


�صاحب ال�صمّو/ ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
اأمـيـــر دولــــــة الـكـــويت

�صمـّو ال�صيـخ/ نـّواف الأحـمـد اجلـابــر ال�صـبـاح
ويل عهد دولـة الكـويت

�صمّو ال�صيخ/ جابر املبارك احلمد ال�صبـاح
رئي�س جملـ�س الــوزراء



01 

02 

06 

07

08

09

11

12

كلمة جمل�س الإدارة
نبذة عن اأهم ال�شتثمارات املبا�شرة
تقرير مراقبي احل�شابات
بيان الدخل ال�شامل املجمع
بيان املركز املايل املجمع
بيان التغريات يف حقوق امل�شاهمني املجمع
بيان التدفقات النقدية املجمع
اإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة

جـــدول المحـتـويـات



مرزوق علي الغامن
رئي�س جمل�س الإدارة

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

�صعد عبداهلل احلنيان
ع�شو جمل�س الإدارة

خالد عبدالعزيز املريخي
ع�شو جمل�س الإدارة

�صعود عبدالعزيز البابطني
ع�شو جمل�س الإدارة

�شركات  مبجموعة  العاملني  وجميع  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  واإخواين  ي�شرين 
ع�شر  ال�شاد�س  ال�شنوي  الإجتماع  يف  بكم  نرحب  اأن  للبرتوكيماويات  بوبيان 
املالية  ال�شنة  �شركتكم عن  اأداء  واإياكم  لن�شتعر�س  لل�شركة  العمومية  للجمعية 

املنتهية يف 2012/04/30.

مع اإ�شتمرار التذبذب يف الإقت�شاد العاملي خالل الفرتة املا�شية وذلك بالنظر 
اإلى اأزمة منطقة اليورو التي مازالت م�شتمرة وتهدد دول اأخرى جديدة واأكرب 
اليقني  عدم  اإلى  بالإ�شافة  الأخرى  ال�شغرية  والدول  اليونان   من  حجمًا 
املوؤ�شرات  على  بظالله  األقى  مما  الأمريكي  الإقت�شاد  تعايف  بقوة  يتعلق  فيما 
الإقت�شادية يف العامل اأجمع، ومع ذلك ظل �شعر النفط واملنتجات البرتوكيماوية 

عند م�شتويات مقبولة واإن كانت اأقل من نظرياتها يف ال�شنة املا�شية. 

ومع اإ�شتقرار اأ�شعار املنتجات البرتوكيماوية عند م�شتوياتها احلالية فقد اإ�شتمر 
 )I الأداء املتميز لأهم م�شاريعنا وهي �شركة اإيكويت للبرتوكيماويات )اإيكويت
على  قيا�شية  اأرباح  بتوزيع  وذلك   )II )اإيكويت  لالأولفينات  الكويتية  وال�شركة 
 25 جمموعه  ما  منها  للبرتوكيماويات  بوبيان  �شركة  ح�شة  بلغت  امل�شاهمني 
اأداء ال�شركة خالل العام املايل املنتهي يف  اأهم رافد لنمو  مليون دينار، كانت 

.2012/04/30

بالإ�شافة اإلى ما ذكر وتطبيقًا لإ�شرتاتيجية ال�شركة بالإ�شتحواذ على ح�ش�س 
والنفط  والبرتوكيماويات  الكيماويات  قطاعات  يف  تعمل  �شركات  يف  موؤثرة 
اأبيكورب  �شركة  ح�شة  على  الإ�شتحواذ  ال�شركة  اأمتت  فقد  وم�شتقاتها  والغاز 
مليون   30 بقيمة  )بناغاز(  الوطنية  البحرين  غاز  �شركة  12,5% يف  البالغة 
دولر )حوايل 8,3 مليون دينار( وتقوم ال�شركة حاليًا بدرا�شة جمموعة اأخرى 
من الفر�س الإ�شتثمارية يف القطاعات امل�شار اإليها ومن املاأمول اأن ت�شتمر هذه 

الإ�شتحواذات لتدعيم النمو وروافد الدخل املختلفة.

كما عملت ال�شركة مع �شركاتها التابعة ب�شكل متوا�شل لإمتام عمليات التو�شع 
جميع  من  عمان  �شلطنة  يف  نور  منى  �شركة  اإنتهت  حيث  منها  بكل  اخلا�شة 
الأعمال الإن�شائية اخلا�شة بتو�شعتها يف منطقة �شحار ال�شناعية ومن املتوقع 
البدء يف الت�شغيل التجاري خالل الن�شف الثاين من العام املايل احلايل وقد 
بلغت التكلفة الراأ�شمالية للم�شروع 4,2 مليون دينار كما اأمتت �شركة العليان

راأ�شمالية  التو�شع بتكلفة  ال�شعودية م�شروع  العربية  للتغليف يف اململكة  العربية 
مع  لل�شعف  الإنتاجية  الطاقة  زيادة  يف  �شاهم  مما  دينار  مليون   1,6 بـ  تقدر 
يكون  وبذلك  التجاري،  الت�شغيل  يف  بالفعل  البدء  مع  املنتجات  جودة  حت�شني 

اإجمايل النفقات الراأ�شمالية للم�شروعني 5,8 مليون دينار.

