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كـلمـــة جملــ�س الإدارة

بداية اأود اأن اأتوجه بالأ�ضالة عن نف�ضي وبالنيابة عن باقي اأع�ضاء جمل�س 

بوبيان  �ضركات  مبجموعة  العاملني  وجميع  التنفيذية  والإدارة  الإدارة 

للبرتوكيماويات با�ضتذكار مناقب الفقيد / هالل فجحان املطريي – ع�ضو 

حوايل  قبل  املنية  وافته  الذي  عليه  اهلل  – رحمة  ال�ضابق  الإدارة  جمل�س 

ال�ضهرين حيث كان بخلقه الطيب نعم ال�ضند لإخوانه اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

يف تطوير وتوجيه اإدارة وعمل ال�ضركة ، حيث كان م�ضاركاًَ فاعاًل طوال فرتة 

توليه مهام ع�ضوية جمل�س الإدارة منذ عام 1999 ، وعليه فاإننا ندعو الباري 

عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته واأن يلهم ذويه ال�ضرب وال�ضلوان واإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون.

من جهة اأخرى لقد مر العامل بفرتة لي�ضت بق�ضرية من الركود الإقت�ضادي 

وعدم و�ضوح بالروؤية فيما يتعلق باملتغريات الإقت�ضادية الناجمة عن الأزمة 

املالية التي بداأت يف الن�ضف الثاين من عام 2008 ومازالت اآثارها تتواىل.  

وكان نتاج هذا الإنكما�س الإقت�ضادي �ضعف الطلب وارتفاع ن�ضب البطالة.  

ولقد كان من الآثار ال�ضلبية لتلك الأزمة ارتفاع كلفة التمويل بجميع اأ�ضكاله.  

اإل اأنه وخالل فرتة الأربعة اأ�ضهر الأوىل من عام 2010 بداأ القت�ضاد العاملي 

بالتعايف وبوترية �ضريعة ن�ضبياً حيث بدا ذلك وا�ضحاً من حيث ازدياد الطلب 

ارتفاع  على  انعك�س  الذي  الأمر  عام  ب�ضكل  الأولية  وال�ضلع  املنتجات  على 

اأ�ضعاراملنتجات البرتوكيماوية ب�ضكل خا�س.

اأظهرت  حيث  الأزمة  هذه  مع  للبرتوكيماويات  بوبيان  �ضركة  تعاي�ضت  لقد 

النتائج  جميع  اأربــاح يف  ا�ضتمرارية حتقيق  يف  متثل  م�ضبوق  غري  متا�ضكاً 

املالية الف�ضلية منذ بدء الأزمة املالية العاملية وحتى تاريخه ، بل اإن ال�ضركة 

ا�ضتفادت من الأزمة اإذ تعزز عندها مفهوم الإ�ضتثمار ال�ضناعي كونه القطاع 

الذي ظل �ضامداً خالل الفرتات الع�ضيبة املا�ضية ؛ وعليه فقد بداأ جمل�س 

اإدارة ال�ضركة بتطبيق الإ�ضرتاتيجة اجلديدة املتمثلة بالتوجه اإىل الإ�ضتثمار 

الالحقة  ال�ضناعات  يف  خ�ضو�ضاً  و  قائمة  �ضناعية  م�ضاريع  يف  املبا�ضر 

الكيماوية والبرتوكيماوية يف قطاعي النفط والغاز.  وخري مثال على ذلك 

هو التحرك ال�ضريع خالل �ضهر مايو 2010 بالإ�ضتحواذ على ن�ضبة 24% 

ا�ضتكمال  وكذلك  ال�ضناعية  للم�ضاريع  الكوت  �ضركة  راأ�ضمال  اإجمايل  من 

ا�ضتحواذنا على ح�ضة %20 من �ضركة منى نور لل�ضناعة والتجارة (ح�ضة 

الأقلية) لت�ضل ملكيتنا يف �ضركة منى نور اإىل 100%.

بوبيان  �ضركة  نتائج  واإيــاكــم  ن�ضتعر�س  اأن  ي�ضرنا  فاإنه  تقدم  ملا  وتاأكيداً 

للبرتوكيماويات عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2010/4/30 حيث ا�ضتطاعت 

يعادل  ما  اأي   ، كويتي  دينار  مليون   21.4 بلغ  ربح  �ضايف  �ضركتكم حتقيق 

اأما  والتوزيعات.   الإحتياطات  ا�ضتقطاع  قبل  الواحد  لل�ضهم  فل�س   44.2

اجمايل حقوق امل�ضاهمني فقد ارتفع اإىل 244.9 مليون دينار كويتي وعليه 

يكون العائد على حقوق امل�ضاهمني بحدود%8.7 وعلى اجمايل املوجودات 

بحدود %4.9.  وبناءاً على الأداء اجليد لل�ضركة وتوافر ال�ضيولة الالزمة 

فقد اقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح نقدية بن�ضبة %30 عن ال�ضنة املالية 

النتهية يف 2010/4/30.

واإن من �ضاأن هذه النتائج ويف ظل هذه الظروف ال�ضعبة ن�ضبياً تاأكيد متانة 

وتنويع اإيرادات اأ�ضول ال�ضركة وخا�ضة تلك ال�ضناعية املبا�ضرة منها والتي 

ياأتي على راأ�ضها �ضركة منى نور لل�ضناعة والتجارة يف �ضلطنة ُعمان حيث 

%100 جمدداً خالل العام املا�ضي فقد جتاوزت �ضايف  اأداوؤها  ت�ضاعف 

اأرباح ال�ضركة اإجمايل قيمة الإ�ضتثمار الأ�ضلي قبل حوايل 4 اأعوام.

ال�ضركة  فقد متكنت  الأخرى  الإ�ضرتاتيجية  بال�ضتثمارات  يتعلق  فيما  اأما 

الكويتية لالأوليفينات من ت�ضغيل كامل طاقتها الإنتاجية خالل العام املن�ضرم 

اأرباح على  الت�ضغيل الأولية بل وتوزيع  اإجمايل خ�ضائر  اإىل تغطية  اأدى  ما 

امل�ضاهمني عن ال�ضنة املالية املنتهية يف 2009/12/31.

الإ�ضتثمارية  الفر�س  عن  البحث  يف  جاهدة  ال�ضركة  اإدارة  وت�ضعى  هذا 

الواعدة يف القطاع ال�ضناعي ب�ضكل عام وقطاع النفط والغاز ب�ضكل خا�س 

مع الرتكيز على الإ�ضتثمار يف ال�ضركات الت�ضغيلية ذات الأداء اجليد على 

مع  الدخول يف حتالفات  على  الوقت احلر�س  نف�س  ، ويف  الطويل  املدى 

الإ�ضتثمار  يف  املدى  بعيدة  الإ�ضرتاتيجية  الــروؤى  ي�ضاطروننا  م�ضتثمرين 

ال�ضناعي.

�ضرحاً  الكلمة  هذه  نهاية  يف  لكم  نرفق  اأن  ي�ضرنا  فاإنه  العادة  جرت  كما 

خمت�ضراً عن اأهم الإ�ضتثمارات املبا�ضرة لل�ضركة.

جملـ�س الإدارة
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�صركة اإيكويت للبرتوكيماويات )ايكويت(  - �س.م.ك.م. :

تاأ�ض�ضت �ضركة اإيكويت للبرتوكيماويات (اإيكويت) عام 1995 وذلك مب�ضاهمة 

يونيان  و�ضركة   45% بن�ضبة  البرتولية  الكيماويات  �ضناعة  �ضركة  من  كل 

بوبيان  و�ضركة   45% بن�ضبة  كيميكال)  داو  �ضركة  حاليا  (متلكها  كاربايد 

للبرتوكيماويات ( بن�ضبة %10 من راأ�س املال ) ، وتعترب اإيكويت اأكرث م�ضانع 

وح�ضن  امل�ضتخدمة  التقنية  ب�ضبب  املنطقة  واأجنحها يف  كفاءة  الوليفينات 

الإدارة الفنية والت�ضويقية .

هذا وقد تغري جدول امللكيات من بداية عام 2005 بدخول �ضريك جديد هو 

�ضركة القرين ل�ضناعة الكيماويات البرتولية بن�ضبة %6 لت�ضبح ملكية �ضركة 

بوبيان %9 يف حني بلغت ملكية كل من �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية 

وداو كيميكال %42,5 لكل منهما.

ال�صركة الكويتية لالأوليفينات )اإيكويت 2( – �س.م.ك.م. :

تاأ�ض�ضت ال�ضركة الكويتية لالأوليفينات يف عام 2005 وذلك مب�ضاهمة كل 

من �ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية بن�ضبة %42,5 و�ضركة داوكيميكال 

%9 و�ضركة القرين  %42,5 و�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات بن�ضبة  بن�ضبة 

امتداداً  ال�ضركة  هذه  وتعترب   .6% بن�ضبة  البرتولية  الكيماويات  ل�ضناعة 

ل�ضركة  احلالية  املن�ضاآت  تو�ضعة  مت  حيث  للبرتوكيماويات  اإيكويت  ل�ضركة 

اإيكويت وبالتايل الطاقة الإنتاجية لنف�س املنتجات ليتم الو�ضول اإىل الطاقة 

الإنتاجية الق�ضوى باأقل تكلفة راأ�ضمالية.

و قد مت الت�ضغيل التجاري الكامل لإنتاج كل من الإثيلني و الإثيلني جاليكول 

اأول �ضنة   2009/12/31 املنتهية يف  ال�ضنة  2009 حيث كانت  العام  خالل 

الت�ضغيل و توزيع  اإ�ضتطاعت فيها تغطية خ�ضائر ما قبل  لل�ضركة  ت�ضغيلية 

اأرباح على امل�ضاهمني بلغت ح�ضة بوبيان للبرتوكيماويات منها ثالث ماليني 

ديناركويتي .

�صركة بوبيان لل�صناعات البال�صتيكية)�س.م.ك.م( :

يف  الكائن  امل�ضنع  يف  واملتمثلة  البال�ضتيكية  لل�ضناعات  بوبيان  �ضركة  اإن 

منطقة ال�ضعيبة ال�ضناعية هي �ضركة تابعة مملوكة بالكامل ل�ضركة بوبيان 

ذات  بال�ضتيكية  اأكيا�س  باإنتاج  ال�ضركة  م�ضنع  يقوم  اإذ  للبرتوكيماويات.  

احلراري  الإنكما�س  واأغطية  البرتوكيماوية،  املواد  لتعبئة  الثقيلة  الأحمال 

اىل  اإ�ضافة  املحمية  الزراعية  للبيوت  الواقية  والأغطية  التمدد  اأغطية   ،

العديد من مواد التغليف البال�ضتيكية الأخرى.

على  فنيا  املتميز  الإنتاج  حيث  من  كفاءته  ال�ضركة  م�ضنع  اأثبت  وقد  هذا 

الت�ضغيلي  عمره  من  بالرغم  التكلفة  ناحية  من  واملناف�س  العاملي  امل�ضتوى 

املنطقة  يف  العمالء  اأهم  اإحتياجات  بتلبية  امل�ضنع  يقوم  و  الق�ضرين�ضبًيا. 

ياأتي يف  والتي  البرتوكيماويات  املتخ�ض�ضة يف قطاع  ال�ضركات  وخ�ضو�ًضا 

مقدمتها �ضريكنا ال�ضرتاتيجي ، �ضركة اإيكويت للبرتوكيماويات، من خالل 

عقود �ضنوية.  و اجلدير بالذكر اأن ال�ضركة قد ح�ضلت على �ضهادة الأيزو 

ISO 9001:2000. من جهة اأخرى فقد ت�ضاعفت الطاقة الإنتاجية منذ 

اإن�ضاء امل�ضنع لت�ضل اإىل حوايل 12,000 طن �ضنوياً.

�ضركة  اإىل  املا�ضي  العام  خالل  لل�ضركة  القانوين  الكيان  حتويل  مت  كما 

اأدى  ب�ضكل ممتاز  املايل  الأداء  تطور  مع  بالتوازي  مقفلة  كويتية  م�ضاهمة 

لتو�ضية جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية لل�ضركة الأم.

ال�صركة الوطنية لإدارة النفايات ذ.م.م. :

    تعترب ال�ضركة الوطنية لإدارة النفايات �ضركة تابعة منذ متلكت �ضركة 

الدرا�ضات  بعمل  وقامت  واأ�ضولها  راأ�ضمالها  كامل  للبرتوكيماويات  بوبيان 

م�ضنع  وبناء  تاأهيل  اإعــادة  يف  قدما  امل�ضي  جدوى  اأو�ضحت  التي  الوافية 

ال�ضركة يف منطقة اأمغرة وذلك با�ضتخدام تقنية حديثة مطورة تقوم مبعاحلة 

اأ�ضمدة ع�ضوية طبيعية عالية اجلودة  نفايات املنازل ال�ضلبة لغر�س انتاج 

بلدية  بكتاب من   2007 العام  ال�ضركة قد فوجئت خالل  اأن  اإل  والكفاءة. 

الكويت مفاده عدم موافقة البلدية تخ�ضي�س مبلغ الدعم املادي املطلوب ملثل 

هذه امل�ضاريع ، الأمر الذي �ضيوؤدي اإىل تاأخري بدء تنفيذ امل�ضروع املذكور اإذ 

يتوجب البحث من جديد عن تقنيات اأقل تطورا وتكلفة من تلك التي كانت 

مدرجة لدى اأدارة ال�ضركة. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن �ضركة بوبيان قامت قبل 

حوايل ثالث �ضنوات ببيع %50 من ح�ضتها يف راأ�ضمال ال�ضركة املذكورة 

اإىل �ضريك ا�ضرتاتيجي ، اإذ من املوؤمل اأن يوؤدي دخوله اإىل حت�ضني فر�س 

اإن�ضاء امل�ضنع.

�صركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�صة – �س.م.ك.م. :

�ضت  حوايل  منذ  القاب�ضة  الدولية  بوبيان  �ضناعات  �ضركة  تاأ�ض�ضت  لقد 

�ضنوات )2004/8/1( براأ�ضمال قدره 30 مليون دينار كويتي مدفوع بالكامل، 

حيث ت�ضاهم �ضركة بوبيان للبرتوكيماويات بن�ضبة %20 من راأ�ضمال ال�ضركة 

املذكورة وهي احل�ضة الأكرب بني امل�ضاهمني. وترتكز ا�ضتثمارات هذه ال�ضركة 

يف �ضركات و �ضناعات قائمة حمليا وخليجيا وعامليا ، هذا بالإ�ضافة اإىل 

اإ�ضرتاتيجية لإقامة م�ضاريع خمتلفة  بالدخول يف حتالفات  ال�ضركة  �ضروع 

يف جمال العقار والبنى التحتية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. و جتدر 

نبذة عن اأهم ال�صتثمارات املبا�صرة
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الإ�ضارة اإىل اإن ال�ضركة تعتزم اإدراج اأ�ضهمها يف �ضوق الكويت لالأوراق املالية 

يف امل�ضتقبل القريب و ذلك بعد اأن اإ�ضتوفت كافة متطلبات ال�ضوق يف هذا 

ال�ضاأن.

�صركة العليان العربية للتغليف ذ.م.م

- اململكة العربيةال�صعودية:  

�ضركة  راأ�ضمال  من   60% مان�ضبته  للبرتوكيماويات  بوبيان  �ضركة  تتملك 

العليان العربية للتغليف ، بينما تتملك احل�ضة املتبقية �ضركة العليان املالية. 

ويرتكز ن�ضاط �ضركة العليان العربية للتغليف يف انتاج رقائق اللف واحلزم 

مكملة  تعترب  والتي  عام  ب�ضكل  البال�ضتيكية  التغليف  ومنتجات  التمديدية 

ملنتجات �ضركة بوبيان لل�ضناعات البال�ضتيكية. وت�ضتهدف منتجات �ضركة 

اأ�ضواق  وكذلك  رئي�ضي  ب�ضكل  ال�ضعودي  ال�ضوق  للتغليف  العربية  العليان 

للبرتوكيماويات  بوبيان  �ضركة  اإدارة  وت�ضعى  هذا  اأو�ضع.  ب�ضكل  املنطقة 

لتعزيز مركز امل�ضنعني الكويتي وال�ضعودي يف اأ�ضوق املنطقة من خالل تبادل 

العليان  �ضركة  اإدارة  قامت  و   ، بينهما  فيما  والت�ضويقية  الفنية  اخلــربات 

مع  امل�ضنع  تو�ضعة  تكاليف  اإتفاقية متويل جزء من  بالتوقيع على  للتغليف 

اأحد البنوك ال�ضعودية على اأن يتم الإنتهاء من التو�ضعة و حتديث امل�ضنع 

خالل عام من تاريخه. 

�صركة منى نور لل�صناعة والتجارة �س.م.م – �صلطنة ُعمان: 

�ضركة  ب�ضراء   2005 عام  نهاية  يف  للبرتوكيماويات  بوبيان  �ضركة  قامت 

منــى نور لل�ضناعة والتجارة يف م�ضقــط – �ضلطنة عمــان ، والتي متتلك 

اإيثيلـــني  والبـــويل   )PVC( �ضـــي  البي يف  اأنابيـب  بدورهــا م�ضنــع لإنتـــاج 

)PVC( ذات الإ�ضتخدامات املتعددة يف جمالت الزراعة وال�ضرف ال�ضحي 
والتمديدات الكهربائية ، بالإ�ضافة اإىل حيازة ال�ضركة على وكالت جتارية 

لة ملنتجات امل�ضنع. هذا و قامت ال�ضركة باإ�ضتكمال اإ�ضتحواذها  ملنتجات مكمِّ

املتبقة من   20% ب�ضراءها ح�ضة  املا�ضي  العام  الأقلية خالل  على ح�ضة 

راأ�س املال لت�ضبح ملكيتها %100 من ال�ضركة. وقد انتهت �ضركة منى نور 

يف  ال�ضناعية  الر�ضيل  منطقة  جديد يف  م�ضنع  ت�ضغيل  و  بناء  من  موؤخراً 

 ، اإيثيلني  البويل  لأنابيب  الإنتاجية  الطاقة  م�ضاعفة  متت  حيث  م�ضقط 

موقعني  �ضي يف  البي يف  اإثيلني عن  البويل  اأنابيب  اإنتاج  و ف�ضل خطوط 

لل�ضركة  جديدة  منتجات  اإ�ضافة  اإمكانية  درا�ضة  حالًيا  جاري  و  خمتلفني 

مكملة للمنتجات احلالية و تخدم ال�ضوق العماين و ال�ضواق القريبة ب�ضكل 

اأف�ضل و من اجلدير بالذكراأن اأداء ال�ضركة حت�ضن ب�ضكل كبري حيث زادت 

ربحية ال�ضركة خالل العام املايل املا�ضي بالرغم من الأزمة املالية الراهنة 

امل�ضتثمر من  املبلغ  اإجمايل  املا�ضية  ال�ضنة  ال�ضركة يف  حيث تعدت ربحية 

قبل ال�ضركة.
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�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك.

وال�ضركات التابعة

الـبيانات الـمالية املجمعة

30 اأبـــريـــــل 2010
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تقرير مراقبي احل�صابات امل�صتقلني

اإىل ح�صرات ال�صادة م�صاهمي

�صركة بوبيان للبرتوكيماويات  �س.م.ك.

لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. (“ال�ضركة الأم”) و�ضركاتها التابعة (“املجموعة”) والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع 

كما يف 30 اأبريل 2010 وبيانات الدخل ال�ضامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية املجمعة املتعلقة به لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية 

الهامة والإي�ضاحات الأخرى.

 

م�صوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة

اإن اإدارة ال�ضركة الأم هي امل�ضئولة عن اإعداد هذه البيانات املالية املجمعة والعر�س العادل لها وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية. وتت�ضمن هذه امل�ضوؤولية: و�ضع اأدوات 

الرقابة الداخلية وتطبيقها والحتفاظ بها فيما يتعلق باإعداد البيانات املالية املجمعة والعر�س العادل لها والتاأكد اأن هذه البيانات املالية املجمعة خالية من اأي اأخطاء مادية 

�ضواء كانت ب�ضبب الغ�س اأو اخلطاأ، وكذلك اختيار وتطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املنا�ضبة واإجراء تقديرات حما�ضبية تتوافق مع الظروف ب�ضورة معتدلة.

م�صوؤولية مراقبي احل�صابات

اإن م�ضوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�ضتناداً اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام باملتطلبات 

الأخالقية وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�ضول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة خالية من اأخطاء مادية.

ي�ضتمل التدقيق على تنفيذ اإجراءات للح�ضول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�ضاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املجمعة. ت�ضتند الإجراءات املختارة اإىل تقدير مراقبي 

احل�ضابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �ضواء كانت تلك الأخطاء ب�ضبب الغ�س اأو اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقبو 

احل�ضابات يف العتبار اأدوات الرقابة الداخلية املتعلقة باإعداد املجموعة للبيانات املالية املجمعة والعر�س العادل لها، وذلك من اأجل و�ضع اإجراءات تدقيق تتنا�ضب مع الظروف، 

ولكن لي�س بغر�س التعبري عن راأي حول فاعلية اأدوات الرقابة الداخلية للمجموعة. وي�ضتمل التدقيق اأي�ضاً على تقييم مالئمة ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة و�ضحة التقديرات 

املحا�ضبية الهامة التي اأجرتها اإدارة ال�ضركة الأم، وكذلك تقييم العر�س ال�ضامل للبيانات املالية املجمعة.

وباعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�ضلنا عليها كافية ومنا�ضبة لتقدمي اأ�ضا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

الراأي

يف راأينا اأن البيانات املالية املجمعة تعرب ب�ضورة عادلة، من جميـع النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 30 اأبريل 2010 وعـن اأدائها املايل وتدفقـاتها النقدية 

لل�ضنة املنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

يف راأينا اأي�ضاً اأن ال�ضركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�ضبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم فيما يتعلق بهذه البيانات 

املالية املجمعة متفقة مع ما هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�ضلنا على كافة املعلومات والإي�ضاحات التي راأيناها �ضرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة 

تت�ضمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�ضركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة له والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم واأنه قد اأجري اجلرد وفقاً لالأ�ضول املرعية. 

ح�ضبما و�ضل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 خمالفات لقانون ال�ضركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة له اأو النظام الأ�ضا�ضي 

لل�ضركة الأم على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�ضاط ال�ضركة الأم اأو مركزها املايل.

وليد عبد اهلل الع�صيمي

�ضجل مراقبي احل�ضابات رقم 68 فئة اأ- الكويت

من العيبان والع�ضيمي و�ضركاهم

ع�ضو يف اإرن�ضت ويونغ

علي خالد الفرج 

�ضجل مراقبي احل�ضابات رقم 28 فئة اأ - الكويت

من مكتب الفرج لتدقيق احل�ضابات 

28 يونيو 2010 الكويت

العيبان والع�صيمي و�صركاهم

اإرن�صت ويونغ

حما�ضبون قانونيون 

�ضندوق بريد رقم 74 ال�ضفاة

الكويت ال�ضفاة 13001 

�ضاحة ال�ضفاة 

برج بيتك الطابق 21-18  

�ضارع اأحمد اجلابر

هاتف : 22452880 / 22955000

فاك�س: 22456419 

تلفون : 22408569/22408568

فاك�س : 22408571

�س.ب 20870 ال�ضفاة – 13069 الكويت
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اإي�ضاحات

23,078,56125,189,028مبيعات 
)19,206,307()16,453,823(تكلفة مبيعات 

6,624,7385,982,721 جممل الربح 
14,552,39919,101,257 3اإيرادات توزيعات اأرباح 

430,702,00857,439,824اإيرادات ا�ضتثمار
229,6782,784,246 12ح�ضة من نتائج �ضركات زميلة 

1,491,3831,101,515اإيرادات اأخرى 
)4,617,706()1,293,959(23م�ضروفات عمومية واإدارية

)7,300,754()7,816,949(تكاليف متويل
)502,878(942,902ربح (خ�ضارة) حتويل عمالت اأجنبية 

45,432,20073,988,225الربح قبل انخفا�س قيمة ال�ضتثمارت املتاحة للبيع

)52,104,700()21,965,281(11انخفا�س قيمة ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى)

الربح قبل ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم 

 العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة
23,466,91921,883,525

)163,600()199,553(ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي
)507,056()562,760(�ضريبة دعم العمالة الوطنية 

)190,237()205,784(الزكاة
 )75,000()75,000(مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

22,423,82220,947,632ربح ال�صنة  
اإيرادات �ضاملة اأخرى: 

)36,023,864()6,163,770(4ربح حمقق من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى) 
)13,702,111(1010,692,461ربح غري حمقق من ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اإيكويت)

)44,772,882()16,354,664(خ�ضارة غري حمققة من ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى)
1121,965,28152,104,700املحول اإىل ربح ال�ضنة من انخفا�س قيمة ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى) 

546,450)1,310,130(12التغري يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى ل�ضركة زميلة 
     -     144,277,632ربح اإعادة تقييم عقار واآلت ومعدات 

     -     )989,467(25التغري يف القيمة العادلة لتغطيات التدفقات النقدية 
     -     )493,331(اأخرى 

)41,847,707(11,624,012اإيرادات �ضاملة اأخرى لل�ضنة 

)20,900,075(34,047,834اإجمايل الإيرادات ال�صاملة 

ربح ال�صنة اخلا�س بـ:

21,407,32720,335,484م�ضاهمي ال�ضركة الأم
1,016,495612,148 احل�ض�س غري امل�ضيطرة 

22,423,82220,947,632

اإجمايل الإيرادات ال�صاملة الأخرى اخلا�صة بـ:

)21,512,223(33,031,339م�ضاهمي ال�ضركة الأم
1,016,495612,148احل�ض�س غري امل�ضيطرة 

34,047,834)20,900,075(

42.12 فل�س 44.17  فل�س 5ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة اخلا�صة مب�صاهمي ال�صركة الأم

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

بيان الدخل ال�صامل املجمع  
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 

اإن الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�ضكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي
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اإي�ضاحات

املوجودات

610,005,6887,590,220الأر�ضدة لدى البنوك والودائع ق�ضرية الأجل  
79,335,4988,756,130مدينون ومدفوعات مقدماً

83,774,6252,619,574ب�ضاعة
956,712,03035,507,942ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

10130,500,000120,000,000ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اإيكويت)
11182,762,160189,458,927ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى)

1213,593,99714,674,449ا�ضتثمار يف �ضركات زميلة 
7,250,048 6,629,577 13ودائع تبادلية 

1414,778,48810,079,998عقارات واآلت ومعدات
246,002,4642,574,517ال�ضهرة

434,094,527398,511,805اإجمايل املوجودات

  
  

  املطلوبات وحقوق امللكية
  املطلوبات 

     -     6267,586ح�ضاب مك�ضوف لدى البنك 
15129,333,989160,330,166قرو�س حمددة الأجل 
     -     1645,000,000دائنو متويل اإ�ضالمي 

1710,874,98211,270,878دائنون وم�ضروفات م�ضتحقة
2,662,6512,333,563توزيعات اأرباح م�ضتحقة 

188,139,208173,934,607اإجمايل املطلوبات

  
  حقوق امللكية

1848,510,00048,510,000راأ�س املال   
2,400,0002,400,000عالوة اإ�ضدار اأ�ضهم

)1,129,912()461,841(19اأ�ضهم خزينة 
659,255 950,920 احتياطي اأ�ضهم خزينة

2022,189,12519,944,083احتياطي قانوين 
2022,189,12519,944,083احتياطي اختياري

5,147,1801,362,879احتياطي اإعادة تقييم
98,635,74590,796,034التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة 

45,366,70140,556,392اأرباح حمتفظ بها 

244,926,955223,042,814حقوق امللكية اخلا�ضة مب�ضاهمي ال�ضركة الأم
1,534,384 1,028,364 احل�ض�س غري امل�ضيطرة 

245,955,319224,577,198اإجمايل حقوق امللكية

434,094,527398,511,805جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

بيـــان الـمركــــز الـمــالـــي الـمجمــع  
يف 30 اأبريل 2010 

دبو�س مبارك الدبو�س 

(نائب رئي�س جمل�س الإدارة)

مرزوق علي الغامن 

(رئي�س جمل�س الإدارة)

اإن الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�ضكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي
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اإي�ضاحات

اأن�صطة العمليات 
ربح ال�ضنة قبل ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة 

23,466,91921,883,525  الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة
تعديالت لــ :

7,816,9497,300,754 تكاليف متويل
793,520675,333 14ا�ضتهالك 

96,70244,905مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
)36,023,864()6,163,770(4ربح حمقق من  بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى)

1121,965,28152,104,700انخفا�س قيمة ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى)
)1,101,515()1,491,383(اإيرادات اأخرى

)2,784,246()229,678(12ح�ضة يف نتائج �ضركات زميلة 
(ربح) خ�ضارة حمققة من ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

5,018,007)6,640(4  بيان الدخل
502,878)942,902( (ربح) خ�ضارة حتويل عمالت اأجنبية

)21,705,652()21,427,628(4ربح غري حمقق من ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

23,877,37025,914,825
موجودات ومطلوبات الت�ضغيل:

)2,288,804()514,472(مدينون ومدفوعات مقدماً
)94,579()1,155,051(ب�ضاعة 

)238,796()101,272(دائنون وم�ضروفات م�ضتحقة 
)10,714,553(-    ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

22,106,57512,578,093�ضايف النقد الناجت من اأن�ضطة الت�ضغيل 

  اأن�صطة ال�صتثمار 
)1,184,498()1,266,269(14�ضراء عقارات واآلت ومعدات 

5,5051,437,051 املح�ضل من بيع عقارات واآلت ومعدات
)94,449,782()31,743,433(اإ�ضافات اإىل ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى)

1,200,000     -     12توزيعات اأرباح م�ضتلمة من �ضركة زميلة
1,000,000     -     12تخفي�س راأ�س املال من قبل �ضركة زميلة

22,805,53072,520,499املح�ضل من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى )
     -    )4,507,672(حيازة ح�ضة اإ�ضافية يف �ضركة تابعة

)19,476,730()14,706,339(�ضايف النقــد امل�ضتخدم يف اأن�ضطة ال�ضتثمار 

اأن�صطة التمويل 

)31,538,619()11,786,783(توزيعات اأرباح مدفوعة
36,428,717)2,056,061(�ضايف احلركة يف القرو�س حمددة الأجل

     -    17,000,000�ضايف احلركة يف دائنو متويل اإ�ضالمي
)7,300,755()7,846,731(تكاليف متويل مدفوعة 

)5,915,065()2,631,184(�ضراء اأ�ضهم خزينة
3,590,9205,901,510 املح�ضل من بيع اأ�ضهم خزينة

)473,337(-    �ضايف احلركة يف ودائع تبادلية
     -    )1,079,725(حيازة احل�ض�س غري امل�ضيطرة

)410,824()442,790(احلركة الأخرى يف احل�ض�س غري امل�ضيطرة

)3,308,373()5,252,354(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف اأن�ضطة التمويل

)10,207,010(2,147,882الزيادة )النق�س( يف النقد والنقد املعادل 

7,590,22017,797,230 النقد والنقد املعادل يف بداية ال�ضنة  

69,738,1027,590,220النقد والنقد املعادل يف 30 اأبريل  

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

بيان التدفقات النقدية املجمع
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 

اإن الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 29 ت�ضكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة.

2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي
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�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

بيان التغريات يف حقوق امل�صاهمني املجمع
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

بيان التغريات يف حقوق امل�صاهمني املجمع
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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1.   معلومات حول ال�صركة

مت الت�ضريح باإ�ضدار البيانات املالية املجمعة  ل�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. (»ال�ضركة الأم«) وال�ضركات التابعة (»املجموعة«) لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 وفقاً 

لقرار اأع�ضاء جمل�س الإدارة بتاريخ 28 يونيو 2010، ويخ�ضع اإ�ضدارها ملوافقة اجلمعية العمومية العادية مل�ضاهمي ال�ضركة الأم.

اإن ال�ضركة الأم هي �ضركة م�ضاهمة عامة تاأ�ض�ضت بالكويت يف 12 فرباير 1995 وفقاً لقانون ال�ضركات التجارية رقم 15 ل�ضنة 1960 والتعديالت الالحقة له. اإن ال�ضركة الأم 

مدرجة ب�ضوق الكويت لالأوراق املالية.

اإن اأغرا�س ال�ضركة الأم الأ�ضا�ضية منذ البدء هي ال�ضتثمار املبا�ضر يف م�ضاريع �ضناعية ب�ضورة عامة ويف م�ضاريع كيماوية وبرتوكيماوية ب�ضورة خا�ضة.

تتمثل ا�ضتثمارات ال�ضركة الرئي�ضية حتى تاريخه يف ال�ضتثمار يف �ضركة اإيكويت للبرتوكيماويات �س.م.ك. (مقفلة) (»اإيكويت«)  وال�ضركة الكويتية لالأولفينات �س.م.ك. (مقفلة) 

(تي كي اأو �ضي). اإن �ضركتي اإيكويت و تي كي اأو �ضي هما �ضركتان م�ضاهمتان كويتيتان مقفلتان مت تاأ�ضي�ضهما يف دولة الكويت من اأجل بناء وت�ضغيل م�ضانع للبرتوكيماويات 

يف منطقة ال�ضعيبة ال�ضناعية يف الكويت.

اإن ن�ضب امللكية يف راأ�ضمال اإيكويت و تي كي اأو �ضي كما يف 30 اأبريل موزعة كما يلي:

 20102009

%42.5%42.5�ضركة �ضناعة الكيماويات البرتولية �س.م.ك.  

%42.5%42.5�ضركة داو كيميكال

%9%9�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك.

%6%6�ضركة القرين ل�ضناعة الكيماويات البرتولية �س.م.ك.  

اإن عنوان مكتب ال�ضركة الأم امل�ضجل هو بناية اخلليجية، الدور اخلام�س وال�ضاد�س، �س ب 2383 ال�ضفاة 13024 الكويت.

2.  ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة

اأ�صا�س الإعداد

يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لتت�ضمن قيا�س ال�ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والأدوات املالية امل�ضتقة 

وبع�س ال�ضتثمارات املتاحة للبيع وفقاً للقيمة العادلة.

مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهي العملة الرئي�ضية لل�ضركة الأم.

بيان اللتزام

مت اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية، ووفقاً ملتطلبات القرار الوزاري رقم 18 لعام 1990 ذات ال�ضلة.

التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية والإف�صاحات 

اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية امل�ضتخدمة يف اإعداد تلك البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك امل�ضتخدمة يف ال�ضنة ال�ضابقة با�ضتثناء وتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة التالية ال�ضادرة 

عن جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية خالل ال�ضنة.

• الأدوات املالية: الإف�ضاحات (معدل).  املعيار الدويل للتقارير املالية -7	

: قطاعات الت�ضغيل  • املعيار الدويل للتقارير املالية 8	

: عر�س البيانات املالية (معدل)  • معيار املحا�ضبة الدويل 1	

: العقار والآلت واملعدات (معدل)  • معيار املحا�ضبة الدويل 16	

: مزايا املوظفني (معدل)  • معيار املحا�ضبة الدويل 19	

: ال�ضتثمار يف �ضركات زميلة (معدل) • معيار املحا�ضبة الدويل 28	

: الأدوات املالية: العر�س (معدل) • معيار املحا�ضبة الدويل 32	

: انخفا�س قيمة املوجودات (معدل) • معيار املحا�ضبة الدويل 36	

: املوجودات غري امللمو�ضة (معدل) • معيار املحا�ضبة الدويل 38	

: الأدوات املالية: التحقق والقيا�س (معدل). • معيار املحا�ضبة الدويل 39	

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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2.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(
 

التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية والإف�صاحات  )تتمة(

فيما يلي التغريات الرئي�ضية املتعلقة باملجموعة:  

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 »الأدوات املالية« الإف�ضاحات (معدل)

يتطلب املعيار املعدل اإف�ضاحات اإ�ضافية حول قيا�س القيمة العادلة و خماطر ال�ضيولة. اإن قيا�س القيمة العادلة املتعلقة بالبنود املدرجة بالقيمة العادلة يتم الإف�ضاح عنها 

من خالل م�ضدر املدخالت با�ضتخدام طريقة اجلدول الهرمي ذو الثالث م�ضتويات، ح�ضب الفئة، لكافة الأدوات املالية. اإ�ضافة اإىل ذلك، فاإنه ينبغي الآن مطابقة الر�ضيد 

الفتتاحي بالر�ضيد اخلتامي لقيا�س القيمة العادلة للم�ضتوى 3، و كذلك التحويالت اجلوهرية بني م�ضتويات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة. اإن اإف�ضاحات قيا�س القيمة 

العادلة مف�ضح عنها يف اإي�ضاح 27.

املعيار الدويل للتقارير املالية 8: قطاعات الت�ضغيل

اإن املعيار اجلديد الذي حل حمل معيار املحا�ضبة الدويل 14 “تقارير القطاعات يتطلب “ اأ�ضلوب اإدارة” يتم مبوجبه عر�س معلومات القطاعات على نف�س الأ�ضا�س امل�ضتخدم 

لأغرا�س التقارير الداخلية. وقد اأدى هذا اإيل اأن يتم اإعداد التقارير حول القطاعات باأ�ضلوب اأكرث توافقاً مع التقارير الداخلية املقدمة اإىل رئي�س �ضانعي القرارات الت�ضغيلية. 

انتهت املجموعة اإىل اأن قطاعات الت�ضغيل املحددة وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 8 هي نف�س قطاعات الت�ضغيل املحددة من خالل معيار املحا�ضبة الدويل 14.  اإن 

الإف�ضاحات املتعلقة باملعيار الدويل للتقارير املالية 8 مبينة يف اإي�ضاح 22.   

