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كلمــة جملـ�س الإدارة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ح�ضرات امل�ساهمني الكرام،
�أما عن �إ�ستثماراتنا التابعة فقد مت بحمد اهلل تعاىل م�ؤخراً ت�شغيل
امل�صنع اجلديد ل�شركة منى نور لل�صناعة والتجارة يف �سلطنة ُعمان
حيث مت تخ�صي�صه لإنتاج �أنابيب البويل �إيثيلني فقط وعليه بد�أ
العمل بطاقة �إنتاجية تتجاوز ال�ضعف مقارنة بتلك التي بد�أنا بها
عندما قمنـا بالإ�ستحـواذ علـى ال�شركة املذكورة يف نهاية عام 2005
الأمر الذي �سينعك�س �إيجاباً على الأداء املايل لل�شركة يف ال�سنوات
القادمة .من جهة �أخرى فقد مت الإنتهاء من عمل الدرا�سات التي
�أكدت على جدوى تنويع منتجات وزيادة الطاقة الإنتاجية ل�شركة
العليان العربية للتغليف والتي تتملك �شركتكم ن�سبة  % 60من
ر�أ�سمالها ،يف حني تتوا�صل جهود �إدارة ال�شركة يف البحث عن
فر�ص �إ�ستثمارية منا�سبة و�شراكات �إ�سرتاتيجية جديدة تتنا�سب
مع طبيعة عمل ال�شركة لغر�ض و�ضع �أ�س�س متينة تخدم ال�شركة
على املدى الطويل وتعزز موقعها بني ال�شركات ال�صناعية الإقليمية
املتخ�ص�صة.

ي�سرين و�إخواين �أع�ضاء جمل�س الإدارة وجميع العاملني مبجموعة
�شركات بوبيان للبرتوكيماويات �أن نرحب بكم يف الإجتماع ال�سنوي
الثاين ع�شر للجمعية العمومية لل�شركة لنت�أمل و�إياكم جممل �أداء
�شركتكم عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2008/4/30
لقد تفوقت ال�شركة على نف�سها جمدداً هذا العام حيث كان الأداء يف
ال�سنة املالية املنتهية يف  2008/4/30متميزاً وتاريخياً بجميع املقايي�س،
�إذ بلغت �صايف �أرباح ال�شركة  52,6مليون دينار كويتي (�أي ما يعادل
 114,30فل�س لل�سهم الواحد) قبل �إ�ستقطاع الإحتياطيات والتوزيعات،
ب�إرتفاع قدره  % 29,5مقارنة بالعام املا�ضي ،فيما �إرتفعت �إجمايل
حقوق امل�ساهمني بن�سبة  % 17,2عن ال�سنة املا�ضية �إذ بلغت 278,1
مليون دينار لل�سنة املالية املنتهية  .2008/4/30وعليه فقد �إقرتح
جمل�س الإدارة توزيع الأرباح بن�سبة  % 70نقداً و  % 5ك�أ�سهم منحة.
�أما بالنظر للميزانية العمومية لل�شركة فقد تخطت �إجمايل
موجوداتها حاجز الـ  403مليون دينار والذي يعترب تاريخيا بنمو
قدره  % 25,5عن العام املا�ضي.

هذا ويف اخلتام فال ي�سعني و�أخواين �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إال �أن
نتقدم لكم م�ساهمينا الكرام بخال�ص التحية والتقدير على دعمكم
ومباركتكم مل�شاريع وخطط ال�شركة وعلى الثقة التي �أوليتمونا �إياها
على مدى ال�سنوات املا�ضية والتي مازالت ثمارها تتواىل من خالل
النجاحات امل�ستمرة املتمثلة بتميز النتائج املالية بحمد اهلل تعاىل.

لقد د�أبت �إدارة ال�شركة منذ البداية على تنويع م�صادر الإيرادات،
الأمر الذي �آتى ثماره حيث تباينت نوعية الإ�ستثمارات ودرجة
املخاطرة وبالتايل الو�صول �إىل النتائج املن�شودة� .إال �أنه تبقى
توزيعات الأرباح املح�صلة من �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات ت�شكل
قاعدة �أ�سا�سية و�أحد �أهم م�صادر �إيرادات �شركتكم.
ويتجلــى مت�سكنــا يف �إ�ستثمارنـــا الرئي�ســـي يف �شركـــة �إيكـويــت
للبرتوكيماويات من خالل �إ�ستثمارنا يف ال�شركة الكويتية للأوليفينيات
(�إيكويت  )2والتي من املتوقع �أن تبد�أ الت�شغيل التجريبي مل�صنعها يف
الربع الرابع من عام � .2008إ ّال �أنه ويف الوقت نف�سه ف�إن �إيراداتنا
من الإ�ستثمارات الأخرى تتنامى ب�شكل كبري واحلمد هلل.

وفقنا اهلل و�إياكم وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

جمل�س الإدارة
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نبذة عن �أهم الإ�ستثمارات املبا�شرة
•

�شركة �إيكويت للبرتوكيماويات (�إيكويت) :
ت�أ�س�ست �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات (�إيكويت) عام  1995وذلك مب�ساهمة كل من �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية بن�سبة % 45
و�شركة يونيان كاربايد (متلكها حالياً �شركة داو كيميكال) بن�سبة  % 45و�شركة بوبيان للبرتوكيماويات (بن�سبة  % 10من ر�أ�س املال)،

وتعترب �إيكويت �أكرث م�صانع االوليفينات كفاءة و�أجنحها يف املنطقة ب�سبب التقنية امل�ستخدمة وح�سن الإدارة الفنية والت�سويقية.

هذا وقد تغري جدول امللكيات من بداية عام  2005بدخول �شريك جديد هو �شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية بن�سبة 6
 %لت�صبح ملكية بوبيان  % 9يف حني بلغت ملكية كل من �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية وداو كيميكال  % 42,5لكل منهما.

•

ال�شركة الكويتية للأوليفينات (�إيكويت :)2
ت�أ�س�ست ال�شركة الكويتية للأوليفينات يف عام  2005وذلك مب�ساهمة كل من �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية بن�سبة % 42,5
و�شركة داوكيميكال بن�سبة  % 42,5و�شركة بوبيان للبرتوكيماويات بن�سبة  % 9و�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية بن�سة
 % 6وتعترب هذه ال�شركة امتداداً ل�شركة �إيكويت للبرتوكيماويات حيث �سيتم تو�سعة املن�ش�آت احلالية ل�شركة �إيكويت وبالتايل الطاقة

الإنتاجية لنف�س املنتجات وعليه �سيتم الو�صول �إىل الطاقة الإنتاجية الق�صوى ب�أقل تكلفة ر�أ�سمالية.

هذا ومن املتوقع الإنتهاء من تنفيذ �إن�شاء امل�صنع وبالتايل بدء الت�شغيل التجريبي بالطاقة الإجمالية امل�ضاعفة يف الربع الأخري
من عام .2008
•

�شركة بوبيان لل�صناعات البال�ستيكية:
�إن �شركة بوبيان لل�صناعات البال�ستيكية واملتمثلة يف امل�صنع الكائن يف منطقة ال�شعيبة ال�صناعية هي �شركة تابعة مملوكة
بالكامل ل�شركة بوبيان للبرتوكيماويات� .إذ يقوم م�صنع ال�شركة ب�إنتاج �أكيا�س بال�ستيكية ذات الأحمال الثقيلة لتعبئة املواد
البرتوكيماوية ،و�أغطية الإنكما�ش احلراري� ،أغطية التمدد والأغطية الواقية للبيوت الزراعية املحمية �إ�ضافة اىل العديد من
مواد التغليف البال�ستيكية الأخرى.
هذا وقد �أثبت م�صنع ال�شركة كفاءته من حيث الإنتاج املتميز فنياً على امل�ستوى العاملي واملناف�س من ناحية التكلفة بالرغم من
عمره الت�شغيلي الق�صري .وقد ح�صل امل�صنع على عقود �سنوية من �أهم العمالء يف املنطقة ومن ال�شركات املتخ�ص�صة يف قطاع
البرتوكيماويات والتي ي�أتي يف مقدمتها �شريكنا اال�سرتاتيجي � ،شركة �إيكويت للبرتوكيماويات .ومن اجلدير بالذكر �أن ال�شركة
تتمتع ب�شهادة الأيزو  ISO 9001:2000من جهة �أخرى فقد ت�ضاعفت الطاقة الإنتاجية منذ �إن�شاء امل�صنع لت�صل �إىل حوايل
 12,000طن �سنوياً.

•

ال�شركة الوطنية لإدارة النفايات:
تعترب ال�شركة الوطنية لإدارة النفايات �شركة تابعة منذ متلكت �شركة بوبيان للبرتوكيماويات كامل ر�أ�سمالها و�أ�صولها وقامت بعمل
الدرا�سات الوافية التي �أو�ضحت جدوى امل�ضي قدماً يف �إعادة ت�أهيل وبناء م�صنع ال�شركة يف منطقة �أمغرة وذلك با�ستخدام تقنية
حديثة مطورة تقوم مبعاحلة نفايات املنازل ال�صلبة لغر�ض �إنتاج �أ�سمدة ع�ضوية طبيعية عالية اجلودة والكفاءة� .إال �أن ال�شركة قد
ح�صلت خالل العام املا�ضي على كتاب من بلدية الكويت مفاده عدم موافقة البلدية تخ�صي�ص مبلغ الدعم املادي املطلوب ملثل هذه
امل�شاريع ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل ت�أخري بدء تنفيذ امل�شروع املذكور حيث يتوجب البحث من جديد عن تقنيات �أقل تطوراً وتكلفة من
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تلك التي كانت مدرجة لدى �إدارة ال�شركة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �شركة بوبيان قامت قبل �سنتني تقريبا ببيع  % 50من ح�صتها يف
ر�أ�سمال ال�شركة املذكورة �إىل �شريك ا�سرتاتيجي� ،إذ من امل�ؤمل �أن ي�ؤدي دخوله �إىل حت�سني فر�ص �إن�شاء امل�صنع.
•

�شركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�ضة:
لقد ت�أ�س�ست �شركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�ضة منذ حوايل �أربع �سنوات ( )2004/8/1بر�أ�سمال قدره  30مليون دينار كويتي
مدفوع بالكامل ،حيث ت�ساهم �شركة بوبيان للبرتوكيماويات بن�سبة  % 20من ر�أ�سمال ال�شركة املذكورة وهي احل�صة الأكرب بني
امل�ساهمني .وترتكز �إ�ستثمارات هذه ال�شركة يف �شركات و�صناعات قائمة حمليا ً وخليجيا ً وعاملياً ،هذا بالإ�ضافة �إىل �شروع ال�شركة
بالدخول يف حتالفات �إ�سرتاتيجية لإقامة م�شاريع خمتلفة يف جمال العقار والبنى التحتية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة متكنت من حتقيق عوائد على اال�ستثمار وكذلك توزيع �أرباح على امل�ساهمني لل�سنة الثالثة على التوايل ومنذ
ت�أ�سي�سها .من جهة �أخرى ف�إن ال�شركة تعتزم �إدراج �أ�سهمها يف �سوق الكويت للأوراق املالية قبل نهاية عام .2008

•

ال�شركة الكويتية القطرية العاملية العقارية �ش.م.ك.م:
قامت �شركة بوبيان للبرتوكيماويات قبل حوايل �سنتني بامل�ساهمة يف ت�أ�سي�س ال�شركة الكويتية القطرية العاملية العقارية (ال�شركة
القطرية) بن�سبة  % 50من ر�أ�سمالها البالغ  10مليون دينار كويتي حيث مت ا�ستدعاء ودفع ما يعادل ن�صف ر�أ�س املال حتى تاريخه.
وتعنى ال�شركة القطرية ب�شراء �أرا�ض وتطويرها من �ضمن م�شروع الل�ؤل�ؤة التابع لل�شركة املتحدة للتنمية يف دولة قطر .هذا ومن
املتوقع �أن يتم الإنتهاء من امل�شروع الرئي�سي لل�شركة خالل �سنتني تقريباً.

•

�شركة العليان العربية للتغليف ذ.م.م  -اململكة العربية ال�سعودية:
تتملك �شركة بوبيان للبرتوكيماويات مان�سبته  % 60من ر�أ�سمال �شركة العليان العربية للتغليف ،حيث كانت �شركة تابعة ل�شركة
العليان املالية .ويرتكز ن�شاط �شركة العليان العربية للتغليف يف انتاج رقائق اللف واحلزم التمديدية ومنتجات التغليف البال�ستيكية
ب�شكل عام والتي تعترب مكملة ملنتجات �شركة بوبيان لل�صناعات البال�ستيكية .وت�ستهدف منتجات �شركة العليان العربية للتغليف
ال�سوق ال�سعودي ب�شكل رئي�سي وكذلك �أ�سواق املنطقة ب�شكل �أو�سع .هذا وت�سعى �إدارة �شركة بوبيان للبرتوكيماويات لتعزيز مركز
امل�صنعني الكويتي وال�سعودي يف �أ�سوق املنطقة من خالل تبادل اخلربات الفنية والت�سويقية فيما بينهما ،فيما تعكف الإدارة على
و�ضع احللول املبتكرة لعمل التو�سعة املنا�سبة يف امل�صنع ال�سعودي.