اإنخف�شت  حيث  ال�شركة  مديونية  اإنخفا�س  اإ�شتمرار  اإلى  الإ�شارة  جتدر  كما 
ما  اأو   2012/04/30 يف  املنتهي  املايل  العام  خالل  دينار  مليون   22 بحوايل 
يقدر بـ 41 مليون دينار للعامني املاليني املا�شيني ما جعل ن�شبة الديون حلقوق 
امل�شاهمني تنخف�س ب�شكل كبري ما يوؤكد �شالبة ال�شركة و قوة تدفقاتها النقدية.

وبناء على ما �شبق، في�شرنا اأن ن�شتعر�س واإياكم نتائج ال�شركة للعام املايل املنتهي  
 24.7 بلغت  �شافية  اأرباح  حتقيق  ال�شركة  اإ�شتطاعت  حيث   2012/04/30 يف 
مليون دينار )اأي ما يعادل 51.1  فل�س لل�شهم الواحد( قبل اإ�شتقطاع الإحتياطيات 
والتوزيعات مقارنة باأرباح بلغت 22.8 مليون دينار )اأو ما يعادل 47.2 فل�س لل�شهم 
الواحد( للعام املا�شي يف حني بلغ اإجمايل حقوق امل�شاهمني 278.4 مليون دينار 
مقارنة بحقوق امل�شاهمني بنهاية العام املا�شي التي بلغت 258.5 مليون دينار، 
وعليه يكون العائد على حقوق امل�شاهمني 8.9% و على اإجمايل املوجودات %5.8 

كما يكون النمو ب�شايف الأرباح حوايل 8% و 7.7% بالن�شبة حلقوق امل�شاهمني. 

ونظرًا للنمو يف اأداء ال�شركة و توافر ال�شيولة الالزمة فقد اإقرتح جمل�س الإدارة 
تـوزيع اأرباح نقـديـة بن�شبة 40% عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2012/04/30. 

الثقة  على  الكرام  مل�شاهمينا  والتقدير  بال�شكر  نتقدم  اأن  يفوتنا  فال  وختامًا 
الغالية والدعم الالحمدود طوال ال�شنوات املا�شية.

واآخر  املبا�شرة  ال�شركة  اإ�شتثمارات  اأهم  عن  خمت�شرة  نبذة  لكم  ونرفق  هذا 
تطوراتها لإطالعكم.  

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  

جملـ�س الإدارة 

كــلـمة جمل�س الإدارة
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شركة بوبيان للبتروكيماويات  ش.م.ك.  والشركات التابعة

أعضاء مجلس اإلدارة



�صركة اإيكويت للبرتوكيماويات )اإيكويت( - �س.م.ك.م.:
تاأ�ش�شت �شركة اإيكويت للبرتوكيماويات )اإيكويت( عام 1995 وذلك مب�شاهمة كل من �شركة �شناعة الكيماويات البرتولية بن�شبة 45% و�شركة 
يونيان كاربايد )متلكها حاليا �شركة داو كيميكال( بن�شبة 45% و�شركة بوبيان للبرتوكيماويات بن�شبة 10% من راأ�س املال. وتعترب اإيكويت اأكرث 

م�شانع الوليفينات كفاءة واأجنحها يف املنطقة ب�شبب التقنية امل�شتخدمة وح�شن الإدارة الفنية والت�شويقية والتنفيذية.

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

ال�صركة الكويتية للأوليفينات )اإيكويت 2( - �س.م.ك.م.:
و�شركة   %42,5 بن�شبة  البرتولية  الكيماويات  �شناعة  �شركة  من  كل  مب�شاهمة  وذلك   2005 عام  يف  لالأوليفينات  الكويتية  ال�شركة  تاأ�ش�شت 
داوكيميكال بن�شبة 42,5% و�شركة بوبيان للبرتوكيماويات بن�شبة 9% و�شركة القرين ل�شناعة الكيماويات البرتولية بن�شبة 6%. وتعترب هذه 
ال�شركة امتدادًا ل�شركة اإيكويت للبرتوكيماويات حيث مت تو�شعة املن�شاآت الأولية/القائمة ل�شركة اإيكويت وبالتايل الطاقة الإنتاجية لنف�س املنتجات 

ليتم الو�شول اإلى الطاقة الإنتاجية الق�شوى باأقل تكلفة راأ�شمالية.

وقد مت الت�شغيل التجاري الكامل لإنتاج كل من الإثيلني والإثيلني جاليكول خالل العام 2009 حيث كانت ال�شنة املنتهية يف 2009/12/31 اأول �شنة 
ت�شغيلية لل�شركة اإ�شتطاعت فيها تغطية خ�شائر ما قبل الت�شغيل وتوزيع اأرباح على امل�شاهمني. اأما عن نتائج ال�شنة املالية املنتهية يف 2011/12/31 
فقد كان جمموع توزيعات �شركـتـي اإيكويت و اإيكويت 2 قيا�شيًا، حيث بلغ ن�شيب �شركة بوبيان للبرتوكيماويات من تلك التوزيعات حوايل 25.1 

مليون دينار كويتي، حيث تعترب هذه التوزيعات الأعلى يف تاريخ م�شروع اإيكويت ل�شالح م�شاهميه.