معيار املحا�ضبة الدويل رقم 1: عر�س البيانات املالية (معدل):

يف�ضل املعيار املعدل بني التغريات يف حقوق ملكية املالك وغري املالك. يت�ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية فقط تفا�ضيل املعامالت مع املالكني ويتم عر�س التغريات يف 

حقوق ملكية غري املالكني باملطابقة مع كل بند من حقوق امللكية. اإ�ضافة اإىل ذلك، يقدم املعيار بيان الدخل ال�ضامل: وهو ميثل كافة بنود الإيرادات وامل�ضروفات امل�ضجلة �ضواء 

مت ذلك يف بيان واحد م�ضتقل اأو يف بيانني مرتبطني. لقد اختارت املجموعة الآن عر�س بيان واحد م�ضتقل.

خالل الربع ال�ضنوي املنتهي يف 31 يوليو 2009، اختارت املجموعة مبدئياً تقدمي بيانني يف املعلومات املالية املرحلية املكثفة املجمعة. وبالرغم من ذلك، فقد قررت الإدارة 

يف 30 اأبريل 2010 تغيري ال�ضيا�ضة املحا�ضبية لتقدم بيان واحد حيث اإن الإدارة ترى اأن تقدمي بيان واحد يوفر معلومات موثوق منها وذات �ضلة ب�ضورة اأكرب عن الأداء املايل 

للمجموعة.

مت اإ�صدار معايري جمل�س معايري املحا�صبة الدولية التالية التي ت�صري على املجموعة ولكنها لي�صت اإلزامية ومل يتم التطبيق املبكر لها من قبل املجموعة.

معايري �صادرة لكن مل ت�صري بعد

املعيار الدويل للتقارير املالية 3: دمج الأعمال (ي�ضري من 1 يوليو 2009)

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية 3 (املعدل) عدداً من التغريات اجلوهرية يف املحا�ضبة عن دمج الأعمال التي تتم بعد تاريخ �ضريان هذا املعيار. توؤثر التغيريات على تقييم 

احل�ض�س غري امل�ضيطرة واملحا�ضبة عن تكاليف املعاملة والت�ضجيل املبدئي والقيا�س الالحق للمقابل املحتمل وعمليات دمج الأعمال املحققة يف مراحل. و�ضوف يكون لهذه 

التغيريات تاأثري على مبلغ ال�ضهرة املحققة والنتائج املدرجة يف الفرتة التي تتم فيها احليازة والنتائج امل�ضتقبلية املدرجة. 

معيار املحا�ضبة الدويل 27 “البيانات املالية املجمعة واملنف�ضلة”( ي�ضري من 1 يوليو 2009)

يتطلب معيار املحا�ضبة الدويل 27 (معدل) اأن يتم املحا�ضبة عن التغري يف ح�ضة امللكية يف �ضركة تابعة )مع عدم فقدان ال�ضيطرة( كمعاملة مع املالكني ب�ضفتهم مالكني. لذلك، 

فاإن مثل تلك املعاملة مل يعد ينتج عنها �ضهرة ولن ينتج عنها اأرباح اأو خ�ضائر. اإ�ضافًة اإىل ذلك، فاإن هذا املعيار املعدل يوؤدي اإىل التغيري يف املحا�ضبة عن اخل�ضائر املتكبدة 

من قبل ال�ضركة التابعة وكذلك املحا�ضبة عن فقدان ال�ضيطرة على ال�ضركة التابعة. اإن تغيريات املعيار الدويل للتقارير املالية 3 (معدل) ومعيار املحا�ضبة الدويل 27 (معدل) 

�ضوف توؤثر على احليازات امل�ضتقبلية اأو فقدان ال�ضيطرة على ال�ضركات التابعة واملعامالت مع احل�ض�س غري امل�ضيطرة.

املعيار الدويل للتقارير املالية 9: الأدوات املالية: الت�ضنيف والقيا�س (ي�ضري يف 1 يناير 2013)

�ضوف يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 9 حمل معيار املحا�ضبة الدويل 39 عند بدء �ضريانه. �ضوف يوؤدي تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 اإىل تعديالت يف ت�ضنيف 

وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة.  �ضيتم اإجراء التعديالت يف البيانات املالية املجمعة عندما ي�ضبح املعيار�ضارياً.

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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2.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(

اأ�صا�س التجميع

تت�ضمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�ضركة الأم و�ضركاتها التابعة (»املجموعة«). اإن البيانات املالية املجمعة تت�ضمن ال�ضركات التابعة التالية:

ا�صم ال�صركة 
الن�صاط

 الأ�صا�صي

بلد

 الت�صجيل
     ح�صة امللكية الفعلية

20102009

�ضركة بوبيان لل�ضناعات البال�ضتيكية ]�ضابقاً: �ضركة بوبيان لل�ضناعات 

البال�ضتيكية ذ.م.م  (اإياد في�ضل اخلرت�س و�ضريكته) ذ.م.م.

ت�ضنيع وجتارة 

مواد التغليف
%100%100الكويت

%50%50الكويتتدوير النفايات املنزليةال�ضركة الوطنية لإدارة النفايات �س.م.ك. (مقفلة)

�ضركة منى نور لل�ضناعة والتجارة ذ.م.م.
ت�ضنيع وجتارة 

الأنابيب البال�ضتيكية
%80%99�ضلطنة عمان

�ضركة العليان العربية للتغليف ذ.م.م.
ت�ضنيع وجتارة مواد 

التغليف

اململكة العربية 

ال�ضعودية
60%60%

اأو غري مبا�ضر - يف  اإن ال�ضركات التابعة هي تلك ال�ضركات التي ت�ضيطر عليها املجموعة. وتوجد ال�ضيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم - ب�ضكل مبا�ضر 

تاريخ بداية  املادية من  التابعة  ال�ضركات  املالية لكافة  البيانات  املالية املجمعة  البيانات  اأن�ضطتها. تت�ضمن  التابعة بحيث ت�ضتفيد من  لل�ضركة  املالية والت�ضغيلية  ال�ضيا�ضات 

ال�ضيطرة الفعلية حتى انتهاء تلك ال�ضيطرة فعلياً.

نور لل�ضناعة والتجارة ذ.م.م. (�ضركة تابعة لل�ضركة الأم) اإىل �ضركة بوبيان  �ضركة منى  يف 1 مايو 2009، قامت ال�ضركة الأم ببيع ح�ضة بن�ضبة %20 من ح�ضة ملكيتها يف 

لل�ضناعات البال�ضتيكية �س.م.ك. (مقفلة) (�ضركة تابعة لل�ضركة الأم) لقاء مبلغ 1,190,616 دينار كويتي. مل ينتج عند التجميع �ضهرة اأو اأي اأرباح اأو خ�ضائر حيث اإن هذه 

املعاملة قد متت بني �ضركتني خا�ضعتني ل�ضيطرة م�ضرتكة.

بتاريخ 28 ابريل  2010 ، قامت ال�ضركة الأم بحيازة  ح�ضة ملكية بن�ضبة %19 يف �ضركة منى نور لل�ضناعة والتجارة ذ.م.م. باإجمايل مقابل مببلغ 4,507,672 دينار كويتي  

من �ضركة بوبيان الدولية لل�ضناعات القاب�ضة (�ضركة زميلة لل�ضركة الأم ) ا�ضتناداً اإىل تقييم طرف  ثالث. بعد حيازة احل�ض�س غري امل�ضيطرة، فاإن املجموعة متتلك ن�ضبة 

%99 من ح�ضة ملكية �ضركة منى نور لل�ضناعة والتجارة ذ.م.م. بلغت ال�ضهرة الناجتة من املعاملة 3,427,947 دينار كويتي. 

اإن ال�ضركة الأم متتلك ح�ضة ملكية بن�ضبة %50 يف ال�ضركة الوطنية لإدارة النفايات �س.م.ك. (مقفلة) (“ال�ضركة التابعة”). وعلى الرغم من اأن ال�ضركة الأم متتلك %50 من 

ال�ضركة التابعة اإل اأن لها القدرة على ال�ضيطرة  والتحكم يف ال�ضيا�ضات املالية والت�ضغيلية لل�ضركة التابعة وذلك لأن جميع اأع�ضاء جمل�س الإدارة ورئي�س جمل�س الإدارة لل�ضركة 

التابعة يرفعون التقارير اإىل ال�ضركة الأم. ولذلك، فاإن البيانات املالية لل�ضركة التابعة يتم جتميعها يف البيانات املالية املجمعة للمجموعة.

مت عند التجميع ا�ضتبعاد كافة الأر�ضدة واملعامالت الهامة بني ال�ضركات مبا يف ذلك الأرباح والأرباح واخل�ضائر غري املحققة الناجتة عن املعامالت بني �ضركات املجموعة. 

يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة با�ضتخدام �ضيا�ضات حما�ضبية موحدة. لقد مت اإجراء التعديالت لتوحيد اأي �ضيا�ضات حما�ضبية غري متماثلة قد تتواجد. مت ا�ضتبعاد كافة 

الأر�ضدة واملعامالت فيما بني �ضركات املجموعة بالكامل مبا يف ذلك الأرباح غري املحققة الناجتة من املعامالت بني �ضركات املجموعة. يتم ا�ضتبعاد كافة اخل�ضائر غري املحققة 

ما مل يكن من املمكن ا�ضرتداد التكاليف.

متت املحا�ضبة عن ال�ضركات التابعة با�ضتخدام طريقة ال�ضراء املحا�ضبية التي تت�ضمن توزيع تكلفة دمج الأعمال على القيم العادلة للموجودات التي مت حيازتها واملطلوبات 

واللتزامات الطارئة التي مت حتملها كما يف تاريخ احليازة. متثل احل�ض�س غري امل�ضيطرة اجلزء من الأرباح واخل�ضائر و �ضايف املوجودات التي ل حتتفظ بها املجموعة و 

تعر�س ب�ضكل منف�ضل يف بيان الدخل ال�ضامل املجمع و�ضمن حقوق امللكية يف بيان املركز املايل املجمع كبند منف�ضل عن حقوق امللكية اخلا�ضة مب�ضاهمي ال�ضركة الأم. يتم 

املحا�ضبة عن اقتناء ح�ض�س غري م�ضيطرة با�ضتخدام طريقة تو�ضيع اأعمال ال�ضركة الأم التي يتم من خاللها ت�ضجيل الفرق بني املقابل املدفوع والقيمة الدفرتية للح�ضة يف 

�ضايف املوجودات التي مت اقتناوؤها ك�ضهرة.  ينتج عن بيع احل�ض�س غري امل�ضيطرة  اأرباح اأو خ�ضائر للمجموعة يتم اإدراجها يف بيان الدخل ال�ضامل املجمع.

اإن البيانات املالية امل�ضتخدمة يف التجميع قد مت اإعدادها بتواريخ خمتلفة، اإل اأنه مل يكن هناك اأي اأحداث اأو معامالت هامة بني تاريخ البيانات املالية لل�ضركات التابعة و30 

اأبريل 2010 (تاريخ البيانات املالية لل�ضركة الأم). 

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
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2.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(

حتقق الإيرادات 

تتحقق املبيعات عندما تنتقل املخاطر واملزايا الهامة مللكية الب�ضاعة اإىل امل�ضرتي وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�ضورة موثوق منها. 

تتحقق اإيرادات الفوائد على اأ�ضا�س ن�ضبي زمني .

تتحقق اإيرادات توزيعات اأرباح الأ�ضهم عندما يثبت احلق يف ا�ضتالم الدفعات .

الزكاة 

ال�ضامل  الدخل  بيان  يتم حتميلها على  املتطلبات  لهذه  وفقاً  املح�ضوبة  الزكاة  اإن م�ضروفات   .2006 ل�ضنة   46 رقم  القانون  ملتطلبات  الزكاة طبقاً  املجموعة بح�ضاب  تقوم 

املجمع.

ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

حتت�ضب ال�ضركة الأم ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لطريقة الحت�ضاب املعدلة وفقاً لقرار جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي الذي ين�س على اأن الإيرادات 

من ال�ضركات الزميلة والتابعة ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة واملحول اإىل الحتياطي القانوين يجب اقتطاعها من ربح ال�ضنة عند حتديد احل�ضة. 

�صريبة دعم العمالة الوطنية 

حتت�ضب ال�ضركة الأم �ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقاً للقانون رقم 19 ل�ضنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 ل�ضنة 2006 بواقع %2.5 من ربح ال�ضنة اخلا�ضع لل�ضريبة.  

وفقاً للقانون، مت اقتطاع الإيرادات من ال�ضركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�ضركات املدرجة التي تخ�ضع ل�ضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح ال�ضنة. 

املوجودات واملطلوبات املالية

ت�ضنف املجموعة موجوداتها املالية كـ »النقد والنقد املعادل« و »مدينني ومدفوعات مقدماً« و »ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« و »ا�ضتثمارات متاحة 

للبيع« و »ودائع تبادلية«. بينما تت�ضمن املطلوبات املالية لدى املجموعة »قرو�س حمددة الأجل« و »دائنون جتاريون«و »دائنو مرابحة« و »دائنو تورق«.

وتقوم املجموعة بت�ضجيل املوجودات واملطلوبات املالية يف التاريخ الذي ت�ضبح املجموعة فيه طرفاً يف الأحكام التعاقدية لتلك الأدوات. تتحقق عمليات ال�ضراء العتيادية 

للموجودات املالية با�ضتخدام طريقة تاريخ املتاجرة املحا�ضبية. ول ت�ضتبعد املطلوبات املالية ما مل يقم اأحد الأطراف باأداء التزامه اأو اأن يكون العقد عقد م�ضتقات.  

يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة (�ضعر املعاملة) زائداً تكاليف املعاملة املبا�ضرة اإذا كان الأ�ضل املايل غري م�ضنف كمدرج بالقيمة العادلة من 

خالل الأرباح اأو اخل�ضائر. يتم ت�ضجيل تكاليف املعاملة على املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�ضائر كم�ضروف مبا�ضرة يف حني تطفاأ هذه 

التكاليف على الأدوات املالية الأخرى.

املوجودات املالية

النقد والنقد املعادل 

يتكون النقد والنقد املعادل من النقد والأر�ضدة لدى البنوك وودائع ق�ضرية الأجل ومعامالت املرابحة التي ي�ضهل حتويلها اإىل مبالغ معروفة من النقد والتي ت�ضتحق خالل 

ثالثة �ضهور اأو اأقل وتتعر�س ملخاطر غري ذات اأهمية من حيث التغري يف القيمة. 

يتكون النقد والنقد املعادل ، لأغرا�س بيان التدفقات النقدية ، من الأر�ضدة لدى البنوك والودائع ق�ضرية الأجل املعرفة اأعاله ، بال�ضايف بعد احل�ضاب املك�ضوف القائم لدى 

البنك.

مدينون 

يدرج املدينون مببلغ الفاتورة الأ�ضلي ناق�ضاً املخ�ض�س لقاء اأي مبالغ م�ضكوك يف حت�ضيلها . يتم تقدير للمبالغ امل�ضكوك يف حت�ضيلها عندما يعد حت�ضيل املبلغ بالكامل اأمراً 

غري ممكناً . ت�ضطب الديون املعدومة عند تكبدها .

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة
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2.    ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(

املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة(

املوجودات املالية )تتمة(

ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

تت�ضمن ال�ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال�ضتثمارات املحتفظ بها للمتاجرة وال�ضتثمارات امل�ضنفة عند التحقق املبدئي كموجودات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل. 

يتم ت�ضنيف ال�ضتثمارات كمحتفظ بها للمتاجرة اإذا مت حيازتها لغر�س البيع يف امل�ضتقبل القريب. تتحقق الأرباح اأو اخل�ضائر من املوجودات املالية املحتفظ بها للمتاجرة 

يف بيان الدخل ال�ضامل املجمع. ميكن ت�ضنيف ال�ضتثمارات عند التحقق املبدئي كـ مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يف حالة حتقق املعايري التالية: (1) اإذا كان 

الت�ضنيف ي�ضتبعد اأو يخف�س ب�ضورة كبرية طريقة املعاجلة غري املماثلة التي قد تن�ضاأ يف احلالت الأخرى من قيا�س املوجودات اأو حتقق الأرباح اأو اخل�ضائر من هذه املوجودات 

على اأ�ضا�س خمتلف؛ اأو (2) اإذا كانت املوجودات جزءاً من جمموعة من املوجودات املالية املدارة والتي يتم تقييم اأدائها على اأ�ضا�س القيمة العادلة، وفقاً لإ�ضرتاتيجية اإدارة 

املخاطر املوثقة. 

موجودات مالية متاحة للبيع

اإن املوجودات املالية املتاحة للبيع هي الأدوات املالية غري امل�ضتقة امل�ضنفة كموجودات مالية متاحة للبيع اأو غري م�ضنفة كـ »قرو�س ومدينني«. بعد القيا�س املبدئي، يتم قيا�س 

املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع اإدراج الأرباح واخل�ضائر غري املحققة مبا�ضرًة يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى حتى يتم ا�ضتبعاد ال�ضتثمار، حيث تدرج الأرباح 

واخل�ضائر املرتاكمة امل�ضجلة �ضمن الإيرادات ال�ضاملة الأخرى يف ربح ال�ضنة، اأو حتديد النخفا�س يف القيمة، حيث تدرج اخل�ضائر املرتاكمة امل�ضجلة �ضابقاً يف الإيرادات 

ال�ضاملة الأخرى �ضمن ربح ال�ضنة. 

ودائع تبادلية 

تدخل ال�ضركة الأم يف اتفاقيات ودائع تبادلية مع موؤ�ض�ضات مالية. يتم املحا�ضبة عن هذه املعامالت كودائع تبادلية وت�ضجل يف بيان املركز املايل وبيان الدخل ال�ضامل املجمع 

بال�ضايف كحق قانوين لت�ضوية املخارج. حتت�ضب احل�ضة يف الربح اأو اخل�ضارة على هذه املبالغ وتطفاأ يف بيان الدخل ال�ضامل املجمع على اأ�ضا�س العائد الفعلي.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�صيلها

يتم بتاريخ كل تقرير مايل التقدير فيما اإذا كان هناك دلياًل مو�ضوعياً باأن اأ�ضل مايل حمدد قد تنخف�س قيمته. فاإذا ما ظهر مثل ذلك الدليل، تقيد خ�ضارة النخفا�س يف 

القيمة يف بيان الدخل ال�ضامل املجمع. يتم حتديد انخفا�س القيمة كما يلي:

بالن�ضبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن انخفا�س القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ضاً اأية خ�ضارة انخفا�س يف القيمة مدرجة �ضابقاً يف    اأ)  

ربح ال�ضنة.  

بالن�ضبة للموجودات املدرجة بالتكلفة، فاإن انخفا�س القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية خم�ضومة مبعدل ال�ضوق  ب)  

احلايل لعائد على اأ�ضل مايل مماثل.  

