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معلومات عامة
: �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود )�س.م.ك( عن الشركة اإ�سم ال�رشكة   

: 20 مار�س ��2006  تاريخ التاأ�سي�س   

: رقم ال�سجل التجاري )113393( بتاريخ 9 اإبريل �2006 رقم ال�سجل التجاري وتاريخ القيد 

: دولة الكويت – منطقة القبلة – املباركية – ميدان بن �سبت   املقر الرئي�سي   

: �س.ب: 28396 ال�سفاة 13144 - الكويت    العنوان الربيدي   

�)965( 841010 : هاتف ال�رشكة   

� �)965( 2410692 :  فاك�س ال�رشكة   

� �www.soor.com.kw : نرتنت   موقع ال�رشكة على الإ

راأ�س املال امل�رشح به

: 29,982,987 دينار كويتي    وامل�سدر واملدفوع   

: 100 فل�س    القيمة ال�سمية لل�سهم  

: 299,829,870 �سهم   �سهم امل�سدرة واملكتتب بها  عدد الأ

: 300,000,000 �سهم  �سهم امل�رشح بها   عدد الأ

: مكتب العثمان وخلف – م�ست�سارون قانونيون   امل�ست�سار القانوين لل�رشكة  

: مكتب ديلويت اآند تو�س الفهد و�رشكاه   مراقبي ح�سابات ال�رشكة امل�ستقلني 

         مكتب براي�س وترهاو�س كوبرز – بدر و�رشكاه

�سول دارة الأ : �رشكة م�ساريع الكويت ال�ستثمارية لإ دراج    م�ست�سار الإ

         �س.م.ك.)مقفلة( )كامكو(  

إقرار 
دارة �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود )�رشكة م�ساهمة كويتية( الن�رشة التمهيدية لل�رشكة مجلس اإلدارة راجع جمل�س الإ

وراق املالية للتاأكد من اأنها تت�سمن كافة املعلومات التي  لغر�س تداول اأ�سهم ال�رشكة يف �سوق الكويت للأ

دارة مهمة واأن هذه املعلومات �سحيحة من جميع النواحي املادية. يراها جمل�س الإ

نوال اإبراهيم التويجري

متثل �رشكة املباين املتحدة )�ش.م.ك(

دارة رئي�ش جمل�ش الإ

تقرير مراقبي

الحسابات المستقلين

ال�سادة / �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود ) �س.م.ك (          املحرتمني

دولة الكويت

حتية طيبة وبعد،،

لقد راجعنا املعلومات املالية املدرجة يف الن�رشة التمهيدية ال�سادرة يف �سهر مايو 2008 لغر�س تداول 

اأ�سهم �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود �س.م.ك والتي قامت ال�رشكة باإعدادها وفقًا ملتطلبات �سوق الكويت 

وراق املالية وذلك  يف �سوء ما ورد يف  دفاتر و�سجلت ال�رشكة والبيانات املالية املدققة ال�سادرة  للأ

عنها.

عتقاد باأن املعلومات  ا�ستنادا اإىل مراجعتنا على النحو مبني اأعله، فاإنه مل ي�سل اإىل علمنا ما ي�ستوجب  الإ

�س�س التي اأعدت مبوجبها خمالفة ملا  املالية املدرجة يف الن�رشة املرفقة غري حقيقية اأو غري عادلة  اأو اأن الأ

تتبعه ال�رشكة.

وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير...

 

�س.ب : 20174  ال�سفاة �13062

جممع دار العو�سي – الدور ال�سابع

�سارع اأحمد اجلابر  -ال�رشق - الكويت

تلفون :  965�2408844+

فاك�س:   965�2408855+

E-mail: pwc.kwt@kw.pwc.com

الكويت يف 6 مايو 2008

بدر عبدالله الوزان

�سجل مراقبي احل�سابات رقم 62 فئة اأ
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رأس مال 
يتاألف راأ�س مال ال�رشكة امل�رشح به من عدد 300,000,000 �سهم عادي بقيمة ا�سمية 100 فل�س لل�سهم الشركة

الواحد ويبلغ راأ�س مال ال�رشكة املدفوع 29,982,987 دينار كويتي موزع على 299,829,870 �سهم.

نبذة عامة
مريي عن الشركة تاأ�س�ست �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود �س.م.ك بتاريخ 20 مار�س 2006 وقد مت �سدور املر�سوم الأ

بذلك بتاريخ 22 نوفمرب 2005.

و قد حدد راأ�س مالها مببلغ 30,000,000 دينار كويتي موزعًا على عدد 300,000,000 �سهم.

بالوقود  التزود  واإن�ساء وت�سغيل و�سيانة حمطات  ب�سكل رئي�سي يف متلك وحيازة  ال�رشكة  اأغرا�س  وتتمثل 

هذه  يف  تقدم  ان  ولها  املحطات.  تلك  يف  العملء  خدمة  مراكز  و�سيانة  وت�سغيل  وتطوير  اإن�ساء  عن  ف�سًل 

املراكز كافة اخلدمات التي تقدم لل�سيارات واملعدات مبا يف ذلك تغيري الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات 

�سواق املركزية . ور�س ال�سيانة والت�سليح والفح�س الفني للمركبات وخدمات الأ

وقد متلكت ال�رشكة بعد تاأ�سي�سها عدد 40 حمطة للوقود من �رشكة البرتول الوطنية الكويتية بعد انعقاد اجلمعية 

التاأ�سي�سية واكتمال عملية تاأ�سي�س ال�رشكة ، حيث قامت ال�رشكة بت�سغيل حمطات البرتول امل�ستلمة وقد مت و�سع 

جهزة واخلزانات القدمية منها على مراحل زمنية وقد ا�ستثمرت  عادة تاأهيلها والعمل على ا�ستبدال الأ خطة لإ

ال�رشكة اأموالها الفائ�سة يف ودائع بنكية و�سناديق مدارة مبعدلت جيده .

أغراض الشركة
غرا�س التي اأ�س�ست من اأجلها ال�رشكة: الأ

1.متلك وحيازة واإن�ساء وا�ستئجار وت�سغيل و�سيانة حمطات التزود بالوقود ف�سًل عن اإن�ساء وتطوير 
وت�سغيل و�سيانة مراكز خدمة العملء 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�س ال�سيانة 

�سواق املركزية. والت�سليح والفح�س الفني للمركبات وخدمات الأ

جتار يف املنتجات وامل�سنعات  2.القيام مبا تتطلبه الفقرة ال�سابقة من اأعمال التعبئة والتخزين والنقل والإ
البرتولية بال�رشاء والبيع باجلملة والتجزئة.

را�سي والعقارات يف املواقع املختلفة بهدف حتقيق اأغرا�س ال�رشكة  3.�رشاء وا�ستئجار ومتلك وبيع الأ
يف الفقرتني ال�سابقتني.

عمال ال�سابق ذكرها يف دولة الكويت ويف اخلارج ب�سفة اأ�سلية اأو بالوكالة. ويكون لل�رشكة مبا�رشة الأ

و يجوز لل�رشكة اأن تكون لها م�سلحة اأو اأن ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعمال 

�سبيهه باأعمالها اأو التي تعاونها على حتقيق اأغرا�سها ولها اأن ت�سرتي هذه الهيئات وتلحقها بها.
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 إستراتيجية
مع تزايد املناف�سة يف �سوق الكويت على تقدمي خدمة تزويد الوقود من خلل حمطات الوقود املنت�رشة الشركة

�سعدة  يف جميع اأرجاء الكويت ، فقد با�رشت ال�رشكة بو�سع الدرا�سات واخلطط امل�ستقبلية على كافة الأ

ومدتها خم�سة �سنوات قادمة باإ�سرتاجتيات واأهداف وا�سحة بحيث يتم توفري خدمات نوعية ومتميزة 

�سرتاتيجية  وذات قيمة للعملء ، وذلك من خلل حمطات الوقود التي متتلكها ال�رشكة، وتهدف هذه الإ

ب�سكل عام اإىل حتقيق زيادة ل تقل عن �10% �سنويًا من خلل تقدمي اأف�سل اخلدمات .

�سرتاتيجية لل�رشكة: وتتمثل اأهداف اخلطة الإ

1. اإعادة هيكلة املحطات بالكامل لتتلءم وتطورات هذا النوع من ال�ستثمار عامليًا.
يل باملكتب الرئي�سي 2. رفع كفاءة املحطات وتطويرها الكرتونيا من خلل الربط الآ

يل جلميع اأنواع البطاقات الذكية يف كافة املحطات. 3. توفري خدمة الدفع الآ
4. ا�ستغلل اكرب قدر ممكن من امل�ساحات املتوفرة يف املحطات يف جمال ال�ستثمار وباحلدود امل�سموح 

بها من الدولة .

5. العمل على زيادة وتو�سيع ن�ساط ال�رشكة باإن�ساء حمطات جديدة .
وىل من نوعها وباأ�سعار مقبولة. 6. تقدمي منتجات وخدمات متميزة للعملء والأ

ول لهم. 7. العمل على زيادة ولء العملء لل�رشكة بحيث تكون اخليار الأ
8. زيادة الربحية للم�ساهمني.

حاليًا تقدر ح�سة ال�رشكة يف ال�سوق باأكرث من 30% وت�سري الدرا�سات التي اأعدتها ال�رشكة اإىل اأنه 

وبحلول عام 2012 �ستتنامى ح�سة ال�رشكة لت�سل اإىل ما يقارب 34% وذلك بعد اأن يتم حتديث املحطات 

وتاأ�سي�س قاعدة معلومات دقيقة عالية اجلودة.

عمال واأ�سحاب  وتتمتع ال�رشكة حاليًا بوجود جمموعة مميزة من م�ساهميها هم من خرية رجال الأ

اخلربات الطويلة والناجحة، كما تتمتع اإدارتها التنفيذية بكفاءات عاليه ، وجلها ت�ساهم يف و�سع �سيا�سة 

وا�سحة لتعزيز م�سالح ال�رشكة وا�ستثماراتها وتقوم حاليا على اختيار اأف�سل الكفاءات للعمل لديها مبا 

يحقق اأهدافها التي ت�سعى اإليها.

اأن بيئة العمل اخلارجية احلالية توفر لل�رشكة فر�سًا كبرية للنجاح مع توفر العديد من العوامل امل�سجعة 

الداعمة لتحقيق اأغرا�س ال�رشكة وخا�سة فيما يتعلق مبحطات تزويد الوقود والقيود املفرو�سة والوقت 

املتاح لتحديث املحطات احلالية وتطويرها وتاأ�سي�س حمطات جديدة وتهدف ال�رشكة ان تكون �سباقة 

بطرح خدمات ومنتجات جديدة.

