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

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

راأ�ش المال الم�سدرالمدفوع: 36,708,170.600  دينار كويتي
عدد الأ�سهم الم�سدرة والمكتتب بها: 367,081,706 �سهم 

عدد الأ�سهم الم�سرح بها: 300,000,000 �سهم
المقر الرئي�سي: دولة الكويت - منطقة المرقاب - قطعة 3 - �سارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية

العنوان البريدي: �ش.ب: 28396 ال�سفاة -13144 الكويت

تاأ�س�ست �سركة ال�سور لت�سويق الوقود )�ش .م . ك( بموجب المر�سوم الأميري رقم )297( ل�سنة 2005 وال�سادر بتاريخ 2005/11/22 ك�سركة 
م�ساهمة عامة كويتية لتمار�ش الأغرا�ش التي اأ�س�ست من اأجلها ح�سب عقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي وهي على النحو التالي :

بتلك  العمالء  و�سيانة مراكز خدمة  وت�سغيل  وتطوير  اإن�ساء  بالوقود ف�ساًل عن  التزود  و�سيانة محطات  وت�سغيل  واإ�ستئجار  واإن�ساء  وحيازة  تملك 
اأن تقدم هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم لل�سيارات والمعدات بما في ذلك تغيير زيوت وغ�سل ال�سيارات وخدمات ور�ش  المحطات. ولها 

ال�سيانة والت�سليح والفح�ش الفني للمركبات وخدمات الأ�سواق المركزية.

بالجملة  والبيع  بال�سراء  البترولية  والم�سنعات  المنتجات  في  والإتجار  والنقل  والتخزين  التعبئة  اأعمال  من  ال�سابقة  الفقرة  تتطلبه  بما  القيام 
والتجزئة.

�سراء وا�ستئجار وتملك وبيع الأرا�سي والعقارات في المواقع المختلفة بهدف تحقيق اأغرا�ش ال�سركة في الفقرتين ال�سابقتين .

اأن  اأو  اأن تكون لها م�سلحة  لل�سركة  اأو وكالة. ويجوز  اأ�سلية  ال�سابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج ب�سفة  ويكون لل�سركة مبا�سرة الأعمال 
ت�سترك باأي وجه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهه باأعمالها اأو التي قد تعاونها على تحقيق اأغرا�سها في الكويت اأو في الخارج. ولها اأن تن�سئ 

اأو ت�سارك اأو ت�ستري هذه الهيئات اأو اأن تلحقها بها.
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 التقرير ال�سنوي 2013

رسالتنا
ت�سعى »ال�سور« من خالل اإمكاناتها وقدراتها الالمتناهية اإلى تاأكيد مفهوم الجودة والتكامل وذلك من خالل تعزيز عملياتها الناجحة لبناء الثقة، 
والتواجد المرموق للعالمة التجارية لل�سركة على كافة الأ�سعدة والم�ستويات، وتتعهد ال�سركة بتقديم منتجات مبتكرة وخدمات متقدمة �سديقة 

للبيئة ومواكبة لحتياجات المجتمع على النطاقين المحلي والإقليمي.

رؤيتنا
اأن نحتل مكانة ريادية ك�سركة كبرى لت�سويق الوقود، باعتماد اأن�سطة ال�ستحواذ وبناء التحالفات وال�سراكات الإ�ستراتيجية من جهة، وتوفير حلول 

في مجال الطاقة تت�سم بالتكامل والتنويع وت�سهم في نمو عوائدنا، وارتقاء �سمعتنا، وتعزيز ح�سورنا.

قيمنا في العمل
القيادة والتميز - نحن في �سركة ال�سور لت�سويق الوقود ملتزمون بتحقيق الريادة في مجالنا وعلى م�ستوى ال�سوق التي نعمل فيها، كما 

اأننا ملتزمون بتقديم مثاٍل يحتذى به للتميز في كل ما نقوم به �سواء في خدماتنا اأو منتجاتنا اأو اأعمالنا. 

الثقة والنزاهة - ن�سعى اإلى بناء عالقة طويلة الأمد مع عمالئنا و�سركائنا وموظفينا والمجتمع الذي نعمل فيه، تقوم على الحترام 
والثقة وتعتمد اأعلى درجات النزاهة. 

النمو والأداء - نتطلع لقتنا�ش الفر�ش المالئمة ل�سالح �سركائنا وم�ساهمينا وتحقيق عوائد مجزية على ا�ستثماراتهم، ومنح فريق عملنا 
فر�سة التقدم بما يوازي التطورات التي ت�سهدها ال�سركة. 

اللتزام والإخال�ص - ن�سعى اإلى تحقيق اأهدافنا وتوفير بيئة عمل مالئمة ومهنية لتطوير قدرات فريق عملنا.

الم�صوؤولية واحترام المجتمع - نلتزم بالمواطنة الم�سوؤولة من خالل احترام البيئة والمجتمع ب�سكل فعال.
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رئي�ش مجل�ش الإدارة
نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي

ع�سو مجل�ش الإدارة
ع�سو مجل�ش الإدارة
ع�سو مجل�ش الإدارة
ع�سو مجل�ش الإدارة
ع�سو مجل�ش الإدارة
ع�سو مجل�ش الإدارة
ع�سو مجل�ش الإدارة

محمد عبداللطيف حيات

طالل اأحمد الخر�س

م. جابر اأحمد غ�سنفر

خالد عبدالعزيز العجيل

�ليد خالد البدر

عي�سى اإبراهيم المو�سى

م�سعل يعقوب العمر

هاني فواز عبدالرحمن

طريف محمد العو�سي
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طالل اأحمد الخر�س 

نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي

اإيهاب جميل اإ�سحق

نائب الرئي�ش
 قطاع المالية والح�سابات

م. عبدالأمير مال اهلل الجزاف

نائب الرئي�ش
قطاع العمليات والخدمات اللوج�ستية

م. جابر اأحمد غ�سنفر
نائب الرئي�ش

 قطاع الم�ساريع والخدمات الفنية 
الم�ساندة

م. طه اأحمد الخر�س

نائب الرئي�ش
قطاع الخدمات الفنية الم�ساندة

�سالم خ�سر الح�سا�ي
نائب الرئي�ش

قطاع المبيعات والت�سويق والعالقات 
العامة

عبداهلل اإبراهيم اأ�سكناني   

نائب الرئي�ش
قطاع تطوير الأعمال

هاني محمد القالف

نائب الرئي�ش
 قطاع الموارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية
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ح�صرات ال�صادة الم�صاهمين الكرام،،،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الدارة  مجل�ش  اأع�ساء  زمالئي  عن  ونيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة 
والإدارة التنفيذية اأرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية 
وي�سعدني اأن اأ�سع بين اأيديكم التقرير ال�سنوي ال�سابع ل�سركة ال�سور 
 ،2013 دي�سمبر  في31  المنتهية  المالية  ال�سنة  عن  الوقود  لت�سويق 

�سائلين اهلل التوفيق وال�سداد.
لقد كان عام 2013 كما كان متاأماًل له محققًا نموًا في المبيعات بلغ 
) 6.14 % ( نا�شئ بالدرجة الأولى عن الن�شاط المتميز الذي بذلته 
الإدارة التنفيذية بتطبيق ا�ستراتيجيات ال�سركة من اليوم الأول لعام 

. 2013
الم�ساريع  من  بالعديد   2013 عام  خالل  ال�سركة  قامت  حيث   
البترولية  للمنتجات  المبيعات  حجم  لرفع  الهادفة  ال�ستيراتيجية 
التحديث وتطوير  األفا، كما مار�ست عمليات  الوقود  تعبئة  بمحطات 
محطات تعبئة الوقود “األفا”، و�سوًل اإلى رفع م�ستوى كفاءة اإنتاجية 

اأداء العاملين بجميع قطاعات ال�سركة. 
�سعت ال�سركة من خالل خدماتها المتميزة في �سوق ت�سغيل محطات 
تعبئة الوقود على تجديد عقد وزارة الداخلية لتوريد بطاقات التزود 
الداخلية  لوزارة  التابعة  المحطات  و�سيانة  واإدارة  وت�سغيل  بالوقود 
حتى 2014/4/20 وذلك بف�سل البرامج الت�سغيلية الدارية والفنية 

لمحطات تعبئة الوقود. 
وت�ستمر ال�سركة في نهجها نحو تحديث وتطوير محطات تعبئة الوقود 
 76 رقم  العار�سية  ومحطة   61 رقم  بيان  المباركية  محطة  منها 
باإ�سافة الأن�سطة الجديدة ) مركز خدمة ال�سيارات ال�سريعة ومحطة 
الغ�سل الآلي لل�سيارات( وذلك وفق اأحدث تكنولوجيا غ�سيل ال�سيارات 
بالعالم، وكذلك محطة البالجات ال�سالمية رقم 25 حيث تم اإدخال 
المركزي،  ال�سوق  مبنى   ( الجديدة  المتعددة  والأن�سطة  الخدمات 
لل�سيارات(  الآلي  الغ�سل  ومحطة  ال�سريعة  ال�سيارات  خدمة  مركز 
الآلي  الغ�سل  بناء محطة  والنتهاء من   ، الوقود  تعبئة  واإ�سافة جزر 
بتنفيذ  ال�سركة  بداأت  كما  والرابية،  الرو�سة  في محطتي  لل�سيارات 
للموا�سفات  طبقا  الجديدة   124 رقم  م�سايل  محطة  بناء  م�سروع 
الوقود، وتنفيذ الم�ساريع  العالمية الحديثة في عالم محطات تعبئة 
Vapor Re-  البيئية المتعلقة باأنظمة ا�سترجاع الأبخرة المتطايرة
covery System  اأثناء تعبئة الوقود وتفريغ الناقالت للمنتجات 

البترولية واإعادتها اإلى خزان الوقود مرة اأخرى. 

بلغت  �سافية  اأرباحًا   2013 العام  خالل  ال�سركة  حققت  وقد  هذا 
وواحد  ومائة  ماليين  اأربعة  )فقط  د.ك  نحو4,101,442   قيمتها 
اإجمالي  من  غير(  ل  كويتي  دينار  واأربعون   واثنين  واأربعمائة  األف 
وت�سعون  �سبعة  )فقط  د.ك   97,999,207 بنحو  المقدرة  مبيعاتها 
كويتي  دينار  و�سبعة  ومائتان  األف  وت�سعون  وت�سعة  وت�سعمائة  مليون 
11.27 فل�ش وفي الوقت نف�ســه  ل غير(، حيث بلغت ربحية ال�سهم 
بلغـــت  حيــث   %  5 بن�سبة   2013 للعام  الم�ساهمين  حقوق  زادت 
و�سبعة  ومائة  مليون  واأربعون  ت�سعة  )فقط  د.ك   49,197,330

وت�سعون الف وثالثمائة وثالثون دينار كويتي ل غير(.
وي�سرني اأن اأنتهز هذه المنا�سبة لأعرب عن �سكري وتقديري لعمالء 
والتقدير  بال�سكر  اأتقدم  اأن  لي  يطيب  كما  بنا  ثقتهم  على  ال�سركة 
لجميع الجهات الحكومية بالدولة ذات العالقة )الهيئة العامة للبيئة، 
الإدارة العامة لالإطفاء، بلدية الكويت، اإدارة اأمالك الدولة( وال�سكر 
مو�سول لموؤ�س�سة البترول الكويتية و�سركة البترول الوطنية الكويتية 
المن�سود  الهدف  يحقق  بما  ال�سركة  لأن�سطة  ودعمهم  لتعاونهم 
خالل  ال�سركة  عمليات  نمو  في  وي�سهم  الوقود  محطات  لخدمات 

ال�سنوات القادمة باإذن اهلل. 

محمد عبداللطيف حيات
رئيــ�ش مجلــ�ش الإدارة
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1- تطوير وتحديث محطات الوقود:
مع بداية العام 2013 داأبت �سركة ال�سور لت�سويق الوقود على تنفيذ 
واإنجاز العديد من الم�ساريع الإ�ستراتيجية الهادفة لتحديث وتطوير 
في  ت�ساهم  جديدة  خدمات  واإ�سافة  “األفا”  الوقود  تعبئة  محطات 
المتوفرة  الخدمات  بتعدد  التميز  خالل  من  العميل  رغبة  تحقيق 

بالمحطات، ومنها:
•  اإكمال بناء محطة ال�سويخ )113( وبناء محطة اأبو حليفة )8( 
والتي اأ�سبحت محطة متميزة وذلك بف�سل الخدمات والمرافق 

الجديدة فيها:
البناء. طور  في  ال�سريعة  للوجبات  مركز  • اأكبر 

• محطة الغ�سل الآلي لل�سيارات مع خدمات متعددة في طور البناء.
التطوير. تحت  لل�سيارات  ال�سريعة  الخدمة  • مركز 

التطوير تحت  مركزي  �سوق  • مبنى 
الجديدة. الديزل  • خدمة 

بعدة  وتوفيرها   )25( البالجات  محطة  و�سيانة  بناء  •  اإعادة 
لل�سيارات،  ال�سريعة  الخدمة  مركز  تت�سمن  مختلفة،  خدمات 
ال�سوق  مبنى  اإلى  بالإ�سافة  لل�سيارات  الآلي  الغ�سل  ومحطة 

المركزي.
محطتي  في  لل�سيارات  ال�سريعة  للخدمة  مركزين  و�سيانة  •  بناء 

المباركية-بيان )61( والعار�سية)76(
الأولى  )المرحلة  الجهراء )9(  البناء جزئيًا في محطة  •  ابتداء 

والثانية(.
ال�سيوخ )46(كمناق�سة  •  تم طرح محطتي حولي )34( وجليب 

على نهاية �سنة 2013. 
تفريغ  اأثناء عمليات  المتطايرة  الأبخرة  ا�سترجاع  نظام  •  تركيب 
الناقلة للوقود واإعادتها للناقلة وتعبئة �سيارات العمالء واإعادتها 
ومحطة   )21( الفيحاء  لمحطة  اأخرى  مرة  الوقود  خزان  اإلى 

غرب هدية )116(.
البترولية  الإن�سكابات  �سرف  مجرى  م�سروع  بتنفيذ  •  البدء 

”Petroleum spillage drainage“
•  تم النتهاء من تنفيذ م�سروع نظام قيا�ش الخزانات الأوتوماتيكي

ATG بجميع المحطات.

•  البدء بتنفيذ م�سروع تطويل اأهواز الم�سخات كي تخدم �سيارات 
العمالء من كال الجانبين.

الوقود  خزانات  ال�سيانة  في  متخ�س�ش  فني  فريق  ت�سكيل  •  تم 
لمحطات التعبئة “األفا”.

•  اإن�ساء وتجهيز مركز تدريبي في اإحدى المحطات بهدف ت�سهيل 
وذلك  المتدربين  الموجهين  وتقييم  للمتدربين  العملي  الجانب 

من خالل الزيارات الدورية.
وم�سائية  �سباحية  فترتين  على  الم�ستجدين  الموجهين  •  تدريب 

)تدريب نظري – تدريب عملي(.
والكتابات  المرا�سالت  تكنولوجيا  ا�ستخدام  في  البدء  •  تم 
اللكترونية لالأعمال اليومية الروتينية الخا�سة بمحطات الوقود.
•  تم افتتاح 4 محطات جديدة للغ�سل الآلي لل�سيارات وهي محطة 
الرابية )91(، العار�سية )76(، مباركية-بيان )61(، الرو�سة 

)56( واإ�سافة خدمة غ�سيل الإطارات بالبخار.

2- الإنجازات الت�صويقية
•  التواجد في كل من مبنى موؤ�س�سة البترول الكويتية، زين، جامعة 
وبيع  لت�سويق  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  والموؤ�س�سة  الكويت 
 ALFA Fill UP,( "األفا"  بمحطات  بالوقود  التزود  بطاقات 

.)ALFA Plus, Eve’s

•  زيارة خيرية لم�ست�سفى الوطني لالأطفال الم�سابين بال�سرطان 
وتوزيع العيادي والهدايا بمنا�سبة عيد الفطر.

•  تح�سيل 77.536 كرت تعبئة األفا في وتم بيعها بالكامل كذلك.
•  توفير خدمات الدفع الآجل لل�سركات والقطاعات الحكومية

•  ارتفاع اأداء مجموعة الدفع الآجل بالمقارنة مع �سنة 2012 بما 
يقارب %17.

•  ارتفاع مبيعات بطاقات مسبقة الدفع بالمقارنة مع �سنة 2012 بن�سبة 
.%61

 ”C-store« الوقود عالمة تجارية لت�سويق  ال�سور  •  �سجلت �سركة 
ك�سوق مركزي و”Splash” لمحطات غ�سيل ال�سيارات في وزارة 

التجارة وال�سناعة الكويت.

اإلنجازات
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3- الموارد الب�صرية والإدارية
 �سركة ال�سور لت�سويق الوقود نجحت في توظيف اأكثر من 120 موظفًا 
كويتي الجن�سية ودربت اأكثر من 60 موظف في الإدارة مع التركيز على 
موظفي الم�ستوى المتو�سط. وكذلك دربت اأكثر من 80 موظفًا تاأهيلهم 

كموجهين محطات معتمدين لتباع �سيا�سات واأخالقيات العمل.

4- الح�صة ال�صوقية
وجهود  بال�سركة  العليا  الإدارة  قرارات  وبف�سل  ذكره  تم  لما  طبقًا 
الأخوة منت�سبي �سركة ال�سور لت�سويق الوقود في تنفيذ ال�ستراتيجيات 
في  ال�ستمرار  ال�سركة من  تمكنت   2013 لعام  الت�سويقية  والخطط 
تحقيق نتائج اإيجابية لل�سنة الخام�سة على التوالي من مبيعات الوقود 

حيث بلغت ح�ستها الت�سويقية بما يعادل %34.9 ل�سنة 2013.

5- الأهداف والخطط الم�صتقبلية:
اأف�سل الخدمات في كل المحطات للحفاظ  •  الحر�ش على توفير 

والتاأكيد على جودة الخدمة المقدمة لعمالء »األفا«.
•  العمل على توظيف وتدريب العمالة الوطنية الكويتية.

•  التطوير الم�ستمر والأنظمة الآلية وتاأ�سي�ش وتحديث نظم جديدة 
لتطوير الخدمات وم�سايرة التطور العالمي.

•  توفير منتجات وخدمات اإبداعية باأ�سعار تناف�سية.
•  تطوير العالقة بين العمالء وال�سركة من خالل برامج المكافاآت 

والذي من خالله ت�سبح ال�سركة الخيار الأول للعميل.
و  والعالمية،  المحلية  والمنتديات  الموؤتمرات  في  •  الم�ساركة 
زيارة المعار�ش العالمية لالطالع على كل ما هو جديد  لتطوير 

المحطات ورفع م�ستوى القدرات التقنية والإدارية لل�سركة.
•  تطوير، بناء و�سيانة محطات الوقود في كل من المن�سورية )5(، 
القاد�سية )22(، ميناء عبداهلل )43(، �سلوى )13(، ال�سالمي 
)125(، الفحيحيل )30(، جليب ال�سيوخ )46(، حولي )34(، 
الفترة   –  09( الجهراء   ،)61( م�سرف   ،)63( ال�سباحية 
الثالثة(. الم�ساريع البيئية لل�سليبيخات )27(، الرو�سة )56(، 

والرابية )91(.
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كلمة شكر وعرفان 
الإمتنان  وعظيم  ال�سكر  بجزيل  الوقود  لت�سويق  ال�سور  �سركة  تتقدم 
خالل  ال�سركة  حققته  الذي  النجاح  تحقيق  في  �ساهموا  من  لجميع 
العرفان  اآيات  اأ�سمى  نقدم  المنا�سبة  وبهذه   2013 المالية  ال�سنة 
الجابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  البالد  اأمير  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإلى 
الكويت،  لدولة  الحكيمة  قيادته  على  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�سباح 
ودعمه ال�سامي لإقت�سادنا المحلي وحر�سة الدائم على تفعيل عجلة 

التنمية والتطوير.