�صركة منى نور لل�صناعة والتجارة �س.م.م - �صلطنة ُعمان: 
قامت �شركة بوبيان للبرتوكيماويات يف نهاية عام 2005 ب�شراء 80% من راأ�شمال �شركة منى نور لل�شناعة والتجارة يف م�شقط - �شلطنة عمان، 
والتي متتلك بدورها م�شنع لإنتاج اأنابيب البي يف �شي (PVC) والبويل اإيثيلني (PE) ذات الإ�شتخدامات املتعددة يف جمالت الزراعة وال�شرف 
لة ملنتجات امل�شنع. هذا وقد قامت ال�شركة باإ�شتكمال  ال�شحي والتمديدات الكهربائية، بالإ�شافة اإلى حيازة ال�شركة على وكالت جتارية ملنتجات مكمِّ
اإ�شتحواذها على ح�شة الأقلية خالل العام 2010 ب�شراءها ح�شة 20% املتبقية من راأ�س املال لت�شبح ملكيتها 100% من ال�شركة. وقد انتهت 
�شركة منى نور خالل العام 2010 من بناء و ت�شغيل م�شنع جديد يف منطقة الر�شيل ال�شناعية يف م�شقط حيث متت م�شاعفة الطاقة الإنتاجية 
لأنابيب البويل اإيثيلني. بالإ�شافة اإلى ذلك فاإن ال�شركة تقوم حاليًا بتاأ�شي�س فرع جديد لها يف مدينة �شاللة بهدف التواجد ب�شورة اأكرب يف اأ�شواق 
حمافظة ظفار والأ�شواق الإفريقية. من جهة اأخرى وعلى غرار �شركة منى نور لل�شناعة والتجارة فقد انتهت �شركة بوبيان للبرتوكيماويات من 
تاأ�شي�س �شركة منى نور لل�شناعات البال�شتيكية والتي مت من خاللها الإنتهاء من اإن�شاء م�شنع جديد لإنتاج اأنابيب البويل بروبلني (PP) ومنتجات 
اأخرى مكملة وذلك بقيمة اجمـالية بلغـت 4.2 مليـون دينـار يف منطقـة �شحار ال�شناعيـة حيث تقـوم حاليًا باأعمال الإنتاج التجريبي واأخذ املوافقات 

الر�شمية الالزمة للمنتجات اجلديدة ومن املوؤمل اأن يبداأ الإنتاج التجاري خالل الن�شف الثاين من العام املايل احلايل املنتهي يف 2013/4/30. 

�صركة الكوت للم�صاريع ال�صناعية �س.م.ك.م.:
قامت �شركة بوبيان للبرتوكيماويات بالإ�شتحواذ على ح�شة بلغت 42% من راأ�شمال �شركة الكوت للم�شاريع ال�شناعية يف مايو 2010 عن طريق 
مزاد يف �شوق الكويت لالأوراق املالية، وتعترب الكوت ال�شركة الوحيدة يف الكويت املنتجة ملواد الكلور وال�شودا الكاوية وحم�س الهيدروكلوريك 
العامة  للهيئة  التابعة  البحر  مياه  تربيد  وحمطات  واملاء  الكهرباء  لوزارات  التابعة  املياه  تقطري  ملحطات  الكويت  يف  منتجاتها  ببيع  تقوم  حيث 
ا تلك العاملة يف نطاق حفر الآبار. كما تقوم ال�شركة ببيع منتجاتها  لل�شناعة بالإ�شافة اإلى ال�شركات العاملة يف جمال النفط والغاز وخ�شو�شً
يف بلدان اأخرى يف املنطقة. و جتدر الإ�شارة اإلى اأن �شركة الكوت مدرجة يف �شوق الكويت لالأوراق املالية وقد اأعلنت اأرباح �شافية للعام املنتهي 
يف 2011/12/31 بلغت 3.67 مليون دينار )ما يعادل 41.6 فل�س لل�شهم الواحد( مقارنة ب�شايف اأرباح بلغ 2.75 مليون دينار عن العام 2010  

بن�شبة منو بلغت 33%. وقد قامت بتوزيع اأرباح نقدية تعادل 35 فل�س لل�شهم الواحد.

�صركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز(:
30 مليون دولر  12,5% من راأ�شمال �شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز( بقيمة  اإ�شتحوذت �شركة بوبيان للبرتوكيماويات على ح�شة تبلغ 
)حوايل 8,3 مليون دينار( وذلك بعد فوزها يف مزايدة على هذه احل�شة حيث كانت احل�شة املذكورة مملوكة ل�شركة اأبيكورب. وتعد حكومة 
مملكة البحرين اأكرب م�شاهم يف بناغاز بح�شة تبلغ 75% و اأما �شركة �شيفرون فتملك ح�شة 12,5% املتبقية. هذا وتقوم �شركة بناغاز بف�شل 

ومن ثم بيع الغاز امل�شاحب لعمليات اإ�شتخراج النفط. 

�صركة بوبيان لل�صناعات البل�صتيكية)�س.م.ك.م(:
اإن �شركة بوبيان لل�شناعات البال�شتيكية واملتمثلة يف امل�شنع الكائن يف منطقة ال�شعيبة ال�شناعية هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة بوبيان 
للبرتوكيماويات. اإذ يقوم م�شنع ال�شركة باإنتاج اأكيا�س بال�شتيكية ذات الأحمال الثقيلة لتعبئة املواد البرتوكيماوية، واأغطية الإنكما�س احلراري، 

اأغطية التمدد والأغطية الواقية للبيوت الزراعية املحمية اإ�شافة الى العديد من مواد التغليف البال�شتيكية الأخرى.

