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� :رشكة ال�سور لت�سويق الوقود (�ش.م.ك)
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 :رقم ال�سجل التجاري ( )113393بتاريخ  9إ�بريل 2006
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ال�صول
�ش.م.ك(.مقفلة) (كامكو)

الدارة �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود (�رشكة م�ساهمة كويتية) الن�رشة التمهيدية لل�رشكة
راجع جمل�س إ
أ
أ
أ
لغر�ض تداول أ��سهم ال�رشكة يف �سوق الكويت للوراق املالية للت�كد من �نها تت�ضمن كافة املعلومات التي
الدارة مهمة و أ�ن هذه املعلومات �صحيحة من جميع النواحي املادية.
يراها جمل�س إ

تقرير مراقبي
الحسابات المستقلين
�ص.ب  20174 :ال�صفاة 13062
جممع دار العو�ضي – الدور ال�سابع
�شارع أ�حمد اجلابر -ال�رشق  -الكويت
تلفون +965 2408844 :
فاك�س+965 2408855 :
E-mail: pwc.kwt@kw.pwc.com
الكويت يف  6مايو 2008

ال�سادة � /رشكة ال�سور لت�سويق الوقود ( �ش.م.ك )
دولة الكويت

املحرتمني

حتية طيبة وبعد،،
لقد راجعنا املعلومات املالية املدرجة يف الن�رشة التمهيدية ال�صادرة يف �شهر مايو  2008لغر�ض تداول
أ��سهم �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك والتي قامت ال�رشكة ب�إعدادها وفق ًا ملتطلبات �سوق الكويت
أ
للوراق املالية وذلك يف �ضوء ما ورد يف دفاتر و�سجالت ال�رشكة والبيانات املالية املدققة ال�صادرة
عنها.
العتقاد ب أ�ن املعلومات
ا�ستنادا إ�ىل مراجعتنا على النحو مبني أ�عاله ،ف�إنه مل ي�صل إ�ىل علمنا ما ي�ستوجب إ
املالية املدرجة يف الن�رشة املرفقة غري حقيقية أ�و غري عادلة أ�و أ�ن أ
ال�س�س التي أ�عدت مبوجبها خمالفة ملا
تتبعه ال�رشكة.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير...

نوال إ�براهيم التويجري
متثل �رشكة املباين املتحدة (�ش.م.ك)
الدارة
رئي�س جمل�س إ
بدر عبدالله الوزان
�سجل مراقبي احل�سابات رقم  62فئة �أ
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نبذة عامة
عن الشركة

ت أ��س�ست �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك بتاريخ  20مار�س  2006وقد مت �صدور املر�سوم أ
المريي
بذلك بتاريخ  22نوفمرب .2005
و قد حدد ر أ��س مالها مببلغ  30,000,000دينار كويتي موزع ًا على عدد � 300,000,000سهم.
وتتمثل أ�غرا�ض ال�رشكة ب�شكل رئي�سي يف متلك وحيازة و إ�ن�شاء وت�شغيل و�صيانة حمطات التزود بالوقود
ضال عن إ�ن�شاء وتطوير وت�شغيل و�صيانة مراكز خدمة العمالء يف تلك املحطات .ولها ان تقدم يف هذه
ف� ً
املراكز كافة اخلدمات التي تقدم لل�سيارات واملعدات مبا يف ذلك تغيري الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات
ور�ش ال�صيانة والت�صليح والفح�ص الفني للمركبات وخدمات أ
ال�سواق املركزية .
وقد متلكت ال�رشكة بعد ت أ��سي�سها عدد  40حمطة للوقود من �رشكة البرتول الوطنية الكويتية بعد انعقاد اجلمعية
الت أ��سي�سية واكتمال عملية ت أ��سي�س ال�رشكة  ،حيث قامت ال�رشكة بت�شغيل حمطات البرتول امل�ستلمة وقد مت و�ضع
خطة إلعادة ت أ�هيلها والعمل على ا�ستبدال أ
الجهزة واخلزانات القدمية منها على مراحل زمنية وقد ا�ستثمرت
ال�رشكة أ�موالها الفائ�ضة يف ودائع بنكية و�صناديق مدارة مبعدالت جيده .

أغراض الشركة

أ
الغرا�ض التي أ��س�ست من أ�جلها ال�رشكة:
ضال عن إ�ن�شاء وتطوير
.1متلك وحيازة و إ�ن�شاء وا�ستئجار وت�شغيل و�صيانة حمطات التزود بالوقود ف� ً
وت�شغيل و�صيانة مراكز خدمة العمالء بتلك املحطات ،ولها ان تقدم يف هذه املراكز كافة اخلدمات
التي تقدم لل�سيارات واملعدات مبا يف ذلك تغيري الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات ور�ش ال�صيانة
والت�صليح والفح�ص الفني للمركبات وخدمات أ
ال�سواق املركزية.
والجتار يف املنتجات وامل�صنعات
.2القيام مبا تتطلبه الفقرة ال�سابقة من أ�عمال التعبئة والتخزين والنقل إ
البرتولية بال�رشاء والبيع باجلملة والتجزئة.
�.3رشاء وا�ستئجار ومتلك وبيع أ
الرا�ضي والعقارات يف املواقع املختلفة بهدف حتقيق أ�غرا�ض ال�رشكة
يف الفقرتني ال�سابقتني.
ويكون لل�رشكة مبا�رشة أ
العمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�صفة أ��صلية أ�و بالوكالة.
و يجوز لل�رشكة أ�ن تكون لها م�صلحة أ�و أ�ن ت�شرتك ب أ�ي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أ�عماال
�شبيهه ب أ�عمالها أ�و التي تعاونها على حتقيق أ�غرا�ضها ولها أ�ن ت�شرتي هذه الهيئات وتلحقها بها.

رأس مال
الشركة



يت أ�لف ر أ��س مال ال�رشكة امل�رصح به من عدد � 300,000,000سهم عادي بقيمة ا�سمية  100فل�س لل�سهم
الواحد ويبلغ ر أ��س مال ال�رشكة املدفوع  29,982,987دينار كويتي موزع على � 299,829,870سهم.
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إستراتيجية
الشركة

مع تزايد املناف�سة يف �سوق الكويت على تقدمي خدمة تزويد الوقود من خالل حمطات الوقود املنت�رشة
يف جميع أ�رجاء الكويت  ،فقد با�رشت ال�رشكة بو�ضع الدرا�سات واخلطط امل�ستقبلية على كافة أ
ال�صعدة
ومدتها خم�سة �سنوات قادمة ب�إ�سرتاجتيات و أ�هداف وا�ضحة بحيث يتم توفري خدمات نوعية ومتميزة
ال�سرتاتيجية
وذات قيمة للعمالء  ،وذلك من خالل حمطات الوقود التي متتلكها ال�رشكة ،وتهدف هذه إ
ب�شكل عام إ�ىل حتقيق زيادة ال تقل عن � % 10سنوي ًا من خالل تقدمي أ�ف�ضل اخلدمات .

الهيكل التنظيمي
العام للشركة

الجمعية العامة للمساهمين
General Assembly of
shareholders

مجلس اإلدارة
Board of Directors

ال�سرتاتيجية لل�رشكة:
وتتمثل أ�هداف اخلطة إ
 .1إ�عادة هيكلة املحطات بالكامل لتتالءم وتطورات هذا النوع من اال�ستثمار عاملياً.
 .2رفع كفاءة املحطات وتطويرها الكرتونيا من خالل الربط آ
اليل باملكتب الرئي�سي
 .3توفري خدمة الدفع آ
اليل جلميع أ�نواع البطاقات الذكية يف كافة املحطات.
 .4ا�ستغالل اكرب قدر ممكن من امل�ساحات املتوفرة يف املحطات يف جمال اال�ستثمار وباحلدود امل�سموح
بها من الدولة .
 .5العمل على زيادة وتو�سيع ن�شاط ال�رشكة ب�إن�شاء حمطات جديدة .
 .6تقدمي منتجات وخدمات متميزة للعمالء أ
والوىل من نوعها وب أ��سعار مقبولة.
 .7العمل على زيادة والء العمالء لل�رشكة بحيث تكون اخليار أ
الول لهم.
 .8زيادة الربحية للم�ساهمني.

لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي
& Auditing Committee
Internal Audit

Executive Committee

العضو المنتدب
Managing Director

حالي ًا تقدر ح�صة ال�رشكة يف ال�سوق ب أ�كرث من  %30وت�شري الدرا�سات التي أ�عدتها ال�رشكة إ�ىل أ�نه
وبحلول عام � 2012ستتنامى ح�صة ال�رشكة لت�صل إ�ىل ما يقارب  %34وذلك بعد أ�ن يتم حتديث املحطات
وت أ��سي�س قاعدة معلومات دقيقة عالية اجلودة.

كبير المدراء الماليين
CFO

وتتمتع ال�رشكة حالي ًا بوجود جمموعة مميزة من م�ساهميها هم من خرية رجال أ
العمال و أ��صحاب
اخلربات الطويلة والناجحة ،كما تتمتع إ�دارتها التنفيذية بكفاءات عاليه  ،وجلها ت�ساهم يف و�ضع �سيا�سة
وا�ضحة لتعزيز م�صالح ال�رشكة وا�ستثماراتها وتقوم حاليا على اختيار أ�ف�ضل الكفاءات للعمل لديها مبا
يحقق أ�هدافها التي ت�سعى إ�ليها.
أ�ن بيئة العمل اخلارجية احلالية توفر لل�رشكة فر�ص ًا كبرية للنجاح مع توفر العديد من العوامل امل�شجعة
الداعمة لتحقيق أ�غرا�ض ال�رشكة وخا�صة فيما يتعلق مبحطات تزويد الوقود والقيود املفرو�ضة والوقت
املتاح لتحديث املحطات احلالية وتطويرها وت أ��سي�س حمطات جديدة وتهدف ال�رشكة ان تكون �سباقة
بطرح خدمات ومنتجات جديدة.

المجلس التنفيذي

مدير عام التطوير والتسويق
& G.M. Development
Marketing

مدير عام العمليات
G.M. Operations

المخولين بالتوقيع
السيدة /نوال إبراهيم التويجري
رئيس مجلس اإلدارة
السيد /داود يوسف محسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد /محمود على الصانع
العضو المنتدب

10

شركة السور لتسويق الوقود ش.م .ك

شركة السور لتسويق الوقود ش.م .ك

11

اإلجراءات القضائية
للشركة

 ال يوجد ق�ضايا قانونية مرفوعة من إ�دارة ال�رشكة على آالخرين.
أ
 يوجد دعوى واحدة مرفوعة �ضد ال�رشكة لطلب تعوي�ض بقيمة �سبعة ع�رش �لف ديناركويتي  ،حكمفيها يف املحكمة الكلية بعدم القبول.
 دعوى مرفوعة �ضد ال�رشكة أ�مام حمكمة ت.ك .دائرة  ، 5مو�ضوعها ندب خبري لت�صفية احل�سابوبيان م�ستحقات املدعي �ضد املدعى عليها متهيد ًا للحكم مبا �سي�سفر عنه التقرير .مل ي�صدر أ�ي حكم فيها
لغاية تاريخه.