كما نود اأن نتقدم بال�سكر والعرفان لكل من موؤ�س�سة البترول الكويتية 
و�سركة البترول الوطنية الكويتية، على كل ما قدموه لنا من م�ساعدة 
للبيئة،  العامة  الهيئة  بال�سكر  نخ�ش  كما  م�ستمرة.  وم�سورة  كريمة 

والإدارة العامة لالإطفاء في الكويت وبلدية الكويت.

و ي�سر �سركة ال�سور لت�سويق الوقود تقديم جزيل ال�سكر لجميع العاملين 
لما  واإياهم  لن�سل  الدوؤوب  وعملهم  الدائم  وحر�سهم  لوفائهم  فيها 

حققته ال�سركة من اإنجازات خالل العام الما�سي.

هذا  كان  ال�سركة،  ومع  بينهم  فيما  وتعاونهم  اإلتزامهم  خالل  فمن 
النجاح وبهم ت�ستمر ال�سركة بالتقدم والإزدهار والإنت�سار.

فلكم كل ال�سكر والتقدير على جهودكم ودعمكم المتوا�سل، فنحن ننمو 
ونتطور معكم وبكم...

�صركة ال�صور لت�صويق الوقود

شكراً
لكم
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع. 
وشركاتها التابعة

البيانات المالية المجمعة 
31 ديسمبر 2013 
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين 
اإلى ح�سرات ال�سادة م�ساهمي 

�سركة ال�سور لت�سويق الوقود �س.م.ك.ع.

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
معًا  اإليها  )ي�سار  التابعة  و�سركتها  الأم”(  )“ال�سركة  �ش.م.ك.ع.  للوقود  لت�سويق  ال�سور  ل�سركة  المرفقة  المجمعة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
بـ”المجموعة”(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في 31 دي�سمبر 2013 وبيانات الدخل والدخل ال�سامل والتغيرات في حقوق 

الملكية والتدفقات النقدية المجمعة لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وملخ�ش ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة والمعلومات الإي�ساحية الأخرى.

م�صوؤولية الإدارة عن البيانات المالية المجمعة
اإن ادارة ال�سركة الأم هي الم�سوؤولة عن اإعداد وعر�ش هذه البيانات المالية المجمعة ب�سورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن 

اأدوات الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة �سرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة خالية من الأخطاء المادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش اأو الخطاأ.

م�صوؤولية مراقبي الح�صابات
التي  الدولية  التدقيق  لمعايير  وفقًا  بها  التي قمنا  التدقيق  اأعمال  اإلى  ا�ستنادًا  المجمعة  المالية  البيانات  راأي حول هذه  اإبداء  اإن م�سوؤوليتنا هي 
تتطلب منا اللتزام بالمتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات المالية المجمعة خالية من 

الأخطاء المادية.

ي�ستمل التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيق حول المبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها البيانات المالية المجمعة. ت�ستند الإجراءات 
المختارة اإلى تقدير مراقبي الح�سابات، بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة �سواء كانت تلك الأخطاء ب�سبب 
الغ�ش اأو الخطاأ. عند تقييم هذه المخاطر، ياأخذ مراقبو الح�سابات في العتبار ادوات الرقابة الداخلية المتعلقة باإعداد المجموعة للبيانات المالية 
المجمعة والعر�ش العادل لها، وذلك من اأجل و�سع اإجراءات تدقيق تتنا�سب مع الظروف، ولكن لي�ش بغر�ش التعبير عن راأي حول فاعلية اأدوات 
الرقابة الداخلية للمجموعة. وي�ستمل التدقيق اأي�سًا على تقييم مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة و�سحة التقديرات المحا�سبية الهامة التي 

اأجرتها الإدارة، وكذلك تقييم العر�ش ال�سامل للبيانات المالية المجمعة.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقديم اأ�سا�ش يمكننا من اإبداء راأي التدقيق.

د. �صعود حمد الحميدي و�صركاه
محا�صبون قانونيون

1486 �ش.ب. 
13015 الكويت ال�سفاة 

+965 22443222 هاتف: 
22442333  

+965 22461225 فاك�ش: 
www.bakertillykuwait.com

محا�صبون قانونيون 

�سندوق بريد رقم 74 ال�سفاة
الكويت ال�سفاة 13001 

�ساحة ال�سفاة 
برج بيتك الطابق 21-18  

�سارع اأحمد الجابر
22955000 / 22452880 هاتف : 

 22456419 فاك�ش: 
kuwait@kw.ey.com

www.ey.com/me

�ص. ب. 1486

ال�صفاة 13015 الكويت

+965 22443222 هاتف : 

22442333  

+965 22461225 فاك�ص : 

www.bakertillykuwait.com

د. �شعود حمد الحميدي و�شركاه
محا�شبون قانونيون
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تقرير مراقبي الح�سابات الم�ستقلين 
اإلى ح�سرات ال�سادة م�ساهمي 

�سركة ال�سور لت�سويق الوقود �س.م.ك.ع. )تتمة(

تقرير حول البيانات المالية المجمعة )تتمة(

الراأي
في  كما  للمجموعة  المالي  المركز  عن  المادية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  ب�سورة  تعبر  المجمعة  المالية  البيانات  اأن  راأينا،   في 

31 دي�سمبر 2013 وعن اأداءها المالي  وتدفقاتها النقدية لل�سنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
في راأينا اأي�سًا اإن ال�سركة الأم تحتفظ بدفاتر محا�سبية منتظمة واأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجل�ش اإدارة ال�سركة 
الأم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. واأننا قد ح�سلنا على كافة المعلومات والإي�ساحات التي 
راأيناها �سرورية لأغرا�ش التدقيق، كما اأن البيانات المالية المجمعة تت�سمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 
اإليه علمنا  والتعديالت الالحقة له، وعقد التاأ�سي�ش والنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، واأنه قد اأجري الجرد وفقًا لالأ�سول المرعية. ح�سبما و�سل 
واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون ال�سركات رقم 25 ل�سنة 2012 والتعديالت الالحقة له، اأو لعقد التاأ�سي�ش وللنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، خالل 

ال�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2013 على وجه قد يكون له تاأثيرًا ماديًا على ن�شاط ال�شركة الأم اأو مركزها المالي.

د. �سعود حمد الحميدي
�سجل مراقبي الح�سابات رقم 51 فئة اأ

من د. �سعود حمد الحميدي و�سركاه
ع�سو في بيكر تلي العالمية

وليد عبد اهلل الع�سيمي
�سجل مراقبي الح�سابات رقم 68 فئة اأ

من العيبان والع�سيمي و�سركاهم
ع�سو في اإرن�ست ويونغ

17 مار�ش 2014 
الكويت
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اإن الإي�ساحات املبينة من 1 اإلى 25 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل املجمع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 

20132012

دينار كويتيدينار كويتياإي�صاحات

97,999,20792,330,786المبيعات 

(80,240,371)(85,455,780)20تكلفة المبيعات

(5,497,986)(5,917,037)م�سروفات ت�سغيل 

6,626,3906,592,429مجمل الربح

1,011,648817,455اإيرادات اأخرى

125,87096,156اإيرادات تاأجير

(147,655)(1,533,851)4�سافي خ�سائر ال�ستثمار

(2,534,869)(2,316,736)م�سروفات اإدارية

(485,693)11439,652عك�ش )مخ�س�ش( انخفا�ش قيمة المدينين التجاريين 
العلمي للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  ح�سة  قبل  ال�سنة   ربح 
اأع�ساء الوطنية والزكاة ومكافاأة  العمالة   و�سريبة دعم 
مجل�ش الإدارة

4,352,973 4,337,823

(39,040)(39,177)ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 

(108,446)(108,824)�سريبة دعم العمالة الوطنية 

(43,379)(43,530)الزكاة

(100,000)(60,000)14مكافاأة اأع�ساء مجل�ش الإدارة

4,046,958 4,101,442 ربح ال�سنة

 11.11 فل�ش 11.27  فل�ش5ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة
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اإن الإي�ساحات املبينة من 1 اإلى 25 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.

بيان الدخل ال�سامل املجمع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 

20132012

دينار كويتيدينار كويتي

 4,101,4424,046,958ربح ال�صنة

   -   -                  اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة

 4,101,4424,046,958اإجمايل الإيرادات ال�صاملة لل�صنة 
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بيان املركز املايل املجمع كما يف 31 دي�سمرب 2013 

20132012
دينار كويتي دينار كويتي اإي�صاحات

الموجودات
موجودات غير متداولة

69,047,8156,359,876عقار ومعدات

715,996,77516,726,386موجودات غير ملمو�سة

81,202,4631,089,020ا�ستثمار في �سركة زميلة

91,820,0001,450,000عقارات ا�ستثمارية

1011,049,98310,151,950موجودات مالية متاحة للبيع

39,117,03635,777,232

موجودات متداولة
351,686389,751ب�ساعة

116,044,4232,210,358مدينون ومدفوعات مقدمًا
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الأرباح 

121,163,041969,254اأو الخ�سائر

1314,132,23519,512,151النقد والنقد المعادل 

21,691,38523,081,514

60,808,42158,858,746مجموع الموجودات 

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية 

1436,708,17134,960,162راأ�ش المال

153,014,2842,578,987احتياطي قانوني

163,014,2842,578,987احتياطي اختياري

(760,279)(760,279)17اأ�سهم خزينة 

7,220,8707,470,371اأرباح محتفظ بها

49,197,33046,828,228اإجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

246,036207,092مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

مطلوبات متداولة
1811,365,05511,823,426دائنون وم�سروفات م�ستحقة

11,611,09112,030,518اإجمالي المطلوبات

60,808,42158,858,746مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

حممد عبد اللطيف حيات
)رئي�ش مجل�ش الإدارة(

طالل اأحمد اخلر�ص
)نائب رئي�ش مجل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي(

اإن الإي�ساحات املبينة من 1 اإلى 25 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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 التقرير ال�سنوي 2013

ر�أ�س

�لمال

�حتياطي

قانوني

�حتياطي

�ختياري

�أ�سهم

 خزينة 

�أرباح

 محتفظ بها
�لمجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

46,828,228 7,470,371(760,279)34,960,1622,578,9872,578,987�لر�سيد في 1 يناير 2013 

4,101,4424,101,442    -    -    -    -ربح �ل�سنة

    -    -    -    -    -    -�إير�د�ت �ساملة �أخرى لل�سنة

�إجمالي �لإير�د�ت �ل�ساملة 

لل�سنة

-    -    -    -    4,101,4424,101,442

توزيعات �أرباح نقدية )�إي�ساح 

14(

-    -    -    -    (1,732,340)(1,732,340)

�إ�سد�ر �أ�سهم منحة )�إي�ساح 

 )14
1,748,009-    -    -    (1,748,009)-    

    -(870,594)    -435,297435,297    -�لمحول �إلى �لحتياطيات

7,220,87049,197,330(760,279)36,708,1713,014,2843,014,284الر�سيد في 31 دي�سمبر 2013 

6,269,85443,028,785(512,764)32,981,2852,145,2052,145,205�لر�سيد في 1 يناير 2012 

4,046,958 4,046,958    -    -    -    -ربح �ل�سنة

    -    -    -    -    -    -�إير�د�ت �ساملة �أخرى لل�سنة

�إجمالي �لإير�د�ت �ل�ساملة 

لل�سنة

-    -    -    -    4,046,958 4,046,958

(247,515)    -(247,515)    -    -    -�سر�ء �أ�سهم خزينة

�إ�سد�ر �أ�سهم منحة )�إي�ساح 

)14
1,978,877-    -    -    (1,978,877)-    

    -(867,564)    -433,782433,782    -�لمحول �إلى �لحتياطيات

46,828,228 7,470,371(760,279)34,960,1622,578,9872,578,987�لر�سيد في 31 دي�سمبر 2012  

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

اإن الإي�ساحات املبينة من 1 اإلى 25 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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 التقرير ال�سنوي 2013

بيان التدفقات النقدية املجمع  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 

20132012
دينار كويتي دينار كويتي اإي�صاحات

اأن�صطة الت�صغيل
4,101,4424,046,958ربح �ل�سنة 

تعديالت غير نقدية لمطابقة ربح �ل�سنة ب�سافي �لتدفقات �لنقدية: 

6,7,91,306,2421,206,370��ستهالك و�إطفاء
93,79779,438مخ�س�س مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين

485,693(439,652)11عك�س )مخ�س�س( �نخفا�س قيمة �لمدينين �لتجاريين
1,329    -خ�سارة بيع عقار ومعد�ت

41,533,851147,655�سافي خ�سائر ��ستثمار
(96,156)    -�إير�د�ت تاأجير 

6,595,6805,871,287
�لتغير�ت في ر�أ�س �لمال �لعامل:

(47,870)38,065  ب�ساعة 
2,005,036(3,394,413)  مدينون ومدفوعات مقدمًا 

1,617,091(1,207,618)  د�ئنون وم�سروفات م�ستحقة

2,031,7149,445,544�لتدفقات �لنقدية �لناتجة من �لعمليات 
(59,908)(54,853)مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين مدفوعة

1,976,8619,385,636�سافي �لتدفقات �لنقدية �لناتجة من �أن�سطة �لت�سغيل

اأن�صطة ال�صتثمار 
(2,094,506)(3,089,374)6 �سر�ء عقار ومعد�ت

38,721    - متح�سل من بيع عقار ومعد�ت
    -(152,996)7 �سر�ء موجود�ت غير ملمو�سة 

6,100,000    -متح�سالت من بيع عقار�ت ��ستثمارية
(7,902,083)(3,178,082)�سر�ء موجود�ت مالية متاحة للبيع

�أو  �لأرباح  �لعادلة من خالل  بالقيمة   �سر�ء موجود�ت مالية مدرجة 

�لخ�سائر 

(252,687)-    

متح�سالت من بيع موجود�ت مالية مدرجة بالقيمة �لعادلة من 

خالل �لأرباح �أو �لخ�سائر

91,7101,825,682

207,745215,747 �إير�د�ت ��ستثمار م�ستلمة

(1,816,439)(6,373,684)�سافي �لتدفقات �لنقدية �لم�ستخدمة في �أن�سطة �ل�ستثمار

اأن�صطة التمويل
(136,365)(983,093)توزيعات �أرباح مدفوعة

(247,515)    -�سر�ء �أ�سهم خزينة
(1,997,000)    -�سد�د قرو�س محددة �لأجل

(2,380,880)(983,093)�سافي �لتدفقات �لنقدية �لم�ستخدمة في �أن�سطة �لتمويل 
5,188,317(5,379,916)�صايف )النق�ص( الزيادة يف النقد والنقد املعادل 

19,512,15114,323,834�لنقد و�لنقد �لمعادل في 1 يناير 

1314,132,23519,512,151النقد والنقد املعادل يف 31 دي�صمرب 

اإن الإي�ساحات املبينة من 31 اإلى 61 ت�سكل جزءا من هذه البيانات املالية املجمعة.
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 التقرير ال�سنوي 2013

الأن�سطة    1

2006 بموجب قانون  20 مار�ش  اإن �سركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( هي �سركة م�ساهمة كويتية تم تاأ�سي�سها بتاريخ 
ال�سركات التجارية رقم 15 ل�سنة 1960 والتعديالت الالحقة له وبداأت مزاولة عملياتها بتاريخ 9 مايو 2006. تم اإدراج اأ�سهم ال�سركة الأم في 

�سوق الكويت لالأوراق المالية بتاريخ 30 يونيو 2008. 

تم الت�سريح باإ�سدار البيانات المالية المجمعة ل�سركة ال�سور لت�سويق الوقود �ش.م.ك.ع. )»ال�سركة الأم«( و�سركتها التابعة )ي�سار اإليهما معا با�سم 
»المجموعة«( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2013 من قبل اأع�ساء مجل�ش الإدارة بتاريخ  17 مار�ش 2014. لدى الجمعية العمومية العادية 

لم�ساهمي ال�سركة الأم �سالحية تعديل هذه البيانات المالية المجمعة بعد اإ�سدارها.

تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2012 من قبل م�ساهمي ال�سركة الأم خالل الجمعية العمومية 
ال�سنوية المنعقدة بتاريخ 2 مايو 2013. 

ت�سطلع المجموعة بالأن�سطة التالية وفقًا للمادة رقم 5 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم: 
حيازة واإن�ساء و ا�ستئجار وت�سغيل و�سيانة محطات التزود بالوقود .   -

اإن�ساء وتطوير وت�سغيل و�سيانة مراكز خدمة العمالء بتلك المحطات، ولها اأن تقدم في هذه المراكز كافة الخدمات التي تقدم لل�سيارات والمعدات   -
بما في ذلك تغيير الزيوت وغ�سيل ال�سيارات وخدمات ور�ش ال�سيانة والت�سليح والفح�ش الفني للمركبات وخدمات الأ�سواق المركزية.  -

القدرة على ملء وتخزين الوقود.   -
�سحن منتجات البترول والمتاجرة فيها �سواء اأكانت �سائبة اأو بالتجزئة.   -

�سراء وا�ستئجار وتملك وبيع الأرا�سي والعقارات في المواقع المختلفة.  -
ا�ستغالل الفوائ�ش المالية من قبل المجموعة من خالل ا�ستثمارها في محافظ �سركات وكيانات متخ�س�سة.   -

اإن عنوان المكتب الرئي�سي لل�سركة الأم هو �ش.ب 28396، ال�سفاة، 13144، دولة الكويت. 

اإن ال�سركة الأم هي �سركة تابعة ل�سركة األفا للطاقة �ش.م.ك. )مقفلة( )»ال�سركة الأم الكبرى«(.

تم اإ�سدار قانون ال�سركات الجديد في 26 نوفمبر 2012 بموجب المر�سوم بقانون رقم 25 ل�سنة 2012 )“قانون ال�سركات”( والذي بموجبه 
تم اإلغاء قانون ال�سركات التجارية رقم 15 ل�سنة 1960 . تم لحقًا تعديل قانون ال�سركات بتاريخ 27 مار�ش 2013  بموجب المر�سوم بقانون 
�سبتمبر   29 في  ال�سادرة  المعدل  الجديد  للقانون  التنفيذية  الالئحة  ن�سر  تم  اأكتوبر2013،   6 في  )“المر�سوم”(.   2013 ل�سنة   97 رقم 
2013 في الجريدة الر�سمية. وفقاً للمادة رقم )3( من الالئحة التنفيذية، فاإنه يتعين على ال�سركات توفيق اأو�ساعها مع القانون الجديد المعدل 

خالل �سنة واحدة من تاريخ ن�سر الالئحة التنفيذية.