بالن�ضبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة، فاإن انخفا�س القيمة ي�ضتند اإىل التدفقات النقدية املتوقعة خم�ضومة مبعدل الفائدة الفعلية الأ�ضلي. ج)  

يف حالة ال�ضتثمارات يف الأ�ضهم امل�ضنفة كمتاحة للبيع، فاإن الدليل املو�ضوعي يت�ضمن انخفا�س كبري اأو متوا�ضل يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم اإىل ما هو اأدنى من 

تكلفتها. يف حالة وجود دليل على النخفا�س يف القيمة، فاإن اخل�ضائر املرتاكمة التي يتم قيا�ضها بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناق�ضاً خ�ضائر النخفا�س 

يف القيمة على ال�ضتثمارات املحققة �ضابقاً يف ربح ال�ضنة، يتم ا�ضتبعادها من الإيرادات ال�ضاملة الأخرى وتتحقق يف ربح ال�ضنة. ل يتم عك�س خ�ضائر النخفا�س يف القيمة 

على ال�ضتثمارات يف اأ�ضهم من خالل ربح ال�ضنة وتتحقق الزيادات يف قيمتها العادلة �ضمن الإيرادات ال�ضاملة الأخرى مبا�ضرًة. 
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2.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(

املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة(

املطلوبات املالية 

دائنون وم�صروفات م�صتحقة 

ت�ضجل املطلوبات للمبالغ التي �ضتدفع يف امل�ضتقبل لقاء ب�ضاعة اأو خدمات مت ت�ضلمها �ضواء �ضدرت بها فواتري من قبل املورد اأو مل ت�ضدر.

قرو�س حمددة الأجل

تدرج القرو�س حمددة الأجل يف التقارير املالية املجمعة مببالغها القائمة. حتمل الفوائد كم�ضروف عند ا�ضتحقاقها، بينما تدرج مبالغ الفوائد غري املدفوعة يف »دائنني 

وم�ضروفات م�ضتحقة«.

يتم ت�ضنيف الأدوات املالية كمطلوبات اأو حقوق ملكية طبقاً مل�ضمون التفاقيات التعاقدية. يتم اإظهار الأدوات املالية بال�ضايف عندما يكون للمجموعة حق قانوين ملزم لت�ضديد 

املوجودات واملطلوبات بال�ضايف وتنوي ال�ضداد اإما بال�ضايف اأو ببيع املوجودات و�ضداد املطلوبات يف اآن واحد.

دائنو مرابحة

ميثل دائنو املرابحة املبالغ امل�ضتحقة على اأ�ضا�س الدفع املوؤجل ملوجودات مت �ضراوؤها وفقاً لرتتيبات مرابحة. يدرج دائنو املرابحة باإجمايل املبالغ الدائنة، بال�ضايف بعد الربح 

املوؤجل امل�ضتحق. يتم �ضرف الأرباح امل�ضتحقة على اأ�ضا�س توزيع ن�ضبي زمني ياأخذ يف العتبار معدل الربح اخلا�س بها والر�ضيد القائم. يتم ت�ضنيف دائنو املرابحة كـ«مطلوبات 

مالية«.

دائنو تورق

ميثل دائنو التورق ترتيبات متويل اإ�ضالمية والتي تت�ضلم مبوجبها ال�ضركة اأموال بغر�س متويل اأن�ضطة ا�ضتثماراتها ويتم اإدراجها بالتكلفة املطفاأة. يتم ت�ضنيف دائنو التورق 

كـ«مطلوبات مالية«.

القيمة العادلة

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مقابلة مبادلة اأ�ضل اأو ت�ضوية التزام بني اأطراف على دراية وا�ضتعداد للدخول يف معامالت ب�ضروط جتارية بحتة. وبالتايل، ميكن اأن تن�ضاأ 

الفروق بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. 

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املتداولة يف اأ�ضواق مالية منظمة هي القيمة ال�ضوقية املعلنة، على اأ�ضا�س �ضعر اآخر اأمر �ضراء. وبالن�ضبة للموجودات اأو املطلوبات 

املالية الأخرى التي ل يوجد لها اأ�ضعار �ضوقية معلنة، يتم عمل تقدير لقيمتها العادلة بالرجوع اإىل القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإىل حد كبري اأو معامالت جتارية 

بحتة حديثة بال�ضوق اأو من خالل حتليل التدفقات النقدية املخ�ضومة.

بالن�ضبة لال�ضتثمارات التي ل يتوافر لها اأ�ضعار �ضوق معلنة، يتم حتديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع اإىل معامل الربحية اأو معامل الربحية اخلا�ضة بقطاع معني اأو 

القيمة ا�ضتناداً اإىل �ضركة تخ�ضع للتداول العام اأو ا�ضتناداً اإىل التدفقات النقدية املتوقعة لال�ضتثمار اأو �ضايف الأ�ضل املرتبط بال�ضتثمار. تراعي تقييمات القيمة العادلة قيود 

ال�ضيولة وتقييم اأي انخفا�س يف القيمة. 

عدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية

املوجودات املالية

ل يتم حتقق اأ�ضل مايل (اأو ما ينطبق عليه ذلك اأو جزء من الأ�ضل املايل اأو جزء من جمموعة اأ�ضول مالية مماثلة) عندما:

•ينتهي احلق يف التدفقات النقدية من الأ�ضل؛  	
القب�س  • 	“ ترتيب  اإىل طرف ذي عالقة مبوجب  تاأخري  بالكامل دون  التدفقات  بدفع  التزام  تتحمل  ولكن  الأ�ضل  النقدية من  التدفقات  املجموعة باحلق يف  حتتفظ 

والدفع”؛  اأو

•تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف التدفقات النقدية من الأ�ضل واإما (اأ) قامت بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�ضل اأو (ب) مل تقم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر  	
ومزايا الأ�ضل ولكن فقدت ال�ضيطرة على هذا الأ�ضل.

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوق ا�ضتالم التدفقات النقدية من الأ�ضل ومل تقم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�ضل اأو ال�ضيطرة على الأ�ضل، يتم ت�ضجيل 

الأ�ضل مبقدار ا�ضتمرار املجموعة يف ال�ضيطرة على الأ�ضل. يتم قيا�س ال�ضيطرة امل�ضتمرة التي تاأخذ �ضكل �ضمان على الأ�ضل املحول بالقيمة الدفرتية الأ�ضلية لذلك الأ�ضل 

اأو احلد الأق�ضى للمقابل املطلوب �ضداده من املجموعة اأيهما اأقل.
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2.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(

عدم حتقق املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة(

املطلوبات املالية

ل يتحقق اللتزام املايل عند الإعفاء من اللتزام مبوجب اللتزام املايل اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �ضالحيته. 

عند ا�ضتبدال التزام مايل حايل بالتزام مايل اآخر من نف�س املقر�س وفقاً ل�ضروط ذات اختالفات جوهرية، اأو يف حالة التعديل اجلوهري يف �ضروط اللتزام احلايل، يتم 

التعامل مع هذا التغيري اأو التعديل كعدم حتقق اللتزام الأ�ضلي وحتقق التزام جديد، ويتحقق الفرق يف القيمة الدفرتية املتعلقة يف ربح ال�ضنة. 

الأدوات املالية امل�صتقة والتغطية

ت�ضتخدم املجموعة الأدوات املالية امل�ضتقة لإدارة التعر�س ملخاطر اأ�ضعار الفائدة.

يتم ت�ضجيل امل�ضتقات بالقيمة العادلة. وتدرج امل�ضتقات التي لها قيمة عادلة موجبة (اأرباح غري حمققة) �ضمن املوجودات الأخرى وتدرج امل�ضتقات التي لها قيمة عادلة 

�ضالبة (خ�ضائر غري حمققة) �ضمن املطلوبات الأخرى يف بيان املركز املايل. بالن�ضبة ملعامالت غري املوؤهلة ملعايري حما�ضبة التغطية وبالن�ضبة للم�ضتقات »املحتفظ بها لأغرا�س 

املتاجرة« توؤخذ اأي اأرباح اأو خ�ضائر ناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة للم�ضتقات مبا�ضرًة اإىل ربح ال�ضنة.

عند بداية عالقة تغطية، تقوم املجموعة ب�ضكل ر�ضمي بتوثيق العالقة بني البند املغطى واأداة التغطية، مبا يف ذلك طبيعة املخاطر وهدف واإ�ضرتاتيجية اإجراء التغطية والطريقة 

التي �ضيتم ا�ضتخدامها لتقييم فاعلية عالقة التغطية.

يتم اأي�ضاً عند بداية عالقة التغطية اإجراء تقييم ر�ضمي ل�ضمان اأن اأداة التغطية ذات فاعلية عالية عند ت�ضوية املخاطر املحددة يف البند املغطي، ويتم تقييم التغطيات ب�ضكل 

ر�ضمي كل ربع �ضنة.  وتعترب التغطية فعالة بدرجة مرتفعة اإذا كان من املتوقع للتغريات يف القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املغطاة خالل الفرتة املحدد 

لها التغطية اأن تقابل ن�ضبة ترتاوح بني %80 و%125. وبالن�ضبة للحالت التي يكون فيها البند املغطي معاملة توقعات م�ضتقبلية، تقوم املجموعة بتقييم اإذا ما كانت املعاملة 

حمتملة ب�ضكل كبري ومتثل التعر�س الختالفات يف التدفقات النقدية التي قد توؤثر ب�ضكل كبري على ربح ال�ضنة.

لأغرا�س حما�ضبة التغطية، ت�ضنف التغطية اإىل فئتني:  (اأ) تغطية القيمة العادلة التي تغطي توقعات م�ضتقبلية ملخاطر التعر�س للتغريات يف القيمة العادلة للموجودات اأو 

املطلوبات املحققة؛ (ب) تغطية التدفقات النقدية التي تغطي التعر�س للتغريات يف التدفقات النقدية املرتبطة �ضواء مبخاطر معينة متعلقة باأ�ضل اأو التزام حمقق اأو مبعاملة 

توقعات م�ضتقبلية حمتملة ب�ضكل كبري. 

تغطيات القيمة العادلة

ت�ضتخدم ال�ضركة الأم الأدوات املالية لإدارة تعر�س قيمتها العادلة ملخاطر التقلبات يف اأ�ضعار حتويل العمالت الأجنبية يف ال�ضتثمارات املتاحة للبيع.

فيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها �ضروط حما�ضبة التغطية، فاإن اأي ربح اأو خ�ضارة من اإعادة قيا�س اأداة التغطية وفقاً للقيمة العادلة فيتم قيدها مبا�ضرة 

�ضمن ربح ال�ضنة. يعدل اأي ربح اأو خ�ضارة على البند املغطى الذي يتعلق باملخاطر املغطاة مقابل القيمة الدفرتية للبند املغطى وتقيد يف اإيرادات �ضاملة اأخرى.

يتوقف ا�ضتخدام حما�ضبة التغطية عندما تكون الأداة املغطاة قد انتهت مدتها اأو مت بيعها، اأو اإلغاوؤها اأو ممار�ضتها، اأو مل تعد موؤهلة ملحا�ضبة التغطية. 

تغطيات التدفقات النقدية

وبالن�ضبة لتغطيات التدفقات النقدية امل�ضنفة واملوؤهلة، يتم ت�ضجيل ذلك اجلزء الفعال  من الأرباح اأو اخل�ضائر من اأداة التغطية مبا�ضرًة يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى وي�ضجل 

اجلزء غري الفعال يف ربح ال�ضنة.

عندما توؤثر التدفقات النقدية املغطاة على ربح ال�ضنة ، يتم حتويل الأرباح اأو اخل�ضائر من اأداة التغطية اإىل بند الأيرادات اأو امل�ضروفات املقابل من ربح ال�ضنة. وعندما تنتهي 

�ضالحية اأداة التغطية اأو تباع اأو يتم اإنهائها تنهى مدتها اأو متار�س اأو عندما ل تعد ت�ضتويف �ضروط املحا�ضبة عنها كمعاملة تغطية، فاإن اأي اأرباح اأو خ�ضائر مرتاكمة على اأداة 

التغطية امل�ضجلة يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى تبقى يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى ويتم ت�ضجيلها عندما يتم ت�ضجيل معاملة التوقعات امل�ضتقبلية يف ربح ال�ضنة. وعندما ل 

يكون من املتوقع حدوث املعاملة املغطاة، فاإن الأرباح اأو اخل�ضائر املرتاكمة امل�ضجلة يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى يحول على الفور اإىل ربح ال�ضنة.

بالن�ضبة ملعامالت التغطية التي ل ت�ضتوفى معايري حما�ضبة التغطية تدرج اأي اأرباح اأو خ�ضائر ناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لأدوات التغطية مبا�ضرة يف ربح ال�ضنة.
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ب�صاعة 

تدرج الب�ضاعة ب�ضعر التكلفة اأو �ضايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل . اإن التكاليف هي تلك امل�ضروفات التي يتم تكبدها حتى ي�ضل كل منتج اإىل مكانه وحالته احلا�ضرة 

كما يلي :

تكلفة ال�ضراء على اأ�ضا�س متو�ضط �ضعر التكلفة املوزون -مواد خام 

-اأعمال قيد التنفيذ وب�ضاعة تامة ال�ضنع
تكلفة املواد والعمالة املبا�ضرة زائداً ن�ضبة منا�ضبة من م�ضروفات غري 

 مبا�ضرة ا�ضتناداً اإىل امل�ضتوى العادي للن�ضاط 

ت�ضتند �ضايف القيمة املمكن حتقيقها اإىل �ضعر البيع املقدر ناق�ضاً اأي تكاليف اإ�ضافية من املتوقع تكبدها حتى اإمتام وبيع الب�ضاعة.

ا�صتثمارات يف �صركات زميلة

اإن ال�ضركة الزميلة هي تلك التي متار�س عليها املجموعة تاأثرياً كبرياً ولكن ل ت�ضيطر على عملياتها وب�ضفة عامة هي تلك التي تبلغ ح�ضة امللكية فيها، �ضواء ب�ضكل مبا�ضر اأو 

غري مبا�ضر، %20 اإىل %50 من راأ�س املال ويتم املحا�ضبة عنها بطريقة حقوق امللكية.

بالتكلفة وتعدل بعد ذلك بالتغريات بعد احليازة يف ح�ضة املجموعة من �ضايف موجودات ال�ضركة  وفقاً لطريقة حقوق امللكية، ي�ضجل ال�ضتثمار يف ال�ضركة زميلة مبدئياً 

امل�ضتثمر فيها. 

تقيد املجموعة ح�ضتها يف اإجمايل اأرباح اأو خ�ضائر ال�ضركة الزميلة املحققة يف بيان الدخل ال�ضامل املجمع من تاريخ بداية التاأثري الفعلي اأو امللكية الفعلية حتى تاريخ انتهاء 

ممار�ضة التاأثري اأو امللكية فعلياً. اإن توزيعات الأرباح امل�ضتلمة من ال�ضركة الزميلة تخف�س القيمة الدفرتية لال�ضتثمار. كما اأن التعديالت على القيمة الدفرتية قد تكون �ضرورية 

لتعك�س التغريات يف ح�ضة املجموعة يف ال�ضركة الزميلة نتيجة للتغريات يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى لل�ضركة الزميلة التي مل يتم ت�ضجيلها �ضمن بيان الدخل املجمع لل�ضركة 

الزميلة. تقيد ح�ضة املجموعة من تلك التغريات مبا�ضرًة �ضمن الإيرادات ال�ضاملة الأخرى.

ت�ضتبعد الأرباح غري املحققة من املعامالت مع ال�ضركة الزميلة مبا يتنا�ضب مع ح�ضة املجموعة يف ال�ضركة الزميلة. كما ت�ضتبعد اخل�ضائر غري املحققة ما مل تت�ضمن املعامالت 

دليل على انخفا�س قيمة املوجودات املحولة. يتم عمل تقييم لال�ضتثمار يف ال�ضركة الزميلة عندما يكون هناك موؤ�ضر على انخفا�س قيمة الأ�ضل اأو اأن خ�ضائر انخفا�س القيمة 

املحققة يف �ضنوات �ضابقة مل تعد موجودة.

اإذا كانت ح�ضة م�ضتثمر ما يف خ�ضائر �ضركة زميلة تعادل »ح�ضته يف ال�ضركة الزميلة« اأو تزيد عنها، فاإنه يتوقف عن ت�ضجيل ح�ضته يف اخل�ضائر الإ�ضافية. اإن »احل�ضة يف 

�ضركة زميلة« هي القيمة الدفرتية لال�ضتثمار يف ال�ضركة الزميلة مبوجب طريقة حقوق امللكية املحا�ضبية مع اأي فوائد طويلة الأجل جوهرية التي ت�ضكل جزًءا من �ضايف ا�ضتثمار 

امل�ضتثمر يف ال�ضركة الزميلة. بعد اأن تنخف�س ح�ضة امل�ضتثمر اإىل ال�ضفر، تدرج اخل�ضائر الإ�ضافية كمخ�ض�س (التزام) فقط يف احلدود التي يكون على امل�ضتثمر عندها التزام 

قانوين اأو ا�ضتدليل اأو مدفوعات نيابة عن ال�ضركة الزميلة. اإذا حققت لحقاً ال�ضركة الزميلة اأرباح، يبداأ امل�ضتثمر يف ت�ضجيل ح�ضته يف هذه الأرباح فقط بعدما تعادل ح�ضته 

يف الأرباح احل�ضة يف اخل�ضائر التي مل يتم ت�ضجيلها.

عقار واآلت ومعدات 

يدرج العقار والآلت واملعدات بالتكلفة ناق�ضاً ال�ضتهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة .

يحت�ضب ال�ضتهالك بطريقة الق�ضط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات كما يلي :

•  مباين  20        �ضنة 	

•  اآلت ومعدات  10 - 20 �ضنة	

•  اأثاث ومعدات مكتبية  4 - 5     �ضنوات	

•  �ضيارات 5          �ضنوات	

يحت�ضـب ال�ضتهالك لالآلت واملعـدات على اأ�ضا�س طريقة وحدات الإنتاج ا�ضتناداً اإىل الإنتاج املتوقع على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات. 
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عقار واآلت ومعدات )تتمة(

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للعقار والآلت واملعدات لغر�س حتديد انخفا�س القيمة عندما ت�ضري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل اأن القيمة الدفرتية قد ل ميكن 

ا�ضرتدادها. فاإذا ما توفرت تلك املوؤ�ضرات واإذا كانت هذه املبالغ م�ضجلة باأكرث من مبالغها املمكن ا�ضرتدادها، تخف�س املوجودات اإىل قيمها املمكن ا�ضرتدادها التي متثل القيمة 

العادلة ناق�ضاً التكاليف حتى البيع اأو  القيمة اأثناء ال�ضتخدام اأيهما اأعلى.

يتم ر�ضملة امل�ضروفات املتكبدة ل�ضتبدال بند من بنود العقار والآلت واملعدات التي يتم املحا�ضبة عنها ب�ضورة منف�ضلة ويتم �ضطب القيمة الدفرتية للبند امل�ضتبدل. ويتم 

ر�ضملة امل�ضروفات الالحقة الأخرى فقط عندما توؤدي اإىل زيادة املنافع القت�ضادية امل�ضتقبلية لبنود العقار والآلت واملعدات املتعلقة بها. وت�ضجل كافة امل�ضروفات الأخرى 

يف بيان الدخل ال�ضامل املجمع عند تكبدها.