أعضاء مجلس
اإلدارة

السيدة/نوال إبراهيم التويجري
تمثل شركة المباني المتحدة (ش.م.ك)
رئيس مجلس اإلدارة

كذلك ،ف�إنه وحتى تاريخ تقدمي الطلب إلدراج ال�رشكة يف �سوق الكويت أ
للوراق املالية مل ت�سجل أ�ية
أ
أ
خمالفات للقوانني ال�سارية يف دولة الكويت وال توجد أ�ية خمالفات أ�خرى قائمة �و حمتملة �ضد رئي�س �و
الدارة أ�و املدراء التنفيذيني يف ال�رشكة.
نائب الرئي�س أ�و أ�ع�ضاء جمل�س إ
السيد /داود يوسف محسين
يمثل شركة اكسل للهواتف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد /محمود على الصانع
يمثل شركة وينر للدعاية واإلعالن
العضو المنتدب

السيد /منصور عبد اهلل الغانم
يمثل مؤسسة البترول الكويتية
عضو مجلس إدارة

السيد /احمد سليمان المضف
يمثل مؤسسة البترول الكويتية
عضو مجلس إدارة

السيد /طالل ثنيان الياقوت
يمثل شركة جلوبل دايركت تلفجن
عضو مجلس إدارة

السيد /بدر احمد البعيجان
يمثل شركة اكسبريس للهواتف
عضو مجلس إدارة

السيد /طالل احمد الخرس

السيد /مساعد محمد الحماد

يمثل شركة الزاجل التقنية للتجارة العامة

يمثل الشركة الكويتية المتحدة للتجهيزات

والمقاوالت (ش.م.ك)

الغذائية وإدارة المطاعم

عضو مجلس إدارة
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أعضاء المجلس

األسهم المملوكة

التنفيذي

ألعضاء مجلس
اإلدارة

السيد  /محمود علي الصانع
العضو المنتدب – رئيس المجلس التنفيذي

				
الدارة
إ��سم ع�ضو جمل�س إ

عدد أ
ال�سهـــم

753
�رشكة املباين املتحدة					
753
					
�رشكة اك�سل للهواتف
753
والعالن				
�رشكة ويرن للدعاية إ
753
			
�رشكة الزاجل التقنية للتجارة العامة واملقاوالت
753
					
�رشكة اك�سرب�س للهواتف
72,000,000
			
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
753
			
ال�رشكة الكويتية املتحدة للتجهيزات الغذائية
753
�رشكة جلوبل دايركت تليفجن				

تقرير مجلس
اإلدارة

السيد  /داود يوسف محسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة  -عضو المجلس التنفيذي

السيد  /بدر أحمد البعيجان
عضو مجلس اإلدارة  -عضو المجلس التنفيذي
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لقد ت أ��س�ست �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود مبوجب املر�سوم أ
المريي رقم  279ل�سنة  ،2005وقد با�رشت
أ�عملها اعتبار ًا من ا�ستالم املحطات من �رشكة البرتول الوطنية الكويتية بتاريخ  2006/5/8وعددها 40
بال�ضافة إ�ىل تخ�صي�ص  3أ�را�ضي ف�ضاء إلقامة حمطات جديدة ،وذلك حتقيق ًا أ
للغرا�ض
حمطة وقود قائمة إ
أ
التي ت أ��س�ست من أ�جلها ال�رشكة كما ن�ص عليه النظام ال�سا�سي لل�رشكة.
ومنذ اليوم أ
الول من ا�ستالم املحطات د أ�بت ال�رشكة على ت�شغيل املحطات بكامل طاقتها بف�ضل كوادرها
الوطنية وذلك بالتن�سيق مع �رشكة البرتول الوطنية الكويتية وجهات أ�خرى بالدولة ،أ�ي�ضا وقامت ال�رشكة
الدارية و الت�سويقية و الت�شغيلية لرفع كفاءة اخلدمات ح�سب
أ�ي�ضا بو�ضع اخلطط والدرا�سات امل�ستقبلية منها إ
امل�ستويات العاملية.
فيما يخ�ص االجنازات التي متت حتى إ�عداد هذا التقرير ف�إن ال�رشكة مل ت أ�لوا جهد ًا نحو بذل املزيد يف تقدمي
اخلدمات للعمالء وتوفري كافة �سبل الراحة لهم وقد متثل ذلك باالتي :
 )1حت�سني وتطوير اخلدمة يف املحطات .
 )2العمل على إ��ضافة منتجات إ�ىل بع�ض حمطات ال�رشكة .
 )3ت�شغيل املحطات على مدار ال�ساعة .
أ
الدارية والتنظيمية والت�شغيلية مبا يحقق تقدمي �ف�ضل اخلدمات .
 )4و�ضع الهياكل إ
 )5البدء يف ت�شغيل خدمة ال�سحب آ
اليل يف بع�ض املحطات وجاري ا�ستكمال الرتكيب يف باقي املحطات .
 )6االنتهاء من و�ضع اخلطط الت�شغيلية لل�رشكة أ
للعوام القادمة .
 )7االنتهاء من م�رشوع ت�صميم �شعار وهوية ال�رشكة واملحطات .
 )8التعاقد مع املكاتب الهند�سية وبدء العمل نحو و�ضع الت�صاميم النهائية للمحطات.
 )9املتابعة امل�ستمرة مع اجلهات الر�سمية بالدولة للح�صول على الرتاخي�ص الالزمة للبدء يف توفري أ
الن�شطة
ال�سا�سي لل�رشكة بهدف متكني ال�رشكة من ممار�سة أ�غرا�ضها ح�سب أ
التي حددها النظام أ
ال�صول.

شركة السور لتسويق الوقود ش.م .ك
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تقرير مجلس
اإلدارة

لقد أ�نهت ال�رشكة �سنتها املالية أ
الوىل يف  31دي�سمرب  ، 2007حمققه �صايف ربح بلغ  3,118,983مليون
اليرادات  111,567,309مليون دينار كويتي وجمموع امل�صاريف
دينار كويتي  ،حيث بلغ جمموع إ
 108,448,326مليون دينار كويتي ،وبلغ إ�جمايل املوجودات  51,139,145مليون دينار كويتي ،
فيما بلغ جمموع حقوق امل�ساهمني  34,611,459مليون دينار كويتي  ،يف حني بلغ جمموع املطلوبات
 16,527,686مليون دينار كويتي .

ملخص البيانات
المالية

		

امليزانية العمومية:

				
جمموع املوجودات املتداولة
				
جمموع املوجودات غرياملتداولة
					
جمموع املوجودات
جمموع املطلوبات املتداولة				
				
جمموع املطلوبات غري املتداولة
حقوق امللكية
				
				
				
				
				

ر أ��س املال		
		
احتياطي اجباري
		
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
		
ارباح مرحلة

			

34,611,459
51,139,145

دينار كويتي

االيرادات						
						
جممل الربح
						
�صايف الربح

			

دينار كويتي

				
�صايف النقد الناجت من االن�شطة الت�شغيلية
			
�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية
				
�صايف النقد الناجت من االن�شطة التمويلية

امل�ؤ�رشات املالية والن�سب الرئي�سية:

					
هام�ش جممل الربح ()%
					
هام�ش �صايف الربح ()%
				
العائد على اجمايل املوجودات ()%
العائد على حقوق امل�ساهمني (				 )%
					
ربحية ال�سهم ( فل�س كويتي )
				
القيمة الدفرتية لل�سهم ( فل�س كويتي )
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24,981,041
26,158,104
51,139,145
14,274,485
2,253,201

111,567,309
4,503,054
3,118,983

التدفقات النقدية: :

شركة السور لتسويق الوقود ش.م .ك

دينار كويتي

29,982,987
322,498
322,498
1,509,489
2,473,987

					
اجمايل حقوق امللكية
				
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

بيان الدخل:

كما يف 2007 / 12 / 31

14,172,472
()35,406,734
28,649,558

%4.0
%2.8
%6.1
%9.0
 10.4فل�س
 115.4فل�س
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نظرة على
االقتصاد الكويتي

يعد االقت�صاد الكويتي من أ�كرث االقت�صاديات حيوية أ
وال�رسع منو ًا بني الدول املجاورة خا�صة يف ظل طفرة
الجمايل اال�سمي لدولة الكويت 95,000
أ��سعار النفط وزوال النظام العراقي ال�سابق .وقد بلغ الناجت املحلي إ
مليون دوالر أ�مريكي كما بنهاية عام  ،2006مرتفع ًا مبعدل  %17.5عن حجمه يف العام ال�سابق.
النتاج يف منظمة الدول امل�صدرة للنفط ( أ�وبك) مبتو�سط إ�نتاج يومي
وحتتل الكويت املرتبة الرابعة يف حجم إ
أ
أ
بلغ  2.52مليون برميل كما بنهاية عام  .2007وطبق ًا للمحللني ،فمن املتوقع �ن ترتاوح ��سعار النفط حول
متو�سط قدره  74دوالر للربميل يف عام  ،2008كما يتوقع املحللون أ�ن ي�ستمر االجتاه الت�صاعدي أ
لل�سعار
يف امل�ستقبل املنظور.
وت�شري العديد من امل�ؤ�رشات االقت�صادية إ�ىل أ�ن أ
الو�ضاع االقت�صادية يف حت�سن .ومن هذه امل�ؤ�رشات النمو
أ
أ
الجمايل ،والنمو يف ن�صيب الفرد من الدخل ،وازدهار ��سواق ر��س املال وزيادة فوائ�ض
يف الناجت املحلي إ
امليزانية.