اأ�سا�س الإعداد  2.1

بيان اللتزام
تم اإعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ال�سادرة عن مجل�ش معايير المحا�سبة الدولية.

اأ�صا�ص القيا�ص
تم اإعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقًا لمبداأ التكلفة التاريخية، المعدل لإعادة قيا�ش الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل الأرباح اأو الخ�سائر وفًقا للقيمة العادلة.

العملة الرئي�صية وعملة العر�ص
 تم عر�ش البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرئي�سية لل�سركة الأم.

اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة  - يف 31 دي�سمرب 2013 
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 التقرير ال�سنوي 2013

اأ�سا�س التجميع   2.2

تن�ساأ ال�سيطرة عندما تتعر�ش المجموعة لمخاطر اأو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من م�ساركتها في ال�سركة الم�ستثمر فيها ويكون لديها 
القدرة على التاأثير على تلك العائدات من خالل �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر فيها. وب�سورة محددة، ت�سيطر المجموعة على ال�سركة الم�ستثمر 

فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:

•  �سيطرة على ال�سركة الم�ستثمر فيها )اأي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأن�سطة ذات ال�سلة الخا�سة بال�سركة 
الم�ستثمر فيها(

• تعر�ش لمخاطر اأو حقوق في عائدات متغيرة من م�ساركتها في ال�سركة الم�ستثمر فيها
• القدرة على ا�ستخدام �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر فيها في التاأثير على عائداتها

عندما تحتفظ المجموعة باأقل من اأغلبية حقوق الت�سويت اأو حقوق مماثلة لل�سركة الم�ستثمر فيها، تاأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات 
والظروف ذات ال�سلة عند تقييم مدى �سيطرتها على ال�سركة الم�ستثمر فيها بما في ذلك:

يبداأ تجميع ال�سركة التابعة عندما تح�سل المجموعة على ال�سيطرة على ال�سركة التابعة وتتوقف تلك ال�سيطرة عندما تفقد المجموعة ال�سيطرة 
على تلك ال�سركة التابعة. ويتم اإدراج الموجودات والمطلوبات والإيرادات والم�سروفات لل�سركة التابعة التي تم حيازتها اأو بيعها خالل الفترة في 

بيان الدخل المجمع من تاريخ ح�سول المجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة المجموعة على ال�سركة التابعة.

تت�سمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية لل�سركة الأم و�سركاتها التابعة. تعد البيانات المالية لل�سركات التابعة لنف�ش تواريخ التقارير 
اأ�سهر من تاريخ التقارير المالية لل�سركة الأم با�ستخدام �سيا�سات محا�سبية موحدة. . ويتم  المالية لل�سركة الأم بما ل يزيد نموذجًيا عن ثالثة 
اإجراء تعديالت بتاأثير اأي معامالت اأو اأحداث جوهرية تقع في الفترة بين ذلك التاريخ وتاريخ التقارير المالية للبيانات المالية لل�سركة الأم. يتم 
عند التجميع ا�ستبعاد كافة الأر�سدة والمعامالت الجوهرية بما فيها الأرباح والأرباح والخ�سائر غير المحققة وتوزيعات الأرباح فيما بين �سركات 

المجموعة. 

تمثل الح�س�ش غير الم�سيطرة حقوق الملكية في ال�سركات التابعة غير الخا�سة بالمجموعة ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة اأو الخا�سة بم�ساهمي 
ال�سركة الأم. تعر�ش حقوق الملكية و�سافي الإيرادات الخا�سة بالح�س�ش غير الم�سيطرة ب�سكل منف�سل في بيانات المركز المالي والدخل والدخل 

ال�سامل والتغيرات في حقوق الملكية المجمعة. 

اإن اإجمالي الإيرادات ال�ساملة �سمن �سركة تابعة يتعلق بالح�س�ش غير الم�سيطرة حتى في حالة اإن اأدى ذلك اإلى ر�سيد عجز.

يتم المحا�سبة عن التغير في ح�سة الملكية في �سركة تابعة، دون فقد ال�سيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. اإذا فقدت المجموعة ال�سيطرة على �سركة 
تابعة، فاإنها:

- ت�ستبعد موجودات )بما في ذلك ال�سهرة( ومطلوبات ال�سركات التابعة. 
- ت�ستبعد القيمة الدفترية للح�س�ش غير الم�سيطرة. 

- ت�ستبعد فروق تحويل العمالت الأجنبية المتراكمة الم�سجلة في حقوق الملكية. 
- تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل الم�ستلم. 

- تعمل على تحقق القيمة العادلة لأي ا�ستثمار محتفظ به.
- تعمل على تحقق اأي فائ�ش اأو عجز في الأرباح اأو الخ�سائر.

-  تعيد ت�سنيف ح�سة ال�سركة الأم من البنود الم�سجلة �سابقًا في الإيرادات ال�ساملة الأخرى اإلى الأرباح اأو الخ�سائر اأو الأرباح المحتفظ بها، اإذا 
كان ذلك منا�سبا.

اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة  - يف 31 دي�سمرب 2013 
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اأ�سا�س التجميع )تتمة(  2.2

فيما يلي ال�سركة التابعة للمجموعة:

بلدا�صم ال�صركة 
التاأ�صي�ص

الأن�صطة
ح�صة الملكية الفعلية الرئي�صية

20132012

%96%96ت�سغيل الأ�سواق المركزيةالكويت�سركة اأدفانتج لإن�ساء الأ�سواق المركزية �ش.م.ك. )مقفلة(

التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية   2.3

اإن ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة في اإعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك الم�ستخدمة في ال�سنة ال�سابقة، با�ستثناء تطبيق معايير 
مجل�ش معايير المحا�سبة الدولية المعدلة التالية:

معيار المحا�سبة الدولي 1 عر�ش بنود الإيرادات ال�ساملة الأخرى – تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 1 
تغير التعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 1 طريقة تجميع البنود المعرو�سة �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. يتم عر�ش البنود التي يمكن 
اإعادة ت�سنيفها )اأو »اإعادة اإدراجها«( كاأرباح اأو خ�سائر في فترة م�ستقبلية ب�سورة منف�سلة عن البنود التي ل يمكن اإعادة ت�سنيفها. يوؤثر التعديل 
على العر�ش فقط ولي�ش له تاأثير على المركز اأو الأداء المالي للمجموعة. اأ�سبح التعديل �سارًيا على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يوليو 

للمجموعة. المالية  المعلومات  في  تطبيقه  تم  وبالتالي   2012

المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الإف�ساحات - مقا�سة الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تعديل( )ي�سري على الفترات ال�سنوية التي تبداأ 
في اأو بعد 1 يناير 2013(

تتطلب هذه التعديالت من المن�ساأة اأن تقوم بالإف�ساح عن معلومات تتعلق بحقوق المقا�سة والترتيبات ذات ال�سلة )مثل اتفاقيات ال�سمان(. اإن 
هذه الإف�ساحات �سوف تقدم للم�ستخدمين معلومات مفيدة في تقييم تاأثير ترتيبات المقا�سة على المركز المالي للمن�ساأة. اإن الإف�ساحات الجديدة 
مطلوبة لكافة الأدوات المالية المحققة والتي تم مقا�ستها وفقا لمعيار المحا�سبة الدولي 32 الأدوات المالية: العر�ش. ت�سري الإف�ساحات اأي�سا 
على الأدوات المالية المحققة والتي تخ�سع لترتيب مقا�سة اأ�سا�سي ملزم اأو ترتيب مماثل بغ�ش النظر عن اإجراء المقا�سة وفقا لمعيار المحا�سبة 

الدولي 32. لي�ش لتطبيق هذا المعيار اأي تاأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

الفترات  الم�ستقلة )ي�سري على  المالية  البيانات    27 الدولي  المحا�سبة  المجمعة ومعيار  المالية  البيانات   10 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013(

10 نموذج رقابة فردًيا ينطبق على كافة ال�سركات بما في ذلك ال�سركات ذات الأغرا�ش الخا�سة. يحل  يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 
تناولت  التي  ال�سابق  والم�ستقلة«  المجمعة  المالية  »البيانات   27 الدولي  المحا�سبة  معيار  اأجزاء من  10 محل  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار 
البيانات المالية المجمعة ولجنة التف�سيرات الدائمة – 12 التجميع – المن�ساآت ذات الأغرا�ش الخا�سة. يغير المعيار الدولي للتقارير المالية 10 
تعريف ال�سيطرة بحيث ي�سيطر الم�ستثمر على ال�سركة الم�ستثمر فيها عندما يتعر�ش لمخاطر اأو يكون لديه حقوق في عائدات متغيرة من م�ساركته 
التاأثير على تلك العائدات من خالل �سيطرته على ال�سركة الم�ستثمر فيها.  للوفاء بتعريف  في ال�سركة الم�ستثمر فيها ويكون لديه القدرة على 
ال�سيطرة الوارد في المعيار الدولي للتقارير المالية 10، يجب الوفاء بثالثة معايير مجتمعة من بينها )1( لدى الم�ستثمر �سيطرة على ال�سركة 
الم�ستثمر فيها؛ و)2( اأن يكون لدى الم�ستثمر تعر�ش لمخاطر اأو حقوق في العائدات المتغيرة من م�ساركته في ال�سركة الم�ستثمر فيها؛ و)3( اأن 
يكون لدى الم�ستثمر القدرة على ا�ستخدام �سيطرته على ال�سركة الم�ستثمر فيها للتاأثير على مبلغ عائدات الم�ستثمر. لي�ش للمعيار الدولي للتقارير 

المالية 10 تاأثير على تجميع ال�ستثمارات المحتفظ بها من قبل المجموعة.
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 التقرير ال�سنوي 2013

التغيرات في ال�سيا�سات المحا�سبية )تتمة(  2.3

المعيار الدولي للتقارير المالية 12: الإف�ساح عن الح�س�ش في ال�سركات الأخرى )ي�سري على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 
)2013

يو�سح المعيار الدولي للتقارير المالية 12 متطلبات الإف�ساحات المتعلقة بح�س�ش ال�سركة في ال�سركات التابعة والترتيبات الم�ستركة وال�سركات 
الزميلة والمن�ساآت المهيكلة. وتتميز المتطلبات في المعيار الدولي للتقارير المالية 12 باأنها اأكثر �سمولية من متطلبات الإف�ساحات الموجودة 
�سابقًا فيما يخ�ش ال�سركات التابعة على �سبيل المثال؛ حيث يتم ال�سيطرة على ال�سركة التابعة بوا�سطة ن�سبة من الح�س�ش تقل عن اأغلبية حقوق 

الت�سويت. وعلى الرغم من اأنه لدى المجموعة �سركات تابعة ذات ح�س�ش غير م�سيطرة جوهرية، ل يوجد �سركات مهيكلة غير مجمعة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قيا�ش القيمة العادلة )ي�سري على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2013(  
13 م�سدرًا واحدًا لالإر�سادات وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية حول كافة قيا�سات القيمة العادلة.  يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 
قيا�ش  كيفية  اإر�سادات حول  المعيار  يقدم  ولكن  العادلة،  للقيمة  المن�ساأة  ا�ستخدام  �سرورة  توقيت   13 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  يغير  ل 
القيمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية 13 بتعريف القيمة العادلة على اأنها �سعر بيع. ونتيجة 
الدولي  المعيار  يتطلب  العادلة.  القيمة  لقيا�ش  �سيا�ساتها  تقييم  المجموعة  اأعادت   ،13 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  الواردة في  لالإر�سادات 

ا اإف�ساحات اإ�سافية. للتقارير المالية 13 اأي�سً

لم يوؤد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 13 اإلى التاأثير ب�سورة جوهرية على قيا�سات القيمة العادلة للمجموعة. ويتم اإدراج الإف�ساحات 
الإ�سافية عند ال�سرورة في الإي�ساحات الفردية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي تم تحديد قيمتها العادلة. تم تقديم الجدول الهرمي للقيمة 

العادلة في الإي�ساح رقم 25.

معايير �سادرة �لكن لم ت�سر بعد   2.4

فيما يلي المعايير ال�سادرة ولكن لم ت�سر بعد حتى تاريخ اإ�سدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق تلك المعايير عند 
�سريانها متى اأمكن ذلك.

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 الأدوات المالية: الت�سنيف والقيا�ش 
يعك�ش المعيار الدولي للتقارير المالية 9 عند اإ�سداره المرحلة الأولى من عمل مجل�ش معايير المحا�سبة الدولية ل�ستبدال معيار المحا�سبة الدولي 
رقم 39 وي�سري على ت�سنيف وقيا�ش الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحا�سبة الدولي 39. �سيقوم مجل�ش معايير 
المعيار  الأولى من  المرحلة  تطبيق  اإن  المالية.  الموجودات  قيمة  وانخفا�ش  التغطية  بمعالجة محا�سبة  الالحقة  المراحل  في  الدولية  المحا�سبة 
الدولي للتقارير المالية 9 �سوف يكون له تاأثير على ت�سنيف وقيا�ش الموجودات المالية للمجموعة. �سوف تقوم المجموعة بتحديد التاأثير فيما 
يتعلق بالمراحل الأخرى، عند اإ�سدار المعيار النهائي مت�سمًنا كافة المراحل. كان المعيار ي�سري مبدئًيا على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 
1 يناير 2013 ولكن التعديالت على تاريخ ال�سريان الإلزامي للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 والإف�ساحات النتقالية ال�سادرة في دي�سمبر 
2011 اأدت اإلى تغيير تاريخ ال�سريان الإلزامي اإلى 1 يناير 2015. وقام مجل�ش معايير المحا�سبة الدولية في 19 نوفمبر 2013 باإ�سدار 
1 يناير  اإلى تقديم محا�سبة تغطية عامة جديدة وا�ستبعاد تاريخ ال�سريان الإلزامي، وهو  اأدت   9 تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
2015، من المعيار الدولي للتقارير المالية 9. ويختلف نموذج محا�سبة التغطية الجديد ب�سورة جوهرية عن نموذج محا�سبة التغطية الوارد في 
معيار المحا�سبة الدولي 39 في عدة جوانب من بينها مدى اأهلية اأدوات التغطية والبنود المغطاة والمحا�سبة عن عن�سر القيمة الزمنية للخيارات 
وعقود المبادلة الآجلة ومعايير الأهلية لتطبيق محا�سبة التغطية وتعديل واإنهاء عالقات التغطية وما اإلى ذلك، وبموجب هذه التعديالت، ت�ستطيع 
ال�سركات التي تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 )كما هو معدل في نوفمبر 2013( اأن تختار �سيا�سة محا�سبية تقوم بموجبها اإما بتطبيق 
نموذج محا�سبة التغطية الجديد للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 الآن اأو ال�ستمرار في تطبيق نموذج محا�سبة التغطية الوارد في معيار المحا�سبة 

الدولي 39 في الوقت الحا�سر.
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 التقرير ال�سنوي 2013

معايير �سادرة �لكن لم ت�سر بعد )تتمة(  2.4

ال�سركات ال�ستثمارية )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 والمعيار الدولي للتقارير المالية 12 ومعيار المحا�سبة الدولي 27(
تقدم هذه التعديالت التي ت�سري على الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2014 ا�ستثناء لمتطلب التجميع لل�سركات التي ت�ستوفي تعريف 
ال�سركة ال�ستثمارية وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 10. يتطلب ال�ستثناء للتجميع من ال�سركات ال�ستثمارية المحا�سبة عن ال�سركات التابعة 

بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر. لي�ش من المتوقع اأن يكون هذا التعديل اأي تاأثير على المجموعة.

معيار المحا�سبة الدولي 32 مقا�سة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديالت على معيار المحا�سبة الدولي 32 )ي�سري على الفترات 
ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2014( 

تو�سح هذه التعديالت المق�سود بـ »لديها حق قانوني حالي ملزم بالمقا�سة«. تو�سح التعديالت اأي�سا تطبيق معيار المحا�سبة الدولي 32 معايير 
المقا�سة حول اأنظمة الت�سوية )مثل اأنظمة بيوت المقا�سة المركزية( التي تطبق اآليات الت�سوية الإجمالية غير المتزامنة. لي�ش من المتوقع اأن يكون 

لهذه التعديالت تاأثير على المركز اأو الأداء المالي للمجموعة.

معيار المحا�سبة الدولي 36 انخفا�ش قيمة الموجودات – اإف�ساحات المبالغ القابلة لال�سترداد للموجودات غير المالية )تعديل( )ي�سري على 
الفترات ال�سنوية التي تبداأ في اأو بعد 1 يناير 2014(

ت�ستبعد هذه التعديالت النتائج غير المق�سودة للمعيار الدولي للتقارير المالية 13 حول الإف�ساحات المطلوبة بموجب معيار المحا�سبة الدولي 
اإنتاج النقد التي تم لها ت�سجيل  اأو وحدات  اإلى ذلك، تتطلب هذه التعديالت الإف�ساح عن المبالغ الممكن ا�ستردادها للموجودات  36 .اإ�سافًة 

خ�سارة انخفا�ش القيمة اأو عك�سها خالل الفترة. 

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة  2.5

تحقق الإيرادات 
النظر  ب�سورة موثوق منها ب�سرف  الإيرادات  قيا�ش  ويمكن  المجموعة  اإلى  اقت�سادية  منافع  تدفق  المحتمل  يكون من  الإيرادات عندما  تتحقق 
عن موعد ال�شداد. يتم قيا�س الإيرادات وفقًا للقيمة العادلة للمقابل الم�شتلم اأو الم�شتحق مع اخذ �شروط ال�شداد المحددة تعاقدًيا في العتبار 
وا�ستبعاد ال�سرائب اأو الر�سوم. تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات اإيراداتها مقابل معايير معينة لتحديد ما اإذا كانت تعمل ك�سركة اأ�سا�سية اأو كوكيل. 

وانتهت اإلى اأنها تعمل ك�سركة اأ�سا�سية تعمل عن نف�سها في جميع ترتيبات اإيراداتها. 

 يجب الوفاء بمعايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق الإيرادات.

بيع الوقود
تتحقق الإيرادات من بيع الب�ساعة عندما تنتقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية الب�ساعة اإلى الم�ستري، ويكون ذلك عادًة عند ت�سليم الب�ساعة. 

تقديم خدمات
تتحقق الإيرادات من تقديم الخدمات عندما يكون الح�سول على فوائد اقت�سادية للمجموعة محتماًل، ويمكن قيا�سها ب�سورة موثوق منها.

اإيرادات الفوائد
تتحقق اإيرادات الفوائد عند ا�ستحقاقها با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وهو المعدل الذي يخ�سم المدفوعات اأو المتح�سالت النقدية 

الم�ستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لالأ�سل المالي اإلى �سافي القيمة الدفترية لالأ�سل المالي. 
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 التقرير ال�سنوي 2013

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

تحقق الإيرادات  )تتمة(
اإيرادات توزيعات الأرباح

توزيعات  الم�ساهمين على  ويكون ذلك عموًما عند موافقة  الدفعات،  ا�ستالم  للمجموعة في  الحق  يثبت  الأرباح عندما  توزيعات  اإيرادات  تتحقق 
الأرباح.

اإيرادات التاأجير
تتحقق اإيرادات التاأجير من عقود التاأجير الت�سغيلي على اأ�سا�ش الق�سط الثابت على مدى فترة عقد التاأجير.