 الهيكل التنظيمي
العام للشركة

مجلس اإلدارة

الجمعية العامة للمساهمين

العضو المنتدب

المجلس التنفيذي

مدير عام العمليات

كبير المدراء الماليين

لجنة التدقيق والتدقيق الداخلي

مدير عام التطوير والتسويق

 General Assembly of
shareholders

Board of Directors

 Auditing Committee &
Internal Audit

Executive Committee

Managing Director

CFO

G.M. Operations  G.M. Development &
Marketing

السيدة/ نوال إبراهيم التويجري
رئيس مجلس اإلدارة 

السيد/ داود يوسف محسين
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ محمود على الصانع
العضو المنتدب

المخولين بالتوقيع
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 اإلجراءات القضائية
خرين.للشركة - ل يوجد ق�سايا قانونية مرفوعة من اإدارة ال�رشكة على الآ

-  يوجد دعوى واحدة مرفوعة �سد ال�رشكة لطلب تعوي�س بقيمة �سبعة ع�رش األف ديناركويتي ، حكم 

فيها يف املحكمة الكلية بعدم القبول.

- دعوى مرفوعة �سد ال�رشكة اأمام حمكمة ت.ك. دائرة 5 ، مو�سوعها ندب خبري لت�سفية احل�ساب 

وبيان م�ستحقات املدعي �سد املدعى عليها متهيدًا للحكم مبا �سي�سفر عنه التقرير. مل ي�سدر اأي حكم فيها 

لغاية تاريخه.

وراق املالية مل ت�سجل اأية  دراج ال�رشكة يف �سوق الكويت للأ كذلك، فاإنه وحتى تاريخ تقدمي الطلب لإ

خمالفات للقوانني ال�سارية يف دولة الكويت ول توجد اأية خمالفات اأخرى قائمة اأو حمتملة �سد رئي�س اأو 

دارة اأو املدراء التنفيذيني يف ال�رشكة.    نائب الرئي�س اأو اأع�ساء جمل�س الإ

 أعضاء مجلس
اإلدارة

السيد/ محمود على الصانع
يمثل شركة وينر للدعاية واإلعالن

العضو المنتدب

السيد/ بدر احمد البعيجان
يمثل شركة اكسبريس للهواتف

عضو مجلس إدارة

السيد/ مساعد محمد الحماد
يمثل الشركة الكويتية المتحدة للتجهيزات 

الغذائية وإدارة المطاعم
عضو مجلس إدارة

السيد/ احمد سليمان المضف
يمثل مؤسسة البترول الكويتية

عضو مجلس إدارة

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

رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ منصور عبد اهلل الغانم
يمثل مؤسسة البترول الكويتية

عضو مجلس إدارة

السيد/ داود يوسف محسين
يمثل شركة اكسل للهواتف

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ طالل ثنيان الياقوت
يمثل شركة جلوبل دايركت تلفجن

عضو مجلس إدارة 

السيد/ طالل احمد الخرس
يمثل شركة الزاجل التقنية للتجارة العامة 

والمقاوالت )ش.م.ك(
عضو مجلس إدارة
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 أعضاء المجلس
التنفيذي

السيد / محمود علي الصانع

السيد / داود يوسف محسين

السيد / بدر أحمد البعيجان
عضو مجلس اإلدارة - عضو المجلس التنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة - عضو المجلس التنفيذي

العضو المنتدب – رئيس المجلس التنفيذي

 األسهم المملوكة
 ألعضاء مجلس
اإلدارة

�سهـــم عدد الأ دارة     اإ�سم ع�سو جمل�س الإ

753 �رشكة املباين املتحدة     

753 �رشكة اك�سل للهواتف     

753 علن     �رشكة ويرن للدعاية والإ

753 �رشكة الزاجل التقنية للتجارة العامة واملقاولت   

753 �رشكة اك�سرب�س للهواتف     

موؤ�س�سة البرتول الكويتية                    72,000,000

753 ال�رشكة الكويتية املتحدة للتجهيزات الغذائية   

753 �رشكة جلوبل دايركت تليفجن    

مريي رقم 279 ل�سنة 2005، وقد با�رشت  لقد تاأ�س�ست �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود مبوجب املر�سوم الأ

�40 2006/5/8 وعددها  اأعملها اعتبارًا من ا�ستلم املحطات من �رشكة البرتول الوطنية الكويتية بتاريخ 

غرا�س  قامة حمطات جديدة، وذلك حتقيقًا للأ �سافة اإىل تخ�سي�س 3 اأرا�سي ف�ساء لإ حمطة وقود قائمة بالإ

�سا�سي لل�رشكة. التي تاأ�س�ست من اأجلها ال�رشكة كما ن�س عليه النظام الأ

ول من ا�ستلم املحطات داأبت ال�رشكة على ت�سغيل املحطات بكامل طاقتها بف�سل كوادرها  ومنذ اليوم الأ

الوطنية وذلك بالتن�سيق مع �رشكة البرتول الوطنية الكويتية وجهات اأخرى بالدولة، اأي�سا وقامت ال�رشكة 

دارية و الت�سويقية و الت�سغيلية لرفع كفاءة اخلدمات ح�سب  اأي�سا بو�سع اخلطط والدرا�سات امل�ستقبلية منها الإ

امل�ستويات العاملية.

فيما يخ�س الجنازات التي متت حتى اإعداد هذا التقرير فاإن ال�رشكة مل تاألوا جهدًا نحو بذل املزيد يف تقدمي 

اخلدمات للعملء وتوفري كافة �سبل الراحة لهم وقد متثل ذلك بالتي :

حت�سني وتطوير اخلدمة يف املحطات .  )1
العمل على اإ�سافة منتجات اإىل بع�س حمطات ال�رشكة .  )2

ت�سغيل املحطات على مدار ال�ساعة .  )3
دارية والتنظيمية والت�سغيلية مبا يحقق تقدمي اأف�سل اخلدمات . و�سع الهياكل الإ  )4

يل يف بع�س املحطات وجاري ا�ستكمال الرتكيب يف باقي املحطات . البدء يف ت�سغيل خدمة ال�سحب الآ  )5
عوام القادمة . النتهاء من و�سع اخلطط الت�سغيلية لل�رشكة للأ  )6

النتهاء من م�رشوع ت�سميم �سعار وهوية ال�رشكة واملحطات .  )7
التعاقد مع املكاتب الهند�سية وبدء العمل نحو و�سع الت�ساميم النهائية للمحطات.  )8

ن�سطة  املتابعة امل�ستمرة مع اجلهات الر�سمية بالدولة للح�سول على الرتاخي�س اللزمة للبدء يف توفري الأ  )9
�سول. �سا�سي لل�رشكة بهدف متكني ال�رشكة من ممار�سة اأغرا�سها ح�سب الأ التي حددها النظام الأ

 تقرير مجلس
اإلدارة
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 تقرير مجلس
وىل يف 31 دي�سمرب 2007 ، حمققه �سايف ربح بلغ  3,118,983 مليون اإلدارة لقد اأنهت ال�رشكة �سنتها املالية الأ

امل�ساريف  وجمموع  كويتي  دينار  مليون   111,567,309 يرادات  الإ بلغ جمموع  دينار كويتي ، حيث 

 ، كويتي  دينار  مليون   51,139,145 املوجودات  اإجمايل  وبلغ  كويتي،  دينار  مليون   108,448,326
املطلوبات  جمموع  بلغ  حني  يف   ، كويتي  دينار  مليون   34,611,459 فيما بلغ جمموع حقوق امل�ساهمني 

16,527,686 مليون دينار كويتي .

ملخص البيانات 
امليزانية العمومية:                                        دينار كويتيالمالية

24,981,041 جمموع املوجودات املتداولة    

26,158,104 جمموع املوجودات غرياملتداولة    

51,139,145 جمموع املوجودات     

14,274,485 جمموع املطلوبات املتداولة    

2,253,201 جمموع املطلوبات غري املتداولة    

حقوق امللكية

29,982,987 راأ�س املال       

322,498 احتياطي اجباري       

322,498 احتياطي اختياري       

1,509,489 احتياطي القيمة العادلة      

2,473,987 ارباح مرحلة       

34,611,459 اجمايل حقوق امللكية     

51,139,145 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية    

دينار كويتي بيان الدخل:                         
111,567,309 اليرادات      

4,503,054 جممل الربح      

3,118,983 �صايف الربح      

دينار كويتي التدفقات النقدية: :                             
14,172,472 �سايف النقد الناجت من الن�سطة الت�سغيلية    

)35,406,734( �سايف النقد امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية   

28,649,558 �سايف النقد الناجت من الن�سطة التمويلية    

املوؤ�رشات املالية والن�صب الرئي�صية:
%4.0 � � � � هام�س جممل الربح )%(�

%2.8 � � � � هام�س �سايف الربح )%(�

%6.1 � � � العائد على اجمايل املوجودات )%(�

%9.0 � � � العائد على حقوق امل�ساهمني )%(��

10.4 فل�س ربحية ال�سهم ) فل�س كويتي (      

115.4 فل�س القيمة الدفرتية لل�سهم ) فل�س كويتي (    

كما يف 31 / 12 / 2007
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�رشع منوًا  بني الدول املجاورة خا�سة  يف ظل طفرة  يعد القت�ساد الكويتي من اأكرث القت�ساديات حيوية والأ

جمايل ال�سمي لدولة الكويت �95,000 اأ�سعار النفط وزوال النظام العراقي ال�سابق. وقد بلغ الناجت املحلي الإ

مليون دولر اأمريكي كما بنهاية عام 2006، مرتفعًا مبعدل 17.5% عن حجمه يف العام ال�سابق.

نتاج يف منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك( مبتو�سط اإنتاج يومي  وحتتل الكويت املرتبة الرابعة يف حجم الإ

بلغ 2.52 مليون برميل كما بنهاية عام 2007. وطبقًا للمحللني، فمن املتوقع اأن ترتاوح اأ�سعار النفط حول 

�سعار  متو�سط قدره 74 دولر للربميل يف عام 2008، كما يتوقع املحللون اأن ي�ستمر الجتاه الت�ساعدي للأ

يف امل�ستقبل املنظور.

و�ساع القت�سادية يف حت�سن. ومن هذه املوؤ�رشات النمو  وت�سري العديد من املوؤ�رشات القت�سادية اإىل اأن الأ

جمايل، والنمو يف ن�سيب الفرد من الدخل، وازدهار اأ�سواق راأ�س املال وزيادة فوائ�س  يف الناجت املحلي الإ

امليزانية. 

الناجت املحلي
جمايل ال�سمي الكويتي 95,000 مليون دولر اأمريكي كما بنهاية عام 2006 مقارنة بـ  بلغ الناجت املحلي الإ

80,800 مليون دولر اأمريكي للعام ال�سابق حمققًا بذلك منوًا بن�سبة 17.5%. وقد �سكلت م�ساهمة قطاعات 
�سافة اإىل ال�سناعات النفطية التكريرية حوايل 57,817 مليون دولر اأمريكي اأي ما  النفط والغاز منه بالإ

يقدر بـ 61% من اإجمايل الناجت املحلي مقابل 37,183 مليون دولر اأمريكي للقطاعات الغري النفطية. اأما 

بالن�سبة للقطاعات الغري النفطية، فقد قفز النمو من معدل �سنوي بلغ 3.6% خلل الفرتة املمتدة من �1999

اإىل 2001 اإىل 15% خلل الفرتة من 2003 اإىل 2006. ومن املتوقع اإن ي�ستمر اجتاه النمو هذا يف امل�ستقبل 

املنظور م�ساحبًا لزيادة النمو يف القطاع الغري النفطي لي�سل اإىل 12% يف 2007.