الناجت املحلي

الجمايل اال�سمي الكويتي  95,000مليون دوالر أ�مريكي كما بنهاية عام  2006مقارنة بـ
بلغ الناجت املحلي إ
أ
 80,800مليون دوالر �مريكي للعام ال�سابق حمقق ًا بذلك منو ًا بن�سبة  .%17.5وقد �شكلت م�ساهمة قطاعات
بال�ضافة إ�ىل ال�صناعات النفطية التكريرية حوايل  57,817مليون دوالر أ�مريكي أ�ي ما
النفط والغاز منه إ
يقدر بـ  %61من إ�جمايل الناجت املحلي مقابل  37,183مليون دوالر أ�مريكي للقطاعات الغري النفطية .أ�ما
بالن�سبة للقطاعات الغري النفطية ،فقد قفز النمو من معدل �سنوي بلغ  %3.6خالل الفرتة املمتدة من 1999
إ�ىل  2001إ�ىل  %15خالل الفرتة من  2003إ�ىل  .2006ومن املتوقع إ�ن ي�ستمر اجتاه النمو هذا يف امل�ستقبل
املنظور م�صاحب ًا لزيادة النمو يف القطاع الغري النفطي لي�صل إ�ىل  %12يف .2007
التطور التاريخي للناجت املحلي أ
بال�سعار اجلارية
(مليون دوالر أ�مريكي)

2003

2004

2005

2006

إ�جمايل الناجت املحلي اال�سمي

47,800

59,300

80,800

95,000

النمو ال�سنوي ()%

25.00

24.00

36.00

18.00

املكونات النفطية

22,024

29,793

47,779

57,817

النمو ال�سنوي ()%

32.00

35.00

60.00

21.00

الجمايل ()%
الن�سبة من إ

46.00

50.00

59.00

61.00

املكونات غري النفطية

25,776

29,507

33,021

37,183

النمو ال�سنوي()%

21.00

14.00

12.00

13.00

الجمايل()%
الن�سبة من إ

54.00

50.00

41.00

39.00

نظرة على
االقتصاد الكويتي

توقعات الناجت املحلي

�سجلت املكونات النفطية للناجت املحلي الكويتي منو ًا بلغ  %21خالل العام  2006مدعوم ًا باالرتفاع املتوا�صل
يف أ��سعار النفط .ومن املتوقع أ�ن ي�سجل متو�سط �سعر برميل اخلام الكويتي  74دوالر يف  2008ح�سب
إ�ح�صاءات إ�دارة معلومات الطاقة يف وزارة الطاقة أ
المريكية.
توقعات الناجت املحلي أ
بال�سعار اجلارية
(مليون دوالر أ�مريكي)

 2007م

إ�جمايل الناجت املحلي

105,564

النمو ال�سنوي ()%

11.00

املكونات النفطية

63,598

النمو ال�سنوي ()%

10.00

الجمايل ()%
الن�سبة من إ

57.2

املكونات غري النفطية

47,695

النمو ال�سنوي()%

12.00

الجمايل()%
الن�سبة من إ

42.80

م :متوقع
امل�صدر :إ�دارة بحوث اال�ستثمار يف كامكو

معدالت الت�ضخم

بد أ� ال�ضغط املتزايد لت�ضخم أ
ال�سعار بالتباط�ؤ يف عام  2006حيث �سجل متو�سط الت�ضخم ،والذي ميثله
النمو يف م�ؤ�رش أ��سعار امل�ستهلك ،خالل عام  2006تراجع ًا إ�ىل  %3.1مقارنةً يف معدل بلغ  %4.1يف
ال�سنة ال�سابقة .و�شهدت املكونات الرئي�سية مل�ؤ�رش أ��سعار امل�ستهلك تقلب ًا متباين ًا يف عام  .2006حيث انخف�ض
م�ؤ�رش قطاع أ
مقارنة يف  %8.5يف العام ال�سابق ،يف حني انخف�ض م�ؤ�رش قطاع ال�سلع
الغذية إ�ىل %3.9
ًُ
املنزلية واخلدمات من  %3.7إ�ىل  %2.7خالل نف�س الفرتة .ومن ناحية أ�خرى �سجل م�ؤ�رش قطاع النقل
ال�سكان ن�شاط ًا ملحوظ ًا يف عام  2006حيث ارتفع امل�ؤ�رش من  %0.88و
واالت�صاالت وم�ؤ�رش قطاع إ
 %0.65إ�ىل  %1.80و  %2.63على التوايل.

ال�سكان

الح�صائية ال�سنوية التي
بلغ عدد �سكان الكويت حوايل  3.05مليون يف نهاية العام  2006ح�سب الن�رشة إ
ت�صدر عن وزارة التخطيط أ�ي مبعدل منو �سنوي مرتاكم بلغ حوايل  %6.6منذ العام  .2002وقد �شكل
املواطنون الكويتيون حوايل  %33من إ�جمايل ال�سكان علم ًا أ�ن عددهم حقق معدل منو �سنوي خالل الفرتة
من  2003اىل  2006تراوحت ما بني  %1.6و .%3.7أ�ما بالن�سبة ملعدل النمو يف عدد ال�سكان الغري كويتيني
فقد تراوح بني  %2.8و %11.3ما بني عامي  2003و.2006

امل�صدر :بنك الكويت املركزي و إ�دارة بحوث اال�ستثمار يف كامكو
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نظرة على
االقتصاد الكويتي

لمحة عن قطاع

ا�ستعرا�ض �سوق �رصف العمالت أ
الجنب ّية

محطات الوقود في
الكويت وقطاع

اجلدول يو�ضح معدالت تقاطع العمالت العاملية الرئي�سية وتلك اخلا�صة مبجل�س التعاون اخلليجي

النفط العالمي

يوجد يف الكويت 120حمطة وقود منت�رشة يف معظم انحاء دولة الكويت .وانطالقا من اميانها باهمية دور
القطاع اخلا�ص يف تطوير عمل املحطات .قامت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية بخ�صخ�صة عدد كبري من جمموع
املحطات التي متلكها وقد مت تخ�صي�ص  40حمطة اىل ال�رشكة االوىل للوقود وقد احتفظت م�ؤ�س�سة البرتول
بـ  24%من ال�رشكة وبعد ذلك بفرتة مت تخ�صي�ص  40حمطة اخرى اىل �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود وهي
كذلك متتلك  24%من �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود .ومن املتوقع ان ت�سعى م�ؤ�س�سة البرتول اىل تخ�صي�ص
الـ 40حمطة املتبقية ل�رشكة ثالثة .وي أ�تي هذا التوجه نظرا الهمية القطاع اخلا�ص يف تطوير �سوق حمطات
الوقود وجعلها اكرث تناف�سية حيث من املتوقع ان تعم املنفعة على امل�ستهلك كما على م�ساهمي ال�رشكات.

الدينار
الكويتي

الريال
ال�سعودي

الدرهم
الماراتي
إ

الريال
القطري

الدينار
البحريني

الريال
العماين

الدوالر
أ
المريكي

الدينار الكويتي

1.000

14.107

13.813

13.663

1.417

1.448

3.761

الريال ال�سعودي

0.071

1.000

0.979

0.970

0.100

0.103

0.267

الماراتي
الدرهم إ

0.072

1.021

1.000

0.991

0.103

0.105

0.272

الريال القطري

0.073

1.031

1.010

1.000

0.104

0.106

0.275

الدينار البحريني

0.706

9.956

9.748

9.657

1.000

1.022

2.654

الريال العماين

0.691

9.744

9.540

9.451

0.979

1.000

2.598

الدوالر أ
المريكي

0.286

3.761

3.673

3.638

0.377

0.385

1.000

اليورو

0.416

5.873

5.750

5.696

0.590

0.603

1.566

الباوند الربيطاين

0.528

7.461

7.296

7.227

0.748

0.765

1.987

الني الياباين

0.003

0.037

0.037

0.036

0.004

0.004

0.010

الدوالر الكندي

0.259

3.658

3.582

3.549

0.387

0.375

0.975

110.0
105.0

الفرنك ال�سوي�رسي

0.265

3.733

3.665

3.620

0.375

0.363

0.995

100.0

امل�صدر:بنك الكويت املركزي و إ�دارة بحوث اال�ستثمار يف كامكو
  

�سوق النفط العاملي

�شهدت أ��سعار النفط ارتفاعا ملحوظا بلغ فيه �سعر برميل النفط اكرث من  110دوالر أ�مريكي نظر ًا لعوامل
عدة ابرزها قرار منظمة أ
�سيا�سية
النتاج عند امل�ستوى احلايل والتوترات اجليو
الوبك يف املحافظة على إ
ّ
اجلنوبية ومنطقة ال�رشق أ
الو�سط ونيجرييا .باال�ضافة اىل تردي او�ضاع اال�سواق
النا�شئة يف كلّ من أ�مريكا
ّ
جراء ازمة الرهن العقاري وا�ضف اىل ذلك التخفي�ض املزدوج ملعامل اخل�صم الفدرايل.
املالية العاملية ّ
اجلدول البياين يو�ضح املع ّدل أ
ال�سبوعي أل�سعار النفط بالن�سبة إ�ىل �سلة أ�وبك والكويت وبرانت.

»àjƒc

∂HhCG

âfôH

95.0
90.0

Q’hO

85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
27.3.07

11.5.07
26.4.07
11.4.07

25.6.07
10.6.07
26.5.07

10.7.07

24.8.07
9.8.07
25.7.07

8.10.07
23.9.07
8.9.07

23.10.07

7.12.07
22.11.07
7.11.07

6.1.08
22.12.07

20.2.08
5.2.08
21.1.08

21.3.08
6.3.08

50.0

âfôH

وقد وا�صل ال�سعر اجلاري الكويتي ( )Spot priceبالند ت�سجيل م�ستويات قيا�سية مبعدل  97.83دوالر
لل�سبوع املنتهي يف  15ابريل  .2008ويف هذه أ
أ�مريكي للربميل الواحد أ
الثناء ،بلغت أ��سعار كلّ من بالند
أ
الزمنية عينها.
و أ�وبك مع ّدل  106.21و 101.92دوالر ًا �مريكي ًا وذلك يف خالل الفرتة
ّ
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لمحة عن قطاع
محطات الوقود في
الكويت وقطاع
النفط العالمي

إ�نتاج وقدرة منظمة أ
الوبك ل�شهر يوليو من العام  000( 2007برميل يف اليوم).

الطلب العاملي على النفط وتوقع الطلب ،مليون برميل يف اليوم
الربع االول 07

الربع الثاين 	 07

2007

الربع االول 08

الربع الثاين 08

2008

ا�سعار الوحدات

25.67

25.43

25.64

25.76

25.57

25.70

أ�وروبا الغربية

15.22

14.96

15.30

15.32

14.91

15.33

منظمة التعاون

8.83

7.80

8.29

8.88

7.68

8.24

أ�مريكا ال�شمالية

االقت�صادي والتنمية– أ
الطل�سي
جمموع منظمة التعاون

49.71

48.18

49.19

48.165

49.96

49.26

االقت�صادي والتنمية

مناطق أ�خرى يف �آ�سيا

النتاج
إ

القدرة

القدرة الفائ�ضة

اجلزائر

1.400

1.400

0

أ�نغوال	

1.760

1.760

0

الكوادور
إ

500

500

0

أ�ندوني�سيا

870

880

10

إ�يران

3.930

3.980

50

العراق

2.370

2.400

30

الكويت

2.580

2.820

40

ليبيا

1.760

1.820

60

2.010

2.470

460

830

900

70

10.840

1.740
250

8.98

9.11

9.07

9.15

9.24

9.23

5.25

5.43

5.46

5.42

5.53

5.58

6.45

6.44

6.48

6.71

6.72

6.75

أ�فريقيا

3.14

3.08

3.12

3.10

3.13

3.18

جمموع الدول املتق ّدمة

23.51

24.06

24.14

24.46

24.52

24.74

نيجرييا

3.87

3.71

3.97

3.92

3.77

4.03

قطر

مناطق أ�خرى من أ�وروبا

1.01

0.92

0.93

1.04

0.36

0.36

ال�صني

7.45

7.77

7.59

7.30

8.13

7.98

اململكة العربية ال�سعودية

9.100

جمموع املناطق أ
الخرى

12.36

12.39

12.50

12.75

12.85

12.97

المارات العربية املتحدة
إ

2.590

2.850

جمموع العامل

85.87

84.85

85.77

87.17

85.63

86.97

فنزويال	

2.440

2.500

60

جمموع أ
الوبك

32.140

34.920

2.750

أ
الوبك با�ستثناء العراق

39.770

-

-

الالتينية
أ�مريكا
ّ

ال�رشق أ
الو�سط

االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق

امل�صدر :التقرير ال�شهري ملنظمة الدول امل�صنعة للبرتول أ
(الوبك)

