قيمتها العادلة ب�شكل موثوق ،يتم �إدراجها
بالتكلفة ناق�ص خ�سائر االنخفا�ض فـي القيمة� ،إن وجدت.
قرو�ض ومدينون
ً
أ
أ
�إن القرو�ض واملدينون لي�ست من م�شتقات املوجودات املالية وهي ذات ا�ستحقاق ثابت �و حمدد وتكون غري م�سعرة فـي ��سواق ن�شطة ،والحقا يتم
�إدراجها بالتكلفة املطف أ�ة با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
يتم ت�صنيف النقد والنقد املعادل والودائع الثابتة أ
ولر�صدة املدينة كقرو�ض ومدينون.
املطلوبات املالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أ
يتم الحق ًا قيا�س املطلوبات املالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالتكلفة املطف�ة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
يتم ت�صنيف أالر�صدة الدائنة أالخرى والتزام ال�سداد امل ؤ�جل الدفع كـ «مطلوبات مالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل».
القيمة العادلة
أ
أ
أ
أ
آ
أ
تتحدد القيم العادلة للدوات املالية املتداولة فـي ��سوق ن�شطة ب��سعار ال�سوق املعرو�ضة بنا ًء على ��سعار �خر �وامر �شراء معلنة عند ا إلقفال.
ت�ستند القيمة العادلة لال�ستثمارات فـي �صناديق م�شرتكة �إىل أ��سعار �آخر أ�وامر �شراء معلنة.
يتم حتديد القيمة العادلة أ
للدوات املالية غري امل�سعرة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية احلالية ال�ستثمار مماثل أ�و ا�ستناد ًا �إىل التدفقات النقدية
املخ�صومة املتوقعة لال�ستثمار أ�و أ��سعار الو�سطاء أ�و مناذج تقييم أ�خرى منا�سبة.
يتم تقدير القيمة العادلة أ
للدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف أ�ة ،بخالف أالدوات املالية ق�صرية أالجل ،عن طريق خ�صم التدفقات النقدية
التعاقدية امل�ستقبلية ا�ستناد ًا �إىل معدالت الفائدة ال�سوقية احلالية أ
للدوات املالية املماثلة.
االنخفا�ض فـي القيمة
موجودات مدرجة بالتكلفة املطف�ةأ
فـي حال وجود دليل مو�ضوعي على حدوث خ�سائر نتجت عن انخفا�ض قيمة موجودات مدرجة بالتكلفة املطف أ�ة ،يتم قيا�س مبلغ اخل�سارة
كالفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية (با�ستثناء اخل�سائر االئتمانية امل�ستقبلية التي مل يتم
تكبدها) خم�صومة على أ��سا�س معدل الفائدة الفعلي أ
وال�صلي أ
لل�صل املايل (مثال ،معدل الفائدة الفعلي املحت�سب عند التحقق املبدئي) .يتم
تخفـي�ض القيمة الدفرتية با�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص .ويتم ت�سجيل خ�سارة االنخفا�ض فـي القيمة فـي بيان الدخل.
�إذا نق�ص مبلغ خ�سارة االنخفا�ض فـي القيمة فـي فرتات الحقة وميكن أ�ن يعزى هذا النق�ص �إىل أ�حداث وقعت بعد ت�سجيل خم�ص�ص االنخفا�ض
فـي القيمة ،يتم رد خ�سارة االنخفا�ض فـي القيمة امل�سجلة �سابقا للدرجة التي ال تتجاوز فـيها القيمة الدفرتية أ
لل�صل تكلفته املطف أ�ة كما فـي
تاريخ العك�س .وتدرج أ�ية عمليات عك�س خل�سارة االنخفا�ض فـي القيمة الالحقة فـي بيان الدخل.
ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع
أ
أ
فـي حال املوجودات املالية امل�صنفة كمتاحة للبيع ،ف�إنه يتم الخذ فـي االعتبار االنخفا�ض اجلوهري �و املتوا�صل فـي القيمة العادلة للموجودات
ب أ�قل من تكلفتها فـي حتديد فـيما �إذا كان هناك انخفا�ض فـي قيمة املوجودات .فـي حال وجود دليل على انخفا�ض قيمة املوجودات املالية
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2.3

2.4

2.5

املتاحة للبيع ،ف�إن اخل�سارة املرتاكمة التي يتم قيا�سها كالفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة احلالية ،ناق�ص خ�سائر االنخفا�ض فـي القيمة
املدرجة �سابقا فـي بيان الدخل ،يتم حذفها من ا إليرادات ال�شاملة أالخرى و�إدراجها فـي بيان الدخل� .إن خ�سائر االنخفا�ض فـي القيمة على
اال�ستثمارات املتاحة للبيع املعرتف بها فـي بيان الدخل ال يتم ردها من خالل بيان الدخل.
النقد والنقد املعادل
أ
يتم تبويب النقد فـي ال�صندوق والودائع حتت الطلب ولجل لدى البنوك والتي ت�ستحق خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �شهور فـي بيان التدفقات
النقدية حتت بند النقد والنقد املعادل.
الب�ضاعة
أ
أ
أ
أ
تدرج الب�ضاعة بالتكلفة و�صافـي القيمة املمكن حتقيقها �يهما �قل بعد �خذ خم�ص�ص لقاء �ي بنود للب�ضاعة املتقادمة وبطيئة احلركة .وت�شتمل
التكلفة على �سعر ال�شراء ور�سوم اال�سترياد والنقل واملناولة والتكاليف املبا�شرة املتكبدة أالخرى حتى ت�صل الب�ضاعة �إىل مكانها وو�ضعها
احلايل .حتت�سب التكلفة وفق ًا لطريقة متو�سط التكلفة املرجح .متثل �صافـي القيمة املمكن حتقيقها �سعر البيع املقدر ناق�ص ًا كافة تكاليف
ا إلمتام املقدرة والتكاليف املتكبدة فـيما يتعلق بالت�سويق ،البيع ،والتوزيع.
املمتلكات واملعدات
أ
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ص اال�ستهالك املرتاكم و�ية خ�سائر نتجت عن االنخفا�ض فـي القيمة .تت�ضمن التكلفة �سعر ال�شراء
والتكاليف أالخرى املرتبطة مبا�شرة بتجهيز أال�صل فـي حالة اال�ستخدام فـي الغر�ض املحدد له.
�إن أالعمال الر أ��سمالية قيد التنفـيذ تدرج بالتكلفة ناق�ص خ�سائر االنخفا�ض فـي القيمة �إن وجدت ويتم حتويلها لت�صنيف املوجودات املالئم
عندما ت�صبح جاهزة لال�ستخدام.
يتم احت�ساب اال�ستهالك ا�ستنادا على أالعمار ا إلنتاجية املقدرة للموجودات على أ��سا�س الق�سط الثابت كما يلي.
حقوق ت أ�جري
تركيبات ومعدات
أ�ثاث ومفرو�شات
�سيارات