عند اإعادة تقييم اأ�ضل فاإن اأي زيادة يف القيمة الدفرتية نتيجة اإعادة التقييم توؤخذ مبا�ضرة اإىل احتياطي اإعادة التقييم �ضمن الإيرادات ال�ضاملة الأخرى، با�ضتثناء كون الزيادة 

الناجتة عن اإعادة التقييم ترد القيمة الدفرتية لالأ�ضل اإىل تكلفته الأ�ضلية، حيث ت�ضجل كاإيرادات �ضاملة اأخرى، كما يتم حتميل النخفا�س الناجت عن اإعادة التقييم مبدئياً 

ومبا�ضرة على اأي فائ�س اإعادة تقييم حمتفظ به لنف�س الأ�ضل ويتم ت�ضجيل اجلزء املتبقي كم�ضروف. عند ال�ضتبعاد، يتم ت�ضجيل فائ�س اإعادة التقييم مبا�ضرة اإىل الأرباح 

املحتفظ بها. وحيث اإن الأ�ضل م�ضتخدم من قبل ال�ضركة، فاإن فائ�س اإعادة التقييم يتم اإ�ضافته اإىل الأرباح املحتفظ بها.

دمج الأعمال وال�صهرة

يتم املحا�ضبة عن دمج الأعمال با�ضتخدام طريقة ال�ضراء املحا�ضبية التي تت�ضمن اإدراج املوجودات املحددة (مبا فيها املوجودات غري امللمو�ضة التي مل يتم ت�ضجيلها �ضابقا) 

واملطلوبات (مبا فيها املطلوبات املحتملة بخالف اإعادة الهيكلة امل�ضتقبلية) لالأعمال التي مت حيازتها وفقاً للقيمة العادلة. 

يتم قيا�س ال�ضهرة امل�ضرتاة يف دمج الأعمال مبدئياً بالتكلفة التي متثل زيادة تكلفة ال�ضراء عن ح�ضة املجموعة يف القيمة العادلة ل�ضايف املوجودات املحددة لل�ضركة امل�ضرتاة 

كما يف تاريخ احليازة. بعد الت�ضجيل املبدئي يتم قيا�س ال�ضهرة بالتكلفة ناق�ضاً خ�ضائر انخفا�س القيمة. اإن اأي زيادة يف ح�ضة املجموعة من القيمة العادلة ل�ضايف املوجودات 

املحددة امل�ضرتاة يف تاريخ احليازة عن تكلفة احليازة تدرج ك�ضهرة �ضالبة. ت�ضجل ال�ضهرة ال�ضالبة الناجتة عن احليازة مبا�ضرة يف بيان الدخل ال�ضامل املجمع.

يتم توزيع ال�ضهرة على كل من وحدات اإنتاج النقد باملجموعة اأو جمموعات وحدات اإنتاج النقد ويتم اختبارها �ضنويا لتحديد انخفا�س القيمة. يتم حتديد انخفا�س قيمة 

ال�ضهرة بتقييم املبلغ املمكن ا�ضرتداده لوحدة اإنتاج النقد التي تتعلق بها ال�ضهرة. اإن املبلغ املمكن ا�ضرتداده هو القيمة اأثناء ال�ضتخدام لوحدة اإنتاج النقد الذي ميثل �ضايف 

القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املقدرة املتوقعة من وحدة اإنتاج النقد. 

عندما يكون املبلغ املمكن ا�ضرتداده لوحدة اإنتاج النقد اأقل من القيمة الدفرتية للوحدة، يتم توزيع خ�ضائر انخفا�س القيمة اأولً لتخفي�س القيمة الدفرتية لأي �ضهرة موزعة 

على الوحدة ثم توزع على املوجودات الأخرى للوحدة ب�ضورة ن�ضبية على اأ�ضا�س القيمة الدفرتية لكل اأ�ضل بالوحدة. اإن اأي خ�ضارة من انخفا�س القيمة املحققة لل�ضهرة ل يتم 

عك�ضها يف فرتة لحقة.

اأ�صهم اخلزينة    

تتمثل اأ�ضهم اخلزينة يف اأ�ضهم ال�ضركة الأم اخلا�ضة امل�ضدرة والتي مت اإعادة �ضرائها من قبل ال�ضركة الأم دون اأن يتم اإعادة اإ�ضدارها اأو اإلغائها حتى الآن. ويتم املحا�ضبة عن 

اأ�ضهم اخلزينة با�ضتخدام طريقة التكلفة التي مبوجبها يتم اإدراج متو�ضط التكلفة املرجح لالأ�ضهم املعاد �ضراوؤها يف ح�ضاب مقابل �ضمن حقوق امل�ضاهمني. عند اإعادة اإ�ضدار 

اأ�ضهم اخلزينة هذه يتم اإدراج الأرباح يف ح�ضاب منف�ضل غري قابل للتوزيع �ضمن حقوق امل�ضاهمني »احتياطي اأ�ضهم اخلزينة«، كما يتم حتميل اأية خ�ضائر حمققة على نف�س 

احل�ضاب يف حدود الر�ضيد الدائن اأما الفرق يف اخل�ضائر فيحمل على ح�ضاب الأرباح املحتفظ بها اأولً ثم الحتياطي الختياري والحتياطي القانوين. واإذا مت حتقيق اأرباح 

لحقة من بيع اأ�ضهم اخلزينة فيدرج يف ح�ضاب الحتياطيات اأولً ثم الأرباح املحتفظ بها مببالغ تطابق اخل�ضائر ال�ضابقة املحملة على هذه احل�ضابات والفرق يدرج يف ح�ضاب 

احتياطي اأ�ضهم اخلزينة. ل يتم دفع توزيعات اأرباح نقدية على هذه الأ�ضهم.

اإن اإ�ضدار اأ�ضهم املنحة يزيد من عدد اأ�ضهم اخلزينة وفقاً لن�ضبة التوزيعات ويخف�س متو�ضط التكلفة لل�ضهم الواحد دون اأن يوؤثر على اإجمايل تكلفة اأ�ضهم اخلزينة. 

اإن جزء من الحتياطيات املكونة اأو املخ�ض�ضة والأرباح املحتفظ بها التي تعادل تكلفة اأ�ضهم اخلزينة ل ميكن توزيعه خالل فرتة  احليازة.  
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العمالت الأجنبية 

يجري قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية بالدينار الكويتي وفقاً لأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ املعاملة، كما حتول املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية اإىل الدينار 

الكويتي وفقاً لأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ التقارير املالية، وتوؤخذ جميع الأرباح واخل�ضائر الناجتة من حتويل العمـالت الأجنبية اإىل ربح ال�ضنة.

املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة حتول اإىل الدينار الكويتي وفقاً لأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية ال�ضائدة يف تاريخ حتديد 

قيمتها. ويف حالة املوجودات واملطلوبات غري النقدية التي يتحقق التغري يف قيمتها العادلة مبا�ضرة يف حقوق امللكية، فاإن فروق اأ�ضعار ال�ضرف الأجنبي تتحقق مبا�ضرة يف 

الإيرادات ال�ضاملة الأخرى، وبالن�ضبة للموجودات واملطلوبات غري النقدية التي يتم اإدراج التغري يف قيمتها العادلة يف ربح ال�ضنة، يتم ت�ضجيل فروق اأ�ضعار ال�ضرف الأجنبي 

يف ربح ال�ضنة.

يتم حتويل املوجودات مت�ضمنة ال�ضهرة واملطلوبات النقدية وغري النقدية لل�ضركات الأجنبية وفقاً لأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة بتاريخ التقارير املالية. يتم حتويل نتائج الأعمال 

لتلك العمليات مبتو�ضط اأ�ضعار ال�ضرف لفرتة عمليات ال�ضركة التابعة، وتوؤخذ الفروق الناجتة عن التحويل اإىل الإيرادات ال�ضاملة الأخرى ويتم جتميعها يف بند منف�ضل �ضمن 

حقوق ملكية امل�ضاهمني (احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية) حتى تاريخ بيع املوؤ�ض�ضة. 

الأحكام والتقديرات املحا�صبية الهامة

اإن اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة و�ضع اأحكام وتقديرات وافرتا�ضات توؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات 

والإف�ضاح عن املوجودات واملطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات املالية املجمعة وكذلك املبالغ املدرجة لالإيرادات وامل�ضروفات خالل الفرتة املالية، وقد تختلف النتائج الفعلية 

عن تلك التقديرات. وقد ا�ضتخدمت املجموعة هذه الأحكام والتقديرات – على �ضبيل املثال ل احل�ضر - يف حتديد خم�ض�ضات انخفا�س القيمة وتقييم ال�ضتثمارات غري 

امل�ضعرة.

ت�ضنيف ال�ضتثمارات

يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�ضاأن حيازة ال�ضتثمارات �ضواء كان يجب ت�ضنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو حمتفظ بها حتى ال�ضتحقاق اأو متاحة 

للبيع. 

تقوم الإدارة بت�ضنيف ال�ضتثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا مت حيازتها ب�ضفة اأ�ضا�ضية لغر�س حتقيق ربح على املدى الق�ضري واإذا كان من املمكن 

حتديد القيمة العادلة لهذه ال�ضتثمارات ب�ضورة موثوق منها.

اإن ت�ضنيف ال�ضتثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه ال�ضتثمارات. اإذا مل يتم ت�ضنيف هذه ال�ضتثمارات كمحتفظ 

بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متوفرة وكانت التغريات يف القيمة العادلة مدرجة كجزء من الأرباح اأو اخل�ضائر يف ح�ضابات الإدارة، فاإنها ت�ضنف كمدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل بيان الدخل. 

ت�ضنف الإدارة ال�ضتثمارات كـ حمتفظ بها حتى ال�ضتحقاق اإذا كانت موجودات مالية غري م�ضتقة ذات مدفوعات ثابتة اأو ميكن حتديدها وتواريخ ا�ضتحقاق ثابتة ويكون لدى 

الإدارة النية والقدرة التامة على الحتفاظ بها حتى ال�ضتحقاق.

يتم ت�ضنيف كافة املوجودات املالية الأخرى كمتاحة للبيع.

انخفا�س قيمة ال�ضتثمارات

تقوم املجموعة مبعاملة ال�ضتثمارات املتاحة للبيع كا�ضتثمارات انخف�ضت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو متوا�ضل يف القيمة العادلة مبا يقل عن تكلفتها اأو عند توافر 

دليل مادي اأخر على وجود انخفا�س يف القيمة. اإن عملية حتديد النخفا�س »الكبري« اأو »املتوا�ضل« تتطلب اتخاذ اأحكام هامة. 

انخفا�س قيمة الذمم املدينة

يتم عمل تقدير املبلغ املمكن حت�ضيله من الأر�ضدة التجارية املدينة عندما يعد حت�ضيل كافة املبالغ بالكامل اأمراً غري ممكناً. وبالن�ضبة لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية، يتم 

عمل هذا التقدير على اأ�ضا�س اإفرادي. يتم ب�ضورة جممعة تقييم املبالغ غري اجلوهرية والتي مر تاريخ ا�ضتحقاقها دون حت�ضيلها ويتم تطبيق خم�ض�س لها ح�ضب طول فرتة 

التاأخري ا�ضتناداً اإىل معدلت ال�ضرتداد التاريخية.

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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2.   ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(

الأحكام والتقديرات املحا�صبية الهامة )تتمة(

انخفا�س قيمة ال�ضهرة

تقوم املجموعة على الأقل مرة واحدة �ضنوياً بتحديد ما اإذا كانت ال�ضهرة قد انخف�ضت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير للقيمة اأثناء ال�ضتخدام لوحدات اإنتاج النقد التي تتوزع 

عليها ال�ضهرة. كما اأن تقدير القيمة عند ال�ضتخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية املتوقعة من وحدة اإنتاج النقد وكذلك اختيار معدل اخل�ضم 

املنا�ضب لحت�ضاب القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.

تقييم ال�ضتثمارات يف اأ�ضهم غري م�ضعرة

•ي�ضتند تقييم ال�ضتثمارات يف اأ�ضهم غري م�ضعرة عادًة اإىل واحدة مما يلي: 	
•معامالت حديثة يف ال�ضوق ب�ضروط جتارية بحتة.  	

•القيمة العادلة احلالية ل�ضتثمار اآخر مماثل اإىل حد كبري.  	
•التدفقات النقدية املتوقعة خم�ضومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �ضروط و�ضمات خماطر مماثلة. 	

•مناذج تقييم اأخرى. 	

انخفا�س قيمة الب�ضاعة

تدرج الب�ضاعة بالتكلفة اأو �ضايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. عندما ت�ضبح الب�ضاعة قدمية اأو متقادمة يتم عمل تقدير ل�ضايف قيمتها املمكن حتقيقها. يتم عمل هذا 

التقدير بالن�ضبة لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية على اأ�ضا�س اإفرادي. يتم تقييم املبالغ غري اجلوهرية ب�ضورة منف�ضلة، ولكن قدمية اأو متقادمة، وذلك ب�ضورة جممعة ويتم تطبيق 

خم�ض�س تبعاً لنوع الب�ضاعة ودرجة القدم اأو التقادم ا�ضتناداً اإىل اأ�ضعار البيع التاريخية.

الأحداث املحتملة 

ل يتم اإدراج املطلوبات املحتملة �ضمن البيانات املاليـة املجمعة بل يتم الإف�ضاح عنها اإل عندما يكـون احتمال حتقق خ�ضائر اقت�ضادية م�ضتبعدا. 

ل يتـم اإدراج املوجودات املحتملة �ضمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�ضاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�ضادية مرجحاً.

3.   اإيرادات توزيعات اأرباح

تت�ضمن اإيرادات توزيعات الأرباح لل�ضنة توزيعات اأرباح م�ضتلمة من �ضركة اإيكويت للبرتوكيماويات �س.م.ك. (مقفلة) وال�ضركة الكويتية لالأولفينات مببلغ 7,968,492 دينار 

كويتي (2009: 16,755,539 دينار كويتي) ومبلغ 3,114,720 دينار كويتي (2009: ل �ضيء) على التوايل.

 

4.   اإيرادات ا�صتثمارات 

ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ا�ضتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

)5,018,007(6,640ربح (خ�ضارة) حمقق 

ا�ضتثمارات م�ضنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

21,427,62821,705,652ربح غري حمقق

اآخرون 

36,023,864 6,163,770ربح حمقق من بيع ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى)

4,728,315 3,103,970اإيرادات متعلقة با�ضتثمارات اأخرى 

9,267,74040,752,179

30,702,008 57,439,824

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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دينار كويتي
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دينار كويتي
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5.   ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة اخلا�صة مب�صاهمي ال�صركة الأم

حتت�ضب ربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخففة  بتق�ضيم ربح ال�ضنة اخلا�س مب�ضاهمي ال�ضركة الأم على املتو�ضط املوزون لعدد الأ�ضهم القائمة خالل ال�ضنة بعد التعديل باأ�ضهم 

اخلزينة كما يلي :

21,407,32720,335,484ربح ال�ضنة اخلا�س مب�ضاهمي ال�ضركة الأم

485,100,000485,100,000املتو�ضط املوزون لعدد الأ�ضهم القائمة املدفوعة
)2,322,099()394,761(املتو�ضط املوزون لعدد اأ�ضهم اخلزينة

484,705,239482,777,901املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم لغر�س ربحية ال�ضهم  الأ�ضا�ضية واملخففة

42.12 فل�س 44.17 فل�سربحية ال�ضهم الأ�ضا�ضية واملخففة

6.   النقد والنقد املعادل 

اإن النقد والنقد املعادل لأغرا�س بيان التدفقات النقدية املجمع  يت�ضمن ما يلي :

4,494,1385,710,905النقد لدى البنوك والنقد يف ال�ضندوق
5,511,5501,879,315 معامالت مرابحة وودائع 

10,005,6887,590,220اأر�ضدة لدى البنوك وودائع ق�ضرية الأجل
     -      )267,586(ح�ضاب مك�ضوف لدى البنك

9,738,1027,590,220

حتمل معامالت املرابحة والودائع فائدة مبعدلت جتارية.

يت�ضمن النقد والنقد املعادل اأر�ضدة بعمالت اأجنبية مببلغ 3,860,211 دينار كويتي (2009: 1,079,315 دينار كويتي) ب�ضورة رئي�ضية الدولر الأمريكي. 

7.   مدينون ومدفوعات مقدمًا

7,020,9626,791,786مدينون جتاريون 
1,884,1681,244,120اإيرادات م�ضتحقة 

430,368720,224مدينون اآخرون

9,335,4988,756,130

اإن الأر�ضدة التجارية املدينة ل حتمل فائدة وت�ضتحق ال�ضداد ب�ضفة عامة خالل فرتة 0 اإىل 60 يوماً. يف 30 اأبريل 2010، تعر�ضت الأر�ضدة التجارية املدينة ذات القيمة 

ال�ضمية مببلغ ل�ضيء (2009: 1,390,802 دينار كويتي) اإىل النخفا�س يف القيمة ومت احت�ضاب خم�ض�س لها بالكامل.

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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7.   مدينون ومدفوعات مقدمًا )تتمة(

كما يف 30 اأبريل، كان حتليل الأر�ضدة التجارية املدينة التي مل تتعر�س لالنخفا�س يف القيمة كما يلي: 

          متـاأخـــرة ولكــن ليـ�ضــت منـخـفـ�ضــة القيـمــة

20104,630,152    987,572601,711401,753399,7747,020,962

20095,127,958872,250785,4072,0944,0776,791,786

من املتوقع، ا�ضتناداً اإىل اخلربات ال�ضابقة، اأن يتم ا�ضرتداد الأر�ضدة التجارية املدينة غري منخف�ضة القيمة بالكامل. مل تعتاد املجموعة احل�ضول على �ضمانات على الأر�ضدة 

املدينة وبالتايل فاإن الأر�ضدة املدينة غري مكفولة ب�ضمان.

8.   ب�صاعـــة

382,350278,864ب�ضاعة يف الطريق

2,292,9881,235,352مواد خام

24,51041,716اأعمال قيد التنفيذ

1,074,7771,063,642ب�ضاعة جاهزة

3,774,6252,619,574

9.   ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  

ا�صتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

698,595693,756ا�ضتثمارات م�ضعرة
2,350,3902,575,111ا�ضتثمارات غري م�ضعرة

3,048,9853,268,867ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  بيان الدخل - خم�ص�صة

53,663,04532,239,075ا�ضتثمارات غري م�ضعرة

56,712,03035,507,942

ال�ضتثمارات امل�ضعرة

يتم حتديد القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم م�ضعرة بالرجوع اإىل الأ�ضعار املعلنة يف �ضوق ن�ضط.

ال�ضتثمارات غري امل�ضعرة

يتم حتديد القيمة العادلة لال�ضتثمارات غري امل�ضعرة من قبل اأع�ضاء اإدارة ال�ضركة الأم با�ضتخدام طريقة تقييم منا�ضبة ا�ضتناداً اإىل اآخر معلومات متاحة للنتائج والتوقعات 

امل�ضتقبلية. نتيجة لهذا الإجراء، مت قيد اأرباح غري حمققة مببلغ 21,592,333 دينار كويتي (2009: 22,500,000 دينار كويتي) يف ربح ال�ضنة.

خالل ال�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2009، قامت املجموعة بتطبيق تعديالت معيار املحا�ضبة الدويل 39: الأدوات املالية: التحقق والقيا�س ال�ضادرة عن جمل�س معايري املحا�ضبة 

الدولية يف 13 اأكتوبر 2008، قامت املجموعة باإعادة ت�ضنيف بع�س ال�ضتثمارات للمتاجرة ذات قيمة دفرتية مببلغ 42,122,809 دينار كويتي من فئة »حمتفظ بها لغر�س 

املتاجرة« اإىل فئة »متاحة للبيع« ومت حتويل مبلغ 17,222,339 دينار كويتي اعتباراً من 1 اأغ�ضط�س 2008 الباقية خالل الفرتة وفقاً لراأي الإدارة ا�ضتناداً اإىل تواريخ توقف 

الإدارة عن املتاجرة يف هذه ال�ضتثمارات.