امل�صدر :التقرير ال�شهري ملنظمة الدول امل�صنعة للبرتول أ
(الوبك)

عر�ض النفط العاملي /توازن الطلب ،مليون برميل يف اليوم
ا�سعار الوحدات

2007

الطلب العاملي على النفط

الربع االول
08

الربع الثاين
08

الربع الثالث
08

الربع الرابع
08

2008

85.77

87.17

85.63

86.57

88.52

86.97

يف العر�ض الدول غري التابعة ملنظمة أ�وبك

49.46

50.26

49.96

50.03

51.22

60.37

ح�صة أ
الوبك من النفط والغاز غري التقليديني

4.40

4.73

4.85

4.97

5.17

4.93

الع�ض با�ستثناء النفط اخلام ملنظمة أ�وبك

53.88

54.99

54.80

55.00

56.38

55.30

الفرق

31.91

32.19

30.83

31.57

32.13

31.68

امل�صدر :التقرير ال�شهري ملنظمة الدول امل�صنعة للبرتول أ
(الوبك)
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أسهم الشركة
المطلوب تسجيلها

 - 1ال�سهم املطلوب ت�سجيله � :سهم عادي قيمته أ
ال�سمية  100فل�س ،مدفوع بالكامل.
 - 2عدد أ
ال�سهم املطلوب ت�سجيلها  :جميع أ��سهم ال�رشكة البالغ عددها  30مليون �سهم.
 - 3عدد امل�ساهمني  :يبلغ عدد امل�ساهمني احلاليني حوايل  138,000م�ساهم.
الدراج ورمز التداول
قطاع إ
 القطاع :قطاع اخلدمات يف ال�سوق الر�سمي ل�سوق الكويت أللوراق املالية
 رمز التداول بالعربية :ال�سوربالجنليزيةSOOR :
 -رمز التداول إ
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البيانات المالية
المحتويات
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 .28تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني
 .30امليزانية العمومية كما يف  31دي�سمرب2007
أ
 .31بيان الدخل للفرتة من  20مار�س  ( 2006تاريخ الت��سي�س) حتى  31دي�سمرب 2007
 .32بيان التغريات يف حقوق امللكية للفرتة من  20مار�س  ( 2006تاريخ الت أ��سي�س)
حتى  31دي�سمرب 2007
 .33بيان التدفقات النقدية للفرتة من  20مار�س  ( 2006تاريخ الت أ��سي�س) حتى  31دي�سمرب 2007
	�ي�ضاحات حول البيانات املالية
 .34إ
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
الر أ�ي

الفهد و�رشكاه
�ص.ب  20174 :ال�صفاة 13062
جممع دار العو�ضي – الدور ال�سابع
�شارع أ�حمد اجلابر -ال�رشق  -الكويت
تلفون +965 2408844 :
فاك�س+965 2408855 :
E-mail: pwc.kwt@kw.pwc.com

جممع ال�صاحلية مدخل  - 2الدور 4
�ص.ب 23049 : .ال�صفاة  13091الكويت
هاتف+965 2438060 :
	   +965 2468934
فاك�س+965 2452080 :
www.deloitte.com

�رشكة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك
دولة الكويت
تقرير مراقبي احل�سابات امل�ستقلني إ�ىل ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني
تقرير عن البيانات املالية

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�رشكة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك (“ال�رشكة”) والتي تت�ضمن امليزانيـة العموميـة
كمـا يف  31ديـ�سمرب  ، 2007وبيانـات الـدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقديـة للفرتة من  20مار�س2006
والي�ضـاحـات التف�صيلية
(تاريخ الت أ��سي�س) حتى  31دي�سمرب  ، 2007وكذلك ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سـبية الهامـة إ
أ
الخرى.

الدارة عن البيانات املالية
م�سئولية إ

إ�ن إ�عداد وعر�ض هذه البيانات املالية ب�شكل عادل طبق ًا للمعايري الدولية للتقـارير املالية هـو مـن م�سئوليـة إ�دارة ال�رشكة.
إ�ن هذه امل�سئولـية تت�ضمن ت�صمـيم وتطبيـق واالحتفـاظ بنظـام رقابـة داخلـي يتعلق ب�إعـداد البيانات املاليـة وعر�ضها
ب�شكل عـادل بحيث تكـون خاليـة مـن أ�يـة أ�خطـاء ماديـة �سـواء كـانت ناجتـة عـن الغ�ش أ�و اخلط أ�  ،كما تت�ضـمن اختيـار
وتطبـيق ال�سيا�سـات املحا�سبيـة املنا�سبـة و إ�عداد التقديرات املحا�سبية املعقولة وفق ًا للظروف املحيطة.

م�سئولية مراقبي احل�سابات

بـر أ�ينـا ،ف�إن البيانـات املـالية تـعرب ب�صـورة عـادلة – مـن جميع النواحـي املـادية – عن املـركز املالـي لل�رشكة كـما فـي
 31دي�سمـرب  2007وعـن نتائج أ�عمالها وتدفقاتها النقدية للفرتة من  20مار�س( 2006تاريخ الت أ��سي�س) حتى  31دي�سمرب
 2007وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية أ
الخرى

بر أ�ينا كذلك ،أ�ن ال�رشكة مت�سك ح�سابات منتظمة ،و أ�ن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س إ�دارة
ال�رشكة أ
الم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر ال�رشكة  ،و أ�ننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات
والي�ضاحات التي ر أ�يناها �رضورية ألغرا�ض التدقيق و أ�ن البيانات املالية تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون
إ
ال�رشكات التجارية لعام  1960والتعديالت الالحقة له والنظام أ
ال�سا�سي لل�رشكة  ،و أ�ن اجلرد قد أ�جري وفق ًا أ
لل�صول
املرعية ،و أ�نه يف حدود املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خالل الفرتة من  20مار�س( 2006تاريخ الت أ��سي�س) حتى
 31دي�سمرب  2007خمالفات ألحكام قانون ال�رشكات التجارية لعام  1960أ�و للنظام أ
ال�سا�سي لل�رشكة على وجه قد ي�ؤثر
مادي ًا يف ن�شاط ال�رشكة أ�و مركزها املايل.

بدر عبدالله الوزان
مراقب ح�سابات ترخي�ص رقم  62فئة «�»أ
بدر و�رشكاه براي�س وتر هاو�س كوبرز

جا�سم أ�حمد الفهد
مراقب ح�سابات ترخي�ص رقم  53فئة «�»أ
الفهد و�رشكاه ديلويت و تو�ش	

الكويت يف  19فرباير 2008

إ�ن م�سئوليتنا هي إ�بداء ر أ�ي على تلك البيانات املالية اعتماد ًا على أ�عمال التدقيق التي قمنـا بها .لقد قمنـا بالتـدقيق وفق ًا
ملعـايري التدقيق الدولية .إ�ن هذه املعايري تتطلب منا االلتزام مبتطلبات املهنة أ
الخالقية وتخطيط و أ�داء أ�عمال التدقيق
للحـ�صول على ت أ�كيد معقـول ب أ�ن البيانات املالية ال حتتوي على أ�خطاء مادية.
والي�ضاحات الـواردة يف البيانـات
إ�ن أ�عمـال التـدقيق تتطلـب تنفيـذ إ�جـراءات للحـ�صول على أ�دلـة تـدقيق على املبالغ إ
أ
الجراءات تعتمد على احلكم املهني ملراقب احل�سابات مبا يف ذلك تقييم خطر وجود �خطاء مادية يف
املالية .إ�ن تلك إ
البيانات املالية �سواء كانت ناجتة عن الغ�ش أ�و اخلط أ� .يف �سبيل تقييم تلك أ
الخطار ف�إن مراقب احل�سابات ي أ�خذ يف عني
االعتبار الرقابة الداخلية املرتبطة ب�إعداد البيانات املالية وعر�ضها ب�شكل عادل وذلك بهدف ت�صميم إ�جراءات التدقيق
املالئمة ،ولي�س بغر�ض إ�بداء ر أ�ي على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة .إ�ن أ�عمال التدقيق تت�ضمن أ�ي�ض ًا تقييم مدى
بال�ضافة إ�ىل تقييم
مالئـمة ال�سـيا�سات املحـا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحـا�سبية التي أ�عـدتها إ�دارة ال�رشكة إ
العر�ض ال�شامل للبيانات املالية.
باعتقادنا أ�ن أ�دلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري أ��سا�س معقول ميكننا من إ�بداء ر أ�ينا على البيانات املالية.
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بيان الدخل

الميزانية العمومية

للفرتة من  20مار�س ( 2006تاريخ الت أ��سي�س) حتى  31دي�سمرب 2007

كما يف  31دي�سمرب 2007
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

		
										�ي�ضاح
إ
				
املوجودات
موجودات متداولة 				
		
3
							
النقد والنقد املعادل
		
4
						
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما
		
5
								
ب�ضاعــة
		
6
							
ودائع ثابتة
												
				
موجودات غري متداولة
		
7
						
ا�ستثمارات متاحة للبيع
		
8
							
ممتلكات ومعدات
		
10
						
موجودات غري ملمو�سة
												
جمموع املوجودات								
				
				
املطلوبات وحقوق امللكية
				
مطلوبات متداولة
		
11
						
ذمم دائنة وم�ستحقات
ؤ
		
9
					
اجلزء املتداول من التزام م�جل الدفع
												
				
مطلوبات غري متداولة
		
9
							
التزام م�ؤجل الدفع
خم�ص�ص مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفني						
												
									
جمموع املطلوبات
				
				
حقوق امللكية
		
12
ر أ��س املال							
		
12
							
إ�حتياطي إ�جباري
		
12
							
إ�حتياطي إ�ختياري
								
احتياطي القيمة العادلة
									
أ�رباح مرحلة
إ�جمايل حقوق امللكية								
							
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

2007

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)
للفرتة من  20مار�س2006
أ
(تاريخ الت��سي�س) إ�ىل 31
			 دي�سمرب 2007
									�ي�ضاح
إ

7,415,296
2,248,974
316,771
15,000,000
24,981,041

									
املبيعات
								
تكلفة املبيعات
		
13
						
م�صاريف الت�شغيل
								
إ�جمايل الربح
		
14
					
م�صاريف عمومية و إ�دارية
		
9
						
تكاليف متويل
								
ا�ستهالك و إ�طفاء
								
إ�يرادات فوائد
								
إ�يرادات أ�خرى
الدارة
الربح قبل مكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س إ
					
وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي والزكاة
							
الدارة
مكاف أ�ة أ�ع�ضاء جمل�س إ
						
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
									
الزكاة
								
ربح الفرتة
أ
		
15
				
ربحية ال�سهم  -ال�سا�سية واملخففة

2,206,880
46,321
2,253,201
16,527,686

الي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية.
إ�ن إ

4,569,489
19,748,842
1,839,773
26,158,104
51,139,145

10,119,539
4,154,946
14,274,485

111,567,309
()97,338,864
()9,725,391
4,503,054
()1,906,424
()1,333,429
()1,189,619
2,512,900
638,497
3,224,979
()75,000
()29,025
()1,971
3,118,983
 10.40فل�س