2.6

ال�سنوات
30

15 – 1
5–1
5–1

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بتاريخ كل بيان مركز مايل لتحديد ما �إذا كان هناك أ�ي دليل على االنخفا�ض فـي القيمة
وعندما يوجد ذلك الدليل ،يتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض فـي القيمة فـي بيان الدخل ومتثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة اال�سرتدادية
أ
لل�صل .ولغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة ،يتم جتميع املوجودات ألقل م�ستوى ميكن عنده حتديد تدفقات نقدية ب�شكل م�ستقل لتلك املجموعة
من املوجودات.
يتم ر�سملة اال�ستبداالت والتح�سينات الهامة للموجودات� .إن أالرباح أ�و اخل�سائر الناجتة عن اال�ستغناء عن أ�و ا�ستبعاد املوجودات تدرج فـي بيان
الدخل فـي الفرتة التي تن� أش� فـيها.
موجودات غري ملمو�سة
ال�شهرة
تتمثل ال�شهرة فـي زيادة تكلفة اال�ستحواذ عن القيمة العادلة حل�صة ال�شركة فـي �صافـي موجودات حمددة كما فـي تاريخ اال�ستحواذ .تعترب املوجودات
غري النقدية املحددة التي يتم احل�صول عليها املرتبطة أ
بالعمال والتي من املتوقع أ�ن يتدفق منها منافع م�ستقبلية كموجودات غري ملمو�سة.
تثبت ال�شهرة مبدئي ًا ك أ��صل بالتكلفة ويتم الحقا �إعادة قيا�سها بالتكلفة ناق�ص أ�ية خ�سائر مرتاكمة لالنخفا�ض فـي القيمة.
لغر�ض اختبار االنخفا�ض فـي القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة على جميع وحدات توليد النقد اخلا�صة بال�شركة والتي يتوقع أ�ن تنتفع من عملية
الدمج .يتم اختبار االنخفا�ض فـي القيمة لوحدات توليد النقد التي مت توزيع ال�شهرة عليها �سنويا أ�و غالبا عندما يكون هناك دليل على انخفا�ض
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2.7