�ضجلت املجموعة خ�ضائر غري حمققة مببلغ ل �ضيء (2009: 1,728,417 دينار كويتي) تتعلق بال�ضتثمارات املعاد ت�ضنيفها يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى. يف حال عدم تطبيق 

املجموعة لتعديالت معيار املحا�ضبة الدويل 39، لتم ت�ضجيل اخل�ضائر غري حمققة يف ربح ال�ضنة. �ضجلت املجموعة خ�ضارة انخفا�س يف القيمة 7,179,172 دينار كويتي 

(2009: 18,669,456 دينار كويتي) يف ربح ال�ضنة تتعلق بال�ضتثمارات املعاد ت�ضنيفها.

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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دينار كويتي
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دينار كويتي

30 اإىل 60  يوماً

دينار كويتي

اأقل من 30 يوماً

دينار كويتي

غري متاأخرة وغري   

منخف�ضة القيمة

دينار كويتي
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10.   ا�صتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(

 :2009) كويتي  دينار   130,500,000 مببلغ  (مقفلة)  �ــس.م.ك.  للبرتوكيماويات  اإيكويت  �ضركة  ملكية  حقوق  يف   9% بن�ضبة  للح�ضة  العادلة  القيمة  حتديد  مت 

120,000,000 دينار كويتي) من قبل اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم با�ضتخدام طريقة تقييم منا�ضبة ا�ضتناداً اإىل اآخر معلومات متاحة للنتائج والتوقعات امل�ضتقبلية 
ل�ضركة اإيكويت.

 نتيجة لهذا الإجراء، مت قيد اأرباح غري حمققة مببلغ 10,692,461 دينار كويتي (2009: خ�ضائر غري حمققة مببلغ 13,702,111 دينار كويتي)،  بعد الأخذ بالعتبار تقلبات 

العمالت الأجنبية، يف الإيرادات ال�ضاملة الأخرى. اإن جزءاً من هذه ال�ضتثمارات (بحدود تكلفته الأ�ضلية) مت تخ�ضي�ضه على اأنه بند مغطى يف اأدوات تغطية القيمة العادلة 

مع املبالغ املقرت�ضة من البنوك كقرو�س حمددة الأجل مبوجب اتفاقيات ودائع تبادلية (اإي�ضاحي 13 و 15). اإن تغريات القيمة العادلة املتعلقة بتقلبات العمالت الأجنبية مببلغ 

192,461 دينار كويتي (2009: 2,202,111 دينار كويتي) فيما يتعلق بهذه ال�ضتثمارات قد مت املحا�ضبة عنها يف ربح ال�ضنة.

11.   ا�صتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

53,973,385 61,684,076ا�ضتثمارات م�ضعرة

121,078,084135,485,542ا�ضتثمارات غري م�ضعرة

182,762,160189,458,927

امل�ضعرة ال�ضتثمارات 

يتم حتديد القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم م�ضعرة بالرجوع اإىل الأ�ضعار املعلنة يف �ضوق ن�ضط.

ال�ضتثمارات غري امل�ضعرة

قامت الإدارة باإجراء مراجعة ل�ضتثماراتها غري امل�ضعرة لتقييم ما اإذا كان قد حدث انخفا�س يف قيمة هذه ال�ضتثمارات نتيجة تاأثري الأزمة املالية العاملية وظروف 

ال�ضوق ال�ضتثنائية احلالية. ا�ضتناداً اإىل معلومات حمددة ويف �ضوء ظروف/تقلبات ال�ضوق احلالية غري امل�ضبوقة وغري العادية، فقد �ضجلت الإدارة خ�ضائر انخفا�س 

يف القيمة مببلغ 21,965,281 دينار كويتي (2009: 52,104,700 دينار كويتي) يف ربح ال�ضنة فيما يتعلق با�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى).

يف 30 اأبريل 2010 ، اأدرجت بع�س ال�ضتثمارات املتاحة للبيع مببلغ 13,109,228 دينار كويتي (2009: 20,298,440 دينار كويتي) بالتكلفة وذلك ب�ضبب عدم توفر 

قيا�ضات موثوق منها لقيمتها العادلة. اإن الإدارة لي�ضت على دراية باأية ظروف ميكن اأن ت�ضري اإىل انخفا�س يف قيمة هذه ال�ضتثمارات كما يف 30 اأبريل 2010.

اإن بع�س ال�ضتثمارات املتاحة للبيع بالدولر الأمريكي واجلنيه الإ�ضرتليني واليورو والني الياباين بقيمة دفرتية 94,931,551 دينار كويتي (2009: 97,649,151 دينار 

كويتي) مت تخ�ضي�ضها على اأنها بنود مغطاة يف اأدوات تغطية القيمة العادلة مع املبالغ املقرت�ضة من البنوك كقرو�س حمددة الأجل مبوجب اتفاقيات ودائع تبادليـة 

(اإي�ضاحي 13 و 15). اإن تغريات القيمة العادلة مببلغ 725,882 دينار كويتي املتعلقة بتقلبات العمالت الأجنبية فيما يتعلق بهذه ال�ضتثمارات قد مت املحا�ضبة عنها 

يف ربح ال�ضنة.

 2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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12.   ا�صتثمارات يف �صركات زميلة  

لدى ال�ضركة الأم ال�ضتثمارات التالية يف �ضركات زميلة :

ن�ضبة امللكيةبلد التاأ�ضي�س

20102009

%20%20الكويت�ضركة �ضناعات بوبيان الدولية القاب�ضة �س.م.ك (مقفلة)  

 (KQIHC) .50%50الكويتال�ضركة الكويتية القطرية العاملية القاب�ضة �س.م.ك%

تعمل �ضركة �ضناعات بوبيان الدولية القاب�ضة �س.م.ك. (مقفلة) يف العديد من اأنواع ال�ضتثمارات ال�ضناعية. اأما ال�ضركة الكويتية القطرية العاملية القاب�ضة �س.م.ك. فت�ضتثمر 

يف ح�ض�س �ضركات خمتلفة. 

اإن احلركة يف القيمة الدفرتية لال�ضتثمار يف �ضركات زميلة خالل ال�ضنة هي كما يلي:

14,674,44913,543,753يف بداية ال�ضنة 

229,6782,784,246 ح�ضة يف النتائج 

)1,000,000(    -         تخفي�س راأ�س املال من قبل �ضركة زميلة

)1,200,000(    -         توزيعات اأرباح م�ضتلمة

546,450)1,310,130(ح�ضة يف احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة

13,593,99714,674,449يف 30 اأبريل

اإن احل�ضة يف نتائج ال�ضركات الزميلة ت�ضتند اإىل ح�ضابات الإدارة يف هذه ال�ضركات كما يف 31 مار�س 2010 و 30 اأبريل 2010 لل�ضركة الكويتية القطرية العاملية القاب�ضة 

�س.م.ك. (مقفلة) و�ضركة �ضناعات بوبيان الدولية القاب�ضة �س.م.ك. (مقفلة) على التوايل. ويرى اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم اأن الأرباح املدرجة يف ح�ضابات الإدارة لن 

تختلف ب�ضورة جوهرية اإذا مت مراجعة ح�ضابات الإدارة هذه من قبل مدققي هذه ال�ضركات.

اإن القيمة الدفرتية لال�ضتثمار يف �ضركات زميلة ل تت�ضمن اأي �ضهرة.

اإن القيمة الدفرتية لكل �ضركة زميلة هي كما يلي: 

�ضركة �ضناعات بوبيان الدولية القاب�ضة �س.م.ك (مقفلة)  
10,723,57111,783,590

ال�ضركة الكويتية القطرية العاملية القاب�ضة �س.م.ك.
2,870,4262,890,859

13,593,99714,674,449

قامت ال�ضركة الأم بتقييم القيمة الدفرتية لهذه ال�ضركات الزميلة. كما يف 30 اأبريل 2010، ل يوجد اأي موؤ�ضر على وجود انخفا�س يف القيمة الدفرتية لهذه ال�ضركات الزميلة. 

وهكذا مل يتم ت�ضجيل اأي انخفا�س يف القيمة فيما يتعلق بهذه ال�ضركات الزميلة يف ربح ال�ضنة. 

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 

 2010
دينار كويتي

 2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

2009
دينار كويتي
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12.   ا�صتثمارات يف �صركات زميلة )تتمة(  

يو�ضح اجلدول التايل املعلومات املالية املوجزة ل�ضتثمارات ال�ضركة الأم يف �ضركات زميلة:

ح�صة يف موجودات ومطلوبات �صركات زميلة:

4,133,5933,488,026موجودات متداولة

14,190,12816,635,075موجودات غري متداولة

)283,942()340,497(مطلوبات متداولة

)5,164,710()4,389,227(مطلوبات غري متداولة

13,593,99714,674,449�ضايف املوجودات

ح�صة من نتائج �صركات زميلة:

3,806,3708,668,834الإيرادات

229,6782,784,246الأرباح  

13.   ودائع تبادلية

لدى ال�ضركة الأم يف 30 اأبريل 2010 اتفاقيات الودائع التبادلية التالية مع بنك اأجنبي:

• دينار كويتي) واقرت�ضت مبالغ باجلنيه الإ�ضرتليني واليورو والني الياباين مبا يعادل  ودائع بالدولر الأمريكي مبا يعادل 22,569,300 دينار كويتي (2009: 22,737,000	

20,580,599 دينار كويتي (2009: 20,446,767 دينار كويتي) مع التفاق على عك�س هذه املبالغ يف 28 مار�س 2012.

• دينار كويتي) واقرت�ضت مبالغ باجلنيه الإ�ضرتليني واليورو والني الياباين مبا يعادل  ودائع بالدولر الأمريكي مبا يعادل 15,914,250 دينار كويتي (2009: 16,032,500	

11,639,908 دينار كويتي (2009: 11,596,243 دينار كويتي) مع التفاق على عك�س هذه املبالغ يف 9 يناير 2013.

• دينار كويتي) واقرت�ضت مبالغ بالدولر الأمريكي والدولر ال�ضنغافوري مبا يعادل  ودائع بالدرهم الإماراتي  مبا يعادل 8,671,007 دينار كويتي (2009: 8,735,486	

8,304,473 دينار كويتي (2009: 8,211,928 دينار كويتي) مع التفاق على عك�س هذه املبالغ يف 4 اأغ�ضط�س 2011.

تتمثل هذه املعامالت فيما يلي :

47,154,55747,504,986ودائع لدى البنوك 

)40,254,938()40,524,980(م�ضتحق للبنوك

6,629,5777,250,048مدرجة يف بيان املركز املايل املجمع  

اإن القرو�س بالعمالت الأجنبية واملتمثلة يف القرو�س باجلنيه الإ�ضرتليني والدولر الأمريكي والني الياباين واليورو مت تخ�ضي�ضهم كاأدوات تغطية للقيمة العادلة لإدارة خماطر 

التعر�س للتقلبات يف اأ�ضعار العمالت الأجنبية لبع�س ال�ضتثمارات املتاحة للبيع (اأخرى) (اأنظر اإي�ضاحي 10 و 11).

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة
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14.   عقارات واآلت ومعدات

اأر�س
مباين 

اآلت 

ومعدات

اأثاث ومعدات 

مكتبية
�ضيارات

اأعمال 

راأ�ضمالية 

قيد التنفيذ

املجموع

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

الر�ضيد يف 1 مايو 2009، بال�ضايف بعد ال�ضتهالك 

املرتاكم
2,000,0002,621,0223,764,800102,98533,6621,557,52910,079,998

-     )1,557,529(-     662,853883,92510,751-     املحول من اأعمال راأ�ضمالية قيد التنفيذ 

4,277,653-     -     2,304,5571,840,577132,519-     فائ�س اإعادة التقييم 

991,7661,266,269     71,300172,88529,935     383    -     الإ�ضافات 

)51,912(-     )13,078()345()38,489(-     -     امل�ضتبعدات  

)793,520(-     )39,967()43,647()537,915()171,991(-     ال�ضتهالك 

2,000,0005,416,8245,984,198375,14810,552991,76614,778,488الر�صيد يف 30 اأبريل 2010

991,76618,502,600     2,000,0005,077,9679,598,652641,944192,271عقارات واآلت ومعدات مدرجة بالتكلفة 

4,277,653-     -     2,304,5571,840,577132,519-     فائ�س اإعادة التقييم 

)51,912(-     )13,078()345()38,489(-     -     امل�ضتبعدات  

)7,949,853(-     )168,641()398,970()5,416,542()1,965,700(-     ال�ضتهالك املرتاكم

2,000,0005,416,8245,984,198375,14810,552991,76614,778,488�صايف القيمة الدفرتية يف 30 اأبريل 2010  

الر�ضيد يف 1 مايو 2008، بال�ضايف بعد ال�ضتهالك 

املرتاكم
2,000,0003,891,9712,926,603114,08935,2751,557,52910,525,467

1,184,498-     -     1,172,13812,360-     -     الإ�ضافات 

)954,634(-     -     )2,577()6,137()945,920(-     امل�ضتبعدات  

)675,333(-     )1,613()20,887()327,804()325,029(-     ال�ضتهالك 

2,000,0002,621,0223,764,800102,98533,6621,557,52910,079,998الر�ضيد يف 30 اأبريل 2009

عقارات واآلت ومعدات

2,000,0004,414,7318,643,426458,308162,3361,557,52917,236,330بالتكلفة

)7,156,332(-     )128,674()355,323()4,878,626()1,793,709(-     ال�ضتهالك املرتاكم

2,000,0002,621,0223,764,800102,98533,6621,557,52910,079,998�ضايف القيمة الدفرتية يف 30 اأبريل 2009  

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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15.   قرو�س حمددة الأجل      

اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد على 5 اأق�ضاط �ضنوية 

مت�ضاوية اعتباراً من 27 دي�ضمرب 2006.
1,099,5302,215,400

اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد على 10 اأق�ضاط ن�ضف 

�ضنوية اعتباراً من 21 مار�س 2008.
5,425,3139,109,375

اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد على 5 اأق�ضاط �ضنوية 

اعتباراً من 26 مار�س 2008.
3,472,2005,247,000

اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد على 9 اأق�ضاط ن�ضف �ضنوية مت�ضاوية اعتباراً من 15 

�ضبتمرب 2008.
4,018,7505,668,056

اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد على 8 اأق�ضاط ن�ضف 

�ضنوية مت�ضاوية اعتباراً من 15 نوفمرب 2008.
18,084,37525,506,250

10,705,95010,785,500اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد اعتباراً من 15 �ضبتمرب 2010.

اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد يف 4 اأغ�ضط�س 2011.
20,254,50020,405,000

8,671,007اإن القر�س غري م�ضمون بالدرهم الإماراتي وي�ضتحق ال�ضداد يف 4 اأغ�ضط�س 2011. 
8,735,486

اإن القر�س غري م�ضمون، وقد مت اقرتا�ضه من قبل اإحدى ال�ضركات التابعة. وهو بالريال العماين وي�ضتحق ال�ضداد على 

 102,426,1953,058,642 اأق�ضاط ن�ضف �ضنوية اعتباراًً من اأبريل 2009.

10,127,25010,202,500اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد يف 15 نوفمرب 2013.

اإن القر�س غري م�ضمون بالدينار الكويتي وي�ضتحق ال�ضداد يف 30 �ضبتمرب 2011. خالل ال�ضنة، حتول البنك املحلي 

اإىل بنك اإ�ضالمي وبالتايل مت اإعادة ت�ضنيف املبلغ كدائني متويل اإ�ضالمي (اإي�ضاح 16).   
       -  28,000,000

اإن القر�س غري م�ضمون بالدينار الكويتي وي�ضتحق ال�ضداد يف 30 �ضبتمرب 2011.
10,000,000

        -     

     -       5,000,000اإن القر�س غري م�ضمون بالدينار الكويتي ويبداأ ال�ضداد يف 31 يناير 2010. 

اإن القر�س غري م�ضمون بالدولر الأمريكي وي�ضتحق ال�ضداد يف 15 �ضبتمرب 2011. مت اإعادة ت�ضنيف هذا القر�س من 

قر�س مدور خالل ال�ضنة. 
23,148,000        -     

2,190,9313,535,489قرو�س لأجل اأخرى

4,709,98827,861,468قرو�س مدورة اأخرى

129,333,989160,330,166

اإن القرو�س املدورة الأخرى غري م�ضمونة وت�ضتحق خالل �ضنة واحدة.

اإن القرو�س بالعمالت الأجنبية هي كما يلي:

382,630774,730يورو
3,993,9223,916,400ريال عماين

100,839,633118,142,270دولر اأمريكي
8,671,0078,735,486درهم اإماراتي

113,887,192131,568,886

حتمل القرو�س حمددة الأجل املذكورة اأعاله فائدة مبعدلت جتارية.

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة
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16.   دائنو متويل اإ�صالمي 

      -       17,000,000دائنو مرابحة 

     -       28,000,000دائنو تورق  

45,000,000       -     

خالل ال�ضنة، ح�ضلت ال�ضركة الأم على ت�ضهيالت مرابحة مببلغ 17,000,000 دينار كويتي من اثنني من البنوك املحلية. ميثل دائنو التورق مبلغ م�ضتحق اإىل بنك حملي مت 

حتويله اإىل بنك اإ�ضالمي اعتباراً من 1 ابريل 2010 (اإي�ضاح 15) اإن متو�ضط معدل التكلفة اخلا�ضة بدائني املرابحة والتورق يحمل معدلت جتارية. 

17.   دائنون وم�صروفات م�صتحقة      

5,774,9134,698,633دائنون

861,395890,838م�ضروفات م�ضتحقة على ت�ضهيالت ائتمانية 

199,553163,600ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي 

562,760507,056�ضريبة دعم العمالة الوطنية 

205,784190,237زكاة 

75,00075,000مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

3,195,5774,745,514دائنون اآخرون

10,874,98211,270,878

18.   راأ�س املال وتوزيعات الأرباح

يتكون راأ�س املال امل�ضرح به وامل�ضدر واملدفوع بالكامل من 485,100,000 �ضهم (2009: 485,100,000 �ضهم) بقيمة 100 فل�س لل�ضهم (2009: 100 فل�س لل�ضهم). 

اقرتح اأع�ضاء جمل�س اإدارة ال�ضركة الأم توزيعات اأرباح نقدية مببلغ 30 فل�س لكل �ضهم (بعد ا�ضتبعاد اأ�ضهم اخلزينة) جمموعها 14,525,041 دينار كويتي ويخ�ضع القرتاح 

ملوافقة اجلمعية العمومية ال�ضنوية للم�ضاهمني. 

يف 7 يوليو 2009، وافق امل�ضاهمون يف اجلمعية العمومية ال�ضنوية لل�ضركة الأم على توزيعات اأرباح نقدية بقيمة 25 فل�س لكل �ضهم مببلغ 12,106,934 دينار كويتي  لل�ضنة 

املنتهية يف 30 اأبريل 2009.