ال�صرائب 
�سريبة دعم العمالة الوطنية 

تحت�سب ال�سركة الأم �سريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 ل�سنة 2000 وقرار وزير المالية رقم 24 ل�سنة 2006 بواقع 2.5% 
ال�سركات  من  النقدية  الأرباح  وتوزيعات  والتابعة  الزميلة  ال�سركات  من  الإيرادات  اقتطاع  تم  للقانون،  وفقًا  لل�سريبة.  الخا�سع  ال�سنة  ربح  من 

المدرجة التي تخ�سع ل�سريبة دعم العمالة الوطنية من ربح ال�سنة. 

ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
تحت�سب ال�سركة الأم ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بن�سبة %1 وفقًا لطريقة الحت�ساب المعدلة ا�ستنادًا اإلى قرار مجل�ش اإدارة الموؤ�س�سة، 
القانوني يجب  اإلى الحتياطي  والمحول  الإدارة  اأع�ساء مجل�ش  التابعة ومكافاأة  وال�سركات  الزميلة  ال�سركات  الإيرادات من  اأن  ين�ش على  الذي 

ا�ستبعادها من ربح ال�سنة عند تحديد ح�سة الموؤ�س�سة.

الزكاة 
تحت�سب الزكاة بن�سبة %1 من ربح ال�سركة الأم وفقاً لقرار وزارة المالية رقم 2007/58.

عقار ومعدات
يدرج العقار والمعدات بالتكلفة بال�سافي بعد ال�ستهالك المتراكم اأو/و خ�سائر النخفا�ش في القيمة المتراكمة، اإن وجدت. 

يتم احت�ساب ال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

15 �سنةمباني على اأر�ش م�ستاأجرة
 1-15 �سنة تركيبات ومعدات

 1-5 �سنوات اأثاث وتركيبات
 5 �سنوات �سيارات

القيمة  اأن  اإلى  الظروف  في  التغيرات  اأو  الأحداث  ت�سير  عندما  القيمة  في  انخفا�ش  اأي  لتحديد  والمعدات  للعقار  الدفترية  القيمة  مراجعة  تتم 
الدفترية لن يمكن ا�ستردادها. اإذا وجد مثل هذا الموؤ�سر وعندما تتجاوز القيمة الدفترية القيمة التي يمكن ا�ستردادها، يتم تخفي�ش الموجودات 

ا التكاليف حتى البيع اأو القيمة اأثناء ال�ستخدام، اأيهما اأعلى.   اإلى القيمة التي يمكن ا�ستردادها والتي تمثل القيمة العادلة ناق�سً

القيمة  التي يتم المحا�سبة عنها ب�سورة منف�سلة ويتم �سطب  العقار والمعدات  اأحد بنود  المتكبدة ل�ستبدال جزء من  يتم ر�سملة الم�سروفات 
العقار  لبند  الم�ستقبلية  القت�سادية  المنافع  زيادة  تحقق  عندما  فقط  الأخرى  الالحقة  الم�سروفات  ر�سملة  ويتم  الم�ستبدل.  للجزء  الدفترية 

والمعدات المتعلق بها. وتتحقق كافة الم�سروفات الأخرى في بيان الدخل المجمع عند تكبدها.

اإن بند العقار والمعدات واأي جزء جوهري م�سجل مبدئيًا يتم عدم تحققه عند البيع اأو عند عدم توقع منافع اقت�سادية م�ستقبلية من ا�ستخدامه اأو 
بيعه. تدرج اأي اأرباح اأو خ�سائر ناتجة عن عدم تحقق الأ�سل )المحت�سبة بالفرق بين �سافي متح�سالت البيع والقيمة الدفترية لالأ�سل( في بيان 

الدخل المجمع عند عدم تحقق الأ�سل.
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1137 شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع وشركتها التابعة   -   التقرير السنوي 2013

 التقرير ال�سنوي 2013

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

عقار ومعدات )تتمة(
يتم مراجعة القيمة التخريدية والعمر الإنتاجي وطريقة ال�ستهالك لالأ�سل في نهاية كل �سنة مالية ويتم تعديلها على اأ�سا�ش م�ستقبلي، متى كان 

ذلك منا�سباً. 

موجودات غير ملمو�صة
يتم قيا�ش الموجودات غير الملمو�سة التي يتم حيازتها ب�سكل منف�سل عند التحقق المبدئي بالتكلفة. اإن تكلفة الموجودات غير الملمو�سة التي تم 
حيازتها �سمن دمج الأعمال هي قيمتها العادلة في تاريخ الحيازة. ولحقًا للتحقق المبدئي، يتم اإدراج الموجودات غير الملمو�سة بالتكلفة ناق�سا 
اأي اإطفاء متراكم  وخ�سائر متراكمة لالنخفا�ش في القيمة، اإن وجدت. ل يتم ر�سملة الموجودات غير الملمو�سة التي يتم اإن�ساوؤها داخليًا، با�ستثناء 

تكاليف التطوير المر�سملة، وتحمل الم�سروفات في بيان الدخل المجمع في ال�سنة التي يتم فيها تكبد الم�سروفات.

يتم تقييم الأعمار الإنتاجية للموجودات غير الملمو�سة كمحددة اأو غير محددة.
اإن الموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة يتم اإطفاوؤها على مدى اأعمارها الإنتاجية القت�سادية ويتم تقييم تلك الموجودات 
للتاأكد فيما اإذا انخف�ست قيمتها اإذا كان هنالك موؤ�سر على انخفا�ش قيمتها. يتم مراجعة فترة وطريقة الإطفاء للموجودات غير الملمو�سة ذات 

الأعمار الإنتاجية المحددة في تاريخ كل تقارير مالية على الأقل. 

اإن التغيرات في العمر الإنتاجي المتوقع اأو النمط المتوقع ل�ستهالك المنافع القت�سادية الم�ستقبلية المت�سمنة في الأ�سل يتم المحا�سبة عنها 
من خالل تغيير فترة اأو طريقة الإطفاء، ح�سبما هو مالئم، حيث يتم اعتبارها تغيرات في التقديرات المحا�سبية. يتم اإدراج م�سروفات الإطفاء 

للموجودات غير الملمو�سة في بيان الدخل المجمع في فئة الم�سروفات المتوافقة مع وظيفة الموجودات غير الملمو�سة.

ل يتم اإطفاء الموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبارها �سنوًيا لغر�ش تحديد انخفا�ش القيمة �سنويًا اإما 
على اأ�سا�ش اإفرادي اأو على م�ستوى وحدة اإنتاج النقد. يتم مراجعة العمر الإنتاجي للموجودات غير الملمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة 
�سنويا للتاأكد مما اإذا كان تقييم الأعمار القت�سادية كغير محددة ما زال موؤيدًا واإن لم يكن ذلك فاإن التغير في تقييم العمر الإنتاجي من غير 

محدد اإلى محدد يتم على اأ�سا�ش م�ستقبلي. 

يتم قيا�ش الأرباح اأو الخ�سائر من عدم تحقق اأ�سل غير ملمو�ش بالفرق بين �سافي متح�سالت البيع والقيمة الدفترية لالأ�سل وتدرج في بيان الدخل 
المجمع عند عدم تحقق الأ�سل.

ال�سهرة 
الموجودات  �سافي  الم�سيطرة عن  غير  للح�س�ش  المدرج  والمبلغ  المحول  المقابل  زيادة مجموع  تمثل  التي  بالتكلفة  مبدئيًا  ال�سهرة  قيا�ش  يتم 
المحددة التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة. اإذا كان هذا المقابل اأقل من القيمة العادلة ل�سافي الموجودات التي تم حيازتها، يدرج الربح في 

الأرباح اأو الخ�سائر.

بعد التحقق المبدئي، تقا�ش ال�سهرة بالتكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر متراكمة من انخفا�ش القيمة. لغر�ش اختبار انخفا�ش القيمة، يتم توزيع ال�سهرة 
المكت�سبة في دمج الأعمال، من تاريخ الحيازة، اإلى كل وحدة من وحدات اإنتاج النقد لدى المجموعة والتي من المتوقع اأن ت�ستفيد من دمج الأعمال 

ب�سرف النظر عن تخ�سي�ش الموجودات اأو المطلوبات الأخرى لل�سركة الم�ستراة اإلى تلك الوحدات.

عندما ت�سكل ال�سهرة جزءا من وحدة اإنتاج النقد ويتم ا�ستبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة، يتم اإدراج ال�سهرة المرتبطة بالعمليات الم�ستبعدة 
في القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة عن ا�ستبعاد العمليات. يتم قيا�ش ال�سهرة الم�ستبعدة في هذه الحالة على 

اأ�سا�ش القيم الن�سبية للعمليات الم�ستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد.
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع وشركتها التابعة   -   التقرير السنوي 11382013

 التقرير ال�سنوي 2013

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

موجودات غير ملمو�صة )تتمة(
متاأخرات العقود

تقا�ش متاأخرات العقود التي يتم حيازتها ب�سورة م�ستقلة بالتكلفة عند التحقق المبدئي. اإن متاأخرات العقود التي يتم حيازتها من دمج الأعمال 
لها عمر اإنتاجي محدد ويتم اإدراجها بالتكلفة ناق�سًا الإطفاء المتراكم وخ�سائر النخفا�ش في القيمة المتراكمة. يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام 

طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة متاأخرات العقود على اأعمارها الإنتاجية المقدرة )3 �سنوات(.

تتم مراجعة القيمة الدفترية لمتاأخرات العقود في كل تاريخ تقارير مالية لتحديد وجود اأي موؤ�سر على النخفا�ش في القيمة. في حال وجود اأي 
موؤ�سر، يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش في القيمة في بيان الدخل المجمع، والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن ا�ستردادها لالأ�سل.

حقوق التاأجير
يتم قيا�ش حقوق التاأجير التي تم حيازتها عند التحقق المبدئي بالتكلفة. ولحقًا للتحقق المبدئي تدرج حقوق التاأجير بالتكلفة ناق�سا اأي اإطفاء 

متراكم وخ�سائر متراكمة من انخفا�ش القيمة.

يتم اإطفاء حقوق التاأجير على مدى عمرها القت�سادي الإنتاجي )30 �سنة( ويتم تقييم تلك الحقوق للتاأكد فيما اذا كان هناك اأي موؤ�سر على 
احتمال انخفا�ش قيمتها. يتم مراجعة فترة وطريقة الإطفاء لحقوق التاأجير في نهاية كل �سنة مالية على الأقل. يتم المحا�سبة عن التغيرات في 
العمر الإنتاجي المتوقع اأو نمط ال�ستهالك المتوقع للمنافع القت�سادية الم�ستقبلية المتمثلة في الأ�سل بوا�سطة تغيير فترة اأو طريقة الإطفاء، كما 

هو مالئم، ويتم التعامل معها كتغيرات في التقديرات المحا�سبية. يتم تحقق م�سروفات اإطفاء حقوق التاأجير في بيان الدخل المجمع.

يتم قيا�ش الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة من عدم تحقق حق التاأجير بالفرق بين �سافي متح�سالت البيع والقيمة الدفترية للحق ويتم ت�سجيلها في 
بيان الدخل المجمع عند عدم تحقق الأ�سل.

ترخي�ش
يتم قيا�ش الترخي�ش الذي تم حيازته ب�سكل منف�سل بالتكلفة عند الت�سجيل المبدئي. يدرج الترخي�ش الذي تم حيازته في دمج الأعمال والذي له 
عمر اإنتاجي محدد بالتكلفة ناق�سًا الإطفاء المتراكم وخ�سائر انخفا�ش القيمة المتراكمة. يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت 

لتوزيع تكلفة الترخي�ش على الأعمار الإنتاجية المقدرة لهذا الترخي�ش )والمقدرة بفترة 30 �سنة(.

يتم مراجعة القيمة الدفترية للترخي�ش في تاريخ كل تقارير مالية لغر�ش تحديد انخفا�ش القيمة ووجود موؤ�سر على انخفا�ش القيمة. فاإذا ما ظهر 
مثل هذا الموؤ�سر، يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش القيمة في بيان الدخل المجمع، والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الممكن ا�ستردادها 

لالأ�سل. 

برمجيات
بالتكلفة  اإنتاجية محددة وهي مدرجة  اأعمار  البرمجيات لها  اإن  التحقق المبدئي.  بالتكلفة عند  الم�ستراة ب�سكل منف�سل  البرمجيات  يتم قيا�ش 

ناق�سًا الإطفاء المتراكم وخ�سائر انخفا�ش القيمة المتراكمة. 
 

يتم احت�ساب الإطفاء با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع تكلفة البرمجيات على الأعمار الإنتاجية لهذه البرمجيات المقدرة بفترة 3 �سنوات. 
يتم تقييم القيمة الدفترية للبرمجيات وتعديلها لغر�ش تحديد انخفا�ش القيمة عندما يوجد موؤ�سر باأنه قد تنخف�ش قيمتها.

لغر�ش تقييم انخفا�ش القيمة، يتم تجميع الموجودات عند اأقل الم�ستويات والتي يتوفر لها تدفقات نقدية محددة ب�سكل منف�سل.
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1139 شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع وشركتها التابعة   -   التقرير السنوي 2013

 التقرير ال�سنوي 2013

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

ا�صتثمار في �صركة زميلة 
ال�سركة الزميلة هي من�ساأة يكون لدى المجموعة تاأثير ملمو�ش عليها. والتاأثير الملمو�ش هو القدرة على الم�ساركة في قرارات ال�سيا�سات المالية 

والت�سغيلية لل�سركة الم�ستثمر فيها ولكنها دون التمتع ب�سيطرة اأو �سيطرة م�ستركة على تلك ال�سيا�سات.

يتم المحا�سبة عن ا�ستثمارات المجموعة في �سركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق الملكية المحا�سبية. 
 

وفقًا لطريقة حقوق الملكية، ي�سجل ال�ستثمار في �سركة زميلة مبدئًيا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفترية لال�ستثمار لكي يتم اإدراج التغيرات 
في ح�سة المجموعة من �سافي موجودات ال�سركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. يتم اإدراج ال�سهرة المتعلقة بال�سركة الزميلة في القيمة الدفترية 

لال�ستثمار ول يتم اإطفاوؤها اأو اختبارها ب�سورة فردية لغر�ش تحديد النخفا�ش في القيمة. 

يعك�ش بيان الأرباح اأو الخ�سائر ح�سة المجموعة في نتائج عمليات ت�سغيل ال�سركة الزميلة. يتم عر�ش اأي تغيير في الإيرادات ال�ساملة الأخرى لتلك 
ال�سركات الم�ستثمر فيها كجزء من الإيرادات ال�ساملة الأخرى للمجموعة. بالإ�سافة اإلى ذلك عند حدوث تغيير تم اإدراجه مبا�سرة في حقوق ملكية 
ال�سركة الزميلة، تقيد المجموعة ح�ستها في اأي تغيرات ويتم الإف�ساح عن هذه الح�سة �سمن بيان التغيرات في حقوق الملكية، متى كان ذلك 
ممكًنا. يتم ا�ستبعاد الأرباح والخ�سائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة وال�سركة الزميلة بمقدار الح�سة في ال�سركة الزميلة. 

تدرج ح�سة المجموعة في اأرباح ال�سركة الزميلة كجزء من �سافي خ�سائر  ال�ستثمارات المبين في مقدمة بيان الدخل المجمع وتمثل هذه الح�سة 
النتيجة بعد ال�سرائب والح�س�ش غير الم�سيطرة في ال�سركات التابعة لل�سركة الزميلة. 

يتم اإعداد البيانات المالية لل�سركة الزميلة لنف�ش فترة التقارير المالية التي للمجموعة وفي حالة وجود تاريخ تقارير مالية مختلف ل�سركة زميلة 
بتاريخ ل يتجاوز ثالثة اأ�سهر قبل تاريخ التقارير المالية للمجموعة يتم اإجراء تعديالت لتاأثيرات المعامالت اأو الأحداث الجوهرية التي تقع بين 
ذلك التاريخ وتاريخ التقارير المالية للمجموعة. وعند ال�سرورة، يتم اإجراء تعديالت لكي تتوافق ال�سيا�سات المحا�سبية مع تلك المطبقة من قبل 

المجموعة. 

اإ�سافية ل�ستثمار المجموعة في  اإذا كان من ال�سروري قيد خ�سارة انخفا�ش في القيمة  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما 
ال�سركة  اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على النخفا�ش في قيمة ال�ستثمار في  تقارير مالية ما  تاريخ كل  المجموعة في  الزميلة. تحدد  ال�سركة 
الزميلة  لل�سركة  ا�سترداده  الممكن  المبلغ  بين  بالفرق  القيمة  في  النخفا�ش  مبلغ  المجموعة  تحت�سب  الدليل،  الزميلة. في حالة وجود مثل هذا 

وقيمتها الدفترية ثم تدرج الخ�سارة في بيان الدخل المجمع. 

عند فقدان التاأثير الملمو�ش على ال�سركة الزميلة، تقوم المجموعة بقيا�ش وت�سجيل اأي ا�ستثمار متبقي وفقًا لقيمته العادلة. تدرج اأي فروق بين 
القيمة الدفترية لل�سركة الزميلة عند فقد التاأثير الملمو�ش والقيمة العادلة لال�ستثمار المتبقي والمتح�سالت من البيع في بيان الدخل المجمع.

عقارات ا�صتثمارية
تقا�ش العقارات ال�ستثمارية مبدئيًا بالتكلفة بما فيها تكاليف المعاملة. تت�سمن القيمة الدفترية تكلفة ا�ستبدال جزء من العقار ال�ستثماري الحالي 

وقت تكبد التكلفة فيما لو تم الوفاء بمعايير التحقق وي�ستثنى من ذلك تكاليف الخدمات اليومية للعقار ال�ستثماري. 

لحقًا للتحقق المبدئي، يتم اإدراج العقارات ال�ستثمارية بالتكلفة ناق�سا ال�ستهالك المتراكم واأي انخفا�ش في القيمة. العمر المقدر للمباني هو 
العقار.  عليها  المقام  الأرا�سي  ت�ستهلك  ل  الثابت.  الق�سط  اأ�سا�ش  على  ا�ستهالكها  ويتم  �سنة   40

يتم عدم تحقق العقارات ال�ستثمارية عندما يتم بيعها اأو عندما يتم �سحب العقار ال�ستثماري ب�سفة دائمة من ال�ستخدام ول يتوقع اأي منافع 
اقت�سادية م�ستقبلية من بيعه. يدرج الفرق بين �سافي متح�سالت البيع والقيمة الدفترية لالأ�سل في بيان الدخل المجمع في فترة عدم التحقق.
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شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع وشركتها التابعة   -   التقرير السنوي 11402013

 التقرير ال�سنوي 2013

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

عقارات ا�صتثمارية )تتمة(
تتم التحويالت اإلى اأو من العقارات ال�ستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في ال�ستخدام. بالن�سبة للتحويل من عقار ا�ستثماري اإلى عقار ي�سغله 

المالك فاإن التكلفة المقدرة للعقار بالن�سبة للمحا�سبة الالحقة تمثل تكلفة العقار في تاريخ التغيير في ال�ستخدام. 