2.8

2.9

2.10

قيمة الوحدة� .إذا كانت القيمة اال�سرتدادية لوحدة توليد النقد أ�قل من قيمتها الدفرتية ،يتم توزيع خ�سارة االنخفا�ض فـي القيمة أ�وال لتخفـي�ض
القيمة الدفرتية لل�شهرة املخ�ص�صة للوحدة ومن ثم على املوجودات أالخرى للوحدة وذلك تنا�سبي ًا على أ��سا�س القيمة الدفرتية لكل أ��صل فـي
الوحدة .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض فـي القيمة املتعلقة بال�شهرة فـي فرتات الحقة.
أ
عند بيع املوجودات املحددة ذات العالقة ،يتم أالخذ فـي االعتبار مبلغ ال�شهرة اخلا�ص بها عند حتديد ربح �و خ�سارة البيع.
الرخ�صة
أ
�إن الرخ�صة امل�ستحوذ عليها خالل دمج العمال لها عمر �إنتاجي حمدد وتدرج بالتكلفة ناق�ص ا إلطفاء املرتاكم .يتم احت�ساب ا إلطفاء
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتحديد تكلفة الرتخي�ص على مدى العمر ا إلنتاجي املقدر لها (� 30 - 25سنة).
تتم مراجعة القيمة الدفرتية للرتخي�ص بتاريخ كل بيان مركز مايل لتحديد ما �إذا كان هناك أ�ي دليل على االنخفا�ض فـي القيمة وعندما
يوجد ذلك الدليل ،يتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض فـي القيمة فـي بيان الدخل ومتثل الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة اال�سرتدادية
أ
لل�صل .ولغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة ،يتم جتميع املوجودات ألقل م�ستوى ميكن عنده حتديد تدفقات نقدية ب�شكل م�ستقل لتلك املجموعة
من املوجودات.
برامج احلا�سب آاليل
�إن برامج احلا�سب ا آليل املقتناة ب�شكل منف�صل يتم قيا�سها بالتكلفة عند التحقق املبدئي� .إن برامج احلا�سب ا آليل لها أ�عمار �إنتاجية حمددة
ويتم �إدراجها بالتكلفة ناق�ص ا إلطفاء املرتاكم .يتم احت�ساب ا إلطفاء بطريقة الق�سط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة برامج احلا�سب ا آليل على
مدى العمر ا إلنتاجي املقدر لها بثالث �سنوات .يتم مراجعة القيمة الدفرتية لربامج احلا�سب ا آليل وتعديلها عند اللزوم عندما يكون هناك
م ؤ��شر النخفا�ض قيمتها.
خم�ص�ص مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفـني
يتم تكوين خم�ص�ص مكاف أ�ة نهاية خدمة املوظفـني والتي ت�ستحق ال�سداد عند انتهاء العقد يتم احت�سـاب املخ�ص�ص مبوجب قانون العمل
الكويتي على أ��سا�س رواتب املوظفـني ومدد اخلدمة املرتاكمة أ�و على أ��سا�س �شروط التعاقد عندما توفر تلك العقود مزايا �إ�ضافـية� .إن هذا
املخ�ص�ص غري املمول يتم حتديده كالتزام �سوف ينتج فـيما لو مت �إنهاء غري طوعي خلدمات املوظفـني بتاريخ بيان املركز املايل على أ��سا�س أ�ن
هذا االحت�ساب ميثـل أ��سا�س تقريبي ميكن االعتماد عليه لتحديد القيمة احلالية لهذا االلتزام.
حتقق ا إليراد
يتحقق االيراد من مبيعات الب�ضاعة عند ت�سليم الب�ضاعة للعمالء ويتحقق �إيراد اخلدمات عند االنتهاء منها.
أ
يتحقق �إيراد الفائدة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتحقق �إيراد ا إليجار من عقود ا إليجار الت�شغيلي على ��سا�س الق�سط الثابت على
مدى فرتة ا إليجار.
املحا�سبة عن ا إليجارات
عندما تكون ال�شركة هي الطرف امل�ست أ�جر
ا إليجار الت�شغيلي
أ
ؤ
ؤ
أ
تعترب عقود ا إليجار التي يحتفظ امل�جر فـيها مبنافع وخماطر ملكية املوجودات امل�جرة على �نها عقود ت�جري ت�شغيلي .ويتم حتميل بيان الدخل
باملبالغ املدفوعة عن عقود الت أ�جري الت�شغيلية بطريقة الق�سط الثابت على مدى � 30سنة.
العمالت أالجنبية
�إن العملة الوظيفـية لل�شركة هي الدينار الكويتي.
أ
يتم حتويل املعامالت بالعمالت أالجنبية �إىل الدينار الكويتي ح�سب ��سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات
النقدية بالعمالت أالجنبية �إىل الدينار الكويتي ح�سب أ��سعار ال�صرف ال�سائدة فـي نهاية ال�سنة .يتم ت�سجيل أالرباح أ�و اخل�سائر الناجتة من
حتويل العمالت أالجنبية فـي بيان الدخل.
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أالحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة
�إن �إعداد البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من ا إلدارة القيام بتقديرات وافرتا�ضات قد ت ؤ�ثر على املبالغ الواردة فـي
هذه البيانات املالية � ،إذ قد تختلف املبالغ الفعلية عن هذه التقديرات .كما يتطلب من ا إلدارة ممار�سة أالحكام خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية اخلا�صة بال�شركة� .إن أالحكام والتقديرات التي تعترب جوهرية بالن�سبة للبيانات املالية مبينة كا آلتي:
أالحكام
ت�صنيف اال�ستثمارات
أ
أ
أ
تقرر ا إلدارة عند اقتناء �ي ا�ستثمار �إما �ن تقوم بت�صنيفه كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �و متاح للبيع .عند القيام بهذا
التقدير ت أ�خذ ال�شركة فـي االعتبار الهدف أال�سا�سي القتنائها وكيف تنوي �إداراتها وتقييم أ�دائها .حتدد هذه التقديرات ما �إذا كانت �ستقا�س
الحقا بالتكلفة أ�و بالقيمة العادلة و�إذا ما كانت �ستدرج التغريات بالقيمة العادلة فـي بيان الدخل أ�و فـي ا إليرادات ال�شاملة أالخرى.
االنخفا�ض فـي قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع
تعترب ال�شركة أ�ن اال�ستثمارات املتاحة للبيع قد انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض جوهري أ�و متوا�صل فـي القيمة العادلة أ�قل من تكلفتها
أ�و عند وجود دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض فـي القيمة� .إن حتديد معنى «جوهري» أ�و «متوا�صل» يتطلب قدرا معقوال من التقديرات ويتخلله
تقييم عوامل مثل ال�صناعة وظروف ال�سوق والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم.
م�صادر عدم الت أ�كد من التقديرات
القيمة العادلة – اال�ستثمارات فـي أ��سهم غري م�سعرة
ت�ستند و�سائل التقييم لال�ستثمارات فـي أ��سهم غري م�سعرة على تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم ومنحنيات العائد
أ
وال�سعار ال�سوقية احلالية املعدلة واالئتمان ومناذج املخاطر والتكاليف املتعلقة بها وو�سائل التقييم أالخرى امل�ستخدمة ب�شكل �شائع من قبل
امل�شاركني فـي ال�سوق عند اللزوم.
أ�ر�صدة مدينة
تقدر ال�شركة خم�ص�صا أ
لل�صول املدينة امل�شكوك فـي حت�صيلها بناء على تواريخ التح�صيالت املا�ضية والتدفقات النقدية من الديون التي
انق�ضت فرتة ا�ستحقاقها.
املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة
أ
تقدر ال�شركة أالعمار ا إلنتاجية والقيمة التخريدية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ذات العمار ا إلنتاجية املحددة.
االنخفا�ض فـي قيمة املوجودات املالية وغري املالية
تقوم ال�شركة مبراجعة موجوداتها املالية امل�صنفة كـ «قرو�ض ومدينون»واال�ستثمارات املتاحة للبيع واملوجودات أالخرى مثل املخزون واملمتلكات
وا آلالت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة ب�صورة دورية لتحديد ما �إذا كان يجب ت�سجيل خم�ص�ص مقابل االنخفا�ض فـي القيمة وبالتايل
ت�سجيله فـي بيان الدخل .وب�صفة خا�صة ،يتعني على ا إلدارة اتخاذ القرار املنا�سب ب� أش�ن تقدير مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية
وذلك عند �إجراءها حتديد املخ�ص�صات املطلوبة .هذه التقديرات يجب أ�ن تقوم بال�ضرورة على افرتا�ضات حول عوامل عديدة تت�ضمن درجات
خمتلفة من احلكم ال�شخ�صي وعدم الت أ�كد.
ال�شهرة
تقوم ال�شركة �سنويا باختبار ما �إذا حدث انخفا�ض فـي قيمة ال�شهرة وفقا ل�سيا�ستها املحا�سبية .يتم حتديد القيمة اال�سرتدادية لوحدات توليد
النقد بناء على احت�سابات القيمة امل�ستخدمة .تتطلب هذه االحت�سابات ا�ستخدام التقديرات وقد مت ا إلف�صاح عن العوامل الداخلة التي تعترب
عر�ضه للتغيري فـي �إي�ضاح رقم .11
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.3