19.   اأ�صهم خزينة

931,9732,461,973عدد اأ�ضهم اخلزينة

%0.51%0.19ن�ضبة الأ�ضهم امل�ضدرة 

493,9461,218,677القيمة ال�ضوقية بالدينار الكويتي

461,8411,129,912التكلفة بالدينار الكويتي

 20102009
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20.   الحتياطيات

(اأ)          الحتياطي القانوين 

وفقاً لقانون ال�ضركات التجارية والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم، مت حتويل %10 من ربح ال�ضنة قبل الزكاة و ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية 

ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة اإىل الحتياطي القانوين. يجوز لل�ضركة اأن تقرر وقف هذا التحويل ال�ضنوي عندما ي�ضل ر�ضيد الحتياطي القانوين اإىل %50 من راأ�س املال 

املدفوع. اإن الحتياطي القانوين غري قابل للتوزيع با�ضتثناء بع�س الظروف املن�ضو�س عليها يف القانون.

اإن توزيع الحتياطي حتى ما يعادل ن�ضبة %50 من راأ�س املال املدفوع حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح ل تزيد عن %5 من راأ�س املال املدفوع يف ال�ضنوات التي ل ت�ضمح 

فيها الأرباح املرتاكمة بتاأمني هذا احلد.

 (ب)          الحتياطي الختياري

وفقاً للنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة الأم ، مت حتويل %10 من ربح ال�ضنة قبل الزكاة وح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة اإىل الحتياطي الختياري. ل توجد اأية قيود على توزيع الحتياطي الختياري.

21.   حتليل ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات

يلخ�س اجلدول التايل معلومات ا�ضتحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. اإن ا�ضتحقاقات النقد والنقد املعادل والودائع التبادلية والقرو�س حمددة الأجل يف نهاية ال�ضنة 

ت�ضتند اإىل ترتيبات ال�ضداد التعاقدية. يتم حتديد معلومات ا�ضتحقاق املوجودات واملطلوبات املتبقية ا�ضتناداً اإىل  تقدير الإدارة ل�ضيولة هذه املوجودات املالية. تقوم الإدارة 

مبراقبة قائمة ال�ضتحقاقات للتاأكد من توفر ال�ضيولة الكافية.

اإن ا�ضتحقاقات املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:

    خالل30 اأبريل 2010

   3 اأ�صهر

   من 3 اإىل

   12 �صهرًا

 من  �صنة اإىل  

   5 �صنــوات
   اأكرث من 

  الإجمايل     5 �صنوات

دينار كويتيدينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتي

املوجودات

10,005,688-    -    -    10,005,688الأر�ضدة لدى البنوك والودائع ق�ضرية الأجل 
9,335,498-    -    6,621,1882,714,310مدينون ومدفوعات مقدماً

3,774,625-    -    1,258,2092,516,416ب�ضاعة

ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 من خالل بيان الدخل
    -56,712,030    -    -56,712,030

130,500,000130,500,000-    -    -    ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اإيكويت)

182,762,160-    182,762,160-    -    ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى) 

13,593,99713,593,997-    -    -    ا�ضتثمار يف �ضركات زميلة

6,629,577-    6,629,577-    -    ودائع تبادلية

14,778,48814,778,488-    -    -    عقار واآلت ومعدات

6,002,4646,002,464-    -    -    ال�ضهرة

17,885,08561,942,756189,391,737164,874,949434,094,527جمموع املوجودات 

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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21.   حتليل ا�صتحقاق املوجودات واملطلوبات )تتمة(

     خالل30 اأبريل 2010

   3 اأ�صهر

  من 3 اإىل

   12 �صهرًا

من  �صنة اإىل 

5   �صنوات
    اأكرث من 

   الإجمايل   5 �صنوات

  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

املطلوبات

267,586       -             -           -     267,586ح�ضابات مك�ضوفة لدى البنوك 

129,333,989      -     4,234,37123,300,503101,799,115قرو�س حمددة الأجل 

45,000,000      -     45,000,000      -           -     دائنو متويل اإ�ضالمي 

10,874,982      -     2,746,7935,592,9442,535,245دائنون وم�ضروفات م�ضتحقة  

2,662,651      -           -     2,662,651      -     توزيعات اأرباح م�ضتحقة  

188,139,208      -     7,248,75031,556,098149,334,360جمموع املطلوبات 

     خالل30 اأبريل 2009

   3  اأ�ضهر

   من 3 اإىل

   12 �ضهراً

      من 

    �ضنة اإىل 

   5 �ضنوات

    اأكرث من 

   الإجمايل    5 �ضنوات

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

املوجودات

7,590,220    -         -         -     7,590,220الأر�ضدة لدى البنوك والودائع ق�ضرية الأجل 

8,756,130    -         -     7,380,7091,375,421مدينون ومدفوعات مقدماً

2,619,574    -         -     873,1921,746,382ب�ضاعة
ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

35,507,942    -         -     35,507,942    -      من خالل بيان الدخل
120,000,000120,000,000    -         -         -     ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اإيكويت)

189,458,927    -     189,458,927    -         -     ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى) 

14,674,44914,674,449    -         -         -     ا�ضتثمار يف �ضركات زميلة

7,250,048    -     7,250,048    -         -     ودائع تبادلية

10,079,99810,079,998    -         -         -     عقار واآلت ومعدات

2,574,5172,574,517    -         -         -     ال�ضهرة

15,844,12138,629,745196,708,975147,328,964398,511,805جمموع املوجودات 

     خالل  30 اأبريل 2009

   3 اأ�ضهر

  من 3 اإىل

   12 �ضهراً

      من 

    �ضنة اإىل 

   5 �ضنوات

    اأكرث من 

   الإجمايل    5 �ضنوات

  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

املطلوبات

160,330,166       -      3,643,75041,163,774115,522,642قرو�س حمددة الأجل 

11,270,878    -     6,169,5025,101,376    -     دائنون وم�ضروفات م�ضتحقة  

2,333,563    -         -     2,333,563    -     توزيعات اأرباح م�ضتحقة  

173,934,607    -     3,643,75049,666,839120,624,018جمموع املطلوبات 

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 

22.   معلومات قطاعية 

تقوم املجموعة مبراقبة النتائج الت�ضغيلية لوحدات الأعمال اخلا�ضة بها ب�ضورة منف�ضلة بغر�س اتخاذ قرارات ب�ضاأن توزيع املوارد وتقييم الأداء. يتم تقييم اأداء القطاع ا�ضتناداً 

اإىل اأرباح اأو خ�ضائر القطاع ويتم قيا�ضه ب�ضورة متوافقة مع الأرباح اأو اخل�ضائر الت�ضغيلية يف البيانات املالية املجمعة.

لأغرا�س الإدارة، تنتظم اأن�ضطة املجموعة يف قطاعني رئي�ضيني لالأعمال. لي�س لدى املجموعة معامالت جوهرية فيما بني القطاعني. فيما يلي الأن�ضطة واخلدمات الرئي�ضية 

حتت هذين القطاعني: 

ا�ضتثمار اأموال املجموعة يف ال�ضناعات البرتوكيماوية (�ضركة ايكويت للبرتوكيماويات وال�ضركة الكويتية لالأولفينات) والقطاع ال�ضناعي واملرافق ال�ضتثمارات:   

واخلدمات والقطاعات الأخرى املتعلقة بذلك، بالإ�ضافة اإىل اإدارة متطلبات ال�ضيولة لدى املجموعة.    

 

ت�ضنيع الب�ضائع وتقدمي اخلدمات. الت�ضنيع والتجارة:           

تتمثل اأن�ضطة الت�ضنيع والتجارة يف اأن�ضطة ال�ضركات التابعة: �ضركة بوبيان لل�ضناعات البال�ضتيكية �س. م.ك. (مقفلة) وال�ضركة الوطنية لإدارة لنفايات �س.م.ك. (مقفلة) و�ضركة 

العليان العربية للتغليف ذ.م.م و �ضركة منى نور لل�ضناعة والتجارة ذ.م.م. وتتمثل اأن�ضطة ال�ضركة الأم يف الأن�ضطة ال�ضتثمارية.

املجموعالت�صنيع والتجارةال�صتثمارات

 20102009 20102009 20102009

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

45,484,08579,325,32723,078,56125,189,02868,562,646104,514,355اإيرادات القطاعات 

16,438,97318,212,4714,968,3542,123,01321,407,32720,335,484ربح القطاعات 

403,250,900377,733,22930,843,62720,778,576434,094,527398,511,805املوجودات 

177,129,990164,235,78911,009,2189,698,818188,139,208173,934,607املطلوبات 

31,743,43398,065,2151,266,2691,178,50633,009,70299,243,721اإنفاق راأ�س املال  

2,84621,052790,674654,281793,520675,333ال�ضتهالك  

املعلومات اجلغرافية 

20102009

الكويت

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وباقي دول 

الكويت املجموعال�صرق الأو�صط

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي وباقي 

دول 

ال�ضرق الأو�ضط
املجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اإيرادات القطاع  
 41,539,10127,023,54568,562,64652,868,87951,645,476104,514,355

12,654,516 7,528,545 5,125,971 20,780,951 15,873,656 4,907,295 موجودات غري متداولة  

تت�ضمن اإيرادات القطاع املبيعات واإيرادات توزيعات الأرباح واإيرادات ال�ضتثمار واحل�ضة يف نتائج �ضركات زميلة. 

تت�ضمن املوجودات غري املتداولة ال�ضهرة والعقار والآلت واملعدات. 
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23.   م�صروفات عمومية واإدارية   

تت�ضمن امل�ضروفات العمومية والإدارية تكاليف موظفني مببلغ 1,282,477 دينار كويتي (2009: 1,437,543 دينار كويتي) وخم�ض�س �ضمان مببلغ ل �ضيء (2009: 800,000 

دينار كويتي) وا�ضتهالك مببلغ 95,309 دينار كويتي (2009: 89,189  دينار كويتي) وانخفا�س قيمة الأر�ضدة التجارية املدينة مببلغ ل �ضيء (2009: 1,390,802 دينار 

كويتي) وخ�ضارة القيمة العادلة على مبادلت �ضعر الفائدة  مببلغ 912,670 دينار كويتي (2009: ل �ضيء) وم�ضروفات اإدارية اأخرى مببلغ 2,133,306  دينار كويتي (2009: 

900,172 دينار كويتي). وعك�س خم�ض�س عالوة انتفت احلاجة اإليه مببلغ 1,529,803 دينار كويتي (2009: ل �ضيء) وعك�س خم�ض�س �ضمان انتفت احلاجة اإليه مببلغ 
1,600,000 دينار كويتي (2009: ل�ضيء). 

24.   معامالت مع اأطراف ذات عالقة   

متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع اأطراف ذات عالقة، اأي مع ال�ضركات الزميلة وامل�ضاهمني الرئي�ضيني واأع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة و�ضركات 

ي�ضيطرون عليها اأو ميار�ضون عليها �ضيطرة م�ضرتكة اأو تاأثرياً ملمو�ضاً. اإن �ضيا�ضات ت�ضعري و�ضروط املعامالت يتم املوافقة عليها من قبل اإدارة ال�ضركة الأم.

اإن  املعامالت مع اأطراف ذات عالقة املت�ضمنة يف ربح ال�ضنة هي كما يلي: 

اأطراف اأخرى ذات عالقةم�ضاهمون رئي�ضيون�ضركات  زميلة

دينار كويتيدينار كويتي  دينار كويتي

1,500,443905,472     -         1,500,443    - املبيعات  
229,6782,784,246    -           -             229,678ح�ضة يف النتائج
30,00030,000    -           -       30,000  اإيرادات اأخرى   

اإن  الأر�ضدة مع اأطراف ذات عالقة املت�ضمنة يف بيان املركز املايل املجمع هي كما يلي: 

اأطراف اأخرى  ذات عالقةم�ضاهمون رئي�ضيون�ضركات  زميلة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

17,756    -           -    -    -    مدينون ومدفوعات ومقدماً   

بتاريخ 28 ابريل 2010، قامت ال�ضركة الأم بحيازة  ح�ضة ملكية بن�ضبة %19 يف �ضركة منى نور لل�ضناعة والتجارة ذ.م.م.  باإجمايل مقابل مببلغ 4,507,672 دينار كويتي  

من �ضركة بوبيان الدولية لل�ضناعات القاب�ضة (�ضركة زميلة لل�ضركة الأم) ا�ضتناداً اإىل تقييم طرف ثالث. بلغت ال�ضهرة الناجتة من املعاملة 3,427,947 دينار كويتي. 

مكافاآت موظفي الإدارة العليا

اإن مكافاآت موظفي الإدارة العليا خالل ال�ضنة كانت كما يلي:

              

180,000124,000مزايا ق�ضرية الأجل 
12,6939,899مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

192,693133,899
25.    الأدوات املالية امل�صتقة

متثل الأدوات املالية امل�ضتقة اأدوات مالية يتم حتديد قيمتها بالرجوع اإىل معدل الفائدة الأ�ضا�ضي واأ�ضعار العمالت الأجنبية واملوؤ�ضرات الأخرى. متثل القيمة ال�ضمية للمبالغ 

الأ�ضا�ضية فقط املبالغ الذي ينطبق عليها �ضعر اأو معدل لتحديد مبالغ التدفقات النقدية التي يتم تبادلها ول متثل الأرباح اأو اخل�ضائر املحتملة املتعلقة مبخاطر ال�ضوق اأو 

خماطر الئتمان لهذه الأدوات. 

الأدوات املالية امل�ضتقة املحتفظ بها كتغطية التدفقات النقدية 

اإن الأدوات املالية امل�ضتقة امل�ضتخدمة لتغطية التغري يف التدفقات النقدية ملوجوداتها ومطلوباتها املالية والتي ت�ضتويف املعايري كاأدوات تغطية فعالة يتم ت�ضنيفها كاأدوات مالية 

م�ضتقة حمتفظ بها كتغطية للتدفقات النقدية.  

م�ضتقات حمتفظ بها للمتاجرة

يتم ت�ضنيف امل�ضتقات امل�ضتخدمة لغر�س التغطية والتي ل تفي مبعايري حما�ضبة التغطية كـ »م�ضتقات حمتفظ بها للمتاجرة«. تتعامل املجموعة يف اأدوات امل�ضتقات التالية 

لإدارة خماطر اأ�ضعار الفائدة: 

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 

 2010
دينار كويتي

 2010
دينار كويتي

 2010
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

2009
دينار كويتي

2009
دينار كويتي
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25.   الأدوات املالية امل�صتقة )تتمة(

يو�ضح اجلدول التايل القيمة العادلة مل�ضتقات الأدوات املالية امل�ضجلة كموجودات اأو مطلوبات مع قيمتها ال�ضمية مت حتليلها ح�ضب فرتات ا�ضتحقاقها. اإن القيمة ال�ضمية 

امل�ضجلة بالإجمايل هي مبلغ الأداة امل�ضتقة لالأ�ضل املايل الأ�ضا�ضي، ويتم قيا�س القيمة العادلة للم�ضتقات على اأ�ضا�س ال�ضعر القيا�ضي اأو املوؤ�ضر وهي متثل الأ�ضا�س الذي يتم 

بناًء عليه قيا�س التغريات يف القيمة. تبني القيمة ال�ضمية حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�ضنة ول تبني خماطر ال�ضوق اأو خماطر الئتمان.

القيمة ال�ضمية ح�ضب مدة ال�ضتحقاق القيمة ال�ضميةالقيمة  العادلة ال�ضالبةالقيمة  العادلة املوجبة2010

من �ضنة اإىل  5 �ضنوات خالل �ضنة واحدة 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

م�ضتقات حمتفظ بها للمتاجرة:

103,5641,016,23442,534,4507,233,75035,300,700مبادالت سعر الفائدة 

القيمة ال�ضمية ح�ضب مدة ال�ضتحقاق القيمة ال�ضميةالقيمة العادلة ال�ضالبةالقيمة  العادلة املوجبة2010

من �ضنة اإىل  5 �ضنوات خالل �ضنة واحدة 

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اأدوات مالية م�ضتقة حمتفظ بها 

للتغطية:

989,46730,821,3501,913,15028,908,200-    مبادالت سعر الفائدة 

26.   اإدارة املخاطر     

متثل املخاطر جزءاً رئي�ضياً يف اأن�ضطة املجموعة لكن هذه املخاطر تُدار بطريقة التحديد والقيا�س واملراقبة امل�ضتمرة وفقاً لقيود املخاطر والأدوات الرقابية الأخرى . اإن هذه 

الطريقة يف اإدارة املخاطر ذات اأهمية كبرية ل�ضتمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة م�ضئولية التعر�س للمخاطر فيما يتعلق بامل�ضئوليات املنوطة به 

داخل املجموعة. ت�ضتمل املطلوبات املالية الرئي�ضية للمجموعة على قرو�س حمددة الأجل ودائنني وم�ضروفات م�ضتحقة. اإن الغر�س الرئي�ضي من هذه املطلوبات املالية هو رفع 

متويل عمليات املجموعة. يوجد لدى املجموعة مدينون اآخرون والنقد وودائع ق�ضرية الأجل ناجتة مبا�ضرة من عملياتها. متتلك املجموعة اأي�ضاً موجودات مالية متاحة للبيع 

وموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة واملوافقة على �ضيا�ضات اإدارة كل فئة من فئات املخاطر املوجزة اأدناه. 

اإن املخاطر الرئي�ضية الناجتة من الأدوات املالية للمجموعة هي خماطر اأ�ضعار الفائدة وخماطر ال�ضيولة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر الئتمان. كما تتعر�س املجموعة 

للمخاطر الت�ضغيلية. ل ت�ضمل عملية مراقبة املخاطر امل�ضتقلة خماطر الأعمال مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وال�ضناعة. يتم مراقبة هذه التغريات من خالل عملية 

التخطيط الإ�ضرتاتيجي اخلا�ضة باملجموعة.

خماطر هيكل الإدارة

اإن جمل�س اإدارة املجموعة هو امل�ضئول الأخري عن الأ�ضلوب العام لإدارة املخاطر واعتماد اإ�ضرتاتيجيات واأ�ض�س اإدارة املخاطر.

تخفيف املخاطر

 كجزء من الإدارة ال�ضاملة للمخاطر، ت�ضتخدم املجموعة اأو قد تختار ا�ضتخدام م�ضتقات واأدوات اأخرى لإدارة النك�ضافات الناجتة من التغريات يف اأ�ضعار الفائدة والعمالت 

الأجنبية وخماطر الئتمان وخماطر ال�ضيولة وخماطر الأ�ضهم. 

اإن املخاطر الرئي�ضية التي تتعر�س لها موجودات ومطلوبات املجموعة والطرق الأ�ضا�ضية لإدارة تلك املخاطر هي كما يلي:

خماطر اأ�صعار الفائدة 

تنتج خماطر اأ�ضعار الفائدة من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�ضعار الفائدة على الأرباح امل�ضتقبلية اأو على قيمة الأدوات املالية. تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�ضعار الفائدة على 

موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل فائدة (وهي ب�ضورة رئي�ضية النقد والنقد املعادل والقرو�س حمددة الأجل) . تتفاو�س املجموعة على اأ�ضعار الفائدة وحت�ضل على معدلت 

جتارية للقرو�س حمددة الأجل. 