•

�شركة منى نور لل�صناعة والتجارة �ش.م.م – �سلطنة عُ مان:
قامت �شركة بوبيان للبرتوكيماويات يف نهاية عام  2005ب�شراء �شركة منى نور لل�صناعة والتجارة يف م�سقط – �سلطنة عمان،
والتي متتلك بدورها م�صنع لإنتاج �أنابيب البي يف �سي ( )PVCوالبويل �إيثيلني ( )PEذات الإ�ستخدامات املتعددة يف جماالت
الزراعة وال�صرف ال�صحي والتمديدات الكهربائية ،وذلك بالإ�ضافة �إىل حيازة ال�شركة على وكاالت جتارية ملنتجات مك ِّملة
ملنتجات امل�صنع .هذا وت�ساهم كذلك �شركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�ضة – �شركة زميلة – يف ملكية �شركة منى نور بن�سبة
 % 20من ر�أ�س املال .وقد انتهت �شركة منى نور م�ؤخراً من بناء م�صنع جديد يف منطقة الر�سيل ال�صناعية يف م�سقط حيث متت
م�ضاعفة الطاقة الإنتاجية لأنابيب البويل �إيثيلني ،يف حني ي�ستمر التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية جمدداً من خالل حتديث
خطوط �إنتاج م�صنع �أنابيب البي يف �سي.
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�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك.

وال�شركات التابعة
الـبيانات الـمالية املجمعة
� 30أبريل 2008
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�إىل ح�ضرات ال�سادة م�ساهمي �شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك.
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك“( .ال�شركة الأم”) و�شركاتها التابعة (“املجموعة”) والتي تتكون
من امليزانية العمومية املجمعة كما يف � 30أبريل  2008وبيانات الدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني املجمعة املتعلقة بها
لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى.
م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املجمعة
�إن �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الأم هم امل�س�ؤولون عن �إعداد هذه البيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل لها وفقاً للمعايري الدولية للتقارير
املالية .وتت�ضمن هذه امل�س�ؤولية :و�ضع �أدوات الرقابة الداخلية وتطبيقها واالحتفاظ بها فيما يتعلق ب�إعداد البيانات املالية املجمعة والعر�ض العادل
لها والت�أكد �أن هذه البيانات املالية املجمعة خالية من �أي �أخطاء مادية �سواء كانت ب�سبب الغ�ش �أو اخلط�أ ،وكذلك اختيار وتطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية املنا�سبة و�إجراء تقديرات حما�سبية تتوافق مع الظروف ب�صورة معتدلة.
م�س�ؤولية مراقبي احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ستناداً �إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً ملعايري التدقيق الدولية التي
تتطلب منا االلتزام باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية املجمعة خالية من
�أخطاء مادية.
ي�شتمل التدقيق على تنفيذ �إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املجمعة .ت�ستند الإجراءات
املختارة �إىل تقدير مراقبي احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �سواء كانت تلك الأخطاء ب�سبب الغ�ش
�أو اخلط�أ .عند تقييم هذه املخاطر ،ي�أخذ مراقبو احل�سابات يف االعتبار �أدوات الرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد املجموعة للبيانات املالية املجمعة
والعر�ض العادل لها ،وذلك من �أجل و�ضع �إجراءات تدقيق تتنا�سب مع الظروف ،ولكن لي�س بغر�ض التعبري عن ر�أي حول فاعلية �أدوات الرقابة
الداخلية للمجموعة .وي�شتمل التدقيق �أي�ضاً على تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�صحة التقديرات املحا�سبية الهامة التي �أجرتها �إدارة
ال�شركة الأم ،وكذلك تقييم العر�ض ال�شامل للبيانات املالية املجمعة.
وباعتقادنا �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتقدمي �أ�سا�س ميكننا من �إبداء ر�أي التدقيق.
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الر�أي
يف ر�أينا �أن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي املادية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف � 30أبريل  2008وعن �أدائها
املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.
تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يف ر�أينا �أي�ضاً �أن ال�شركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س �إدارة ال�شركة الأم
فيما يتعلق بالبيانات املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر ،و�أننا قد ح�صلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية
لأغرا�ض التدقيق ،كما �أن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات التجارية لعام  1960والتعديالت الالحقة
له والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم و�أنه قد �أجري اجلرد وفقاً للأ�صول املرعية .ح�سبما و�صل �إليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف
� 30أبريل  2008خمالفات لقانون ال�شركات التجارية لعام  1960والتعديالت الالحقة له �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم على وجه قد يكون له
ت�أثري مادي على ن�شاط ال�شركة الأم �أو مركزها املايل.

علي خالد الفرج

وليد عبد اهلل الع�صيمي

�سجل مراقبي احل�سابات رقم  82فئة �أ  -الكويت
من مكتب الفرج لتدقيق احل�سابات

�سجل مراقبي احل�سابات رقم  86فئة �أ -الكويت
من العيبان والع�صيمي و�شركاهم
ع�ضو يف �إرن�ست ويونغ

 19مايو  / 2008الكويت
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�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك .وال�شركات التابعة

بيان الدخل املجمع

لل�سنة املنتهية يف � 30أبريل 2008
2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

مبيعات
تكلفة مبيعات

16,782,229
()13,657,054

11,067,680
()8,761,326

جممل الربح

3,125,175

2,306,354

737,304
23,624,636
32,591,597
3,265,897
()4,334,115
()6,465,312
2,570,736

205,542
16,922,742
30,476,711
437,006
()4,177,274
()4,537,662
()46,576

�إي�ضاحات

�إيرادات فوائد
�إيرادات توزيعات �أرباح
�صايف �إيرادات ا�ستثمارات
ح�صة من ناجت �شركات زميلة
م�صروفات عمومية و�إدارية
تكاليف متويل
ربح (خ�سارة) حتويل عمالت �أجنبية

3
4
12
23

الربح قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

55,115,918
()459,984
()1,342,555
()206,056
()100,000

41,586,843
()365,734
()1,014,791
()75,000

ربح ال�سنة

53,007,323

40,131,318

اخلا�ص بـ:
م�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

52,629,580
377,743

40,632,639
()501,321

ربح ال�سنة

53,007,323

40,131,318

 114.30فل�س

 88.24فل�س

ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم

5

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك .وال�شركات التابعة

امليزانية العمومية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

املوجودات
النقد والنقد املعادل
مدينون ومدفوعات مقدماً
ب�ضاعة
�إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�إ�ستثمارات متاحة للبيع (�إيكويت)
�إ�ستثمارات متاحة للبيع (�أخرى)
�إ�ستثمار يف �شركات زميلة
ودائع تبادلية
عقارات و�آالت ومعدات
ال�شهرة

�إي�ضاحات
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

�إجمايل املوجودات

2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

17,797,230
6,422,477
2,524,994
46,982,863
131,500,000
170,549,358
13,543,753
601,890
10,525,467
2,574,517

3,386,741
6,634,634
1,987,084
43,229,106
125,565,000
123,442,574
9,892,992
313,845
5,062,856
1,716,802

403,022,549

321,231,634

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
توزيعات �أرباح م�ستحقة
قرو�ض حمددة الأجل

11,434,949
1,640,311
111,813,767

6,564,071
1,767,472
75,593,336

16

�إجمايل املطلوبات

124,889,027

83,924,879

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار �أ�سهم
�أ�سهم خزينة
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي اختياري
�إحتياطي �إعادة تقييم
التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
�أرباح حمتفظ بها

46,200,000
2,400,000
()457,100
17,816,945
17,816,945
1,362,879
132,643,741
59,017,052

42,000,000
2,400,000
()457,100
12,343,127
12,343,127
125,756,033
42,464,893

حقوق امللكية اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم
حقوق الأقلية

276,800,462
1,333,060

236,850,080
456,675

�إجمايل حقوق امللكية

278,133,522

237,306,755

جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

403,022,549

321,231,634

17

18
19
20
20

مرزوق علي الغامن
)رئي�س جمل�س الإدارة(

دبو�س مبارك الدبو�س
)نائب رئي�س جمل�س الإدارة(

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.
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�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك .وال�شركات التابعة

بيان التدفقات النقدية املجمع
لل�سنة املنتهية يف � 30أبريل 2008

2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

55,115,918

41,586,843

6,465,312
459,303
133,800
()444,938
()21,224,926
()3,265,897
()7,379,631
()3,143,471

4,537,662
1,618,283
24,542
()5,771,549
488,688
()437,006
()17,605,645
()6,763,968

موجودات ومطلوبات الت�شغيل:
مدينون ومدفوعات مقدماً
ب�ضاعة
دائنون وم�صروفات م�ستحقة

26,715,470

17,677,850

867,874

()891,766

()302,412
1,522,401

96,566
282,080

�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل

28,803,333

17,164,730

()2,810,131
()63,994,910
27,225,632
14,000,000
()1,721,110
444,938
900,000

()477,994
()65,327,728
25,538,451
22,311,400
360,000

�صايف النقــد امل�ستخدم يف �أن�شطة اال�ستثمار

()25,955,581

()17,595,871

�أن�شطة التمويل
توزيعات �أرباح مدفوعة
�صايف احلركة يف القرو�ض حمددة الأجل
تكاليف متويل مدفوعة
�صايف احلركة يف ودائع تبادلية
�صايف احلركة يف حقوق الأقلية

()21,056,946
38,874,398
()6,465,312
()288,045
498,642

()17,410,454
23,297,163
()4,537,662
()313,845
()48,679

�صايف النقد الناجت من �أن�شطة التمويل

11,562,737

986,523

الزيادة يف النقد والنقد املعادل

14,410,489

555,382

النقد والنقد املعادل يف بداية ال�سنة

3,386,741

2,831,359

17,797,230

3,386,741

�أن�شطة العمليات
ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تعديالت لــ :
تكاليف متويل
�إ�ستهالك
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ربح بيع جزء من ا�ستثمار يف �شركة زميلة
ربح حمقق من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع (�أخرى)
�إنخفا�ض قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع (�أخرى)
ح�صة يف نتائج �شركات زميلة
ربح حمقق من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

�أن�شطة اال�ستثمار
�شراء عقارات و�آالت ومعدات
�إ�ضافات �إىل ا�ستثمارات متاحة للبيع )�أخرى(
املح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع )�أخرى(
�صايف احلركة يف ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
حيازة �شركة تابعة ،بال�صايف بعد النقد الذي مت حيازته
املح�صل من بيع جزء من ا�ستثمار يف �شركة زميلة
توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة زميلة

�إي�ضاحات

14
12
4
12
4
4

14

15
12
12

13

6

النقد والنقد املعادل يف � 30أبريل
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�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك .وال�شركات التابعة

46,200,000

4,200,000
-

-

-

-

-

-

42,000,000

2,000,000
-

-

-

-

-

-

-

40,000,000

ر�أ�س
املال
دينار كويتي

2,400,000

-

-

-

-

-

-

2,400,000

-

-

-

-

-

-

-

2,400,000

عالوة �إ�صدار
�أ�سهم
دينار كويتي

�إن الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  28ت�شكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

الر�صيد يف � 30أبريل 2008

�إجمايل الإيرادات لل�سنة
�إ�صدار �أ�سهم منحة )�إي�ضاح (18
توزيعات �أرباح مدفوعة
املحول �إىل االحتياطيات
�صايف احلركة يف حقوق الأقلية

ربح ال�سنة

�إجمايل الإيرادات امل�سجلة مبا�شرة يف حقوق امللكية

ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع )�أخرى(
املحقق من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�إعادة تقييم عقار و�آالت ومعدات )�إي�ضاح (14
التغري يف حقوق ملكية �شركة زميلة )�إي�ضاح (12

الر�صيد يف � 30أبريل 2007

�إجمايل الإيرادات وامل�صروفات لل�سنة
�إ�صدار �أ�سهم منحة )�إي�ضاح (18
توزيعات �أرباح مدفوعة
املحول �إىل االحتياطيات
�صايف احلركة يف حقوق الأٌقلية

ربح ال�سنة

�إجمايل الإيرادات امل�سجلة مبا�شرة يف حقوق امللكية

ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع
املحول �إىل بيان الدخل املجمع من االنخفا�ض
يف قيمة ا�ستثمارات متاحة للبيع )�أخرى(
التغري يف حقوق ملكية �شركة زميلة

الر�صيد يف � 30أبريل 2006

لل�سنة املنتهية يف � 30أبريل 2008

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املجمع

()457,100

-

-

-

-

-

-

()457,100

-

-

-

-

-

-

-

()457,100

�أ�سهم
خزينة
دينار كويتي

17,816,945

5,473,818
-

-

-

-

-

-

12,343,127

4,208,816
-

-

-

-

-

-

-

8,134,311

�إحتياطي
قانوين
دينار كويتي

17,816,945

5,473,818
-

-

-

-

-

-

12,343,127

4,208,816
-

-

-

-

-

-

-

8,134,311

�إحتياطي
�إختياري
دينار كويتي

1,362,879

-

1,362,879

-

1,362,879

1,362,879
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

احتياطي �إعادة
تقييم
دينار كويتي

اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم

60,880,167

52,629,580

8,250,587

()9,381,755
1,362,879
1,284,864

61,257,910

53,007,323

8,250,587

1,333,060 276,800,462

278,133,522

()20,929,785
498,642

377,743

377,743

-

-

()9,381,755
1,362,879
1,284,864

()4,200,000
()20,929,785( )20,929,785
()10,947,636
498,642
-

52,629,580

52,629,580

-

-

59,017,052 132,643,741

-

6,887,708

-

6,887,708

()9,381,755
1,284,864

14,984,599

-

14,984,599

-

14,984,599

456,675 236,850,080

63,365,385

40,131,318

23,234,067

237,306,755

()501,321

()501,321

-

-

()213,429

()2,000,000
()17,939,815( )17,939,815
()8,417,632
()48,679
-

63,866,706

40,632,639

23,234,067

()213,429

326,338

23,121,158

-

-

326,338

23,121,158

1,006,675 190,923,189

191,929,864

دينار كويتي

دينار كويتي

()17,939,815
()48,679

40,632,639

40,632,639

-

-

42,464,893 125,756,033

-

23,234,067

-

23,234,067

()213,429

326,338

23,121,158

-

-

30,189,701 102,521,966

التغريات املرتاكمة
يف القيمة العادلة
دينار كويتي

�أرباح
حمتفظ بها
دينار كويتي

املجموع الفرعي
دينار كويتي

حقوق
الأقلية

جمموع
حقوق امللكية
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بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املجمع (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف � 30أبريل 2008