انخفا�ش قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية باإجراء تقييم لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على وجود انخفا�ش في قيمة الأ�سل. اإذا ما ظهر مثل 
ذلك الموؤ�سر اأو عند �سرورة اإجراء اختبار انخفا�ش القيمة ال�سنوي لالأ�سل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ المقدر الممكن ا�سترداده لهذا الأ�سل. 
اإن القيمة الممكن ا�ستردادها  لالأ�سل هي القيمة العادلة لالأ�سل اأو وحدة اإنتاج النقد ناق�سًا التكاليف حتى البيع اأو القيمة اأثناء ال�ستخدام، اأيهما 
اأكبر، ويتم تحديدها لكل اأ�سل فردي ما لم يكن الأ�سل منتًجا لتدفقات نقدية م�ستقلة ب�سكل كبير عن تلك التي تنتجها الموجودات اأو مجموعات 
الموجودات الأخرى. عندما تزيد القيم الدفترية لأ�سل ما )اأو وحدة اإنتاج النقد( عن المبلغ الممكن ا�سترداده، يعتبر الأ�سل قد انخف�ست قيمته 

ويخف�ش اإلى قيمته الممكن ا�ستردادها. 

عند تقييم القيمة اأثناء ال�ستخدام، تخ�سم التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة حتى قيمتها الحالية با�ستخدام معدل خ�سم يعك�ش تقييمات 
ال�سوق الحالية للقيمة الزمنية لالأموال والمخاطر المحددة لالأ�سل. عند تحديد القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف البيع، يتم اأخذ المعامالت الحديثة 

في ال�سوق في العتبار. في حالة عدم توفر مثل هذه المعامالت، يتم ا�ستخدام نموذج تقييم مالئم.

يتم اإجراء تقييم بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن خ�سائر انخفا�ش القيمة الم�سجلة �سابقًا لم تعد موجودة اأو 
قد انخف�ست. فاإذا ما توفر مثل هذا الموؤ�سر، يتم تقدير القيمة الممكن ا�ستردادها لالأ�سل اأو وحدة اإنتاج النقد من قبل المجموعة. ل يتم عك�ش 
خ�سائر انخفا�ش القيمة الم�سجلة �سابًقا اإل اإذا كان هناك تغير في الفترا�سات الم�ستخدمة في تحديد القيمة الممكن ا�ستردادها لالأ�سل منذ 

ت�سجيل اآخر خ�سارة لنخفا�ش القيمة. 

اأو القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها بال�سافي بعد  اإن العك�ش محدود بحيث ل تتجاوز القيمة الدفترية لالأ�سل المبلغ الممكن ا�سترداده 
ال�ستهالك فيما لم يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ش في القيمة لالأ�سل في ال�سنوات ال�سابقة.  ي�سجل هذا العك�ش في بيان الدخل المجمع ما لم يكن 

الأ�سل مدرًجا بمبلغ معاد تقييمه وفي تلك الحالة تتم معاملة العك�ش كزيادة اإعادة تقييم.

النقد والودائع ق�سيرة الأجل 
يتكون النقد والودائع ق�سيرة الأجل في بيان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك والنقد في ال�سندوق والودائع ق�سيرة الأجل ذات فترة 

ا�ستحقاق مدتها ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

لغر�ش بيان التدفقات النقدية المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد والأر�سدة لدى البنوك والودائع ق�سيرة الأجل كما هو محدد اأعاله.

ب�ساعة
تدرج الب�ساعة بالتكلفة اأو �سافي القيمة الممكن تحقيقها اأيهما اأقل. تت�سمن التكلفة �سعر ال�سراء ور�سوم ال�ستيراد والنقل والمناولة والتكاليف 
ال�سياق  المقدر في  البيع  �سعر  الممكن تحقيقها هو  القيمة  اإن �سافي  الموزون.  المتو�سط  با�ستخدام طريقة  التكلفة  الأخرى. تحت�سب  المبا�سرة 

الطبيعي لالأعمال ناق�ساً التكاليف المقدرة لالإتمام والتكاليف المقدرة الالزمة لإجراء البيع.

الموجودات المالية 
ت�سنف الموجودات المالية �سمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي 39 كـ »موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر« اأو 
»ا�ستثمارات محتفظ بها حتى ال�ستحقاق« اأو »قرو�ش ومدينين« اأو »موجودات مالية متاحة للبيع« متى كان ذلك منا�سبا. تحدد المجموعة ت�سنيف 

الموجودات المالية عند التحقق المبدئي.

يتم تحقق كافة الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة المتعلقة بها مبا�سرًة اإذا كانت الموجودات المالية غير مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر. 
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 التقرير ال�سنوي 2013

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

الموجودات المالية )تتمة(
اإن م�ستريات اأو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب ت�سليم الأ�سل �سمن النطاق الزمني المحدد عمومًا من خالل اللوائح اأو الأعراف ال�سائدة 

في ال�سوق )الم�ستريات بالطريقة العتيادية( يتم ت�سجيلها في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة ب�سراء اأو بيع الأ�سل. 

ت�سمل الموجودات المالية للمجموعة المدينين والأدوات المالية الم�سعرة وغير الم�سعرة.

القيا�ص الالحق 

يعتمد القيا�ش الالحق للموجودات المالية على ت�سنيفها كما يلي: 

موجودات مالية متاحة للبيع
تت�سمن الموجودات المالية المتاحة للبيع الأ�سهم واأوراق الدين المالية. اإن ال�ستثمارات في الأ�سهم الم�سنفة كمتاحة للبيع هي تلك الموجودات 
المالية غير الم�سنفة كمحتفظ بها للمتاجرة ول الم�سنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. اإن اأوراق الدين المالية �سمن هذه الفئة هي تلك 
التي ُيق�سد الحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة والتي يمكن بيعها ا�ستجابة اإلى الحاجة اإلى ال�سيولة اأو ا�ستجابة اإلى التغيرات في ظروف ال�سوق. 

يتم تحقق الموجودات المالية المتاحة للبيع مبدئًيا بالتكلفة )بما في ذلك تكاليف المعاملة المتعلقة بحيازة ال�ستثمار( وبعد القيا�ش المبدئي، 
يتم قيا�ش الموجودات المالية المتاحة للبيع لحقًا وفقًا للقيمة العادلة ما لم يمكن تحديد القيمة العادلة ب�سورة موثوق فيها. يتم ت�سجيل التغيرات 
في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع كاإيرادات �ساملة اأخرى في احتياطي القيمة العادلة حتى يتم عدم تحقق ال�ستثمار حيث يتم 
في ذلك الوقت ت�سجيل التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع اأو عند تحديد وجود انخفا�ش في قيمته، حيث يتم في ذلك 
اإن  العادلة.  القيمة  ا�ستثمار و�سطبه من احتياطي  بيان الدخل المجمع �سمن خ�سارة انخفا�ش قيمة  العادلة في  القيمة  الوقت ت�سجيل احتياطي 

ال�ستثمارات التي يتعذر قيا�ش قيمتها العادلة ب�سورة موثوق منها يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�سًا خ�سائر انخفا�ش القيمة، اإن وجدت.

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر 
تت�سمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة وموجودات مالية م�سنفة 
عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. ُيعاد قيا�ش الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من الأرباح اأو الخ�سائر وفقًا 
للقيمة العادلة مع اإدراج كافة التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع. وت�سجل تكاليف المعامالت المتعلقة بحيازة الموجودات المالية 

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر كم�سروفات.

ت�سنف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة اإذا تم حيازتها لغر�ش البيع في الم�ستقبل القريب. يتم ت�سجيل الأرباح والخ�سائر من الموجودات 
المالية المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الدخل المجمع. 

يمكن اأن يتم ت�سنيف الموجودات المالية غير المحتفظ بها للمتاجرة عند التحقق المبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
بيان الدخل فيما لو تم الوفاء بالمعايير التالية: )1( اأن ي�ستبعد الت�سنيف اأو يقلل بدرجة كبيرة من المعاملة غير المتماثلة التي قد تنتج عن قيا�ش 
الموجودات اأو ت�سجيل الأرباح اأو الخ�سائر عليها على اأ�سا�ش مختلف؛ اأو )2( اأن ت�سكل الموجودات جزءا من مجموعة الموجودات المالية التي يتم 

اإدارتها ويتم تقييم اأدائها على اأ�سا�ش القيمة العادلة وفقًا ل�ستراتيجية موثقة لال�ستثمار واإدارة المخاطر.

قامت المجموعة بتقييم موجوداتها المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل )المحتفظ بها للمتاجرة( لتحديد ما اإذا كانت النية 
لبيعها في الم�ستقبل القريب ما زالت منا�سبة. عندما ل تتمكن المجموعة من المتاجرة في هذه الموجودات نتيجة ال�سوق غير الن�سط وتغير نية 
الإدارة في بيع هذه الموجودات ب�سورة جوهرية، يمكن للمجموعة اأن تعيد ت�سنيفها في ظروف نادرة. تعتمد اإعادة الت�سنيف اإلى قرو�ش ومدينين 
اأو موجودات مالية متاحة للبيع اأو محتفظ بها حتى ال�ستحقاق على طبيعة الأ�سل. اإن هذا التقييم لي�ش له تاأثير على اأية موجودات مالية م�سنفة 
كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل با�ستخدام خيار القيمة العادلة عند الت�سنيف، مع عدم اإمكانية اإعادة ت�سنيف هذه الأدوات بعد 

الت�سنيف المبدئي.
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 التقرير ال�سنوي 2013

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

الموجودات المالية )تتمة(
مدينون تجاريون واأر�سدة مدينة اأخرى

الديون  تقدير  يتم  مبالغ م�سكوك في تح�سيلها.  اأي  لقاء  المخ�س�ش  ا  ناق�سً الأ�سلي  الفاتورة  بمبلغ  الأخرى  المدينة  والأر�سدة  المدينون  يدرج 
الم�سكوك في تح�سيلها عندما يعد تح�سيل المبلغ بالكامل اأمرًا غير محتمل. ت�سطب الديون المعدومة عند تكبدها. 

انخفا�ش قيمة الموجودات المالية وعدم اإمكانية تح�سيلها
تعر�ست  اأو مجموعة موجودات مالية قد  مالًيا  اأ�ساًل  اأن  دليل مو�سوعي على  اإذا كان هناك  ما  بتقييم  تقارير مالية  بتاريخ كل  المجموعة  تقوم 
لالنخفا�ش في القيمة. تنخف�ش قيمة اأ�سل مالي اأو مجموعة موجودات مالية فقط اإذا ما توفر دليل مو�سوعي على انخفا�ش القيمة كنتيجة لوقوع 
النقدية  التدفقات  تاأثير على  الخ�سارة  اأحداث(  )اأو  لحدث  ويكون  متكبدة(  لالأ�سل )»حدث خ�سارة«  المبدئي  التحقق  بعد  اأكثر  اأو  واحد  حدث 
الم�ستقبلية المقدرة لالأ�سل المالي اأو مجموعة الموجودات المالية والذي يمكن تقديره ب�سورة موثوق منها. قد يت�سمن الدليل على انخفا�ش القيمة 
موؤ�سرات على مواجهة المقتر�ش اأو مجموعة المقتر�سين ل�سعوبة مالية جوهرية، اأو تق�سير اأو تاأخير في �سداد الدفعات الأ�سا�سية اأو الفوائد اأو 
ا يمكن قيا�سه في التدفقات النقدية  احتمال اإ�سهار اإفال�سهم اأو الترتيبات المالية الأخرى وعندما ت�سير البيانات الملحوظة اإلى اأن هناك انخفا�سً

الم�ستقبلية المقدرة مثل التغيرات المرتبطة بالمتاأخرات اأو التغيرات في الظروف القت�سادية المرتبطة بحالت التاأخير.

الموجودات المالية المتاحة للبيع
بالن�سبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بتاريخ كل تقارير مالية بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على اأن ا�ستثماًرا اأو 

مجموعة ا�ستثمارات قد تعر�ست لالنخفا�ش في القيمة. 

في حالة ال�ستثمارات في الأ�سهم الم�سنفة كموجودات مالية متاحة للبيع، يمكن اأن يت�سمن الدليل المو�سوعي حدوث انخفا�ش كبير اأو متوا�سل 
في القيمة العادلة لال�ستثمار دون تكلفته. يتم تقييم النخفا�ش »الكبير« مقابل التكلفة الأ�سلية لال�ستثمار و«المتوا�سل« مقابل الفترة التي تنخف�ش 
فيها القيمة العادلة دون التكلفة الأ�سلية. واإذا ما توفر اأي دليل على انخفا�ش القيمة، يتم �سطب الخ�سائر المتراكمة – المقا�سة بالفرق بين تكلفة 
الحيازة والقيمة العادلة الحالية، ناق�سا اأية خ�سائر من انخفا�ش قيمة ذلك ال�ستثمار والمدرجة �سابقًا في بيان الدخل المجمع -  من احتياطي 
القيمة العادلة مع اإدراجها في بيان الدخل المجمع. اإن خ�سائر انخفا�ش القيمة من ال�ستثمارات في الأ�سهم ل يتم عك�سها من خالل بيان الدخل 

المجمع، وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد خ�سارة انخفا�ش القيمة مبا�سرًة في احتياطي القيمة العادلة.

المطلوبات المالية

التحقق المبدئي والقيا�ص الالحق 
ت�سنف المطلوبات المالية �سمن نطاق معيار المحا�سبة الدولي 39 كـ »مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« و«قرو�ش 

و�سلف«، ح�سب ال�سرورة. تحدد المجموعة ت�سنيف مطلوباتها المالية عند التحقق المبدئي. 

تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعاملة المتعلقة بها مبا�سرًة، في حالة القرو�ش وال�سلف.

تت�سمن المطلوبات المالية للمجموعة القرو�ش محددة الأجل والدائنين التجاريين والأر�سدة الدائنة الأخرى. 

القيا�ص الالحق 
يعتمد القيا�ش الالحق للمطلوبات المالية على ت�سنيفها كما يلي:

دائنون تجاريون واأر�سدة دائنة اأخرى
يتم قيد المطلوبات عن مبالغ �ستدفع في الم�ستقبل لقاء ب�ساعة او خدمات تم ت�سلمها، �سواء �سدرت بها فواتير من قبل المورد اأو لم ت�سدر.
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 التقرير ال�سنوي 2013

ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

عدم تحقق الموجودات والمطلوبات المالية 
ل يتم تحقق الأ�سل المالي )اأو ما ينطبق عليه جزًءا من الأ�سل المالي اأو جزًءا من مجموعة موجودات مالية مماثلة( عندما:

•  ينتهي الحق في ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل.
•   تحتفظ المجموعة بالحق في ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل ولكن تتحمل التزاًما بدفع التدفقات النقدية الم�ستلمة بالكامل دون تاأخير 
مادي اإلى طرف ثالث بموجب ترتيب »القب�ش والدفع« واإما )اأ( اأن تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لالأ�سل اأو )ب( لم 

تقم المجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لالأ�سل ولكنها حولت ال�سيطرة على هذا الأ�سل. 

عندما تقوم المجموعة بتحويل الحق في ا�ستالم التدفقات النقدية من الأ�سل اأو تدخل المجموعة في ترتيبات القب�ش والدفع ولم تقم المجموعة 
اأو تحويل ال�سيطرة على الأ�سل، يتحقق الأ�سل بمقدار ا�ستمرار �سيطرة المجموعة  بتحويل اأو الحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لالأ�سل 

على هذا الأ�سل. 

في تلك الحالة، تقوم المجموعة اأي�سَا بت�سجيل اللتزام ذي ال�سلة. ويتم قيا�ش الأ�سل المحول واللتزام المرتبط به على اأ�سا�ش يعك�ش الحقوق 
واللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. 

يتم قيا�ش ال�سيطرة الم�ستمرة التي تاأخذ �سكل �سمان على الأ�سل المحول بالقيمة الدفترية الأ�سلية لذلك الأ�سل اأو الحد الأق�سى للمقابل المطلوب 
�سداده من المجموعة اأيهما اأقل.

يتم عدم تحقق التزام مالي عندما يتم الإعفاء من اللتزام المرتبط بالمطلوبات اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �سالحية ا�ستحقاقه. عند ا�ستبدال التزام مالي 
حالي باآخر من نف�س المقر�س ب�شروط مختلفة ب�شكل كبير، اأو بتعديل �شروط اللتزام المالي الحالي ب�شكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل اأو 

التعديل كعدم تحقق لاللتزام الأ�سلي وتحقق لاللتزام الجديد، ويدرج الفرق في القيمة الدفتري ذات ال�سلة في بيان الدخل المجمع.

القيم العادلة
القيم العادلة لالأدوات المالية

تعرف القيمة العادلة على اأنها المبلغ الذي يمكن مقابله مبادلة اأ�شل اأو �شداد التزام بين اأطراف مطلعة وراغبة في عملية ذات �شروط تجارية بحتة. 
وبالتالي يمكن اأن تظهر فروق بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. 

اأو  اإلى حد كبير  اأعمالها  اأو حاجة لتقلي�ش نطاق  اأي نية  اأعمالها دون  ال�سركة الأم م�ستمرة في  باأن  العادلة على الفترا�ش  يقوم تعريف القيمة 
ال�شطالع بمعامالت ب�شروط مجحفة.

بالن�سبة لال�ستثمارات المتاجر بها في اأ�سواق مالية منظمة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع اإلى اأ�سعار ال�سوق المعلنة في �سوق الأوراق المالية وفقًا 
لآخر اأمر �سراء بتاريخ التقارير المالية. 

اإلى معامالت ذات �شروط  اأ�شعار �شوقية معلنة، يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة وذلك بالرجوع  بالن�شبة لال�شتثمارات التي ل توجد لها 
تجارية بحتة حديثة اأو القيمة العادلة الحالية لأداة اأخرى مماثلة اإلى حد كبير اأو م�ساعف الربحية اأو م�ساعف الربحية المرتبط بقطاع اأعمال ما 
اأو ا�شتنادًا اإلى التدفقات النقدية المتوقعة لال�شتثمار مخ�شومة بالمعدلت الحالية المطبقة للبنود التي لها �شروط و�شمات مخاطر مماثلة. تاأخذ 

تقديرات القيمة العادلة بالعتبار معوقات ال�سيولة وكذلك التقييم لتحديد اأي انخفا�ش في القيمة.

بالن�سبة لال�ستثمارات التي ل يمكن قيا�ش قيمتها العادلة ب�سورة موثوق منها ولي�ش بالإمكان الح�سول على معلومات حول قيمتها العادلة فاإنها تدرج 
بتكلفتها المبدئية ناق�سًا انخفا�ش القيمة.

يتم تقدير القيمة العادلة لالأدوات المالية التي تحمل الربح ا�ستنادا اإلى التدفقات النقدية المخ�سومة با�ستخدام معدلت ربح للبنود ذات �سمات 
و�شروط مخاطر مماثلة.
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ملخ�س ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(  2.5

القيم العادلة )تتمة(
اإن تحليل القيمة العادلة لالأدوات المالية والتفا�سيل الإ�سافية حول كيفية قيا�سها مبينة في اإي�ساح 25. 