هذا وقد اأثبت م�شنع ال�شركة كفاءته من حيث الإنتاج املتميز فنيًا على امل�شتوى العاملي واملناف�س من ناحية التكلفة بالرغم من عمره الت�شغيلي 
الق�شري ن�شبيًا. ويقوم امل�شنع بتلبية اإحتياجات اأهم العمالء يف املنطقة وخ�شو�شًا ال�شركات املتخ�ش�شة يف قطاع البرتوكيماويات والتي ياأتي يف 
مقدمتها �شريكنا ال�شرتاتيجي، �شركة اإيكويت للبرتوكيماويات، من خالل عقود �شنوية. واجلدير بالذكر اأن ال�شركة قد ح�شلت على �شهادة الأيزو 

ISO 9001:2008. من جهة اأخرى فقد ت�شاعفت الطاقة الإنتاجية منذ اإن�شاء امل�شنع لت�شل اإلى حوايل 12,000 طن �شنويًا.

اأدى  اإلى �شركة م�شاهمة كويتية مقفلة بالتوازي مع تطور الأداء املايل ب�شكل ممتاز   2009 كما مت حتويل الكيان القانوين لل�شركة خالل العام 
لتو�شية جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية لل�شركة الأم للعام الثالث على التوايل. 

�صركة العليان العربية للتغليف ذ.م.م - اململكة العربية ال�صعودية:  
العليان  للتغليف، بينما تتملك احل�شة املتبقية �شركة  العليان العربية  60% من راأ�شمال �شركة  تتملك �شركة بوبيان للبرتوكيماويات ما ن�شبته 
تعترب مكملة  والتي  ب�شكل عام،  البال�شتيكية  التغليف  التمددية ومنتجات  اللف واحلزم  اإنتاج رقائق  املذكورة يف  ال�شركة  ن�شاط  املالية. ويرتكز 
ملنتجات �شركة بوبيان لل�شناعات البال�شتيكية. وت�شتهدف منتجات �شركة العليان العربية للتغليف ال�شوق ال�شعودي ب�شكل رئي�شي وكذلك اأ�شواق 
اأ�شواق املنطقة من خالل  اإدارة �شركة بوبيان للبرتوكيماويات لتعزيز مركز امل�شنعني الكويتي وال�شعودي يف  اأو�شع. هذا وت�شعى  املنطقة ب�شكل 
تبادل اخلربات الفنية والت�شويقية فيما بينهما، هذا وقد اأمتت ال�شركة املذكورة م�شروع التو�شعة اخلا�س بها بقيمة 1.6 مليون دينار ما اأدى اإلى 
زيادة الطاقة الإنتاجية للم�شنع بحوايل ال�شعف وحت�شني جودة املنتجات لتتالءم مع متطلبات الأ�شواق حيث من املتوقع اأن يبداأ تاأثريهذه التو�شعة 

خالل الن�شف الثاين من العام املايل املنتهي 2013/4/30 وب�شكل وا�شح خالل العام املايل التايل.

�صركة �صناعات بوبيان الدولية القاب�صة - �س.م.ك.م.:
كويتي مدفوع  دينار  مليون   30 وقدره  براأ�شمال   (2004/8/1) �شنوات  ثماين  القاب�شة منذ حوايل  الدولية  بوبيان  �شركة �شناعات  تاأ�ش�شت  لقد 
ال�شركة املذكورة وهـي احل�شـة الأكرب بني امل�شاهمني. وترتكز  20% من راأ�شمال  بالكامل، حيث ت�شاهم �شركة بوبيان للبرتوكيماويات بن�شبة 
ا�شتثمارات هذه ال�شركة ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف �شركات و�شناعات قائمة حمليًا وخليجيًا وعاملـيًا، هذا بالإ�شافة اإلى �شروع ال�شركة بالدخول 
يف حتالفات اإ�شرتاتيجية لإقامة م�شاريع خمتلفة يف جمال العقار والبنى التحتية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. و جتدر الإ�شارة اإلى اإن ال�شركة 

قامت باإدراج اأ�شهمها يف �شوق الكويت لالأوراق املالية يف نهاية عام 2010.

ال�صركة الوطنية لإدارة النفايات ذ.م.م.:
تعترب ال�شركة الوطنية لإدارة النفايات �شركة تابعة منذ متلكت �شركة بوبيان للبرتوكيماويات كامل راأ�شمالها واأ�شولها وقامت بعمل الدرا�شات 
تقوم  تقنية حديثة مطورة  با�شتخدام  اأمغرة وذلك  ال�شركة يف منطقة  وبناء م�شنع  تاأهيل  اإعادة  امل�شي قدما يف  اأو�شحت جدوى  التي  الوافية 
مبعاحلة نفايات املنازل ال�شلبة لغر�س انتاج اأ�شمدة ع�شوية طبيعية عالية اجلودة والكفاءة. اإل اأن ال�شركة قد فوجئت خالل العام 2007 بكتاب 
من بلدية الكويت مفاده عدم موافقـة البلديـة تخ�شيـ�س مبلـغ الدعـم املادي املطلوب ملثل هذه امل�شاريع، الأمر الذي �شيوؤدي حتمًا اإلى تاأخري بدء 
تنفيذ امل�شروع املذكور، اإذ يتوجب البحث من جديد عن تقنيات اأقل تطورًا وتكلفة من تلك التي كانت مدرجة لدى اأدارة ال�شركة. وجتدر الإ�شارة 
اإلى اأن �شركة بوبيان قامت قبل حوايل خم�س �شنوات ببيع 50% من ح�شتها يف راأ�شمال ال�شركة املذكورة اإلى �شريك ا�شرتاتيجي، اإذ من املوؤمل اأن 
يوؤدي دخوله اإلى حت�شني فر�ص اإن�شاء امل�شنع. من جهة اأخرى فاإن �شركة بوبيان ظلت ت�شعى كذلك لتو�شيع ن�شاط ال�شركة لي�شمل اأغرا�شًا اأخرى 