�إي�ضاح� :إن التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع خالل ال�سنة يتكون مما يلي:

�أ( التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع (�إيكويت)
ب( التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع (�أخرى)

2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

5,935,000
()332,156

15,000,000
8,121,158

5,602,844

23,121,158

خالل ال�سنة ،تت�ضمن الأرباح غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع مبلغ  1,370,902دينار كويتي ( 1,339,566 :2007دينار كويتي) فيما يتعلق بالتغري
يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )1الأن�شطة
مت الت�صريح ب�إ�صدار البيانات املالية املجمعة ل�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك"( .ال�شركة الأم") وال�شركات التابعة ("املجموعة") لل�سنة املنتهية يف
� 30أبريل  2008وفقاً لقرار �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتاريخ  19مايو  ،2008ويخ�ضع �إ�صدارها ملوافقة اجلمعية العمومية العادية مل�ساهمي ال�شركة الأم.
�إن ال�شركة الأم هي �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست بالكويت يف  12فرباير  1995وفقاً لقانون ال�شركات التجارية رقم  15ل�سنة  1965والتعديالت
الالحقة له� .إن ال�شركة الأم مدرجة ب�سوق الكويت للأوراق املالية.
�إن �أغرا�ض ال�شركة الأم الأ�سا�سية منذ البدء هي اال�ستثمار املبا�شر يف م�شاريع �صناعية ب�صورة عامة ويف م�شاريع كيماوية وبرتوكيماوية ب�صورة خا�صة.
تتمثل ا�ستثمارات ال�شركة الرئي�سية حتى تاريخه يف اال�ستثمار يف �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات �ش.م.ك( .مقفلة) ("�إيكويت")� .إن �شركة �إيكويت هي
�شركة م�ساهمة كويتية مقفلة ت�أ�س�ست يف دولة الكويت من �أجل بناء وت�شغيل م�صنع للبرتوكيماويات يف منطقة ال�شعيبة ال�صناعية يف الكويت.
�إن ن�سب امللكية يف ر�أ�سمال �إيكويت كما يف � 30أبريل موزعة كما يلي:

�شركة �صناعة الكيماويات البرتولية �ش.م.ك.
�شركة داو كيميكال
�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك.
�شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية �ش.م.ك.

2008

2007

%42.5

%42.5

%42.5

%42.5

%9

%9

%6

%6

�إن عنوان مكتب ال�شركة الأم امل�سجل هو بناية اخلليجية ،الدور اخلام�س وال�ساد�س� ،ص ب  2383ال�صفاة  13024الكويت.

 )2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ�سا�س الإعداد
ً
ً
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ،ووفقا ملتطلبات القرار الوزاري رقم  18لعام  1990ذات ال�صلة.

مت عر�ض البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهي العملة الرئي�سية لل�شركة الأم.
يتم �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لتت�ضمن قيا�س اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وبع�ض
اال�ستثمارات املتاحة للبيع وفقاً للقيمة العادلة.
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة مماثلة لتلك امل�ستخدمة يف ال�سنة ال�سابقة با�ستثناء ما يلي:

قامت املجموعة خالل ال�سنة بتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة التالية� .إن تطبيق هذه املعايري املعدلة مل ينتج عنه �أي ت�أثري مادي علي البيانات املالية املجمعة
للمجموعة ،ومع ذلك فقد �أدى هذا التطبيق �إىل �إدراج �إف�صاحات �إ�ضافية.
• املعيار الدويل للتقارير املالية  7الأدوات املالية :الإف�صاحات
• معيار املحا�سبة الدويل  1تعديالت  -عر�ض البيانات املالية

املعيار الدويل للتقارير املالية  7الأدوات املالية :الإف�صاحات
مت �إ�صدار املعيار الدويل للتقارير املالية  7الأدوات املالية :الإف�صاحات من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف �أغ�سط�س  2005وي�سري مفعوله للفرتات
التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2007يتطلب هذا املعيار �إدراج �إف�صاحات �إ�ضافية متكن م�ستخدمي البيانات املالية من تقييم �أهمية الأدوات املالية للمجموعة
وطبيعة ومدى املخاطر الناجتة من هذه الأدوات املالية.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
معيار املحا�سبة الدويل – 1عر�ض البيانات املالية (معدل)
مت �إ�صدار تعديالت معيار املحا�سبة الدويل  –1عر�ض البيانات املالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ك�إف�صاحات ر�أ�س املال يف �أغ�سط�س .2005
ينبغي تطبيق هذه التعديالت على الفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2007تتطلب تعديالت هذا املعيار من املجموعة �إعداد �إف�صاحات جديدة

لكي متكن م�ستخدمي البيانات املالية املجمعة من تقييم �أهداف املجموعة و�سيا�ساتها و�إجراءاتها يف ر�أ�س املال.

معايري وتف�سريات �صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية وجلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية ولكن لي�ست �إلزامية
ومل يتم تطبيقها من قبل املجموعة:
املعيار الدويل للتقارير املالية " 8قطاعات الت�شغيل"
�إن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية " 8قطاعات الت�شغيل" الذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير � 2009سوف ي�ؤدي �إىل
الإف�صاح عن معلومات لتقييم طبيعة والآثار املالية لأن�شطة الأعمال التي تدخل فيها املجموعة والبيئات االقت�صادية التي تعمل بها.
معيار املحا�سبة الدويل " 1طريقة عر�ض البيانات املالية" (معدل)
�إن تطبيق معيار املحا�سبة الدويل ( 1معدل) الذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير � ،2009سوف ي�ؤثر على طريقة عر�ض البيانات

املالية لزيادة الفائدة من املعلومات املعرو�ضة.

تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية " 11املعيار الدويل للتقارير املالية  - 2املجموعة ومعامالت �أ�سهم اخلزانة"
�إن تطبيق تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية  11والذي ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1مار�س  ،2007يوفر الإر�شاد
الالزم فيما يتعلق باملحا�سبة عن بع�ض خيارات �شراء �أ�سهم املمنوحة للموظفني كمعامالت ت�سوية بالأ�سهم �أو معامالت ت�سوية نقدية.
�أ�سا�س التجميع
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة ("املجموعة")� .إن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن ال�شركات التابعة التالية:
ا�سم ال�شركة

الن�شاط الأ�سا�سي

�شركة بوبيان لل�صناعات البال�ستيكية
(�إياد في�صل اخلرت�ش و�شريكته) ذ .م .م.
ال�شركة الوطنية لإدارة النفايات �ش .م.ك( .مقفلة)
�شركة منى نور لل�صناعة والتجارة ذ .م .م.
�شركة العليان العربية للتغليف ذ .م .م.

بلد الت�سجيل

ح�صة امللكية الفعلية
� 30أبريل 2008

� 30أبريل 2007

ت�صنيع وجتارة مواد التغليف

الكويت

%100

%100

تدوير النفايات املنزلية

الكويت

%50

%50

�سلطنة عمان
اململكة العربية
ال�سعودية

%80
%60

%80
-

ت�صنيع وجتارة الأنابيب البال�ستيكية
ت�صنيع وجتارة مواد التغليف

�إن ال�شركات التابعة هي تلك ال�شركات التي ت�سيطر عليها املجموعة .وتوجد ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة الأم القدرة على التحكم  -ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر  -يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة التابعة بحيث ت�ستفيد من �أن�شطتها .تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لكافة ال�شركات التابعة
املادية من تاريخ بداية ال�سيطرة الفعلية حتى انتهاء تلك ال�سيطرة فعلياً.
خالل ال�سنة ،قامت ال�شركة الأم بحيازة ح�صة  % 60من حقوق امللكية يف �شركة العليان العربية للتغليف ذ .م .م ،.وهي �شركة م�سجلة يف اململكة العربية
ال�سعودية (�إي�ضاح .)15
�إن ال�شركة الأم متتلك ح�صة ملكية بن�سبة  % 50يف ال�شركة الوطنية لإدارة النفايات �ش .م.ك( .مقفلة) ("ال�شركة التابعة") .وعلى الرغم من �أن ال�شركة الأم
متتلك  % 50من ال�شركة التابعة �إال �أن لها القدرة على ال�سيطرة والتحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة التابعة وذلك لأن جميع �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ورئي�س جمل�س الإدارة لل�شركة التابعة يرفعون التقارير �إىل ال�شركة الأم.
ولذلك ،ف�إن البيانات املالية لل�شركة التابعة يتم جتميعها يف البيانات املالية للمجموعة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
�أ�سا�س التجميع (تتمة)
مت عند التجميع ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت الهامة بني ال�شركات مبا يف ذلك الأرباح واخل�سائر املحققة وغري املحققة الناجتة عن املعامالت بني
�شركات املجموعة .تعد البيانات املالية املجمعة با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية موحدة .لقد مت �إجراء التعديالت لتوحيد �أي �سيا�سات حما�سبية غري متماثلة
قد تتواجد .مت ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت فيما بني �شركات املجموعة بالكامل مبا يف ذلك الأرباح غري املحققة الناجتة من املعامالت بني �شركات
املجموعة .يتم ا�ستبعاد كافة اخل�سائر غري املحققة ما مل يكن من املمكن ا�سرتداد التكاليف.

مت املحا�سبة عن ال�شركات التابعة با�ستخدام طريقة ال�شراء املحا�سبية التي تت�ضمن توزيع تكلفة دمج الأعمال على القيم العادلة للموجودات التي مت حيازتها
واملطلوبات وااللتزامات الطارئة التي مت حتملها كما يف تاريخ احليازة .متثل حقوق الأقلية اجلزء من الأرباح واخل�سائر و�صايف املوجودات التي مل حتتفظ بها
املجموعة وتعر�ض ب�صورة منف�صلة يف بيان الدخل وتعر�ض يف امليزانية العمومية املجمعة �ضمن حقوق امللكية كبند منف�صل من حقوق م�ساهمي ال�شركة الأم.
تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم لل�سنة املنتهية يف � 30أبريل  ،2008و �شركة بوبيان لل�صناعات البال�ستيكية ذ .م .م .لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2007وال�شركة الوطنية لإدارة النفايات �ش .م.ك( .مقفلة) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2007و�شركة العليان العربية للتغليف ذ .م .م.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2007و�شركة منى نور لل�صناعة والتجارة ذ .م .م .لل�سنة املنتهية يف  31مار�س  2008با�ستخدام �سيا�سة حما�سبية مماثلة.
�إن البيانات املالية امل�ستخدمة يف التجميع قد مت �إعدادها بتواريخ خمتلفة� ،إال �أنه مل يكن هناك �أي �أحداث �أو معامالت هامة بني تاريخ البيانات املالية
لل�شركات التابعة و�30أبريل ( 2008تاريخ البيانات املالية لل�شركة الأم) .متثل موجودات ال�شركات التابعة  )% 3.4 :2007( % 3.9من �إجمايل املوجودات
املجمعة والنتائج املجمعة لل�سنة متثل  )% 0.4 :2007( % 1.9من النتائج املجمعة.
حتقق الإيرادات
تتحقق �إيرادات توزيعات �أرباح الأ�سهم عندما يثبت احلق يف ا�ستالم الدفعات .
تتحقق �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س ن�سبي زمني .
تتحقق املبيعات عندما تنتقل املخاطر واملزايا الهامة مللكية الب�ضاعة �إىل امل�شرتي وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�صورة موثوق منها.
الزكاة
قامت املجموعة بداية من  10دي�سمرب  2007باتخاذ خم�ص�ص للزكاة طبقاً ملتطلبات القانون رقم  46ل�سنة � .2006إن م�صروفات الزكاة املح�سوبة وفقاً لهذه
املتطلبات يتم حتميلها على بيان الدخل املجمع.
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
حتت�سب ال�شركة الأم ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لطريقة االحت�ساب املعدلة وفقاً لقرار جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي الذي ين�ص على
�أن الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملحول �إىل الإحتياطي القانوين يجب اقتطاعها من ربح ال�سنة عند حتديد احل�صة.
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
حتت�سب ال�شركة الأم �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم  19ل�سنة  2000وقرار وزير املالية رقم  24ل�سنة  2006بواقع  % 2.5من ربح ال�سنة
اخلا�ضع لل�ضريبة .وفقاً للقانون ،مت اقتطاع الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�شركات املدرجة التي تخ�ضع ل�ضريبة
دعم العمالة الوطنية من ربح ال�سنة.
املوجودات واملطلوبات املالية
ت�صنف املجموعة موجوداتها ومطلوباتها املالية كـ "ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل» و «ا�ستثمارات متاحة للبيع" �أو "مطلوبات
مالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل".
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
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 )2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

املوجودات واملطلوبات املالية (تتمة)
تتحقق عمليات ال�شراء االعتيادية للموجودات املالية با�ستخدام تاريخ املتاجرة .ال تتحقق املطلوبات املالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل ما مل يقم �أحد الأطراف بتنفيذ التزاماته �أو �أن يكون العقد عقد م�شتقات.
يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة (�سعر املعاملة) زائداً – �إذا كان الأ�صل �أو االلتزام املايل غري مدرج بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل  -تكاليف املعامالت املبا�شرة .ويتم ت�سجيل تكاليف املعامالت على املوجودات املالية واملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان
الدخل كم�صروف على الفور ،بينما يتم �إطفاء هذه التكاليف على �أدوات الدين الأخرى.

