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نبذة عن السور
ا�سم ال�شركة� :شركة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش.م.ك)

رقم ال�سجل التجاري وتاريخ القيد� :سجل تجاري  113393قيد بتاريخ � 9أبريل 2006

ر�أ�س المال الم�صدرالمدفوع 40,470,758.000 :دينار كويتي
عدد الأ�سهم الم�صدرة � 404,707,580سهم
عدد الأ�سهم الم�صرح بها�404,707,580 :سهم
المقر الرئي�سي :دولة الكويت  -منطقة المرقاب  -قطعة � - 3شارع عمر بن الخطاب  -برج مدينة الأعمال الكويتية
العنوان البريدي� :ص.ب 28396 :ال�صفاة  13144-الكويت

ت�أ�س�ست �شركة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش .م  .ك) بموجب المر�سوم الأميري رقم ( )297ل�سنة  2005وال�صادر بتاريخ 2005/11/22

ك�شركة م�ساهمة عامة كويتية لتمار�س الأغرا�ض التي �أ�س�ست من �أجلها ح�سب عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي وهي على النحو التالي :
تملك وحيازة و�إن�شاء و�إ�ستئجار وت�شغيل و�صيانة محطات التزود بالوقود ف�ض ًال عن �إن�شاء وتطوير وت�شغيل و�صيانة مراكز خدمة العمالء
بتلك المحطات .ولها �أن تقدم هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم لل�سيارات والمعدات بما في ذلك تغيير زيوت وغ�سل ال�سيارات
وخدمات ور�ش ال�صيانة والت�صليح والفح�ص الفني للمركبات وخدمات الأ�سواق المركزية.
القيام بما تتطلبه الفقرة ال�سابقة من �أعمال التعبئة والتخزين والنقل والإتجار في المنتجات والم�صنعات البترولية بال�شراء والبيع
بالجملة والتجزئة.
�شراء وا�ستئجار وتملك وبيع الأرا�ضي والعقارات في المواقع المختلفة بهدف تحقيق �أغرا�ض ال�شركة في الفقرتين ال�سابقتين .
ويكون لل�شركة مبا�شرة الأعمال ال�سابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج ب�صفة �أ�صلية �أو وكالة .ويجوز لل�شركة �أن تكون لها م�صلحة
�أو �أن ت�شترك ب�أي وجه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهه ب�أعمالها �أو التي قد تعاونها على تحقيق �أغرا�ضها في الكويت �أو في الخارج.
ولها �أن تن�شئ �أو ت�شارك �أو ت�شتري هذه الهيئات �أو �أن تلحقها بها.
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قيمنا في العمل
القيادة والتميز  -نحن في �شركة ال�سور لت�سويق الوقود ملتزمون بتحقيق الريادة في مجالنا وعلى م�ستوى ال�سوق التي نعمل فيها ،كما
مثال يحتذى به للتميز في كل ما نقوم به �سواء في خدماتنا �أو منتجاتنا �أو �أعمالنا.
�أننا ملتزمون بتقديم ٍ
الثقة والنزاهة  -ن�سعى �إلى بناء عالقة طويلة الأمد مع عمالئنا و�شركائنا وموظفينا والمجتمع الذي نعمل فيه ،عالقة تقوم على
االحترام والثقة وتعتمد �أعلى درجات النزاهة.
النمو والأداء  -نتطلع القتنا�ص الفر�ص المالئمة ل�صالح �شركائنا وم�ساهمينا وتحقيق عوائد مجزية على ا�ستثماراتهم ،ومنح فريق
عملنا فر�صة التقدم بما يوازي التطورات التي ت�شهدها ال�شركة.
االلتزام والإخال�ص  -ن�سعى �إلى تحقيق �أهدافنا وتوفير بيئة عمل مالئمة ومهنية لتطوير قدرات فريق عملنا.
الم�س�ؤولية واحترام المجتمع  -نلتزم بالمواطنة الم�س�ؤولة من خالل احترام البيئة والمجتمع ب�شكل فعال.
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رسالتنا
ت�سعى «ال�سور» من خالل �إمكاناتها وقدراتها الالمتناهية �إلى ت�أكيد مفهوم الجودة والتكامل وذلك من خالل تعزيز عملياتها الناجحة لبناء الثقة،
والتواجد المرموق للعالمة التجارية لل�شركة على كافة الأ�صعدة والم�ستويات ،وتتعهد ال�شركة بتقديم منتجات مبتكرة وخدمات متقدمة �صديقة للبيئة
ومواكبة الحتياجات المجتمع على النطاقين المحلي والإقليمي.

رؤيتنا
�أن نحتل مكانة ريادية ك�شركة كبرى لت�سويق الوقود ،باعتماد �أن�شطة اال�ستحواذ وبناء التحالفات وال�شراكات الإ�ستراتيجية من جهة،
وتوفير حلول في مجال الطاقة تت�سم بالتكامل والتنويع وت�سهم في نمو عوائدنا ،وارتقاء �سمعتنا ،وتعزيز ح�ضورنا.
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أعضاء مجلس اإلدارة

طريف محمد العوضي
طالل أحمد الخرس
م .جابر أحمد غضنفر
خالد صالح العسعوسي
أسعد أحمد السعد
عيسى إبراهيم الموسى
مشعل يعقوب العمر
هاني فواز عبدالرحمن
جابر محمد الهاجري

رئي�س مجل�س الإدارة
نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
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اإلدارة التنفيذية

طالل �أحمد الخر�س

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

�سالم خ�ضر الح�ساوي

نائب الرئيس
قطاع التسويق و المبيعات والعالقات العامة

م .عبدالأمير مال اهلل الجزاف

نائب الرئيس
قطاع العمليات والخدمات اللوجستية

هاني محمد القالف

م .جابر �أحمد غ�ضنفر

نائب الرئيس التنفيذي
قطاع المشاريع والخدمات الفنية المساندة

عبداهلل �إبراهيم �أ�شكناني

نائب الرئيس
قطاع إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

نائب الرئيس
قطاع تطوير األعمال

م .طه �أحمد الخر�س

�إيهاب جميل �إ�سحق

نائب الرئيس
قطاع الخدمات الفنية المساندة

نائب الرئيس
قطاع المالية والحسابات
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طريف محمد باقر العوضي

رئي�س مجل�س الإدارة

تقرير مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،
يسعدني باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة السور لتسويق الوقود
والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2016والتي من خاللها استطعنا تحقيق أدا ًء إيجابياً على الرغم من األثار
الجانبية االقتصادية الصعبة المتمثلة بتغيير أسعار المنتجات البترولية بنا ًء على قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في إجتماعه رقم
( )33/2016بتاريخ  ،01/08/2016والذي تم تنفيذه اعتبارا من . 01/09/2016
حيث أن عام  2016يعد عاماً إيجابياً في مسيرة شركة السور لتسويق الوقود ،الذي حققنا فيه وهلل الحمد العديد من اإلنجازات والنجاحات
تمثلت بإعادة إفتتاح ك ً
ال من محطة تعبئة الوقود بمنطقة حولي رقم ( )34في  4فبراير  2016ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة جليب الشيوخ
رقم ( )46في  31أكتوبر  ،2016حيث تم ادخال األنشطة الجديدة في المحطات (مركز الخدمة السريعة  -خدمة الغسل اآللي للسيارات
 مبنى السوق المركزي) .ونظراً الهتماننا الشديد بعمالئنا الكرام ،قامت شركة السور لتسويق الوقود بتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم حيثتم زيادة عدد المضخات في الجزر المحدثة ليصبح المجموع تسع مضخات وقود في محطة تعبئة الوقود بمنطقة حولي رقم ( ،)34وثماني
مضخات وقود في محطة تعبئة الوقود بمنطقة جليب الشيوخ رقم ( ،)46وذلك لتوفير جميع المنتجات البترولية ،إلى جانب إضافة منتج
الديزل في كال المحطتين لخدمة السيارات الصغيرة والناقالت الكبيرة.
ومن جانب أخر ،استكملت شركة السور لتسويق الوقود أعمال المرحلة الثانية من التحديث والتطوير في محطة تعبئة الوقود بمنطقة
الجهراء رقم ( )9لجزر منتجات البنزين وجزر منتج الديزل فض ً
ال عن البدء في أعمال إعادة البناء والتطوير للمرحلة الثالثة التي تشمل
محطة الغسل اآللي للسيارات ومحطة الغسيل اليدوي والخدمة السريعة للسيارات.
إنجازات الشركة لم تقف عند هذا الحد ،بل تخطتها وانتهت من تنفيذ المشاريع البيئية الخاصة بمحطات الوقود والتي تتضمن مشروع
نظام استرجاع األبخرة ومشروع صرف االنسكابات البترولية في كل من محطة تعبئة الوقود بمنطقة الجهراء رقم ( ،)9ومحطة تعبئة الوقود
بمنطقة القادسية رقم ( ،)22ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة الصليبخات رقم ( ،)27ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة الفحاحيل رقم (،)30
ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة حولي رقم ( ،)34ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة جليب الشيوخ رقم (.)46
لقد قامت شركة السور لتسويق الوقود بإعداد استراتيجية واضحة المسار تهدف إلى تطوير وتحديث خدماتها وأنشطتها ،واضعين مجموعة
من األهداف تخدم العمالء في المقام األول وتركز على تلبية متطلباتهم إذ نسعى نحو االستمرار في الريادة والتميز في كل ما نقدمه لخدمة
العمالء.
ً
كل ذلك ساهم في تحقيق أرباحا صافية للشركة خالل العام  2016بلغت قيمتها  3,400,805د.ك (فقط ثالثة ماليين وأربعمائة أالف
وثمانمائة وخمسة دينار كويتي ال غير) من إجمالي المبيعات التي تقدر بنحو  116,963,194د.ك (فقط مائة وستة عشر مليون وتسعمائة
وثالثة وستون ألف و مائة وأربعة وتسعون دينار كويتي ال غير) ،كما بلغت عائدات السهم ( )8.48فلساً وازدادت حقوق المساهمين للعام
 2016بنسبة  % 2.82حيــث بلغـــت  59,263,918د.ك (فقط تسعة وخمسون مليون و مائتان وثالثة وستون ألفا و وتسعمائة وثمانية عشر
دينار كويتي الغير) ،وتعكس هذه األرقام وضعاً مالياً جيداً ونتائج 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 اهلل ورعاه ،وإلى مقام سمو ولي العهد األمير الشيخ /نواف األحمد الجابر الصباح حفظه اهلل 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 لسنوات قادمة بإذن اهلل.
واهلل ولي التوفيق،،،

طريف محمد باقر العوضي

رئي�س مجل�س الإدارة
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اإلنــجــازات
تطوير وتحديث محطات الوقود:

• استكمال تنفيذ المشاريع البيئية الخاصة بمحطات الوقود والتي تتضمن
مشروع نظام إسترجاع األبخرة ومشروع صرف اإلنسكابات البترولية في المحطات
في كل من محطة تعبئة الوقود بمنطقة الجهراء رقم ( ،)9محطة تعبئة الوقود
بمنطقة القادسية رقم ( ،)22محطة تعبئة الوقود بمنطقة الصليبخات رقم (،)27
محطة تعبئة الوقود بمنطقة الفحاحيل رقم ( ،)30محطة تعبئة الوقود بمنطقة
حولي رقم ( )34ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة جليب الشيوخ رقم (.)46
• اإلنتهاء من تحديث وتطوير وإعادة بناء كل من محطة تعبئة الوقود
بمنطقة حولي رقم ( )34ومحطة تعبئة الوقود بمنطقة جليب الشيوخ رقم
( ،)46بحيث تتضمن كل محطة على مركز الخدمة السريعة للسيارات ومحطة
الغسل اآللي للسيارات باإلضافة لمبنى السوق المركزي ،كما تم زيادة عدد
المضخات في الجزر المحدثة ليصبح عددها  9مضخات وقود في محطة تعبئة
الوقود رقم ( )34وعدد  8مضخات وقود في محطة تعبئة الوقود رقم ()46
بجميع المنتجات البترولية لتخدم عدد أكبر من العمالء وكذلك إضافة منتج
الديزل في كال المحطتين لتخدم السيارات الصغيرة والكبيرة.
• اإلنتهاء من مشروع أعمال التحديث والتطوير في محطة تعبئة الوقود
بمنطقة الجهراء رقم ( )9للمرحلة الثانية لجزر منتجات البنزين وجزر منتج
الديزل والبدء في أعمال إعادة البناء والتطوير للمرحلة الثالثة والتي تشمل
منطقة الغسل اآللي للسيارات والخدمة السريعة للسيارات.
• تم تحديث وتطوير وإعادة بناء محطة تعبئة الوقود بمنطقة الفحيحيل
رقم ( )30حيث تضمنت المحطة على محطة الغسل اآللي للسيارات باإلضافه
لمبنى السوق المركزي  ،كما تم زيادة عدد المضخات في الجزر المحدثة ليصبح
عددها  4مضخات وقود بمختلف المنتجات لتخدم عدد أكبر من العمالء.
• تم تحديث محطة تعبئة الوقود بمنطقة القادسية رقم ( ،)22حيث تضمنت
محطة الغسل اآللي للسيارات مع غرفة إنتظار للعمالء وكذلك إضافة عدد 2
خزان وقود.
• التعاقد مع شركة العربة الدولية للمواد الغذائية ( )Trolleyالستثمار مبنى مركز
التسوق في محطتي التزود بالوقود بمنطقة الفحاحيل رقم ( )30ومنطقة حولي (.)34
• التعاقد مع شركة أوتو كويست لقطع غيار السيارات ( )Auto Questلتوفير
خدمة الصيانة السريعة للسيارات في محطة التزود بالوقود الكائنة بمنطقة
حولي رقم (.)34

• رعاية الرامية "سارة الحوال" خالل مشاركتها في بطولة آسيا للرماية في
الهند.
• رعاية برنامج البروتيجيز ( )The Protegesوهو برنامج مصمم للتأثير
إيجابيا على الشباب ودفعهم نحو تحقيق إمكاناتهم وطموحاتهم.
* تطوير المبيعات :
• ارتفاع عدد العمالء لبطاقات الدفع اآلجل وبطاقات الدفع المسبق بالمقارنة
مع سنة  2015بنسبة % 56.16
• ارتفاع نسبة مبيعات الدفع اآلجل وبطاقات الدفع المسبق بالمقارنة مع
سنة  2015بنسبة .18%
• تحديث وتطوير الموقع اإللكتروني لخدمة العمالء بطريقة أفضل.
• خالل عام  ،2016تم ابرام عقد بطاقات التزود بالوقود مع كل من المؤسسة
العامة للرعاية السكنية ووزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ووزارة التربية.

إنجازات قطاع العمليات والخدمات اللوجستية

• اجتياز تدقيق  COPمن قبل الجهة الرقابية الممثلة بشركة البترول الوطنية
الكويتية  KNPCلجميع محطات شركة السور لتسويق الوقود بتقدير مميز
عن العام السابق بنسب عالية تفوق الـ  90%وكثير من المحطات نسبة االجتياز
بها كانت . 99%
• تدريب وتثقيف جميع موجهين المحطات بجميع النوبات على تدقيق الـ
.COP
• تدريب عدد  6دفعات من الموجهين الجدد على إدارة وتشغيل محطات
الوقود (نظري – عملي)
• إصدار دليل تشغيل المحطات
• تطبيق نظام إعادة التدوير في المحطات من خالل وضع حاويات فصل
المخلفات (ورق – بالستك – معادن).
• نشر الوعي في جميع المحطات بما يخص تقنين استهالك الماء والكهرباء
• تحديث موجودات المحطات تماشياً مع متطلبات ال COP
• تكريم الموظفين المميزين في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية
• التخلص من النفايات الخطرة حسب اشتراطات الهيئة العامة للبيئة
• تحديث إجراءات التعامل مع الحوادث لسالمة الموظفين ومرتادي
المحطات
• إستخدام مواد غسيل صديقة للبيئة في محطات الغسل اآللي للسيارات
اإلنجازات التسويقية
• تبديل مولدات الكهرباء بمولدات جديدة صديقة للبيئة لتجنب التلوث
* المسؤولية االجتماعية :
الضوضائي.
• قدمت شركة السور لتسويق الوقود عرض خاص للموقع االلكترون ي � • zahتطوير نظام االقتراحات والشكاوي وإيصالها لإلدارة العليا مما أدى إلى نتائج
 hab.comالذي يجمع كل المذكرات الدراسية لجميع الجامعات في دولة إيجابية في مجال تطوير العمل .
الكويت دعما للشباب وترويجا لمنتجاتنا.
• رعاية الرامية "فرح اسماعيل" للمشاركة في الدورة التدريبية " • The Gunتوحيد الزي الرسمي لجميع العاملين في المحطات.
 ”Fire Arm Training Courseالمقامة في سريالنكا.
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• تنظيم دورات تدريبية تخصصية لعمال تعبئة الوقود على النقاط
السالمة والبيئة والصحة والجودة
• تطوير أداء السالمة والصحة والبيئة والجودة من خالل إنشاء سجل (المخاطر التالية:
خدمة العمالء .
أساسيات عمل بائع الوقود .
خطة الطوارئ .
مكافحة الحريق .
التعامل مع االنسكابات البترولية .

-1
المحتملة) وسجل (الجوانب البيئية) وتعميمها على كافة المحطات
• اعتماد النظام اإلكتروني للتعميم على موظفي الشركة وذلك لتقليل إستخدام -2
-3
الورق.
• تحديث إجراءات االستعداد واالستجابة للطوارئ لتشمل متطلبات الجهات -4
-5
الرقابية وتشمل مطفآت الحريق ونظام اإلنذار وغيرها
• تطبيق خطة تفتيش جميع المحطات بشكل ربع سنوي وبشكل شهري
• تم إصدار جوازات السالمة لكافة العاملين في المحطات بما فيهم المقاولين الخطط المستقبلية
• استكمال تنفيذ المشاريع البيئية في محطات تعبئة الوقود األخرى ضمن
والمستثمرين ،وذلك حسب جواز السالمة الحديث
• تدريب موظفي المبنى الرئيسي للشركة وموظفي أحد المحطات على عملية تحديث وتطوير المحطات بحسب الخطة الخمسية المعتمدة من قبل شركة
البترول الوطنية الكويتية.
اإلخالء الوهمي وتقييم خطة عملية التدريب
• تحديث وتطوير وإعادة بناء محطات الوقود في ك ًال من محطة وقود رقم
الموارد البشرية واإلدارية
( – )13سلوى ومحطة وقود رقم ( – )61المباركية/بيان.
• تم تحقيق نسبة التعيين في المحطات من العمالة الكويتية بنسبة  • 100%وفي الربع األخير من سنة  2017سيتم البدء بتحديث وتطوير ك ًال من محطة
لعام .2016
تعبئة الوقود رقم ( – )43طريق الشعيبة األدعمي ومحطة تعبئة الوقود رقم ()19
• تدريب عدد  80موظف من العمالة الوطنية حديثي التعيين ،وذلك بالتعاون – راس الزور ومحطة تعبئة الوقود ( – )108مدينة سعد العبدالله.
مع شركة تدريب معتمدة في برامج السالمة والصحة والبيئة حول مخاطر الحريق • استكمال أعمال البناء والتطوير لمحطة تعبئة الوقود الكائنة بمنطقة الجهراء
واإلسعافات األولية.
رقم ( )9للمرحلة الثالثة والتي تشمل محطتي الغسل اآللي للسيارات والغسيل
• بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة تم تنفيذ الخطة التدريبية اليدوي للسيارات.
لعام  2016لتأهيل الكوادر الوطنية حديثة التعيين تقنيا وإداريا على أعلى • المساهمة فى تخفيض المصروفات التشغيلية لشركة السور لتسويق الوقود
مستوى باالستعانة بأفضل الجهات التدريبية المعتمدة دوليا.
بالتنسيق مع االدارات المعنية.
• تدريب عدد  79موظف من الموجهين الجدد على إدارة وتشغيل محطات • التنسيق مع جميع ادارات الشركة وذلك لمتابعة مسار التطوير واالرتقاء
الوقود تدريبهم نظرياً وعملياً.
بمحطات الوقود ومحطات الغسل اآللي للسيارات التابعة لشركة السور
• استناداً إلى إحصائيات إدارة السالمة والصحة والبيئة والجودة ()SHEQ
• تنظيم دورات تدريبية تخصصية للموجهين على النقاط التالية:
بشأن الحوادث للسنوات الثالث الماضية ،نطمح لتقليل نسبة الحوادث مقارنة مع
 -1زيادة نسبة المبيعات .
العام السابق بنسبة ( 10%بلغ عدد الحوادث في العام  2016عدد  292حادث،
 -2تقنين نسبة الحوادث .
على أن ال يتعدى عدد الحوادث هذا العام  263حادث)
 -3تقنين إستهالك الماء والكهرباء .
• نظرا لزيادة نسبة حوادث صمام األمام ( )Safety Breakفي العام 2016
 -4التعامل مع اإلنسكابات البترولية .
بنسبة  21.7%مقارنة بالعام ( 2015عدد  147حادث سنة  2016مقارنة بـ 115
 -5خدمة العمالء .
حادث سنة  )2015نهدف لتقليل هذه النسبة المرتفعة لتكون نسبة التقليل 10%
 -6خطة الطوارئ .
مقارنة مع العام ( 2016أال تتجاوز حوادث صمام األمام ( )Safety Breakعدد
 -7مكافحة الحريق .
 132حادث) وذلك من خالل تدريب العمالة الجديدة
 -8التحكم والسيطرة على مخاطر العمل .
• االستمرار في سياسة تقليل استخدام الورق من خالل اعتماد نظام التعميم
اإللكتروني للمحطات وغيرها مما يساهم في تحقيق الهدف
• تنظيم دورات تدريبية تخصصية لرجال األمن في المحطات على • تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين بإصدار وتنفيذ إجراءات تصريح
النقاط التالية:
العمل
 -1خدمة العمالء .
• تفعيل دور وسائل التواصل االجتماعي في التعريف عن الشركة ونشر رسائل
 -2التعامل مع الحوادث .
التوعية في السالمة والصحة والبيئة والجودة
 -3التعامل مع االنسكابات البترولية .
• تطبيق كافة متطلبات تدقيق الجهة الرقابية في السالمة والصحة والبيئة
 -4زيادة نسبة المبيعات .
والجودة  HSEQ FICعلى محطات شركة السور لتسويق الوقود ،وتتم ترجمة
 -5تنظيم حركة المرور .
ذلك من خالل الحصول على نسبة ال تقل عن  90%في جميع شهادات تدقيق
 -6خطة الطوارئ .
المحطات ،وأن ال يقل متوسط جميع الشهادات عن 95%
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شكراً
لكم

كلمة شكر وعرفان
تتقدم �شركة ال�سور لت�سويق الوقود بجزيل ال�شكر وعظيم الإمتنان لجميع من
�ساهموا في تحقيق النجاح الذي حققته ال�شركة خالل ال�سنة المالية 2016
وبهذه المنا�سبة نقدم �أ�سمى �آيات العرفان �إلى مقام �صاحب ال�سمو �أمير
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد الجابر ال�صباح حفظه اهلل ورعاه ،على قيادته
الحكيمة لدولة الكويت ،ودعمه ال�سامي لإقت�صادنا المحلي وحر�صة الدائم
على تفعيل عجلة التنمية والتطوير.
كما نود �أن نتقدم بال�شكر والعرفان لكل من م�ؤ�س�سة البترول الكويتية و�شركة
البترول الوطنية الكويتية ،على كل ما قدموه لنا من م�ساعدة كريمة وم�شورة
م�ستمرة .كما نخ�ص بال�شكر الهيئة العامة للبيئة ،والإدارة العامة للإطفاء
في الكويت وبلدية الكويت.
و ي�سر �شركة ال�سور لت�سويق الوقود تقديم جزيل ال�شكر لجميع العاملين فيها
لوفائهم وحر�صهم الدائم وعملهم الد�ؤوب لن�صل و�إياهم لما حققته ال�شركة من
�إنجازات خالل العام الما�ضي.
فمن خالل �إلتزامهم وتعاونهم فيما بينهم ومع ال�شركة ،كان هذا النجاح وبهم
ت�ستمر ال�شركة بالتقدم والإزدهار والإنت�شار.
فلكم كل ال�شكر والتقدير على جهودكم ودعمكم المتوا�صل ،فنحن ننمو ونتطور
معكم وبكم...