النقد والنقد المعادل

نقد فـي ال�صندوق
أ�ر�صدة لدى البنوك
ودائع ق�صرية أالجل
نقد فـي حمافظ

2009

2008

4,544

1,892

1,788,022

1,229,975

-

4,300,000

144,746

-

1,937,312

5,531,867

�إن ودائع ال�شركة ق�صرية أالجل مودعة لدى بنوك حملية ومقومة بالعملة املحلية .حتمل الودائع ق�صرية أالجل متو�سط معدل فائدة مبعدل %3
لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب  31( 2009دي�سمرب .)6.125% :2008
.4

ودائع ثابتة

.5

أرصدة مدينة ومدفوعات مقدمًا

�إن الودائع الثابتة مودعة لدى م ؤ��س�سات مالية وبنوك حملية وحتمل معدل فائدة � % 5سنوي ًا ( 31دي�سمرب  )6.75% :2008وت�ستحق بعد ثالثة
ليداع .كما فـي  31دي�سمرب  ،2009مت �إيداع وديعة ثابتة مببلغ  7,150,000دينار كويتي ( 31دي�سمرب 7,000,000 :2008
أ��شهر من تاريخ ا إ
دينار كويتي) لدى م ؤ��س�سة مالية حملية وهي طرف ذو �صلة.

مدينون جتاريون
�إيرادات فوائد م�ستحقة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

2009

2008

1,939,986

1,372,800

328,394

406,589

302,239

486,917

2,570,619

2,266,306

�إن القيمة الدفرتية للمدينني التجاريني مقومة بالعملة الرئي�سية لل�شركة.
.6

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

أ��سهم م�سعرة
أ��سهم غري م�سعرة

2009

2008

1,287,024

-

852,083

-

2,139,107

-

تتكون اال�ستثمارات امل�سعرة وغري امل�سعرة من ا�ستثمارات فـي حمفظة مالية مدارة من قبل �شركة ا�ستثمارات متخ�ص�صة وهي طرف ذو �صلة.
�إن أال�سهم امل�سعرة مدرجة فـي �سوق الكويت أ
للوراق املالية .يتم �إدراج أال�سهم غري امل�سعرة بالقيمة العادلة املقدرة من قبل ا إلدارة با�ستخدام
طرق تقييم خمتلفة.
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فـيما يلي أالرباح ( /اخل�سائر) غري املحققة:
أالرباح ( /اخل�سائر) غري املحققة
أ��سهم م�سعرة
أ��سهم غري م�سعرة

2009

2008

88,961

-

()103,167

-

()14,206

-

قامت ال�شركة خالل ال�سنة ببيع بع�ض أ��سهمها امل�سعرة فـي املحفظة وحققت ربح مببلغ  397,646دينار كويتي ( :2008ال �شيء).
.7

البضاعة

برمييم
�سوبر برمييم
ديزل
كريو�سني
الرتا �سوبر برمييم
قطع غيار

.8

2009

2008

96,933

121,671

114,882

118,199

25,562

32,622

9,920

14,466

29,514

16,692

36,844

-

313,655

303,650

استثمارات متاحة للبيع

ا�ستثمارات فـي �صناديق حملية
ا�ستثمارات فـي أ��سهم غري م�سعرة

2009

2008

-

2,677,479

897,750

-

897,750

2,677,479

�إن ا�ستثمارات مببلغ  897,750دينار كويتي ( :2008ال �شيء) مدرجة بالتكلفة نظر ًا لعدم وجود �سوق ن�شط أ�و قيا�س �آخر موثوق به لقيمتها
العادلة� .إن ا إلدارة لي�ست على علم ب أ�ي انخفا�ض �آخر فـي القيمة.
مت عمل تقييم لال�ستثمارات املحتفظ بها �سابق ًا فـي �صناديق حملية ا�ستناد ًا �إىل تقييم مقدم من قبل مدير ال�صندوق.
مت ا�سرتداد ا�ستثمار ال�شركة فـي �صناديق حملية خالل ال�سنة ،وقد حققت ال�شركة خ�سارة مببلغ  663,834دينار كويتي ( :2008ال �شيء)
نتيجة اال�سرتداد.
�إن اال�ستثمارات املتاحة للبيع تقع فـي دولة الكويت ومقومة بالدينار الكويتي.
.9

سداد دفعة مقدمة

�إن الدفعة املقدمة متثل املبلغ الذي مت �سداده �إىل طرف ذو �صلة ل�شراء أ��سهم �شركة غري مدرجة.
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.10

ممتلكات ومعدات
2009

19,087,811

4,761,204

691,312

29,269

-

24,569,596

-

43,440

38,483

-

256,877

338,800

19,087,811

4,804,644

729,795

29,269

256,877

24,908,396

1,696,695

4,761,204

168,238

5,155

-

6,631,292

636,260

441

225,705

5,854

-

868,260

2,332,955

4,761,645

393,943

11,009

-

7,499,552

16,754,856

42,999

335,852

18,260

256,877

17,408,844

ممتلكات
م�ست أ�جرة

تركيبات
ومعدات

ممتلكات
م�ست أ�جرة
التكلفة
كما فـي  31دي�سمرب 2008
�إ�ضافات
كما فـي  31دي�سمرب 2009
اال�ستهالك
كما فـي  31دي�سمرب 2008
املحمل على ال�سنة
كما فـي  31دي�سمرب 2009
�صافـي القيمة الدفرتية
كما فـي  31دي�سمرب 2009