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
تتحقق كافة اال�ستثمارات مبدئياً بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة للمقابل املدفوع مبا يت�ضمن م�صروفات احليازة املرتبطة باال�ستثمار .بعد التحقق املبدئي،
يتم قيا�س اال�ستثمارات بالقيمة العادلة �إال �إذا كانت القيمة العادلة ال ميكن قيا�سها ب�صورة موثوق منها ويتم يف هذه احلالة �إدراج هذه اال�ستثمارات بالتكلفة
ناق�صاً �أية خ�سارة انخفا�ض يف القيمة .تدرج �أرباح وخ�سائر التقييم الناجتة عن �إعادة قيا�س القيمة العادلة كبند منف�صل �ضمن حقوق امللكية.
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ت�صنف اال�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إذا كان من املمكن قيا�س القيمة العادلة لال�ستثمار ب�صورة موثوق منها .يعاد قيا�س
اال�ستثمارات امل�صنفة كـ "ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل" عند التحقق املبدئي بالقيمة العادلة وت�سجل كافة التغريات يف القيمة
العادلة يف بيان الدخل املجمع.
القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مقابلة مبادلة �أ�صل �أو ت�سوية التزام بني �أطراف على دراية وا�ستعداد للدخول يف معامالت ب�شروط جتارية بحتة.
وبالتايل ،ميكن �أن تن�ش�أ الفروق بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة.
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتداولة يف �أ�سواق مالية منظمة هي القيمة ال�سوقية املعلنة ،على �أ�سا�س �سعر �آخر �أمر �شراء .وبالن�سبة
للموجودات �أو املطلوبات املالية الأخرى التي ال يوجد لها �أ�سعار �سوقية معلنة ،يتم عمل تقدير لقيمتها العادلة بالرجوع �إىل القيمة العادلة احلالية لأداة
�أخرى مماثلة �إىل حد كبري �أو معامالت جتارية بحتة حديثة بال�سوق �أو من خالل حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة.
بالن�سبة لال�ستثمارات التي ال يتوافر لها �أ�سعار �سوق معلنة ،يتم حتديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع �إىل معامل الربحية �أو معامل الربحية اخلا�صة
بقطاع معني �أو القيمة ا�ستناداً �إىل �شركة تخ�ضع للتداول العام �أو ا�ستناداً �إىل التدفقات النقدية املتوقعة لال�ستثمار �أو �صايف الأ�صل املرتبط باال�ستثمار.
تراعي تقييمات القيمة العادلة قيود ال�سيولة وتقييم �أي انخفا�ض يف القيمة.

موجودات ومطلوبات مالية �أخرى
بالن�سبة للموجودات واملطلوبات املالية الأخرى ،يتم حتديد القيمة العادلة ا�ستناداً �إىل التدفقات النقدية املتوقعة وتقدير الإدارة للمبلغ الذي ميكن مقابله
مبادلة هذه املوجودات على �أ�سا�س املعاملة ب�شروط جتارية بحتة �أو ت�سوية التزام لإر�ضاء الدائنني.
الأدوات املالية
تت�ضمن املوجودات واملطلوبات املالية املدرجة يف امليزانية العمومية املجمعة النقد والأر�صدة لدى البنوك واملدينني واال�ستثمارات والت�سهيالت البنكية والقرو�ض.
يتم الإف�صاح عن ال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة بقيد تلك الأدوات املالية وقيا�سها يف ال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة بها واملت�ضمنة يف الإي�ضاح .2
يتم ت�صنيف الأدوات املالية كمطلوبات �أو حقوق ملكية طبقاً مل�ضمون االتفاقيات التعاقدية .يتم �إظهار موجودات ومطلوبات الأدوات املالية بال�صايف عندما
يكون للمجموعة حق قانوين ملزم لت�سديد املوجودات واملطلوبات بال�صايف وتنوي ال�سداد �إما بال�صايف �أو ببيع املوجودات و�سداد املطلوبات يف �آن واحد.

حتقق وعدم حتقق املوجودات املالية واملطلوبات
ً
يحقق �أ�صل �أو التزام مايل عندما ت�صبح املجموعة طرفا يف الأحكام التعاقدية للأداة .ال يتم حتقق �أ�صل مايل (بالكامل �أو جزء منه) عندما :ينتهي احلق يف
التدفقات النقدية من الأ�صل؛ �أو تقوم املجموعة بتحويل كافة املخاطر واملزايا �أو عندما ال تقوم بتحويل �أو االحتفاظ بكافة خماطر ومزايا ملكية الأ�صل �أو
عندما تفقد ال�سيطرة على الأ�صل �أو جزء منه .ال يتحقق االلتزام املايل عند الإعفاء من االلتزام املحدد يف العقد �أو �إلغائه �أو انتهاء �صالحيته.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

�إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم بتاريخ كل ميزانية عمومية التقدير فيما �إذا كان هناك دلي ً
ال مو�ضوعياً ب�أن �أ�صل مايل حمدد قد تنخف�ض قيمته .ف�إذا ما ظهر مثل ذلك الدليل ،تقيد
خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف بيان الدخل املجمع .يتم حتديد انخفا�ض القيمة كما يلي:
�أ) بالن�سبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة؛ و
ب) بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة مبعدل
ال�سوق احلايل لعائد على �أ�صل مايل مماثل.
بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع يف �أ�سهم ،ف�إن عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة ت�سجل كزيادة يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة.
النقد والنقد املعادل
يتكون النقد والنقد املعادل من النقد والأر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل ومعامالت املرابحة التي ي�سهل حتويلها �إىل مبالغ معروفة من النقد والتي
ت�ستحق خالل ثالثة �شهور �أو �أقل وتتعر�ض ملخاطر غري ذات �أهمية من حيث التغري يف القيمة.
يتكون النقد والنقد املعادل ،لأغرا�ض بيان التدفقات النقدية ،من النقد والنقد املعادل املعرفة �أعاله ،بال�صايف بعد احل�ساب املك�شوف لدى البنك.
معامالت مرابحة
ً
تدرج معامالت املرابحة بتاريخ امليزانية العمومية مببالغها امل�ستحقة عند اال�ستحقاق ناق�صا اجلزء من الربح اخلا�ص بالفرتة التالية لتاريخ امليزانية
العمومية.
مدينون
يدرج املدينون مببلغ الفاتورة الأ�صلي ناق�صاً املخ�ص�ص لقاء �أي مبالغ م�شكوك يف حت�صيلها .يتم تقدير للمبالغ امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يعد حت�صيل
املبلغ بالكامل �أمراً غري ممكناً .ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.
ب�ضاعة
تدرج الب�ضاعة ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل� .إن التكلفة هي تلك امل�صروفات التي يتم تكبدها حتى ي�صل كل منتج �إىل مكانه
وحالته احلا�ضرة كما يلي :
مواد خام
�أعمال قيد التنفيذ وب�ضاعة تامة ال�صنع

 تكلفة ال�شراء على �أ�سا�س متو�سط �سعر التكلفة املوزون تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة زائداً ن�سبة منا�سبة من م�صروفات غري مبا�شرةا�ستناداً �إىل امل�ستوى العادي للن�شاط

ت�ستند �صايف القيمة املمكن حتقيقها �إىل �سعر البيع املقدر ناق�صاً �أي تكاليف �إ�ضافية من املتوقع تكبدها حتى �إمتام وبيع الب�ضاعة.
�إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
�إن ال�شركة الزميلة هي تلك التي متار�س عليها املجموعة ت�أثرياً كبرياً ولكن ال ت�سيطر على عملياتها وب�صفة عامة هي تلك التي تبلغ ح�صة امللكية فيها� ،سواء
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� % 20 ،إىل  % 50ر�أ�سمال ال�شركة الزميلة ويتم املحا�سبة عنها بطريقة حقوق امللكية.
وفقاً لطريقة حقوق امللكية ،ي�سجل اال�ستثمار يف ال�شركة زميلة مبدئياً بالتكلفة وتعدل بعد ذلك بالتغريات بعد احليازة يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات
ال�شركة امل�ستثمر فيها .تقيد املجموعة ح�صتها يف �إجمايل �أرباح �أو خ�سائر ال�شركة الزميلة املحققة يف بيان الدخل املجمع من تاريخ بداية الت�أثري الفعلي �أو
امللكية الفعلية حتى تاريخ انتهاء ممار�سة الت�أثري �أو امللكية فعلياً� .إن توزيعات الأرباح امل�ستلمة من ال�شركة الزميلة تخف�ض القيمة الدفرتية لال�ستثمار .كما �أن
التعديالت على القيمة الدفرتية قد تكون �ضرورية لتعك�س التغريات يف ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة نتيجة للتغريات يف حقوق ملكية ال�شركة الزميلة
التي مل يتم ت�سجيلها �ضمن بيان الدخل لل�شركة الزميلة .تقيد ح�صة املجموعة من تلك التغريات مبا�شر ًة �ضمن حقوق امللكية.
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ا�ستثمارات يف �شركات زميلة (تتمة)
ت�ستبعد الأرباح غري املحققة من املعامالت مع ال�شركة الزميلة مبا يتنا�سب مع ح�صة املجموعة يف ال�شركة الزميلة .كما ت�ستبعد اخل�سائر غري املحققة ما
مل تت�ضمن املعامالت دليل على انخفا�ض قيمة املوجودات املحولة .يتم عمل تقييم لال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة عندما يكون هناك م�ؤ�شر على انخفا�ض
قيمة الأ�صل �أو �أن خ�سائر انخفا�ض القيمة املحققة يف �سنوات �سابقة مل تعد موجودة.
�إذا كانت ح�صة م�ستثمر ما يف خ�سائر �شركة زميلة تعادل "ح�صته يف ال�شركة الزميلة" �أو تزيد عنها ،ف�إنه يتوقف عن ت�سجيل ح�صته يف اخل�سائر الإ�ضافية.
�إن "احل�صة يف �شركة زميلة" هي القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة مبوجب طريقة حقوق امللكية املحا�سبية مع �أي فوائد طويلة الأجل جوهرية
التي ت�شكل جزءاً من �صايف ا�ستثمار امل�ستثمر يف ال�شركة الزميلة .بعد �أن تنخف�ض ح�صة امل�ستثمر �إىل ال�صفر ،تدرج اخل�سائر الإ�ضافية كمخ�ص�ص (التزام)
فقط يف احلدود التي يكون على امل�ستثمر عندها التزام قانوين �أو ا�ستداليل �أو مدفوعات نيابة عن ال�شركة الزميلة� .إذا حققت الحقاً ال�شركة الزميلة �أرباح،
يبد�أ امل�ستثمر يف ت�سجيل ح�صته يف هذه الأرباح فقط بعدما تعادل ح�صته يف الأرباح احل�صة يف اخل�سائر التي مل يتم ت�سجيلها.
عقار و�آالت ومعدات
يدرج العقار والآالت واملعدات بالتكلفة ناق�صاً اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة.
يحت�سب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات كما يلي:
* مباين
* �أثاث ومعدات مكتبية
* �سيارات
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�سنة
�سنوات
�سنوات

يحت�سـب اال�ستهالك للآالت واملعـدات على �أ�سا�س طريقة وحدات الإنتاج ا�ستناداً �إىل الإنتاج املتوقع على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للعقار والآالت واملعدات لغر�ض حتديد انخفا�ض القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل �أن القيمة الدفرتية
قد ال ميكن ا�سرتدادها .ف�إذا كانت هذه املبالغ م�سجلة ب�أكرث من مبالغها املمكن ا�سرتدادها ،تخف�ض املوجودات �إىل قيمها املمكن ا�سرتدادها التي متثل
القيمة العادلة ناق�صاً التكاليف حتى البيع �أو الباقي من قيمتها امل�ستخدمة �أيهما �أعلى.
يتم ر�سملة امل�صروفات املتكبدة ال�ستبدال بند من بنود العقار والآالت واملعدات التي يتم املحا�سبة عنها ب�صورة منف�صلة ويتم �شطب القيمة الدفرتية للبند
امل�ستبدل .ويتم ر�سملة امل�صروفات الالحقة الأخرى فقط عندما ت�ؤدي �إىل زيادة املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية لبنود العقار والآالت واملعدات املتعلقة بها.
وت�سجل كافة امل�صروفات الأخرى يف بيان الدخل املجمع عند تكبدها.
ال�شهرة
يتم قيا�س ال�شهرة امل�شرتاة يف دمج الأعمال مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة تكلفة ال�شراء عن ح�صة املجموعة يف القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة
لل�شركة امل�شرتاة كما يف تاريخ احليازة .بعد الت�سجيل املبدئي يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�صاً خ�سائر انخفا�ض القيمة� .إن �أي زيادة يف ح�صة املجموعة
من القيمة العادلة ل�صايف املوجودات املحددة امل�شرتاة يف تاريخ احليازة عن تكلفة احليازة تدرج ك�شهرة �سالبة .ت�سجل ال�شهرة ال�سالبة الناجتة عن احليازة
مبا�شرة يف بيان الدخل املجمع.
يتم توزيع ال�شهرة على كل من وحدات �إنتاج النقد باملجموعة �أو جمموعات وحدات �إنتاج النقد ويتم اختبارها �سنوياً لتحديد انخفا�ض القيمة .يتم حتديد
انخفا�ض قيمة ال�شهرة بتقييم املبلغ املمكن ا�سرتداده لوحدة �إنتاج النقد التي تتعلق بها ال�شهرة� .إن املبلغ املمكن ا�سرتداده هو القيمة �أثناء اال�ستخدام لوحدة
�إنتاج النقد الذي ميثل �صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة املتوقعة من وحدة �إنتاج النقد .عندما يكون املبلغ املمكن ا�سرتداده لوحدة
�إنتاج النقد �أقل من القيمة الدفرتية للوحدة ،يتم توزيع خ�سائر انخفا�ض القيمة �أوالً لتخفي�ض القيمة الدفرتية لأي �شهرة موزعة على الوحدة ثم توزع على
املوجودات الأخرى للوحدة ب�صورة ن�سبية على �أ�سا�س القيمة الدفرتية لكل �أ�صل بالوحدة� .إن �أي خ�سارة من انخفا�ض القيمة املحققة لل�شهرة ال يتم عك�سها
يف فرتة الحقة.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