�شركة ال�سور لت�سويق 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  2016/12/31وأنها شاملة كافة اجلوانب املالية للشركة
من بيانات ونتائج تشغيلية.

ايهاب جميل اسحق
نائب الرئيس لقطاع املالية واحلسابات

طالل أحمد اخلرس
نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة
البيانات المالية المجمعة
 31ديسمبر 2016
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
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 إليها معا ً
بـ"المجموعة") ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  31ديسمبر  2016وبيانات 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  31ديسمبر  2016وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا في
قسم "مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا ً لميثاق األخالقيات
المهنية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا
األخالقية األخرى وفقا ً لميثاق المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها
كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة
الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه
األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.

أ) انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة

كما في  31ديسمبر  ،2016سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  1,152,519دينار كويتي لشركاتها الزميلة كما
هو مفصح عنه في اإليضاح  .8ويعتبر اختبار انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة
جوهريا ً لتدقيقنا نظرا ً ألن تقييم المبالغ الممكن استردادها للشركات الزميلة يستند إلى القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا ً
التكاليف حتى البيع .يعتبر احتساب القيمة أثناء االستخدام أمرا ً معقدًا ويتطلب قيام اإلدارة بإصدار أحكام جوهرية .وتستند تقديرات
التدفقات النقدية المستقبلية إلى وجهات نظر اإلدارة حول المتغيرات مثل النمو في قطاع األعمال ذي الصلة والظروف االقتصادية
مثل النمو االقتصادي ومعدالت التضخم المتوقعة والعائد .إضافة إلى ذلك ،يتطلب احتساب القيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع إصدار
أحكام جوهرية من قبل اإلدارة .كما أن تقديرات القيمة العادلة تستند إلى وجهات نظر اإلدارة حول مضاعفات السوق المستقاة من
مجموعة شركات مماثلة ومراعاة العوامل النوعية والكمية المرتبطة بالقياس .بالتالي ،حددنا اختبار انخفاض قيمة الشركات
الزميلة كأحد أمور التدقيق الرئيسية.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

أ) انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة (تتمة)

قمنا بتقييم معرفة وخبرة إدارة المجموعة في إجراء مثل هذا التقييم .وتضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها:

-

تقييم مدى مالئمة أسلوب التقييم المستخدم ومراجعة االفتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة في تحديد القيمة
العادلة ناقصا ً التكلفة حتى البيع بما في ذلك مقارنة المدخالت األساسية مثل معدالت النمو ومعدالت الخصم بقطاع األعمال
ذي الصلة والتوقعات االقتصادية.
مطابقة التدفقات النقدية األساسية بالموازنات المعتمدة ومعدالت النمو ومعدالت الخصم المقدرة عن طريق مقارنتها
ب معلومات األطراف األخرى وعوامل المخاطر ذات الصلة وكذلك مراعاة الدقة التاريخية إلعداد الموازنات والتنبؤ
واستيعاب األسباب وراء خصائص النمو المستخدمة.
القيام أيضا بتقييم تحليل الحساسية الذي تم إجراؤه من قبل اإلدارة للتيقن من تأثير التغيرات المحتملة بصورة معقولة في
االفتراضات الرئيسية على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

قمنا أيضا ً بتقييم مدى مالئمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة فيما يتعلق بتلك االفتراضات والتي تم اإلفصاح عنها ضمن
اإليضاح  8حول البيانات المالية المجمعة.

ب) تقييم الموجودات المالية المتاحة للبيع واالنخفاض في قيمتها

كما في  31ديسمبر  ،2016كان لدى المجموعة موجودات مالية متاحة للبيع مدرجة بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القيمة .إن هذه
الموجودات المالية ليس لها سعر معلن في سوق نشط وال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق منها .في حالة إذا وجد دليل
موضوعي يتعلق بالموجودات المالية المتاحة للبيع والذي يشير إلى االنخفاض في قيمتها ،يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة
في بيان الدخل المجمع .ويعتبر تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة للموجودات المالية الفردية ذا
طبيعة تقديرية كما أنه يتضمن افتراضات مختلفة فيما يتعلق بالعوامل النوعية والكمية.
يعتبر تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة للموجودات المالية الفردية أحد أمور التدقيق الرئيسية.
قمنا أيضا ً بمراجعة تقييم المجموعة لما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة للموجودات المالية الفردية
والعوامل النوعية والكمية المستخدمة مثل األداء المالي للشركة المستثمر فيها بما في ذلك توزيعات األرباح والوضع المالي
والعمليات المالية والبيئة السوقية واالقتصادية للشركة المستثمر فيها .وأخيراً ،قمنا بتقييم مدى اكتمال ودقة اإلفصاحات المتعلقة
بالموجودات المالية المتاحة للبيع ضمن اإليضاح  10حول البيانات المالية المجمعة.

معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2016
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير
السنوي للمجموعة لسنة  ، 2016بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات حولها .لقد حصلنا على تقرير مجلس
إدا رة الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقبي
الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت
غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها.
وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استنادا ً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى
والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات ،فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب
إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
2
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة
ً
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن
أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن
الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسباً ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية
المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولين عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش
أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه
ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائ ًما باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ
األخطاء المادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على
القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكا ًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق .كما قمنا
بما يلي:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ
إجراءات التدقيق المالئمة لتلك الم خاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء
رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش
قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
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فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء
الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.



تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل
اإلدارة.



التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا
عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير ش ًكا جوهريا ً حول قدرة
المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن
نأخذ بعين االعتبار ،في تقرير مراقبي الحسابات ،اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في
حالة عدم مالئمة اإلفصاحا ت .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقبي الحسابات.
على الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ
االستمرارية.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)


تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت
البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.



الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي
حول البي انات المالية المجمعة .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة
ونتحمل المسؤولية كاملةً عن رأي التدقيق.

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة
بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.
نزود أيضًا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية ،ونبلغهم أيضًا
بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى التدابير ذات
الصلة ،متى كان ذلك مناسباً.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات
المالية المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور في تقرير مراقبي الحسابات
الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو ،في أحوال نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى أن أمرا ما
يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه م ن المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب
العامة له.
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيضا ً إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس
إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة
المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي
يتطلبها قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة
لهما ،وأنه قد أجري الجرد وفقا ً لألصول المرعية .حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم  1لسنة
 2016والئحته التنفيذية ،أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم والتعديالت الالحقة لهما ،خالل السنة المنتهية في
 31ديسمبر  2016على وجه قد يكون له تأثيرا ً ماديا ً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

د .سعود حمد الحميدي
سجل مراقبي الحسابات رقم  51فئة أ
من د .سعود حمد الحميدي وشركاه
عضو في بيكر تلي العالمية

وليد عبد هللا العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم  68فئة أ
من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ
 22مارس 2017
الكويت
4
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

بيان الدخل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاحات

المبيعات
تكلفة المبيعات
مصروفات تشغيل

21

116,963,194
)(104,503,018
)(7,813,067

104,560,363
)(92,034,618
)(6,754,096

4,647,109

5,771,649

2,846,993
243,520
150,206
206,740
)(1,152,519
)(2,377,641
)(901,021
)(53,758

2,096,089
880,179
370,420
)(745,634
130,476
)(2,770,151
)(984,799
)(357,998

─────────

مجمل الربح
إيرادات أخرى
أرباح محققة من بيع عقار استثماري
إيرادات تأجير
صافي إيرادات (خسائر) استثمار
حصة في نتائج شركات زميلة
خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة
مصروفات إدارية
تكلفة موظفين
مخصص انخفاض قيمة مدينين تجاريين

4
8

11

─────────

ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة
الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

─────────

─────────

3,609,629

4,390,231

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)(32,487
)(90,241
)(36,096
)(50,000

)(39,512
)(109,756
)(43,902
)(50,000

14

ربح السنة

─────────

3,400,805

ربحية السهم األساسية والمخففة

28

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

5

4,147,061

─────────

─────────

 8.48فلس
════════

 10.34فلس
════════

هذه المعلومات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٦تشكل جزءاً من
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26تشكل جزءا ً من هذه المعلومات المالية المجمعة.
5

─────────

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016
دينار كويتي

ربح السنة

3,400,805

─────────

إيرادات شاملة أخرى للسنة

2015
دينار كويتي
4,147,061

─────────

بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل المجمع:
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع

230,869

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

3,631,674

─────────
═════════

إن اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٦تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المجمعة.

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26تشكل جزءا ً من هذه المعلومات المالية المجمعة.
6

42,374

─────────

4,189,435

═════════
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

بيان المركز المالي المجمع
في  31ديسمبر 2016
إيضاحات

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقار ومعدات
موجودات غير ملموسة
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
موجودات مالية متاحة للبيع

6
7
9
8
10

موجودات متداولة
بضاعة
مدينون ومدفوعات مقدما ً
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع محددة األجل

11
12
13

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

17,368,991
13,623,422
4,422,873
2,027,787
15,655,366

14,748,792
14,368,768
4,453,072
3,329,963
12,469,092

──────────

──────────

──────────

──────────

656,254
6,947,600
65,280
12,022,073
────────
19,691,207

376,445
6,117,872
71,680
17,165,368
────────
23,731,365

53,098,439

──────────

مجموع الموجودات

72,789,646

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
أسهم خزينة
احتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
أرباح محتفظ بها

40,470,758
4,248,824
4,248,824
)(760,279
429,074
10,626,717

══════════

14
15
16
17

──────────

73,101,052

══════════

40,470,758
3,887,861
3,887,861
)(760,279
198,205
9,952,530

──────────

──────────

──────────

──────────

إجمالي حقوق الملكية

59,263,918

57,636,936

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

636,539

مطلوبات متداولة
دائنون ومصروفات مستحقة
قرض ألجل

──────────

──────────

12,889,189
-

14,029,327
1,000,000

18
19

434,789

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

إجمالي المطلوبات

13,525,728

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

72,789,646

طريف محمد باقر العوضي
(رئيس مجلس اإلدارة)

30

49,369,687

15,464,116
73,101,052

طالل أحمد الخرس
(نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي)

هذه المعلومات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٦تشكل جزءاً من
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26تشكل جزءا ً من هذه المعلومات المالية المجمعة.
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(مقفلة)

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة

دينار كويتي

احتياطي التغيرات
المتراكمة في القيمة
العادلة
دينار كويتي
أسهم
خزينة
دينار كويتي

احتياطي
اختياري
دينار كويتي

احتياطي
قانوني
دينار كويتي

رأس
المال
دينار كويتي

أرباح
محتفظ بها

المجموع
دينار كويتي

40,470,758
-

3,887,861
-

3,887,861
-

-

)(760,279
-

─────────

-

198,205
230,869

─────────

-

9,952,530
3,400,805
─────────

230,869

3,400,805

3,631,674

57,636,936
3,400,805
230,869
─────────

─────────

─────────

-

─────────

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

الرصيد في  1يناير 2016
ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى للسنة

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة
(إيضاح )14
المحول إلى االحتياطيات

───────
40,470,758
═══════

الرصيد في  31ديسمبر 2016

360,963
───────
4,248,824
═══════

360,963
───────
4,248,824
═══════

───────
)(760,279
═══════

───────
429,074
═══════

)(2,004,692
)(721,926
───────
10,626,717
═══════

الرصيد في  1يناير 2015
ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى للسنة

)(2,004,692
───────
59,263,918
═══════

38,543,579
-

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
إصدار أسهم منحة
المحول إلى االحتياطيات

الرصيد في  31ديسمبر 2015

─────────

3,448,838
-

1,927,179
───────
40,470,758
═══════

─────────

3,448,838
-

439,023
───────
3,887,861
═══════

─────────

)(760,279
-

439,023
───────
3,887,861
═══════

─────────

155,831
42,374

───────
)(760,279
═══════

─────────

8,610,694
4,147,061
-

42,374
───────
198,205
═══════

─────────

53,447,501
4,147,061
42,374
4,147,061
)(1,927,179
)(878,046
───────
9,952,530
═══════

─────────

4,189,435
───────
57,636,936
═══════

إن اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٦تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المجمعة.

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26تشكل جز ًءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة
الوطنية والزكاة.
تعديالت لمطابقة ربح السنة بصافي التدفقات النقدية:
أرباح محققة من بيع عقار استثماري
صافي (إيرادات) خسائر استثمار
حصة في نتائج شركات زميلة
خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة
استهالك وإطفاء
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص انخفاض قيمة مدينين تجاريين

4
6,7,9
11

3,559,629

4,340,231

)(150,206
)(206,740
1,152,519
1,721,263
211,301
53,758

)(880,179
745,634
)(130,476
1,432,332
101,516
357,998

─────────

6,341,524

──────────

5,967,056

التغيرات في رأس المال العامل:
بضاعة
مدينون ومدفوعات مقدما ً
دائنون ومصروفات مستحقة

)(279,809
)(883,486
)(1,040,814

)(17,581
)(103,495
)(13,996

التدفقات النقدية الناتجة من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مدفوعة
ضريبة دعم العمالة الوطنية مدفوعة
الزكاة مدفوعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

4,137,415
)(9,551
)(39,512
)(121,922
)(46,714
)(50,000

5,831,984
)(2,859
)(39,110
)(108,657
)(43,460
)(50,000

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

3,869,716

─────────

──────────

─────────

──────────

─────────

──────────

5,587,898

أنشطة االستثمار
شراء عقار ومعدات
حيازة استثمار في شركة زميلة
شراء موجودات مالية متاحة للبيع
متحصالت كجزء من تصفية قائمة وتوزيعات أرباح مستلمة من شركة
زميلة
متحصالت من بيع عقار استثماري
ودائع محددة األجل
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
إيرادات استثمار مستلمة

6
8

)(3,565,917
)(3,105,405

)(3,522,435
)(2,315,453
)(1,743,153

8

356,397
3,000,000

2,250,000
)(1,000,000

306,606

268,288
398,920

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار

)(3,008,319

)(5,663,833

)(1,000,000
)(2,004,692

1,000,000
-

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل

)(3,004,692

1,000,000

صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

)(2,143,295

924,065

النقد والنقد المعادل في  1يناير

6,165,368

─────────
─────────

أنشطة التمويل
قرض ألجل
سداد قرض ألجل
توزيعات أرباح نقدية

19

النقد والنقد المعادل في  31ديسمبر

32

إيضاحات

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

─────────
─────────

13

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26تشكل جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.

──────────
──────────

─────────
─────────

5,241,303

─────────

──────────

═════════

══════════

4,022,073

6,165,368

إن اإليضاحات المرفقة ً
من  ١إلى  ٢٦تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المجمعة.
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2016
1

معلومات حول الشركة
إن شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع"( .الشركة األم") هي شركة مساهمة كويتية تم تأسيسها بتاريخ  20مارس 2006
وبدأت مزاولة عملياتها بتاريخ  9مايو  .2006تم إدراج أسهم الشركة األم في سوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ  30يونيو
.2008
تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة للشركة األم وشركتها التابعة (يشار إليهما معا باسم "المجموعة") للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2016بموجب قرار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  6مارس  2017وتخضع لموافقة الجمعية
العمومية للمساهمين .لدى الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة األم صالحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد
إصدارها.
تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015من قبل مساهمي الشركة األم خالل الجمعية
العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ  26أبريل .2016
تضطلع المجموعة باألنشطة التالية وفقا ً للمادة رقم  5من النظام األساسي للشركة األم:
 حيازة وإنشاء و استئجار وتشغيل وصيانة محطات التزود بالوقود؛ إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة مراكز خدمة العمالء بتلك المحطات ،ولها أن تقدم في هذه المراكز كافة الخدمات التيتقدم للسيارات بما في ذلك تغيير الزيوت وغسيل السيارات وخدمات ورش الصيانة والتصليح والفحص الفني
للمركبات؛
 القدرة على التزويد بالوقود وتخزين الوقود؛ شحن منتجات البترول والمتاجرة فيها سواء أكانت سائبة أو بالتجزئة؛ شراء واستئجار وتملك وبيع األراضي والعقارات في المواقع المختلفة لغرض االلتزام بأنشطة الشركة؛ و استغالل الفوائض المالية من قبل المجموعة من خالل استثمارها في محافظ شركات وكيانات متخصصة.إن عنوان المكتب الرئيسي للشركة األم هو ص.ب  ،28396الصفاة ،13144 ،دولة الكويت.
إن الشركة األم هي شركة تابعة لشركة ألفا للطاقة ش.م.ك( .مقفلة) ("الشركة األم الكبرى").
تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم  1لسنة  2016في  24يناير  ،2016وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  1فبراير
 2016والذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات رقم  25لسنة  ،2012والتعديالت الالحقة له .وفقا ً للمادة رقم ( ،)5سوف يتم
تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتبارا ً من  26نوفمبر  ،2012تم إصدار الالئحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم  1لسنة
 2016في  12يوليو  2016وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ  17يوليو  2016والتي بموجبها تم إلغاء الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  25لسنة .2012

2.1

أساس اإلعداد
بيان االلتزام
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
أساس القياس
ً
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،كما تم تعديله إلعادة تقييم الموجودات المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المالية المتاحة للبيع وفقًا للقيمة العادلة.
العملة الرئيسية وعملة العرض
تم عرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئيسية للشركة األم.

33
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2016
2.2

التغيرات في السياسات المحاسبية
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة ،باستثناء
تطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري كما في  1يناير :2016

دورة التحسينات السنوية 2014-2012
تتضمن هذه التحسينات ما يلي:

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1مبادرة اإلفصاح

تعمل التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1على توضيح متطلبات معيار المحاسبة الدولي  1الحالية بدالً من تغييرها بشكل
ملحوظ .توضح التعديالت ما يلي:





متطلبات التأثير المادي في معيار المحاسبة الدولي 1
يجوز تقسيم البنود المحددة في بيان (بيانات) األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى وبيان المركز المالي
لدى الشركات المرونة فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية
يجب عرض الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة التي تتم المحاسبة عنها
باستخدام طريقة حقوق الملكية إجماالً كبند واحد وتصنيفها بين تلك البنود التي سيتم أو لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا
إلى بيان الدخل المجمع.

المعيار الدولي للتقارير المالية  7األدوات المالية :اإلفصاحات
عقود الخدمات

( )1يوضح التعديل أن عقد الخدمات الذي يتضمن أتعابًا يمكن أن يشكل مشاركة مستمرة في أصل مالي .وينبغي للمجموعة
تقييم طبيعة األتعاب والترتيب مقابل اإلرشادات المتعلقة بالمشاركة المستمرة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  7لكي يتم
تقييم ما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة أم ال .وينبغي أن يتم بأثر رجعي إجراء التقييم لما إذا كانت عقود الخدمات تشكل
مشاركة مستمرة .على الرغ م من ذلك ،قد ال تكون هناك حاجة لتقديم اإلفصاحات المطلوبة ألية فترة تبدأ قبل الفترة
السنوية التي تقوم فيها المجموعة بتطبيق التعديالت ألول مرة.
( )2تطبيق التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  7على البيانات المالية المجمعة.
يوضح التعديل أن متطلبات إفصاحات المقاصة ال تنطبق على البيانات المالية المجمعة ما لم تتضمن مثل هذه اإلفصاحات
تعديال جوهريًا على المعلومات المسجلة في أحدث تقرير سنوي .يسري هذا التعديل بأثر رجعي.

معيار المحاسبة الدولي  19مزايا الموظفين

يوضح التعديل أن عمق السوق لسندات الشركات عالية الجودة يتم تقييمه بناء على العملة المدرج بها االلتزام بدال من الدولة
التي يوجد بها االلتزام .عندما ال يتوفر سوق عميق لسندات الشركات عالية الجودة بتلك العملة ،يجب استخدام معدالت السندات
الحكومية .يجب تطبيق هذا التعديل بأثر مستقبلي.

معيار المحاسبة الدولي  34التقارير المالية المرحلية

يوضح التعديل أنه يجب إدراج اإلفصاحات المرحلية الالزمة إما في البيانات المالية المرحلية أو تضمينها في اإلشارات
المرجعية بين البيانات المالية المرحلية وفي أي موضع يتم فيها إدراجها ضمن التقرير المالي المرحلي (على سبيل المثال ،في
مالحظات اإلدارة أو تقرير المخاطر) .ويجب إتاحة المعلومات األخرى ضمن التقرير المالي المرحلي للمستخدمين استنادًا إلى
نفس األسس ونفس التوقيت المتبع في البيانات المالية المرحلية .يسري هذا التعديل بأثر رجعي.
ليس لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.