قد توؤدي اإلى حت�شني جدوى امل�شروع.

شركة بوبيان للبتروكيماويات  ش.م.ك.  والشركات التابعة

نبذة عن أهم اإلستثمارات المباشرة
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شركة بوبيان للبتروكيماويات  ش.م.ك. 
والشركات التابعة

البيانات المالية المجمعة
30 أبريل 2012



تقرير حول البيانات املالية املجمعة  
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. )»ال�شركة الأم«( و�شركاتها التابعة )ي�شار اإليها معًا »املجموعة«( والتي تتكون من بيان املركز املايل املجمع كما يف 
30 اأبريل 2012 وبيانات الدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقـدية املجمعة لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وملخ�س ال�شيا�شـات املحا�شبية الهامة واملعلومات الإي�شـاحية الأخرى.

م�صوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املجمعة
اإن الإدارة هـــي امل�شوؤولـــة عن اإعـــداد وعر�س هذه البيانات املالية املجمعة ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وعن اأدوات الرقابـــة الداخلية التي تراها الإدارة �شرورية لإعداد بيانات 

مالية جممعة خالية من الأخطاء املادية �شواء كانت ب�شبب الغ�س اأو اخلطاأ.

م�صوؤولية مراقبي احل�صابات
اإن م�شوؤوليتنـــا هـــي اإبـــداء راأي حول هذه البيانات املالية املجمعة ا�شتنادًا اإلى اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام باملتطلبات الأخالقية وتخطيط وتنفيذ 

اأعمال التدقيق للح�شول على تاأكيدات معقولة باأن البيانات املالية املجمعة خالية من اأخطاء مادية.

ي�شتمـــل التدقيـــق على تنفيذ اإجراءات للح�شـــول على اأدلة تدقيق حول املبالغ والإف�شاحات التي تت�شمنهـــا البيانات املالية املجمعة. ت�شتند الإجراءات املختارة اإلـــى تقدير مراقبي احل�شابات، مبا يف 
ذلك تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املجمعة �شواء كانت تلك الأخطاء ب�شبب الغ�س اأو اخلطاأ. عند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ مراقبو احل�شابات يف العتبار اأدوات الرقابة الداخلية 
املتعلقـــة باإعـــداد املجموعـــة للبيانـــات املالية املجمعة والعر�س العادل لها، وذلـــك من اأجل و�شع اإجراءات تدقيق تتنا�شب مـــع الظروف، ولكن لي�س بغر�س التعبري عن راأي حـــول فاعلية اأدوات الرقابة 
الداخليـــة للمجموعـــة. وي�شتمـــل التدقيق اأي�شًا علـــى تقييم مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبيـــة املتبعة و�شحة التقديرات املحا�شبية الهامـــة التي اأجرتها اإدارة ال�شركة الأم، وكذلـــك تقييم العر�س ال�شامل 

للبيانات املالية املجمعة.

وباعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتقدمي اأ�شا�س ميكننا من اإبداء راأي التدقيق.

الراأي
يف راأينـــا اأن البيانـــات املاليـــة املجمعة تعرب ب�شورة عادلة، من جميع النواحي املاديـــة، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 30 اأبريل 2012 وعن اأدائها املـــايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية 

بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والرقابية الأخرى
يف راأينا اأي�شًا اأن ال�شركة الأم حتتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية املجمعة والبيانات الواردة يف تقرير جمل�س اإدارة ال�شركة الأم فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املجمعة متفقة مع ما 
هو وارد يف هذه الدفاتر، واأننا قد ح�شلنا على كافة املعلومات والإي�شاحات التي راأيناها �شرورية لأغرا�س التدقيق، كما اأن البيانات املالية املجمعة تت�شمن جميع املعلومات التي يتطلبها قانون ال�شركات 
التجاريـــة لعـــام 1960 والتعديـــالت الالحقة له والنظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم واأنه قد اأجـــري اجلرد وفقًا لالأ�شول املرعية. ح�شبما و�شل اإليه علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�شنة املنتهية يف  30اأبريل 

2012 خمالفات لقانون ال�شركات التجارية لعام 1960 والتعديالت الالحقة له اأو النظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�شاط ال�شركة الأم اأو مركزها املايل.

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
بيان الدخل الشامل المجمع
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة مساهمي

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.