�صعار اجلارية التطور التاريخي للناجت املحلي بالأ

2006 �2005 �2004 �2003 )مليون دولر اأمريكي( 

95,000 �80,800 �59,300 �47,800 اإجمايل الناجت املحلي ال�سمي 

18.00 �36.00 �24.00 �25.00 النمو ال�سنوي )%(�

57,817 �47,779 �29,793 �22,024 املكونات النفطية 

21.00 �60.00 �35.00 �32.00 النمو ال�سنوي )%(�

61.00 �59.00 �50.00 �46.00 جمايل )%(� الن�سبة من الإ

37,183 �33,021 �29,507 �25,776 املكونات غري النفطية 

13.00 �12.00 �14.00 �21.00 النمو ال�سنوي)%(�

39.00 �41.00 �50.00 �54.00 جمايل)%(� الن�سبة من الإ

امل�سدر: بنك الكويت املركزي واإدارة بحوث ال�ستثمار يف كامكو

 نظرة على
توقعات الناجت املحلياالقتصاد الكويتي

�سجلت املكونات النفطية للناجت املحلي الكويتي منوًا بلغ 21% خلل العام 2006 مدعومًا بالرتفاع املتوا�سل 

2008 ح�سب  74 دولر يف  اأن ي�سجل متو�سط �سعر برميل اخلام الكويتي  اأ�سعار النفط. ومن املتوقع  يف 

مريكية. اإح�ساءات اإدارة معلومات الطاقة يف وزارة الطاقة الأ

�سعار اجلارية  توقعات الناجت املحلي بالأ

2007 م )مليون دولر اأمريكي( 

105,564 اإجمايل الناجت املحلي 

11.00 النمو ال�سنوي )%(�

63,598 املكونات النفطية 

10.00 النمو ال�سنوي )%(�

57.2 جمايل )%(� الن�سبة من الإ

47,695 املكونات غري النفطية 

12.00 النمو ال�سنوي)%(�

42.80 جمايل)%(� الن�سبة من الإ

م: متوقع

امل�سدر:اإدارة بحوث ال�ستثمار يف كامكو

معدلت الت�صخم
ميثله  والذي  الت�سخم،  متو�سط  �سجل  حيث   2006 عام  يف  بالتباطوؤ  �سعار  الأ لت�سخم  املتزايد  ال�سغط  بداأ 

يف   %4.1 بلغ  معدل  يف  مقارنًة   %3.1 اإىل  تراجعًا   2006 عام  خلل  امل�ستهلك،  اأ�سعار  موؤ�رش  يف  النمو 

ال�سنة ال�سابقة. و�سهدت املكونات الرئي�سية ملوؤ�رش اأ�سعار امل�ستهلك تقلبًا متباينًا يف عام 2006. حيث انخف�س 

غذية اإىل 3.9% مقارنُةً يف 8.5% يف العام ال�سابق، يف حني انخف�س موؤ�رش قطاع ال�سلع  موؤ�رش قطاع الأ

املنزلية واخلدمات من 3.7% اإىل 2.7% خلل نف�س الفرتة. ومن ناحية اأخرى �سجل موؤ�رش قطاع النقل 

و   %0.88 من  املوؤ�رش  ارتفع  حيث   2006 عام  يف  ملحوظًا  ن�ساطًا  �سكان  الإ قطاع  وموؤ�رش  والت�سالت 

0.65% اإىل 1.80% و 2.63% على التوايل.

ال�صكان
ح�سائية ال�سنوية التي  2006 ح�سب الن�رشة الإ 3.05 مليون يف نهاية العام  بلغ عدد �سكان الكويت حوايل 

ت�سدر عن وزارة التخطيط اأي مبعدل منو �سنوي مرتاكم بلغ حوايل 6.6% منذ العام 2002. وقد �سكل 

املواطنون الكويتيون حوايل 33% من اإجمايل ال�سكان علمًا اأن عددهم حقق معدل منو �سنوي خلل الفرتة 

من�2003 اىل 2006 تراوحت ما بني 1.6% و3.7%. اأما بالن�سبة ملعدل النمو يف عدد ال�سكان الغري كويتيني 

فقد تراوح بني 2.8% و11.3% ما بني عامي 2003 و2006.

 نظرة على
االقتصاد الكويتي
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 نظرة على
االقتصاد الكويتي

الدينار 

الكويتي

الريال 

ال�سعودي

الدرهم 

ماراتي الإ

الريال 

القطري

الدينار 

البحريني

الريال 

العماين

الدولر 

مريكي الأ

جنبّية ا�صتعرا�ش �صوق �رشف العمالت الأ

اجلدول يو�سح معدلت تقاطع العملت العاملية الرئي�سية وتلك اخلا�سة مبجل�س التعاون اخلليجي

3.761 �1.448 �1.417 �13.663 �13.813 �14.107 �1.000 الدينار الكويتي 

0.267 �0.103 �0.100 �0.970 �0.979 �1.000 �0.071 الريال ال�سعودي 

0.272 �0.105 �0.103 �0.991 �1.000 �1.021 �0.072 ماراتي  الدرهم الإ

0.275 �0.106 �0.104 �1.000 �1.010 �1.031 �0.073 الريال القطري 

2.654 �1.022 �1.000 �9.657 �9.748 �9.956 �0.706 الدينار البحريني 

2.598 �1.000 �0.979 �9.451 �9.540 �9.744 �0.691 الريال العماين 

1.000 �0.385 �0.377 �3.638 �3.673 �3.761 �0.286 مريكي  الدولر الأ

1.566 �0.603 �0.590 �5.696 �5.750 �5.873 �0.416 اليورو 

1.987 �0.765 �0.748 �7.227 �7.296 �7.461 �0.528 الباوند الربيطاين 

0.010 �0.004 �0.004 �0.036 �0.037 �0.037 �0.003 الني الياباين 

0.975 �0.375 �0.387 �3.549 �3.582 �3.658 �0.259 الدولر الكندي 

0.995 �0.363 �0.375 �3.620 �3.665 �3.733 �0.265 الفرنك ال�سوي�رشي 

امل�سدر:بنك الكويت املركزي و اإدارة بحوث ال�ستثمار يف كامكو

��

لمحة عن قطاع 
محطات الوقود في 
الكويت وقطاع
النفط العالمي

يوجد يف الكويت 120حمطة وقود منت�رشة يف معظم انحاء دولة الكويت. وانطلقا من اميانها باهمية دور 

القطاع اخلا�س يف تطوير عمل املحطات. قامت موؤ�س�سة البرتول الكويتية بخ�سخ�سة عدد كبري من جمموع 

املحطات التي متلكها وقد مت تخ�سي�س 40 حمطة اىل ال�رشكة الوىل للوقود وقد احتفظت موؤ�س�سة البرتول 

بـ %24 من ال�رشكة وبعد ذلك بفرتة مت تخ�سي�س 40 حمطة اخرى اىل �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود وهي 

كذلك متتلك %24 من �رشكة ال�سور لت�سويق الوقود. ومن املتوقع ان ت�سعى موؤ�س�سة البرتول اىل تخ�سي�س 

الـ40 حمطة املتبقية ل�رشكة ثالثة. وياأتي هذا التوجه نظرا لهمية القطاع اخلا�س يف تطوير �سوق حمطات 

الوقود وجعلها اكرث تناف�سية حيث من املتوقع ان تعم املنفعة على امل�ستهلك كما على م�ساهمي ال�رشكات. 

�صوق النفط العاملي
�سهدت  اأ�سعار النفط ارتفاعا ملحوظا بلغ فيه �سعر برميل النفط اكرث من 110 دولر اأمريكي نظرًا لعوامل 

نتاج عند امل�ستوى احلايل والتوترات اجليو �سيا�سّية  وبك يف املحافظة على الإ عدة ابرزها قرار منظمة الأ

و�سط ونيجرييا. بال�سافة اىل تردي او�ساع ال�سواق  النا�سئة يف كّل من اأمريكا اجلنوبّية ومنطقة ال�رشق الأ

املالية العاملية جّراء ازمة الرهن العقاري وا�سف اىل ذلك التخفي�س املزدوج ملعامل اخل�سم الفدرايل.

�سعار النفط بالن�سبة اإىل �سلة اأوبك والكويت وبرانت. �سبوعي لأ اجلدول البياين يو�سح املعّدل الأ

�

97.83 دولر  وقد وا�سل ال�سعر اجلاري الكويتي )Spot price( بلند ت�سجيل م�ستويات قيا�سية مبعدل 

ثناء، بلغت اأ�سعار كّل من بلند  �سبوع املنتهي يف 15 ابريل 2008. ويف هذه الأ اأمريكي للربميل الواحد للأ

واأوبك معّدل 106.21 و101.92 دولرًا اأمريكيًا وذلك يف خلل الفرتة الزمنّية عينها.
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لمحة عن قطاع 
محطات الوقود في 
الكويت وقطاع
النفط العالمي

الربع الول 2007

08
الربع الثاين 

08
الربع الثالث 

08
الربع الرابع 

08
2008

الطلب العاملي على النفط وتوقع الطلب، مليون برميل يف اليوم

2008 الربع الثاين �08 الربع الول 08   2007 الربع الثاين ��07 الربع الول 07  ا�سعار الوحدات 

25.70 �25.57 �25.76 �25.64 �25.43 �25.67 اأمريكا ال�سمالية 

15.33 �14.91 �15.32 �15.30 �14.96 �15.22 اأوروبا الغربية 

8.24 �7.68 �8.88 �8.29 �7.80 �8.83 منظمة التعاون 

طل�سي القت�سادي والتنمية– الأ

49.26 �48.165 �49.96 �49.19 �48.18 �49.71 جمموع منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية

9.23 �9.24 �9.15 �9.07 �9.11 �8.98 مناطق اأخرى يف اآ�سيا 

5.58 �5.53 �5.42 �5.46 �5.43 �5.25 اأمريكا اللتينّية 

6.75 �6.72 �6.71 �6.48 �6.44 �6.45 و�سط  ال�رشق الأ

3.18 �3.13 �3.10 �3.12 �3.08 �3.14 اأفريقيا 

24.74 �24.52 �24.46 �24.14 �24.06 �23.51 جمموع الدول املتقّدمة 

4.03 �3.77 �3.92 �3.97 �3.71 �3.87 الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق 

0.36 �0.36 �1.04 �0.93 �0.92 �1.01 مناطق اأخرى من اأوروبا 

7.98 �8.13 �7.30 �7.59 �7.77 �7.45 ال�سني 

12.97 �12.85 �12.75 �12.50 �12.39 �12.36 خرى  جمموع املناطق الأ

86.97 �85.63 �87.17 �85.77 �84.85 �85.87 جمموع العامل 

وبك(  امل�سدر: التقرير ال�سهري ملنظمة الدول امل�سنعة للبرتول )الأ

عر�س النفط العاملي/ توازن الطلب، مليون برميل يف اليوم

ا�سعار الوحدات

86.97 �88.52 �86.57 �85.63 �87.17 �85.77 الطلب العاملي على النفط 

60.37 �51.22 �50.03 �49.96 �50.26 �49.46 يف العر�س الدول غري التابعة ملنظمة اأوبك 