34

إضافة إلى ذلك  ،توضح التعديالت المتطلبات التي تنطبق عند عرض قيم اإلجمالي الفرعي اإلضافية في بيان المركز المالي
وبيانات (بيانات) األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى .ليس لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة.
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2016
2.3

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة .تعتزم المجموعة تطبيق
هذه المعايير عند سريانها.

المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية :التصنيف والقياس

في يوليو  ،2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية
الذي يحل محل معيار المحاسبة الدولي  39األدوات المالية :التحقق والقياس وكافة النسخ السابقة للمعيار الدولي للتقارير
المالية  .9يطرح المعيار الدولي للتقارير المالية  9كافة الجوانب الثالثة لمشروع المحاسبة عن األدوات المالية :التصنيف
والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التغطية .يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  9على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .باستثناء محاسبة التغطية ،ينبغي التطبيق بأثر رجعي ولكن ال يشترط تقديم
معلو مات المقارنة .بالنسبة لمحاسبة التغطية ،يتم تطبيق المتطلبات على أساس مستقبلي بشكل عام مع بعض االستثناءات
المحدودة .إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9سوف يكون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة
ولكن ليس من المتوقع أن يكون له تأثير جوهري على تصنيف وقياس المطلوبات المالية .تعتزم المجموعة تطبيق المعيار
الجديد في تاريخ السريان المطلوب .إن المجموعة بصدد تقييم تأثير هذا المعيار على البيانات المالية المجمعة للمجموعة عند
التطبيق.

المعيار الدولي للتقارير المالية  15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  15في مايو  2014ويقدم نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإليرادات
الناتجة من العقود مع العمالء .وبموجب هذا المعيار تتحقق اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها
أحقية فيه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل.
سوف يحل معيار اإليرادات الجديد محل كافة متطلبات تحقق اإليرادات الحالية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية .ويلزم
إما التطبيق الكامل أو المعدل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
تعمل المجموعة حاليا على تقييم تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية  15وتعتزم تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان
المطلوب.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة الدولي  : 28بيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر
وشركة زميلة أو شركة محاصة للمستثمر

تتناول التعديالت التعارض بين المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة الدولي  28في التعامل مع فقد السيطرة
على شركة تابعة عند بيعها أو مشاركتها مع شركة زميلة أو شركة محاصة .توضح التعديالت أنه يتم التحقق بالكامل للربح
أو الخسارة الناتجة من بيع أو مشاركة الموجودات التي تشكل أعماالً  -كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية - 3
فيما بين مستثمر وشركة زميلة أو شركة محاصة للمستثمر .على الرغم من ذلك ،في حالة أي ربح أو خسارة ناتجة من بيع أو
مشاركة الموجودات والتي ال تشكل أعماالً ،فيتم تحققها فقط في حدود حصص المستثمرين في الشركة الزميلة أو شركة
المحاصة .قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ السريان لهذه التعديالت بصورة غير محددة ولكن في حالة قيام
الشركة بالتطبيق المبكر للتعديالت يجب عليها التطبيق بأثر مستقبلي.

معيار المحاسبة الدولي  7مبادرة االفصاح -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 7
إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  7بيان التدفقات النقدية تعتبر جزء من مبادرة االفصاح الخاصة الصادرة من مجلس
معايير المحاسبة الدولية ،وتتطلب من المنشأة عرض افصاحات تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم التغيرات في المطلوبات
الناتجة من انشطة التمويل بما في ذلك كال من التغيرات الناتجة من التدفقات النقدية والتغييرات غير النقدية .عند التطبيق
المبدئي للتعديل ،ال يجب على المنشآت تقديم معلومات مقارنة للفترات السابقة .تسري هذه التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ
في او بعد  1يناير  2017مع السماح بالتطبيق المبكر .سيؤدي تطبيق التعديالت إلى عرض افصاحات اضافية من قبل
المجموعة.
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2.3

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)

المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود التأجير

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  16في يناير  2016ويحل محل معيار المحاسبة الدولي  17عقود التأجير ،وتفسير
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  -4تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير ،وتفسير لجنة التفسيرات
الدائمة  -15عقود التأجير التشغيلي -الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  -27تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل
قانوني لعقد التأجير .يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  16مبادئ التحقق والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأجير
ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي
طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي  .17يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجرين – المستأجرين للموجودات
شهرا أو أقل)
"منخفضة القيمة" (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية) وعقود التأجير قصيرة األجل (أي عقود التأجير لمدة 12
ً
وفي تار يخ بداية عقد التأجير ،يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات عقد التأجير (أي التزام عقد التأجير) وأصل يمثل الحق
في استخدام األصل األساسي خالل مدة عقد التأجير (أي األصل المرتبط بحق االستخدام) .ينبغي على المستأجرين القيام بشكل
منفصل بتسجيل مصروف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام.
كما ينبغي على المستأجرين إعادة قياس التزام عقد التأجير عند وقوع أحداث معينة (مثل التغير في مدة عقد التأجير والتغير
في مدفوعات التأجير المستقبلية الناتجة من التغير في معدالت أو مؤشرات السوق المستخدمة في تحديد تلك المدفوعات).
ويقوم المستأجر بصورة عامة بتسجيل مبلغ إعادة قياس التزام عقد التأجير كتعديل على األصل المرتبط بحق االستخدام.
لم يطرأ تغير جوهري على طريقة المحاسبة للمؤجرين طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  16عن طريقة المحاسبة المطبقة
حاليًا طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي  . 17سيواصل المؤجرون تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام مبدأ التصنيف نفسه الوارد
في معيار المحاسبة الدولي  17والتمييز بين نوعين من عقود التأجير :عقود التأجير التشغيلي وعقود التأجير التمويلي.
كما يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  16من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر تفصيالً وشمولية من تلك التي
يتم تقديمها طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي .17
يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  16على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019يسمح بالتطبيق المبكر
ولكن ليس قبل قيام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  .15ويستطيع المستأجر االختيار ما بين تطبيق المعيار إما
باستخدام طريقة التطبيق الكامل بأثر رجعي أو التطبيق المعدل بأثر رجعي .تسمح األحكام االنتقالية بالمعيار ببعض
اإلعفاءات.
في عام  ،2017تعتزم المجموعة تقييم التأثير المحتمل للمعيار الدولي للتقارير المالية  16على بياناتها المالية المجمعة.
2.4

أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة األم وشركتها التابعة كما في  31ديسمبر  .2016وتنشأ السيطرة عندما
تتعرض المجموعة أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على
التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.
وبصورة محددة ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
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سيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحاليةة علةى توجيةه األنشةطة ذات الصةلة
الخاصة بالشركة المستثمر فيها)؛
تعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.

بصورة عامة ،هناك افتراض بأن السيطرة تنشأ عن أغلبية حقوق التصويت .ولكي يتم دعم هذا االفتراض عندما تحتفظ
المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة
المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:
13

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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2.4

أساس التجميع (تتمة)
 الترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها،
 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تعيد المج موعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وقوع تغيرات في
واحد أو اكثر من عوامل السيطرة الثالثة .يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة
التابعة وتتوقف تلك السيطرة عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة.
يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في البيانات
المالية المجمعة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
تتعلق األر باح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة وبالحصص غير
المسيطرة حتى إن أدى ذلك األمر إلى رصيد عجز للحصص غير المسيطرة .يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس
فترة التقارير المالية للشركة األم بتاريخ التقارير المالية باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت
على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية للشركات التابعة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
يتم عند التجميع استبعاد كافة الموجودات والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات
والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة .يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،مع عدم
فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية في شركة تابعة ،بدون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات
والحصص غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم تحقق أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل المجمع .يتم
تحقق أي استثمار محتفظ به وفقًا للقيمة العادلة.
فيما يلي الشركة التابعة للمجموعة:

اسم الشركة

بلد
التأسيس

األنشطة
الرئيسية

شركة أدفانتج إلنشاء األسواق المركزية ش.م.ك( .مقفلة)*

الكويت

تشغيل األسواق
المركزية

حصة الملكية بنسبة
2015
2016
%96

%96

*حصة الملكية الفعلية هي بنسبة .)%100 :2015( %100
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تحقق اإليرادات
تتحقق اإليرادات عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوق منها
بصرف النظر عن موعد السداد .يتم قياس اإليرادات وفقا ً للقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق مع اخذ شروط السداد
المحددة تعاقديًا في االعتبار واستبعاد الضرائب أو الرسوم .تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير معينة لتحديد
ما إذا كانت تعمل كشركة أساسية أو كوكيل .وانتهت إلى أنها تعمل كشركة أساسية تعمل عن نفسها في جميع ترتيبات
إيراداتها.
يجب أيضا ً الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق اإليرادات.

بيع الوقود

تتحقق اإليرادات من بيع البضاعة عندما تنتقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية البضاعة إلى المشتري ،ويكون ذلك عادة ً عند
تسليم البضاعة.

تقديم خدمات

ً
محتمال ،ويمكن قياس
تتحقق اإليرادات من تقديم الخدمات إلى الحد الذي يكون فيه تدفق المنافع االقتصادية للمجموعة
اإليرادات بصورة موثوق منها.

إيرادات الفوائد

تتحقق إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وهو المعدل الذي يخصم بدقة المتحصالت النقدية
المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل المالي.

إيرادات توزيعات األرباح

تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق للمجموعة في استالم الدفعات ،ويكون ذلك عمو ًما عند موافقة المساهمين
على توزيعات األرباح.

إيرادات التأجير

تتحقق إيرادات التأجير من عقود التأجير التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى عقد التأجير ذي الصلة.
الضرائب

ضريبة دعم العمالة الوطنية

تحتسب الشركة األم ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا ً للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير المالية رقم  24لسنة 2006
بواقع  %2.5من ربح السنة الخاضع للضريبة .وفقا ً للقانون ،تم اقتطاع اإليرادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات
األرباح النقدية من الشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة.

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  %1وفقا ً لطريقة االحتساب المعدلة استناداً إلى قرار مجلس
إدارة المؤسسة ،الذي ينص على أن اإليرادات من الشركات الزميلة والشركات التابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
والمحول إلى االحتياطي القانوني يجب استبعادها من ربح السنة عند تحديد حصة المؤسسة.

الزكاة

تحتسب الزكاة بنسبة  %1من ربح الشركة األم وفقا ً لقرار وزارة المالية رقم .2007/58
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقار ومعدات
يدرج العقار والمعدات بالتكلفة بالصافي بعد االستهالك المتراكم أو/و خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
مباني على أرض مستأجرة
تركيبات ومعدات
أثاث وتركيبات
سيارات

 15سنة
 15-5سنة
 5-1سنوات
 5سنوات

تتم مراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للعقار والمعدات لتحديد أي انخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في
الظروف إلى أن القيمة المدرجة بالدفاتر لن يمكن استردادها .إذا وجد مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيمة المدرجة بالدفاتر
صا التكاليف
القيمة التي يمكن استردادها ،يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة التي يمكن استردادها والتي تمثل القيمة العادلة ناق ً
حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام ،أيهما أعلى.
يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود العقار والمعدات التي يتم المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم
شطب القيمة المدرجة بالدفاتر للجزء المستبدل .ويتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط عندما تحقق زيادة المنافع
االقتصادية المستقبلية لبند المعدات المتعلق بها .وتتحقق كافة المصروفات األخرى في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.
إن بند العقار والمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا ً يتم عدم تحققه عند البيع أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية
من استخدامه أو بيعه .تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم تحقق األصل (المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع
والقيمة المدرجة بالدفاتر لألصل) في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل.
يتم مراجعة القيمة التخريدية والعمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك لألصل في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على أساس
مستقبلي ،متى كان ذلك مناسبا ً.
موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم حيازتها بشكل منفصل عند التحقق المبدئي بالتكلفة .إن تكلفة الموجودات غير
الملموسة التي تم حيازتها ضمن دمج األعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ الحيازة .والحقا ً للتحقق المبدئي ،يتم إدراج
الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .ال يتم رسملة
الموجودات غير الملموسة التي يتم إنشاؤها داخلياً ،باستثناء تكاليف التطوير المرسملة ،وتحمل المصروفات في بيان الدخل
المجمع في السنة التي يتم فيها تكبد المصروفات.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة.

إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقييم
تلك الموجودات للتأكد فيما إذا انخفضت قيمتها إذا كان هنالك مؤشر على انخفاض قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء
للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في تاريخ كل تقارير مالية على األقل.

إن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل يتم
المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما هو مالئم ،حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية.
يتم إدراج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل المجمع في فئة المصروفات
المتوافقة مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها سنويًا لغرض تحديد انخفاض
القيمة سنويا ً إما على أساس إفرادي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد .يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة
ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويا للتأكد مما إذا كان تقييم األعمار االقتصادية كغير محددة ما زال مؤيداً وإن لم يكن
ذلك فإن التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي.
يتم قياس األرباح أو الخسائر من عدم تحقق أصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة بالدفاتر
لألصل وتدرج في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل.
17
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الشهرة

يتم قياس الشهرة مبدئيا ً بالتكلفة التي تمثل زيادة مجموع المقابل المحول والمبلغ المدرج للحصص غير المسيطرة عن صافي
الموجودات المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة .إذا كان هذا المقابل أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم
حيازتها ،يدرج الربح في بيان الدخل المجمع.
بعد التحقق المبدئي ،تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا ً أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة .لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم
توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال ،من تاريخ الحيازة ،إلى كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي من
المتوقع أن تستفيد من دمج األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى تلك
الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة ،يتم إدراج الشهرة المرتبطة
بالعمليات المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعمليات عند تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد العمليات .يتم قياس
الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.

متأخرات العقود

تقاس متأخرات العقود التي يتم حيازتها بصورة مستقلة بالتكلفة عند التحقق المبدئي .إن متأخرات العقود التي يتم حيازتها من
دمج األعمال لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة .يتم
احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة متأخرات العقود على أعمارها اإلنتاجية المقدرة ( 3سنوات).
تتم مراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر لمتأخرات العقود في كل تاريخ تقارير مالية لتحديد وجود أي مؤشر على االنخفاض في
القيمة .في حال وجود أي مؤشر ،يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع ،والتي تمثل الفرق بين القيمة
المدرجة بالدفاتر والقيمة الممكن استردادها لألصل.

حقوق التأجير

يتم قياس حقوق التأجير التي تم حيازتها عند التحقق المبدئي بالتكلفة .والحقا ً للتحقق المبدئي تدرج حقوق التأجير بالتكلفة ناقصا
أي إطفاء متراكم وخسائر متراكمة من انخفاض القيمة.
يتم إطفاء حقوق التأجير على مدى عمرها االقتصادي اإلنتاجي ( 30سنة) ويتم تقييم تلك الحقوق للتأكد فيما اذا كان هناك أي
مؤشر على احتمال انخفاض قيمتها .يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء لحقوق التأجير في نهاية كل سنة مالية على األقل .يتم
المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في األصل
بواسطة تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،كما هو مالئم ،ويتم التعامل معها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .يتم تحقق
مصروفات إطفاء حقوق التأجير في بيان الدخل المجمع.
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من عدم تحقق حق التأجير بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة بالدفاتر
للحق ويتم تسجيلها في بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق األصل.

ترخيص

يتم قياس الترخيص الذي تم حيازته بشكل منفصل بالتكلفة عند التحقق المبدئي .يدرج الترخيص الذي تم حيازته في دمج
األعمال والذي له عمر إنتاجي محدد بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة .يتم احتساب اإلطفاء
باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الترخيص على األعمار اإلنتاجية المقدرة لهذا الترخيص (والمقدرة بمدة  30سنة).

40

يتم مراجعة القيمة المدرجة بالدفاتر للترخيص في تاريخ كل تقارير مالية لغرض تحديد انخفاض القيمة ووجود مؤشر على
انخفاض القيمة .فإذا ما ظهر مثل هذا المؤشر ،يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل المجمع ،والتي تمثل الفرق
بين القيمة المدرجة بالدفاتر والقيمة الممكن استردادها لألصل.
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برمجيات

يتم قياس البرمجيات المشتراة بشكل منفصل بالتكلفة عند التحقق المبدئي .إن البرمجيات لها أعمار إنتاجية محددة وهي مدرجة
بالتكلفة ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

يتم احتساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة البرمجيات على األعمار اإلنتاجية لهذه البرمجيات المقدرة
بفترة  3سنوات .يتم تقييم القيمة المدرجة بالدفاتر للبرمجيات وتعديلها لغرض تحديد انخفاض القيمة عندما يوجد مؤشر بأنه قد
انخفضت قيمتها.
لغرض تقييم انخفاض القيمة ،يتم تجميع الموجودات عند أقل المستويات والتي يتوفر لها تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل.
استثمار في شركات زميلة
الشركة الزميلة هي منشأة يكون لدى المجموعة تأثير ملموس عليها .والتأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في قرارات
السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.
وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يسجل االستثمار في شركات زميلة مبدئيًا بالتكلفة .ويتم تعديل القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار
لكي يتم إدراج التغيرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة .يتم إدراج الشهرة
المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بصورة فردية لغرض تحديد
االنخفاض في القيمة.
يعكس بيان الدخل المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات تشغيل الشركة الزميلة .يتم عرض أي تغيير في اإليرادات
الشاملة األخرى لتلك ا لشركات المستثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك عند حدوث
تغيير تم إدراجه مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة ،تقيد المجموعة حصتها في أي تغيرات ويتم اإلفصاح عن هذه
الحصة ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية ،متى كان ذلك ممكنًا .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من
المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار الحصة في الشركة الزميلة.
تدرج حصة المجموعة في نتائج الشركة الزميلة كجزء من صافي خسائر االستثمارات المبين في مقدمة بيان الدخل المجمع.
يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة التقارير المالية للشركة األم وفي حالة وجود تاريخ تقارير مالية مختلف
لشركة زميلة بما ال يتجاوز ثالثة أشهر قبل تاريخ التقارير المالية للمجموعة يتم إجراء تعديالت لتأثيرات المعامالت أو
األحداث الجوهرية التي تقع بين ذلك التاريخ وتاريخ التقارير المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت لكي
تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك المطبقة من قبل المجموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري قيد خسارة انخفاض في القيمة إضافية الستثمار
المجموعة في الشركة الزميلة .تحدد المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في
قيمة االستثمار في الشركات الزميلة .في حالة وجود مثل هذا الدليل ،تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين
المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة بالدفاتر ثم يدرج كجزء من صافي خسائر االستثمار المبين في مقدمة
بيان الدخل المجمع.
عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثمار متبقي وفقا ً لقيمته العادلة .تدرج أي
فروق بين القيمة المدرجة بالدفاتر للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من
البيع في بيان الدخل المجمع.
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ً
تقاس العقارات االستثمارية مبدئيا بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة .تتضمن القيمة المدرجة بالدفاتر تكلفة استبدال جزء من
العقار االستثماري الحالي وقت تكبد التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحقق ويستثنى من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار
االستثماري.
الحقا ً للتحقق المبدئي ،يتم إدراج العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .العمر
المقدر للمباني هو  40سنة ويتم استهالكها على أساس القسط الثابت .ال تستهلك األراضي المقام عليها العقار.
يتم عدم تحقق العقارات االستثمارية عندما يتم بيعها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال
يتوقع أي منافع اقتصا دية مستقبلية من بيعه .يدرج الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة المدرجة بالدفاتر لألصل في بيان
الدخل المجمع في فترة عدم التحقق.
تتم التحويالت إلى أو من العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من عقار استثماري
إلى عقار يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للعقار بالنسبة للمحاسبة الالحقة تمثل تكلفة العقار في تاريخ التغيير في االستخدام.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على وجود انخفاض في قيمة األصل.
إذا ما ظهر مثل ذلك المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ
المقدر الممكن استرداده لهذا األصل .إن القيمة الممكن استردادها لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا ً
التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام ،أيهما أكبر ،ويتم تحديدها لكل أصل فردي ما لم يكن األصل منت ًجا لتدفقات نقدية
مستقلة بشكل كبير عن تلك التي تنتجها الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى .عندما تزيد القيمة المدرجة بالدفاتر
ألصل ما (أو وحدة إنتاج النقد) عن المبلغ الممكن استرداده ،يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن
استردادها.
عند تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة حتى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،يتم أخذ
المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار .في حالة عدم توفر مثل هذه المعامالت ،يتم استخدام نموذج تقييم مالئم.
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا ً لم تعد
موجودة أو قد انخفضت .فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير القيمة الممكن استردادها لألصل أو وحدة إنتاج النقد من قبل
المجموعة .ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقًا إال إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد
القيمة الممكن استردادها لألصل منذ تسجيل آخر خسارة النخفاض القيمة.
إن العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل المبلغ الممكن استرداده أو القيمة المدرجة بالدفاتر التي كان
ليتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة .يسجل هذا
العكس في بيان الدخل المجمع ما لم يكن األصل مدر ًجا بمبلغ معاد تقييمه وفي تلك الحالة تتم معاملة العكس كزيادة إعادة تقييم.
النقد والودائع قصيرة األجل
يتكون النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة
األجل ذات فترة استحقاق مدتها ثالثة أشهر أو أقل.
لغرض بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتكون النقد والنقد المعادل من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل كما
هو محدد أعاله.

42

بضاعة
تدرج البضاعة بالتك لفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل .تتضمن التكلفة سعر الشراء ورسوم االستيراد والنقل
والمناولة والتكاليف المباشرة األخرى .تحتسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هو
سعر البيع المقدر في السياق الطبيعي لألعمال ناقصا ً التكاليف المقدرة لإلتمام والتكاليف المقدرة الالزمة إلجراء البيع.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات المالية
تصنف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  39كـ "موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر" أو "محتفظ بها حتى االستحقاق" أو " مدينين وقرض " أو "موجودات مالية متاحة للبيع" متى كان ذلك
مناسبا .تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية عند التحقق المبدئي.
يتم تحقق كافة الموجودات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائدا ً تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرة ً إذا كانت الموجودات المالية
غير مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم األصل ضمن النطاق الزمني المحدد عموما ً من خالل اللوائح أو
األعراف السائدة في السوق (المشتريات بالطريقة االعتيادية) يتم تسجيلها في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه
المجموعة بشراء أو بيع األصل.
تشمل الموجودات المالية للمجموعة المدينين والموجودات المتاحة للبيع والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر.

القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي:

موجودات مالية متاحة للبيع

تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع األسهم وأوراق الدين المالية .إن االستثمارات في األسهم المصنفة كمتاحة للبيع هي
تلك الموجودات المالية غير المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة وال المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .إن أوراق الدين
المالية ضمن هذه الفئة هي تلك التي يُقصد االحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة والتي يمكن بيعها استجابة إلى الحاجة إلى
السيولة أو استجابة إلى التغيرات في ظروف السوق.

يتم تحقق الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئيًا بالتكلفة (بما في ذلك تكاليف المعاملة المتعلقة بحيازة االستثمار) وبعد القياس
المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحقا ً وفقا ً للقيمة العادلة ما لم يمكن تحديد القيمة العادلة بصورة موثوق
فيها .يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع كإيرادات شاملة أخرى في احتياطي التغير
المتراكم في القيمة العادلة حتى يتم عدم تحقق االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت تسجيل التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
في بيان الدخل المجمع أو عند تحديد وجود انخفاض في قيمته ،حيث يتم في ذلك الوقت تسجيل احتياطي التغير المتراكم في
القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع ضمن خسارة انخفاض قيمة استثمار وشطبه من احتياطي التغير المتراكم في القيمة
العادلة .إن االستثمارات التي يتعذر قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق منها يتم إدراجها بالتكلفة ناقصا ً خسائر انخفاض
القيمة ،إن وجدت.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة
وموجودات مالية مصنفة عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل .يُعاد قياس الموجودات المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر وفقا ً للقيمة العادلة مع إدراج كافة التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع.
وتسجل تكاليف المعامالت المتعلقة بحيازة الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
كمصروفات.
تصنف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها لغرض البيع في المستقبل القريب .يتم تسجيل األرباح
والخسائر من الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الدخل المجمع.
يمكن أن يتم تصنيف الموجودات المالية غير المحتفظ بها للمتاجرة عند التحقق المبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل فيما لو تم الوفاء بالمعايير التالية )1( :أن يستبعد التصنيف أو يقلل بدرجة كبيرة من المعاملة غير
المتماثلة التي قد تنتج عن قياس الموجودات أو تسجيل األرباح أو الخسائر عليها على أساس مختلف؛ أو ( )2أن تشكل
الموجودات جزءا من مجموعة الموجودات المالية التي يتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقا ً الستراتيجية
موثقة لالستثمار وإدارة المخاطر.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
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القياس الالحق (تتمة)
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة)

قامت المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (المحتفظ بها للمتاجرة) لتحديد ما
إذا كانت النية لبيعها في المستقبل القريب ما زالت مناسبة .عندما ال تتمكن المجموعة من المتاجرة في هذه الموجودات نتيجة
السوق غير النشط وتغير نية اإلدارة في بيع هذه الموجودات في المستقبل القريب بصورة جوهرية ،يمكن للمجموعة أن تعيد
تصنيفها في ظروف نادرة .تعتمد إعادة التصنيف إلى قروض ومدينين أو موجودات مالية متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى
االستحقاق على طبيعة األصل .إن هذا التقييم ليس له تأثير على أية موجودات مالية مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة عند التصنيف ،مع عدم إمكانية إعادة تصنيف هذه األدوات بعد التصنيف المبدئي.

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

صا المخصص لقاء أي مبالغ مشكوك في تحصيلها .يتم
يدرج المدينون واألرصدة المدينة األخرى بمبلغ الفاتورة األصلي ناق ً
ً
تقدير الديون المشكوك في تحصيلها عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمرا غير محتمل .تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

ً
أصال ماليًا أو مجموعة موجودات مالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن
قد تعرضت لالنخفاض في القيمة .تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة موجودات مالية فقط إذا ما توفر دليل موضوعي على
انخفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق المبدئي لألصل ("حدث خسارة" متكبدة) ويكون لحدث (أو
أحداث) الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية والذي يمكن
تقديره بصورة موثوق م نها .قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على مواجهة المقترض أو مجموعة المقترضين
لصعوبة مالية جوهرية ،أو تقصير أو تأخير في سداد الدفعات األساسية أو الفوائد أو احتمال إشهار إفالسهم أو الترتيبات
المالية األخرى وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاضًا يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل
التغيرات المرتبطة بالمتأخرات أو التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التأخير.

الموجودات المالية المتاحة للبيع

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على
استثمارا أو مجموعة استثمارات قد تعرضت لالنخفاض في القيمة.
أن
ً
في حالة االستثمارات في األسهم المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع ،يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي حدوث انخفاض
كبير أو متواصل في القيمة العادلة لالستثمار دون تكلفته .يتم تقييم االنخفاض "الكبير" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار
و"المتواصل" مقابل الفترة التي تنخفض فيها القيمة العادلة دون التكلفة األصلية .وإذا ما توفر أي دليل على انخفاض القيمة،
يتم شطب الخسائر المتراكمة – المقاسة بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أية خسائر من انخفاض قيمة
ذلك االستثمار والمدرجة سابقا ً في بيان الدخل المجمع  -من احتياطي القيمة العادلة مع إدراجها في بيان الدخل المجمع .إن
خسائر انخفاض القيمة من االستثمارات في األسهم ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل المجمع ،وتدرج الزيادات في القيمة
العادلة بعد خسارة انخفاض القيمة مباشرة ً في احتياطي التغير في القيمة العادلة.
المطلوبات المالية

التحقق المبدئي والقياس

تصنف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  39كـ "مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل" و"قروض وسلف" ،متى كان ذلك مناسبا ً .تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقق المبدئي.
تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرةً ،في حالة القرض ألجل والسلف.
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تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة قرض ألجل والدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى.
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القياس الالحق

يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي:

دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

يتم قيد المطلوبات عن مبال غ ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة او خدمات تم تسلمها ،سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد أو
لم تصدر.

قرض ألجل

بعد التحقق المبدئي ،يتم قياس القرض ألجل الذي يحمل فائدة الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية .تدرج
األرباح والخسائر في بيان ا لدخل المجمع عندما عدم تحقق المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلية .يتم
إحتساب التكلفة المطفأة مع األخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة عند الحيازة و األتعاب أو التكاليف التي تشكل جزء مكمل
لمعدل الفائدة الفعلية .ويتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلية ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل المجمع .وتدرج المبالغ التي
لم يتم سدادها من القرض ألجل ضمن " قرض ألجل".
عدم تحقق الموجودات والمطلوبات المالية
ال يتم تحقق األصل المالي (أو ما ينطبق عليه جز ًءا من األصل المالي أو جز ًءا من مجموعة موجودات مالية مماثلة) عندما:
ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل.
تحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ولكن تتحمل التزا ًما بدفع التدفقات النقدية المستلمة
بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما (أ) أن تقوم المجموعة بتحويل كافة
المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة
لألصل ولكنها فقدت السيطرة على هذا األصل.




عندما تقوم المجموعة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تدخل المجموعة في ترتيبات القبض والدفع ولم
تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو تحويل السيطرة على األصل ،يتحقق األصل
بمقدار استمرار سيطرة المجموعة على هذا األصل.
في تلك الحالة ،تقوم المجموعة أيضا َ بتسجيل االلتزام ذي الصلة .ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس
يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
يتم قياس السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة المدرجة بالدفاتر األصلية لذلك األصل أو الحد
األقصى للمقابل المطلوب سداده من المجموعة أيهما أقل.
يتم عدم تحقق التزام مالي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحية استحقاقه .عند
استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ،أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل
جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجديد ،ويدرج الفرق في القيمة
الدفتري ذات الصلة في بيان الدخل المجمع.
القيمة العادلة لألدوات المالية
تعرف القيمة العادلة بأنها المبلغ المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منتظمة بين اطراف في السوق
في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية:



البيع أو النقل في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
في حالة عدم وجود سوق رئيسي ،في السوق األكثر مالئمة لألصل أو االلتزام.

يجب وجود أمكانية وصول المجموعة إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
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يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام افتراضات من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير األصل
أو االلتزام ،بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لمصلحتهم الخاصة.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف وتتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت
المعروضة المالئمة إلى الحد األقصى وتقليل استخدام المدخالت غير المعروضة.
عند عدم امكانية قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي استنادا ً إلي األسعار
المعلنة في األسواق النشطة ،تقاس قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم تتضمن طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة
نسبة السعر للقيمة المدرجة بالدفاتر .تؤخذ مدخالت هذه األساليب من البيانات الملحوظة في األسواق متي أمكن ذلك ،و حال
عدم وجود جدوى لذلك ،فانه يتطلب درجه من الحكم من أجل تحديد القيمة العادلة .تتضمن األحكام اعتبارات المدخالت مثل
مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات .قد تؤثر التغيرات في االفتراضات عن هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة
لألدوات المالية .راجع االيضاح  26لالفصاحات االخرى.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي ي تم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية ضمن الجدول الهرمي
للقيمة العادلة ،والمبين كما يلي ،استناداً إلي أقل مستوي من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:




المستوى  - 1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
المستوى  - 2أساليب تقييم ملحوظة يكون بها أقل مستوي من المدخالت والذي يمثل تأثير جوهري على قياس القيمة
العادلة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
المستوى  – 3أساليب تقييم غير ملحوظة ال يكون بها أقل مستوي من المدخالت والذي يمثل تأثير جوهري على
قياس القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية على اساس متكرر ،تحدد المجموعة ما اذا كانت التحويالت قد
حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف ( استنادا ً إلى أقل مستوي من المدخالت ذو التأثير
الجوهري على القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقارير مالية.
إن تحليل القيمة العادلة لألدوات المالية والتفاصيل اإلضافية حول كيفية قياسها مبينة في إيضاح .26
القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
يتطلب تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات (مثل
االيجارات ،وقوائم المستأجرين وتدفق االيرادات المستقبلية والقيمة الرأسمالية للتركيبات والتجهيزات واآلالت والمكائن وأي
عوامل بيئة و إصالح العقار وحالته بشكل شامل) ومعدالت الخصم المطبقة على تلك الموجودات .إضافة إلى ذلك ،يتم أيضا ً
مراعاة مخاطر التطوير ( مثل مخاطر االنشاء والتأجير) عند تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد االنشاء .تستند
تلك التقديرات إلى ظروف السوق القائمة في تاريخ التقارير المالية.
مقاصة األدوات المالية
يتم إجراء مقاصة بي ن الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عندما يكون هناك
حق قانوني ملزم بمقاصة المبالغ المحققة وعندما تنوي المجموعة التسوية إما بصافي القيمة أو تحقيق الموجودات وتسوية
آن واحد.
االلتزامات في ٍ
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أسهم الخزينة
تشمل أسهم الخزينة األسهم المصدرة الخاصة بالشركة األم والتي أعيد حيازتها من قبل المجموعة ولكن لم يتم إعادة إصدارها
أو إلغائها بعد .تتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة .وبموجب هذه الطريقة ،يتم تحميل المتوسط المرجح
لتكلفة األسهم المعاد حيازتها على حساب مقابل ضمن حقوق الملكية .وعند إعادة إصدار أسهم الخزينة ،يتم إدراج األرباح في
حساب مقابل ضمن حقوق الملكية وهو "احتياطي أسهم الخزينة" غير القابل للتوزيع .يتم تحميل أية خسائر محققة على الحساب
نفسه وفقًا لرصيد االئتمان في ذلك الحساب .ويتم تحميل أية خسائر إضافية على األرباح المحتفظ بها يليها االحتياطي القانوني
واالختياري .وتستخدم أي أرباح محققة الحقا من بيع أسهم الخزينة أوال في مقاصة أي خسائر مسجلة سابقا في االحتياطيات
يليها االرباح المحتفظ بها ثم حساب احتياطي أسهم الخزينة .وال يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية على هذه األسهم .وإصدار
توزيعات أرباح األسهم يزيد من عدد أسهم الخزينة نسبيا ويقلل من متوسط التكلفة للسهم دون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم
الخزينة.
عقود التأجير
إن تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتمثل في أو يشتمل على عقد تأجير يعتمد على جوهر الترتيب ويتطلب تقيي ًما لما إذا كان الوفاء
بالترتيب يعتمد على استخدام أصل محدد أو مجموعة موجودات محددة أم ينقل الترتيب الحق في استخدام ذلك األصل.

المجموعة كمستأجر

إن عقود التأجير التي يحتفظ بموجبها المؤجر بكافة المخاطر والمزايا الهامة لملكية األصل كعقود تأجير تشغيلي .تسجل
مدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروفات في بيان الدخل المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير
باستثناء مدفوعات التأجير الطارئة التي تسجل كمصروفات عند وجودها.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تحتسب المجموعة مخصصا ً لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بموجب قانون العمل الكويتي .إن استحقاق هذه المكافأة يستند عادة
إلى الراتب النهائي للموظف وطول مدة الخدمة وإلى إتمام الحد األدنى من فترة الخدمة .إن التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم
تسجيلها كمصروفات مستحقة على مدى فترة الخدمة.
باإلضافة إلى ما سبق ،بالنسبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة أيضا ً بتقديم مساهمات إلى المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية تحتسب كنسبة من مرتبات الموظفين .إن التزامات المجموعة محددة بهذه المساهمات والتي تحمل كمصروفات عند
استحقاقها.
مخصصات
تقيد ا لمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية (قانونية أو استداللية) ناتجة عن أحداث وقعت من قبل ،كما أنه
من المحتمل أن تظهر الحاجة إلى تدفق الموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن قياسها بصورة موثوق فيها.
تقارير القطاعات
القطاع هو جزء يمك ن تمييزه من المجموعة ويعمل في أنشطة أعمال ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف .تستخدم إدارة
المجموعة قطاعات التشغيل لتوزيع الموارد وتقييم تماثل األداء مع التقارير الداخلية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي للعمليات
التشغيلية ومجلس اإلدارة .ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء –
متى كان ذلك مناسبا ً  -وإعداد تقارير حولها كقطاعات قابلة لرفع التقارير عنها.

47
25

شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع .وشركتها التابعة
(مقفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2016
2.5
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العمالت األجنبية
تعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم .تقوم كل شركة في المجموعة
بتحديد العملة الرئيسي ة لها ،كما يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام العملة الرئيسية .تستخدم
المجموعة الطريقة المباشرة للتجميع واختارت إعادة إدراج األرباح أو الخسائر التي تنشأ من استخدام هذه الطريقة.

)1

المعامالت واألرصدة

تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيا ً من قبل شركات المجموعة وفقا ً ألسعار الصرف الفورية للعملة الرئيسية
بتاريخ تأهل هذه المعامالت للتحقق ألول مرة.
ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بتاريخ التقارير المالية إلى العملة الرئيسية وفقا ً ألسعار الصرف
الفورية بذلك التاريخ.
ويتم إدراج الفروق الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في بيان الدخل المجمع باستثناء البنود النقدية المصنفة كجزء من
تغطية صافي استثمار المجموعة في شركة أجنبية .تسجل كافة الفروق في اإليرادات الشاملة األخرى حتى يتم بيع صافي
االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة تصنيف المبلغ المتراكم إلى بيان الدخل المجمع.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت
المبدئية .وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقا ً للقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما
في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم معاملة األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها
بالقيمة العادلة بالتوافق مع إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند (أي أن فروق التحويل للبنود
التي يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من قيمتها العادلة مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى أو بيان الدخل المجمع)
إن أي شهرة ناتجة من حيازة شركة أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة على القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات
والمطلوبات الناتجة من الحيازة يتم معاملتها كموجودات ومطلوبات للشركة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري في
تاريخ التقارير المالية.
مطلوبات طارئة
ال يتم إدراج المطلوبات الطارئة في البيانات المالية المجمعة ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر للموارد
المتضمنة لمنافع اقتصادية أمرا ً مستبعداً.
3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات
وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة في تاريخ
التقارير المالية والمبالغ المسجلة لإليرادات والمصروفات خالل فترة التقارير المالية .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك
التقديرات .استخدمت المجموعة األحكام والتقديرات بصورة رئيسية فيما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
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تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

قرارا عند حيازة الموجودات المالية لتحديد ما إذا كان يجب تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
تتخذ االدارة
ً
األرباح أو الخسائر أو موجودات مالية متاحة للبيع .تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية كمدرجة " بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر" إذا تم حيازتها بصفة أساسية لغرض تحقيق ربح على المدى القصير.
إن تصنيف االستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يعتمد على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه
االستثمارات .إذا لم يتم تصنيف هذه االستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متاحة وكانت التغيرات في القيمة
العادلة مدرجة كجزء من األرباح أو الخسائر في حسابات اإلدارة ،فإن هذه االستثمارات تصنف كموجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى كـ "موجودات مالية متاحة للبيع".

تقييم االستثمارات غير المسعرة

يستند تقييم األسهم غير مسعرة عادة ً إلى واحدة مما يلي:
معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة؛

القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة إلى حد كبير؛

مضاعف الربحية؛

مضاعفات السعر إلى القيمة المدرجة بالدفاتر ؛

التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة  ،أو

صافي الموجودات األساسية لالستثمار؛ أو

نماذج تقييم أخرى.

إن تحديد التدفقات النقدية ومضاعفات الربحية ومضاعفات السعر إلى القيمة المدرجة بالدفاتر وعوامل الخصم لألسهم غير
تقديرا جوهريًا.
المسعرة يتطلب
ً

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

تقوم المجموعة بمعاملة االستثمارات في األسهم المتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو
متواصل في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عند ظهور دليل موضوعي على انخفاض القيمة .إن عملية تحديد االنخفاض
"الكبير" أو "المتواصل" تتطلب أحكا ًما جوهرية .إضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بتقييم عوامل أخرى بما في ذلك التقلب
العادي في أسعار األسهم لألسهم المسعرة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم لألسهم غير المسعرة.

انخفاض قيمة المدينين التجاريين

يتم تقدير المبلغ الممكن تحصيله من األرصدة التجارية المدينة عندما يعد تحصيل كافة المبالغ بالكامل أمرا ً غير محتمل.
وبالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية ،يتم هذا التقدير على أساس إفرادي .يتم بصورة مجمعة تقييم المبالغ غير الجوهرية
والتي مر تاريخ استحقاقها دون تحصيلها ويتم احتساب مخصص لها حسب طول فترة التأخير استنادا ً إلى معدالت االسترداد
التاريخية.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يوجد انخفاض في قيمة األصل عندما تتجاوز القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل القيمة الممكن استردادها .والقيمة الممكن
استرداده ا هي صافي سعر البيع لألصل أو قيمته اثناء االستخدام أيها أعلى .وصافي سعر البيع هو المبلغ الذي يمكن الحصول
عليه من بيع األصل في معاملة ذات شروط تجارية بحتة .أما القيمة أثناء االستخدام فهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية التي من المتوقع أن تنشأ من االستخدام المستمر ألصل ما ومن بيعه في نهاية عمره اإلنتاجي .ويتم إجراء تقييم في
تاريخ كل بيان للمركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة األصل .في حالة توفر مثل هذا
الدليل ،يتم تسجيل أي خسائر انخفاض في القيمة في بيان الدخل المجمع.
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انخفاض قيمة العقار والمعدات

إن انخفاض قيمة العقار والمعدات قد يكون له تأثير كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية .تقيم اإلدارة انخفاض قيمة
العقار والمعدات في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة المدرجة بالدفاتر قد تكون غير قابلة
لالسترداد.
تتضمن العوامل التي تعتبر هامة والتي قد تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القيمة ما يلي:
انخفاض جوهري في قيمة السوق بما يتجاوز ما هو متوقع مع مرور الوقت أو االستخدام العادي.

تغيرات هامة في التكنولوجيا والبيئة التنظيمية.

دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء االقتصادي لألصل أسوأ ،أو سيكون أسوأ ،من المتوقع.