11 يونيو 2012 الكويت

وليد عبد اهلل الع�صيمي
�شجــل مراقبــي احل�شــابات رقــم 68 فئة اأ

من العيبان والع�شيمي و�شركاهم
ع�شو يف اإرن�شت ويونغ

علي خالد الفرج 
�شجل مراقبي احل�شابات رقم 28 فئة اأ 

من مكتب الفرج لتدقيق احل�شابات 

ERNST&YOUNG Al-Faraj Auditing Office
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Chartered Accountant
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Email: kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

ºgÉcöTh »ª«°ü©dGh ¿ÉÑ«©dG
≠fƒ``jh â`°ùfQEG

 حما�سبون قانونيون

 �سندوق بريد رقم 74 ال�سفاة, الكويت

 ال�سفاة 13001 �ساحة ال�سفاة

برج بيتك الطابق 21-18, �سارع اأحمد اجلابر

  هاتف: 22456419 / 22955000

 فاك�س: 22456419

Email: kuwait@kw.ey.com
www.ey.com/me

هاتف: 22408568/22408569 - فاك�س: 22408571

�سندوق بريد 20870 ال�سفاة - 13069 الكويت

7اإن الإي�صاحات املرفقة من 1 اإلى 29 ت�صكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة 6

 20122011
دينار كويتيدينار كويتياإي�شاحات

22,674,25623,084,895مبيعات 
(18,513,621)(18,481,598)تكلفة مبيعات 

4,192,6584,571,274جممل الربح 
328,626,87129,400,742اإيرادات توزيعات اأرباح 

438,318,67216,707,096اإيرادات ا�شتثمار
(768,672)(539,929)12ح�شة من نتائج �شركات زميلة 

124,892371,775اإيرادات اأخرى 
(6,346,348)(4,500,196)23م�شروفات عمومية واإدارية

(8,958,599)(8,004,416)تكاليف متويل
348,349(284,049))خ�شارة( ربح حتويل عمالت اأجنبية 

57,934,50335,325,617الربح قبل انخفا�س قيمة ا�صتثمارات  متاحة للبيع

(11,692,939)(32,294,057)11انخفا�س قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

الربح قبل ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم 
25,640,44623,632,678 العمالة الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة

(204,118)(242,473)ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي
(414,645)(616,785)�شريبة دعم العمالة الوطنية 

(159,885)-الزكاة
(60,000)(75,000)مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

24,706,18822,794,030ربح ال�شنة  

اإيرادات �صاملة اأخرى: 
-     (5,398,253)4,10ربح حمقق من بيع ا�شتثمار متاح للبيع )اإيكويت(

583,956(822,804)4)ربح( خ�شارة حمقق من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع 
108,387,0883,500,000ربح غري حمقق من ا�شتثمارات  متاحة للبيع )اإيكويت(

(11,534,317)(21,420,171)خ�شارة غري حمققة من ا�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(
1132,294,05711,692,939املحول اإلى ربح ال�شنة من انخفا�س قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

(67,252)(839,450)12ح�شة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ل�شركات زميلة 
1,559,011(6,579)14اإعادة تقييم عقار واآلت ومعدات 

989,467-25التغري يف القيمة العادلة لتغطيات التدفقات النقدية 
(436,411)(11,598)اأخرى 

12,182,2906,287,393اإيرادات �صاملة اأخرى لل�صنة 

36,888,47829,081,423اإجمايل الإيرادات ال�صاملة لل�صنة

الربح اخلا�س بـ:
24,709,74522,836,309م�شاهمي ال�شركة الأم

(42,279)(3,557)احل�ش�س غري امل�شيطرة 

24,706,18822,794,030

اإجمايل الإيرادات ال�صاملة الأخرى اخلا�صة بـ:
36,903,63328,667,282م�شاهمي ال�شركة الأم

414,141(15,155)احل�ش�س غري امل�شيطرة 

36,888,47829,081,423

ربحية ال�صهم الأ�صا�صية واملخففة اخلا�صة 
47.24 فل�س 51.14 فل�س 5 مب�صاهمي ال�صركة الأم 



 20122011
دينار كويتيدينار كويتياإي�شاحات

املوجودات
635,469,9506,586,836الأر�شدة لدى البنوك والودائع ق�شرية الأجل  

78,218,1698,752,321مدينون ومدفوعات مقدمًا

84,341,2843,893,650ب�شاعة

9100,998,02971,903,533اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

10138,301,724134,000,000اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(

1192,547,114160,541,809اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

1218,075,15220,195,411اإ�شتثمار يف �شركات زميلة 

134,059,9552,351,279ودائع تبادلية 

1420,350,46615,640,755عقارات واآلت ومعدات

6,002,4646,002,464ال�شهرة

428,364,307429,868,058اإجمايل املوجودات

  