أ�ثاث
ومفرو�شات

�سيارات

أ�عمال
ر أ��سمالية
قيد التنفـيذ

تركيبات
ومعدات

املجموع

2008

أ�ثاث
ومفرو�شات

�سيارات

أ�عمال
ر أ��سمالية
قيد التنفـيذ

كما فـي  31دي�سمرب 2007

19,087,811

4,761,204

428,253

8,578

-

24,285,846

�إ�ضافات

-

-

263,059

20,691

-

283,750

كما فـي  31دي�سمرب 2008

19,087,811

4,761,204

691,312

29,269

-

24,569,596

التكلفة

املجموع

اال�ستهالك
كما فـي  31دي�سمرب 2007

1,060,435

3,441,510

33,345

1,715

-

4,537,005

املحمل على ال�سنة

636,260

1,319,694

134,893

3,440

-

2,094,287

كما فـي  31دي�سمرب 2008

1,696,695

4,761,204

168,238

5,155

-

6,631,292

�صافـي القيمة الدفرتية
كما فـي  31دي�سمرب 2008

17,391,116

-

523,074

24,114

-

17,938,304
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�إن حمطات الوقود مقامة على أ�ر�ض م�ست أ�جرة من حكومة دولة الكويت ملدة ثالثة �سنوات تتجدد عند االنتهاء .متثل أالعمال الر أ��سمالية قيد
التنفـيذ التطويرات والتح�سينات اجلوهرية التي مت تنفـيذها فـي حمطات الوقود.
مت معاجلة تكلفة اال�ستهالك خالل ال�سنة فـي بيان الدخل كما يلي:
2009

تكلفة املبيعات
م�صاريف عمومية و�إدارية

.11

2008

6,295

1,323,136

861,965

771,151

868,260

2,094,287

موجودات غير ملموسة
2009

التكلفة
كما فـي  31دي�سمرب 2008
�إ�ضافات
كما فـي  31دي�سمرب 2009
ا إلطفاء
كما فـي  31دي�سمرب 2008
املحمل على ال�سنة
كما فـي  31دي�سمرب 2009
�صافـي القيمة الدفرتية
كما فـي  31دي�سمرب 2009

ال�شهرة

ر�سوم
ترخي�ص

برامج
آ
حا�سب �يل

210,483

1,725,128

-

1,935,611

-

-

169,500

1,69,500

210,483

1,725,128

169,500

2,105,111

-

153,346

-

153,346

57,506

14,125

71,631

210,852

14,125

224,977

1,514,276

155,375

1,880,134

210,483

املجموع

2008

ال�شهرة

ر�سوم
ترخي�ص

املجموع

التكلفة
210,483
1,935,611
1,725,128
كما فـي  31دي�سمرب 2007
�إ�ضافات
1,935,611
210,483
1,725,128
كما فـي  31دي�سمرب 2008
ا إلطفاء
95,840
95,840
كما فـي  31دي�سمرب 2007
57,506
57,506
املحمل على ال�سنة
153,346
153,346
كما فـي  31دي�سمرب 2008
�صافـي القيمة الدفرتية
210,483
1,782,265
1,571,782
كما فـي  31دي�سمرب 2008
تتمثل ال�شهرة فـي الزيادة فـي تكلفة االقتناء عن ح�صة ال�شركة فـي القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة عند اال�ستحواذ على أالعمال.
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مت تخ�صي�ص ال�شهرة لكل حمطة وقود على أ��سا�س وحدات توليد النقد التي يتوقع أ�ن تنتفع من دمج أالعمال .كما أ�نها احلد أالدنى الذي ميكن
عنده مراقبة انخفا�ض قيمة ال�شهرة.
اختبار االنخفا�ض فـي القيمة
تقوم ال�شركة �سنوي ًا على أالقل بتحديد ما �إذا كانت قد انخف�ضت ال�شهرة أ�و املوجودات غري امللمو�سة .ويتطلب ذلك تقدير القيمة اال�سرتدادية
لوحدات توليد النقد التي توزع عليها هذه البنود .ويتم حتديد القيمة اال�سرتدادية ا�ستناد ًا �إىل احت�سابات القيمة امل�ستخدمة.
يبني اجلدول التايل أال�سا�س امل�ستخدم فـي حتديد القيم التي مت تخ�صي�صها لالفرتا�ضات الرئي�سية التالية فـي احت�سابات القيمة امل�ستخدمة:
االفرتا�ض أال�سا�سي
أال�سا�س امل�ستخدم لتحديد القيمة لالفرتا�ض أال�سا�سي
يتوقع أ�ن يكون متو�سط معدل ح�صة ال�سوق  33.3%وذلك لوجود � 3شركات فـي جمال الت�سويق
معدل النمو
للوقود فـي الكويت .مل يتم أ�خذ ال�شركات التي دخلت ال�سوق حديث ًا فـي االعتبار .من املتوقع أ�ن يزيد
حجم �سوق الوقود بواقع  %2بناء على املعدل املركب للنمو ال�سنوي فـي �سوق الغازولني� .إن التدفقات
النقدية بعد فرتة � 5سنوات مت الو�صول �إليها با�ستخدام معدل منو ثابت  .1.6%والذي ال يتخطى
متو�سط معدل النمو أ
للجل الطويل لل�سوق الذي تعمل فـيه وحدة توليد النقد.
معدل اخل�صم

.12

.13

�إن معدل اخل�صم يبلغ � 12.22%سنوي ًا� .إن معدالت اخل�صم امل�ستخدمة هي معدالت ما قبل ال�ضريبة
وتعك�س خماطر حمددة تتعلق بوحدة توليد النقد.