29,982,987
322,498
322,498
1,509,489
2,473,987
34,611,459
51,139,145

الي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية.
إ�ن إ

				
		
		
30

نوال التويجري				
		
		
الدارة
رئي�س جمل�س إ
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حممود ال�صانع
الع�ضو املنتدب
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29,982,987

-

-

29,982,987

ر أ��س
املال

322,498
322,498

-

-

-

إ�حتياطي
إ�جباري

الي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية.
إ�ن إ

ربح الفرتة
إ�جمايل الدخل املعرتف به للفرتة
املحول إ�ىل االحتياطيات
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2007

�صايف الدخل املدرج
مبا�رشة يف حقوق امللكية

إ��صدار ر أ��س املال
أ�رباح القيمة العادلة
من ا�ستثمارات متاحة للبيع

(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

للفرتة من  20مار�س ( 2006تاريخ الت أ��سي�س) حتى  31دي�سمرب 2007

-

-

-

إ�حتياطي
إ�ختياري

1,509,489

1,509,489

1,509,489

-

إ�حتياطي
القيمة
العادلة

		
322,498
1,509,489
322,498

بيان التغيرات في حقوق الملكية

3,118,983
3,118,983
()644,996
2,473,987

-

-

-

أ�رباح
مرحلة

3,118,983
4,628,472
34,611,459

1,509,489

1,509,489

29,982,987

املجموع
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بيان التدفقات النقدية

للفرتة من  20مار�س ( 2006تاريخ الت أ��سي�س) حتى  31دي�سمرب 2007
(جميع املبالغ بالدينار الكويتي)

									�ي�ضاح
إ
أ
الن�شطة الت�شغيلية 			
								
ربح الفرتة
				
ت�سويات لـ :
								
ا�ستهالك و إ�طفاء
خم�ص�ص مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفني					
								
تكاليف متويل
								
إ�يرادات فوائد
											
					
الزيادة يف الذمم املدينة واملدفوعات مقدما
								
الزيادة يف الب�ضاعة
						
الزيادة يف الذمم الدائنة وامل�ستحقات
�صايف النقد الناجت من أ
						
الن�شطة الت�شغيلية
				
أ
				
الن�شطة اال�ستثمارية
							
�رشاء ممتلكات ومعدات
		
9
						
حيازة أ�عمال
							
�رشاء ا�ستثمارات متاحة للبيع
								
ودائع ثابتة
							
إ�يرادات فوائد م�ستلمة
�صايف النقد امل�ستخدم يف أ
					
الن�شطة اال�ستثمارية
				
أ
				
الن�شطة التمويلية
						
املح�صل من إ��صدار ر أ��س املال
أ�عباء متويل مدفوعة							
�صايف النقد الناجت من أ
						
الن�شطة التمويلية
						
�صايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل
						
النقد والنقد املعادل يف بداية الفرتة
		
3
				
النقد والنقد املعادل يف نهاية الفرتة

للفرتة من  20مار�س2006
(تاريخ الت أ��سي�س) إ�ىل 31
دي�سمرب 2007
3,118,983
4,632,845
46,321
1,333,429
()2,512,900
6,618,678
()2,248,974
()316,771
10,119,539
14,172,472
()436,832
()19,422,802
()3,060,000
()15,000,000
2,512,900
()35,406,734
29,982,987
()1,333,429
28,649,558
7,415,296
7,415,296

الي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز أ� من هذه البيانات املالية
إ�ن إ
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 .1الت أ��سي�س أ
والن�شطة

إ�ن تطبيق املعيار الدويل للتقارير  ،7والذي �سي�رسي على الفرتات املالية التي تبد أ� يف أ�و بعد  1يناير � 2007سي�ؤدي
إلف�صاحات معدلة وجديدة بالن�سبة أ
للدوات املالية واملخاطر املالزمة لها .إ�ن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية
 8والذي �سي�رسي على الفرتات املالية التي تبد أ� يف أ�و بعد  1يناير � 2009سي�ؤدي إلف�صاحات إ��ضافية متعلقة بقطاعات
الت�شغيل� .سيتم تطبيق املعايري والتف�سريات أ
الخرى عندما ت�صبح �سارية وال يتوقع أ�ن يكون لها أ�ثر مادي على البيانات
املالية لل�رشكة.

كما يف  31دي�سمرب 2007

ت أ��س�ست �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك (“ال�رشكة”) ك�رشكة م�ساهمة كويتية ب�شكل نهائي بتاريخ  20مار�س
 2006مبوجب قانون ال�رشكات التجارية رقم  15لعام  1960والتعديالت الالحقة له .بد أ�ت ال�رشكة مزاولة ن�شاطها يف
 9مايو .2006
إ�ن أ
بال�ضافة إ�ىل إ�ن�شاء
الن�شطة الرئي�سية لل�رشكة هو متلك وحيازة و إ�ن�شاء وا�ستئجار وت�شغيل و�صيانة حمطات الوقود إ
وتطوير وت�شغيل و�صيانة مراكز خدمة العمالء بتلك املحطات ويجوز لها تقدمي كافة اخلدمات لل�سيارات واملعدات مبا يف
ذلك تغيري الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات ور�ش ال�صيانة والت�صليح والفح�ص الفني للمركبات وخدمات أ
ال�سواق
املركزية.
تقوم ال�رشكة أ�ي�ض ًا بخدمات التخزين  ،النقل والتجارة يف املنتجات البرتولية بال�رشاء أ�و البيع باجلملة والتجزئة .يحق
لل�رشكة أ�ي�ض ًا �رشاء  ،إ�يجار ومتلك وبيع أ
الرا�ضي العقارية يف املواقع املختلفة بهدف حتقيق أ�غرا�ض ال�رشكة.
إ�ن عنوان ال�رشكة امل�سجل هو �ص .ب 28396 .ال�صفاة –  13144دولة الكويت.
متت املوافقة على إ��صدار هذه البيانات املالية من قبل جمل�س إ�دارة ال�رشكة بتاريخ  19فرباير  2008وتخ�ضع ملوافقة
امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية املقبل.

 .2أ
العداد وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
	��س�س إ
 2.1أ
العداد
	��س�س إ

مت إ�عداد هذه البيانات املالية وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ( )IFRSال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية.
أ�عدت هذه البيانات املالية على أ��سا�س التكلفـة التاريخية للقيا�س املعدل ب�إعادة تقييم القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع.
تغطي هذه البيانات املالية الفرتة املحا�سبية أ
الوىل لل�رشكة من تاريخ الت أ��سي�س  20مار�س 2006حتى  31دي�سمرب 2007

 2.2املعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات
املعايري الدولية للتقارير املالية ولكنها لي�ست إ�لزامية ومل تطبقها ال�رشكة بعد

مت إ��صدار معايري وتف�سريات جمل�س معايري املحا�سبة الدولية التالية ولكنها لي�ست واجبة التطبيق ومل تقم ال�رشكة بتطبيقها بعد:
املعيار الدويل للتقارير املالية  : 7أ
الدوات املالية  :االف�صاحات.
معيار املحا�سبة الدويل  : 1عر�ض البيانات املالية – معدل.
املعيار الدويل للتقارير املالية  : 8القطاعات الت�شغيلية.
التف�سري ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  - 12نظام امتيازات اخلدمات
التف�سري ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  – 13برنامج والء العميل.
التف�سري ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  - 14معيار املحا�سبة الدويل  – 19القيود على منافع
املوجودات املحددة ،ومتطلبات احلد أ
الدنى للتمويل والعالقة بينهما.
معيار املحا�سبة الدويل ( 23معدل) – تكاليف االقرتا�ض.
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 2.3أ
الدوات املالية
الت�صنيف
أ
تقوم ال�رشكة بت�صنيف �دواتها املالية كـ “متاحة للبيع” و“قرو�ض ومدينون” واملطلوبات املالية كـ “غري تلك امل�صنفة
الدارة الت�صنيف املالئم أ
للداة عند احليازة.
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل” .حتدد إ
التحقق  /عدم التحقق
للحكام التعاقدية لهذه أ
تتحقق املوجودات املالية أ�و املطلوبات املالية عندما ت�صبح ال�رشكة طرف ًا أ
الدوات .ال يتحقق
أ
ال�صل املايل (بالكامل أ�و جزء منه) عندما ينتهي احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية الناجتة من املوجودات املالية أ�و عندما
تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومنافع امللكية .وال تتحقق املطلوبات املالية يف حالة إ�براء ال�رشكة من االلتزامات أ�و
إ�لغائها أ�و انتهائها.
أ
يتم إ�دراج كافة عمليات ال�رشاء والبيع االعتيادية للموجودات املالية با�ستخدام تاريخ الت�سوية .إ�ن عمليات ال�رشاء �و البيع
االعتيادية هي عمليات �رشاء أ�و بيع موجودات مالية تتطلب ت�سليم املوجودات خالل حدود الفرتة الزمنية التي يتم حتديدها
العراف املتعامل بها يف أ
عامة وفق ًا للقوانني أ�و أ
ال�سواق.
القيا�س
أ
يتم مبدئي ًا ت�سجيل جميع املوجودات و املطلوبات املالية بالقيمة العادلة م�ضاف ًا إ�ليها تكاليف املعاملة فقط للدوات املالية التي
لـم يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
قرو�ض ومدينون
إ�ن القرو�ض واملدينون لي�ست من م�شتقات املوجودات املالية وهي ذات ا�ستحقاق ثابت أ�و حمدد وتكون غري م�سعرة يف
أ��سواق ن�شطة ،والحق ًا يتم إ�دراجها بالتكلفة املطف أ�ة با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي .تدرج قيمة املخ�ص�ص يف بيان
الدخل.
متاحة للبيع
إ�ن أ
ال�صول املتاحة للبيع لي�ست من م�شتقات املوجودات املالية ،ويتم حيازتها ب�صورة رئي�سية لالحتفاظ بها لفرتة غري
أ
أ
أ
أ
أ
حمددة وميكن بيعها يف حال وجود حاجة إ�ىل ال�سيولة �و عند تغري معدالت الفائدة �و معدالت ال�رصف �و ��سعار ال�سهم،
يتم الحق ًا إ�عادة قيا�سها بالقيمة العادلة و إ�دراج أ�ية أ�رباح أ�و خ�سائر غري حمققة ناجتة يف حقوق امللكية .يف حالة بيع أ�و
انخفا�ض قيمة أ��صل “متاح للبيع” ،يتم حتويل التعديالت على القيم العادلة املرتاكمة إ�ىل بيان الدخل ك أ�رباح أ�و خ�سائر.
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 2.3أ
الدوات املالية ( يتبع)

 2.6املمتلكات واملعدات

كما يف  31دي�سمرب 2007

القيمة العادلة
أ
أ
أ
أ
آ
أ
تتحدد القيم العادلة للدوات املالية املتداولة يف ��سواق ن�شطة ب��سعار ال�سوق املعرو�ضة بناء ًا على ��سعار �خر �وامر �رشاء
معلنة.