4.93 �5.17 �4.97 �4.85 �4.73 �4.40 وبك من النفط والغاز غري التقليديني  ح�سة الأ

55.30 �56.38 �55.00 �54.80 �54.99 �53.88 الع�س با�ستثناء النفط اخلام ملنظمة اأوبك 

31.68 �32.13 �31.57 �30.83 �32.19 �31.91 الفرق 

وبك(  امل�سدر: التقرير ال�سهري ملنظمة الدول امل�سنعة للبرتول )الأ

وبك ل�سهر يوليو من العام 2007 )000 برميل يف اليوم(. اإنتاج وقدرة منظمة الأ

القدرة الفائ�سة القدرة  نتاج   الإ  

0 �1.400 �1.400 اجلزائر 

0 �1.760 �1.760 اأنغول 

0 �500 �500 كوادور  الإ

10 �880 �870 اأندوني�سيا 

50 �3.980 �3.930 اإيران 

30 �2.400 �2.370 العراق 

40 �2.820 �2.580 الكويت 

60 �1.820 �1.760 ليبيا 

460 �2.470 �2.010 نيجرييا 

70 �900 �830 قطر 

1.740 �10.840 �9.100 اململكة العربية ال�سعودية 

250 �2.850 �2.590 مارات العربية املتحدة  الإ

60 �2.500 �2.440 فنزويل 

2.750 �34.920 �32.140 وبك  جمموع الأ

-  -  39.770 وبك با�ستثناء العراق  الأ

وبك( امل�سدر: التقرير ال�سهري ملنظمة الدول امل�سنعة للبرتول )الأ
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أسهم الشركة 
�سمية 100 فل�س، مدفوع بالكامل.المطلوب تسجيلها 1 - ال�سهم املطلوب ت�سجيله : �سهم عادي قيمته الأ

�سهم املطلوب ت�سجيلها : جميع اأ�سهم ال�رشكة البالغ عددها 30 مليون �سهم. 2 - عدد الأ
3 - عدد امل�ساهمني : يبلغ عدد امل�ساهمني احلاليني حوايل 138,000  م�ساهم.

�

دراج ورمز التداول قطاع الإ

وراق املالية - القطاع: قطاع اخلدمات يف ال�سوق الر�سمي ل�سوق الكويت للأ

- رمز التداول بالعربية: ال�سور

 SOOR :جنليزية - رمز التداول بالإ
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

�رشكة ال�صور لت�صويق الوقود �ش.م.ك

دولة الكويت

تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني اإىل ال�صادة امل�صاهمني املحرتمني

تقرير عن البيانات املالية 

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�رشكة ال�سور لت�سويق الوقود �س.م.ك )“ال�رشكة”( والتي تت�سمن امليزانيـة العموميـة 

كمـا يف 31 ديـ�سمرب 2007 ، وبيانـات الـدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقديـة للفرتة من 20 مار�س�2006

التف�سيلية  ي�سـاحـات  والإ الهامـة  املحا�سـبية  ال�سيا�سات  ملخ�س  وكذلك   ،  2007 دي�سمرب   31 حتى  التاأ�سي�س(  )تاريخ 

خرى. الأ

دارة عن البيانات املالية  م�صئولية الإ
اإن اإعداد وعر�س هذه البيانات املالية ب�سكل عادل طبقًا للمعايري الدولية للتقـارير املالية هـو مـن م�سئوليـة اإدارة ال�رشكة. 

املاليـة وعر�سها  البيانات  باإعـداد  يتعلق  داخلـي  بنظـام رقابـة  ت�سمـيم وتطبيـق والحتفـاظ  تت�سمن  امل�سئولـية  اإن هذه 

ب�سكل عـادل بحيث تكـون خاليـة مـن اأيـة اأخطـاء ماديـة �سـواء كـانت ناجتـة عـن الغ�س اأو اخلطاأ ، كما تت�سـمن اختيـار 

وتطبـيق ال�سيا�سـات املحا�سبيـة املنا�سبـة واإعداد التقديرات املحا�سبية املعقولة وفقًا للظروف املحيطة.

م�صئولية مراقبي احل�صابات
اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأي على تلك البيانات املالية اعتمادًا على اأعمال التدقيق التي قمنـا بها. لقد قمنـا بالتـدقيق وفقًا 

التدقيق  اأعمال  خلقية وتخطيط واأداء  الأ املهنة  اللتزام مبتطلبات  تتطلب منا  املعايري  اإن هذه  الدولية.  التدقيق  ملعـايري 

للحـ�سول على تاأكيد معقـول باأن البيانات املالية ل حتتوي على اأخطاء مادية.

ي�ساحات الـواردة يف البيانـات  اإن اأعمـال التـدقيق تتطلـب تنفيـذ اإجـراءات للحـ�سول على اأدلـة تـدقيق على املبالغ والإ

مادية يف  اأخطاء  تقييم خطر وجود  ذلك  احل�سابات مبا يف  ملراقب  املهني  احلكم  تعتمد على  جراءات  الإ تلك  اإن  املالية. 

خطار فاإن مراقب احل�سابات ياأخذ يف عني  البيانات املالية �سواء كانت ناجتة عن الغ�س اأو اخلطاأ. يف �سبيل تقييم تلك الأ

التدقيق  اإجراءات  البيانات املالية وعر�سها ب�سكل عادل وذلك بهدف ت�سميم  العتبار الرقابة الداخلية املرتبطة باإعداد 

امللئمة، ولي�س بغر�س اإبداء راأي على فعالية نظم الرقابة الداخلية املطبقة. اإن اأعمال التدقيق تت�سمن اأي�سًا تقييم مدى 

�سافة اإىل تقييم  ملئـمة ال�سـيا�سات املحـا�سبية املطبقة ومدى معقولية التقديرات املحـا�سبية التي اأعـدتها اإدارة ال�رشكة بالإ

العر�س ال�سامل للبيانات املالية.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفري اأ�سا�س معقول ميكننا من اإبداء راأينا على البيانات املالية.

 

�س.ب : 20174  ال�سفاة �13062

جممع دار العو�سي – الدور ال�سابع

�سارع اأحمد اجلابر  -ال�رشق - الكويت

تلفون :  965�2408844+

فاك�س:   965�2408855+
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الفهد و�رشكاه
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فاك�س: 965�2452080+

www.deloitte.com

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

الراأي
بـراأينـا، فاإن البيانـات املـالية تـعرب ب�سـورة عـادلة – مـن جميع النواحـي املـادية – عن املـركز املالـي  لل�رشكة كـما فـي 

31 دي�سمـرب 2007 وعـن نتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية للفرتة من 20 مار�س2006 )تاريخ التاأ�سي�س( حتى 31 دي�سمرب 
2007 وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

خرى تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأ
براأينا كذلك، اأن ال�رشكة مت�سك ح�سابات منتظمة، واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة 

م فيما يتعلق بهذه البيانات املالية متفقة مع ما هو وارد يف دفاتر ال�رشكة ، واأننا قد ح�سلنا على كافة املعلومات  ال�رشكة الأ

غرا�س التدقيق واأن البيانات املالية تت�سمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون  ي�ساحات التي راأيناها �رشورية لأ والإ

�سول  �سا�سي لل�رشكة ، واأن اجلرد قد اأجري وفقًا للأ ال�رشكات التجارية لعام 1960 والتعديلت اللحقة له والنظام الأ

املرعية، واأنه يف حدود املعلومات التي توافرت لدينا مل تقع خلل الفرتة من 20 مار�س2006 )تاريخ التاأ�سي�س( حتى 

�سا�سي لل�رشكة على وجه قد يوؤثر  حكام قانون ال�رشكات التجارية لعام 1960 اأو للنظام الأ 31 دي�سمرب 2007 خمالفات لأ
ماديًا يف ن�ساط ال�رشكة اأو مركزها املايل.

الكويت يف 19 فرباير 2008

جا�سم اأحمد الفهد

مراقب ح�سابات ترخي�س رقم 53 فئة »اأ«

الفهد و�رشكاه ديلويت و تو�س 

بدر عبدالله الوزان

مراقب ح�سابات ترخي�س رقم 62 فئة »اأ«

بدر و�رشكاه براي�س وتر هاو�س كوبرز
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الميزانية العمومية
كما يف 31 دي�سمرب 2007

2007 اإي�ساح             

� � � املوجودات�

� � � موجودات متداولة��

7,415,296 � �3 النقد والنقد املعادل       

2,248,974 � �4 ذمم مدينة ومدفوعات مقدما      

316,771 � �5 ب�ساعــة        

15,000,000 � �6 ودائع ثابتة       

24,981,041 � � � � � � � � � � ��

� � � موجودات غري متداولة�

4,569,489 � �7 ا�ستثمارات متاحة للبيع      

19,748,842 � �8 ممتلكات ومعدات       

1,839,773 � �10 موجودات غري ملمو�سة      

26,158,104 � � � � � � � � � � ��

51,139,145 � � � � � � � جمموع املوجودات�

� � ��

� � � املطلوبات وحقوق امللكية�

� � � مطلوبات متداولة �

10,119,539 � �11 ذمم دائنة وم�ستحقات      

4,154,946 � �9 اجلزء املتداول من التزام موؤجل الدفع     

14,274,485 � � � � � � � � � � ��

� � � مطلوبات غري متداولة�

2,206,880 � �9 التزام موؤجل الدفع       

46,321 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني      

2,253,201 � � � � � � � � � � ��

16,527,686 � � � � � � � � جمموع املطلوبات�

� � ��

حقوق امللكية    

29,982,987 � �12 راأ�س املال       

322,498 � �12 اإحتياطي اإجباري       

322,498 � �12 اإحتياطي اإختياري       

1,509,489 احتياطي القيمة العادلة        

2,473,987 اأرباح مرحلة         

34,611,459 اإجمايل حقوق امللكية        

51,139,145 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية       

ي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية. اإن الإ

�     نوال التويجري                حممود ال�صانع � ��

دارة                            الع�صو املنتدب        رئي�ش جمل�ش الإ

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(

اإي�ساح             

111,567,309 املبيعات         

)97,338,864( تكلفة املبيعات        

)9,725,391(   13 م�ساريف الت�سغيل      

4,503,054 اإجمايل الربح        

)1,906,424(   14 م�ساريف عمومية واإدارية     

)1,333,429(   9 تكاليف متويل      

)1,189,619( ا�ستهلك واإطفاء        

2,512,900 اإيرادات فوائد        

638,497 اإيرادات اأخرى        

دارة الربح قبل مكافاأة اأع�صاء جمل�ش الإ

3,224,979 � � � � وح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي والزكاة�

)75,000( دارة        مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإ

)29,025( ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي      

)1,971( الزكاة         

3,118,983 � � � � � � � ربح الفرتة�

10.40 فل�س  � �15 �سا�سية واملخففة     ربحية ال�سهم - الأ

ي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية. اإن الإ

بيان الدخل
للفرتة من 20 مار�س 2006 )تاريخ التاأ�سي�س( حتى 31 دي�سمرب 2007

للفرتة من 20 مار�س�2006

)تاريخ التاأ�سي�س( اإىل �31

دي�سمرب 2007

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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اإي�ساح          