األعمار اإلنتاجية للعقار والمعدات

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للمعدات لغرض احتساب االستهالك .يتحدد هذا التقدير بعد احتساب االستخدام
المتوقع لألصل أو عوامل التآكل والتلف المادي من االستعمال .تراجع اإلدارة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً ويتم
تعديل مصروفات االستهالك المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة وغير المحددة

إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها
لتحديد ما إذا كان هناك دليل على ان األصل الملموس قد تنخفض قيمته .يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات غير
الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة مالية على األقل .إن التغيرات في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو
النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل يتم المحاسبة عنها من خالل تغيير فترة أو طريقة
اإلطفاء ،متى كان ذلك مناسبا ً ،حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية .ويتم إدراج مصروفات اإلطفاء للموجودات
غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في بيان الدخل المجمع حيث إن فئة المصروفات تتوافق مع وظيفة الموجودات
غير الملموسة.
تقديرا للقيمة أثناء
تقوم المجموعة على األقل مرة واحدة سنويا ً بتحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها .ويتطلب ذلك
ً
االستخدام لوحدات إنتاج النقد .كما أن تقدير القيمة أثناء االستخدام يتطلب من المجموعة إجراء تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل خصم مناسب الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

انخفاض قيمة شركة زميلة

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة مدى ضرورة تحقق أية خسارة انخفاض قيمة إضافية في استثمار
المجموعة في شركتها الزميلة  .تحدد المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض
قيمة االستثمار في الشركة الزميلة .وفي حالة وجود ذلك الدليل ،تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين
القيمة الممكن استردادها للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة بالدفاتر وتسجل الخسارة كـ " خسارة انخفاض قيمة استثمار في
شركة زميلة" في بيان الدخل المجمع.
4

صافي إيرادات (خسائر) استثمار

إيرادات فوائد
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع (إيضاح )10
خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات توزيعات أرباح

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

185,166
)(150,000
)(6,400
121,440

165,203
)(1,082,958
)(7,040
)(54,556
233,717

───────────

──────────

═══════════

══════════

150,206

50
28

)(745,634
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
كما في  31ديسمبر 2016
5

ربحية السهم األساسية والمخففة
تحتسب ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة
(باستثناء أسهم الخزينة) .تحتسب ربحية السهم المخففة عن طريق قسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم الخزينة) زائدا ً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة
األسهم العادية المحتملة المخففة إلى أسهم عادية .لم يكن لدى الشركة األم أي أسهم مخففة كما في  31ديسمبر.
فيما يلي المعلومات الالزمة لحساب ربحية السهم األساسية والمخففة استنادا ً إلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة ،ناقصا ً
أسهم الخزينة خالل السنة:

2016
ربح السنة (دينار كويتي)

3,400,805

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة (باستثناء أسهم الخزينة)

400,991,834

ربحية السهم األساسية والمخففة

 8.48فلس

2015
4,147,061

═══════════

═══════════

═══════════

═══════════

═══════════

═══════════

400,991,834
 10.34فلس

51
29
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عقار ومعدات

التكلفة:
في  1يناير 2016
إضافات
تحويالت

في  31ديسمبر 2016

االستهالك:
في  1يناير 2016
المحمل للسنة

في  31ديسمبر 2016

صافي القيمة المدرجة بالدفاتر:
في  31ديسمبر 2016

التكلفة:
في  1يناير 2015
إضافات
تحويالت

في  31ديسمبر 2015

االستهالك:
في  1يناير 2015
المحمل للسنة

في  31ديسمبر 2015

صافي القيمة المدرجة بالدفاتر:
في  31ديسمبر 2015

المجموع
دينار كويتي

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
دينار كويتي
سيارات
دينار كويتي

أثاث وتركيبات
دينار كويتي

تركيبات ومعدات
دينار كويتي

───────

مباني على أرض
مستأجرة
دينار كويتي

───────
───────

853,294

495,938
357,356

9,034,224

4,873,528
4,160,696

───────

───────

───────
───────

8,180,930

6,027,095

5,610,781
416,314

7,728,663

6,825,212
82,133
821,318

8,962,555
3,480,033
)(4,982,014
───────
───────

───────
───────

═══════

1,701,568

1,560,913

1,400,200
160,713

1,571,721

1,567,970
3,751
-

22,293,189
3,565,917
───────
───────

───────
───────

═══════

10,808

-

-

7,544,397
945,718

8,490,115

8,772,760
3,418,671
)(3,228,876

───────

7,460,574

═══════

18,770,754
3,522,435
───────

───────

17,368,991

───────
───────

───────

-

8,962,555

───────

───────

───────

-

8,962,555

7,544,397

6,894,817
649,580

22,293,189

───────

───────

15,111

48,813

37,478
11,335

63,924

63,924
-

───────
───────

───────
───────

═══════

2,199,051
2,674,477

───────

6,207,394
63,419
554,399

───────

───────

4,873,528

───────

───────

6,825,212
───────

5,372,587
238,194

7,460,574

───────

───────
───────
═══════

1,561,625
6,345
-

1,567,970

339,899
156,039

495,938

25,859,106

───────
───────
═══════

29,924
34,000
-

63,924

───────
───────

5,610,781

───────

1,155,769
244,431

───────
───────

4,377,590

167,770

26,446

26,562
10,916

───────
───────

═══════

1,214,431
═══════

1,400,200

═══════

═══════

37,478

═══════

═══════

14,748,792

تم إنشاء محطات التزود بالوقود على أرض مستأجرة من حكومة الكويت .تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تجديدات رئيسية وتحسينات جوهرية تم تنفيذها على محطات التزود بالوقود.
وبالرغم من مدة عقد التأجير المتعاقد عليها لألرض المستأجرة ،يتم إطفاء هذه األرض على مدى  30سنة استناداً إلى الممارسة المعتادة في الكويت لألراضي المماثلة .يتم تسجيل بعض
األراضي المستأجرة باسم أطراف ذات عالقة الذين أكدوا كتابة أن المجموعة هي المالك المستفيد من هذه األراضي المستأجرة.

تم توزيع مصروفات االستهالك بين مصروفات التشغيل بمبلغ  773,670دينار كويتي ( 394,233 :2015دينار كويتي) ومصروفات إدارية بمبلغ  172,048دينار كويتي (:2015
 255,347دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع.
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7

موجودات غير ملموسة

التكلفة:
في  1يناير 2016

في  31ديسمبر 2016

اإلطفاء:
في  1يناير 2016
المحمل للسنة

في  31ديسمبر 2016

صافي القيمة المدرجة بالدفاتر:
في  31ديسمبر 2016

التكلفة:
في  1يناير 2015

في  31ديسمبر 2015

اإلطفاء:
في  1يناير 2015
المحمل للسنة

في  31ديسمبر 2015

صافي القيمة المدرجة بالدفاتر:
في  31ديسمبر 2015

المجموع
دينار كويتي
21,942,793
───────
21,942,793
───────
7,574,025
745,346
───────
8,319,371
───────
13,623,422
═══════
21,942,793
───────
21,942,793
───────
6,828,635
745,390
───────
7,574,025
───────

برمجيات
دينار كويتي
363,494
───────
363,494
───────
311,758
51,582
───────
363,340
───────
155
═══════
363,494
───────
363,494
───────
260,132
51,626
───────
311,758
───────

ترخيص
دينار كويتي
1,725,128
───────
1,725,128
───────
555,876
57,504
───────
613,380
───────
1,111,748
═══════
1,725,128
───────
1,725,128
───────
498,372
57,504
───────
555,876
───────

حقوق تأجير
دينار كويتي
19,087,811
───────
19,087,811
───────
6,150,515
636,260
───────
6,786,775
───────
12,301,035
═══════
19,087,811
───────
19,087,811
───────
5,514,255
636,260
───────
6,150,515
───────

متأخرات عقود
دينار كويتي
555,877
───────
555,877
───────
555,876
───────
555,876
───────
1
═══════
555,877
───────
555,877
───────
555,876
───────
555,876
───────

الشهرة
دينار كويتي
210,483
───────
210,483
───────
───────
───────
210,483
═══════
210,483
───────
210,483
───────
───────
───────
210,483

════════

1

════════

12,937,296

════════

1,169,252

════════

51,736

═══════

14,368,768

════════

تم توزيع مصروفات اإلطفاء بين مصروفات التشغيل بمبلغ  693,764دينار كويتي ( 693,764 :2015دينار كويتي) والمصروفات اإلدارية بمبلغ  51,582دينار كويتي (51,626 :2015
دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع.
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استثمار في شركات زميلة
فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة:

اسم الشركة

بلد التأسيس

شركة ميتلكس للطاقة ش.م.ك( .مقفلة)
شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية ش.م.ك.ع.

الكويت
الكويت

حصة الملكية الفعلية
2015
2016

النشاط الرئيسي
مقاوالت قطاع النفط
أنشطة التجارة العامة

فيما يلي الحركة في االستثمار في شركات زميلة خالل السنة:

%35
%26.9

%35
%26.9

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

القيمة المدرجة بالدفاتر في  1يناير
حيازة استثمار في شركة زميلة
حصة في نتائج شركات زميلة (إيضاح )4
توزيعات أرباح مستلمة
متحصالت كجزء من تصفية قائمة لشركة زميلة *
خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة **

3,329,963
206,740
)(44,897
)(311,500
)(1,152,519

884,034
2,315,453
130,476
-

القيمة المدرجة بالدفاتر في  31ديسمبر

2,027,787

──────────

──────────

══════════

══════════

3,329,963

* قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016باستالم متحصالت كجزء من التصفية القائمة لشركتها الزميلة
" شركة ميتلكس للطاقة ش.م.ك( .مقفلة)" في شكل نقد بمبلغ  311,500دينار كويتي.
** خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016قامت المجموعة بتقييم مدى امكانية استرداد استثمارها في الشركات الزميلة.
وبالتالي ،سجلت المجموعة انخفاض في القيمة بإجمالي مبلغ 1,152,519دينار كويتي ( 31ديسمبر  :2015ال شيء) في بيان
الدخل المجمع ،كما يلي:
أ) شركة ميتلكس للطاقة ش.م.ك( .مقفلة)
قامت المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة كفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة
بالدفاتر وقامت بتسجيل الخسارة كـ "خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة" في بيان الدخل المجمع بمبلغ
 572,534دينار كويتي ( :2015ال شيء) .يمثل المبلغ الممكن استرداده القيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع .تستند القيمة
العادلة ناقصا تكلفة البيع إلى القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات االساسية للشركات الزميلة.
ب) شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية ش.م.ك.ع.
قامت المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة كفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة
بالدفاتر وقامت بتسجيل الخسارة كـ "خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة" في بيان الدخل المجمع بمبلغ
 579,985دينار كويتي ( :2015ال شيء) .يمثل المبلغ الممكن استرداده القيمة أثناء االستخدام والتي يتم تحديدها بتقدير
حصتها في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي من المتوقع أن يتم انتاجها من قبل الشركة الزميلة ،بما
في ذلك التدفقات النقدية من عمليات الشركة الزميلة والمتحصالت من البيع النهائي لالستثمار .يتم استخدام المعدالت
التالية من قبل المجموعة:
%13.14
%21.62
%3

معدالت الخصم
متوسط معدل النمو السنوي المتوقع لصافي الربح
معدل النمو النهائي

إن احتساب القيمة أثناء االستخدام يمثل حساسية بالنسبة لمتوسط معدل النمو السنوي المتوقع لصافي ربح الشركة الزميلة بعد
معدل الخصم ومعدل النمو النهائي.
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استثمار في شركات زميلة (تتمة)
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وشركتها التابعة
ش.م.ك.ع .وشركتها
الوقود ش.م.ك.ع.
لتسويق الوقود
السور لتسويق
شركة السور
شركة
التابعة
(مقفلة)

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
استثمار في شركات زميلة
8
معدل الخصم
الزميلة:الحالي للمخاطر الخاصة بالشركة الزميلة الواقعة في دولة الكويت والمتخصصة في مجال
تقييم السوق
الخصم
يليمعدل
يعكس
الشركات
تفاصيل
فيما
انتاج المواد الغذائية .تم تقدير مع دل الخصم استنادا إلى متوسط نسبة التكلفة المرجحة لراس المال في القطاع االستهالكي
الفعلية التي
الملكيةالزميلة
بالشركة
المحدد على أساس ما قبل الضريبة .كما تم تعديل هذا المعدل لكي يعكس تقييم السوق ألية مخاطر تتعلق حصة
سوق رأس
في
مدرجة
تقديراتها المستقبلية للتدفقات النقدية بعد معدل الخصم المالئم نظرا ً ألن الشركة الزميلة ليست
اسمتعديل
تم
الشركة
2015
2016
بلد التأسيس النشاط الرئيسي
المال.
(مقفلة)

شركة
(مقفلة)لصافي الربح
ش.م.ك.المتوقع
للطاقةالسنوي
ميتلكس النمو
متوسط معدل
ش.م.ك.ع.
الغذائية
للصناعات
المتحدة
المجموعة
شركة
فيما يلي برنامج االعمال االستراتيجية للشركة الزميلة:

الكويت
الكويت

مقاوالت قطاع النفط
أنشطة التجارة العامة

جديدة.
افتتاحفيأفرع
على زيادة
فيمايلي العمل
زميلة خالل السنة:
شركات
االستثمار
الحركة في
 التوصل إلى اسوق محتملة جديدة (في دول مجلس التعاون الخليجي).

%35
%26.9

%35
%26.9

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2016

2015

══════════

══════════

الحساسية للتغيرات في االفتراضات
أثناء في 1
بالدفاتر
المدرجة
القيمة
884,034
3,329,963
ينايريمثل حساسية لالفتراضات التالية:
االستخدام
القيمة
احتساب
إن
حيازة استثمار في شركة زميلة
2,315,453
التأثير على المبلغ
التغيرات في
130,476
206,740
الممكن استرداده
حصة في نتائج شركات زميلة (إيضاح  )4االفتراضات
توزيعات أرباح مستلمة
)(44,897
دينار كويتي
%
متحصالت كجزء من تصفية قائمة لشركة زميلة *
)(311,500
معدل الخصم -بنسبة %1
تؤدي الزيادة في
خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة **
)(1,152,519
──────────
──────────
في القيمة
إلى زيادة االنخفاض
معدل الخصم
)(197,179
+ 1%
متوسط معدل النمو
يؤدي التراجع في
القيمة المدرجة بالدفاتر في  31ديسمبر
3,329,963
2,027,787
══════════
══════════الربح على مدى 5
السنوي المتوقع لصافي
متوسط معدل النمو السنوي المتوقع
سنوات بنسبة  %1إلى زيادة االنخفاض في
القيمةكجزء من التصفية القائمة لشركتها الزميلة
باستالم متحصالت
2016
ديسمبر
31
في
المنتهية
خالل 5السنة
المجموعة
سنوات
على مدى
قامت الربح
*لصافي
)(20,278
- 1%
كويتي.
دينار
311,500
بمبلغ
نقد
شكل
في
"
(مقفلة)
ش.م.ك.
للطاقة
ميتلكس
شركة
"
يؤدي التراجع في معدل النمو النهائي بنسبة
 %1إلى زيادة االنخفاض في القيمة
معدل النمو النهائي
)(137,743
-1%
** خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016قامت المجموعة بتقييم مدى امكانية استرداد استثمارها في الشركات الزميلة.
خالل
محتفظ به
كويتي)
 31دينار
2,315,453
:2015
مبلغ كويتي (
بإجماليدينار
2,027,787
مبلغ
المجموعة زميلة ب
في شركات
االستثمار
إن
شيء)منفي بيان
 :2015ال
ديسمبر
دينار كويتي (
1,152,519
في القيمة
انخفاض
سجلت
وبالتالي،
الشركة األم لدى طرف ذي عالقة (إيضاح .)21
قبل
من
تدار
محفظة
الدخل المجمع ،كما يلي:
يوضح الجدول التالي مخلص المعلومات المجمعة للشركات الزميلة للمجموعة ،حيث أن كافة الشركات الزميلة ليست مادية
ميتلكس للطاقة ش.م.ك( .مقفلة)
أ)بشكلشركة
إفرادي:
قامت المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة كفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة
الخسارة كـ "خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة" في بيان الدخل المجمع بمبلغ
بيان وقامت
بالدفاتر
بتسجيلالمجمع:
المركز المالي
ملخص
 572,534دينار كويتي ( :2015ال شيء) .يمثل المبلغ الممكن استرداده القيمة العادلة ناقصا ً تكلفة البيع .تستند القيمة
العادلة ناقصا تكلفة البيع إلى القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات االساسية للشركات الزميلة .ألف دينار كويتي
موجودات
شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية ش.م.ك.ع.
ب)
مطلوبات
قامت المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة كفرق بين المبلغ الممكن
────────── ──────────
 8,314,263بمبلغ
بالدفاتركيةوقامت بتسجيل الخسارة كـ "خسارة انخفاض قيمة استثمار في شركات زميلة" في بيان الدخل المجمع
حقوق المل
5,542,842
بتقدير
والتي يتم تحديدها
 579,985دينار كويتي ( :2015ال شيء) .يمثل المبلغ الممكن استرداده القيمة أثناء االستخدام
══════════
══════════
الزميلة ،بما
2,027,787قبل الشركة
بالدفاترللتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي من المتوقع أن يتم انتاجها من
المدرجةالحالية
االستثمارفي القيمة
قيمة حصتها
3,329,963
══════════
══════════
المعدالت
يتم استخدام
في ذلك التدفقات النقدية من عمليات الشركة الزميلة والمتحصالت من البيع النهائي لالستثمار.
الدخل المجمع:
ملخص
المجموعة:
بيانمن قبل
التالية
إيرادات
8,113,337
8,023,104
%13.14
معدالت الخصم
مصروفات
)(7,628,728
)(7,255,238
%
21.62
الربح
لصافي
المتوقع
السنوي
النمو
متوسط معدل
────────── ──────────
%3
السنة النمو النهائي
ربح معدل
484,609
767,866
13,932,828
9,288,552
)(5,618,565
)(3,745,710
استرداده للشركة الزميلة وقيمتها المدرجة

ربح السنة
القيمةفي
المجموعة
حصة
206,740
لصافي ربح
االستخدام يمثل حساسية بالنسبة لمتوسط معدل النمو السنوي المتوقع
أثناء
احتساب
إن
معدل الخصم ومعدل النمو النهائي.

══════════

8

استثمار في شركات زميلة (تتمة)
32
33

130,476
الزميلة
الشركة

بعد

══════════
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
9

عقارات استثمارية
التكلفة:
في  1يناير 2016
في  31ديسمبر 2016
االستهالك:
في  1يناير 2016
المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2016
صافي القيمة المدرجة بالدفاتر:
في  31ديسمبر 2016
التكلفة:
في  1يناير 2015
استبعادات
في  31ديسمبر 2015
االستهالك:
في  1يناير 2015
المحمل للسنة
المتعلق باالستعادات
في  31ديسمبر 2015
صافي القيمة المدرجة بالدفاتر:
في  31ديسمبر 2015

أرض ملك حر
دينار كويتي

مباني
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

3,474,033
─────────
3,474,033
─────────

1,208,000
─────────
1,208,000
─────────

4,682,033
─────────
4,682,033
─────────

─────────
─────────

228,961
30,199
─────────
259,160
─────────

228,961
30,199
─────────
259,160
─────────

3,474,033
═════════

948,840
═════════

4,422,873
═════════

4,479,233
)(1,005,200
────────
3,474,033
─────────

1,590,000
)(382,000
────────
1,208,000
─────────

6,069,233
)(1,387,200
────────
4,682,033
─────────

────────
─────────

208,978
37,362
)(17,379
────────
228,961
─────────

208,978
37,362
)(17,379
────────
228,961
─────────

3,474,033
═════════

979,039
═════════

4,453,072
═════════

* كما في  31ديسمبر  ،2016كانت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بمبلغ  5,483,000دينار كويتي (:2015
 5,207,000دينار كويتي).
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية استنادًا إلى تقييمات تم الحصول عليها من اثنين من المقيمين المستقلين
المتخصصين في تقييم هذه األنواع من العقارات االستثمارية .أحد هذين المقيمين هو بنك محلي.
استخدم المقيمين الطريقة التالية:
 يتم تقييم العقارات المطورة التي تدر إيرادات تأجير باستخدام طريقة رسملة االيرادات مع افتراض شغل العقار بشكل
كامل.
يتم اعتبار العقارات االستثمارية ضمن المستوى  3من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة ولم تكن هناك أية تحويالت بين
المستوى  1والمستوى  2لقياسات القيمة العادلة ولم يتم إجراء أي تحويل داخل أو خارج المستوى  3لقياسات القيمة العادلة.
يتم تسجيل العقارات االستثمارية بإجمالي مبلغ  2,669,473دينار كويتي ( 2,669,473 :2015دينار كويتي) باسم طرف ذي
عالقة (إيضاح  )21والذي أكد كتابة أن المجموعة هي المالك المستفيد لهذه العقارات.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
10

موجودات مالية متاحة للبيع

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

محافظ مدارة (أسهم محلية)
أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة

1,473,178
14,182,188
─────────
15,655,366
═════════

1,202,708
11,266,384
─────────
12,469,092
═════════

كما في  31ديسمبر  ،2016تم إدراج األسهم غير المسعرة بمبلغ  14,182,188دينار كويتي ( 11,266,384 :2015دينار
كويتي) بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القيمة .قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لهذه االستثمارات لتحديد ما إذا كانت قد تعرضت
هذه االستثمارات لالنخفاض في القيمة ،وبالتالي تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  150,000دينار كويتي (:2015
 1,082,958دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016إيضاح .)4
إن الموجودات المالية المتاحة للبيع بإجمالي مبلغ  15,655,366دينار كويتي ( 12,469,092 :2015دينار كويتي) محتفظ به
من خالل محفظة تدار من قبل الشركة األم لدى طرف ذي عالقة (إيضاح .)21
يبين اإليضاح  26الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها من خالل اساليب التقييم.
11

مدينون ومدفوعات مقدما ً

مدينون تجاريون
دفعة مقد ًما لشراء عقارات استثمارية
مصروفات مدفوعة مقدما ً
مدينون آخرون

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

3,847,530
2,611,021
334,865
154,184

2,943,872
2,651,490
343,022
179,488

─────────

─────────

═════════

═════════

6,947,600

6,117,872

كما في  31ديسمبر  ،2016تعرضت األرصدة التجارية المدينة بمبلغ  502,286دينار كويتي ( 448,528 :2015دينار
كويتي) لالنخفاض في القيمة وتم احتساب مخصص لها بالكامل.
إن الحركات في مخصص انخفاض القيمة لألرصدة التجارية المدينة كانت كما يلي:

الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل السنة

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

448,528
53,758

90,530
357,998

──────────

──────────

══════════

══════════

502,286
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
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11

مدينون ومدفوعات مقدما ً
كما في  31ديسمبر ،كان تقادم األرصدة التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها كما يلي:

المجموع
دينار كويتي

60- 30
يوماً
دينار كويتي

متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة
120 - 90
90 - 60
يوماً
يوماً
دينار كويتي
دينار كويتي

أكثر من 120
يوماً
دينار كويتي

2016

3,847,530

2,170,492

817,018

638,208

221,812

2015

2,943,872

1,551,772

478,260

401,734

512,106

إن األرصدة المدينة متأخرة السداد في تاريخ التقارير المالية ولم تحتسب المجموعة مخصص لها حيث لم يكن هناك تغيير
جوهري في الجودة االئتمانية وال تزال المبالغ تعتبر قابلة لالسترداد .ال تحتفظ المجموعة بضمان على هذه األرصدة.
12

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة:

محفظة مدارة (أسهم محلية مسعرة)

2016
دينار كويتي
65,280

═════════

2015
دينار كويتي
71,680

═════════

إن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بإجمالي مبلغ  65,280دينار كويتي (:2015
 71,680دينار كويتي) محتفظ به من خالل محفظة تدار من الشركة األم لدى طرف ذي عالقة (إيضاح .)21
يبين اإليضاح  26الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها من خالل اساليب التقييم.
13

النقد والنقد المعادل
يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع محددة األجل المدرجة في بيان التدفقات النقدية المجمع مبالغ بيان المركز المالي
المجمع التالية:
2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

النقد
األرصدة لدى البنوك
ودائع محددة األجل

21,292
4,000,781
8,000,000

90,076
6,075,292
11,000,000

ودائع محددة األجل (تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ البدء)

12,022,073
)(8,000,000

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

4,022,073

17,165,368
)(11,000,000
6,165,368

تم إيداع الودائع محددة األجل لدى بنوك محلية وهي مدرجة بالدينار الكويتي وتحمل معدل فائدة فعلي بنسبة :2015( %2.48
 )%1.88سنويا.
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رأس المال وتوزيعات األرباح النقدية وأسهم المنحة

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
2015
2016
دينار كويتي
دينار كويتي

 404,707,581سهم ( )404,707,581 :2015بقيمة
 100فلس للسهم مدفوع نقداً وإصدار أسهم المنحة

40,470,758
════════

40,470,758
════════

توزيعات األرباح النقدية وأسهم المنحة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

وافقت الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  26أبريل  2016على توزيع أرباح نقدية بنسبة  %5من القيمة االسمية للسهم
بواقع  5فلس لكل سهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  :2014( 2015ال شيء).
اقترح مجلس إدارة المجموعة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  50,000دينار كويتي ( 50,000 :2015دينار كويتي)
والتي تقع ضمن نطاق المبلغ المسموح به وفقا للتعليمات المحلية وتخضع لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي
المجموعة.
أقترح مجلس إدارة الشركة األم توزيعات أرباح نقدية بنسبة  %5من القيمة األسمية لألسهم وذلك بقيمة  5فلس لكل سهم للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  5 :2015( 2016فلس) ،ويخضع هذا االقتراح لموافقة الجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي
الشركة األم.
15

االحتياطي القانوني
وفقا ً لقانون الشركات والنظام األساسي للشركة األم ،تم تحويل نسبة  %10من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى االحتياطي القانوني .يجوز للشركة األم أن
تقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يعادل االحتياطي نسبة  %50من رأس المال المدفوع.
إن توزيع هذا االحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح بنسبة  %5من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح
فيها األرباح المحتفظ بها بتأمين هذا الحد.