�أ�سهم اخلزينة
تتمثل �أ�سهم اخلزينة يف �أ�سهم ال�شركة الأم اخلا�صة امل�صدرة والتي مت �إعادة �شرائها من قبل ال�شركة الأم دون �أن يتم �إعادة �إ�صدارها �أو �إلغائها حتى الآن .ويتم
املحا�سبة عن �أ�سهم اخلزينة با�ستخدام طريقة التكلفة التي مبوجبها يتم �إدراج متو�سط التكلفة املرجح للأ�سهم املعاد �شرا�ؤها يف ح�ساب مقابل �ضمن حقوق
امل�ساهمني .عند �إعادة �إ�صدار �أ�سهم اخلزينة هذه يتم �إدراج الأرباح يف ح�ساب منف�صل غري قابل للتوزيع �ضمن حقوق امل�ساهمني "�إحتياطي �أ�سهم اخلزينة"،
كما يتم حتميل �أية خ�سائر حمققة على نف�س احل�ساب يف حدود الر�صيد الدائن �أما الفرق يف اخل�سائر فيحمل على ح�ساب الأرباح املحتفظ بها �أوالً ثم
االحتياطي االختياري واالحتياطي القانوين .و�إذا مت حتقيق �أرباح الحقة من بيع �أ�سهم اخلزينة فيدرج يف ح�ساب االحتياطيات �أوالً ثم الأرباح املحتفظ بها
مببالغ تطابق اخل�سائر ال�سابقة املحملة على هذه احل�سابات والفرق يدرج يف ح�ساب احتياطي �أ�سهم اخلزينة .ال يتم توزيع �أرباح نقدية على هذه الأ�سهم.
�إن �إ�صدار �أ�سهم املنحة يزيد من عدد �أ�سهم اخلزينة وفقاً لن�سبة التوزيعات وتخف�ض متو�سط التكلفة لل�سهم الواحد دون �أن ت�ؤثر على �إجمايل تكلفة �أ�سهم اخلزينة.
�إن جزء من االحتياطيات املكونة �أو املخ�ص�صة والأرباح املحتفظ بها التي تعادل تكلفة �أ�سهم اخلزينة ال ميكن توزيعه خالل فرتة احليازة.
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
ت�سجل املطلوبات للمبالغ التي �ستدفع يف امل�ستقبل لقاء ب�ضاعة �أو خدمات مت ت�سلمها �سواء �صدرت بها فواتري من قبل املورد �أو مل ت�صدر.
ودائع تبادلية
تدخل ال�شركة يف اتفاقيات ودائع تبادلية مع م�ؤ�س�سات مالية .يتم املحا�سبة عن هذه املعامالت كودائع تبادلية وت�سجل يف امليزانية العمومية وبيان الدخل
بال�صايف .حتت�سب احل�صة يف الربح �أو اخل�سارة على هذه املبالغ وتطف�أ يف بيان الدخل على �أ�سا�س العائد الفعلي.
التغطية وحما�سبة التغطية
ت�ستخدم ال�شركة الأم الأدوات املالية لإدارة تعر�ض قيمتها العادلة ملخاطر التقلبات يف �أ�سعار حتويل العمالت الأجنبية يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع.
فيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها �شروط حما�سبة التغطية ،ف�إن �أي ربح �أو خ�سارة من �إعادة قيا�س �أداة التغطية وفقاً للقيمة العادلة فيتم
قيدها مبا�شرة يف بيان الدخل .يعدل �أي ربح �أو خ�سارة على البند املغطى الذي يتعلق باملخاطر املغطاة مقابل القيمة الدفرتية للبند املغطى وتقيد يف بيان
الدخل.
يتوقف ا�ستخدام حما�سبة التغطية عندما تكون الأداة املغطاة قد انتهت مدتها �أو مت بيعها� ،أو �إلغا�ؤها �أو ممار�ستها� ،أو مل تعد م�ؤهلة ملحا�سبة التغطية.
العمالت الأجنبية
يجري قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية بالدينار الكويتي وفقاً لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة ،كما حتول املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت
الأجنبية �إىل الدينار الكويتي وفقاً لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ امليزانية العمومية ،وت�ؤخذ جميع الفروق الناجتة من حتويل العمـالت الأجنبية �إىل بيان
الدخل املجمع.
املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة حتول �إىل الدينار الكويتي وفقاً لأ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ال�سائدة يف تاريخ
حتديد قيمتها .ويف حالة املوجودات واملطلوبات غري النقدية التي يتحقق التغري يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف حقوق امللكية ،ف�إن فروق �أ�سعار ال�صرف الأجنبي تتحقق
مبا�شرة يف حقوق امللكية ،وبالن�سبة للموجودات غري النقدية التي يتم �إدراج التغري يف قيمتها العادلة يف بيان الدخل املجمع ،يتم ت�سجيلها يف بيان الدخل املجمع.
يتم حتويل املوجودات مت�ضمنة ال�شهرة واملطلوبات النقدية وغري النقدية لل�شركات الأجنبية �إىل الدينار الكويتي وفقاً لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ امليزانية
العمومية .يتم حتويل نتائج الأعمال لتلك العمليات �إىل الدينار الكويتي مبتو�سط �أ�سعار ال�صرف لفرتة عمليات ال�شركة التابعة ،ويتم �إدراج الفروق الناجتة عن
التحويل يف بند منف�صل �ضمن حقوق امللكية (�إحتياطي ترجمة عمالت �أجنبية) حتى تاريخ بيع امل�ؤ�س�سة .كما يف � 30أبريل  ،2008ف�إن فرق حتويل العمالت الأجنبية
الناجت عن ترجمة امليزانية العمومية وبيان الدخل للمن�ش�أة الأجنبية لي�س جوهرياً.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

الأحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة
�إن �إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة و�ضع �أحكام وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات
واملطلوبات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات املالية املجمعة وكذلك املبالغ املدرجة للإيرادات وامل�صروفات خالل الفرتة املالية ،وقد
تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .وقد ا�ستخدمت املجموعة هذه الأحكام والتقديرات – على �سبيل املثال ال احل�صر  -يف حتديد خم�ص�صات انخفا�ض
القيمة وتقييم اال�ستثمارات غري امل�سعرة.

ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية
يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ش�أن حيازة موجودات مالية �سواء كان يجب ت�صنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �أو متاحة للبيع.
تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إذا مت حيازة هذه املوجودات ب�صفة �أ�سا�سية لغر�ض حتقيق ربح على
املدى الق�صري.
�إن ت�صنيف اال�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه اال�ستثمارات ،عندما يكون لال�ستثمارات قيمة
عادلة متاحة وتكون التغريات يف القيمة العادلة مدرجة كجزء من الربح �أو اخل�سارة يف ح�سابات الإدارة ،ف�إنها ت�صنف كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل .يتم ت�صنيف كافة اال�ستثمارات الأخرى كمتاحة للبيع.

انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات
تقوم ال�شركة مبعاملة اال�ستثمارات املتاحة للبيع كا�ستثمارات انخف�ضت قيمتها �إذا كان هناك انخفا�ض كبري �أو متوا�صل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها �أو
عند توافر دليل مادي �آخر على وجود انخفا�ض يف القيمة� .إن عملية حتديد االنخفا�ض «الكبري» �أو «املتوا�صل» تتطلب اتخاذ �أحكام هامة.
انخفا�ض قيمة الذمم املدينة
يتم عمل تقدير املبلغ املمكن حت�صيله من الأر�صدة التجارية املدينة عندما يعد حت�صيل كافة املبالغ بالكامل �أمراً غري ممكناً .وبالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ
اجلوهرية ،يتم عمل هذا التقدير على �أ�سا�س �إفرادي .يتم ب�صورة جممعة تقييم املبالغ غري اجلوهرية والتي م ّر تاريخ ا�ستحقاقها دون حت�صيلها ويتم تطبيق
خم�ص�ص لها ح�سب طول فرتة الت�أخري ا�ستناداً �إىل معدالت اال�سرتداد التاريخية.
�إنخفا�ض قيمة ال�شهرة
تقوم املجموعة على الأقل مرة واحدة �سنوياً بتحديد ما �إذا كانت ال�شهرة قد انخف�ضت قيمتها .ويتطلب ذلك تقدير للقيمة �أثناء اال�ستخدام لوحدات �إنتاج النقد
التي تتوزع عليها ال�شهرة .كما �أن تقدير القيمة عند اال�ستخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من وحدة �إنتاج النقد وكذلك
اختيار معدل اخل�صم املنا�سب الحت�ساب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
تقييم اال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة
ي�ستند تقييم اال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة عاد ًة �إىل واحدة مما يلي:
• معامالت حديثة يف ال�سوق ب�شروط جتارية بحتة.
• القيمة العادلة احلالية ال�ستثمار �آخر مماثل �إىل حد كبري.
• التدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة باملعدالت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�سمات خماطر مماثلة.
• مناذج تقييم �أخرى.
انخفا�ض قيمة الب�ضاعة
تدرج الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل .عندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية �أو متقادمة يتم عمل تقدير ل�صايف قيمتها املمكن حتقيقها.
يتم عمل هذا التقدير بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية على �أ�سا�س �إفرادي .يتم تقييم املبالغ غري اجلوهرية ب�صورة منف�صلة ،ولكن قدمية �أو متقادمة،
وذلك ب�صورة جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص تبعاً لنوع الب�ضاعة ودرجة القدم �أو التقادم ا�ستناداً �إىل �أ�سعار البيع التاريخية.
الأحداث املحتملة
ال يتم �إدراج املطلوبات املحتملة �ضمن البيانات املاليـة املجمعة بل يتم الإف�صاح عنها �إال عندما يكـون احتمال حتقق خ�سائر اقت�صادية م�ستبعداً.
ال يتـم �إدراج املوجودات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�صاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�صادية مرجحاً.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

معلومات القطاعات
�إن القطاع هو جزء مميز من املجموعة والذي ي�ضطلع بتقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) �أو يقدم منتجات وخدمات �ضمن بيئة اقت�صادية حمددة
(قطاع جغرايف) ويتعر�ض ملخاطر ومزايا خمتلفة عن غريه من القطاعات الأخرى.

� )3إيرادات توزيعات �أرباح
تت�ضمن �إيرادات توزيعات الأرباح لل�سنة توزيعات �أرباح م�ستلمة مببلغ  16,519,770دينار كويتي ( 13,265,100 :2007دينار كويتي) من ا�ستثمار ال�شركة
يف �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات �ش .م.ك( .مقفلة).

� )4صايف �إيرادات ا�ستثمارات

2008

ربح حمقق من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ربح حمقق من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع (�أخرى)
�إيرادات �أخرى متعلقة باال�ستثمار

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

7,379,631
3,143,471
21,224,926
843,569

17,605,645
6,763,968
5,771,549
335,549

32,591,597

30,476,711

 )5ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة
حتت�سب ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة بتق�سيم ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم على املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة بعد
التعديل ب�أ�سهم اخلزينة كما يلي:
2008

2007

الربحية:
ربح ال�سنة اخلا�ص مب�ساهمي ال�شركة الأم

دينار كويتي

دينار كويتي

52,629,580

40,632,639

الأ�سهم القائمة:
يف بدية ال�سنة
املتو�سط املوزون لعدد �أ�سهم اخلزينة
املتو�سط املوزون لعدد الأ�سهم القائمة

462,000,000
()1,544,739
460,455,261

462,000,000
()1,544,739
460,455,261

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة

 114.30فل�س

 88.24فل�س

لقد مت �إعادة �إدراج ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخففة لل�سنة ال�سابقة ب�أ�سهم املنحة امل�صدرة بتاريخ  23يونيو �( 2007إي�ضاح .)18

 )6النقد والنقد املعادل
�إن النقد والنقد املعادل لأغرا�ض بيان التدفقات النقدية املجمع يت�ضمن ما يلي:
2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

�أر�صدة لدى البنوك ونقد
معامالت مرابحة وودائع

774,486
17,022,744

418,856
3,087,562

ح�ساب مك�شوف لدى البنك

17,797,230
-

3,506,418
()119,677

17,797,230

3,386,741
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )6النقد والنقد املعادل (تتمة)

يحمل احل�ساب املك�شوف لدى البنك والودائع فائدة مبعدالت جتارية.
يت�ضمن النقد والنقد املعادل �أر�صدة بعمالت �أجنبية مببلغ  8,220,520دينار كويتي ( 3,087,562 :2007دينار كويتي) ب�صورة رئي�سية الدوالر الأمريكي.

ً
مقدما
 )7مدينون ومدفوعات
2008

مدينون جتاريون
�إيرادات م�ستحقة
دفعات مقدماً متعلقة بحيازة �شركة تابعة
مدينون �آخرون

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

4,846,027
1,245,709
330,741

3,416,646
978,227
1,839,723
400,038

6,422,477

6,634,634

�إن الأر�صدة التجارية املدينة ال حتمل فائدة وت�ستحق ال�سداد ب�صفة عامة خالل فرتة � 45إىل  60يوماً .يف � 30أبريل  ،2008تعر�ضت الأر�صدة التجارية
املدينة ذات القيمة الإ�سمية مببلغ  129,420دينار كويتي ( 124,720 :2007دينار كويتي) �إىل االنخفا�ض يف القيمة ومت احت�ساب خم�ص�ص لها بالكامل.
كما يف � 30أبريل ،كان حتليل الأر�صدة التجارية املدينة التي مل تتعر�ض لالنخفا�ض يف القيمة كما يلي:

2008
2007

مت�أخرة ولكن لي�ست منخف�ضة القيمة

�أقل من  30يوماً
دينار كويتي

� 30إىل  60يوماً
دينار كويتي

� 60إىل  90يوماً
دينار كويتي

�أكرث من  120يوماً
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

3,436,817
2,747,470

448,748
314,736

846,254
354,440

114,208
-

4,846,027
3,416,646

من املتوقع ،ا�ستناداً �إىل اخلربات ال�سابقة� ،أن يتم ا�سرتداد الأر�صدة التجارية املدينة غري منخف�ضة القيمة بالكامل .مل تعتاد املجموعة احل�صول على
�ضمانات على الأر�صدة املدينة وبالتايل ف�إن الأر�صدة املدينة غري مكفولة ب�ضمان.