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ص اال�ستهالك املرتاكم و أ�ية خ�سائر نتجت عن االنخفا�ض يف القيمة .تت�ضمن التكلفة
الخرى املرتبطة مبا�رشة بتجهيز أ
�سعر ال�رشاء والتكاليف أ
ال�صل يف حالة اال�ستخدام يف الغر�ض املحدد له .يتم احت�ساب
أ
اال�ستهالك ا�ستنادا على أ
النتاجية املقدرة للموجودات على ��سا�س الق�سط الثابت كما يلي.
العمار إ
ال�سنوات
							
15 – 1
				
تركيبات ومعدات
5–1
				
أ�ثاث ومفرو�شات
5–1
					
�سيارات

وبالن�سبة لال�ستثمارات التي ال يوجد لها أ��سعار �رشاء �سوقية معرو�ضة  ،يتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع
إ�ىل القيمة ال�سوقية احلالية ألداة مماثلة أ�و ا�ستناد ًا إ�ىل التدفقات النقدية املتوقعة لال�ستثمار أ�و �صايف قاعدة املوجودات
لال�ستثمار .أ�ما اال�ستثمارات التي ال تتوفر لها مقايي�س معتمدة الحت�ساب قيمتها العادلة فتدرج بالتكلفة ناق�ص خ�سائر
االنخفا�ض يف القيمة.

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إ�ذا كان هناك أ�ي دليل على االنخفا�ض
يف القيمة وعندما يوجد ذلك الدليل  ،يتم االعرتاف بخ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل ومتثل الفرق بني القيمة
الدفرتية والقيمة اال�سرتدادية أ
لل�صل .ولغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة ،يتم جتميع املوجودات ألقل م�ستوى ميكن عنده
حتديد تدفقات نقدية ب�شكل م�ستقل لتلك املجموعة من املوجودات.

يتم تقدير القيمة العادلة أ
للدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطف أ�ة عن طريق خ�صم التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستقبلية ا�ستناد ًا
إ�ىل معدل الفائدة ال�سوقي احلايل أ
للدوات املالية املماثلة.

يتم حتميل مبالغ ال�صيانة والت�صليـحات واال�ستبداالت والتح�سينات غري املهمة على امل�صاريف عند تكبدها ،أ�ما اال�ستبداالت
لل�صول فيتم ر�سملتها .إ�ن أ
والتح�سينات الهامة أ
الرباح أ�و اخل�سائر الناجتة عن اال�ستغناء عن أ�و ا�ستبعاد املوجودات
أ
تدرج يف بيان الدخل يف الفرتة التي تن�ش� فيها.

املطلوبات املالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة
أ
يتم الحق ًا قيا�س املطلوبات املالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة بالتكلفة املطف�ة با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

االنخفا�ض يف القيمة
تنخف�ض قيمة أ
ال�صل املايل إ�ذا زادت قيمته الدفرتية عن قيمته اال�سرتدادية املقدرة .يتم إ�جراء تقييم يف تاريخ كل ميزانية
عمومية لتحديد ما إ�ذا ما كان هناك دليل إ�يجابي على انخفا�ض قيمة أ��صل حمدد أ�و جمموعة من املوجودات املت�شابهة .يف
حال وجود مثل هذا الدليل ،تدرج خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل.

 2.4الب�ضاعة
تدرج الب�ضاعة بالتكلفة و �صايف القيمة املمكن حتقيقها أ�يهما أ�قل بعد أ�خذ خم�ص�ص لقاء أ�ي بنود للب�ضاعة املتقادمة وبطيئة
احلركة .وت�شتمل التكلفة على �سعر ال�رشاء ور�سوم اال�سترياد والنقل واملناولة والتكاليف املبا�رشة املتكبدة أ
الخرى حتى
ت�صل الب�ضاعة إ�ىل مكانها وو�ضعها احلايل .حتت�سب التكلفة وفق ًا لطريقة متو�سط التكلفة املرجح .متثل �صايف القيمة املمكن
المتام املقدرة والتكاليف املتكبدة فيما يتعلق بالت�سويق ،البيع ،والتوزيع.
حتقيقها �سعر البيع املقدر ناق�ص ًا كافة تكاليف إ

 2.5دمج أ
العمال

دمج أ
العمال هي عملية جتميع من�ش�آت أ�و أ�عمال منف�صلة يف كيان واحد نتيجة توحيد احل�سابات يف كيان واحد ،وهو
أ
أ
أ
أ
أ
امل�شرتي ،لل�سيطرة على واحد �و �كرث من العمال الخرى .ت�ستخدم طريقة ال�رشاء يف املحا�سبة عن دمج العمال.
يتم قيا�س تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة للموجودات و أ�دوات امللكية امل�صدرة وااللتزامات املتكبدة أ�و التي مت حتملها بتاريخ
املبادلة زائد التكاليف املتعلقة مبا�رشة بعملية اال�ستحواذ .عند ت أ�جيل ت�سوية كل أ�و جزء من دمج أ
العمال يتم حتديد القيمة
أ
العادلة للجزء امل�ؤجل بخ�صم املبالغ امل�ستحقة بناء على قيمتها احلالية يف تاريخ املبادلة مع أ
الخذ يف االعتبار �ية عالوة
أ�و خ�صم من املحتمل تكبده خالل الت�سوية .يتم مبدئيا قيا�س املوجودات املحددة املقتناة واملطلوبات واملطلوبات املحتملة
العمال (�صايف املوجودات التي مت حيازتها يف دمج أ
التي مت حتملها يف دمج أ
العمال) بالقيم العادلة لها كما يف تاريخ
اال�ستحواذ .يتم ت�سجيل زيادة تكلفة اال�ستحواذ عن القيمة العادلة حل�صة ال�رشكة يف �صايف موجودات حمددة م�ستحوذ
عليها خالل عملية دمج أ
العمال حتت بند �شهرة.
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 2.7موجودات غري ملمو�سة
ال�شهرة
تتمثل ال�شهرة يف زيادة تكلفة اال�ستحواذ عن القيمة العادلة حل�صة ال�رشكة يف �صايف موجودات حمددة كما يف تاريخ
اال�ستحواذ .تعترب املوجودات غري النقدية املحددة التي يتم احل�صول عليها املرتبطة أ
بالعمال والتي من املتوقع أ�ن يتدفق
منها منافع م�ستقبلية كموجودات غري ملمو�سة.
تثبت ال�شهرة مبدئي ًا ك أ��صل بالتكلفة ويتم الحقا إ�عادة قيا�سها بالتكلفة ناق�ص أ�ية خ�سائر مرتاكمة لالنخفا�ض يف القيمة.
لغر�ض اختبار االنخفا�ض يف القيمة ،يتم توزيع ال�شهرة على جميع وحدات توليد النقد اخلا�صة بال�رشكة والتي يتوقع
أ�ن تنتفع من عملية الدمج .يتم اختبار االنخفا�ض يف القيمة لوحدات توليد النقد التي مت توزيع ال�شهرة عليها �سنويا أ�و
غالبا عندما يكون هناك دليل على انخفا�ض قيمة الوحدة .إ�ذا كانت القيمة اال�سرتدادية لوحدة توليد النقد أ�قل من قيمتها
الدفرتية ،يتم توزيع خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة أ�وال لتخفي�ض القيمة الدفرتية لل�شهرة املخ�ص�صة للوحدة ومن ثم على
املوجودات أ
الخرى للوحدة وذلك تنا�سبي ًا على أ��سا�س القيمة الدفرتية لكل أ��صل يف الوحدة .ال يتم رد خ�سائر االنخفا�ض
يف القيمة املتعلقة بال�شهرة يف فرتات الحقة.
عند بيع املوجودات املحددة ذات العالقة ،يتم أ
الخذ يف االعتبار مبلغ ال�شهرة اخلا�ص بها عند حتديد ربح أ�و خ�سارة
البيع.
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 2.7موجودات غري ملمو�سة ( يتبع )

 2.12أ
الحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة

الرخ�صة
إ�ن الرخ�صة امل�ستحوذ عليها خالل دمج أ
الطفاء املرتاكم .يتم
العمال لها عمر إ�نتاجي حمدد وتدرج بالتكلفة ناق�ص إ
النتاجي املقدر (� 30سنة).
العمر
مدى
على
الرتخي�ص
تكلفة
لتحديد
الثابت
الطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط
إ
احت�ساب إ

الدارة القيام بتقديرات وافرتا�ضات قد ت�ؤثر على
إ�ن إ�عداد البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من إ
الدارة ممار�سة
من
يتطلب
كما
التقديرات.
هذه
املبالغ الواردة يف هذه البيانات املالية  ،إ�ذ قد تختلف املبالغ الفعلية عن
إ
أ
أ
الحكام خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية اخلا�صة بال�رشكة .إ�ن الحكام والتقديرات التي تعترب جوهرية بالن�سبة
للبيانات املالية مبينة آ
كالتي:

كما يف  31دي�سمرب 2007

 2.8خم�ص�ص مكاف أ�ة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تكوين خم�ص�ص مكاف أ�ة نهاية خدمة املوظفني والتي ت�ستحق ال�سداد عند انتهاء العقد ،يتم احت�سـاب املخ�ص�ص مبوجب
قانون العمل الكويتي على أ��سا�س رواتب املوظفني ومدد اخلدمة املرتاكمة أ�و على أ��سا�س �رشوط التعاقد عندما توفر تلك
العقود مزايا إ��ضافية .إ�ن هذا املخ�ص�ص غري املمول يتم حتديده كالتزام �سوف ينتج فيما لو مت إ�نهاء غري طوعي خلدمات
املوظفني بتاريخ امليزانية العمومية على أ��سا�س أ�ن هذا االحت�ساب ميثـل أ��سا�س تقريبي ميكن االعتماد عليه لتحديد القيمة
احلالية لهذا االلتزام.

اليراد
 2.9حتقق إ
يتحقق االيراد من مبيعات الب�ضاعة عند ت�سليم الب�ضاعة للعمالء ويتحقق إ�يراد اخلدمات عند االنتهاء منها.
اليجار الت�شغيلي على أ��سا�س
اليجار من عقود إ
يتحقق إ�يراد الفائدة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتحقق إ�يراد إ
اليجار.
الق�سط الثابت على مدى فرتة إ

اليجارات
 2.10املحا�سبة عن إ
عندما تكون ال�رشكة هي الطرف امل�ست أ�جر
اليجار الت�شغيلي
إ
اليجار التي يحتفظ امل�ؤجر فيها مبنافع وخماطر ملكية املوجودات امل�ؤجرة على أ�نها عقود ت أ�جري ت�شغيلي.
عقود
تعترب
إ
ويتم حتميل بيان الدخل باملبالغ املدفوعة عن عقود الت أ�جري الت�شغيلية بطريقة الق�سط الثابت على مدى � 30سنة.