16

االحتياطي االختياري
وفقا ً للنظام األساسي للشركة األم ،تم تحويل نسبة  %10من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم
العمالة الوطنية والزكاة إلى حساب االحتياطي االختياري .يجوز أن تقرر الجمعية العمومية السنوية إيقاف هذه التحويالت
السنوية بتوصية من مجلس اإلدارة .ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.

17

أسهم خزينة
2016
دينار كويتي

عدد أسهم الخزينة

3,715,747

نسبة الملكية

0.92%

القيمة السوقية (دينار كويتي)

431,027

2015
دينار كويتي
3,715,747

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

0.92%

401,301

إن االحتياطيات المكافئة لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.
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دائنون ومصروفات مستحقة

دائنون تجاريون
مصروفات مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
دفعات مقد ًما من عمالء

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

9,258,037
1,056,150
1,413,296
1,161,706
───────
12,889,189

9,722,019
1,504,569
1,022,181
1,780,558
───────
14,029,327

══════════

══════════

إن األرصدة الدائنة بمبلغ  8,425,102دينار كويتي ( 8,846,055 :2015دينار كويتي) تستحق السداد إلى المساهمين
الرئيسيين (إيضاح .)21
19

قرض ألجل
تم الحصول على قرض ألجل بإجمالي مبلغ ال شيء ( 1,000,000 :2015دينار كويتي) من أحد البنوك المحلية ويحمل معدل
فائدة فعلي بنسبة ال شيء (.)٪3.5 :2015

20

مطلوبات طارئة والتزامات

2016
دينار كويتي

خطابات ضمان

8,097,720

التزامات رأسمالية

1,648,615

2015
دينار كويتي
8,050,574

══════════

══════════

══════════

══════════

1,782,532

أبرمت المجموعة عدة اتفاقيات تأجير ،بصورة رئيسية الستئجار أراضي يقام عليها محطات الوقود .والحد األدنى لمدفوعات
التأجير المستقبلية بموجب عقود التأجير التشغيلي غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر هو كما يلي:

ال يزيد عن سنة واحدة
بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

639,873
213,290

607,364
202,455

══════════

══════════

══════════

══════════

853,163

21

809,819

معامالت مع أطراف ذات عالقة
تمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا بالمجموعة
والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا ً ملموسا ً .تتم الموافقة على سياسات تسعير
وشروط هذه المعامالت من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.
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معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة المدرجة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي:

تكلفة مبيعات (شراء وقود)
مصروفات تشغيل
مصروفات إدارية

شركات خاضعة
للسيطرة المشتركة
دينار كويتي

المساهم
الرئيسي
دينار كويتي

2016
اإلجمالي
دينار كويتي

2015
اإلجمالي
دينار كويتي

836,358
1,266,068

104,503,018
-

104,503,018
836,358
1,266,068

92,034,618
217,029
1,185,672

إن األرصدة مع األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي:

دائنون ومدفوعات مقدما ً*
دائنون ومصروفات مستحقة *
موجودات مالية متاحة للبيع

شركات خاضعة
للسيطرة المشتركة
دينار كويتي

المساهم
الرئيسي
دينار كويتي

2016
اإلجمالي
دينار كويتي

2015
اإلجمالي
دينار كويتي

2,031,000
31,508
13,323,588

8,425,102
-

2,031,000
8,456,610
13,323,588

1,911,000
8,846,055
12,469,092

يتم االحتفاظ باالستثمار في شركات زميلة بإجمالي مبلغ  2,027,787دينار كويتي ( 2,315,453 :2015دينار كويتي) من
خالل محفظة تدار من الشركة األم لدى طرف ذي عالقة (إيضاح .)8
يتم تسجيل العقارات االستثمارية بإجمالي مبلغ  2,669,473دينار كويتي ( 2,669,473 :2015دينار كويتي) باسم طرف ذي
عالقة (إيضاح  )9والذي أكد كتابة أن المجموعة هي المالك المستفيد لهذه العقارات.
إن الموجودات المالية المتاحة للبيع بإجمالي مبلغ  15,655,366دينار كويتي ( 12,469,092 :2015دينار كويتي) محتفظ به
من خالل محفظة تدار من الشركة األم لدى طرف ذي عالقة (إيضاح .)10
إن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بإجمالي مبلغ  65,280دينار كويتي (:2015
 71,680دينار كويتي) محتفظ به من خالل محفظة تدار من الشركة األم لدى طرف ذي عالقة (إيضاح .)12
* إن المبالغ المستحقة إلى /من شركات خاضعة للسيطرة المشتركة ال تحمل فائدة وتستحق السداد خالل سنة من تاريخ
التقارير المالية (إيضاح )9
2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

مكافأة موظفي اإلدارة العليا

مزايا قصيرة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

39

370,854
27,522

352,888
22,472

───────

───────

398,376

375,360

═══════

═══════
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معلومات القطاعات
تم تنظيم المجموعة ،ألغراض اإلدارة ،إلى وحدتي أعمال بنا ًء على منتجاتهما وخدماتهما ولديها قطاعا تشغيل قابالن لرفع
التقارير عنهما كما يلي:
 تسويق الوقود والخدمات األخرى ذات الصلة – يمثل بيع الوقود والخدمات األخرى ذات الصلة الناشئة عن محطاتالوقود.
 -عمليات االستثمار – يمثل االستثمار في محفظة مدارة وإيداعات أسواق المال قصيرة األجل والعقارات.

 31ديسمبر 2016

تسويق الوقود
والخدمات األخرى
ذات صلة
دينار كويتي

إيرادات القطاع

116,963,194

استهالك وإطفاء

1,409,930

══════════

)(795,573

غير موزعة
دينار كويتي
3,090,513

اإلجمالي
دينار كويتي
119,258,134

══════════

══════════

══════════

نتائج القطاع

──────────

3,931,689

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

 31ديسمبر 2015

تسويق الوقود
والخدمات األخرى
ذات صلة
دينار كويتي

عمليات االستثمار
دينار كويتي

إيرادات القطاع

104,560,363

265,021

استهالك وإطفاء

1,030,494

نتائج القطاع

4,664,969

══════════

172,048

)(795,573

139,285
264,689

غير موزعة
دينار كويتي
2,466,509

1,721,263
3,400,805

اإلجمالي
دينار كويتي
107,291,893

══════════

══════════

══════════

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════

تسويق الوقود
والخدمات األخرى
دينار كويتي

عمليات
االستثمار
دينار كويتي

غير موزعة
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

موجودات القطاع كما في  31ديسمبر 2016

65,262,761

مطلوبات القطاع كما في  31ديسمبر 2016

10,742,743

موجودات القطاع كما في  31ديسمبر 2015

63,726,669

مطلوبات القطاع كما في  31ديسمبر 2015

292,709
265,021

7,507,048

146,491

)(509,759

19,837

1,432,332
4,420,231

72,789,646

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

══════════

12,954,137

1,022,181

1,487,798

15,464,116

══════════
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عمليات
االستثمار
دينار كويتي
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1,413,296
9,369,835

══════════

1,369,689

4,548

══════════

13,525,728
73,101,052

══════════
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
تكمن المخاطر ضمن أنشطة المجموعة ولكن يتم إدارة هذه المخاطر بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا ً لحدود
المخاطر والضوابط األخرى .إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح
ويتحمل كل فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به .تتعرض المجموعة لمخاطر
االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق .ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة
والتكنولوجيا وقطاع األعمال .تقوم سياسة المجموعة على مراقبة مخاطر األعمال تلك من خالل عملية التخطيط االستراتيجي
الخاصة بالمجموعة .لم يتم إجراء أي تغييرات على أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة المخاطر خالل السنتين المنتهيتين
في  31ديسمبر  2016و 31ديسمبر .2015
مخاطر االئتمان
23.1
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد خسارة مالية .تتكون الموجودات
المالية التي تتعرض لمخاطر االئتمان بصورة أساسية من األرصدة لدى البنوك والودائع الثابتة والمدينين.
تطبق المجموعة سياسة التعامل فقط مع األطراف المقابلة ذات الجدارة االئتمانية .تتم مراقبة تعرض المجموعة للمخاطر
مستمرة ويتم توزيع إجمالي قيمة المعامالت المبرمة بين األطراف المقابلة المعتمدة.

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والنقد لدى مدير المحفظة والودائع الثابتة والمدينين ينتج من
عجز الطرف المقابل وبحيث يكون الحد األقصى لمخاطر االئتمان معادالً للقيمة المدرجة بالدفاتر لألدوات المالية .عند تسجيل
األدوات المالية بالقيمة العادلة ،فإنها تمثل الحد األقصى الحالي لمخاطر االئتمان ولكنها ال تمثل أقصى مخاطر ائتمان يمكن أن
تنتج في المستقبل نتيجة التغيرات في القيم .إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان هو القيمة المدرجة بالدفاتر المبينة في
بيان المركز المالي المجمع.
كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقارير المالية كما يلي:

النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع محددة األجل (إيضاح )13
المدينون التجاريون والذمم المدينة األخرى (إيضاح )11

2016
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

12,022,073
4,001,714

17,165,368
3,123,360

──────────

──────────

══════════

══════════

16,023,787

20,288,728

تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة ،أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية ،أو
عندما يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في
الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها .تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو التطورات التي تؤثر
على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.

تتكون األرصدة التجارية المدينة من عدد كبير من العمالء موزعين بين مختلف قطاعات األعمال .يتم إجراء تقييم ائتماني
مستمر للمركز المالي للمدينين .يتمثل تركز مخاطر االئتمان في عميل واحد رئيسي بما يمثل نسبة  )%32 :2015( %42من
األرصدة التجارية المدينة .ال تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من هذا العميل حيث أنه جهة حكومية.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
مخاطر السيولة
23.2
إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبات في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية.
يتم إدارة مخاطر السيولة من خالل التقييم الدوري للجدارة المالية للمدينين والتأكد من توافر التسهيالت البنكية الكافية.
قامت االدارة بإعداد إطار مناسب إلدارة مخاطر السيولة إلدارة متطلبات التمويل قصيرة ومتوسطة االجل وإدارة السيولة.
تدير المجموعة مخاطر السيولة باالحتفاظ برصيد كاف للنقد والنقد المعادل والمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية
والمقدرة وتوافق استحقاقات الموجودات المالية.
تستحق كافة المطلوبات المالية للمجموعة خالل سنة واحدة من تاريخ بيان المركز المالي المجمع.
يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية على المجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
2016

عند الطلب

اقل من  3اشهر

 12-3شه ًرا

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دائنون ومصروفات مستحقة

══════════

954,168

══════════

2015
دائنون ومصروفات مستحقة
قرض ألجل

1,022,181
-

12,430,103
1,011,667

11,475,893

══════════

══════════

459,128

══════════

577,043
-

══════════

12,889,189

══════════

14,029,327
1,011,667

══════════

 23.3مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق.
تتكون مخاطر السوق من مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم .يتعلق تحليل الحساسية في
األقسام التالية بالمركز المالي كما في  31ديسمبر في السنتين  2016و.2015
 23.3.1مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار
صرف العمالت األجنبية .يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في العمالت األجنبية بصورة رئيسية بأنشطة التشغيل
لدى المجموعة (حيث يتم إدراج اإليرادات أو المصروفات بعملة مختلفة عن عملة العرض للمجموعة).
ال تتعرض المجموعة في تاريخ التقارير المالية لمخاطر العمالت األجنبية حيث إن أغلبية الموجودات والمطلوبات مدرجة
بالدينار الكويتي.
 23.3.2مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في
أسعار الفائدة بالسوق .إن تعرض الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق يتعلق بصورة رئيسية بالتزامات القرض
ألجل للشركة والذي يحمل معدالت فائدة ثابتة.
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة (ودائع قصيرة األجل والقرض محدد
األجل).
إن حساسية بيان الدخل الشامل المجمع تتمثل في تأثير التغيرات المقدرة في أسعار الفائدة على ربح المجموعة استنادا ً إلى
معدالت الفائدة الثابتة والمطلوبات المالية المحتفظ بها كما في  31ديسمبر .يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل الشامل
المجمع للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفائدة ،مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 23.3مخاطر السوق (تتمة)
 23.3.2مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)

الزيادة/النقص
في النقاط
األساسية

التأثير على
أرباح السنة
دينار كويتي

2016

±100

80,000

2015

±100

100,000

 23.3.3مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة
أسعار األسهم الفردية .تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم على استثماراتها المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر .تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع استثماراتها فيما يتعلق بتركز قطاعات األعمال.
يوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل المجمع للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار األسهم ،مع االحتفاظ بكافة
المتغيرات األخرى ثابتة.

مؤشرات السوق

2016

موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
موجودات مالية متاحة للبيع
2015
موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
موجودات مالية متاحة للبيع
24

الزيادة  /النقص
في أسعار األسهم
()%

التأثير على ربح
السنة
دينار كويتي

الكويت
الكويت

±5
±5

± 3,264
± 73,659

الكويت
الكويت

±5
±5

± 3,584
± 60,135

إدارة رأس المال
إن هدف المجموعة الرئيسي من إد ارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي
تقوم بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية .للمحافظة على
هيكل رأس المال أو إجراء تعديالت عليه ،يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إصدار
أسهم جديدة .لم يتم إجراء أي تغييرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2016
و 31ديسمبر .2015
يتكون رأس المال من بنود رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري واسهم الخزينة واألرباح المحتفظ بها
ويقدر ذلك بمبلغ  58,834,844دينار كويتي كما في  31ديسمبر  57,438,731 :2015( 2016دينار كويتي).
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تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يلخص الجدول التالي قائمة االستحقاق لموجودات ومطلوبات المجموعة .تستند قائمة استحقاق المدينين والمدفوعات مقد ًما
والدائنين والمصروفات المستحقة في نهاية السنة إلى ترتيبات السداد التعاقدية .تم تحديد قائمة استحقاق الموجودات
والمطلوبات المتبقية استنادًا إلى تقدير اإلدارة لسيولة تلك الموجودات.

 31ديسمبر 2016

66

خالل  3أشهر
دينار كويتي

 12 -3شه ًرا
دينار كويتي

الموجودات
عقار ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمار في شركات زميلة
عقارات استثمارية
موجودات مالية متاحة للبيع
بضاعة
مدينون ومدفوعات مقد ًما
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع محددة األجل

3,557,718

656,254
2,940,103

4,022,073

65,280
8,000,000

 5-1سنوات
دينار كويتي
17,368,991
13,623,422
2,027,787
4,422,873
15,655,366
449,779
-

اإلجمالي
دينار كويتي
17,368,991
13,623,422
2,027,787
4,422,873
15,655,366
656,254
6,947,600
65,280
12,022,073

إجمالي الموجودات

──────────

7,579,791

──────────

──────────

──────────

المطلوبات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
دائنون ومصروفات مستحقة

══════════

══════════

══════════

══════════

10,671,333

2,217,856

إجمالي المطلوبات

10,671,333

11,661,637

53,548,218
636,539
-

72,789,646
636,539
12,889,189

──────────

──────────

──────────

──────────

══════════

══════════

══════════

══════════
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تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات (تتمة)

 31ديسمبر 2015

الموجودات
عقار ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمار في شركة زميلة
عقارات استثمارية
موجودات مالية متاحة للبيع
بضاعة
مدينون ومدفوعات مقد ًما
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع محددة األجل
إجمالي الموجودات
المطلوبات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
دائنون ومصروفات مستحقة
قرض ألجل
إجمالي المطلوبات
26

خالل  3أشهر
دينار كويتي

شهرا
ً 12 -3
دينار كويتي

 5-1سنوات
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

3,278,708
6,165,368
───────
9,444,076
═══════

376,445
2,238,051
71,680
11,000,000
───────
13,686,176
═══════

14,748,792
14,368,768
3,329,963
4,453,072
12,469,092
601,113
───────
49,970,800
═══════

14,748,792
14,368,768
3,329,963
4,453,072
12,469,092
376,445
6,117,872
71,680
17,165,368
───────
73,101,052
═══════

10,744,200
1,000,000
───────
11,744,200

3,285,127
───────
3,285,127

434,789
───────
434,789

434,789
14,029,327
1,000,000
───────
15,464,116

══════════

══════════

══════════

══════════

القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما هو موضح في إيضاح .2
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة بالدفاتر باستثناء بعض الموجودات المالية
المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة (إيضاح  .)10بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية السائلة أو ذات فترة استحقاق
قصيرة األجل (أقل من اثني عشر شهراً) من المفترض أن القيمة المدرجة بالدفاتر تعادل القيمة العادلة تقريبا ً .يسري هذا
االفتراض أيضًا على األدوات المالية ذات المعدالت المتغيرة.
يوضح الجدول التالي موجودات ومطلوبات المجموع التي يتم قياسها وفقا للقيمة العادلة في  31ديسمبر:
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

المستوى 1

2016

دينار كويتي

المجموع

دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
محفظة مدارة (أسهم محلية مسعرة)

65,280

──────────
══════════

══════════

65,280

موجودات مالية متاحة للبيع

65,280

──────────

65,280

محفظة مدارة (أسهم محلية):

أسهم مسعرة

1,473,178

──────────
══════════

══════════

المستوى 1
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

1,473,178

2015

1,473,178

──────────

1,473,178

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
محفظة مدارة (أسهم محلية مسعرة)

71,680

──────────
══════════

══════════

71,680

موجودات مالية متاحة للبيع

71,680

──────────

71,680

محفظة مدارة (أسهم محلية):

أسهم مسعرة

1,202,708

1,202,708

──────────

──────────

══════════

══════════

1,202,708

1,202,708

كما في  31ديسمبر  ،2016تم إدراج بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع بالتكلفة بمبلغ  14,182,188دينار كويتي
نظرا ألن يمكن قياس القيمة العادلة بصورة موثوق منها.
( 11,266,384 :2015دينار كويتي) ً
خالل السنة ،لم يتم إجراء أية تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي.
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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 واالجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح ادارة الشركات والمساهمين
فيها وأصحاب المصالح األخرى المرتبطة بها .ويكمن الهدف األساسي من تطبيق قواعد الحوكمة في ضمان تماشي الشركة مع أهداف

المساهمين بما يعزز من ثقة المساهمين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة األزمات.

ان قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة وتحفز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات .ومن أهم
األهداف القرار قواعد الحوكمة هو حماية المساهمين ،وفصل السلطة بين االدارة التنفيذية التي تسير أعمال الشركة ومجلس االدارة الذي
يعد ويراجع الخطط والسياسات في هذه الشركة ،بما يضفي الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل معه ،كما تمكن المساهمين وأصحاب

المصالح من الرقابة بشكل فعال على الشركة.

وتناولت قواعد حوكمة الشركات مجموعة المبادئ والمتطلبات األساسية التي تقوم عليها أسس الحوكمة الرشيدة ،وكذلك منهجية التطبيق
لتلك القواعد والمبادئ حيث توضح المنهجية الطرق االسترشادية آللية التفعيل السليم لمبادئ الحوكمة ،ومنها وجود هيكل متوازن لمجلس
االدارة يتضمن أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين ،وتحديد مسؤوليات واختصاصات كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ،والتأكيد على

ضمان نزاهة التقارير المالية ،وضرورة توافر نظم سليمة الدارة المخاطر والرقابة الداخلية ،والحرص على تعزيز السلوك المهني والقيم
األخالقية ،وأهمية توافر آليات االفصاح والشفافية ،وحماية حقوق المساهمين ،وادراك دور أصحاب المصالح والحد من تعارض المصالح،

وتعزيز وتحسن األداء ،والتأكيد على األهمية االجتماعية الملقاة على عاتق الشركات.

وتماشيا مع الخطوات االيجابية التي قامت بها هيئة أسواق المال من خالل اللوائح واألنظمة والقرارات التي تسعى من خاللها لتحسين بيئة
العمل والشفافية وحماية المساهمين ،وحرصا من الشركة على تطبيق جميع القوانين والتشريعات والقرارات  ،تسعى الشركة دائما الى تركيز

جهودها على العمل على تطبيق جميع القوانين والقرارات بالشكل المهني المطلوب وفي الوقت المحدد.

القاعدة األولى :
بناء هيكل متوازن لمجلس االدارة

ان دور مجلس االدارة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة االدارة التنفيذية للشركة ،حيث أن مجلس

االدارة يسعى الى تحقيق أهداف الشركة االستراتيجية من خالل قيام االدارة التنفيذية بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.