� � � ن�صطة الت�صغيلية  الأ

3,118,983 ربح الفرتة         

ت�سويات لـ :    

4,632,845 ا�ستهلك واإطفاء        

46,321 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني     

1,333,429 تكاليف متويل        

)2,512,900( اإيرادات فوائد        

6,618,678 � � � � � � � � � ��

)2,248,974( الزيادة يف الذمم املدينة واملدفوعات مقدما     

)316,771( الزيادة يف الب�ساعة        

10,119,539 الزيادة يف الذمم الدائنة وامل�ستحقات      

14,172,472 ن�سطة الت�سغيلية       �سايف النقد الناجت من الأ

� � ��

� � � ن�صطة ال�صتثمارية� الأ

)436,832( �رشاء ممتلكات ومعدات       

)19,422,802(   9 حيازة اأعمال      

)3,060,000( �رشاء ا�ستثمارات متاحة للبيع       

)15,000,000( ودائع ثابتة        

2,512,900 اإيرادات فوائد م�ستلمة       

)35,406,734( ن�سطة ال�ستثمارية      �سايف النقد امل�ستخدم يف الأ

� � ��

� � � ن�صطة التمويلية � الأ

29,982,987 املح�سل من اإ�سدار راأ�س املال       

)1,333,429( اأعباء متويل مدفوعة       

28,649,558 ن�سطة التمويلية       �سايف النقد الناجت من الأ

7,415,296 �سايف الزيادة يف النقد والنقد املعادل      

- النقد والنقد املعادل يف بداية الفرتة      

7,415,296 � �3 النقد والنقد املعادل يف نهاية الفرتة    

ي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية اإن الإ

بيان التدفقات النقدية
للفرتة من 20 مار�س 2006 )تاريخ التاأ�سي�س( حتى 31 دي�سمرب 2007

للفرتة من 20 مار�س�2006

)تاريخ التاأ�سي�س( اإىل �31

دي�سمرب 2007

)جميع املبالغ بالدينار الكويتي(
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما يف 31 دي�سمرب 2007

ن�صطة 1. التاأ�صي�ش والأ
مار�س   20 بتاريخ  نهائي  ب�سكل  كويتية  م�ساهمة  ك�رشكة  )“ال�رشكة”(  �س.م.ك  الوقود  لت�سويق  ال�سور  �رشكة  تاأ�س�ست 

2006 مبوجب قانون ال�رشكات التجارية رقم 15 لعام 1960 والتعديلت اللحقة له. بداأت ال�رشكة مزاولة ن�ساطها يف 
9 مايو 2006.

�سافة اإىل اإن�ساء  ن�سطة الرئي�سية لل�رشكة هو متلك وحيازة واإن�ساء وا�ستئجار وت�سغيل و�سيانة حمطات الوقود بالإ اإن الأ

وتطوير وت�سغيل و�سيانة مراكز خدمة العملء بتلك املحطات ويجوز لها تقدمي كافة اخلدمات لل�سيارات واملعدات مبا يف 

�سواق  ذلك تغيري الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات ور�س ال�سيانة والت�سليح والفح�س الفني للمركبات وخدمات الأ

املركزية. 

تقوم ال�رشكة اأي�سًا بخدمات التخزين ، النقل والتجارة يف املنتجات البرتولية بال�رشاء اأو البيع باجلملة والتجزئة. يحق 

را�سي العقارية يف املواقع املختلفة بهدف حتقيق اأغرا�س ال�رشكة. لل�رشكة اأي�سًا �رشاء ، اإيجار ومتلك وبيع الأ

اإن عنوان ال�رشكة امل�سجل هو �س. ب. 28396 ال�سفاة – 13144 دولة الكويت.

ملوافقة  2008 وتخ�سع  19 فرباير  بتاريخ  ال�رشكة  اإدارة  قبل جمل�س  املالية من  البيانات  هذه  اإ�سدار  املوافقة على  متت 

امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية املقبل. 

عداد وال�صيا�صات املحا�صبية الهامة اأ�ص�ش الإ  .2

عداد اأ�ص�ش الإ  2.1
مت اإعداد هذه البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية 

والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية.

اأعدت هذه البيانات املالية على اأ�سا�س التكلفـة التاريخية للقيا�س املعدل باإعادة تقييم  القيمة العادلة لل�ستثمارات املتاحة للبيع.

وىل لل�رشكة من تاريخ التاأ�سي�س 20 مار�س2006 حتى 31 دي�سمرب �2007 تغطي هذه البيانات املالية الفرتة املحا�سبية الأ

تف�صريات  جلنة  عن  ال�صادرة  والتف�صريات  الدولية  املحا�صبة  معايري  جمل�ش  عن  ال�صادرة  املعايري   2.2
املعايري الدولية للتقارير املالية ولكنها لي�صت اإلزامية ومل تطبقها ال�رشكة بعد

مت اإ�سدار معايري وتف�سريات جمل�س معايري املحا�سبة الدولية التالية ولكنها لي�ست واجبة التطبيق ومل تقم ال�رشكة بتطبيقها بعد:

دوات املالية : الف�ساحات. املعيار الدويل للتقارير املالية 7 : الأ

معيار املحا�سبة الدويل 1 : عر�س البيانات املالية – معدل.

املعيار الدويل للتقارير املالية 8 : القطاعات الت�سغيلية.

التف�سري ال�سادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية 12 - نظام امتيازات اخلدمات 

التف�سري ال�سادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية �13– برنامج ولء العميل.

التف�سري ال�سادر عن جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية 14 - معيار املحا�سبة الدويل �19– القيود على منافع 

دنى للتمويل والعلقة بينهما. املوجودات املحددة، ومتطلبات احلد الأ

معيار املحا�سبة الدويل 23 )معدل( – تكاليف القرتا�س.

�سيوؤدي   2007 يناير   1 بعد  اأو  تبداأ يف  التي  املالية  الفرتات  �سي�رشي على  7، والذي  للتقارير  الدويل  املعيار  اإن تطبيق 

املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق  اإن  لها.  امللزمة  واملخاطر  املالية  دوات  للأ بالن�سبة  وجديدة  معدلة  ف�ساحات  لإ

اإ�سافية متعلقة بقطاعات  ف�ساحات  2009 �سيوؤدي لإ 1 يناير  اأو بعد  8 والذي �سي�رشي على الفرتات املالية التي تبداأ يف 
خرى عندما ت�سبح �سارية ول يتوقع اأن يكون لها اأثر مادي على البيانات  الت�سغيل. �سيتم تطبيق املعايري والتف�سريات الأ

املالية لل�رشكة.

دوات املالية الأ  2.3

الت�صنيف

امل�سنفة  تلك  “غري  كـ  املالية  واملطلوبات  و“قرو�س ومدينون”  للبيع”  “متاحة  كـ  املالية  اأدواتها  بت�سنيف  ال�رشكة  تقوم 

داة عند احليازة. دارة الت�سنيف امللئم للأ بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل”. حتدد الإ

التحقق / عدم التحقق

يتحقق  ل  دوات.  الأ لهذه  التعاقدية  حكام  للأ طرفًا  ال�رشكة  ت�سبح  عندما  املالية  املطلوبات  اأو  املالية  املوجودات  تتحقق 

�سل املايل )بالكامل اأو جزء منه( عندما ينتهي احلق يف ا�ستلم التدفقات النقدية الناجتة من املوجودات املالية اأو عندما  الأ

تقوم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومنافع امللكية. ول تتحقق املطلوبات املالية يف حالة اإبراء ال�رشكة من اللتزامات اأو 

اإلغائها اأو انتهائها.

يتم اإدراج كافة عمليات ال�رشاء والبيع العتيادية للموجودات املالية با�ستخدام تاريخ الت�سوية. اإن عمليات ال�رشاء اأو البيع 

العتيادية هي عمليات �رشاء اأو بيع موجودات مالية تتطلب ت�سليم املوجودات خلل حدود الفرتة الزمنية التي يتم حتديدها 

�سواق.  عراف املتعامل بها يف الأ عامة وفقًا للقوانني اأو الأ

القيا�ش

دوات املالية التي  يتم مبدئيًا ت�سجيل جميع املوجودات و املطلوبات املالية بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكاليف املعاملة فقط للأ

لـم يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل.

قرو�ش ومدينون

اإن القرو�س واملدينون لي�ست من م�ستقات املوجودات املالية وهي ذات ا�ستحقاق ثابت اأو حمدد وتكون غري م�سعرة يف 

اأ�سواق ن�سطة، ولحقًا يتم اإدراجها بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي. تدرج قيمة املخ�س�س يف بيان 

الدخل.

متاحة للبيع

�سول املتاحة للبيع لي�ست من م�ستقات املوجودات املالية، ويتم حيازتها ب�سورة رئي�سية للحتفاظ بها لفرتة غري  اإن الأ

�سهم،  حمددة وميكن بيعها يف حال وجود حاجة اإىل ال�سيولة اأو عند تغري معدلت الفائدة اأو معدلت ال�رشف اأو اأ�سعار الأ

يتم لحقًا اإعادة قيا�سها بالقيمة العادلة واإدراج اأية اأرباح اأو خ�سائر غري حمققة ناجتة يف حقوق امللكية. يف حالة بيع اأو 

انخفا�س قيمة اأ�سل “متاح للبيع”، يتم حتويل التعديلت على القيم العادلة املرتاكمة اإىل بيان الدخل كاأرباح اأو خ�سائر.

إيضاحات حول البيانات المالية
كما يف 31 دي�سمرب 2007
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دوات املالية ) يتبع( الأ  2.3

املطلوبات املالية غري تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة 

يتم لحقًا قيا�س املطلوبات املالية غري تلك امل�سنفة بالقيمة العادلة بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي. 

القيمة العادلة

دوات املالية املتداولة يف اأ�سواق ن�سطة باأ�سعار ال�سوق املعرو�سة بناءًا على اأ�سعار اآخر اأوامر �رشاء  تتحدد القيم العادلة للأ

معلنة.

وبالن�سبة لل�ستثمارات التي ل يوجد لها اأ�سعار �رشاء �سوقية معرو�سة ، يتم عمل تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع 

املوجودات  قاعدة  �سايف  اأو  لل�ستثمار  املتوقعة  النقدية  التدفقات  اإىل  ا�ستنادًا  اأو  مماثلة  داة  لأ احلالية  ال�سوقية  القيمة  اإىل 

خ�سائر  ناق�س  بالتكلفة  فتدرج  العادلة  قيمتها  معتمدة لحت�ساب  مقايي�س  لها  تتوفر  ل  التي  ال�ستثمارات  اأما  لل�ستثمار. 

النخفا�س يف القيمة.

دوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة عن طريق خ�سم التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستقبلية ا�ستنادًا  يتم تقدير القيمة العادلة للأ

دوات املالية املماثلة. اإىل معدل الفائدة ال�سوقي احلايل للأ

النخفا�ش يف القيمة

�سل املايل اإذا زادت قيمته الدفرتية عن قيمته ال�سرتدادية املقدرة. يتم اإجراء تقييم يف تاريخ كل ميزانية  تنخف�س قيمة الأ

عمومية لتحديد ما اإذا ما كان هناك دليل اإيجابي على انخفا�س قيمة اأ�سل حمدد اأو جمموعة من املوجودات املت�سابهة. يف 

حال وجود مثل هذا الدليل، تدرج خ�سارة النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل.

الب�صاعة  2.4

تدرج الب�ساعة بالتكلفة و �سايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل بعد اأخذ خم�س�س لقاء اأي بنود للب�ساعة املتقادمة وبطيئة 

خرى حتى  احلركة. وت�ستمل التكلفة على �سعر ال�رشاء ور�سوم ال�سترياد والنقل واملناولة والتكاليف املبا�رشة املتكبدة الأ

ت�سل الب�ساعة اإىل مكانها وو�سعها احلايل. حتت�سب التكلفة وفقًا لطريقة متو�سط التكلفة املرجح. متثل �سايف القيمة املمكن 

متام املقدرة والتكاليف املتكبدة فيما يتعلق بالت�سويق، البيع، والتوزيع. حتقيقها �سعر البيع املقدر ناق�سًا كافة تكاليف الإ

عمال  دمج الأ  2.5
اأعمال منف�سلة يف كيان واحد نتيجة توحيد احل�سابات يف كيان واحد، وهو  اأو  عمال هي عملية جتميع من�ساآت  دمج الأ

عمال.  خرى. ت�ستخدم طريقة ال�رشاء يف املحا�سبة عن دمج الأ عمال الأ امل�سرتي، لل�سيطرة على واحد اأو اأكرث من الأ

يتم قيا�س تكلفة القتناء بالقيمة العادلة للموجودات واأدوات امللكية امل�سدرة واللتزامات املتكبدة اأو التي مت حتملها بتاريخ 

عمال يتم حتديد القيمة  املبادلة زائد التكاليف املتعلقة مبا�رشة بعملية ال�ستحواذ. عند تاأجيل ت�سوية كل اأو جزء من دمج الأ

اأية علوة  خذ يف العتبار  العادلة للجزء املوؤجل بخ�سم املبالغ امل�ستحقة بناء على قيمتها احلالية يف تاريخ املبادلة مع الأ

اأو خ�سم  من املحتمل تكبده خلل الت�سوية. يتم مبدئيا قيا�س املوجودات املحددة املقتناة واملطلوبات واملطلوبات املحتملة 

عمال( بالقيم العادلة لها كما يف تاريخ  عمال )�سايف املوجودات التي مت حيازتها يف دمج الأ التي مت حتملها يف دمج الأ

ال�رشكة يف �سايف موجودات حمددة م�ستحوذ  العادلة حل�سة  القيمة  يتم ت�سجيل زيادة تكلفة ال�ستحواذ عن  ال�ستحواذ. 

عمال حتت بند �سهرة. عليها خلل عملية دمج الأ

املمتلكات واملعدات   2.6
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�س ال�ستهلك املرتاكم واأية خ�سائر نتجت عن النخفا�س يف القيمة. تت�سمن التكلفة 

�سل يف حالة ال�ستخدام يف الغر�س املحدد له. يتم احت�ساب  خرى املرتبطة مبا�رشة بتجهيز الأ �سعر ال�رشاء والتكاليف الأ

نتاجية املقدرة للموجودات على اأ�سا�س الق�سط الثابت كما يلي. عمار الإ ال�ستهلك ا�ستنادا على الأ

ال�سنوات        

15 –�1 تركيبات ومعدات    

5 –�1 اأثاث ومفرو�سات    

5 –�1 �سيارات     

تتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي دليل على النخفا�س 

يف القيمة وعندما يوجد ذلك الدليل ، يتم العرتاف بخ�سارة النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل ومتثل الفرق بني القيمة 

قل م�ستوى ميكن عنده  �سل. ولغر�س حتديد انخفا�س القيمة، يتم جتميع املوجودات لأ الدفرتية والقيمة ال�سرتدادية للأ

حتديد تدفقات نقدية ب�سكل م�ستقل لتلك املجموعة من املوجودات.

يتم حتميل مبالغ ال�سيانة والت�سليـحات وال�ستبدالت والتح�سينات غري املهمة على امل�ساريف عند تكبدها، اأما ال�ستبدالت 

املوجودات  ا�ستبعاد  اأو  ال�ستغناء عن  الناجتة عن  اخل�سائر  اأو  رباح  الأ اإن  فيتم ر�سملتها.  �سول  للأ الهامة  والتح�سينات 

تدرج يف بيان الدخل يف الفرتة التي تن�ساأ فيها.

موجودات غري ملمو�صة  2.7

ال�صهرة

تاريخ  كما يف  ال�رشكة يف �سايف موجودات حمددة  العادلة حل�سة  القيمة  ال�ستحواذ عن  تكلفة  ال�سهرة يف زيادة  تتمثل 

عمال والتي من املتوقع اأن يتدفق  ال�ستحواذ. تعترب املوجودات غري النقدية املحددة التي يتم احل�سول عليها املرتبطة بالأ

منها منافع م�ستقبلية كموجودات غري ملمو�سة.

تثبت ال�سهرة مبدئيًا كاأ�سل بالتكلفة ويتم لحقا اإعادة قيا�سها بالتكلفة ناق�س اأية خ�سائر مرتاكمة للنخفا�س يف القيمة. 

لغر�س اختبار النخفا�س يف القيمة، يتم توزيع ال�سهرة على جميع وحدات توليد النقد اخلا�سة بال�رشكة والتي يتوقع 

اأو  النقد التي مت توزيع ال�سهرة عليها �سنويا  اأن تنتفع من عملية الدمج. يتم اختبار النخفا�س يف القيمة لوحدات توليد 

غالبا عندما يكون هناك دليل على انخفا�س قيمة الوحدة. اإذا كانت القيمة ال�سرتدادية لوحدة توليد النقد اأقل من قيمتها 

الدفرتية، يتم توزيع خ�سارة النخفا�س يف القيمة اأول لتخفي�س القيمة الدفرتية لل�سهرة املخ�س�سة للوحدة ومن ثم على 

خرى للوحدة وذلك تنا�سبيًا على اأ�سا�س القيمة الدفرتية لكل اأ�سل يف الوحدة. ل يتم رد خ�سائر النخفا�س  املوجودات الأ

يف القيمة املتعلقة بال�سهرة يف فرتات لحقة.

اأو خ�سارة  بها عند حتديد ربح  ال�سهرة اخلا�س  خذ يف العتبار مبلغ  الأ يتم  العلقة،  املحددة ذات  املوجودات  بيع  عند 

البيع.

إيضاحات حول البيانات المالية
كما يف 31 دي�سمرب 2007
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موجودات غري ملمو�صة ) يتبع (  2.7

الرخ�صة

يتم  املرتاكم.  طفاء  الإ ناق�س  بالتكلفة  وتدرج  اإنتاجي حمدد  لها عمر  عمال  الأ دمج  عليها خلل  امل�ستحوذ  الرخ�سة  اإن 

نتاجي املقدر )30 �سنة(. طفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتحديد تكلفة الرتخي�س على مدى العمر الإ احت�ساب الإ

خم�ص�ش مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  2.8

يتم تكوين خم�س�س مكافاأة نهاية خدمة املوظفني والتي ت�ستحق ال�سداد عند انتهاء العقد، يتم احت�سـاب املخ�س�س مبوجب 

قانون العمل الكويتي على اأ�سا�س رواتب املوظفني ومدد اخلدمة املرتاكمة اأو على اأ�سا�س �رشوط التعاقد عندما توفر تلك 

العقود مزايا اإ�سافية. اإن هذا املخ�س�س غري املمول يتم حتديده كالتزام �سوف ينتج فيما لو مت اإنهاء غري طوعي خلدمات 

املوظفني بتاريخ امليزانية العمومية على اأ�سا�س اأن هذا الحت�ساب ميثـل اأ�سا�س تقريبي ميكن العتماد عليه لتحديد القيمة 

احلالية لهذا اللتزام.

يراد حتقق الإ  2.9

يتحقق اليراد من مبيعات الب�ساعة عند ت�سليم الب�ساعة للعملء ويتحقق اإيراد اخلدمات عند النتهاء منها. 

يجار الت�سغيلي على اأ�سا�س  يجار من عقود الإ يتحقق اإيراد الفائدة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتحقق اإيراد الإ

يجار. الق�سط الثابت على مدى فرتة الإ

�

يجارات 2.10  املحا�صبة عن الإ

عندما تكون ال�رشكة هي الطرف امل�ستاأجر

يجار الت�صغيلي الإ

يجار التي يحتفظ املوؤجر فيها مبنافع وخماطر ملكية املوجودات املوؤجرة على اأنها عقود تاأجري ت�سغيلي.  تعترب عقود الإ

ويتم حتميل بيان الدخل باملبالغ املدفوعة عن عقود التاأجري الت�سغيلية بطريقة الق�سط الثابت على مدى 30 �سنة.

جنبية 2.11  العمالت الأ

 اإن العملة الت�سغيلية لل�رشكة هي الدينار الكويتي.

اإعادة  يتم  املعاملة.  ال�سائدة بتاريخ  اأ�سعار ال�رشف  الكويتي ح�سب  الدينار  اإىل  جنبية  يتم حتويل املعاملت بالعملت الأ

نهاية  ال�سائدة يف  ال�رشف  اأ�سعار  الكويتي ح�سب  الدينار  اإىل  جنبية  الأ بالعملت  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل 

جنبية يف بيان الدخل. رباح اأو اخل�سائر الناجتة من حتويل العملت الأ ال�سنة. يتم ت�سجيل الأ

حكام والتقديرات املحا�صبية الهامة 2.12  الأ

دارة القيام بتقديرات وافرتا�سات قد توؤثر على  اإن اإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإ

دارة ممار�سة  املبالغ الواردة يف هذه البيانات املالية ، اإذ قد تختلف املبالغ الفعلية عن هذه التقديرات. كما يتطلب من الإ

حكام والتقديرات التي تعترب جوهرية بالن�سبة  حكام خلل عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية اخلا�سة بال�رشكة. اإن الأ الأ

تي: للبيانات املالية مبينة كالآ

�

حكام الأ
عمال  دمج الأ

دارة اأحكاما هامة لتحديد املوجودات واملطلوبات املحددة واللتزامات املحتملة  عمال، متار�س الإ لتحديد تكلفة دمج الأ

والتي ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق لتحديد قيمة ال�سهرة ووحدات توليد النقد التي يجب حتويلها لها.