 )8ب�ضاعة
2008

ب�ضاعة يف الطريق
مواد خام
�أعمال قيد التنفيذ
ب�ضاعة جاهزة
ب�ضاعة بغر�ض البيع

28

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

447,223
1,270,311
62,109
745,351
-

306,384
1,062,241
37,791
167,614
413,054

2,524,994

1,987,084
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

� )9إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
2008

�إ�ستثمارات م�سعرة

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

46,982,863

43,229,106

متثل الإ�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إ�ستثمارات يف �أوراق مالية م�سعرة يف �أ�سواق مالية منظمة.

� )10إ�ستثمارات متاحة للبيع (�إيكويت)
مت حتديد القيمة العادلة للح�صة بن�سبة  % 9يف حقوق ملكية �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات �ش .م.ك( .مقفلة) مببلغ  131,500,000دينار كويتي
( 125,565,000 :2007دينار كويتي) من قبل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الأم با�ستخدام طريقة تقييم منا�سبة ا�ستناداً �إىل �آخر معلومات متاحة
للنتائج والتوقعات امل�ستقبلية ل�شركة �إيكويت للبرتوكيماويات �ش .م.ك( .مقفلة) .نتيجة لهذا الإجراء ،مت قيد �أرباح غري حمققة مببلغ  5,935,000دينار
كويتي ( 15,000,000 :2007دينار كويتي) يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة املحققة مبا�شر ًة يف حقوق امللكية.

� )11إ�ستثمارات متاحة للبيع (�أخرى)
2008

�إ�ستثمارات م�سعرة
�إ�ستثمارات غري م�سعرة

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

41,167,046

40,031,625

129,382,312

83,410,949

170,549,358

123,442,574

يف � 30أبريل � 2008أدرجت بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ  39,631,421دينار كويتي ( 22,767,451 :2007دينار كويتي) بالتكلفة وذلك
ب�سبب عدم توفر �أ�سعار �سوق معلنة �أو قيا�س �آخر موثوق منه للقيمة العادلة لال�ستثمارات� .إن بع�ض الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ ال �شيئ
( 490,250 :2007دينار كويتي) لها خيار التحويل �إىل حقوق ملكية� .أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة لي�سوا على دراية ب�أية ظروف ت�شري �إىل االنخفا�ض
يف قيمة هذه اال�ستثمارات كما يف � 30أبريل .2008
�إن بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع ب��ال��دوالر الأمريكي واجلنيه الإ�سرتليني وال��ي��ورو وال�ين الياباين بقيمة دفرتية  86,795,023دينار كويتي
( 28,794,975 :2007دينار كويتي) مت تخ�صي�صها على �أنها بنود مغطاة يف �أدوات تغطية القيمة العادلة مع املبالغ املقرت�ضة من �أحد البنوك مبوجب �إتفاقيات
ودائع تبادلية (�إي�ضاح � .)13إن تغريات القيمة العادلة املتعلقة بتقلبات العمالت الأجنبية يف هذه اال�ستثمارات قد مت تعديلها يف بيان الدخل املجمع.

� )12إ�ستثمارات يف �شركات زميلة
لدى املجموعة الإ�ستثمارات التالية يف �شركات زميلة:
بلد الت�أ�سي�س
�شركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�ضة �ش .م.ك( .مقفلة)
�شركة زيوت الطعام (دبي) ذ .م .م

ال�شركة الكويتية القطرية العاملية العقارية �ش .م.ك.

الكويت
الإمارات العربية املتحدة
الكويت

ن�سبة امللكية

2008

2007

% 20
% 50

% 20
% 20
% 50

تعمل �شركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�ضة �ش .م.ك( .مقفلة) يف العديد من �أنواع اال�ستثمارات ال�صناعية� .أما ال�شركة الكويتية القطرية العاملية
العقارية �ش.م.ك .فتعمل يف جمال العقارات حيث �أنه مت ا�ستدعاء ودفع ن�سبة  % 50من ر�أ�س املال حتى تاريخه.
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 )12ا�ستثمارات يف �شركات زميلة

(تتمة)

�إن احلركة يف القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف �شركات زميلة خالل ال�سنة هي كما يلي:
2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

يف بداية ال�سنة
ح�صة يف النتائج
فروق حتويل عمالت �أجنبية
توزيعات �أرباح م�ستلمة
ح�صة يف احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة

9,892,992
3,265,897
()900,000
1,284,864

10,037,994
437,006
()8,579
()360,000
()213,429

يف � 30أبريل

13,543,753

9,892,992

�إن احل�صة يف نتائج ال�شركات الزميلة ت�ستند �إىل ح�سابات الإدارة يف هذه ال�شركات كما يف  31دي�سمرب  2007و 31مار�س  2008لل�شركة الكويتية القطرية
العاملية العقارية �ش .م.ك( .مقفلة) و�شركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�ضة �ش .م.ك( .مقفلة) على التوايل .ويرى �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الأم �أن
الأرباح املدرجة يف ح�سابات الإدارة لن تختلف ب�صورة جوهرية �إذا مت مراجعة ح�سابات الإدارة هذه من قبل مدققي هذه ال�شركات.
�إن القيمة الدفرتية لال�ستثمار يف �شركات زميلة ال تت�ضمن �أي �شهرة.
�إن القيمة الدفرتية لكل �شركة زميلة هي كما يلي:
2008

�شركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�ضة �ش .م.ك( .مقفلة)

ال�شركة الكويتية القطرية العاملية العقارية �ش .م.ك.

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

10,933,960

7,304,764

2,609,793

2,588,228

13,543,753

9,892,992

يو�ضح اجلدول التايل املعلومات املالية املوجزة ال�ستثمارات املجموعة يف �شركات زميلة:
2008

2007

ح�صة يف موجودات ومطلوبات �شركات زميلة:
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
�صايف املوجودات

دينار كويتي

دينار كويتي

6,332,212
11,730,456
()200,104
()4,318,811
13,543,753

8,103,212
11,817,751
()5,181,862
()4,846,109
9,892,992

ح�صة من نتائج �شركات زميلة:
الإيرادات

4,330,864

768,801

الأرباح

3,265,897

437,006

قامت ال�شركة الأم خالل ال�سنة ببيع  % 7من ح�صتها البالغة  % 20يف �شركة زيوت الطعام (دبي) ( )Edible Oil Company Dubaiوقد نتج عن
ذلك �صايف �أرباح مببلغ  444,938دينار كويتي� .إن القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة كما يف تاريخ البيع اجلزئي هي ال �شيء� .إن ح�صة امللكية املتبقية
بن�سبة  % 13يف �شركة زيوت الطعام (دبي) والبالغة ال �شيء قد مت حتويلها �إىل ا�ستثمارات متاحة للبيع (�أخرى) ومت املحا�سبة عنها وفقاً ملعيار املحا�سبة
الدويل  39من تاريخ توقف يف �شركة زيوت الطعام (دبي) عن �أن تكون �شركة زميلة نتيجة فقد الت�أثري امللمو�س عليها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،قامت ال�شركة
الأم بتخ�صي�ص مبلغ  800,000دينار كويتي للوفاء بااللتزامات املالية ل�شركة زيوت الطعام (دبي).
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 )13ودائع تبادلية
�أبرمت ال�شركة الأم خالل ال�سنة املنتهية يف � 30أبريل  2008اتفاقيات ودائع تبادلية مع بنك �أجنبي ومبوجبها قامت ال�شركة الأم ب�إيداع مبلغ بالدوالر الأمريكي
مبا يعادل  35,497,700دينار كويتي (� 30أبريل  22,591,920 :2007دينار كويتي) واقرت�ضت مبالغ باجلنيه الإ�سرتليني واليورو والني الياباين مبا يعادل
 34,895,810دينار كويتي (� 30أبريل  22,010,080 :2007دينار كويتي) مع الإتفاق على عك�س هذه املبالغ يف  28مار�س  2012و 9يناير .2013
�أبرمت ال�شركة الأم خالل ال�سنة ال�سابقة �إتفاقيات ودائع تبادلية مع بنك حملي ومبوجبها قامت ال�شركة الأم ب�إيداع مبلغ بالدوالر الأمريكي مبا يعادل ال �شيء

(� 30أبريل  6,516,900 :2007دينار كويتي) واقرت�ضت مبالغ باجلنيه الإ�سرتليني واليورو والني الياباين مبا يعادل ال �شيء (� 30أبريل 6,784,895 :2007
دينار كويتي) مع االتفاق على عك�س هذه املبالغ يف � 12أبريل  .2011وقد مت ت�سوية هذه الودائع التبادلية يف  9يناير .2008

تتمثل هذه املعامالت فيما يلي:
2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

ودائع لدى البنك
م�ستحق للبنوك

35,497,700
()34,895,810

29,108,820
()28,794,975

مدرجة يف امليزانية العمومية املجمعة

601,890

313,845

�إن القرو�ض بالعمالت الأجنبية واملتمثلة يف القرو�ض باجلنيه الإ�سرتليني والدوالر الأمريكي والني الياباين واليورو مت تخ�صي�صهم ك�أدوات تغطية للقيمة
العادلة لإدارة خماطر التعر�ض للتقلبات يف �أ�سعار العمالت الأجنبية لبع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع (�أخرى) (�إي�ضاح .)11

 )14عقارات و�آالت ومعدات
مباين
دينار كويتي

�آالت
ومعدات
دينار كويتي

�أثاث
ومعدات
مكتبية
دينار كويتي

�سيارات
دينار كويتي

-

2,134,482

2,445,245

88,554

35,931

2,000,000

�أر�ض
دينار كويتي

�أعمال
ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

358,644

5,062,856

الر�صيد يف  1مايو ،2007
بال�صايف بعد اال�ستهالك املرتاكم
696,100
حيازة �شركة تابعة
1,097,000
الإ�ضافات
90,629 2,000,000
�إعادة التقييم
املحول من �أعمال قيد التنفيذ
امل�ستبعدات
()126,240
اال�ستهالك

()727,750

-

-

-

1,362,879

298,778

-

-

()298,778

-

()69,991

-

()38,375

-

()108,366

()299,986

()21,271

()11,806

-

()459,303

3,891,971

2,926,603

114,089

35,275

1,557,529

الر�صيد يف � 30أبريل 2008

1,135,658

18,223

7,289

-

1,857,270

144,649

28,583

42,236

1,497,663

2,810,131

10,525,467

عقارات و�آالت ومعدات
بالتكلفة
اال�ستهالك املرتاكم

�صايف القيمة الدفرتية يف
� 30أبريل 2008

2,000,000
2,000,000

5,156,983

6,534,385

448,809

133,570

1,557,529

15,831,276

()1,265,012

()3,607,782

()334,720

()98,295

-

()5,305,809

3,891,971

2,926,603

114,089

35,275

1,557,529

10,525,467
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 )14عقارات و�آالت ومعدات (تتمة)

قامت �إحدى ال�شركات التابعة لل�شركة الأم بتطبيق املعاجلة البديلة امل�سموح بها وفقاً ملعيار املحا�سبة الدويل  16حيث تقوم مبوجب هذه املعاجلة ب�إعادة
تقييم �أرا�ضيها خالل ال�سنة .مت �إجراء �إعادة التقييم من قبل مقيم م�ستقل وقد نتج عن ذلك فائ�ض �إعادة تقييم مت �إدراجه مبا�شرة �ضمن احتياطي �إعادة
التقييم يف حقوق ملكية امل�ساهمني.
يف  1يوليو  ،2007مت �إعادة تقييم الأرا�ضي واملباين والآالت واملعدات لإحدى ال�شركات التابعة لل�شركة الأم من قبل مقيمي عقارات مهنيني وم�ستقلني
ا�ستناداً �إىل القيم ال�سوقية املتداولة كما مت �أعادة تقييم الآالت واملعدات على �أ�سا�س تكلفة اال�ستبدال من قبل ا�ست�شاري م�ستقل.
يت�ضمن اال�ستهالك القيمة املحملة على تكلفة املبيعات مببلغ  317,523دينار كويتي ( 285,328 :2007دينار كويتي) ومبلغ  2,562دينار كويتي (2,337 :2007
دينار كويتي) حممل على الب�ضاعة� .إن الر�صيد مببلغ  139,218دينار كويتي ( 1,330,618 :2007دينار كويتي) مدرج �ضمن امل�صروفات العمومية والإدارية.