وبما أن قرارات مجلس االدارة تؤثر بشكل كبير على أداء الشركة وسالمة مركزها المالي ،فقد حرصت الشركة على أن يكون مجلس

ادارتها مكون من عدد كاف من األعضاء ( تسعة أعضاء) يسمح لها بتشكيل العدد الالزم من اللجان المنبثقة منه في اطار متطلبات قواعد
الحوكمة الرشيدة ،وقد روعى في تشكيل مجلس االدارة التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة بما يساهم في تعزيز الكفاءة في اتخاذ

القرارات .

كما أن معظم أعضاء مجلس االدارة من األعضاء غير التنفيذيين ،ويضم المجلس عضو مستقل ،ويخصص مجلس ادارة الشركة الوقت

الكافي لالضطالع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به ،بما في ذلك التحضير الجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس ،والحرص

على حضورها ،فضال عن تنظيم اجتماعات مجلس ادارة الشركة وفقا ألحكام القانون وقواعد الحوكمة الرشيدة.

تم انشاء سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها االجتماع مبينا به مكان

االجتماع وتاريخه وساعة بدايته ونهايته ،وقد قام المجلس بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة ( ايهاب جميل اسحاق – نائب

الرئيس لقطاع المالية و المحاسبة) وتحديد مهامه وفقا لقواعد حوكمة الشركة بما يتماشى مع المسؤوليات المكلف بها.

تم تحديد مهام ومسؤوليات كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية بشكل واضح في السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس االدارة

بما يعكس التوازن في الصالحيات والسلطات بين كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ،فضال عن عدم االنفراد أيا من األطراف بالسلطة

المطلقة ،وذلك لتسهيل عمليات الشركة.
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تشكيل مجلس ادارة شركة السور لتسويق الوقود

االسم

السيد /طريف محمد العوضي

السيد /طالل أحمد الخرس

تصنيف
العضو

المؤهل العلمي

الخبرة العملية

تاريخ االنتخاب/
تعيين أمين السر

غير تنفيذي

بكالوريوس ادارة األعمال

 ١٩عاما في ادارة األعمال

2-6-2016

تنفيذي

بكالوريس علوم

 ١٩عاما في ادارة األعمال
وتطوير األعمال

2-6-2016

    

تنفيذي

بكالوريس هندسة

 ٣٥عاما في األعمال
الهندسية

2-6-2016

السيد /عيسى ابراهيم الموسى

غير تنفيذي

بكالوريس علوم كمبيوتر

 ١٨عاما في ادارة نظم
المعلومات والخدمات
التقنية والفنية
والهندسية

2-6-2016

السيد /مشعل يعقوب العمر

غير تنفيذي

بكالوريوس آداب

 ١٦سنة في المجال
العقاري

2-6-2016

السيد /هاني فواز عبدالرحمن

   غير تنفيذي

بكالوريس ادارة األعمال
ماجيستير في التمويل

 ٢٧عاما في المجال
المالي واالستثماري وادارة
المخاطر

2-6-2016

السيد /أسعد أحمد السعد

غير تنفيذي

 ٣٧عاما في القطاع
النفطي بالتكرير وقطاع
البتروكيماويات

2-6-2016

السيد /جابر أحمد غضنفر

بكالوريوس هندسه
ميكانيكية

    

السيد /خالد صالح العسعوسي

غير تنفيذي

بكالوريوس هندسة

 ٣٠عاما في القطاع
النفطي

2-6-2016

السيد /جابر محمد الهاجري

مستقل

ثانوية عامة

 ٢٩عاما في مجال االعالم

2-6-2016
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اجتماع رقم
)(٩
بتاريخ

اجتماع رقم
)(٨
بتاريخ
14/11/2016

اجتماع رقم
)(٧
بتاريخ
26/07/2016

اجتماع رقم
)(٦
بتاريخ
26/06/2016

اجتماع رقم
)(٥
بتاريخ
20/06/2016

اجتماع رقم
)(٤
بتاريخ
14/06/2016

اجتماع رقم
)(٣
بتاريخ
11/05/2016

اجتماع رقم
)(2
بتاريخ
08/05/2016

السيد /جابر أحمد غضنفر

السيد /عيسى ابراهيم الموسى

السيد /مشعل يعقوب العمر

X

15/11/2016

اجتماعات مجلس ادارة الشركة

االسم

السيد /طريف محمد العوضي

تصنيف العضو
(تنفيذي /غير
تنفيذي /مستقل)
 ،أمين السر

رئيس مجلس االدارة

السيد /طالل أحمد الخرس

عضو تنفيذي

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

السيد /هاني فواز عبدالرحمن

السيد /أسعد أحمد السعد

X
X
X

عضو غير تنفيذي

عضو غير تنفيذي

السيد /خالد صالح العسعوسي

X

عضو غير تنفيذي

االجتماع األول في  10-3-2016يضم أعضاء المجلس السابق  .تم اعادة انتخاب مجلس االدارة في اجتماع الجمعية العمومية حيث أن أول اجتماع للمجلس بعد االنتخاب في *8-5-2016

X

السيد /جابر محمد الهاجري

X

عضو مستقل

    

عضو تنفيذي
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تطبيق متطلبات التسجيل والتنسيق وحفظ محاضر اجتماعات مجل ادارة الشركة
• يتوافر لدينا سجل خاص تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس االدارة بأرقام متتابعة للسنة التي عقد فيها االجتماع كما يتم حتديد مكان االجتماع
وتاريخه وساعة بدايته ونهايته .باالضافة الى ذلك ،يتم االحتفاظ بنسخ الكترونية لهذه احملاضر
• مت تعيني أمني سر للمجلس من بني موظفي الشركة بناء على قرار مجلس االدارة كما مت حتديد مهامه ومسؤولياته.
• كما يقوم أمني السر بتسجيل كافة القرارات واملناقشات التي تتم بني األعضاء ،وتسجيل نتائج عمليات التصويت على القرارات والعمل على تنسيق وحفظ جميع
الوثائق واملستندات التي تناقش أثناء االجتماعات.

القاعدة الثانية :
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات يعكس اطار حوكمة الشركة المعتمد من قبل مجلس االدارة
مهام ومسؤوليات مجلس االدارة :
• اعتماد االستراتيجيات واخلطط والسياسات الهامة للشركة ومن ذلك :
 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل للشركة حتديث الهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة واجراء املراجعات الدورية عليها اعداد الهيكل الرأسمالي للشركة وأهدافها املالية• اقرار امليزانيات التقديرية السنوية واعتماد البيانات املالية املرحلية والسنوية
• املشاركة يف حتقيق أرباح الشركة
• االشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ،ومتلك األصول والتصرف بها.
• التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات واالجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح الداخلية املعمول بها وذلك مبساندة كل من جلنة التدقيق
وجلنة املخاطر املنبثقني عن املجلس.
• اخلضوع للمسائلة أمام املساهمني وأن يكون مسؤو ًال أمام أصحاب املصالح ذات العالقة.
•متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وفق مؤشرات األداء املوضوعية ( )KPIsوذلك مبساندة جلنة الترشيحات واملكافآت املنبثقة عن
املجلس.
• اعتماد تقرير حوكمة الشركة ليتلى يف اجلمعية العامة للشركة يتضمن متطلبات واجراءات استكمال قواعد حوكمة الشركات ومدى التقيد بها.
•تشكيل جلان مختصة ومنبثقة عن املجلس وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة و صالحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة املجلس عليها ،كما يتضمن قرار التشكيل تسمية
األعضاء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم .فضال عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان واألعضاء الرئيسيني بها .مت تشكيل كل من جلنة التدقيق ،جلنة ادارة
املخاطر ،جلنة الترشيحات واملكافآت مبوجب التفصيل الوارد يف هذا التقرير.
• اتخاذ القرارات يف املسائل التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة وفق أحكام القانون أو أنظمة الشركة الداخلية.
• ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب االفصاح عنها.

يعكس اطار حوكمة الشركة المعتمد من قبل مجلس االدارة مهام ومسؤوليات رئيس مجلس االدارة
بما يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات والتي تتلخص فيما يلي:
• التأكد من قيام املجلس مبناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناسب
• دعم ومساندة االدارة التنفيذية
• متثيل الشركة أمام الغير وذلك وفق ما ينص عليه نظام الشركة األساسي
• تشجيع جميع أعضاء مجلس االدارة على املشاركة بشكل كلي وفعال يف تصريف شؤون املجلس لضمان قيام املجلس مبا فيه مصلحة الشركة.
• ضمان التواصل الفعلي مع املساهمني وايصال آرائهم الى مجلس االدارة.
• تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بني كل من املجلس واالدارة التنفيذية.
•خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول القضايا التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني أعضاء املجلس.
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لدى الشركة فريق عمل مؤهل على مستوى عالي من الكفاءة من أعضاء االدارة التنفيذية ،ويعكس اطار حوكمة
الشركة مهام ومسؤوليات االدارة التنفيذية التي تلتزم بها وذلك في ضوء السلطات والصالحيات المخولة
والمعتمدة من قبل مجلس االدارة ،والتي تتلخص فيما يلي:
• العمل على تطبيق جميع السياسات واللوائح واالنظمة الداخلية للشركة واملعتمدة من قبل مجلس االدارة
• تنفيذ االستراتيجية واخلطط السنوية املعتمدة من قبل مجلس االدارة
• اعداد التقارير الدورية بشأن التقدم احملرز يف نشاط الشركة يف ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية.
• ادارة العمل اليومي وتسيير النشاط ،فضال عن ادارة موارد الشركة بالشكل األمثل
• العمل على تعظيم األرباح وتقليل النفقات مبا يتفق مع أهداف الشركة
• احملافظة على تنمية وبناء ثقافة القيم األخالقية داخل الشركة
• وضع نظم الرقابة الداخلية وادارة املخاطر والتأكد من فاعلية وكفاية تلك النظم ،واحلرص على التزام بنزعة املخاطر املعتمدة من قبل مجلس االدارة.
• تطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات لتوفيــر البيانــات واملعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرارات مبــا يتماشــى مــع متطلبــات الشــركة التوســعية
وا ســتراتيجيتها.
• اعداد مؤشرات االداء الرئيسية اخلاصة مبوظفي الشركة وتقييم مهامهم املنجزة بشكل دوري.
• وضع آلية عمل واضحة فيما يتعلق مبتابعة القرارات والقوانني الرقابية ذات العالقة بطبيعة عمل الشركة وذلك للتأكد من التطبيق وااللتزام التام بها.

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
لجنة التدقيق الداخلي

-

تاريخ تشكيل اللجنة20-06-2016 :

-

صالحية اللجنة :تنتهي مع انتهاء مدة مجلس االدارة
أعضاء اللجنة

المسمى

التصنيف

السيد  /هاني فواز عبدالرحمن

رئيس اللجنة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

السيد /عيسى الموسى

عضو اللجنة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

السيد  /جابر محمد الهاجري

عضو اللجنة

عضو مستقل

*عدد االجتماعات املنعقدة يف سنة  5 : 2016اجتماعات.

مهام وانجازات اللجنة خالل عام : 2016
• االطالع ومعرفة مسؤوليات اللجنة
• التوصية باعتماد سياسة التدقيق الداخلي بعد االطالع عليها
• التوصية بتعيني مدقق داخلي للشركة
•مراجعــة البيانــات املاليــة الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس االدارة وابــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها ملجلــس االدارة ،وذلــك بهــدف ضمــان عدالــة وشــفافية
التقاريــر املاليــة والتأكــد مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر املاليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة حيــث عقــدت اللجنــة اجتماعاتهــا الدوريــة مت فيهــا مراجعــة
التقاريــر املاليــة ،حيــث رفعــت اللجنــة توصيــة باعتمادهــا ملجلــس االدارة.
• دراسة مالحظات مراقبي احلسابات اخلارجيني على القوائم املالية للشركة.
• مراجعة النفقات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة وتقدمي التوصيات املناسبة بشأنها الى مجلس االدارة.
• تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة واعداد تقرير يتضمن رأي و توصيات اللجنة يف هذا الشأن.
• االشراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي يف الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهام احملددة من قبل مجلس االدارة.
• التوصية بالتعاقد مع شركة العيبان والقطامي (جرانت ثورنتون) للقيام باعداد تقرير نظم الرقابة الداخلية وتقارير التدقيق الداخلي
•مراجعــة واقــرار خطــط التدقيــق املقترحــة وابــداء مالحظاتهــا عليهــا .حيــث قامــت اللجنــة خــال اجتماعاتهــا الدوريــة مبراجعــة خطــة التدقيــق الداخلــي
للشــركة.
• التوصية ملجلس االدارة بتعيني واعادة تعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني أو تغييرهم أو حتديد أتعابهم .
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لجنة ادارة المخاطر
-

تاريخ تشكيل اللجنة20-06-2016 :

-

مدة اللجنة :تنتهي مع انتهاء مدة مجلس االدارة

أعضاء اللجنة

المسمى

التصنيف

السيد  /هاني فواز عبدالرحمن

رئيس اللجنة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

السيد /طالل أحمد الخرس

عضو اللجنة

عضو مجلس ادارة تنفيذي

السيد  /جابر محمد الهاجري

عضو اللجنة

عضو مستقل

*عدد االجتماعات المنعقدة في سنة  2 : 2016اجتماعات

مهام وانجازات اللجنة خالل عام : 2016
• التوصية بتعيني مسؤول املخاطر
• ضمان توافر املوارد والنظم الكافية الدارة املخاطر.
• تقييم نظم وآليات حتديد وقياس ومتابعة أنواع املخاطر املختلفة التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
• مســاعدة مجلــس االدارة علــى حتديــد وتقييــم مســتوى املخاطــر املقبــول يف الشــركة ،والتأكــد مــن عــدم جتــاوز الشــركة لهــذا املســتوى مــن املخاطــر بعــد اعتمادهــا مــن
مجلــس االدارة.
• اعداد ومراجعة استراتيجيات ومنهجية عمل وحدة ادارة املخاطر ورفعها الى مجلس االدارة
• االطالع على مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة سياسة املخاطر ورفع توصية للمجلس باعتمادها

لجنة الترشيحات والمكافآت
-

تاريخ تشكيل اللجنة20-06-2016 :

-

مدة اللجنة :تنتهي مع انتهاء مدة مجلس االدارة

أعضاء اللجنة

المسمى

التصنيف

السيد  /مشعل يعقوب العمر

رئيس اللجنة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

السيد /طالل أحمد الخرس

عضو اللجنة

عضو مجلس ادارة تنفيذي

السيد  /جابر محمد الهاجري

عضو اللجنة

عضو مستقل

*عدد االجتماعات المنعقدة في سنة  2 : 2016اجتماعات

مهام وانجازات اللجنة خالل عام : 2016
• التوصية بقبول الترشيح واعادة الترشيح ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية.
• مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية.
• وضع توصيف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء الغير التنفيذيني واألعضاء املستقلني.
• التأكد من عدم انتفاء صفة االستقاللية من عضو مجلس االدارة املستقل.
• اعــداد تقريــر ســنوي مفصــل عــن كافــة املكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة والتأكيــد علــى أن يعــرض هــذا التقريــر علــى اجلمعيــة العامــة
للشــركة للموافقــة عليــه ويتلــى مــن رئيــس مجلــس االدارة.
• االطالع على مهام ومسؤوليات اللجنة
• مراجعة سياسة املكافآت ورفع توصية للمجلس باعتمادها
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القاعدة الثالثة:
اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
• قام مجلس االدارة بتشكيل جلنة املكافآت والترشيحات عدد أعضاؤها ثالثة وأحد أعضاؤها عضو مستقل ورئيسها من أعضاء مجلس االدارة الغير تنفيذيني.
• كما قامت اللجنة باعداد سياسة واضحة ملنح املكافآت ألعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية.
• قامــت اللجنــة باعــداد تقريــر ســنوي مفصــل عــن كافــة املكافــآت املمنوحــة ألعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة بنــاء علــى مؤشــرات األداء املوضوعيــة ()KPIs
وســيتم عــرض هــذا التقريــر علــى اجلمعيــة العامــة للشــركة للموافقــة عليــه ويتلــى مــن رئيــس مجلــس االدارة.

القاعدة الرابعة :
ضمان نزاهة التقارير المالية
التعهدات الكتابية من قبل كل من مجلس االدارة واالدارة التنفيذية بسالمة ونزاهة التقارير املالية املعدة
ان ســامة ونزاهــة البيانــات املاليــة للشــركة مــن أهــم املؤشــرات التــي تــدل علــى نزاهــة ومصداقيــة الشــركة يف عــرض مركزهــا املالــي ممــا يزيــد مــن ثقــة املســاهمني
واملســتثمرين يف البيانــات واملعلومــات التــي توفرهــا الشــركة وتفصــح عنهــا ملســاهميها ،وتقــوم االدارة التنفيذيــة للشــركة بالتعهــد ملجلــس االدارة كتابيــا بــأن التقاريــر
املاليــة للشــركة يتــم عرضهــا بصــورة ســليمة وعادلــة ،وأنهــا تســتعرض كافــة اجلوانــب املاليــة للشــركة مــن بيانــات ونتائــج تشــغيلية ،كمــا أنــه يتــم اعدادهــا وفقــا ملعاييــر
احملاســبة الدوليــة املعتمــدة مــن قبــل الهيئــة ،كمــا يتضمــن التقريــر الســنوي املرفــوع للمســاهمني مــن مجلــس ادارة الشــركة التعهــد بســامة ونزاهــة كافــة البيانــات املاليــة
وكذلــك التقاريــر ذات الصلــة بنشــاط الشــركة ،حيــث تســاهم التعهــدات املذكــورة يف تعزيــز عمليــة املســائلة ،ســواء مســائلة االدارة التنفيذيــة مــن قبــل مجلــس االدارة أو
مســائلة مجلــس االدارة مــن قبــل املســاهمني.
تشكيل جلنة التدقيق
قامــت الشــركة بتشــكيل جلنــة التدقيــق الداخلــي مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس االدارة الغيــر تنفيذيــن ومنهــم العضــو املســتقل وهــم مــن ذوي اخلبــرات املتخصصــة
والتــي تتســق مــع طبيعــة نشــاط الشــركة ،وتتمتــع باالســتقاللية التامــة كمــا أنــه مــن بــن أعضــاء اللجنــة عضــو حاصــل علــى مؤهــات علميــة وخبــرة عمليــة يف املجــاالت
احملاســبية واملاليــة ،وقــد حــدد املجلــس مــدة عضويــة اللجنــة وأســلوب عملهــا كمــا مت بيــات الصالحيــات ومســؤوليات جلنــة التدقيــق ضمــن ميثــاق العمــل اخلــاص بهــا
املعتمــد مــن قبــل مجلــس االدارة .هــذا وقــد اجتمعــت اللجنــة خمســة مــرات خــال ســنة  2016وناقشــت عــدة مواضيــع ضمــن صالحياتهــا ومهامهــا.
مالحظــة  :يف حــال وجــود أي تعــارض بــن توصيــات جلنــة التدقيــق وقــرارات مجلــس االدارة ،يقــوم مجلــس ادارة شــركة الســور لتســويق الوقــود بتضمــن بيــان مفصــل
وواضــح عــن التوصيــات والســبب أو األســباب وراء قــرار مجلــس االدارة عــدم التقيــد بهــا.
استقاللية وحيادية مراقب حسابات الشركة اخلارجي
تقــوم اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بتعيــن /اعــادة تعيــن مراقــب حســابات الشــركة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس االدارة ويكــون ترشــيح مراقــب احلســابات بنــاء علــى
توصيــة مــن جلنــة التدقيــق .وتراعــي جلنــة التدقيــق أن يكــون مراقــب احلســابات اخلارجــي مقيــد يف الســجل اخلــاص لــدى الهيئــة ،بحيــث يكــون مســتوفيا كافــة الشــروط
الــواردة متطلبــات قــرار الهيئــة بشــأن نظــام قيــد مراقبــي احلســابات ،كمــا تتأكــد مــن كــون مراقــب احلســابات اخلارجــي مســتقال عــن الشــركة وعــن مجلــس ادارتهــا ،وعــدم
قيامــه بأعمــال اضافيــة للشــركة ال تدخــل ضمــن أعمــال املراجعــة والتــي قــد تؤثــر علــى احلياديــة واالســتقاللية.

القاعدة الخامسة :
وضع نظم سليمة الدارة المخاطر والرقابة الداخلية
مت تعيــن نائــب رئيــس لقطــاع ادارة املخاطــر بناءعلــى توصيــة مــن جلنــة املخاطــر ملجلــس االدارة وذلــك للقيــام بتحديــد وقيــاس املخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة،
ويتوافــر يف الهيــكل التنظيمــي للشــركة الوحــدة املســتقلة الدارة املخاطــر والتــي تعمــل بشــكل أساســي علــى قيــاس ومتابعــة احلــد مــن كافــة أنــواع املخاطــر التــي تواجــه
الشــركة.
جلنة ادارة املخاطر
مت تشــكيل جلنــة ادارة املخاطــر واملكونــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس االدارة ومنهــم العضــو املســتقل وقــد حــدد املجلــس مــدة عضويــة أعضــاء اللجنــة وأســلوب عملهــا،
كمــا مت النــص علــى صالحيــات ومهــام جلنــة ادارة املخاطــر ضمــن ميثــاق العمــل اخلــاص بهــا املعتمــد مــن قبــل املجلــس ،هــذا وقــد اجتمعــت اللجنــة مرتــن خــال عــام
 2016وناقشــت عــدة مواضيــع تتعلــق بصالحياتهــا ومهامهــا.
موجز عن أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
يتوافــر لــدى الشــركة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تغطــي جميــع أنشــطة الشــركة ،والتــي تعمــل علــى احلفــاظ علــى ســامة الشــركة املاليــة ودقــة بياناتهــا وكفــاءة عملياتهــا
مــن مختلــف اجلوانــب ،كمــا روعــي يف الهيــكل التنظيمــي للشــركة مبــادئ الضبــط الداخلــي لعمليــة الرقابــة املزدوجــة ( )Four Eyes Principlesواملتمثلــة يف التحديــد
الســليم للســلطات واملســؤوليات ،الفصــل التــام يف املهــام وعــدم تعــارض املصالــح ،الفحــص والرقابــة املزدوجــة ،التوقيــع املــزدوج وذلــك مــن خــال توافــر هيــكل صالحيــات
ماليــة واداريــة ،سياســات واجــراءات خاصــة بعمليــات الشــركة اضافــة الــى أنظمــة تكنولوجيــا املعلومــات املعــدة واملصممــة بناءعلــى مبــدأ الفصــل يف املهــام مــا بــن مختلــف
االدارات والوظائــف املعنيــة.
تطبيق متطلبات تشكيل ادارة/مكتب /وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي
تعاقــدت الشــركة مــع مكتــب خارجــي مســتقل الدارة عمليــات التدقيــق الداخلــي (شــركة العيبــان والقطامــي  )Grant Thorntonوهــو مكتــب يتمتــع باالســتقاللية التامــة
وذي خبــرة فنيــة واســعة يف مجــال التدقيــق الداخلــي ،ويتوافــر يف الهيــكل التنظيمــي للشــركة مســؤول تدقيــق داخلــي يتبــع جلنــة التدقيــق وبالتبعيــة مجلــس االدارة
ملتابعــة أعمــال التدقيــق بالتنســيق مــع املكتــب اخلارجــي.
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القاعدة السادسة :
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
•ان ترســيخ ثقافــة الســلوك املهنــي والقيــم األخالقيــة داخــل الشــركة يعــزز مــن ثقــة املســتثمر يف نزاهــة الشــركة وســامة بياناتهــا املاليــة ،حيــث أن التــزام أعضــاء
مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة وكافــة العاملــن بالشــركة بالسياســات واللوائــح الداخليــة واملتطلبــات القانونيــة والرقابيــة ،يــؤدي الــى حتقيــق مصالــح كافــة
األطــراف ذات العالقــة بالشــركة وبصفــة خاصــة املســاهمني وذلــك دون تعــارض يف املصالــح وبدرجــة عاليــة مــن الشــفافية ،وقــد قــام مجلــس ادارة شــركة الســور
لتســويق الوقــود بوضــع ميثــاق عمــل يشــتمل علــى معاييــر ومحــددات الســلوك املهنــي والقيــم األخالقيــة.
• فيما يخص تعارض املصالح ،فقد وضع مجلس االدارة سياسة واضحة للحد من حاالت تعارض املصالح وكيفية معاجلتها والتعامل معها.