القيمة العادلة للعقارات ال�صتثمارية 
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات المحلية ا�ستناًدا اإلى اأقل تقييم من اثنين من التقييمات ا�ستناًدا اإلى قيم ال�سوق التي تم الح�سول عليها من 
مقيم عقارات م�سجل وبنك محلي يتمتع بالخبرة ذات ال�سلة في ال�سوق الذي يوجد به العقار. يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات الأجنبية من 
قبل مقيمي عقارات م�ستقلين يتمتعون بمعرفة وخبرة ذات �سلة في �سوق العقارات الأجنبي ذي ال�سلة. تم ا�ستخدام طريقة التدفقات النقدية 

الم�ستقبلية المخ�سومة اأو طريقة القيمة ال�سوقية للعقار كطرق مالئمة في �سوء طبيعة وا�ستخدام العقار.

مقا�سة الأدوات المالية
يتم اإجراء مقا�سة بين الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج �سافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع عندما يكون هناك حق قانوني ملزم 

بمقا�سة المبالغ المحققة وعندما تنوي المجموعة الت�سوية اإما ب�سافي القيمة اأو تحقيق الموجودات وت�سوية اللتزامات في اآٍن واحد. 

اأ�صهم الخزينة 
اإلغائها  اأو  اإ�سدارها  اإعادة  اأعيد حيازتها من قبل المجموعة ولكن لم يتم  اأ�سهم الخزينة الأ�سهم الم�سدرة الخا�سة بال�سركة الأم والتي  ت�سمل 
بعد. تتم المحا�سبة عن اأ�سهم الخزينة با�ستخدام طريقة التكلفة.  وبموجب هذه الطريقة، يتم تحميل المتو�سط المرجح لتكلفة الأ�سهم المعاد 
حيازتها على ح�ساب مقابل �سمن  حقوق الملكية. وعند اإعادة اإ�سدار اأ�سهم الخزينة، يتم اإدراج الأرباح في ح�ساب مقابل �سمن حقوق الملكية 
وهو »احتياطي اأ�سهم الخزينة« غير القابل للتوزيع. يتم تحميل اأية خ�سائر محققة على الح�ساب نف�سه وفًقا لر�سيد الئتمان في ذلك الح�ساب. 
ويتم تحميل اأية خ�سائر اإ�سافية على الأرباح المحتفظ بها يليها الحتياطي القانوني والختياري. وت�ستخدم اأي اأرباح محققة لحقا من بيع اأ�سهم 
الخزينة اأول في مقا�سة اأي خ�سائر م�سجلة �سابقا في الحتياطيات يليها الرباح المحتفظ بها ثم ح�ساب احتياطي اأ�سهم الخزينة. ول يتم دفع اأي 
توزيعات اأرباح نقدية على هذه الأ�سهم. واإ�سدار توزيعات اأرباح الأ�سهم يزيد من عدد اأ�سهم الخزينة ن�سبيا ويقلل من متو�سط التكلفة لل�سهم دون 

التاأثير على اإجمالي تكلفة اأ�سهم الخزينة.

عقود التاأجير
اإن تحديد ما اإذا كان ترتيب ما  يتمثل في اأو ي�ستمل على عقد تاأجير يعتمد على جوهر الترتيب ويتطلب تقييًما لما اإذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد 

على ا�ستخدام اأ�سل محدد اأو مجموعة موجودات محددة اأم ينقل الترتيب الحق في ا�ستخدام ذلك الأ�سل.

المجموعة كم�ستاأجر
اإن عقود التاأجير التي يحتفظ بموجبها الموؤجر بكافة المخاطر والمزايا الهامة لملكية الأ�سل كعقود تاأجير ت�سغيلي. ت�سجل مدفوعات عقود التاأجير 
الت�سغيلي كم�سروفات في بيان الدخل المجمع على اأ�سا�ش الق�سط الثابت على مدى فترة عقد التاأجير با�ستثناء مدفوعات التاأجير الطارئة التي 

ت�سجل كم�سروفات عند وجودها. 

مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين 
تحت�سب المجموعة مخ�س�سًا لمكافاأة نهاية الخدمة لموظفيها بموجب قانون العمل الكويتي. اإن ا�ستحقاق هذه المكافاأة ي�ستند عادة اإلى الراتب 
النهائي للموظف وطول مدة الخدمة واإلى اإتمام الحد الأدنى من فترة الخدمة. اإن التكاليف المتوقعة لهذه المكافاآت يتم ت�سجيلها كم�سروفات 

م�ستحقة على مدى فترة الخدمة. 

بالإ�سافة اإلى ما �سبق، بالن�سبة للموظفين الكويتيين تقوم المجموعة اأي�سًا بتقديم م�ساهمات اإلى الموؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية تحت�سب 
كن�سبة من مرتبات الموظفين، اإن التزامات المجموعة محددة بهذه الم�ساهمات والتي تحمل كم�سروفات عند ا�ستحقاقها.

مخ�ص�صات
تقيد المخ�س�سات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية )قانونية اأو ا�ستدللية( ناتجة عن اأحداث وقعت من قبل، كما اأنه من المحتمل اأن 

تظهر الحاجة اإلى تدفق الموارد المت�سمنة لمنافع اقت�سادية لت�سوية اللتزام ويمكن قيا�سها ب�سورة موثوق فيها.
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تقارير القطاعات 
القطاع هو جزء يمكن تمييزه من المجموعة ويعمل في اأن�سطة اأعمال ينتج عنها اكت�ساب اإيرادات وتكبد تكاليف. ت�ستخدم اإدارة المجموعة قطاعات 
الت�سغيل لتوزيع الموارد وتقييم تماثل الأداء مع التقارير الداخلية المقدمة اإلى �سانع قرارات الت�سغيل الرئي�سي. ويتم تجميع قطاعات الت�سغيل التي 
لها نف�ش ال�سمات القت�سادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء – متى كان ذلك مالئما - واإعداد تقارير حولها كقطاعات قابلة لرفع التقارير 

عنها.

العمالت الأجنبية
العملة  بتحديد  المجموعة  في  �سركة  كل  تقوم  الأم.  لل�سركة  الرئي�سية  العملة  وهو  الكويتي  بالدينار  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  تعر�ش 
الرئي�سية لها، كما يتم قيا�ش البنود المدرجة في البيانات المالية لكل �سركة با�ستخدام العملة الرئي�سية. ت�ستخدم المجموعة الطريقة المبا�سرة 

للتجميع واختارت اإعادة اإدراج الأرباح اأو الخ�سائر التي تن�ساأ من ا�ستخدام هذه الطريقة. 

والأر�سدة المعامالت   )1
تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية مبدئيًا من قبل �سركات المجموعة وفقًا لأ�سعار ال�سرف الفورية للعملة الرئي�سية بتاريخ تاأهل هذه 

المعامالت للتحقق لأول مرة.

ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية بتاريخ التقارير المالية اإلى العملة الرئي�سية وفقًا لأ�سعار ال�سرف الفورية بذلك 
التاريخ. 

ويتم اإدراج الفروق الناتجة من ت�سوية اأو تحويل البنود النقدية في الأرباح اأو الخ�سائر با�ستثناء البنود النقدية الم�سنفة كجزء من تغطية �سافي 
ا�ستثمار المجموعة في �سركة اأجنبية. ت�سجل كافة الفروق في الإيرادات ال�ساملة الأخرى حتى يتم بيع �سافي ال�ستثمار حيث يتم في ذلك الوقت 
اأو الخ�سائر. يتم ت�سجيل م�سروفات ال�سرائب والأر�سدة الدائنة المتعلقة بفروق تحويل هذه البنود  اإعادة ت�سنيف المبلغ المتراكم اإلى الأرباح 

النقدية في الإيرادات ال�ساملة الأخرى.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة اأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما في تواريخ المعامالت المبدئية. 
وبالن�سبة للبنود غير النقدية التي يتم قيا�سها وفقًا للقيمة العادلة بعملة اأجنبية يتم تحويلها با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف كما في التاريخ الذي تم فيه 
تحديد القيمة العادلة. يتم معاملة الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة بالتوافق مع اإدراج 
الأرباح اأو الخ�سائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند )اأي فروق التحويل للبنود التي يتم ت�سجيل الأرباح اأو الخ�سائر من قيمتها العادلة 
مبا�سرة في الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأو الأرباح اأو الخ�سائر يتم اإدراجها اأي�سًا في الإيرادات ال�ساملة الأخرى اأو الأرباح اأو الخ�سائر، على التوالي(.

اإن اأي �سهرة ناتجة من حيازة �سركة اأجنبية واأي تعديالت في القيمة العادلة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة من الحيازة يتم 
معاملتها كموجودات ومطلوبات لل�سركة الأجنبية ويتم تحويلها ب�سعر ال�سرف الفوري في تاريخ التقارير المالية.

المجموعة �سركات   )2
عند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لل�سركات الأجنبية اإلى الدينار الكويتي وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في تاريخ التقارير المالية 
ويتم تحويل بيانات الدخل لهذه ال�سركات وفقًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة في تواريخ المعامالت. توؤخذ فروق اأ�سعار ال�سرف الناتجة عن التحويل 
للتجميع �سمن الإيرادات ال�ساملة الأخرى. عند بيع �سركة اأجنبية، يتم ت�سجيل بند الإيرادات ال�ساملة الأخرى المتعلق بتلك ال�سركة الأجنبية في 

بيان الدخل المجمع.

مطلوبات طارئة
لمنافع  المت�سمنة  للموارد  التدفق  احتمال  يكن  لم  ما  عنها  الإف�ساح  يتم  ولكن  المجمعة  المالية  البيانات  في  الطارئة  المطلوبات  اإدراج  يتم  ل 

اقت�سادية اأمرًا م�ستبعدًا.

اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة  - يف 31 دي�سمرب 2013 

alsoor AR annual report 2013 Sallam.indd   45 4/30/14   4:37 PM



شركة السور لتسويق الوقود ش.م.ك.ع وشركتها التابعة   -   التقرير السنوي 11462013

 التقرير ال�سنوي 2013

3       الأحكام �التقديرات �الفترا�سات المحا�سبية الهامة 

اإن اإعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات وافترا�سات توؤثر على 
المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والإف�ساح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة في تاريخ التقارير المالية والمبالغ الم�سجلة لالإيرادات 
ب�سورة  والتقديرات  الأحكام  المجموعة  ا�ستخدمت  التقديرات.  تلك  الفعلية عن  النتائج  تختلف  قد  المالية.  التقارير  فترة  والم�سروفات خالل 

رئي�سية فيما يلي على �سبيل المثال ل الح�سر:

تدرج اأي فروق بين المبالغ التي يتم تحقيقها بالفعل في الفترات الم�ستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل المجمع.

ت�سنيف الموجودات والمطلوبات المالية 
تتخذ الدارة قراًرا عند حيازة الموجودات المالية لتحديد ما اإذا كان يجب ت�سنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر 
اإذا تم  اأو الخ�سائر«  اأو موجودات مالية متاحة للبيع. تقوم المجموعة بت�سنيف الموجودات المالية كمدرجة » بالقيمة العادلة من خالل الأرباح 

حيازتها ب�سفة اأ�سا�سية لغر�ش تحقيق ربح على المدى الق�سير.

اإن ت�سنيف ال�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه ال�ستثمارات. اإذا لم 
يتم ت�سنيف هذه ال�ستثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متاحة وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة كجزء من الأرباح اأو 
الخ�سائر في ح�سابات الإدارة، فاإن هذه ال�ستثمارات ت�سنف كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  خالل الأرباح اأو الخ�سائر.  يتم ت�سنيف 

كافة ال�ستثمارات الأخرى كـ »موجودات مالية متاحة للبيع«.

تقييم العقارات ال�ستثمارية
تم تقييم القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية من قبل مقيم عقارات م�ستقل. تم ا�ستخدام طريقتين رئي�سيتين في تحديد القيمة العادلة لح�س�ش 

الملكية في العقارات ال�ستثمارية – وهما )اأ( تحليل التدفقات النقدية المخ�سومة القائم على المعادلت و )ب( تحليل مقارن كما يلي: 

ي�شتند تحليل التدفقات النقدية المخ�شومة القائم على المعادلت اإلى مجموعة من التدفقات النقدية الحرة المتوقعة والموؤيدة ب�شروط اأي عقود 
تاأجير قائمة وعقود اأخرى والمخ�سومة بمعدل يعك�ش مخاطر الأ�سل. 

ي�ستند التحليل المقارن اإلى التقييم الذي يتم اإجراوؤه من قبل مقيم عقارات م�ستقل با�ستخدام قيم ال�سفقات الفعلية التي تم اإجراوؤها موؤخرًا من 
قبل اأطراف اأخرى لعقارات لها مواقع وظروف مماثلة، وعلى اأ�سا�ش معرفة وخبرة مقيم العقارات.

تم اإدراج الطرق والفترا�سات الجوهرية الم�ستخدمة من قبل المقيمين في تقييم القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية في اإي�ساح 9.

تقييم ال�ستثمارات غير الم�سعرة 
يلي: مما  واحدة  اإلى  عادًة  م�سعرة  غير  الأ�سهم  تقييم  ي�ستند   •

بحتة؛ تجارية  ب�شروط  ال�شوق  في  حديثة  معامالت   •
كبير؛ حد  اإلى  مماثلة  اأخرى  لأداة  الحالية  العادلة  القيمة   •

مماثلة؛ مخاطر  و�شمات  �شروط  ذات  للبنود  المطبقة  الحالية  بالمعدلت  مخ�شومة  المتوقعة  النقدية  التدفقات   •
لال�ستثمار؛  الأ�سا�سية  الموجودات  �سافي   •

اأخرى. تقييم  نماذج   •

اإن تحديد التدفقات النقدية وم�ساعفات الربحية وعوامل الخ�سم لالأ�سهم غير الم�سعرة يتطلب تقديًرا جوهرًيا. 

انخفا�ش قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
تقوم المجموعة بمعاملة ال�ستثمارات في الأ�سهم المتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ست قيمتها اإذا كان هناك انخفا�ش كبير اأو متوا�سل في القيمة 
العادلة بما يقل عن تكلفتها اأو عند ظهور دليل مو�سوعي على انخفا�ش القيمة. اإن عملية تحديد النخفا�ش »الكبير« اأو »المتوا�سل« تتطلب اأحكاًما 
جوهرية. اإ�سافة اإلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم عوامل اأخرى بما في ذلك التقلب العادي في اأ�سعار الأ�سهم لالأ�سهم الم�سعرة والتدفقات النقدية 

الم�ستقبلية وعوامل الخ�سم لالأ�سهم غير الم�سعرة.  
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 التقرير ال�سنوي 2013

3       الأحكام �التقديرات �الفترا�سات المحا�سبية الهامة )تتمة(

انخفا�ش قيمة المدينين التجاريين
يتم تقدير المبلغ الممكن تح�سيله من الأر�سدة التجارية المدينة عندما يعد تح�سيل كافة المبالغ بالكامل اأمرًا غير محتمل. وبالن�سبة لكل مبلغ من 
المبالغ الجوهرية، يتم هذا التقدير على اأ�سا�ش اإفرادي. يتم ب�سورة مجمعة تقييم المبالغ غير الجوهرية والتي مر تاريخ ا�ستحقاقها دون تح�سيلها 

ويتم احت�ساب مخ�س�ش لها ح�سب طول فترة التاأخير ا�ستنادًا اإلى معدلت ال�سترداد التاريخية.

انخفا�ش قيمة الموجودات غير المالية 
اأثناء  اأو القيمة  يوجد انخفا�ش في قيمة الأ�سل عندما تتجاوز القيمة الدفترية لالأ�سل القيمة الممكن ا�ستردادها، التي تمثل �سافي �سعر البيع 
ال�ستخدام اأيهما اأكبر. والقيمة الممكن ا�ستردادها هي �سافي �سعر البيع لالأ�سل اأو قيمته اثناء ال�ستخدام اأيها اأعلى. و�سافي �سعر البيع هو المبلغ 
الذي يمكن الح�شول عليه من بيع الأ�شل في معاملة ذات �شروط تجارية بحتة. اأما القيمة اأثناء ال�شتخدام فهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
الم�ستقبلية التي من المتوقع اأن تن�ساأ من ال�ستخدام الم�ستمر لأ�سل ما ومن بيعه في نهاية عمره الإنتاجي. ويتم اإجراء تقييم في تاريخ كل بيان 
اأي دليل مو�سوعي على انخفا�ش قيمة الأ�سل. في حالة توفر مثل هذا الدليل، يتم ت�سجيل اأي خ�سائر  للمركز المالي لتحديد ما اإذا كان هناك 

انخفا�ش في القيمة في بيان الدخل المجمع.

انخفا�ش قيمة العقار والآلت والمعدات
اإن انخفا�ش قيمة العقار والآلت والمعدات قد يكون له تاأثير كبير على المبالغ المدرجة في البيانات المالية. تقيم الإدارة انخفا�ش قيمة العقار 

والآلت والمعدات في حالة وجود اأحداث اأو تغيرات في الظروف ت�سير اإلى اأن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لال�سترداد.
 

تت�سمن العوامل التي تعتبر هامة والتي قد توؤدي اإلى مراجعة النخفا�ش في القيمة ما يلي:
العادي. ال�ستخدام  اأو  الوقت  مرور  مع  متوقع  هو  ما  يتجاوز  بما  ال�سوق  قيمة  في  جوهري  انخفا�ش   •

التنظيمية. والبيئة  التكنولوجيا  في  هامة  تغيرات   •
المتوقع. من  اأ�سواأ،  �سيكون  اأو  اأ�سواأ،  لالأ�سل  القت�سادي  الأداء  اأن  اإلى  ي�سير  الداخلية  التقارير  من  دليل   •

الأعمار الإنتاجية للعقار والمعدات
المتوقع  ال�ستخدام  احت�ساب  بعد  التقدير  يتحدد هذا  ال�ستهالك.  احت�ساب  لغر�ش  للمعدات  المقدرة  الإنتاجية  الأعمار  المجموعة  اإدارة  تحدد 
لالأ�سل اأو عوامل التاآكل والتلف المادي من ال�ستعمال. تراجع الإدارة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية �سنويًا ويتم تعديل م�سروفات ال�ستهالك 

الم�ستقبلي عندما ترى الإدارة اأن الأعمار الإنتاجية تختلف عن التقديرات ال�سابقة.

انخفا�ش قيمة ال�سهرة
اأثناء ال�ستخدام  للقيمة  ال�سهرة قد انخف�ست قيمتها. ويتطلب ذلك تقديًرا  اإذا كانت  الأقل مرة واحدة �سنويًا بتحديد ما  تقوم المجموعة على 
النقدية  للتدفقات  تقدير  اإجراء  المجموعة  من  يتطلب  ال�ستخدام  اأثناء  القيمة  تقدير  اأن  كما  ال�سهرة.  عليها  تتوزع  التي  النقد  اإنتاج  لوحدات 

الم�ستقبلية المتوقعة من وحدة اإنتاج النقد وكذلك اختيار معدل خ�سم منا�سب لحت�ساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
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 التقرير ال�سنوي 2013

�سافي خ�سائر ا�ستثمار   4

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

109,758153,741اإيرادات فوائد 

129,167    -ربح بيع عقارات ا�ستثمارية 

(506,550)392,200عك�ش )مخ�س�ش( انخفا�ش قيمة عقارات ا�ستثمارية )اإي�ساح 9( 

113,44358,284ح�سة في نتائج �سركة زميلة )اإي�ساح 8(

    -(2,280,049)خ�سارة انخفا�ش قيمة موجودات مالية متاحة للبيع )اإي�ساح 10(

(60,158)      (15,769)خ�سائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر 

48,57915,855 اأرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر 

97,98762,006اإيرادات توزيعات اأرباح 

(1,533,851)(147,655)

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية �المخففة   5

تحت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية عن طريق ق�سمة ربح ال�سنة الخا�ش بم�ساهمي ال�سركة الأم على المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة 
خالل ال�سنة )با�ستثناء اأ�سهم الخزينة(. تحت�سب ربحية ال�سهم المخففة عن طريق ق�سمة ربح ال�سنة الخا�ش بم�ساهمي ال�سركة الأم على المتو�سط 
الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة )با�ستثناء اأ�سهم الخزينة( زائدًا المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية التي �سيتم اإ�سدارها 
عند تحويل كافة الأ�سهم العادية المحتملة المخففة اإلى اأ�سهم عادية. لم يكن لدى ال�سركة الأم اأي اأ�سهم مخففة محتملة قائمة كما في 31 دي�سمبر.