 2.11العمالت أ
الجنبية
إ�ن العملة الت�شغيلية لل�رشكة هي الدينار الكويتي.
أ
يتم حتويل املعامالت بالعمالت أ
الجنبية إ�ىل الدينار الكويتي ح�سب ��سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ املعاملة .يتم إ�عادة
حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت أ
الجنبية إ�ىل الدينار الكويتي ح�سب أ��سعار ال�رصف ال�سائدة يف نهاية
أ
ال�سنة .يتم ت�سجيل أ
الرباح أ�و اخل�سائر الناجتة من حتويل العمالت الجنبية يف بيان الدخل.
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أ
الحكام

دمج أ
العمال
لتحديد تكلفة دمج أ
الدارة أ�حكاما هامة لتحديد املوجودات واملطلوبات املحددة وااللتزامات املحتملة
العمال ،متار�س إ
والتي ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق لتحديد قيمة ال�شهرة ووحدات توليد النقد التي يجب حتويلها لها.
ت�صنيف اال�ستثمارات
أ
أ
الدارة عند حيازة �ي ا�ستثمار إ�ما �ن تقوم بت�صنيفه كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  ،متاح للبيع
تقرر إ
أ�و قرو�ض ومدينون .عند القيام بهذا التقدير ت أ�خذ ال�رشكة يف االعتبار الهدف أ
ال�سا�سي القتنائها وكيف تنوي إ�داراتها
وتقييم أ�دائها .حتدد مثل هذه أ
الحكام ما إ�ذا �سيتم الحقا قيا�سها بالتكلفة أ�و بالقيمة العادلة وما إ�ذا �سيتم ادارج التغريات يف
القيمة العادلة أ
للدوات يف بيان الدخل أ�و مبا�رشة يف حقوق امللكية.
االنخفا�ض يف القيمة
يف حال وجود انخفا�ض جوهري أ�و متوا�صل يف قيمة اال�ستثمارات يف أ�وراق مالية امل�سعرة و“املتاحة للبيع” ت�ستخدم
الدارة دليل مو�ضوعي للحكم على ما إ�ذا انخف�ضت قيمتها.
إ
الدارة ب�إجراء التقييم لتحديد ما إ�ذا كان هناك دليل على انخفا�ض قيمة الب�ضاعة أ�و
يف تاريخ كل ميزانية عمومية ،تقوم إ
املمتلكات واملعدات أ�و ال�شهرة واملوجودات غري امللمو�سة .إ�ن حتديد ذلك يتطلب حكم ًا هام ًا وبتطلب ذلك تقييم عوامل
ال ال�صناعة وظروف ال�سوق.
عدة �شام ً
التزامات حمتملة
إ�ن االلتزامات املحتملة هي التزامات متوقعة �سوف يت أ�كد وجودها وتن� أش� من أ�حداث ما�ضية .يتم ت�سجيل خم�ص�ص لهذه
االلتزامات عندما ت�صبح اخل�سارة حمتملة ب�شكل كبري وميكن تقديرها ب�شكل معقول .عن حتديد ما إ�ذا �سيتم تكوين خم�ص�ص
الدارة.
ألية التزامات حمتملة ف�إن ذلك يعتمد على تقديرات إ

م�صادر عدم الت أ�كد من التقديرات

القيمة العادلة – اال�ستثمارات يف أ��سهم غري م�سعرة ودمج أ
العمال
ت�ستند و�سائل التقييم لال�ستثمارات يف أ��سهم غري م�سعرة واملوجودات املحددة واملطلوبات واملطلوبات املحتلمة الناجتة عن
العمال على تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�صم ومنحنيات العائد أ
دمج أ
وال�سعار ال�سوقية احلالية
املعدلة واالئتمان ومناذج املخاطر والتكاليف املتعلقة بها وو�سائل التقييم أ
الخرى امل�ستخدمة ب�شكل �شائع من قبل امل�شاركني
يف ال�سوق عند اللزوم.

شركة السور لتسويق الوقود ش.م .ك

39

إيضاحات حول البيانات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية

 2.12أ
الحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة ( يتبع )

 .6ودائع ثابتة
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م�صادر عدم الت أ�كد من التقديرات ( يتبع )

ذمم مدينة
تقدر ال�رشكة خم�ص�صا للذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها بناء على تواريخ التح�صيالت املا�ضية والتدفقات النقدية من
الديون التي انق�ضت فرتة ا�ستحقاقها.
املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة
أ
تقدر ال�رشكة أ
النتاجية املحددة.
عمار
ال
ذات
امللمو�سة
وغري
امللمو�سة
للموجودات
التخريدية
النتاجية والقيمة
إ
العمار إ
ال�شهرة
تقوم ال�رشكة �سنويا باختبار ما إ�ذا حدث انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة وفقا ل�سيا�ستها املحا�سبية .يتم حتديد القيمة اال�سرتدادية
الف�صاح
لوحدات توليد النقد بناء على احت�سابات القيمة امل�ستخدمة .تتطلب هذه االحت�سابات ا�ستخدام التقديرات وقد مت إ
عن العوامل الداخلة التي تعترب عر�ضه للتغيري يف إ�ي�ضاح رقم  .10بناء على التحليل الذي مت إ�جرا ؤ�ه ف�إنه ال توجد دالئل
على أ�ن القيمة الدفرتية لوحدات توليد النقد تزيد عن قيمتها اال�سرتدادية.

 .3النقد والنقد املعادل

												
أ�ر�صدة لدى البنوك								
ودائع ق�صرية أ
								
الجل
									
نقد يف ال�صندوق
												

2007
414,645
7,000,000
651
7,415,296

الجل مودعة لدى بنوك حملية ومقومة بالعملة املحلية .حتمل الودائع ق�صرية أ
إ�ن ودائع ال�رشكة ق�صرية أ
الجل متو�سط
معدل فائدة مبعدل � % 6.125سنوي ًا بتاريخ ا�ستحقاق أ��صلي أ�قل من ثالثة أ��شهر.

 .4ذمم مدينة ومدفوعات مقدم ًا

												
									
مدينون جتاريون
								
إ�يرادات فوائد م�ستحقة
								
م�رصوفات مدفوعة مقدما
												

 .5الب�ضاعة

												
										
برمييم
									
�سوبر برمييم
										
ديزل
										
كريو�سني
									
الرتا �سوبر برمييم
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2007
1,310,639
428,562
509,773
2,248,974

إ�ن الودائع الثابتة مودعة لدى بنوك حملية وحتمل متو�سط معدل فائدة مبعدل � % 6.25سنوي ًا وت�ستحق بعد �سنة واحدة
اليداع.
من تاريخ إ

 .7ا�ستثمارات متاحة للبيع

												
ا�ستثمارات يف �صناديق حملية							

 .8ممتلكات ومعدات
					
التكلفة

مت اقتنا ؤ�ها عند
اال�ستحواذ على أ
العمال
إ��ضافات
كما يف  31دي�سمرب	 2007
اال�ستهالك املرتاكم
املحمل على الفرتة
كما يف  31دي�سمرب2007
�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب2007

2007
4,569,489

أ�ثاث
و مفرو�شات

�سيارات

املجموع

19,087,811
19,087,811

4,761,204
4,761,204

428,253
428,253

8,579
8,579

23,849,015
436,832
24,285,847

1,060,435
1,060,435

3,441,510
3,441,510

33,345
33,345

1,715
1,715

4,537,005
4,537,005

18,027,376

1,319,694

394,908

6,864

19,748,842

ممتلكات
م�ست أ�جرة

تركيبات
ومعدات

النتاجي املقدر للممتلكات واملعدات التي مت اال�ستحواذ عليها عند حيازة دمج أ
العمال هي � 32شهراً .يتم
إ�ن العمر إ
النتاجي املقدر الظاهر يف إ�ي�ضاح .2.6
العمر
مدى
على
ال�سنة
خالل
�ضافات
ال
إ
ا�ستهالك إ
أ
أ
إ�ن حمطات الوقود مقامة على �را�ضي م�ست�جرة من حكومة دولة الكويت ملدة ثالثة �سنوات تتجدد عند االنتهاء.
مت توزيع تكلفة اال�ستهالك خالل ال�سنة كما يلي:
												
									
تكلفة املبيعات
									
تكاليف أ�خرى
												

2007
3,443,225
1,093,780
4,537,005

2007
129,576
130,492
28,693
14,751
13,259
316,771
شركة السور لتسويق الوقود ش.م .ك
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 .9ا�ستحواذ أ�عمال

 .10موجودات غري ملمو�سة
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يف  9مايو  ، 2006دخلت ال�رشكة يف اتفاقية ل�رشاء  40حمطة وقود تقوم بت�شغيلها �رشكة البرتول الوطنية الكويتية
�ش.م.ك .يف دولة الكويت .ومنذ ذلك التاريخ انتقلت ال�سيطرة على حمطات الوقود إ�ىل ال�رشكة .مت املحا�سبة عن هذه
املعاملة وفق ًا لطريقة ال�رشاء املحا�سبية.
إ�ن تفا�صيل �صايف املوجودات التي مت اال�ستحواذ عليها وال�شهرة مبينة أ�دناه:
2007
												
			
�سعر ال�رشاء
19,422,802
									
 النقد املدفوع6,361,826
								
 �سعر ال�رشاء امل�ؤجل25,784,628
إ�جمايل �سعر ال�رشاء								
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات
أ
()25,574,143
						
التي مت اال�ستحواذ عليها يف دمج العمال
210,485
										
ال�شهرة
تتمثل ال�شهرة يف الزيادة يف تكلفة اال�ستحواذ عن ح�صة ال�رشكة يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة التي يتم
اال�ستحواذ عليها من �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.
آ
إ�ن املوجودات واملطلوبات الناجتة عن عملية اال�ستحواذ كما يف  9مايو  2006هي كالتي:
									
						
ممتلكات ومعدات
			
حقوق ا�ستغالل أ�را�ضي م�ست أ�جرة ( إ�ي�ضاح )8
					
ترخي�ص ( إ�ي�ضاح )10
						
�صايف املوجودات

		
القيمة العادلة
		
4,761,204
		
19,087,811
		
1,725,128
		
25,574,143

القيمة الدفرتية
4,761,204
4,761,204

وفقا التفاقية ال�رشاء ،يتعني �سداد  % 50من إ�جمايل �سعر ال�رشاء على �ستة أ�ق�ساط ن�صف �سنوية بقيمة  2,297,916دينار
الق�ساط التي ت�ستحق خالل مدة تزيد عن �سنة يتم ت�صنيفها كم�ستحقات طويلة أ
كويتي تبد أ� من  9نوفمرب  .2006إ�ن أ
الجل
أ
أ
وتدرج بالتكلفة املطف أ�ة با�ستخدام معدل فائدة فعلي يبلغ � % 8.25سنويا كما هو مبني �دناه .إ�ن �عباء التمويل للفرتة تبلغ
 1,333,429دينار كويتي.
أ
		
الق�ساط
		
4,595,838
		
2,297,916
		
6,893,754
		
()531,928
		
6,361,826

									
						