ت�صنيف ال�صتثمارات 

دارة عند حيازة اأي ا�ستثمار اإما اأن تقوم بت�سنيفه كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل ، متاح للبيع  تقرر الإ

�سا�سي لقتنائها وكيف تنوي اإداراتها  اأو قرو�س ومدينون. عند القيام بهذا التقدير تاأخذ ال�رشكة يف العتبار الهدف الأ

حكام ما اإذا �سيتم لحقا قيا�سها بالتكلفة اأو بالقيمة العادلة وما اإذا �سيتم ادارج التغريات يف  وتقييم اأدائها. حتدد مثل هذه الأ

دوات يف بيان الدخل اأو مبا�رشة يف حقوق امللكية.  القيمة العادلة للأ

النخفا�ش يف القيمة

يف حال وجود انخفا�س جوهري اأو متوا�سل يف قيمة ال�ستثمارات يف اأوراق مالية امل�سعرة و“املتاحة للبيع” ت�ستخدم 

دارة دليل مو�سوعي للحكم على ما اإذا انخف�ست قيمتها. الإ

دارة باإجراء التقييم لتحديد ما اإذا كان هناك دليل على انخفا�س قيمة الب�ساعة اأو  يف تاريخ كل ميزانية عمومية، تقوم الإ

املمتلكات واملعدات اأو ال�سهرة واملوجودات غري امللمو�سة. اإن حتديد ذلك يتطلب حكمًا هامًا وبتطلب ذلك تقييم عوامل 

عدة �سامًل ال�سناعة وظروف ال�سوق.

�

التزامات حمتملة

اإن اللتزامات املحتملة هي التزامات متوقعة �سوف يتاأكد وجودها وتن�ساأ من اأحداث ما�سية. يتم ت�سجيل خم�س�س لهذه 

اللتزامات عندما ت�سبح اخل�سارة حمتملة ب�سكل كبري وميكن تقديرها ب�سكل معقول. عن حتديد ما اإذا �سيتم تكوين خم�س�س 

دارة. ية التزامات حمتملة فاإن ذلك يعتمد على تقديرات الإ لأ

م�صادر عدم التاأكد من التقديرات 
عمال القيمة العادلة – ال�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة ودمج الأ

ت�ستند و�سائل التقييم لل�ستثمارات يف اأ�سهم غري م�سعرة واملوجودات املحددة واملطلوبات واملطلوبات املحتلمة الناجتة عن 

�سعار ال�سوقية احلالية  عمال على تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل اخل�سم ومنحنيات العائد والأ دمج الأ

خرى امل�ستخدمة ب�سكل �سائع من قبل امل�ساركني  املعدلة والئتمان ومناذج املخاطر والتكاليف املتعلقة بها وو�سائل التقييم الأ

يف ال�سوق عند اللزوم.

إيضاحات حول البيانات المالية
كما يف 31 دي�سمرب 2007



شركة السور لتسويق الوقود ش.م. ك �1شركة السور لتسويق الوقود ش.م. ك�0

إيضاحات حول البيانات المالية
كما يف 31 دي�سمرب 2007

حكام والتقديرات املحا�صبية الهامة ) يتبع ( 2.12  الأ

م�صادر عدم التاأكد من التقديرات ) يتبع (
ذمم مدينة

النقدية من  املا�سية والتدفقات  التح�سيلت  بناء على تواريخ  امل�سكوك يف حت�سيلها  املدينة  للذمم  ال�رشكة خم�س�سا  تقدر 

الديون التي انق�ست فرتة ا�ستحقاقها.

املوجودات امللمو�صة وغري امللمو�صة

نتاجية املحددة. عمار الإ نتاجية والقيمة التخريدية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ذات الأ عمار الإ تقدر ال�رشكة الأ

ال�صهرة 

تقوم ال�رشكة �سنويا باختبار ما اإذا حدث انخفا�س يف قيمة ال�سهرة وفقا ل�سيا�ستها املحا�سبية. يتم حتديد القيمة ال�سرتدادية 

ف�ساح  لوحدات توليد النقد بناء على احت�سابات القيمة امل�ستخدمة. تتطلب هذه الحت�سابات ا�ستخدام التقديرات وقد مت الإ

عن العوامل الداخلة التي تعترب عر�سه للتغيري يف اإي�ساح رقم 10. بناء على التحليل الذي مت اإجراوؤه فاإنه ل توجد دلئل 

على اأن القيمة الدفرتية لوحدات توليد النقد تزيد عن قيمتها ال�سرتدادية.

3. النقد والنقد املعادل
2007 � � � � � � � � � � ��

414,645 اأر�سدة لدى البنوك        

7,000,000 جل          ودائع ق�سرية الأ

651 نقد يف ال�سندوق         

7,415,296 � � � � � � � � � � ��

جل متو�سط  جل مودعة لدى بنوك حملية ومقومة بالعملة املحلية. حتمل الودائع ق�سرية الأ اإن ودائع ال�رشكة ق�سرية الأ

معدل فائدة مبعدل �6.125% �سنويًا بتاريخ ا�ستحقاق اأ�سلي اأقل من ثلثة اأ�سهر.

ذمم مدينة ومدفوعات مقدمًا  .4
2007 � � � � � � � � � � ��

1,310,639 مدينون جتاريون         

428,562 اإيرادات فوائد م�ستحقة        

509,773 م�رشوفات مدفوعة مقدما        

2,248,974 � � � � � � � � � � ��

الب�صاعة  .5
2007 � � � � � � � � � � ��

129,576 برمييم          

130,492 �سوبر برمييم         

28,693 ديزل          

14,751 كريو�سني          

13,259 الرتا �سوبر برمييم          

316,771 � � � � � � � � � � ��

ودائع ثابتة  .6
اإن الودائع الثابتة مودعة لدى بنوك حملية وحتمل متو�سط معدل فائدة مبعدل �6.25% �سنويًا وت�ستحق بعد �سنة واحدة 

يداع. من تاريخ الإ

ا�صتثمارات متاحة للبيع  .7
2007 � � � � � � � � � � ��

4,569,489 ا�ستثمارات يف �سناديق حملية       

ممتلكات ومعدات   .8
�

� � � ��

التكلفة

مت اقتناوؤها عند

23,849,015  -  -  4,761,204 �19,087,811 عمال  ال�ستحواذ على الأ

436,832 �8,579 �428,253  -  - اإ�سافات 

24,285,847 �8,579 �428,253 �4,761,204 �19,087,811 كما يف 31 دي�سمرب��2007

ال�ستهلك املرتاكم

4,537,005 �1,715 �33,345 �3,441,510 �1,060,435 املحمل على الفرتة 

4,537,005 �1,715 �33,345 �3,441,510 �1,060,435 كما يف 31 دي�سمرب�2007

�سايف القيمة الدفرتية

19,748,842 �6,864 �394,908 �1,319,694 �18,027,376 كما يف 31 دي�سمرب�2007

يتم  �سهرًا.   32 هي  عمال  الأ دمج  حيازة  عند  عليها  ال�ستحواذ  مت  التي  واملعدات  للممتلكات  املقدر  نتاجي  الإ العمر  اإن 

نتاجي املقدر الظاهر يف اإي�ساح 2.6. �سافات خلل ال�سنة على مدى العمر الإ ا�ستهلك الإ

اإن حمطات الوقود مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة من حكومة دولة الكويت ملدة ثلثة �سنوات تتجدد عند النتهاء.

مت توزيع تكلفة ال�ستهلك خلل ال�سنة كما يلي:

2007 � � � � � � � � � � ��

3,443,225 تكلفة املبيعات         

1,093,780 تكاليف اأخرى         

4,537,005 � � � � � � � � � � ��

�

إيضاحات حول البيانات المالية
كما يف 31 دي�سمرب 2007

ممتلكات 

م�ستاأجرة

تركيبات

ومعدات

اأثاث

املجموع�سياراتو مفرو�سات
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ا�صتحواذ اأعمال  .9
الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  بت�سغيلها  تقوم  وقود  حمطة   40 ل�رشاء  اتفاقية  يف  ال�رشكة  دخلت   ،  2006 مايو   9 يف 

�س.م.ك. يف دولة الكويت. ومنذ ذلك التاريخ انتقلت ال�سيطرة على حمطات الوقود اإىل ال�رشكة. مت املحا�سبة عن هذه 

املعاملة وفقًا لطريقة ال�رشاء املحا�سبية.

اإن تفا�سيل �سايف املوجودات التي مت ال�ستحواذ عليها وال�سهرة مبينة اأدناه:

2007 � � � � � � � � � � ��

�سعر ال�رشاء   

19,422,802  - النقد املدفوع         

6,361,826  - �سعر ال�رشاء املوؤجل        

25,784,628 اإجمايل �سعر ال�رشاء        

القيمة العادلة ل�سايف املوجودات

)25,574,143( عمال       التي مت ال�ستحواذ عليها يف دمج الأ

210,485 ال�سهرة          

تتمثل ال�سهرة يف الزيادة يف تكلفة ال�ستحواذ عن ح�سة ال�رشكة يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة التي يتم 

ال�ستحواذ عليها من �رشكة البرتول الوطنية الكويتية. 

تي: اإن املوجودات واملطلوبات الناجتة عن عملية ال�ستحواذ كما يف 9 مايو 2006 هي كالآ

القيمة الدفرتية القيمة العادلة            

4,761,204 � �4,761,204 ممتلكات ومعدات      

-   19,087,811 � � حقوق ا�ستغلل اأرا�سي م�ستاأجرة )اإي�ساح 8(�

-   1,725,128 � � � � ترخي�س )اإي�ساح 10(�

4,761,204 � �25,574,143 �سايف املوجودات       

وفقا لتفاقية ال�رشاء، يتعني �سداد �50% من اإجمايل �سعر ال�رشاء على �ستة اأق�ساط ن�سف �سنوية بقيمة 2,297,916 دينار 

جل  ق�ساط التي ت�ستحق خلل مدة تزيد عن �سنة يتم ت�سنيفها كم�ستحقات طويلة الأ كويتي تبداأ من 9 نوفمرب 2006. اإن الأ

وتدرج بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام معدل فائدة فعلي يبلغ �8.25% �سنويا كما هو مبني اأدناه. اإن اأعباء التمويل للفرتة تبلغ 

1,333,429 دينار كويتي.

ق�ساط ق�ساط                 القيمةاحلالية للأ الأ          

4,154,946 � �4,595,838 اأقل من �سنة      

2,206,880 � �2,297,916 اأكرث من �سنة واأقل من 5 �سنوات    

6,361,826 � �6,893,754 � � � � � � � ��

-   )531,928( ناق�س: اأعباء التمويل امل�ستحقة    

6,361,826 � �6,361,826 ق�ساط      القيمة احلالية للأ

مت�سمنة يف البيانات املالية كـ:   

4,154,946 جل       اجلزء املتداول من امل�ستحقات طويلة الأ

2,206,880 جل         م�ستحقات طويلة الأ

6,361,826 � � � � � � � � � � ��

10. موجودات غري ملمو�صة

املجموع ر�سوم ترخي�س  ال�سهرة         

التكلفة

1,935,613 �1,725,128 �210,485 عمال  مت اقتناوؤها عند ال�ستحواذ على الأ

-   -   - اإ�سافات      

1,935,613 �1,725,128 �210,485 � � كما يف 31 دي�سمرب �2007

طفاء وخ�سائر النخفا�س يف القيمة      الإ

95,840 � �95,840   - املحمل على الفرتة    

95,840 � �95,840   - كما يف 31 دي�سمرب 2007   

�سايف القيمة الدفرتية     

1,839,773 �1,629,288 �210,485 � � كما يف 31 دي�سمرب �2007

عند  املحددة  واملطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  يف  ال�رشكة  ح�سة  عن  القتناء  تكلفة  يف  الزيادة  يف  ال�سهرة  تتمثل 

عمال. مت تخ�سي�س ال�سهرة لكل حمطة وقود على اأ�سا�س وحدات توليد النقد التي يتوقع اأن تنتفع من  ال�ستحواذ على الأ

دنى الذي ميكن عنده مراقبة انخفا�س قيمة ال�سهرة. عمال. كما اأنها احلد الأ دمج الأ

اختبار النخفا�ش يف القيمة

قل بتحديد ما اإذا كانت قد انخف�ست ال�سهرة اأو املوجودات غري امللمو�سة. ويتطلب ذلك تقدير  تقوم ال�رشكة �سنويًا على الأ

القيمة ال�سرتدادية لوحدات توليد النقد التي توزع عليها هذه البنود. ويتم حتديد القيمة ال�سرتدادية ا�ستنادًا اإىل احت�سابات 

القيمة امل�ستخدمة.