فيما يلي المعلومات الالزمة لح�ساب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة ا�ستنادًا اإلى المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم القائمة، ناق�سًا اأ�سهم الخزينة 
خالل ال�سنة:                       

20132012

4,046,958 4,101,442ربح ال�سنة )دينار كويتي(

المتو�سط الموزون لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة )با�ستثناء 
363,947,701364,391,219اأ�سهم الخزينة(

 11.11  فل�ش 11.27 فل�شربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة 

تم اإعادة اإدراج ربحية ال�سهم الأ�سا�سية والمخففة لفترات المقارنة لت�سمل اأ�سهم المنحة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية ال�ستثنائية 
لم�ساهمي المجموعة فيما يتعلق بال�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2012 والمنعقدة في 2 مايو 2013 )اإي�ساح 14(. 
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6      عقار �معدات 
مباني على اأر�ش 

م�ستاأجرة 
تركيبات 
�سياراتاأثاث وتركيبات ومعدات 

اأعمال 
راأ�سمالية قيد 

التنفيذ 
المجموع 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
التكلفة: 

1,241,0435,526,116784,85429,9244,623,35712,205,294  في 1 يناير 2013 

2,824,0653,089,374    -35,264230,045    -  الإ�سافات 

    -(1,838,259)    -958,008342,580537,671  التحويالت 

2,199,0515,903,9601,552,57029,9245,609,16315,294,668  في 31 دي�صمبر 2013 

ال�ستهالك: 
5,845,418    -80,6654,999,700747,03018,023  في 1 يناير 2013 

401,435    -108,280162,066126,2154,874  ال�ستهالك المحمل لل�سنة 

6,246,853    -188,9455,161,766873,24522,897  في 31 دي�صمبر 2013 

�صافي القيمة الدفترية:
2,010,106742,194679,3257,0275,609,1639,047,815 في 31 دي�صمبر 2013

التكلفة: 
10,158,453 602,4405,427,104759,41930,3293,339,161  في 1 يناير 2012 

638,60399,01225,43511,0001,320,4562,094,506  اإ�سافات

(47,665)(36,260)(11,405)    -    -    -  ا�ستبعادات

1,241,0435,526,116784,85429,9244,623,35712,205,294  في 31 دي�سمبر 2012 

ال�ستهالك: 
5,655,224    -35,7394,875,760720,90722,818  في 1 يناير 2012 

197,810    -44,926123,94026,1232,821  المحمل لل�سنة 

(7,616)    -(7,616)    -    -    -  المتعلق بال�ستبعادات

5,845,418    -80,6654,999,700747,03018,023  في 31 دي�سمبر 2012 

�سافي القيمة الدفترية:
1,160,378526,41637,82411,9014,623,3576,359,876في 31 دي�سمبر 2012

تم اإن�ساء محطات الوقود على اأر�ش م�ستاأجرة من حكومة الكويت. تمثل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ تجديدات رئي�سية وتح�سينات جوهرية تم 
تنفيذها على محطات الوقود. 

تم توزيع م�سروف ال�ستهالك بين م�سروفات الت�سغيل بمبلغ 275,219 دينار كويتي )2012: 168,866 دينار كويتي( وم�سروفات اإدارية بمبلغ 
126,216 دينار كويتي )2012: 28,944 دينار كويتي( في بيان الدخل المجمع. 
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 التقرير ال�سنوي 2013

موجودات غير ملمو�سة    7

المجموع برمجياتترخي�ش حقوق تاأجير متاأخرات عقود ال�سهرة 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

التكلفة: 
210,483555,87719,087,8111,725,128208,75721,788,056  في 1 يناير 2013 

152,996152,996    -    -    -    - اإ�سافات

210,483555,87719,087,8111,725,128361,75321,941,052  في 31 دي�سمبر 2013 

الإطفاء: 
231,6154,241,735383,364204,9565,061,670    -  في 1 يناير 2013 

185,292636,26057,5043,551882,607    -  المحمل لل�سنة 

416,9074,877,995440,868208,5075,944,277    -  في 31 دي�سمبر 2013 

�صافي القيمة الدفترية:
210,483138,97014,209,8161,284,260153,24615,996,775 في 31 دي�صمبر 2013

  
التكلفة: 

19,087,8111,725,128208,75721,232,179     -210,483  في 1 يناير 2012 

555,877     -     -     -555,877     -  الإ�سافات 

210,483555,87719,087,8111,725,128208,75721,788,056  في 31 دي�سمبر 2012 

الإطفاء: 
3,605,475325,860150,2254,081,560     -     -  في 1 يناير 2012 

231,615636,26057,50454,731980,110     -  المحمل لل�سنة 

231,6154,241,735383,364204,9565,061,670     -  في 31 دي�سمبر 2012 

�سافي القيمة الدفترية:
210,483324,26214,846,0761,341,7643,80116,726,386  في 31 دي�سمبر 2012

يتم توزيع م�سروفات الإطفاء بين م�سروفات الت�سغيل بمبلغ 693,765 دينار كويتي )2012: 693,764 دينار كويتي( والم�سروفات الإدارية بمبلغ 
188,842 دينار كويتي )2012: 286,346  دينار كويتي( في بيان الدخل المجمع. 
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ا�ستثمار في �سركة زميلة      8

فيما يلي تفا�سيل ال�سركة الزميلة:

ح�صة الملكية الفعلية
20132012الن�ساط الرئي�سيبلد التاأ�صي�صا�صم ال�صركة 

35 %35 %مقاولت قطاع النفطالكويت�سركة ميتلك�ش للطاقة �ش.م.ك. )مقفلة(

يو�سح الجدول التالي معلومات مالية موجزة عن ا�ستثمار المجموعة في ال�سركة الزميلة: 

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

3,539,2203,564,106اإجمالي الموجودات 

)452,620((103,611)اإجمالي المطلوبات 

3,435,6093,111,486حقوق الملكية 

35 %35 %ن�صبة من ملكية المجموعة

1,202,4631,089,020القيمة الدفترية لال�صتثمار

ح�صة في اإيرادات ونتائج ال�صركة الزميلة:
334,221986,801الإيرادات 

113,44358,284نتائج ال�سنة 

9   عقارات ا�ستثمارية 

المجموعمبانياأر�ش ملك حر 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

التكلفة:
1,100,000888,0001,988,000في 1 يناير 2013 و31 دي�سمبر 2012

ال�ستهالك:
538,000538,000    -في 1 يناير 2013 

(392,200)(392,200)    -عك�ش انخفا�ش القيمة *  
22,20022,200    -المحمل لل�سنة

168,000168,000    -في 31 دي�سمبر 2013 

�سافي القيمة الدفترية:
1,100,000720,0001,820,000 في 31 دي�سمبر 2013
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عقارات ا�ستثمارية )تتمة(      9
المجموعمبانياأر�ش ملك حر 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
التكلفة:

6,100,0001,888,0007,988,000في 1 يناير 2012
(6,000,000)(1,000,000)(5,000,000)ا�ستبعادات 

1,100,000888,0001,988,000في 31 دي�سمبر 2012 
ال�ستهالك:

32,16732,167    -في 1 يناير 2012
506,550506,550    -انخفا�ش القيمة

(29,167)(29,167)    -ا�ستبعادات
28,45028,450    -المحمل لل�سنة

538,000538,000    -في 31 دي�سمبر 2012 
�سافي القيمة الدفترية:
1,100,000350,0001,450,000 في 31 دي�سمبر 2012

كويتي(  دينار   1,450,000 كويتي )2012:  دينار   1,820,000 بمبلغ  ال�ستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  كانت   ،2013 دي�سمبر   31 في  •  كما 
وبالتالي �سجلت المجموعة عك�ش خ�سائر انخفا�ش القيمة بمبلغ 392,200 دينار كويتي )2012: انخفا�ش قيمة بمبلغ 506,550 دينار كويتي( في 

بيان الدخل المجمع لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2013.

اإلى تقييمات تم الح�سول عليها من اثنين من المقيمين الم�ستقلين المتخ�س�سين في  تم تحديد القيمة العادلة للعقارات ال�ستثمارية ا�ستناًدا 
تقييم هذه الأنواع من العقارات ال�ستثمارية. اأحد هذين المقيمين هو بنك محلي قام بتقييم العقارات ال�ستثمارية بطريقة العائد والآخر هو مقيم 
عقارات محلي معتمد ح�سن ال�سمعة قام بتقييم العقارات ال�ستثمارية م�ستعينا بكل من طريقة المقارنة بال�سوق لالأر�ش وطريقة التكلفة لأعمال 
الإن�ساءات المنفذة حتى تاريخه. ولغر�ش التقييم، اختارت ال�سركة الأم التقييم الأقل من بين هذين التقييمين ح�سب متطلبات هيئة اأ�سواق المال.

الجدول الهرمي للقيمة العادلة
التقييم  اأ�سلوب  مدخالت  اإلى  ا�ستنادا  العادلة  القيمة  قيا�سات  من   3 الم�ستوى  �سمن  ال�ستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة  قيا�ش  ت�سنيف  تم 

الم�ستخدم.

فيما يلي الفترا�سات الجوهرية الم�ستخدمة في التقييم:

 2013 2012

4.23.6متو�سط الإيجار ال�سهري )لكل متر مربع( )دينار كويتي(
%7.53%6.92معدل العائد

%100%100معدل الإ�سغال

التغيرات في افترا�سات 
الكويت التقييم

دينار كويتي2013

91,000%5 -/+متو�سط الإيجار
86,667%5 -/+معدل العائد

2012

72,500%5 -/+متو�سط الإيجار
69,048%5 -/+معدل العائد
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موجودات مالية متاحة للبيع     10
 2013 2012

دينار كويتي دينار كويتي 
11,049,98310,151,950محافظ مدارة )اأ�سهم غير م�سعرة( 

تم اإدراج المحافظ المدارة بالتكلفة ولي�ش بالقيمة العادلة. قامت الإدارة باإجراء مراجعة تف�سيلية لموجوداتها المالية المتاحة للبيع لتحديد ما 
اإذا كانت قد تعر�ست هذه ال�ستثمارات لالنخفا�ش في القيمة، وبالتالي تم ت�سجيل انخفا�ش في القيمة بمبلغ 2,280,049 دينار كويتي )2012: ل 

�سيء( في بيان الدخل المجمع لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2013 )اإي�ساح 4(. 

تدار المحافظ المدارة من قبل طرف ذي عالقة )اإي�ساح 20(.

مدينون �مدفوعات مقدماً    11
20132012

دينار كويتي دينار كويتي 

2,433,6551,913,578مدينون تجاريون
    -3,158,475دفعة مقدًما ل�سراء عقارات ا�ستثمارية

389,827282,293م�سروفات مدفوعة مقدمًا 
62,46614,487مدينون اآخرون

6,044,4232,210,358

112,463 دينار كويتي )2012: 552,115 دينار كويتي( لالنخفا�ش في  المدينة بمبلغ  التجارية  الأر�سدة  2013، تعر�ست  31 دي�سمبر  كما في 
القيمة وتم احت�ساب مخ�س�ش لها بالكامل.

اإن الحركات في مخ�س�ش انخفا�ش القيمة لالأر�سدة التجارية المدينة كانت كما يلي:

20132012
دينار كويتيدينار كويتي

552,11566,422الر�سيد الفتتاحي 
485,693(439,652))عك�ش( المحمل خالل ال�سنة

112,463552,115

كما في 31 دي�سمبر، كان تقادم الأر�سدة التجارية المدينة التي لم تنخف�ش قيمتها كما يلي:
متاأخرة ولكن غير منخف�صة القيمة

60-30 المجموع
يومًا 

90 - 60
يومًا

120 - 90
يومًا

اأكثر من 120
يومًا

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

20132,394,6161,741,516325,818109,212218,070
20121,913,5781,813,58073,6792,42623,893

اإن الأر�سدة المدينة متاأخرة ال�سداد في تاريخ التقارير المالية والتي لم تحت�سب المجموعة مخ�س�ش لها حيث لم يكن هناك تغيير جوهري في 
الجودة الئتمانية ول تزال المبالغ تعتبر قابلة لال�سترداد. ل تحتفظ المجموعة ب�سمان على هذه الأر�سدة.
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موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأ� الخ�سائر    12

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة:
1,163,041969,254محافظ مدارة )اأ�سهم محلية م�سعرة( 

تدار المحافظ المدارة من قبل طرف ذي عالقة )اإي�ساح 20(. 

النقد �النقد المعادل    13
يت�سمن النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية المجمع مبالغ بيان المركز المالي المجمع التالية:  

 2013 2012
دينار كويتي دينار كويتي 

1,629794النقد في ال�سندوق 
174,114710,208النقد في المحافظ

4,359,4928,351,149الأر�سدة لدى البنوك 
9,597,00010,450,000ودائع ق�سيرة الأجل 

14,132,23519,512,151

تم اإيداع الودائع ق�سيرة الأجل لدى بنوك محلية وهي مدرجة بالدينار الكويتي وتحمل معدل فائدة فعلي بن�سبة %1 )2012: %1.25( �سنويا 
وت�ستحق بعد �سهر واحد من تاريخ الإيداع. 

راأ�س المال �توزيعات الأرباح النقدية �اأ�سهم المنحة   14

امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل نقدًا
20132012

دينار كويتي دينار كويتي 

367,081,706 �سهم )2012: 349,601,625( بقيمة 100 فل�ش 
36,708,17134,960,162لل�سهم مدفوع نقدًا واإ�سدار اأ�سهم المنحة

توزيعات الأرباح النقدية واأ�سهم المنحة
اقترح اأع�ساء مجل�ش اإدارة ال�سركة الأم بتاريخ 17 مار�ش 2014.  توزيع اأرباح نقدية بقيمة ل�سيئ فل�ش لل�سهم )2012: 5 فل�ش لل�سهم باإجمالي 
بقيمة  الإدارة  مجل�ش  اأع�ساء  ومكافاأة   )5%  :2012( المدفوع  المال  راأ�ش  من  المنحة  اأ�سهم  من  و5%  كويتي(  دينار  مبلغ 1,732,340 
60,000 دينار كويتي )2012: 100,000 دينار كويتي( لل�سنة المنتهية في 31 دي�سمبر 2013. اإن هذا القتراح يخ�سع لموافقة الجمعية 

العمومية العادية ال�سنوية لم�ساهمي المجموعة.
2012، اعتمد م�ساهمو ال�سركة الأم اقتراح  31 دي�سمبر  2013 لل�سنة المنتهية في  2 مايو  خالل الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 
�سهم   100 لكل  اأ�سهم   6( �سهم،   17,480,081 100 �سهم باإجمالي عدد  اأ�سهم لكل   5 اأ�سهم منحة بعدد  اأع�ساء مجل�ش الإدارة لإ�سدار 

 .)2011 دي�سمبر   31 في  المنتهية  لل�سنة  �سهم  باإجمالي عدد 19,788,771 
كويتي  دينار  في نف�ش التاريخ، تمت الموافقة في الجمعية العمومية غير العادية لم�ساهمي المجموعة على زيادة راأ�ش المال من 34,960,162 
اإلى 36,708,171 دينار كويتي من خالل اإ�سدار اأ�سهم منحة بعدد 5 اأ�سهم لكل 100 �سهم باإجمالي عدد  17,480,081 �سهم )6 اأ�سهم 
التجاري  ال�سجل  في  بذلك  التاأ�سير  تم  وقد   ،)  2011 دي�سمبر   31 في  المنتهية  لل�سنة  �سهم  لكل 100 �سهم باإجمالي عدد 19,788,771 

بتاريخ 28 مايو 2013.
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15     الحتياطي القانوني

وفقًا لقانون ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة لالأم، تم تحويل ن�سبة %10 من ربح ال�سنة الخا�ش بم�ساهمي ال�سركة الأم قبل ح�سة موؤ�س�سة 
الكويت للتقدم العلمي و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�ش الإدارة اإلى الحتياطي القانوني. يجوز لل�سركة الأم اأن تقرر وقف 

هذا التحويل ال�سنوي عندما يعادل الحتياطي ن�سبة %50 من راأ�ش المال المدفوع. 

اإن توزيع هذا الحتياطي محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع اأرباح بن�سبة %5 من راأ�ش المال المدفوع في ال�سنوات التي ل ت�سمح فيها الأرباح المحتفظ 
بها بتاأمين هذا الحد. 

الحتياطي الختياري    16
وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم، تم تحويل ن�سبة %10 من ربح ال�سنة الخا�ش بم�ساهمي ال�سركة الأم قبل ح�سة موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي 
اإيقاف هذا التحويل بموجب قرار  اإلى ح�ساب الحتياطي الختياري. يجوز  و�سريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ساء مجل�ش الإدارة 

�سادر من الجمعية العادية وبتو�سية من مجل�ش الإدارة. ل توجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري. 

اأ�سهم خزينة    17

 2013 2012
دينار كويتي دينار كويتي 

3,133,5513,133,551عدد اأ�سهم الخزينة 

%0.90%0.85ن�سبة الملكية 
576,573651,779القيمة ال�سوقية )دينار كويتي(

اإن الحتياطيات المكافئة لتكلفة اأ�سهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع. 