  املطلوبات وحقوق امللكية

  املطلوبات 

1560,016,69494,584,318قرو�س حمددة الأجل 

1673,058,92560,500,000دائنو متويل اإ�شالمي 

1712,520,57412,230,616دائنون وم�شروفات م�شتحقة

2,948,2072,708,886توزيعات اأرباح م�شتحقة 

148,544,400170,023,820اإجمايل املطلوبات

 حقوق امللكية

1848,510,00048,510,000راأ�س املال   

2,400,0002,400,000عالوة اإ�شدار اأ�شهم

(949,972)(949,972)19اأ�شهم خزينة 

993,574993,574اإحتياطي اأ�شهم خزينة

2024,255,00024,255,000اإحتياطي قانوين 

2024,255,00024,255,000اإحتياطي اإختياري

(181,744)(181,744)اإحتياطيات اأخرى

5,806,7845,813,363اإحتياطي اإعادة تقييم

116,001,002103,800,535التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة 

57,359,48849,562,552اأرباح حمتفظ بها 

278,449,132258,458,308حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم

1,370,7751,385,930احل�ش�س غري امل�شيطرة 

279,819,907259,844,238اإجمايل حقوق امللكية

428,364,307429,868,058جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

مرزوق علي الغامن
رئي�س جمل�س الإدارة

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

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
بيان المركز المالي المجمع

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012
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اأ�صهم 
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قانو
احتياطي 
اختياري

احتياطي 
اآخر 

احتياطي 
اإعادة تقييم

ريات 
التغ

رتاكمة يف 
امل

القيمة العادلة

اأرباح 
ظ بها

حمتف
املجموع
 الفرعي

حل�ص�س
ا

طرة
ري امل�صي

 غ
يل حقوق 

اإجما
امللكية

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي

الر�شيد يف 1 مايو 2011
48,510,000

2,400,000
(949,972)

993,574
24,255,000

24,255,000
(181,744)

5,813,363
103,800,535

49,562,552
258,458,308

1,385,930
259,844,238

ربح )خ�شارة( ال�شنة
  - 

      -
-

-
-

-
-

-
-

24,709,745
24,709,745

(3,557)
24,706,188

)خ�شائر( اإيرادات �شاملة اأخرى  
-

      -
-

-
-

-
-

(6,579)
12,200,467

-
12,193,888

(11,598)
12,182,290

خل�شائر( الإيرادات
يل  )ا

اإجما
 ال�شاملة لل�شنة

  -
      -

-
-

-
-

-
(6,579)

12,200,467
24,709,745

36,903,633
(15,155)

36,888,478

توزيعات اأرباح )اإي�شاح 18(
 -

      -
-

-
 -

      -
-

-
-

(16,912,809)
(16,912,809)

-
(16,912,809)

الر�صيد يف 30 اأبريل 2012
48,510,000

2,400,000
(949,972)

993,574
24,255,000

24,255,000
(181,744)

5,806,784
116,001,002

57,359,488
278,449,132

1,370,775
279,819,907

اإن الإي�صاحات املرفقة من 1 اإلى 29 ت�صكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة



والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع )تتمة(
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اإ�صدار 
اأ�صهم

اأ�صهم 
خزينة

احتياطي 
اأ�صهم 
خزينة

احتياطي 
ين

قانو
احتياطي 
اختياري

احتياطي 
اآخر 

احتياطي 
اإعادة تقييم

ريات 
التغ

رتاكمة يف 
امل

القيمة العادلة
اأرباح 

ظ بها
حمتف

املجموع
 الفرعي

حل�ص�س
ا

طرة
ري امل�صي

 غ
يل حقوق 

اإجما
امللكية

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي
دينار كويتي

دينار كويتي

الر�شيد يف 1 مايو 2010
48,510,000

2,400,000
(461,841)

950,920
22,189,125

22,189,125
  - 

5,147,180
98,635,745

45,366,701
244,926,955

1,028,364
245,955,319

ربح )خ�شارة( ال�شنة
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

22,836,309
22,836,309

(42,279)
22,794,030

اإيرادات �شاملة اأخرى  
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

666,183
5,164,790

  - 
5,830,973

456,420
6,287,393

يل الإيرادات ال�شاملة لل�شنة
اإجما

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
666,183

5,164,790
22,836,309

28,667,282
414,141

29,081,423

�شراء اأ�شهم خزينة
  - 

  - 
(853,824)

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
(853,824)

  - 
(853,824)

بيع اأ�شهم خزينة
  - 

  - 
365,693

42,654
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
408,347

  - 
408,347

توزيعات اأرباح
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

(14,508,708)
(14,508,708)

  - 
(14,508,708)

املحول اإلى الحتياطيات
  - 

  - 
  - 

  - 
2,065,875

2,065,875
  - 

  - 
  - 

(4,131,750)
  - 

  - 
  - 

حل�ش�س غري امل�شيطرة
حيازة ا

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

(181,744)
  - 

  - 
  - 

(181,744)
  - 

(181,744)

توزيعات اأرباح مدفوعة اإلى 
حل�ش�س غري امل�شيطرة 

ا
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

  - 
  - 

(56,575)
(56,575)

الر�شيد يف 30 اأبريل 2011
48,510,000

2,400,000
(949,972)

993,574
24,255,000

24,255,000
(181,744)

5,813,363
103,800,535

49,562,552
258,458,308

1,385,930
259,844,238

مما يلي: 
اإن التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة تتكون 

 2012
2011

دينار كويتي
دينار كويتي

حمقق يتعلق با�شتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(
اأ  ( ربح غري 

113,137,553
108,098,338

حمققة تتعلق با�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(
ب( ربح )خ�شارة( غري 

3,217,389
(4,783,307)

ج ( ح�شة يف التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة يف حقوق ملكية �شركة زميلة
(353,940)

485,504

116,001,002
103,800,535

ف 
حلركات يف اأ�شعار �شر

حمققة مببلغ 7,345,619 دينار كويتي( فيمـــا يتعلق با
خـــالل ال�شنـــة، تت�شمـــن الأرباح غيـر املحقـــقــــة من ا�شتثمــارات مــتـاحــة للبيع )اأخـــرى و اإيكويت( مبلغ 2,311,535  دينار كويتي )2011:  خ�شائـــر غري 

العمالت الأجنبية.