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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26.   اإدارة املخاطر  )تتمة(

خماطر اأ�صعار الفائدة )تتمة(

اإن ح�ضا�ضية بيان الدخل املجمع متثل تاأثري التغريات املفرت�ضة يف اأ�ضعار الفائدة على ربح املجموعة قبل الزكاة وح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة و�ضريبة دعم العمالة الوطنية ا�ضتناداً اإىل املوجودات واملطلوبات املالية ذات املعدلت املتغرية املحتفظ بها كما يف 30 اأبريل 2010 و2009.  ول يوجد تاأثري على 

حقوق امللكية.

يبني اجلدول التايل ح�ضا�ضية بيان الدخل املجمع للتغريات املحتملة املعقولة يف اأ�ضعار الفائدة، مع الحتفاظ بثبات جميع املتغريات الأخرى:

الزيادة يف النقاط 

الأ�ضا�ضية

التاأثري على اأرباح ال�ضنة قبل مكافاأة اأع�ضاء جمل�س

الإدارة والزكاة وح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي

و�ضريبة دعم العمالة الوطنية

دينار كويتي

2010
435,080+25دينار كويتي

2009
400,131+25دينار كويتي

اإن النق�س �ضوف يكون له تاأثري معاك�س على ربح ال�ضنة. 

خماطر الئتمان 

تتمثل خماطر الئتمان يف عدم مقدرة اأحد اأطراف الأداة املالية على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف الآخر خل�ضائر مالية. 

ت�ضعى املجموعة للحد من خماطر الئتمان لديها فيما يتعلق بالعمالء من خالل و�ضع حدود ائتمانية للعمالء الأفراد ومراقبة الأر�ضدة املدينة القائمة. 

30 اأبريل  القائمة يف  املدينة  الأر�ضدة   تقوم اإحدى ال�ضركات التابعة لل�ضركة الأم ببيع منتجاتها اإىل �ضركة ايكويت وهي طرف ذي عالقة ومتثل اأر�ضدتها ن�ضبة %31 من 

.(32% :2009) 2010

تركز خماطر احلد الأق�صى للتعر�س ملخاطر الئتمان

تن�ضاأ الرتكزات عندما ي�ضرتك عدد من الأطراف املقابلة يف اأن�ضطة مت�ضابهة، اأو يف اأن�ضطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية، اأو عندما يكون لهم �ضمات اقت�ضادية متماثلة مما 

قد يجعل ا�ضتعدادهم ملواجهة التزامات تعاقدية يتاأثر ب�ضكل مماثل بالتغريات يف الظروف القت�ضادية اأو ال�ضيا�ضية اأو غريها. ت�ضري الرتكزات اإىل احل�ضا�ضية الن�ضبية لأداء 

املجموعة نحو التطورات التي توؤثر على قطاع اأعمال بذاته اأو على منطقة جغرافية معينة.

ميكن حتليل اإجمايل تعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان قبل احت�ضاب اأي �ضمانات حمتفظ بها اأو التعزيزات الئتمانية ح�ضب املنطقة اجلغرافية كما يلي: 

   املجموع       الكويت 

 دينار كويتي  دينار كويتي

كما يف 30 اأبريل 2010

10,005,688     -       7,891,1052,114,583اأر�ضدة لدى البنوك وودائع ق�ضرية الأجل   
9,335,498     -       2,926,7386,408,760مدينون ومدفوعات مقدماً  

6,629,5776,629,577     -                        -       ودائع تبادلية 

احلد الأق�ضى للتعر�س ملخاطر الئتمان على 

  املوجودات
10,817,8438,523,3436,629,57725,970,763

  املجموع     الكويت 

دينار كويتي دينار كويتي

كما يف 30 اأبريل 2009

7,590,220     -       6,727,680862,540اأر�ضدة لدى البنوك وودائع ق�ضرية الأجل 
8,756,130     -       2,459,2466,296,884مدينون ومدفوعات مقدماً  

7,250,0487,250,048       -                    -            ودائع تبادلية  
  

احلد الأق�ضى للتعر�س ملخاطر الئتمان  على 

9,186,9267,159,4247,250,04823,596,398  املوجودات

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 

دول اخلليج وباقي

دول  ال�صرق الأو�صط

دينار كويتي

دول اخلليج وباقي

دول  ال�ضرق الأو�ضط

دينار كويتي

دول 

اأخرى  

دينار كويتي

دول 

اأخرى  

دينار كويتي
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26.   اإدارة املخاطر  )تتمة(

تركز خماطر احلد الأق�صى للتعر�س ملخاطر الئتمان )تتمة(

ميكن حتليل اإجمايل تعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان ح�ضب قطاع الأعمال كما يلي: 

           2010              2009
  دينار كويتي        دينار كويتي              

9,335,4988,756,130جتارة وت�ضنيع  
16,635,26514,840,268بنوك وموؤ�ض�ضات مالية  

25,970,76323,596,398

 خماطر ال�صيولة 

اإن خماطر ال�ضيولة هي خماطر مواجهة املجموعة �ضعوبات يف توفري الأموال لتلبية التزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية. حتد املجموعة من خماطر ال�ضيولة لديها بوا�ضطة التاأكد من 

توفر الت�ضهيالت البنكية . تتطلب �ضيا�ضة املجموعة بالن�ضبة للبيع دفع املبالغ خالل 60 يوماً من تاريخ البيع . ت�ضدد الأر�ضدة التجارية الدائنة عادًة خالل 90 يوماً من تاريخ ال�ضراء.

يلخ�س اجلدول اأدناه قائمة ا�ضتحقاقات مطلوبات املجموعة وفقاً للتاريخ املتوقع فيه �ضدادها:

من 3 اإىل 12 �صهرًاخالل  3 اأ�صهر30 اأبريل 2010

   دينار كويتي  دينار كويتي

3,967,5355,592,944633,10810,193,587دائنون وم�ضروفات م�ضتحقة  
2,662,651     -             2,662,651      -                  توزيعات اأرباح م�ضتحقة  

5,476,30426,870,208105,804,756138,151,268قرو�س حمددة الأجل 
652,5001,957,50047,910,00050,520,000دائنو متويل اإ�ضالمي 

10,096,33937,083,303154,347,864201,527,506جمموع املطلوبات 

من 3 اإىل 12 �ضهراًخالل  3 اأ�ضهر30 اأبريل 2009

   دينار كويتي دينار كويتي

5,278,6645,101,37610,380,040        -               دائنون وم�ضروفات م�ضتحقة  
2,333,563        -               2,333,563        -               توزيعات اأرباح م�ضتحقة  

5,220,48917,844,798149,872,458172,937,745قرو�س حمددة الأجل 

5,220,48925,457,025154,973,834185,651,348جمموع املطلوبات 

خماطر العمالت الأجنبية 

اإن خماطر العمالت هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية ب�ضبب التغريات يف اأ�ضعار ال�ضرف الأجنبي.

اإن ا�ضتثمارات املجموعة هي ب�ضورة رئي�ضة بالدولر الأمريكي واليورو والني الياباين واجلنيه الإ�ضرتليني. يتم متويل ال�ضتثمارات بقرو�س بعمالت اأجنبية، وبالتايل فاإن الإدارة ترى اأنه 

ل يوجد خماطر كبرية ب�ضبب تقلبات اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية. وتعمل الإدارة اأي�ضاً على اإدارة هذه املخاطر باإبرام معامالت تغطية. (راجع اإي�ضاحي 11 و13).

اإن التاأثري على الربح قبل الزكاة و ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة و�ضريبة دعم العمالة الوطنية (ب�ضبب التغري يف القيمة العادلة للموجودات 

واملطلوبات النقدية) وعلى الإيرادات ال�ضاملة الأخرى كنتيجة للتغري يف اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية، مع الحتفاظ بثبات جميع املتغريات الأخرى مبني فيما يلي:

التغري يف �صعر �صرف العمالت الأجنبية بن�صبة 5%

التاأثري على الربح قبل  ح�ضة موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي

و�ضريبة دعم العمالة الوطنية و الزكاة ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة

                            2010                                  2009                             2010                                  2009  
دينار كويتي دينار كويتي    دينار كويتي دينار كويتي    

5,030,6254,535,0064,292,1714,449,677دولر اأمريكي    
727,1001,092,764         -                                     -                            يورو 

824,260820,038              -                                          -                            جنية اإ�ضرتليني  

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 

التاأثري على الإيرادات ال�ضاملة الأخرى

الإجمايل

دينار كويتي

الإجمايل

دينار كويتي

من �صنة اإىل 5 �صنوات

دينار كويتي

من �ضنة اإىل 5 �ضنوات

دينار كويتي
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26.   اإدارة املخاطر )تتمة(     

خماطر اأ�صعار الأ�صهم 

تنتج خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم من التغري يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم. تدار خماطر اأ�ضعار الأ�ضهم من قبل املجموعة من خالل تنويع ال�ضتثمارات يف قطاعات 

الأعمال املختلفة. 

اإن التاأثري على الربح والإيرادات ال�ضاملة الأخرى (نتيجة التغري يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وال�ضتثمارات املتاحة للبيع كما 

يف 30 اأبريل 2010) نتيجة التغري املحتمل يف موؤ�ضرات ال�ضوق ويف ظل الحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى، هي كما يلي: 

تغري  �ضعر 

الأ�ضهم

بن�ضبة %

التاأثري على ربح ال�ضنة قبل ح�ضة موؤ�ض�ضة 

الكويت للتقدم العلمي و�ضريبة دعم العمالة 

التاأثري على الإيرادات ال�ضاملة الأخرى والزكاة ومكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة

        2010       2009         2010           2009    
دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

ال�ضتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة

-     -     20609,797693,588+من خالل بيان الدخل 

12,336,8166,588,098-     -         20+ال�ضتثمارات املتاحة للبيع (اأخرى)

-     )8,477,943()5,207,917()3,858,873(20-ال�ضتثمارات املتاحة للبيع (اأخرى)

3,858,8736,588,098)4,514,329()3,249,076(املجموع 

با�ضتثناء ما ذكر اأعاله، اإن النق�س يف الن�ضبة املئوية لأ�ضعار الأ�ضهم �ضوف يكون لها تاأثري عك�ضي على الإيرادات ال�ضاملة الأخرى وربح ال�ضنة. يف حال وجود انخفا�س لحق 

يف القيمة العادلة لال�ضتثمارات املتاحة للبيع (اأخرى)، يتم اأخذ النخفا�س يف القيمة العادلة اإىل ربح ال�ضنة.

خماطر الت�صغيل 

اإن خماطر الت�ضغيل هي خماطر التعر�س خل�ضائر نتيجة لتعطل الأنظمة اأو اخلطاأ الب�ضري اأو الغ�س اأو الأحداث اخلارجية. عند ف�ضل �ضوابط الرقابة يف الأداء، ميكن اأن توؤدي 

خماطر الت�ضغيل اإىل ال�ضرر بال�ضمعة اأو تداعيات قانونية وتنظيمية اأو تكبد خ�ضارة مالية. ل ت�ضتطيع املجموعة اأن تتوقع ا�ضتبعاد كافة خماطر الت�ضغيل، ولكنها ت�ضتطيع اإدارة 

هذه املخاطر من خالل اإطار مراقبة وعن طريق مراقبة خماطر الت�ضغيل وال�ضتجابة لها. تت�ضمن �ضوابط الرقابة فاعلية عمليات ف�ضل الواجبات وحقوق الإطالع والتفوي�س 

واإجراءات الت�ضوية وتوعية املوظفني والتقييم. 

اإدارة راأ�س املال 

عليها  يح�ضل  التي  القيمة  وتعظيم  بها  تقوم  التي  الأعمال  لدعم  املال اجليدة  راأ�س  املحافظة على معدلت  املال هو �ضمان  راأ�س  اإدارة  من  الرئي�ضي  املجموعة  اإن هدف 

امل�ضاهم. 

تقوم املجموعة باإدارة هيكل راأ�س املال واإجراء تعديالت عليه يف �ضوء تغريات الظروف القت�ضادية. مل يتم اإجراء اأي تغريات يف الأهداف اأو ال�ضيا�ضات اأو الإجراءات خالل 

ال�ضنتني املنتهيتني يف 30 اأبريل 2010 و30 اأبريل 2009. 

الأرباح  وتوزيعات  و  الأجل  القرو�س حمددة  املجموعة  تدرج  املال.  راأ�س  اإجمايل  الدين مق�ضوم على  القرتا�س وهو �ضايف  با�ضتخدام معدل  املال  راأ�س  املجموعة  تراقب 

امل�ضتحقة والدائنني وامل�ضروفات امل�ضتحقة ناق�ضاً النقد والنقد املعادل والودائع التبادلية �ضمن �ضايف الدين. ميثل اإجمايل راأ�س املال حقوق امللكية اخلا�ضة مب�ضاهمي 

ال�ضركة الأم.

�ضركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. وال�ضركات التابعة

اإي�صاحـات حـول البيانات الـماليـة الـمجمعـة
لل�ضنة املنتهية يف 30 اأبريل 2010 
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26.   اإدارة املخاطر )تتمة(     

اإدارة راأ�س املال )تتمة(     

      2010     
   دينار كويتي

2009      
   دينار كويتي

160,330,166 129,333,989قرو�س حمددة الأجل 
         -     45,000,000دائنو متويل اإ�ضالمي 

2,333,563 2,662,651توزيعات اأرباح م�ضتحقة
10,874,98211,270,878دائنون وم�ضروفات م�ضتحقة  

)7,250,048()6,629,577(ناق�ضاً: ودائع تبادلية  
)7,590,220()9,738,102(ناق�ضاً: النقد والنقد املعادل  

171,503,943159,094,339�ضايف الدين 

244,926,955223,042,814اإجمايل راأ�س املال 

%71.3%70معدل القرتا�س (ن�ضبة الدين اإىل حقوق امللكية) 

27.   القيمة العادلة لالأدوات املالية     

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�ضورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية، با�ضتثناء بع�س ال�ضتثمارات املتاحة للبيع (اأخرى) املدرجة بالتكلفة (راجع اإي�ضاح 11).

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة 

كما يف 30 اأبريل 2010 كان لدى املجموعة الأدوات املالية التي مت قيا�ضها وفقاً للقيمة العادلة: 

ت�ضتخدم املجموعة اجلدول الهرمي التايل لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية والإف�ضاح عنها با�ضتخدام اأ�ضلوب التقييم: 

امل�ضتوى 1: الأ�ضعار املعلنة يف الأ�ضواق الن�ضطة لالأدوات املماثلة؛

امل�ضتوى 2: الأ�ضعار املعلنة يف الأ�ضواق الن�ضطة لالأدوات امل�ضابهة اأو اأ�ضاليب التقييم الأخرى والتي ت�ضتند كافة مدخالتها اجلوهرية اإىل البيانات املعرو�ضة يف ال�ضوق.

امل�ضتوى 3: اأ�ضاليب التقييم التي ل ت�ضتند مدخالتها اجلوهرية اإىل البيانات املعرو�ضة يف ال�ضوق. 

يبني اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�ضجلة بالقيمة العادلة ح�ضب م�ضتوى اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:

2010
   امل�ضتوى 3    امل�ضتوى 2   امل�ضتوى 1

    اإجمايل 

القيمة العادلة 

  دينار كويتي   دينار كويتي    دينار كويتي   دينار كويتي 

املوجودات املالية

ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اأخرى) 

61,684,076            -                      -          61,684,076ا�ضتثمارات م�ضعرة
107,968,856107,968,856            -            -ا�ضتثمارات غري م�ضعرة

61,684,076-            107,968,856169,652,932

ا�ضتثمارات متاحة للبيع (اإيكويت)

130,500,000130,500,000            -            -ا�ضتثمارات غري م�ضعرة

ا�ضتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  

698,595            -                      -698,595ا�ضتثمارات م�ضعرة
56,013,43556,013,435            -            -ا�ضتثمارات غري م�ضعرة

اأدوات مالية م�ضتقة

103,564            -          103,564            -مبادلت �ضعر الفائدة

698,595103,56456,013,43556,815,594

املطلوبات املالية

اأدوات مالية م�ضتقة

)2,005,701(            -          )2,005,701(            -مبادلت �ضعر الفائدة
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27.   القيمة العادلة لالأدوات املالية     

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة(

بعد تعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية 7، مت اإعفاء املجموعة من الإف�ضاح عن معلومات املقارنة. 

خالل ال�ضنة، مل يكن هناك اأي حتويالت بني م�ضتويات قيا�ضات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة. 

تتكون الأدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية .

تتكون املوجودات املالية من الأر�ضدة لدى البنوك والنقد ومعامالت املرابحة والودائع لدى البنوك والودائع التبادلية واملدينني وال�ضتثمارات. وتتكون املطلوبات املالية من 

القرو�س حمددة الأجل والدائنني وامل�ضروفات امل�ضتحقة.

28.   مطلوبات طارئة والتزامات راأ�س املال   

       

1,700,9441,474,407حيازة ا�ضتثمارات  

29.   امل�صادر الرئي�صية لعدم التاأكد من التقديرات     

تقييم ال�صتثمارات يف اأ�صهم غري م�صعرة

اإن حتديد التدفقات النقدية و عوامل اخل�ضم لال�ضتثمارات يف اأ�ضهم غري م�ضعرة يتطلب اإجراء تقدير جوهري (اإي�ضاحي 9 و 10). يوجد عدد من ال�ضتثمارات املتاحة للبيع 

التي ل ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�ضورة موثوق منها، ونتيجة لذلك، يتم اإدراج ا�ضتثمارات مببلغ 13,109,228 دينار كويتي (2009: 20,298,440 دينار كويتي) بالتكلفة 

(اإي�ضاح 11).

انخفا�س قيمة الب�صاعة

تدرج الب�ضاعة بالتكلفة اأو �ضايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. عندما ت�ضبح الب�ضاعة قدمية اأو متقادمة يتم عمل تقدير ل�ضايف قيمتها املمكن حتقيقها. يتم عمل هذا 

التقدير بالن�ضبة لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية على اأ�ضا�س اإفرادي. يتم تقييم جميع املبالغ غري اجلوهرية القدمية منها اأو املتقادمة ب�ضورة جممعة ويتم تطبيق خم�ض�س تبعاً 

لنوع الب�ضاعة ودرجة القدم اأو التقادم ا�ضتناداً اإىل اأ�ضعار البيع التاريخية.

يف تاريخ التقارير املالية،  بلغ اإجمايل املواد اخلام 2,676,338 دينار كويتي (2009: 1,272,232 دينار كويتي) كما بلغ اإجمايل الب�ضاعة اجلاهزة والب�ضاعة بغر�س البيع 

1,074,778 دينار كويتي (2009: 1,063,642 دينار كويتي) مع خم�ض�ضات للب�ضاعة القدمية واملتقادمة 85,548 دينار كويتي (2009: 36,880 دينار كويتي). ت�ضجل اأي 
فروق بني املبالغ التي يتم حتقيقها بالفعل يف الفرتات امل�ضتقبلية واملبالغ املتوقعة يف ربح ال�ضنة.
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