دائنون �م�سر�فات م�ستحقة    18
2013

دينار كويتي

2012
دينار كويتي

8,729,9099,528,679دائنون تجاريون )اإي�ساح 20( 
454,692981,778م�سروفات م�ستحقة 

1,727,655978,408توزيعات اأرباح م�ستحقة 
452,799334,561دفعات مقدًما من عمالء

11,365,05511,823,426

مطلوبات طارئة �التزامات      19 
 2013 2012

دينار كويتي دينار كويتي 

5,295,7245,218,118خطابات �سمان 
1,751,6431,432,262التزامات راأ�سمالية 
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مطلوبات طارئة �التزامات  )تتمة(   19

التاأجير  لمدفوعات  الأدنى  الحد  وكان  الوقود.  محطات  عليها  يقام  اأرا�سي  ل�ستئجار  رئي�سية  ب�سورة  تاأجير،  اتفاقيات  عدة  المجموعة  اأبرمت 
الم�ستقبلية بموجب عقود التاأجير الت�سغيلي غير القابلة لالإلغاء كما في 31 دي�سمبر كما يلي: 

 2013 2012
دينار كويتي دينار كويتي 

562,475565,183ل يزيد عن �سنة واحدة 
191,240188,532بعد �سنة واحدة واأقل من خم�ش �سنوات 

753,715753,715

معامالت مع اأطراف ذات عالقة   20

تمثل الأطراف ذات عالقة الم�ساهمين الرئي�سيين وال�سركات الزميلة واأع�ساء مجل�ش الإدارة وموظفي الإدارة العليا بالمجموعة وال�سركات التي 
ي�شيطرون عليها اأو يمار�شون عليها �شيطرة م�شتركة اأو تاأثيرًا ملمو�شًا. تتم الموافقة على �شيا�شات ت�شعير و�شروط هذه المعامالت من قبل اإدارة 

ال�سركة الأم. 
اإن المعامالت مع اأطراف ذات عالقة المدرجة في بيان الدخل المجمع هي كما يلي: 

اأطراف اأخرى ذات 
عالقة 

الم�ساهم
  الرئي�سي 

2013
الإجمالي

2012
الإجمالي

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
85,455,25185,455,25180,568,551         -تكلفة مبيعات )�سراء وقود(

51,67551,034    -51,675م�سروفات ت�سغيل 

32,81139,422    -32,811م�سروفات اإدارية 

اإن الأر�سدة مع الأطراف ذات عالقة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع هي كما يلي: 
اأطراف اأخرى

 ذات عالقة 
الم�ساهم

 الرئي�سي  
2013

الإجمالي
2012

الإجمالي
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

11,049,98310,151,950    -11,049,983موجودات مالية متاحة للبيع 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

1,163,041969,254    -1,163,041خالل الأرباح اأو الخ�سائر 

7,968,3357,968,3359,097,447    -دائنون وم�سروفات م�ستحقة 

اإن الموجودات المالية المتاحة للبيع )اإي�ساح 10( والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر )اإي�ساح 12( 
مدارة من قبل طرف ذي عالقة.

20132012

دينار كويتي دينار كويتي 
مكافاأة موظفي الإدارة العليا 

164,629   363,258مزايا ق�سيرة الأجل 

8,836   22,255مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين 

385,513173,465
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معلومات القطاعات    21 

تنظم المجموعة، لأغرا�ش الإدارة، في وحدتي اأعمال بناًء على منتجاتهما وخدماتهما ولديها قطاعا ت�سغيل قابالن لرفع التقارير عنهما كما يلي:
  

- ت�سويق الوقود والخدمات الأخرى ذات ال�سلة – يمثل بيع الوقود والخدمات الأخرى ذات ال�سلة النا�سئة عن محطات الوقود. 
- عمليات ال�ستثمار – يمثل ال�ستثمار في محفظة مدارة واإيداعات اأ�سواق المال ق�سيرة الأجل والعقارات. 

ت�صويق الوقود 
والخدمات 

الأخرى ذات 
�صلة 

عمليات
الإجمالي غير موزعة   ال�صتثمار 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 31 دي�صمبر 2013 
96,465,356-(1,533,851)97,999,207اإيرادات القطاع

906,606131,089246,3471,306,242ا�صتهالك واإطفاء 
131,5054,101,442(1,533,851)5,755,319نتائج القطاع

ت�سويق الوقود 
والخدمات الأخرى 

ذات �سلة 
الإجمالي غير موزعة  عمليات ال�ستثمار 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 31 دي�سمبر 2012 
92,183,131-(147,655)92,330,786اإيرادات القطاع

862,63028,450315,2901,206,370ا�ستهالك واإطفاء 
4,046,958(369,920)(147,655)4,564,533نتائج القطاع

خدمات التجزئة 
للبترول 

والخدمات 
الأخرى 

عمليات
الإجمالي غير موزعة   ال�صتثمار 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي 
39,386,99721,253,806194,61860,808,421موجودات القطاع كما في 31 دي�صمبر 2013 
9,213,6261,727,655669,81011,611,091مطلوبات القطاع كما في 31 دي�صمبر 2013 

34,812,04923,950,75895,93958,858,746موجودات القطاع كما في 31 دي�صمبر 2012 
9,863,240978,4081,188,87012,030,518مطلوبات القطاع كما في 31 دي�صمبر 2012 

22 اأهداف ��سيا�سات اإدارة المخاطر المالية

المخاطر  لحدود  وفقًا  الم�ستمرة  والمراقبة  والقيا�ش  التحديد  بطريقة  المخاطر  اإدارة هذه  يتم  ولكن  المجموعة  اأن�سطة  �سمن  المخاطر  تكمن 
اإدارة المخاطر ذات اأهمية كبيرة ل�ستمرار المجموعة في تحقيق الأرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة  وال�سوابط الأخرى. اإن هذه الطريقة في 
م�سئولية التعر�ش للمخاطر فيما يتعلق بالم�سئوليات المنوطة به. تتعر�ش المجموعة لمخاطر الئتمان ومخاطر ال�سيولة ومخاطر ال�سوق. ل ت�سمل 
عملية مراقبة المخاطر الم�ستقلة مخاطر الأعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا والأعمال. تقوم �سيا�سة المجموعة على مراقبة مخاطر 
الأعمال تلك من خالل عملية التخطيط ال�ستراتيجي الخا�سة بالمجموعة. لم يتم اإجراء اأي تغييرات على اأهداف اأو �سيا�سات اأو اإجراءات اإدارة 

المخاطر خالل ال�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2013 و31 دي�سمبر 2012. 
 

اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة  - يف 31 دي�سمرب 2013 
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اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة  - يف 31 دي�سمرب 2013 

اأهداف ��سيا�سات اإدارة المخاطر المالية )تتمة(   22

مخاطر الئتمان   22.1
اإن مخاطر الئتمان هي مخاطر اإخفاق طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد خ�سارة مالية. تتكون الموجودات المالية التي تتعر�ش 

لمخاطر الئتمان ب�سورة اأ�سا�سية من الأر�سدة لدى البنوك والودائع الثابتة والمدينين.

تطبق المجموعة �سيا�سة التعامل فقط مع الأطراف المقابلة ذات الجدارة الئتمانية. ت�ستخدم المجموعة �سجالتها التجارية لت�سنيف عمالئها 
اإجمالي قيمة  الرئي�سيين. تتم مراقبة تعر�ش المجموعة لمخاطر الئتمان والت�سنيف الئتماني لالأطراف المقابلة ب�سورة م�ستمرة ويتم توزيع 

المعامالت المبرمة بين الأطراف المقابلة المعتمدة. 

الحد الأق�صى للتعر�ص  لمخاطر الئتمان
اإن تعر�ش المجموعة لمخاطر الئتمان من الأر�سدة لدى البنوك والنقد لدى مدير المحفظة والودائع الثابتة والمدينين ينتج من عجز الطرف 
المقابل وبحيث يكون الحد الأق�سى لمخاطر الئتمان معادًل للقيمة الدفترية لالأدوات المالية. عند ت�سجيل الأدوات المالية بالقيمة العادلة، فاإنها 
تمثل الحد الأق�سى الحالي لمخاطر الئتمان ولكنها ل تمثل اأق�سى مخاطر ائتمان يمكن اأن تنتج في الم�ستقبل نتيجة التغيرات في القيم. اإن الحد 
الأق�سى للتعر�ش لمخاطر الئتمان هو القيمة الدفترية المبينة في بيان المركز المالي المجمع. كان الحد الأق�سى للتعر�ش لمخاطر الئتمان في 

تاريخ التقارير المالية كما يلي: 

2013
دينار كويتي

2012
دينار كويتي

14,132,23519,512,151النقد والنقد المعادل 
2,507,0792,465,693المدينون التجاريون )اإي�ساح 10(

16,639,31421,977,844

تركز مخاطر الحد الأق�صى للتعر�ص لمخاطر الئتمان 
يكون  عندما  اأو  الجغرافية،  المنطقة  نف�ش  في  اأن�سطة  في  اأو  مت�سابهة،  اأن�سطة  في  المقابلة  الأطراف  من  عدد  ي�سترك  عندما  التركزات  تن�ساأ 
القت�سادية  الظروف  بالتغيرات في  ب�سكل مماثل  تتاأثر  التعاقدية  باللتزامات  الوفاء  اقت�سادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على  �سمات  لهم 
اأو ال�سيا�سية اأو غيرها. ت�سير التركزات اإلى الح�سا�سية الن�سبية لأداء المجموعة نحو التطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال بذاته اأو على منطقة 

جغرافية معينة.

للو�سع  م�ستمر  ائتماني  تقييم  اإجراء  يتم  الأعمال.  قطاعات  مختلف  بين  موزعين  العمالء  من  كبير  عدد  من  المدينة  التجارية  الأر�سدة  تتكون 
المالي للمدينين. يتمثل تركز مخاطر الئتمان في عميل واحد رئي�سي يمثل %64 )2012: %54( من الأر�سدة التجارية المدينة. ل تتعر�ش 
المجموعة لمخاطر الئتمان من هذا العميل حيث اأنه جهة حكومية. تحدد المجموعة الأطراف المقابلة على اأن لهم �سمات مماثلة اإذا كانوا جهات 

ذات �سلة. 

مخاطر ال�سيولة    22.2
اإن مخاطر ال�سيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة ل�سعوبات في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. يتم اإدارة مخاطر 

ال�سيولة من خالل التقييم الدوري للجدارة المالية للمدينين والتاأكد من توافر الت�سهيالت البنكية الكافية. 

قامت الدارة باإعداد اإطار منا�سب لإدارة مخاطر ال�سيولة لإدارة متطلبات التمويل ق�سيرة ومتو�سطة الجل واإدارة ال�سيولة. تدير المجموعة مخاطر 
ال�سيولة بالحتفاظ بر�سيد كاف للنقد والنقد المعادل والمراقبة الم�ستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمقدرة وتوافق ا�ستحقاقات الموجودات 

المالية. 

ت�ستحق كافة المطلوبات المالية للمجموعة خالل �سنة واحدة من تاريخ بيان المركز المالي المجمع. 
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اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة  - يف 31 دي�سمرب 2013 

اأهداف ��سيا�سات اإدارة المخاطر المالية )تتمة(   22

يلخ�ش الجدول التالي قائمة ا�ستحقاق المطلوبات المالية على المجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخ�سومة: 

المجموع12-3 �صهًرا اقل من 3 ا�صهر عند الطلب 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي2013

1,770,5979,095,15752,70110,918,455دائنون وم�صروفات م�صتحقة 
2012

11,488,805    -978,40810,510,397دائنون وم�سروفات م�ستحقة

22.3 مخاطر ال�سوق
اإن مخاطر ال�سوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغيرات في اأ�سعار ال�سوق. تتكون مخاطر ال�سوق 
من مخاطر اأ�سعار الفائدة ومخاطر العمالت الأجنبية ومخاطر اأ�سعار الأ�سهم. يتعلق تحليل الح�سا�سية في الأق�سام التالية بالمركز المالي كما في 

و2012.  2013 ال�سنتين  في  دي�سمبر   31

22.3.1 مخاطر العمالت الأجنبية
اإن مخاطر العمالت الأجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغيرات في اأ�سعار �سرف العمالت 
اإدراج  يتم  المجموعة )حيث  لدى  الت�سغيل  باأن�سطة  رئي�سية  ب�سورة  الأجنبية  العمالت  في  التغيرات  لمخاطر  المجموعة  تعر�ش  يتعلق  الأجنبية. 

الإيرادات اأو الم�سروفات بعملة مختلفة عن عملة العر�ش للمجموعة(.

ل تتعر�ش المجموعة لمخاطر العمالت الأجنبية حيث اأغلبية الموجودات والمطلوبات مدرجة بالدينار الكويتي.

22.3.2 مخاطر اأ�صعار الفائدة
اأو التدفقات النقدية الم�ستقبلية لالأداة المالية نتيجة للتغيرات في اأ�سعار معدلت  اإن مخاطر معدلت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة 
الفائدة في ال�سوق. ل تتعر�ش المجموعة لمخاطر التغيرات في معدلت الفائدة حيث اأن المجموعة لي�ش لديها اأي موجودات اأو مطلوبات تحمل 

فائدة كما في تاريخ التقارير المالية. 

22.3.3 مخاطر اأ�صعار الأ�صهم 
الأ�سهم  اأ�سعار  وقيمة  الأ�سهم  موؤ�سرات  م�ستويات  في  التغيرات  نتيجة  لالأ�سهم  العادلة  القيمة  انخفا�ش  مخاطر  هي  الأ�سهم  اأ�سعار  مخاطر  اإن 
الفردية. تتعر�ش المجموعة لمخاطر اأ�سعار الأ�سهم على ا�ستثماراتها المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر. تدير المجموعة 

هذه المخاطر من خالل تنويع ا�ستثماراتها فيما يتعلق بتركز قطاعات الأعمال. 

يو�سح الجدول التالي ح�سا�سية بيان الدخل المجمع للتغيرات المحتملة ب�سورة معقولة في اأ�سعار الأ�سهم، مع الحتفاظ بكافة المتغيرات الأخرى 
ثابتة. 

الزيادة / النق�ص 
في اأ�صعار الأ�صهم

 )%(

التاأثير على ربح 
ال�صنة 

دينار كويتي  
2013

58,152++ 5موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�صائر 

2012
48,463++ 5موجودات مالية محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر 
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 التقرير ال�سنوي 2013

اإدارة راأ�س المال    23
 

اإن هدف المجموعة الرئي�سي من اإدارة راأ�ش المال هو �سمان المحافظة على معدلت راأ�ش المال الجيدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وتحقيق اأعلى 
قيمة يح�سل عليها الم�ساهمون. 

تقوم المجموعة باإدارة هيكل راأ�ش المال واإجراء تعديالت عليه في �سوء التغيرات في الظروف القت�سادية. للمحافظة على هيكل راأ�ش المال اأو 
اإجراء تعديالت عليه، يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات الأرباح اإلى الم�ساهمين اأو رد راأ�ش المال اإلى الم�ساهمين اأو اإ�سدار اأ�سهم جديدة. 

لم يتم اإجراء اأي تغييرات في الأهداف اأو ال�سيا�سات اأو الإجراءات خالل ال�سنتين المنتهيتين في 31 دي�سمبر 2013 و31 دي�سمبر 2012.

بمبلغ  ذلك  ويقدر  بها  المحتفظ  والأرباح  الخزينة  وا�سهم  الختياري  والحتياطي  القانوني  والحتياطي  المال  راأ�ش  بنود  المال من  راأ�ش  يتكون   
كويتي(. دينار   46,828,228  :2012(  2013 دي�سمبر   31 في  كما  كويتي  دينار   49,197,330

تحليل ا�ستحقاق الموجودات �المطلوبات    24

والدائنين  مقدًما  والمدفوعات  المدينين  ا�ستحقاق  قائمة  ت�ستند  المجموعة.  ومطلوبات  لموجودات  ال�ستحقاق  قائمة  التالي  الجدول  يلخ�ش 
والم�سروفات الم�ستحقة في نهاية ال�سنة اإلى ترتيبات ال�سداد التعاقدية. تم تحديد قائمة ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات ا�ستناًدا اإلى تقدير 

الإدارة لت�سييل تلك الموجودات.

الإجمالي5-1 �صنوات3-12 �صهًراخالل 3 اأ�صهر
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي31 دي�صمبر 2013

الموجودات
14,132,235--14,132,235نقد ونقد معادل

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
1,163,041-1,163,041-الأرباح اأو الخ�سائر

351,686-351,686-ب�ساعة
2,645,7723,321,40177,2506,044,423مدينون ومدفوعات مقدًما

11,049,98311,049,983--موجودات مالية متاحة للبيع
1,820,0001,820,000--عقارات ا�ستثمارية

1,202,4631,202,463--ا�ستثمار في �سركة زميلة
15,996,77515,996,775--موجودات غير ملمو�سة

9,047,8159,047,815--عقار ومعدات
16,778,0074,836,12839,194,28660,808,421اإجمالي الموجودات

المطلوبات
10,457,564854,79052,70111,365,055دائنون وم�سروفات م�ستحقة

246,036246,036--مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين
10,457,564854,790298,73711,611,091اإجمالي المطلوبات

اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة  - يف 31 دي�سمرب 2013 
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الإجمالي5-1 �سنوات3-12 �سهًراخالل 3 اأ�سهر
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي31 دي�سمبر 2012

الموجودات
19,512,151--19,512,151نقد ونقد معادل

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو 
969,254-969,254-الخ�سائر

389,751-389,751-ب�ساعة
1,770,744405,29834,3162,210,358مدينون ومدفوعات مقدًما

1,089,0201,089,020--ا�ستثمار في �سركة زميلة
10,151,95010,151,950--موجودات مالية متاحة للبيع

1,450,0001,450,000--عقارات ا�ستثمارية
16,726,38616,726,386--موجودات غير ملمو�سة

6,359,8766,359,876--عقار ومعدات
21,282,8951,764,30335,811,54858,858,746اإجمالي الموجودات

المطلوبات
11,823,426-10,507,0871,316,339دائنون وم�سروفات م�ستحقة

207,092207,092--مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين
10,507,0871,316,339207,09212,030,518اإجمالي المطلوبات

القيمة العادلة لالأد�ات المالية    25
تتكون الأدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية كما هو مو�سح في اإي�ساح 2.

المدرجة  للبيع  المتاحة  المالية  الموجودات  بع�ش  با�ستثناء  الدفترية  قيمتها  عن  جوهرية  ب�سورة  تختلف  ل  المالية  لالأدوات  العادلة  القيمة  اإن 
ع�سر  اثني  من  )اأقل  الأجل  ق�سيرة  ا�ستحقاق  فترة  ذات  اأو  ال�سائلة  المالية  والمطلوبات  المالية  للموجودات  بالن�سبة   .)10 )اإي�ساح  بالتكلفة 

ا على الأدوات المالية ذات المعدلت المتغيرة. �سهرًا( من المفتر�ش اأن القيمة الدفترية تعادل القيمة العادلة تقريبًا. ي�سري هذا الفترا�ش اأي�سً
 

الجد�ل الهرمي للقيمة العادلة

كما في 31 دي�سمبر تحتفظ المجموعة بالأدوات المالية التالية المقا�سة بالقيمة العادلة.
ت�ستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لالأدوات المالية والإف�ساح عنها من خالل اأ�سلوب التقييم:

الم�صتوى 1: الأ�سعار المعلنة )غير المعدلة( في الأ�سواق الن�سطة للموجودات المماثلة اأو المطلوبات المماثلة؛
الم�صتوى 2: الأ�ساليب الأخرى والتي يمكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التاأثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة اإما ب�سورة مبا�سرة اأو 

غير مبا�سرة.
الم�صتوى 3: الأ�ساليب التي ت�ستخدم المدخالت ذات التاأثير الجوهري على القيمة العادلة الم�سجلة والتي ل ت�ستند على بيانات يمكن مالحظتها 

في ال�سوق. 

اي�ساحات حول البيانات املالية املجمعة  - يف 31 دي�سمرب 2013 
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المجموعالم�صتوى 1
دينار كويتيدينار كويتي2013

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر 

1,163,0411,163,041محفظة مدارة )اأ�سهم محلية م�سعرة(

2012
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو الخ�سائر 

969,254969,254محفظة مدارة )اأ�سهم محلية م�سعرة(
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