 )15ال�شهرة وحيازة �شركة تابعة
فيما يلي تفا�صيل احلركة يف ال�شهرة:
2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

يف بداية ال�سنة
عند حيازة �شركة العليان العربية للتغليف ذ.م.م

1,716,802
857,715

1,716,802
-

كما يف � 30أبريل

2,574,517

1,716,802

قامت ال�شركة الأم خالل ال�سنة بحيازة ح�صة بن�سبة  % 60يف �شركة العليان العربية للتغليف ذ.م.م وهي �شركة م�سجلة ومت ت�أ�سي�سها باململكة العربية
ال�سعودية وذلك مببلغ �إجمايل وقدره  1,832,820دينار كويتي مما نتج عنه �شهرة مببلغ  857,715دينار كويتي.
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة لل�شركة كما يف تاريخ احليازة هي كما يلي:
دينار كويتي
موجودات غري متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة

1,857,269
984,403
()920,759
()295,738

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
حقوق الأقلية

1,625,175
()650,070

ال�شهرة الناجتة عن احليازة

975,105
857,715

�إجمايل مقابل ال�شراء
ناق�صاً :النقد والنقد املعادل الذي مت حيازته

1,832,820
()111,710

النقد الناجت من احليازة

1,721,110

32

�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك .وال�شركات التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )16دائنون وم�صروفات م�ستحقة
2008

دائنون
م�صروفات م�ستحقة على ت�سهيالت ائتمانية
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�ضريبة دعم العمالة الوطنية
زكاة
دائنون �آخرون

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

3,017,879
995,388
459,894
100,000
1,342,555
206,056
5,313,177

2,610,916
742,218
365,734
75,000
1,014,791
1,755,412

11,434,949

6,564,071

 )17قرو�ض حمددة الأجل
2008

�إن القر�ض م�ضمون مقابل عقار و�آالت ومعدات ،وقد مت اقرتا�ضه من م�ؤ�س�سة مالية حملية
لتمويل �إن�شاء م�صنع �إحدى ال�شركات التابعة .وقد مت �سداده يف �أغ�سط�س .2007
�إن القر�ض غري م�ضمون وي�ستحق ال�سداد على � 4أق�ساط �سنوية اعتباراً من  15يوليو .2005

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

-

180,000

375,000

750,000

�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 5أق�ساط �سنوية
مت�ساوية اعتباراً من  27دي�سمرب .2006
�إن القر�ض غري م�ضمون باليورو وي�ستحق ال�سداد على � 5أق�ساط �سنوية مت�ساوية
اعتباراً من  27دي�سمرب .2006
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 7أق�ساط ن�صف �سنوية
مت�ساوية اعتباراً من  18يناير .2007
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 5أق�ساط �سنوية
مت�ساوية اعتباراً من  10نوفمرب .2006
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 7أق�ساط ن�صف �سنوية
مت�ساوية اعتباراً من  5يوليو .2007
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 5أق�ساط �سنوية
مت�ساوية اعتباراً من  27دي�سمرب .2006
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 6أق�ساط ن�صف �سنوية
مت�ساوية اعتباراً من  15فرباير .2007
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 8أق�ساط ن�صف
�سنوية مت�ساوية اعتباراً من  21مار�س .2008
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 5أق�ساط �سنوية
مت�ساوية اعتباراً من  26مار�س .2008
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 9أق�ساط ن�صف �سنوية
مت�ساوية اعتباراً من � 15سبتمرب .2008
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد على � 8أق�ساط ن�صف
�سنوية مت�ساوية اعتباراً من  15نوفمرب .2008
�إن القر�ض غري م�ضمون بالدوالر الأمريكي وي�ستحق ال�سداد يف  15نوفمرب .2010

3,042,660

4,402,528

1,248,165

1,581,860

1,143,857

1,861,971

1,367,671

1,978,929

1,143,825

1,737,840

2,402,100

3,475,680

4,003,500

7,241,000

11,676,875

14,482,000

6,405,600

8,689,200

6,672,500

-

26,690,000

-

9,875,300

-

قرو�ض مدورة �أخرى

35,766,714

29,212,328

111,813,767

75,593,336

�إن القرو�ض املدورة الأخرى غري م�ضمونة وت�ستحق خالل �سنة واحدة.

33

�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك .وال�شركات التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )17قرو�ض حمددة الأجل (تتمة)

�إن القرو�ض بالعمالت الأجنبية هي كما يلي:
يورو
ريال عماين
دوالر �أمريكي

2008

2007

1,248,165
2,781,348
107,409,254

1,581,860
1,373,976
65,477,162

111,438,767

68,432,998

حتمل القرو�ض حمددة الأجل املذكورة �أعاله فائدة مبعدالت جتارية.

 )18ر�أ�س املال

امل�صرح به
2008

�أ�سهم بقيمة  100فل�س لكل �سهم

2007

امل�صدر واملدفوع بالكامل
2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

46,200,000

42,000,000

46,200,000

42,000,000

يف  23يونيو  ،2007اعتمدت اجلمعية العمومية ال�سنوية مل�ساهمي ال�شركة الأم زيادة ر�أ�س املال من  42,000,000دينار كويتي �إىل  46,200,000دينار
كويتي من خالل �إ�صدار � 42,000,000أ�سهم منحة بقيمة  100فل�س لكل منها .وكذلك اعتمدت اجلمعية العمومية ال�سنوية توزيعات �أرباح نقدية بقيمة 50
فل�س لكل �سهم مببلغ  20,929,785دينار كويتي.

� )19أ�سهم خزينة
2008

2007

عدد �أ�سهم اخلزينة

1,544,739

1,544,739

ن�سبة الأ�سهم امل�صدرة

% 0.33

% 0.33

القيمة ال�سوقية بالدينار الكويتي

2,008,161

1,328,476

التكلفة بالدينار الكويتي

457,100

457,100

 )20االحتياطيات
�أ) الإحتياطي القانوين
وفقاً لقانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،مت حتويل  % 10من ربح ال�سنة قبل الزكاة و ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة
دعم العمالة الوطنية ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل الإحتياطي القانوين .يجوز لل�شركة �أن تقرر وقف هذا التحويل ال�سنوي عندما ي�صل ر�صيد
الإحتياطي القانوين �إىل  % 50من ر�أ�س املال املدفوع� .إن الإحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع با�ستثناء بع�ض الظروف املن�صو�ص علها يف القانون.
�إن توزيع الإحتياطي حتى ما يعادل ن�سبة  % 50من ر�أ�س املال املدفوع حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع �أرباح ال تزيد عن  % 5من ر�أ�س املال املدفوع يف ال�سنوات
التي ال ت�سمح فيها الأرباح املرتاكمة بت�أمني هذا احلد.
ب) الإحتياطي االختياري
وفقاً للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الأم ،مت حتويل  % 10من ربح ال�سنة قبل الزكاة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ومكاف�أة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة �إىل الإحتياطي االختياري .ال توجد �أية قيود على توزيع الإحتياطي الإختياري.
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 )21توزيعات �أرباح مقرتحة
�إقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية مببلغ  0.070دينار كويتي لكل �سهم ( 0.050 :2007دينار كويتي لكل �سهم) لكل �سهم (بعد ا�ستبعاد �أ�سهم
اخلزانة) جمموعها  32,231,868دينار كويتي ( 20,929,785 :2007دينار كويتي) و�أ�سهم منحة بن�سبة  )% 10 :2007( % 5من ر�أ�س املال املدفوع،
ويخ�ضع هذا االقرتاح ملوافقة اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني� .إن توزيعات الأرباح النقدية املقرتحة و�أ�سهم املنحة مل يتم ت�سجيلها كمطلوبات يف
� 30أبريل .2008

 )22معلومات قطاعية
لأغرا�ض الإدارة ،تنتظم �أن�شطة املجموعة يف قطاعني رئي�سيني للأعمال .لي�س لدى املجموعة معامالت جوهرية فيما بني القطاعني .فيما يلي الأن�شطة
واخلدمات الرئي�سية حتت هذين القطاعني:
الإ�ستثمارات�	:إ�ستثمار �أموال املجموعة يف ال�صناعات البرتوكيماوية (�شركة ايكويت للبرتوكيماويات وال�شركة الكويتية للأولفينات) والقطاع
ال�صناعي واملرافق واخلدمات والقطاعات الأخرى املتعلقة بذلك ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة متطلبات ال�سيولة لدى املجموعة.
الت�صنيع والتجارة :ت�صنيع الب�ضائع وتقدمي اخلدمات.
تتمثل �أن�شطة الت�صنيع والتجارة يف �أن�شطة ال�شركات التابعة� :شركة بوبيان لل�صناعات البال�ستيكية ذ.م.م .وال�شركة الوطنية لإدارة النفايات �ش .م.ك( .مقفلة) و�شركة
العليان العربية للتغليف ذ.م .م و �شركة منى نور لل�صناعة والتجارة ذ .م .م .وتتمثل �أن�شطة ال�شركة الأم يف الأن�شطة اال�ستثمارية.
اال�ستثمارات
2008

2007

الت�صنيع والتجارة
2008

2007

املجموع
2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

�إيرادات القطاعات

62,591,696

48,042,001

16,980,703

11,067,680

79,572,399

59,109,681

ربح القطاعات

51,379,539

40,475,196

1,250,041

157,443

52,629,580

40,632,639

املوجودات

385,225,333

310,346,297

17,797,216

10,885,337

403,022,549

321,231,634

املطلوبات

117,331,339

79,241,617

7,557,688

4,683,262

124,889,027

83,924,879

�إنفاق ر�أ�س املال

68,228,337

68,108,006

1,571,311

477,040

69,799,648

68,585,046

الإ�ستهالك

21,888

22,187

437,415

1,596,096

459,303

1,618,283
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 )22معلومات قطاعية

(تتمة)

معلومات القطاعات الثانوية
�إن موجودات قطاعات املجموعة يف خمتلف املناطق اجلغرافية كالتايل:
2008

الكويت
دينار كويتي

2007

دول جمل�س التعاون
اخلليجي وباقي دول
املجموع
ال�شرق الأو�سط
دينار كويتي
دينار كويتي

الكويت
دينار كويتي

دول جمل�س التعاون
اخلليجي وباقي دول
املجموع
ال�شرق الأو�سط
دينار كويتي
دينار كويتي

�إيرادات الت�شغيل القطاعية

46,146,737

33,425,662

79,572,399

42,791,144

16,318,537

59,109,681

موجودات القطاع

237,462,533

165,560,016

403,022,549

259,092,101

62,139,533

321,231,634

 )23م�صروفات عمومية و�إدارية
تت�ضمن امل�صروفات العمومية والإدارية تكاليف موظفني مببلغ  3,231,085دينار كويتي ( 975,000 :2007دينار كويتي) وخم�ص�ص �ضمان مببلغ 800,000
دينار كويتي ( :2007ال �شيئ) وا�ستهالك مببلغ  139,218دينار كويتي ( 1,330,617 :2007دينار كويتي) وانخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ
ال �شيئ ( 488,688 :2007دينار كويتي) وم�صروفات �إدارية �أخرى مببلغ  163,812دينار كويتي ( 1,382,969 :2007دينار كويتي).

 )24معامالت مع �أطراف ذات عالقة
متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع �أطراف ذات عالقة� ،أي مع ال�شركات الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا
للمجموعة و�شركات ي�سيطرون عليها �أو ميار�سون عليها �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثرياً ملمو�ساً� .إن �سيا�سات ت�سعري و�شروط املعامالت يتم املوافقة عليها من
قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم.
�إن املعامالت مع �أطراف ذات عالقة املت�ضمنة يف بيان الدخل املجمع هي كما يلي:

املبيعات
�إيرادات متنوعة

�شركات زميلة

م�ساهمني
رئي�سيني

�أطراف �أخرى
ذات عالقة

دينار كويتي

2008

دينار كويتي

30,000

-

1,066,572
-

1,066,572
30,000

980,873
37,346

2007

�إن الأر�صدة مع �أطراف ذات عالقة املت�ضمنة يف امليزانية العمومية املجمعة هي كما يلي:

مدينون ومدفوعات ومقدماً

�شركات زميلة

م�ساهمني
رئي�سيني

�أطراف �أخرى
ذات عالقة

دينار كويتي

2008

دينار كويتي

-

4,430

188,451

192,881

178,550
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 )24معامالت مع �أطراف ذات عالقة (تتمة)

مكاف�آت موظفي الإدارة العليا
�إن مكاف�آت موظفي الإدارة العليا خالل ال�سنة كانت كما يلي:
2008

مزايا ق�صرية الأجل
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

84,000
4,038

156,000
4,038

88,038

160,038

مل يتم تخ�صي�ص امل�صروفات امل�ستحقة لل�سنة احلالية فيما يتعلق باحلوافز وبالتايل ف�إن املبالغ املتعلقة مبكاف�آت موظفي الإدارة العليا لل�سنة احلالية ال ميكن
حتديدها بعد.