أرصدة دائنة ومستحقات
2009

2008

�شركة البرتول الكويتية الوطنية

6,531,715

8,244,202

دائنون جتاريون
م�صاريف م�ستحقة
توزيعات أ�رباح م�ستحقة

1,045,187

524,522

590,279

506,725

327,266

-

8,494,447

9,275,449

التزامات مؤجلة الدفع
لجمايل مبلغ يدفع ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية القتناء  40حمطة برتول من �شركة البرتول الكويتية الوطنية فـي 9
متثل القيمة العادلة إ

مايو  .2006ا�ستحقت الدفعة أالخرية خالل ال�سنة احلالية وقد مت �سدادها بالكامل.
.14

حقوق الملكية

ر أ��س املال
بتكون ر أ��س مال ال�شركة امل�صرح به من � 300,000,000سهم م�صرح به وم�صدر ومدفوع بالكامل بقيمة  100فل�س لل�سهم .بلغ ر أ��س املال
امل�ستدعى واملدفوع بالكامل كما فـي  31دي�سمرب  29,982,987 - 2009دينار كويتي ( 31دي�سمرب  29,982,987 :2008دينار كويتي).
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توزيعات أ�رباح
وافق امل�ساهمون فـي اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد فـي  21أ�بريل  2009على توزيع أ�رباح نقدية بواقع  10فل�س لل�سهم (ل�سنة  :2007ال
�شيء) لل�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب .2008
توزيعات أ�رباح مقرتحة
اقرتح أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة توزيع أ�رباح نقدية ل�سنة  2009بواقع  12فل�س لل�سهم (ل�سنة  10 :2008فل�س لل�سهم من ر أ��س املال امل�ستدعى مببلغ
 2,998,298دينار كويتي).
�إن هذه التوزيعات فـي حال اعتمادها� ،سوف تكون م�ستحقة للم�ساهمني امل�سجلني فـي �سجالت ال�شركة كما فـي تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية
ال�سنوية املقبل.
االحتياطي القانوين واالحتياطي االختياري
وفقا لقانون ال�شركات التجارية والنظام أال�سا�سي لل�شركة ،يتم حتويل  10%من �صافـي ربح ال�سنة �إىل االحتياطي القانوين و� 10%إىل
االحتياطي العام .يجوز ا�ستعمال االحتياطي القانوين فقط لت أ�مني توزيع أ�رباح ت�صل �إىل  5%من ر أ��س املال فـي ال�سنوات التي ال ت�سمح فـيها
أ�رباح ال�شركة بت أ�مني هذا احلد .ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.
.15

مصاريف تشغيل

رواتب وتكاليف متعلقة بها
م�صاريف �إيجار
تكاليف �صيانة وت�شغيل
ر�سوم �شحن
اال�ستهالك
تكاليف أ�خرى

.16

2,091,743
737,044

747,609

386,550

442,674

418,083

350,149

6,295

1,323,136

209,384

255,169

3,849,099

4,835,972

مصاريف عمومية وإدارية

رواتب وتكاليف أ�خرى متعلقة بها
ر�سوم بنكية
أ�تعاب مهنية وا�ست�شارية
�إيجار
دعاية و�إعالن
ا�ستهالكات و�إطفاءات
أ�خرى
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2009

2008
1,717,235

2009

2008

879,973

988,451

141,348

200,486

390,968

231,045

240,000

264,570

51,389

48,551

933,596

828,657

160,555

102,179

2,797,829

2,663,939
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

.18

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة

بلغت مكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة لل�سنة احلالية  100,000دينار كويتي ( 100,000 – 2008دينار كويتي) وهي تخ�ضع ملوافقة امل�ساهمني
فـي اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي املقبل.

تتمثل فـي ال�ضريبة امل�ستحقة لوزارة املالية وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية رقم  19ل�سنة  2000والقانون رقم  46ل�سنة  .2006يتم احت�ساب
ح�صة م ؤ��س�سة الكويت للتقدم العلمي بواقع  1%من �صافـي ربح ال�سنة لل�شركة بعد التحويل �إىل االحتياطي القانوين .يتم احت�ساب �ضريبة
دعم العمالة الوطنية بواقع  2.5%من �صافـي ربح ال�سنة لل�شركة بعد اخل�صومات امل�سموح بها .يتم احت�ساب الزكاة بواقع  1%من �صافـي ربح
ال�شركة بعد اخل�صومات امل�سموح بها.
.19

ربحية السهم

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بتق�سيم ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد أال�سهم القائمة خالل ال�سنة.
�إن املعلومات ال�ضرورية املتعلقة باحت�ساب ربحية ال�سهم على املتو�سط املرجح لعدد أال�سهم القائمة خالل ال�سنة هي كا آلتي:
ربح ال�سنة – دينار كويتي
املتو�سط املرجح لعدد أال�سهم القائمة
ربحية ال�سهم – أال�سا�سية واملخففة
.20

2009

2008

4,823,940

3,360,807

�سهم

�سهم

299,829,870

299,829,870

فل�س

فل�س

16.09

11.21

معلومات القطاع

يتم حتديد قطاعات ال�شركة الت�شغيلية ا�ستناد ًا �إىل التقارير التي يتم مراجعتها من قبل ا إلدارة التنفـيذية وذلك ال�ستخدامها فـي القرارات
ا إل�سرتاتيجية .تعمل ال�شركة فـي قطاع عمل واحد وهو التجارة فـي منتجات البرتول.