أ�قل من �سنة
أ
				
أ�كرث من �سنة و�قل من � 5سنوات
									
ناق�ص :أ�عباء التمويل امل�ستحقة				
القيمة احلالية أ
					
للق�ساط
			
مت�ضمنة يف البيانات املالية كـ:
أ
						
اجلزء املتداول من امل�ستحقات طويلة الجل
م�ستحقات طويلة أ
								
الجل
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القيمةاحلالية أ
للق�ساط
4,154,946
2,206,880
6,361,826
6,361,826
4,154,946
2,206,880
6,361,826

		
ال�شهرة

ر�سوم ترخي�ص	

						
التكلفة
ؤ
مت اقتنا�ها عند اال�ستحواذ على أ
1,725,128
210,485
العمال
		
		
					
إ��ضافات
1,725,128
210,485
			
كما يف  31دي�سمرب 2007
					
الطفاء وخ�سائر االنخفا�ض يف القيمة
إ
		
95,840
		
				
املحمل على الفرتة
		
95,840
		
			
كما يف  31دي�سمرب 2007
					
�صايف القيمة الدفرتية
1,629,288
210,485
			
كما يف  31دي�سمرب 2007

املجموع
1,935,613
1,935,613
95,840
95,840
1,839,773

تتمثل ال�شهرة يف الزيادة يف تكلفة االقتناء عن ح�صة ال�رشكة يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة عند
اال�ستحواذ على أ
العمال .مت تخ�صي�ص ال�شهرة لكل حمطة وقود على أ��سا�س وحدات توليد النقد التي يتوقع أ�ن تنتفع من
العمال .كما أ�نها احلد أ
دمج أ
الدنى الذي ميكن عنده مراقبة انخفا�ض قيمة ال�شهرة.

اختبار االنخفا�ض يف القيمة
تقوم ال�رشكة �سنوي ًا على أ
القل بتحديد ما إ�ذا كانت قد انخف�ضت ال�شهرة أ�و املوجودات غري امللمو�سة .ويتطلب ذلك تقدير
القيمة اال�سرتدادية لوحدات توليد النقد التي توزع عليها هذه البنود .ويتم حتديد القيمة اال�سرتدادية ا�ستناد ًا إ�ىل احت�سابات
القيمة امل�ستخدمة.
ا�ستخدمت ال�رشكة أ
ال�سلوب التايل لتحديد القيم التي مت تخ�صي�صها لالفرتا�ضات الرئي�سية التالية يف احت�سابات القيمة
امل�ستخدمة:

االفرتا�ض أ
ال�سا�سي

ال�سا�س امل�ستخدم لتحديد القيمة لالفرتا�ض أ
أ
ال�سا�سي

يتوقع أ�ن يكون متو�سط معدل ح�صة ال�سوق  % 33.3وذلك لوجود � 3رشكات يف جمال
		
معدل النمو
الت�سويق للوقود يف الكويت.
					
من املتوقع أ�ن يزيد حجم �سوق الوقود بواقع  % 2بناء على املعدل املركب للنمو ال�سنوي
					
يف �سوق الغازولني للفرتة من  1995حتى .2005
					
					�ن التدفقات النقدية بعد فرتة � 5سنوات مت الو�صول إ�ليها با�ستخدام معدل منو ثابت
إ
					  % 1.6والذي ال يتخطى متو�سط معدل النمو أ
للجل الطويل لل�سوق الذي تعمل فيه
وحدة توليد النقد.
					
معدل اخل�صم
		�ن معدل اخل�صم يبلغ � %12.97سنوياً .إ�ن معدالت اخل�صم امل�ستخدمة هي معدالت ما 		
إ
قبل ال�رضيبة وتعك�س خماطر حمددة تتعلق بوحدة توليد النقد.
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 .11ذمم دائنة وم�ستحقات

 .14م�صاريف عمومية و إ�دارية

كما يف  31دي�سمرب 2007

												
							
�رشكة البرتول الكويتية الوطنية
									
دائنون جتاريون
									
م�صاريف م�ستحقة
							
فوائد م�ستحقة عن �سعر ال�رشاء امل�ؤجل
												

كما يف  31دي�سمرب 2007

2007
8,878,958
862,939
302,668
74,974
10,119,539

 .12حقوق امللكية
ر أ��س املال
يتكون ر أ��س مال ال�رشكة امل�رصح به من � 300,000,000سهم م�رصح به وم�صدر ومدفوع بالكامل بقيمة  100فل�س
لل�سهم .بلغ ر أ��س املال امل�ستدعى واملدفوع بالكامل كما يف  31دي�سمرب  29,982,987 - 2007دينار كويتي.

االحتياطي القانوين واالحتياطي االختياري
وفقا لقانون ال�رشكات التجارية والنظام أ
ال�سا�سي لل�رشكة ،يتم حتويل % 10من �صايف ربح ال�سنة قبل اقتطاع أ�تعاب جمل�س
الدارة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�رضيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة إ�ىل االحتياطي القانوين واالحتياطي
إ
أ
االختياري على التوايل .كما يحق لل�رشكة وقف التحويل لالحتياطي القانوين عندما ي�ساوي ر�صيده  %50من ر��س املال
املدفوع .إ�ن هذا االحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لت أ�مني توزيع أ�رباح على امل�ساهمني بن�سبة  % 5كحد أ�ق�صى من ر أ��س املال
املدفوع يف ال�سنوات التي ال ت�سمح فيها أ
الرباح بت أ�مني هذا احلد .ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري.

 .13م�صاريف ت�شغيل
			
					
الدارة املدفوعة ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية
تعاب
أ�
إ
								
رواتب وتكاليف متعلقة بها
									
م�صاريف إ�يجار
								
تكاليف �صيانة وت�شغيل
									
ر�سوم �شحن
اال�ستهالك									
									
تكاليف أ�خرى
												

44

شركة السور لتسويق الوقود ش.م .ك

للفرتة من  20مار�س2006
(تاريخ الت أ��سي�س) إ�ىل 31
دي�سمرب 2007
1,202,028
2,347,760
1,145,535
582,871
438,367
3,443,225
565,605
9,725,391

			
							
رواتب وتكاليف أ�خرى متعلقة بها
									
ر�سوم بنكية
								
أ�تعاب مهنية وا�ست�شارية
											
إ�يجار
									
دعاية و إ�عالن
										
أ�خرى
												

للفرتة من  20مار�س2006
(تاريخ الت أ��سي�س) إ�ىل 31
دي�سمرب 2007
684,331
314,597
231,877
220,000
121,714
333,905
1,906,424

 .15ربحية ال�سهم
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بتق�سيم ربح الفرتة على املتو�سط املرجح لعدد أ
ال�سهم القائمة خالل الفرتة.
إ�ن املعلومات ال�رضورية املتعلقة باحت�ساب ربحية ال�سهم على املتو�سط املرجح لعدد أ
ال�سهم القائمة خالل الفرتة هي
آ
كالتي:
2007
												
			
3,118,983
									
ربح الفرتة
�سهم
												
املتو�سط املرجح لعدد أ
299,829,870
						
ال�سهم العادية القائمة
ربحية ال�سهم – أ
 10.40فل�س
							
ال�سا�سية واملخففة

 .16معلومات القطاع
منوذج التقرير الرئي�سي – قطاعات العمل

تعمل ال�رشكة يف قطاع عمل واحد وهو التجارة يف منتجات البرتول.

منوج التقرير الثانوي – القطاعات اجلغرافية

تزاول ال�رشكة ن�شاطها يف دولة الكويت وحتتفظ بجميع املوجودات واملطلوبات داخل دولة الكويت.

الدارة العليا
 .17مكاف أ�ة إ
												
			
أ
أ
							
رواتب ومزايا �خرى ق�صرية الجل
									
مكاف أ�ة نهاية اخلدمة
												

2007
284,592
10,206
294,798
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 .18أ
الدوات املالية – القيمة العادلة و إ�دارة املخاطر
تت�ضمن أ
الدوات املالية لل�رشكة النقد والنقد املعادل والذمم املدينة والدائنة والودائع الثابتة واال�ستثمارات املتاحة للبيع
وامل�ستحقات طويلة أ
الجل.

القيمة العادلة
للدوات املالية هي القيمة التي ي�ستبدل بها أ
إ�ن القيمة العادلة أ
ال�صل أ�و ت�سوى بها املطلوبات بني أ�طراف معروفة بناء ًا على
أ
الدارة  ،ال تختلف القيمة العادلة لهذه أ
الدوات املالية جوهريا عن قيمتها الدفرتية.
أ��س�س جتارية بحته .بر�ي إ
إ�ن املخاطر الرئي�سية الناجتة من أ
الدوات املالية لل�رشكة هي خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة .تقوم
أ
ال�رشكة مبراجعة واعتماد ال�سيا�سات امل�ستخدمة إلدارة كل من هذه املخاطر واملبينة �دناه:

خماطر االئتمان

تتعر�ض ال�رشكة ملخاطر االئتمان عند إ�خفاق الطرف آ
الخر يف الوفاء بالتزاماته وفق ًا ملا هو متعاقد عليه .وفيما يتعلق
باملوجودات املالية التي مت حتققها ،ف�إن تعر�ض ال�رشكة للحد أ
الق�صى ملخاطر االئتمان يعادل املبالغ املدرجة للموجودات
يف امليزانية العمومية.
إ�ن تعر�ض ال�رشكة ملخاطر االئتمان تعترب منخف�ضة حيث أ�نها غري معر�ضة ب�شكل هام ألي ائتمان من عميل منفرد أ�و من
طرف �آخر مقابل .تودع املبالغ النقدية لدى بنوك ذات جدارة ائتمانية عالية .مت تطبيق �سيا�سات و إ�جراءات لعمل تقييم
والطراف أ
م�ستمر للجدارة االئتمانية لتقدير الو�ضع املايل للعمالء أ
الخرى.

خماطر ال�سوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف التقلبات التي قد حتدث ألية أ�داة مالية نتيجة للتغريات يف أ��سعار ال�سوق .وتقوم ال�رشكة ب�إدارة
هذه املخاطر عن طريق ا�ستثمار فوائ�ض أ
الموال لدى مديري حمافظ م�ؤهلني وعن طريق تنويع ا�ستثماراتها.

خماطر ال�سيولة

تكمن خماطر ال�سيولة يف ال�صعوبات التي قد تواجه ال�رشكة يف احل�صول على أ�موال للوفاء بالتزاماتها .وقد تنتج خماطر
ال�سيولة من عدم القدرة على بيع موجودات مالية على وجه ال�رسعة وب�سعر يقارب القيمة العادلة لها .وتقوم ال�رشكة
ب�إدارة خماطر ال�سيولة عن طريق االحتفاظ بجزء من ا�ستثماراتها يف �شكل ا�ستثمارات عالية ال�سيولة ومراقبة ا�ستحقاقات
مطلوباتها ب�صورة دورية.

 .19املطلوبات وااللتزامات املحتملة

توجد على ال�رشكة املطلوبات املحتملة التالية:
												
			
									
خطابات �ضمان
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18,787,500
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المستندات
الرسمية
المحتويات
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