� )25إدارة املخاطر
�إن املخاطر الرئي�سية التي تتعر�ض لها موجودات ومطلوبات املجموعة والطرق الأ�سا�سية لإدارة تلك املخاطر هي كما يلي:
خماطر �أ�سعار الفائدة
تنتج خماطر �أ�سعار الفائدة من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على الأرباح امل�ستقبلية �أو على قيمة الأدوات املالية .تتعر�ض املجموعة ملخاطر �أ�سعار
الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل فائدة (وهي ب�صورة رئي�سية النقد والنقد املعادل والقرو�ض حمددة الأجل) .تتفاو�ض املجموعة على �أ�سعار
الفائدة وحت�صل معدالت جتارية للقرو�ض حمددة الأجل.
�إن ح�سا�سية بيان الدخل املجمع متثل ت�أثري التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة على ربح املجموعة قبل الزكاة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ومكاف�أة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة و� zضريبة دعم العمالة الوطنية ا�ستناداً �إىل املوجودات واملطلوبات املالية ذات املعدالت املتغرية املحتفظ بها كما يف � 30أبريل  2008و.2007
وال يوجد ت�أثري على حقوق امللكية.
يبني اجلدول التايل ح�سا�سية بيان الدخل املجمع للتغريات املحتملة املعقولة يف �أ�سعار الفائدة ،مع االحتفاظ بثبات جميع املتغريات الأخرى:

2008

الزيادة يف النقاط الأ�سا�سية

الت�أثري على �أرباح ال�سنة قبل مكاف�أة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والزكاة وح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية
دينار كويتي

دينار كويتي

25+

279,534

دينار كويتي

25+

188,983

2007

�إن النق�ص �سوف يكون له ت�أثري معاك�س على ربح ال�سنة.
خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف عدم مقدرة �أحد �أطراف الأداة املالية على الوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سائر مالية.
ت�سعى املجموعة للحد من خماطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالعمالء من خالل و�ضع حدود ائتمانية للعمالء الأفراد ومراقبة الأر�صدة املدينة القائمة.
تقوم �إحدى ال�شركات التابعة لل�شركة الأم ببيع منتجاتها �إىل �شركة �إيكويت وهي طرف ذي عالقة ومتثل �أر�صدتها ن�سبة  % 32من الأر�صدة املدينة القائمة
يف � 30أبريل .)% 39 :2007( 2008
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

� )25إدارة املخاطر

(تتمة)

تركز خماطر احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان
تن�ش�أ الرتكزات عندما ي�شرتك عدد من الأطراف املقابلة يف �أن�شطة مت�شابهة� ،أو يف �أن�شطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية� ،أو عندما يكون لهم �سمات اقت�صادية
متماثلة مما قد يجعل ا�ستعدادهم ملواجهة التزامات تعاقدية يت�أثر ب�شكل مماثل بالتغريات يف الظروف االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو غريها .ت�شري الرتكزات
�إىل احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة نحو التطورات التي ت�ؤثر على قطاع �أعمال بذاته �أو على منطقة جغرافية معينة.
ميكن حتليل �إجمايل تعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان قبل احت�ساب �أي �ضمانات حمتفظ بها �أو التعزيزات االئتمانية ح�سب املنطقة اجلغرافية كما يلي:

الكويت
دينار كويتي

دول اخلليج
و ال�شرق
الأو�سط
دينار كويتي

دول �أخرى
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

كما يف � 30أبريل 2008

النقد والنقد املعادل
مدينون ومدفوعات مقدماً

17,266,423
1,495,041

�إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ودائع تبادلية

33,598,570

كما يف � 30أبريل 2007

4,927,436

2,365,802
601,890

601,890

52,360,034

16,476,734

2,967,692

71,804,460

الكويت
دينار كويتي

دول اخلليج
وال�شرق
الأو�سط
دينار كويتي

دول �أخرى
دينار كويتي

املجموع
دينار كويتي

3,205,185

181,556

-

3,386,741

3,408,689

3,225,945

-

6,634,634

39,392,943

939,763

2,896,400

43,229,106

581,840

313,845

3,478,240

53,564,326

النقد والنقد املعادل
مدينون ومدفوعات مقدماً
�إ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ودائع تبادلية

()267,995

احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان على املوجودات

45,738,822

11,018,491

-

6,422,477
46,982,863

-

احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان على املوجودات

530,807

-

17,797,230

-

-

4,347,264

ميكن حتليل �إجمايل تعر�ض املجموعة ملخاطر الإئتمان ح�سب قطاع الأعمال كما يلي:
2008

جتارة وت�صنيع
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
�أخرى
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2007

دينار كويتي

دينار كويتي

23,749,746
48,054,714
-

9,172,869
17,156,106
27,235,350

71,804,460

53,564,325
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

� )25إدارة املخاطر

(تتمة)

خماطر ال�سيولة
�إن خماطر ال�سيولة هي خماطر مواجهة املجموعة �صعوبات يف توفري الأموال لتلبية التزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية .حتد املجموعة من خماطر ال�سيولة
لديها بوا�سطة الت�أكد من توفر الت�سهيالت البنكية .تتطلب �سيا�سة املجموعة بالن�سبة للبيع دفع املبالغ خالل  60يوماً من تاريخ البيع .ت�سدد الأر�صدة التجارية
الدائنة عاد ًة خالل  90يوماً من تاريخ ال�شراء.

يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص قائمة ا�ستحقاق املطلوبات للمجموعة ا�ستناداً �إىل التزامات ال�سداد التعاقدية غري املخ�صومة.
�إن قائمة ال�سيولة للمطلوبات املالية تعك�س التدفقات النقدية املقدرة التي تت�ضمن مدفوعات الفوائد امل�ستقبلية على مدى �أعمار هذه املطلوبات املالية.
�إن قائمة ال�سيولة للمطلوبات املالية يف � 30أبريل هي كما يلي:

� 30أبريل 2008

خالل
� 3أ�شهر
دينار كويتي

من 3
�إىل � 12شهراً
دينار كويتي

من �سنة
�إىل � 5سنوات
دينار كويتي

الإجمايل
دينار كويتي

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
توزيعات �أرباح م�ستحقة
قرو�ض حمددة الأجل

2,674,542
1,744,181

7,805,019
15,511,498

1,640,311
110,671,804

10,479,561
1,640,311
127,927,483

جمموع املطلوبات

4,418,723

23,316,517

112,312,115

140,047,355

� 30أبريل 2007

خالل
� 3أ�شهر
دينار كويتي

من 3
�إىل � 12شهراً
دينار كويتي

من �سنة
�إىل � 5سنوات
دينار كويتي

الإجمايل
دينار كويتي

دائنون وم�صروفات م�ستحقة
توزيعات �أرباح م�ستحقة
قرو�ض حمددة الأجل

2,175,016
1,089,196

3,122,140
16,676,595

1,767,472
74,315,268

5,297,156
1,767,472
92,081,059

جمموع املطلوبات

3,264,212

19,798,735

76,082,740

99,145,687

خماطر العمالت الأجنبية
�إن خماطر العمالت هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي.

�إن ا�ستثمارات املجموعة هي ب�صورة رئي�سة بالدوالر الأمريكي واليورو والني الياباين واجلنيه الإ�سرتليني .يتم متويل اال�ستثمارات بقرو�ض بعمالت �أجنبية،
وبالتايل ف�إن الإدارة ترى �أنه ال يوجد خماطر كبرية ب�سبب تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .وتعمل الإدارة �أي�ضاً على �إدارة هذه املخاطر ب�إبرام
معامالت تغطية( .راجع �إي�ضاحي  11و.)13

39

�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �ش.م.ك .وال�شركات التابعة

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

� )25إدارة املخاطر

(تتمة)

�إن الت�أثري على الربح قبل الزكاة و ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة (ب�سبب التغري يف القيمة العادلة للموجودات
واملطلوبات النقدية) وعلى حقوق امللكية كنتيجة للتغري يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،مع االحتفاظ بثبات جميع املتغريات الأخرى مبني فيما يلي:
التغري يف �سعر �صرف العمالت الأجنبية بن�سبة % 1

الت�أثري على الربح قبل الزكاة و
ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

الت�أثري على حقوق امللكية
2008

دينار كويتي

-

-

244,400

94,303

38,832

39,613
20,289

-

14,006

-

دينار كويتي

دوالر �أمريكي
يورو
جنية �إ�سرتليني

2007

-

دينار كويتي

2008

2007

دينار كويتي

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم من التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات يف �أ�سهم .تدار خماطر �أ�سعار الأ�سهم من قبل املجموعة من خالل تنويع الإ�ستثمارات
يف القطاعات ال�صناعية املختلفة.
�إن الت�أثري على الربح وحقوق امللكية (نتيجة التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والإ�ستثمارات املتاحة للبيع
كما يف � 30أبريل  )2008نتيجة التغري املحتمل يف م�ؤ�شرات ال�سوق ويف ظل االحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى ،هي كما يلي:
تغري �سعر
الأ�سهم بن�سبة
%

ربح ال�سنة قبل ح�صة م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة
والزكاة ومكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
2008

الإ�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
املجموع

+5

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

2,349,143

2,161,455

+5

-

2,349,143

-

2,161,455

حقوق امللكية
2008

دينار كويتي
-

2007

دينار كويتي
-

2,058,352

2,001,581

2,058,352

2,001,581

�إن النق�ص يف الن�سبة املئوية لأ�سعار الأ�سهم �سوف يكون لها ت�أثري عك�سي علي حقوق امللكية وربح ال�سنة.
خماطر الت�شغيل
�إن خماطر الت�شغيل هي خماطر التعر�ض خل�سائر نتيجة لتعطل الأنظمة �أو اخلط�أ الب�شري �أو الغ�ش �أو الأحداث اخلارجية .عند ف�شل �ضوابط الرقابة يف
الأداء ،ميكن �أن ت�ؤدي خماطر الت�شغيل �إىل ال�ضرر بال�سمعة �أو تداعيات قانونية وتنظيمية �أو تكبد خ�سارة مالية .ال ت�ستطيع املجموعة �أن تتوقع ا�ستبعاد
كافة خماطر الت�شغيل ،ولكنها ت�ستطيع �إدارة هذه املخاطر من خالل �إطار مراقبة وعن طريق مراقبة خماطر الت�شغيل واال�ستجابة لها .تت�ضمن �ضوابط
الرقابة فاعلية عمليات ف�صل الواجبات وحقوق الإطالع والتفوي�ض و�إجراءات الت�سوية وتوعية املوظفني والتقييم.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

� )25إدارة املخاطر

(تتمة)

�إدارة ر�أ�س املال
�إن هدف املجموعة الرئي�سي من �إدارة ر�أ�س املال هو �ضمان املحافظة على معدالت ر�أ�س املال اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وتعظيم القيمة التي
يح�صل عليها امل�ساهم.

تقوم املجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�س املال و�إجراء تعديالت عليه يف �ضوء تغريات الظروف االقت�صادية .مل يتم �إجراء �أي تغريات يف الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو
الإجراءات خالل ال�سنتني املنتهيتني يف � 30أبريل  2008و� 30أبريل .2007
تراقب املجموعة ر�أ�س املال با�ستخدام معدل االقرتا�ض وهو �صايف الدين مق�سوم على �إجمايل ر�أ�س املال .تدرج املجموعة القرو�ض حمددة الأجل و وتوزيعات
الأرباح امل�ستحقة والدائنني وامل�صروفات امل�ستحقة ناق�صاً النقد والنقد املعادل والودائع التبادلية �ضمن �صايف الدين .ميثل �إجمايل ر�أ�س املال حقوق امللكية
اخلا�صة مب�ساهمي ال�شركة الأم.
2008

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

قرو�ض حمددة الأجل
توزيعات �أرباح م�ستحقة
دائنون وم�صروفات م�ستحقة
ناق�صاً :النقد والنقد املعادل
ناق�صاً :ودائع تبادلية

111,813,767
1,640,311
11,434,949
()17,797,230
()601,890

75,593,336
1,767,472
6,564,071
()3,386,741
()313,845

�صايف الدين

106,489,907

80,224,293

�إجمايل ر�أ�س املال

276,800,462

236,850,080

معدل االقرتا�ض (ن�سبة الدين �إىل حقوق امللكية)

% 38.47

% 33.87

 )26مطلوبات طارئة والتزامات ر�أ�س املال
2008

حيازة ا�ستثمارات

2007

دينار كويتي

دينار كويتي

6,184,675

3,950,000

6,184,675

3,950,000

 )27القيمة العادلة للأدوات املالية
تتكون الأدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية من الأر�صدة لدى البنوك والنقد ومعامالت املرابحة والودائع لدى البنوك والودائع التبادلية واملدينني والإ�ستثمارات .وتتكون
املطلوبات املالية من القرو�ض حمددة الأجل والدائنني وامل�صروفات امل�ستحقة.
�إن القيمة العادلة للأدوات املالية ال تختلف ب�صورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية ،با�ستثناء بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة (راجع �إي�ضاح .)11
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املجمعة
يف � 30أبريل 2008

 )28امل�صادر الرئي�سية لعدم الت�أكد من التقديرات
تقييم اال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة
�إن حتديد التدفقات النقدية و عوامل اخل�صم لال�ستثمارات يف �أ�سهم غري م�سعرة يتطلب �إجراء تقدير جوهري .لقد مت حتديد القيمة العادلة للإ�ستثمار
يف �إيكويت مببلغ  131,500,000دينار كويتي ( 125,565,000 :2007دينار كويتي) من قبل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الأم با�ستخدام �أ�سلوب تقييم
منا�سب ا�ستناداً �إىل �أخر معلومات متوفرة للنتائج والتقديرات امل�ستقبلية ل�شركة �إيكويت للبرتوكيماويات �ش .م.ك( .مقفلة) (�إي�ضاح  .)10يوجد عدد من
اال�ستثمارات املتاحة للبيع (�أخرى) التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�صورة موثوق منها ،ونتيجة لذلك ،يتم �إدراج ا�ستثمارات مببلغ  39,631,421دينار
كويتي ( 22,767,451 :2007دينار كويتي) بالتكلفة (�إي�ضاح .)11
انخفا�ض قيمة الب�ضاعة
تدرج الب�ضاعة بالتكلفة �أو �صايف القيمة املمكن حتقيقها �أيهما �أقل .عندما ت�صبح الب�ضاعة قدمية �أو متقادمة يتم عمل تقدير ل�صايف قيمتها املمكن حتقيقها.
يتم عمل هذا التقدير بالن�سبة لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية على �أ�سا�س �إفرادي .يتم تقييم جميع املبالغ غري اجلوهرية القدمية منها �أو املتقادمة ب�صورة
جممعة ويتم تطبيق خم�ص�ص تبعاً لنوع الب�ضاعة ودرجة القدم �أو التقادم ا�ستناداً �إىل �أ�سعار البيع التاريخية.
يف تاريخ امليزانية العمومية بلغ �إجمايل املواد اخلام  1,307,191دينار كويتي ( 1,094,235 :2007دينار كويتي) كما بلغ �إجمايل الب�ضاعة اجلاهزة
والب�ضاعة بغر�ض البيع  745,351دينار كويتي ( 580,668 :2007دينار كويتي) مع خم�ص�صات للب�ضاعة القدمية واملتقادمة  36,880دينار كويتي
( 32,084 :2007دينار كويتي) .ت�سجل �أي فروق بني املبالغ التي يتم حتقيقها بالفعل يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل املجمع.
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وتتوال ـ ــى الإجنـ ـ ــازات !
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