.21

معامالت مع أطراف ذات صلة

خالل ال�سنة املنتهية فـي  31دي�سمرب  ،2009دخلت ال�شركة مبعامالت مع أ�طراف ذات �صلة لبيع أ�و �شراء ب�ضائع وخدمات وفقا ل�شروط وبنود
معتمدة من قبل ا إلدارة� .إن تفا�صيل املعامالت مع أالطراف ذات ال�صلة خالل ال�سنة غري تلك املبينة فـي ا إلي�ضاحات أالخرى فـي البيانات
املالية هي كا آلتي:
�شراء وقود

2009

2008

69,897,413

63,064,635
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�إن امل�ستحق ألطراف ذات �صلة هو كالتايل:
�شركة البرتول الوطنية الكويتية
مكاف أ�ة ا إلدارة العليا
رواتب ومزايا أ�خرى ق�صرية أالجل
مكاف أ�ة نهاية اخلدمة

.22

 31دي�سمرب 2009

 31دي�سمرب 2008

6,531,715

13,385,865

2009

2008

214,533

220,567

17,038

224,769

231,571

445,336

األدوات المالية

القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة فـي املبالغ التي ميكن أ�ن ي�ستبدل بها أ��صل أ�و ي�سدد بها التزام بني أ�طراف ذوي دراية كافـية ورغبة فـي التعامل على أ��س�س
متكافئة.
�إن القيمة العادلة أ
للدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف أ�ة ال تختلف جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية حيث أ�نها ق�صرية أالجل بطبيعتها .يتم
االفرتا�ض ب أ�ن القيمة الدفرتية ناق�ص خم�ص�ص االنخفا�ض فـي القيمة للمدينني والدائنني التجاريني هي تقريب ًا قيمتها العادلة حيث أ�نها
ق�صرية أالجل بطبيعتها� .إن الطرق واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتحديد القيمة العادلة أ
للدوات املالية مت تو�ضيحها فـي ق�سم القيمة العادلة فـي
�إي�ضاح رقم  :2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة.
قامت ال�شركة خالل ال�سنة بتطبيق التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  7والتي ي�سري مفعولها فـي  1يناير  .2009يتطلب ذلك
من ال�شركة ت�صنيف قيا�سات القيمة العادلة با�ستخدام ت�سل�سل القيمة العادلة الذي يعك�س أ�همية املدخالت امل�ستخدمة فـي القيام بالقيا�سات.
يحتوي ت�سل�سل القيمة العادلة على امل�ستويات التالية:
• امل�ستوى  :1أال�سعار املعلنة (غري معدل) فـي �سوق ن�شط للموجودات واملطلوبات املتماثلة
		
• امل�ستوى  :2املدخالت غري تلك أال�سعار املعلنة املت�ضمنة فـي امل�ستوى  1وهي مقارنة للموجودات واملطلوبات �سواء ب�شكل
مبا�شر أ
(كال�سعار) أ�و غري مبا�شر (م�شتقة من أال�سعار)
• امل�ستوى  :3مدخالت املوجودات أ�و املطلوبات التي ال ت�ستند �إىل معلومات �سوق مقارنة (مدخالت غري مقارنة)
يتم حتديد امل�ستوى فـي ت�سل�سل القيمة العادلة الذي يتم فـيه ت�صنيف قيا�سات القيمة العادلة مبجملها ا�ستناد ًا �إىل أ�قل م�ستوى من املدخالت
التي تعترب هامة لقيا�س القيمة العادلة مبجملها .لهذا الغر�ض يتم حتديد أ�همية املدخالت مقابل قيا�س القيمة العادلة مبجملها .فـي حال
ا�ستخدام قيا�س القيمة العادلة ملدخالت مقارنة تتطلب تعديالت هامة ا�ستناد ًا �إىل مدخالت غري مقارنة ف�إن ذلك القيا�س يعترب من قيا�س
امل�ستوى .3
أ
�إن أال�سهم امل�سعرة كما هو مف�صح عنها فـي �إي�ضاح  6متداولة فـي ��سواق ن�شطة ويتم ت�صنيفها كا�ستثمارات امل�ستوى � .1إن ا�ستثمارات ال�شركة
فـي أال�سهم غري امل�سعرة يتم ت�صنيفها كم�ستوى  2حيث أ�ن افرتا�ضات جوهرية م�ستخدمة فـي تقييم هذا اال�ستثمار ال ت�ستند �إىل معلومات �سوق
مقارنة� .إن أالثر على بيان املركز املايل أ�و حقوق امل�ساهمني غري مادي فـي حال تغيري متغريات املخاطر امل�ستخدمة فـي تقييم أال�سهم غري
امل�سعرة بالقيمة العادلة بن�سبة .5%
عوامل املخاطر املالية
�إن ا�ستخدام ال�شركة أ
للدوات املالية يعر�ضها ملخاطر مالية عدة من �ضمنها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة واملخاطر
ال�سيا�سية .تقوم ال�شركة مبراجعة تعر�ضها للمخاطر با�ستمرار وتقوم با إلجراءات الالزمة لتحد منها مل�ستويات مقبولة .تقع م�س ؤ�ولية �إدارة
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املخاطر على عاتق جلنة تتكون من ا إلدارة العليا ويرت أ��سها رئي�س جمل�س ا إلدارة .تقوم هذه اللجنة بتحديد وتقييم املخاطر املالية بالتعاون مع
الوحدات الت�شغيلية أالخرى كما تقوم بتقدمي أ��س�س إلدارة املخاطر الكلية با إل�ضافة �إىل تغطية نواحي حمددة مثل خماطر العمالت أالجنبية،
خماطر أ��سعار الفائدة ،خماطر االئتمان وا�ستثمار ال�سيولة الزائدة� .إن املخاطر الرئي�سية التي تتعر�ض لها ال�شركة مبينة أ�دناه:
( أ�) خماطر ال�سوق
تتكون خماطر ال�سوق من خماطر العمالت أالجنبية وخماطر معدالت الفائدة وخماطر أ��سعار أال�سهم الناجتة عن التحركات فـي أ��سعار �صرف
العمالت أالجنبية ومعدالت الفائدة أ
وال�سعار ال�سوقية للموجودات.
 - 1خماطر العمالت أالجنبية
تن� أش� خماطر العمالت أالجنبية من تذبذب قيمة أالدوات املالية نتيجة للتغريات فـي أ��سعار �صرف العمالت أالجنبية .ال تتعر�ض ال�شركة
ملخاطر العمالت أالجنبية حيث ال يوجد لديها موجودات أ�و مطلوبات هامة مقومة بالعمالت أالجنبية كما فـي تاريخ بيان املركز املايل.
 - 2خماطر معدالت الفائدة
أ
أ
تن� أش� خماطر معدالت الفائدة من تذبذب القيمة العادلة �و التدفقات النقدية امل�ستقبلية للداة املالية نتيجة التغري فـي معدل الفائدة
ال�سوقية.
مبا أ�ن موجودات ال�شركة املحملة بالفائدة هي ودائع لدى البنوك مبعدالت ثابتة بنا ًء على بنود تعاقدية ،ف�إن �إيرادات ال�شركة وتدفقاتها النقدية
الت�شغيلية م�ستقلة عن التغريات فـي معدالت الفائدة ال�سائدة فـي ال�سوق .ال حتتفظ ال�شركة ب أ�ية مطلوبات حمملة بالفائدة.
تتم مراقبة خماطر معدالت الفائدة الكلية كما يتم قيا�س ح�سا�سية معدالت الفائدة على أ��سا�س يومي من قبل فريق �إدارة املخاطر.
 - 3خماطر أ��سعار أال�سهم
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر أ��سعار أالوراق املالية وذلك ألن اال�ستثمارات التي حتتفظ بها ال�شركة م�صنفة فـي بيان املركز املايل كـ «ا�ستثمارات
متاحة للبيع» .إلدارة خماطر أ��سعار أال�سهم الناجتة عن اال�ستثمارات فـي أ�وراق مالية ،قامت ال�شركة بو�ضع حدود ال�ستثمار الفائ�ض املايل فـي
ا�ستثمارات أال�سهم.
�إن أالثر على الربح وحقوق امللكية (كنتيجة للتغري فـي القيمة العادلة لال�ستثمارات فـي أ��سهم املتاحة للبيع) كما فـي  31دي�سمرب  2009نتيجة
للتغري مبقدار  10%فـي م ؤ��شرات ال�سوق مع ثبات جميع املتغريات أالخرى هو كالتايل:
أالثر بالدينار الكويتي
2009