القاعدة السابعة :
االفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
ان االفصــاح الدقيــق أحــد الســمات واالســاليب االساســية ملتابعــة أنشــطة الشــركة وتقييــم أدائهــا حيــث أنــه يســاهم يف معرفــة املســاهمني واملســتثمرين لهيــاكل
وأنشــطة الشــركة ،وكذلــك السياســات املطبقــة مــن قبــل الشــركة ،فضــا عــن تقييــم أداء الشــركة فيمــا يتعلــق باملعاييــر االخالقيــة ،فقــد قــام مجلــس ادارة الشــركة مــن
خــال اطــار حوكمــة الشــركة بوضــع آليــات العــرض واالفصــاح الدقيــق والشــفاف والتــي حتــدد جوانــب ومجــاالت و خصائــص االفصــاح .ويحــرص مجلــس االدارة
علــى أن تتــم مراجعــة كل مــن آليــات ونظــم االفصــاح والشــفافية املطبقــة لــدى الشــركة بشــكل دوري.
افصاحات أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية
للشــركة ســجال خاصــا بافصاحــات أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة بحيــث يشــمل االفصاحــات اخلاصــة بنســبة امللكيــة والتــداوالت علــى أســهم الشــركة
اضافــة الــى االقــرارات والتعهــدات املقدمــة بصفتهــم أشــخاص مطلعــن والتــي يتــم حتديثهــا وفقــا ألحــكام الالئحــة التنفيذيــة لقانــون هيئــة أســواق املــال ،كمــا تقــوم
الشــركة بتحديــث بيانــات هــذا الســجل بشــكل دوري مبــا يعكــس حقيقــة األطــراف ذات العالقــة.
وحدة تنظيم شؤون املستثمرين
مت اســناد مهمــة ادارة شــئون املســتثمرين لنائــب الرئيــس لقطــاع املاليــة و احملاســبة وهــو مســؤول عــن اتاحــة وتوفيــر البيانــات املاليــة واملعلومــات والتقاريــر الالزمــة
للمســتثمرين احملتملــن.
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالعتماد عليها بشكل كبير يف عمليات االفصاح
قامــت الشــركة بتطويــر البنيــة األساســية لتكنولوجيــا املعلومــات والتــي تســتخدمها وتعتمــد عليهــا يف كافــة أعمالهــا حيــث تقــوم باســتخدام عــدة برامــج يف اداراتهــا
املختلفــة.
كمــا أنــه لــدى الشــركة موقــع الكترونــي حيــوي وفعــال ويحتــوي علــى جميــع املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بأعمــال الشــركة وآخــر التطــورات اضافــة الــى قســم خــاص
بحوكمــة الشــركات بحيــث تقــوم الشــركة بصيانــة املوقــع بصــورة دوريــة.

القاعدة الثامنة :
احترام حقوق المساهمين
ان تطبيــق قواعــد احلوكمــة الرشــيدة يحقــق التــوازن بــن أهــداف الشــركة وأهــداف مســاهميها ويحمــي حقــوق املســاهمني ويحقــق العدالــة واملســاواة فيمــا بينهــم،
فالشــركة تقــوم مبعاملــة جميــع املســاهمني بالتســاوي وبــدون متييــز ،وال تقــوم الشــركة بــأي حــال مــن االحــوال بحجــب أي معلومــة أو حــق مــن حقــوق املســاهمني،
وتلتــزم الشــركة يف هــذا بكافــة أحــكام القانــون والالئحــة التنفيذيــة ومــا يصــدر عنهــا مــن تعليمــات وضوابــط رقابيــة ،كمــا يتضمــن النظــام األساســي للشــركة واطــار
حوكمــة الشــركة ولوائحهــا الداخليــة واالجــراءات والضوابــط الالزمــة لضمــان ممارســة جميــع املســاهمني حلقوقهــم مبــا يحقــق العدالــة واملســاواة ،ومبــا ال يتعــارض
مــع القوانــن واللوائــح املعمــول بهــا والقــرارات والتعليمــات الصــادرة يف هــذا الشــأن.
ألغراض املتابعة املســتمرة لكل ما يتعلق ببيانات املســاهمني ،متســك الشــركة بســجل خاص محفوظ لدى وكالة املقاصة مقيد فيه أســماء املســاهمني وجنســياتهم
وموطنهــم وعــدد األســهم اململوكــة لــكل منهــم ،ويتــم التأشــير يف ســجل املســاهمني بــأي تغييــرات تطــرأ علــى البيانــات املســجلة فيــه وفقــا ملــا تتلقــاه الشــركة أو وكالــة
املقاصــة مــن بيانــات ،ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشــركة أو وكالــة املقاصــة تزويــده ببيانــات مــن هــذا الســجل.
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القاعدة التاسعة :
إدراك دور أصحاب المصالح
حتتــرم الشــركة وحتمــي حقــوق أصحــاب املصالــح يف جميــع معامالتهــا وتعامالتهــا الداخليــة واخلارجيــة ،فوضعــت الشــركة ضمــن اطــار حوكمــة الشــركات سياســات
تشــتمل علــى القواعــد واالجــراءات التــي تكفــل احلمايــة واالعتــراف بحقــوق أصحــاب املصالــح.
تشجيع أصحاب املصالح على املشاركة يف متابعة أنشطة الشركة املختلفة
يف ســبيل عــدم تعــارض معامــات أصحــاب املصالــح ســواء كانــت عقــود أو صفقــات مــع الشــركة مــع مصلحــة املســاهمني ،يؤخــذ بعــن االعتبــار أال يحصــل أي مــن
اصحــاب املصالــح علــى أيــة ميــزة مــن خــال تعاملــه يف العقــود والصفقــات التــي تدخــل يف نشــاطات الشــركة االعتياديــة ،كمــا تضــع الشــركة سياســات ولوائــح داخليــة
تتضمــن آليــة واضحــة لترســية العقــود والصفقــات بأنواعهــا املختلفــة وذلــك مــن خــال املناقصــات أو أوامــر الشــراء املختلفــة.

القاعدة العاشرة :
تعزيز وتحسين األداء
مت وضــع سياســة التدريــب والتطويــر والتركيــز علــى خطــة تدريبيــة ســنوية ألعضــاء مجلــس االدارة واالدارة العليــا يف املجــاالت املاليــة واالســتثمارية وادارة املخاطــر
والتحليــل والتخطيــط االســتراتيجي والقيــادة وأهــم القوانــن التوافقيــة مــع هيئــة أســواق املــال.
قامــت الشــركة بوضــع نظــم وآليــات لتقييــم أداء كل مــن أعضــاء مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة بشــكل دوري ،وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن مؤشــرات االداء
املوضوعيــة ( )Key Performance Indicators – KPIsوالتــي ترتبــط مبــدى حتقيــق االهــداف االســتراتيجية للشــركة وجــودة ادارة املخاطــر وكفايــة أنظمــة الرقابــة
الداخليــة ،وذلــك لتقييــم أداء مجلــس االدارة ،ككل ومســاهمة كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس ،وكل جلنــة مــن جلانــه ،وكذلــك مؤشــرات أداء لتقييــم االدارة التنفيذيــة
بشــكل ســنوي وذلــك لبيــان وحتديــد جوانــب الضعــف والقــوة واقتــراح معاجلتهــا مبــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.
خلق القيم املؤسسية ( )Value Creationلدى العاملني يف الشركة
يقــوم مجلــس االدارة بالعمــل علــى خلــق القيــم داخــل الشــركة وذلــك علــى املــدى القصيــر واملتوســط والطويــل ،وذلــك مــن خــال وضــع وتوفيــر اآلليــات واالجــراءات
التــي تعمــل علــى حتقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة ،وحتســن معــدالت األداء ممــا يســاهم بشــكل فعــال علــى خلــق القيــم املؤسســية لــدى العاملــن وحتفيزهــم
علــى العمــل املســتمر للحفــاظ علــى الســامة املاليــة للشــركة.

القاعدة الحادية عشر :
التركيز على أهمية المسؤولية اإلجتماعية
•قامــت شــركة الســور لتســويق الوقــود بوضــع سياســة لتحقيــق التــوازن بــن كل مــن أهــداف الشــركة وأهــداف املجتمــع والتــي تعمــل علــى تطويــر الظــروف املعيشــية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع.
•مبــا أن الشــركة تهتــم برعايــة املوهوبــن يف املجــاالت املختلفــة ،قامــت الشــركة برعايــة برامــج مختلفــة خــال الســنة ومنهــا العبــة رمايــة وذلــك بهــدف دعــم املنتخــب
الكويتي.
• زيادة نسبة توظيف الكوادر الوطنية
•شــاركت الشــركة بحمايــة البيئــة مــن التلــوث واألضــرار البيئيــة مــن خــال قيامهــا بتبنــي اعــادة تدويــر املخلفــات داخــل أروقــة الشــركة وذلــك بالعمــل علــى جمــع
املخلفــات متهيــدا العــادة تدويرهــا.
• حتــرص الشــركة علــى توعيــة وتثقيــف العاملــن لديهــا بأهــداف املســؤولية االجتماعيــة التــي تقــوم بهــا الشــركة مبــا يســاهم يف االرتقــاء مبســتوى أداء الشــركة
واحتــرام كافــة القوانــن واللوائــح املطبقــة وااللتــزام بهــا.
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تشكيل جلنة التدقيق
ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة ا ُملتخــذ يف اجتماعــه رقــم ( )2016/5حتــددت فيــه أعضــاء اللجنــة ورئيســها ،
مت تشــكيل جلن ــة التدقـي ــق بتـاريـ ــخ  2016-06-20بنـ ً
كمــا مت اعتمــاد الئحــة اللجنــة واملوافقــة عليهــا مــن مجلــس االدارة والتــي حــددت عضويــة اللجنــة مبــدة صالحيــة مجلــس االدارة.
أعضاء جلنة التدقيق :
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء :عضوين غير تنفيذيني و عضو مستقل
السيد  /هاني فواز عبدالرحمن
•
رئيس جلنة التدقيق
نبذة  :حائز على شهادة بكالوريس ادارة األعمال ،من جامعة اليرموك – األردن ،وماجستير يف التمويل – اجلامعة األردنية /األردن.
الســيد /هانــي فــواز عبدالرحمــن يحمــل شــهادة محلــل مالــي معتمــد  CFAومديــر مخاطــر ماليــة  FRMومديــر مخاطــر مهنــي  PRMباالضافــة الــى محلــل اســتثمارات
بديلــة  .CAIAحيــث تتجــاوز خبرتــه  27عامــا يف مجــال االســتثمار واملخاطــر والتمويــل ،كمــا أنــه يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة الوطنيــة لالجــارة
والتمويــل ،وعمــل ملــدة  15عامــا يف البنــك العربــي (األردن) يف ادارة اخلزينــة وكمديــر ملخاطــر الســوق ،كمــا أنــه عمــل لــدى بنــك االســكان للتجــارة والتمويــل بوظيفــة
مديــر االســتثمارات الدوليــة ،وهــو عضــو يف مجالــس ادارات عــدة منهــا شــركة الســور لتســويق الوقــود.
السيد  /عيسى ابراهيم املوسى
•
عضو جلنة التدقيق
نبذة  :حاصل على شهادة بكالوريوس علوم كمبيوتر – جامعة دنفر  /الواليات املتحدة األمريكية.
شــغل الســيد عيســى املوســى عــدة مناصــب علــى مــدى  18عامــا يف مجــال التخطيــط االســتراتيجي لتقنيــة املعلومــات ،ادارة املشــاريع ،والدعــم الفنــي والتقنــي،
الهندســة وخدمــات عامــة أخــرى .حيــث يتولــى حاليــا منصــب املديــر العــام لشــركة ان يــو ســي الوطنيــة للتجــارة العامــة واملقــاوالت ،كمــا ســبق لــه أن تولــى منصــب
مديــر تقنيــة املعلومــات ومســاعد مديــر يف شــركة األولــى لتســويق الوقــود.
السيد  /جابر محمد الهاجري
•
عضو جلنة التدقيق
نبذة  :حاصل على شهادة ثانوية عامة يف الكويت .
شــغل الهاجــري مناصــب عــدة علــى مــدى  29عامــا يف مجــال االعــام حيــث تولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة اميــا العقاريــة كمــا ســبق أن تولــى منصــب مستشــار
جمعيــة الصحافيــن الكويتيــة ،ومستشــار يف االعــام اخلارجــي لــوزارة االعــام .وكمــا أنــه عضــو مؤســس جمعيــة حطــن التعاونيــة وجمعيــة تنميــة الدميوقراطيــة
وعضــو جمعيــة الصحافيــن الكويتيــة .فيمــا يخصــص عضويــة مجالــس االدارة ،فقــد شــغل عضويــة مجالــس كثيــرة.

أمني سر اللجنة:

يتولــى مهــام أمانــة ســر جلنــة التدقيــق الســيدة /رنــا مــازن اخلطيــب املعينــة خــال اجتمــاع جلنــة التدقيــق رقــم ( )201/4املنعقــد يف  2016/11/14حيــث تقــوم بحفــظ
و تنســيق اجتماعــات اللجنــة

الغرض من تشكيل جلنة التدقيق

الغــرض األساســي مــن تشــكيل جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة هــو دعــم و مســاندة مجلــس اإلدارة يف أداء مســؤولياته الرقابيــة املتعلقــة بســامة
ونزاهــة التقاريــر املاليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة  ،واســتقاللية ســير أعمــال التدقيــق الداخلــي و تقييــم أداء املدقــق اخلارجــي و املدقــق الداخلــي.
خصائص جلنة التدقيق
.1ميتلــك أعضــاء اللجنــة املؤهــات العلميــة املطلوبــة إضافــة الــى اخلبــرة العمليــة يف مجــال احملاســبة واملاليــة كمــا هــو موضــح يف النبــذه املذكــوره أعــاه عــن أعضــاء
اللجنة.
.2يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي جهة استشارية مستقلة.
.3فيما يتعلق بتوصيات جلنة التدقيق املرفوعة خالل العام  2016إلى مجلس اإلدارة لم يكن هناك أي تعارض بني توصيات اللجنة و قرارات مجلس اإلدارة.

اإلجتماعات

يجــب أن جتتمــع جلنــة التدقيــق بصــورة منتظمــة اربــع مــرات علــى األقــل خــال الســنة و بشــكل ربــع ســنوي حيــث عقــدت جلنــة التدقيــق خمســة اجتماعــات خــال
عــام  2016تضمنــت اجتماعــات مــع املدقــق الداخلــي .كمــا و يتــم إخطــار كافــة األعضــاء بجــدول اعمــال اللجنــة قبــل ثالثــة ايــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع
حتــى يتســنى لهــم الوقــت الــكايف للمراجعــه و البحــث ،كمــا قامــت اللجنــة بتدويــن محاضــر اجتماعاتهــا علــى النحــو التالــي:
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رقم االجتماع

تاريخ االنعقاد

نسبة الحضور

مكان االنعقاد

()2016/1

2016/6/19

%100

مقر الشركة

()2016/2

2016/07/24

%100

مقر الشركة

()2016/3

2016/08/14

%100

مقر الشركة

()2016/4

2016/11/14

%100

مقر الشركة

()2016/5

2016/12/25

%100

مقر الشركة

صالحيات و مسئوليات اللجنة و المهام المنجزة:
قامــت اللجنــة مبراجعــة ميثــاق عملهــا و اعتمــاد البنــود الــواردة فيــه و تقييــم أداء اللجنــة و املهــام املنجــزة مــن قبلهــا خــال العــام  ،2016و مــن أهــم اجنــازات و مهــام
اللجنــة خــال العــام  2016مــا يلــي:
.1مراجعــة البيانــات املاليــة الدوريــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها ملجلــس اإلدارة ،وذلــك بهــدف ضمــان عدالــة وشــفافية التقاريــر
املاليــة و التأكــد مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر املاليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة حيــث عقــدت اللجنــة اجتماعاتهــا الدوريــة (ربــع الســنوية ) مت فيهــا مراجعــة
التقاريــر املاليــة الصــادرة عــن القطــاع املالــي يف الشــركة و مكتــب مراقــب احلســابات اخلارجــى ،حيــث رفعــت اللجنــة توصيــة باعتمادهــا ملجلــس اإلدارة و مت التوقيــع
علــى منــاذج آليــة ضمــان ونزاهــة التقاريراملاليــة لــكل ربــع.
.2متابعة أعمال مراقبي احلسابات اخلارجيني ،والتأكد من عدم قيامهم بتقدمي خدمات إلى الشركة عدا اخلدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
.3دراسة مالحظات مراقبي احلسابات اخلارجيني على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما مت يف شأنها.
.4دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.
.5مراجعة الصفقات و التعامالت مع االطراف ذات العالقة و تقدمي التوصيات املناسبة بشأنها الى مجلس االدارة.
.6تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية املطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة يف هذا الشأن.
.7اإلشراف الفني على وحدة التدقيق الداخلي يف الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات احملددة من قبل مجلس اإلدارة.
.8التوصية بتعيني مدير وحدة التدقيق الداخلي.
.9مراجعــة وإقــرار خطــط التدقيــق املقترحــة مــن املدقــق الداخلــي ،وإبــداء مالحظاتهــا عليهــا ،حيــث قامــت اللجنــة خــال اجتماعاتهــا الدوريــة مبراجعــة خطــة التدقيــق
الداخلي للشــركة.
.10مراجعة التقرير السنوي اخلاص باالدارة القانونية و ادارة االلتزام والرقابة.
.11التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني وإعادة تعيني مراقبي احلسابات اخلارجيني أو تغييرهم وحتديد أتعابهم.
.12التوصية بالتعاقد مع شركة العيبان والقطامي (جرانت ثورنتون) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي للشركة واعداد تقرير نظم الرقابة الداخلية ()ICR
بنــاء علــى مــا تقــدم أعــاه فيمــا يخــص أعمــال جلنــة التدقيــق للعــام  2016يؤكــد أعضــاء جلنــة التدقيــق علــى حرصهــم التــام علــى تنفيــذ املهــام املوكلــة اليهــم مــن قبــل
مجلــس اإلدارة مبــا يتماشــى مــع املمارســات الرياديــة يف هــذا املجــال و بالتوافــق مــع تعليمــات و قــرارات اجلهــات الرقابيــة املعنيــة و علــى وجــه اخلصــوص هيئــة أســواق املــال.

مراجعة البيانات املالية
مراقب احلسابات اخلارجي  :مكتب العيبان والقطامي وشركاهم– عضو يف ارنست ويونغ ،ومكتب د.سعود حمد احلميدي وشركاه – عضو يف بيكر تيلي العاملية.
يف خــال الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمبر  ،2016قــام مراقبــي احلســابات اخلارجيــن مبراجعــة البيانــات املاليــة الربــع ســنوية ومت عرضهــا علــى جلنــة التدقيــق
للمناقشــة ورفــع توصيــة للمجلــس العتمادهــا واملوافقــة عليهــا.

تقييم أنظمة الرقابة الداخلية
إن مــن مهــام ومســؤوليات مجلــس االدارة العمــل علــى ارســاء وتطبيــق أنظمــة الرقابــة الداخليــة الكافيــة للشــركة آخــذا يف االعتبــار تناســب عناصــر هــذه األنظمــة مــع
املنافــع املتوقعــة مــن تطبيقهــا.
لقــد قامــت شــركة الســور بالتعاقــد مــع مكتــب العيبــان والقطامــي (جرانــت ثورنتــون) لتقييــم ومراجعــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمبر
 2016علــى أن يغطــي الفحــص البيئــة الرقابيــة العامــة للشــركة واملطابقــة وااللتــزام بقواعــد حوكمــة الشــركات الصــادر مــن هيئــة أســواق املــال ،ونظــرا جلوانــب القصــور
التــي تكمــن يف أي نظــام رقابــة داخليــة ،فقــد تقــع أخطــاء أو مخالفــات قــد ال يتــم اكتشــافها أو تعقبهــا .كذلــك فــإن صعوبــة تقييــم هــذه األنظمــة لفتــرات مســتقبلية
يخضــع ملخاطــر نظــرا ألن معلومــات االدارة وإجــراءات الرقابــة قــد تصبــح غيــر كافيــة بســبب تغيــرات يف الظــروف أو نتيجــة تدنــي درجــة االلتــزام بتلــك االجــراءات.
اخذين بعني االعتبار كافة املالحظات التي سوف ترد بالتقرير والتعامل معها بكل شفافية ومهنية .
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