القيمة  احت�سابات  يف  التالية  الرئي�سية  للفرتا�سات  تخ�سي�سها  مت  التي  القيم  لتحديد  التايل  �سلوب  الأ ال�رشكة  ا�ستخدمت 

امل�ستخدمة: 

�صا�صي �صا�ش امل�صتخدم لتحديد القيمة لالفرتا�ش الأ الأ �صا�صي� الفرتا�ش الأ

يتوقع اأن يكون متو�سط معدل ح�سة ال�سوق �33.3% وذلك لوجود 3 �رشكات يف جمال معدل النمو  

الت�سويق للوقود يف الكويت.      

من املتوقع اأن يزيد حجم �سوق الوقود بواقع �2% بناء على املعدل املركب للنمو ال�سنوي      

يف �سوق الغازولني للفرتة من 1995 حتى 2005.      

اإن التدفقات النقدية بعد فرتة 5 �سنوات مت الو�سول اإليها با�ستخدام معدل منو ثابت      

جل الطويل لل�سوق الذي تعمل فيه ��1.6% والذي ل يتخطى متو�سط معدل النمو للأ � � � ��

وحدة توليد النقد.       

اإن معدل اخل�سم يبلغ 12.97% �سنويًا. اإن معدلت اخل�سم امل�ستخدمة هي معدلت ما    معدل اخل�سم  

قبل ال�رشيبة وتعك�س خماطر حمددة تتعلق بوحدة توليد النقد.       

إيضاحات حول البيانات المالية
كما يف 31 دي�سمرب 2007
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11. ذمم دائنة وم�صتحقات

2007 � � � � � � � � � � ��

8,878,958 �رشكة البرتول الكويتية الوطنية        

862,939 دائنون جتاريون         

302,668 م�ساريف م�ستحقة         

74,974 فوائد م�ستحقة عن �سعر ال�رشاء املوؤجل       

10,119,539 � � � � � � � � � � ��

12. حقوق امللكية

راأ�ش املال 

فل�س   100 بقيمة  بالكامل  به وم�سدر ومدفوع  �سهم م�رشح  يتكون راأ�س مال ال�رشكة امل�رشح به من 300,000,000 

لل�سهم. بلغ راأ�س املال امل�ستدعى واملدفوع بالكامل كما يف 31 دي�سمرب 2007 - 29,982,987 دينار كويتي.

الحتياطي القانوين والحتياطي الختياري

�سا�سي لل�رشكة، يتم حتويل �10%من �سايف ربح ال�سنة قبل اقتطاع اأتعاب جمل�س  وفقا لقانون ال�رشكات التجارية والنظام الأ

دارة وح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�رشيبة دعم العمالة الوطنية والزكاة اإىل الحتياطي القانوين والحتياطي  الإ

الختياري على التوايل. كما يحق لل�رشكة وقف التحويل للحتياطي القانوين عندما ي�ساوي ر�سيده 50% من راأ�س املال 

املدفوع. اإن هذا الحتياطي حمدد باملبلغ املطلوب لتاأمني توزيع اأرباح على امل�ساهمني بن�سبة �5% كحد اأق�سى من راأ�س املال 

رباح بتاأمني هذا احلد. ل توجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري. املدفوع يف ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها الأ

13. م�صاريف ت�صغيل

� ��

1,202,028 دارة املدفوعة ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية      اأتعاب الإ

2,347,760 رواتب وتكاليف متعلقة بها        

1,145,535 م�ساريف اإيجار         

582,871 تكاليف �سيانة وت�سغيل        

438,367 ر�سوم �سحن          

3,443,225 ال�ستهلك         

565,605 تكاليف اأخرى         

9,725,391 � � � � � � � � � � ��

للفرتة من 20 مار�س�2006

)تاريخ التاأ�سي�س( اإىل �31

دي�سمرب 2007

14. م�صاريف عمومية واإدارية

� ��

684,331 رواتب وتكاليف اأخرى متعلقة بها       

314,597 ر�سوم بنكية         

231,877 اأتعاب مهنية وا�ست�سارية        

220,000 اإيجار           

121,714 دعاية واإعلن         

333,905 اأخرى          

1,906,424 � � � � � � � � � � ��

15. ربحية ال�صهم

�سهم القائمة خلل الفرتة. يتم احت�ساب ربحية ال�سهم بتق�سيم ربح الفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ

هي  الفرتة  خلل  القائمة  �سهم  الأ لعدد  املرجح  املتو�سط  على  ال�سهم  ربحية  باحت�ساب  املتعلقة  ال�رشورية  املعلومات  اإن 

تي: كالآ

2007 � � � � � � � � � � ��

� ��

3,118,983 ربح الفرتة         

�سهم             

299,829,870 �سهم العادية القائمة       املتو�سط املرجح لعدد الأ

10.40 فل�س  �سا�سية واملخففة        ربحية ال�سهم – الأ

16. معلومات القطاع 

منوذج التقرير الرئي�صي – قطاعات العمل

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

منوج التقرير الثانوي – القطاعات اجلغرافية

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

دارة العليا  17. مكافاأة الإ

2007 � � � � � � � � � � ��

� ��

284,592 جل        رواتب ومزايا اأخرى ق�سرية الأ

10,206 مكافاأة نهاية اخلدمة         

294,798 � � � � � � � � � � ��

إيضاحات حول البيانات المالية
كما يف 31 دي�سمرب 2007

للفرتة من 20 مار�س�2006

)تاريخ التاأ�سي�س( اإىل �31

دي�سمرب 2007
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دوات املالية – القيمة العادلة واإدارة املخاطر  18. الأ

للبيع  املتاحة  الثابتة وال�ستثمارات  املدينة والدائنة والودائع  املعادل والذمم  النقد والنقد  لل�رشكة  املالية  دوات  الأ تت�سمن 

جل. وامل�ستحقات طويلة الأ

القيمة العادلة

�سل اأو ت�سوى بها املطلوبات بني اأطراف معروفة بناءًا على  دوات املالية هي القيمة التي ي�ستبدل بها الأ اإن القيمة العادلة للأ

دوات املالية جوهريا عن قيمتها الدفرتية. دارة ، ل تختلف القيمة العادلة لهذه الأ اأ�س�س جتارية بحته. براأي الإ

دوات املالية لل�رشكة هي خماطر الئتمان، خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة. تقوم  اإن املخاطر الرئي�سية الناجتة من الأ

دارة كل من هذه املخاطر واملبينة اأدناه:  ال�رشكة مبراجعة واعتماد ال�سيا�سات امل�ستخدمة لإ

�

خماطر الئتمان 

خر يف الوفاء بالتزاماته وفقًا ملا هو متعاقد عليه. وفيما يتعلق  تتعر�س ال�رشكة ملخاطر الئتمان عند اإخفاق الطرف الآ

ق�سى ملخاطر الئتمان يعادل املبالغ املدرجة للموجودات  باملوجودات املالية التي مت حتققها، فاإن تعر�س ال�رشكة للحد الأ

يف امليزانية العمومية.

ي ائتمان من عميل منفرد اأو من  اإن تعر�س ال�رشكة ملخاطر الئتمان تعترب منخف�سة حيث اأنها غري معر�سة ب�سكل هام لأ

طرف اآخر مقابل. تودع املبالغ النقدية لدى بنوك ذات جدارة ائتمانية عالية. مت تطبيق �سيا�سات واإجراءات لعمل تقييم 

خرى. طراف الأ م�ستمر للجدارة الئتمانية لتقدير الو�سع املايل للعملء والأ

خماطر ال�صوق
ية اأداة مالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سوق. وتقوم ال�رشكة باإدارة  تتمثل خماطر ال�سوق يف التقلبات التي قد حتدث لأ

موال لدى مديري حمافظ موؤهلني وعن طريق تنويع ا�ستثماراتها. هذه املخاطر عن طريق ا�ستثمار فوائ�س الأ

خماطر ال�صيولة
تكمن خماطر ال�سيولة يف ال�سعوبات التي قد تواجه ال�رشكة يف احل�سول على اأموال للوفاء بالتزاماتها. وقد تنتج خماطر 

ال�سيولة من عدم القدرة على بيع موجودات مالية على وجه ال�رشعة وب�سعر يقارب القيمة العادلة لها. وتقوم ال�رشكة 

باإدارة خماطر ال�سيولة عن طريق الحتفاظ بجزء من ا�ستثماراتها يف �سكل ا�ستثمارات عالية ال�سيولة ومراقبة ا�ستحقاقات 

مطلوباتها ب�سورة دورية.

19. املطلوبات واللتزامات املحتملة 
توجد على ال�رشكة املطلوبات املحتملة التالية: 

2007 � � � � � � � � � � ��

� ��

18,787,500 خطابات �سمان         
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 المستندات
الرسمية

المحتويات
عقد التاأ�سي�س لل�رشكة   .50

�سا�سي النظام الأ  .54
الرخ�سة التجارية  .68

�سهادة ت�سجيل الغرفة  .69
�سهادة غرفة التجارة و ال�سناعة  .70

مر( وزارة التجارة و ال�سناعة )ملن يهمه الأ  .72
الهيئة العامة للمعلومات املدنية  .74
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عقد التأسيس للشركةعقد التأسيس للشركة
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عقد التأسيس للشركةعقد التأسيس للشركة
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النظام األساسيالنظام األساسي
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النظام األساسيالنظام األساسي
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النظام األساسيالنظام األساسي
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النظام األساسيالنظام األساسي
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النظام األساسيالنظام األساسي
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النظام األساسيالنظام األساسي
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النظام األساسيالنظام األساسي
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شهادة تسجيل الغرفةالرخصة التجارية
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شهادة غرفة التجارة و الصناعةشهادة غرفة التجارة و الصناعة



شركة السور لتسويق الوقود ش.م. ك �3شركة السور لتسويق الوقود ش.م. ك�2

وزارة التجارة و الصناعة ) لمن يهمه األمر (وزارة التجارة و الصناعة ) لمن يهمه األمر (
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية
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