�سوق الكويت أ
للوراق املالية

2008

�صافـي الربح

حقوق امللكية

�صافـي الربح

حقوق امللكية

82,885

-

-

267,748

(ب) خماطر االئتمان
�إن خماطر االئتمان هي خماطر احتمال عدم قدرة أ�حد أ�طراف أالداة املالية على الوفاء بالتزاماته م�سببا خ�سارة مالية للطرف ا آلخر� .إن
املوجودات املالية ،التي تعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان تتمثل ب�شكل رئي�سي فـي الودائع البنكية الثابتة والودائع ق�صرية أالجل والودائع الثابتة
لدى أ�طراف ذات �صلة أ
والر�صدة التجارية املدينة .تدير ال�شركة هذه املخاطر ب�إيداع الودائع الثابتة وق�صرية أالجل لدى م ؤ��س�سات مالية ذات
�سمعة ائتمانية عالية� .إن خماطر االئتمان بالن�سبة أ
للر�صدة املدينة تعترب حمدودة وذلك ألن املعامالت مع عمالء و أ�طراف ذات �صلة ذات
�سمعة جيدة .قامت ال�شركة بو�ضع �سيا�سة حمددة للحد من خماطر االئتمان وذلك بو�ضع حدود أ
للطراف املقابلة والت أ�كد من قدرة أالطراف
املدينة قبل البيع على احل�ساب للعمالء.
تعترب ال�شركة أ�ن احلد أالق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان هو كما يلي:
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النقد والنقد املعادل
ودائع ثابتة
أ�ر�صدة مدينة
�سداد دفعة مقدمة

2009

2008

1,932,768

5,529,975

18,250,000

17,165,611

2,268,380

1,779,389

1,500,000

-

23,951,148

24,474,975

كما فـي  31دي�سمرب  2009مل ت�ستحق ومل تنخف�ض قيمة املوجودات املالية.
ال حتتفظ ال�شركة ب أ�ية �ضمانات.
(ج) خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة فـي عدم قدرة املجموعة على الوفاء مبتطلبات التمويل .تت�ضمن �إدارة خماطر ال�سيولة توفـري النقد الالزم وتوافر
التمويل من خالل مبالغ كافـية ومنا�سبة حت�صل عليها ال�شركة من ت�سهيالت ائتمانية ملزمة مع القدرة على �إقفال املراكز ال�سوقية املفتوحة.
ت�ستحق كافة املطلوبات املالية خالل �سنة واحدة.
.23

إدارة مخاطر رأس المال

من أ�هم أ�هداف ال�شركة عند �إدارة ر أ��س املال ت أ�مني قدرة ال�شركة على اال�ستمرار فـي مزاولة ن�شاطها لتحقيق عوائد للم�ساهمني ومزايا
أ
للطراف املعنية أالخرى وتوفـري الهيكل أالف�ضل لر أ��س املال لتخفـي�ض تكاليف ر أ��س املال.
لغر�ض املحافظة أ�و تعديل هيكل ر أ��س املال ،قد تقوم ال�شركة بتعديل قيمة توزيعات أالرباح املدفوعة للم�ساهمني والعائد على ر أ��س املال
للم�ساهمني� ،إ�صدار أ��سهم جديدة أ�و بيع املوجودات لتخفـي�ض الديون.
 .24االرتباطات وااللتزامات المحتملة

توجد على ال�شركة املطلوبات املحتملة التالية:
خطابات �ضمان
.25

 31دي�سمرب 2009
5,274,495

 31دي�سمرب 2008
7,563,037

أرقام المقارنة

مت �إعادة تبويب أ�و ت�صنيف بع�ض أ�رقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة عند ال�ضرورة لتتما�شى مع العر�ض احلايل ولي�س لذلك أ�ثر على �صافـي الربح
أ�و على حقوق امل�ساهمني لل�سنة ال�سابقة.
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