اإن الإي�صاحات املرفقة من 1 اإلى 29 ت�صكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة

 20122011
دينار كويتيدينار كويتياإي�شاحات

اأن�صطة العمليات 
ربح ال�شنة قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة 

25,640,44623,632,678الوطنية والزكاة ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة
تعديالت لــ :

8,004,4168,958,599تكاليف متويل
141,164,4201,095,449اإ�شتهالك 

74,87172,558مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
-(5,398,253)ربح حمقق من بيع جزء من ا�شتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(

583,956(822,804)4)ربح( خ�شارة حمققة من  بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(
1132,294,05711,692,939اإنخفا�س قيمة ا�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

(371,775)(124,892)اإيرادات اأخرى
12539,929768,672ح�شة يف نتائج �شركات زميلة 

ربح حمقق من ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
(318)(519,402)4بيان الدخل

(348,349)284,049)خ�شارة( ربح حتويل عمالت اأجنبية
(15,851,006)(31,334,599)4ربح غري حمقق من ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

29,802,23830,233,403
موجودات ومطلوبات الت�شغيل:

534,152583,177مدينون ومدفوعات مقدمًا
(119,025)(447,634)ب�شاعة 

2,037,815(325,229)دائنون وم�شروفات م�شتحقة 
2,926,007525,967ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

(488,870)(271,745)�شرائب مدفوعة

32,217,78932,772,467�شايف النقد الناجت من اأن�شطة الت�شغيل 

  اأن�صطة ال�صتثمار 
(402,897)(5,885,057)14�شراء عقارات واآلت ومعدات 

4,3474,192املح�شل من بيع عقارات واآلت ومعدات
(1,941,560)(9,117,120)اإ�شافات اإلى ا�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

12740,880740,880توزيعات اأرباح م�شتلمة من �شركة زميلة
(8,178,218)-12حيازة �شركة زميلة 

-106,135,748املح�شل من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(
52,251,84412,072,112املح�شل من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

(238,774)-حيازة ح�شة اإ�شافية يف �شركة تابعة

44,130,6422,055,735�شايف النقــد الناجت من اأن�شطة ال�شتثمار 

اأن�صطة التمويل 
(14,462,473)(16,673,488)توزيعات اأرباح مدفوعة

(29,517,127)(34,807,823)�شايف احلركة يف القرو�س حمددة الأجل
12,200,49915,500,000�شايف احلركة يف دائني متويل اإ�شالمي

(9,054,391)(8,184,505)تكاليف متويل مدفوعة 
(853,824)-�شراء اأ�شهم خزينة

408,347-املح�شل من بيع اأ�شهم خزينة

(37,979,468)(47,465,317)�شايف النقد امل�شتخدم يف اأن�شطة التمويل

(3,151,266)28,883,114�صايف الزيادة )النق�س( يف النقد والنقد املعادل 
6,586,8369,738,102النقد والنقد املعادل يف بداية ال�شنة  

635,469,9506,586,836النقد والنقد املعادل يف 30 اأبريل  

اإن الإي�صاحات املرفقة من 1 اإلى 29 ت�صكل جزءاً من هذه البيانات املالية املجمعة



معلومات حول ال�شركة

مت الت�شريح باإ�شدار البيانات املالية املجمعة  ل�شركة بوبيان للبرتوكيماويات �س.م.ك. )»ال�شركة الأم«( وال�شركات التابعة )»املجموعة«( لل�شنة املنتهية يف 30 اأبريل 2012 وفقًا لقرار اأع�شاء جمل�س 
الإدارة بتاريخ 11 يونيو 2012، ويخ�شع اإ�شدارها ملوافقة اجلمعية العمومية العادية مل�شاهمي ال�شركة الأم. للجمعية العمومية ال�شنوية للم�شاهمني احلق يف تعديل البيانات املالية املجمعة بعد اإ�شدارها. 

 
اإن ال�شركة الأم هي �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت يف الكويت يف 12 فرباير 1995 وفقًا لقانون ال�شركات التجارية رقم 15 ل�شنة 1960 والتعديالت الالحقة له. اإن ال�شركة الأم مدرجة ب�شوق 

الكويت لالأوراق املالية. اإن عنوان مكتب ال�شركة الأم امل�شجل هو بناية اخلليجية، الدور اخلام�س وال�شاد�س، �س ب 2383 ال�شفاة 13024 الكويت.

اإن اأغرا�س ال�شركة الأم الأ�شا�شية هي كما يلي: 
عنها. متفرعة  اأخرى  مواد  واأية  البرتولية  الكيماوية  املواد  اأنواع  جميع  • ت�شنيع 

اإن�شاء وتاأجري اخلدمات الالزمة ويكون لل�شركة مبا�شرة الأعمال ال�شابقة  • بيع و�شراء وتوريد وتوزيع وت�شدير وتخزين هذه املواد وامل�شاركة يف جميع الن�شاطات املتعلقة بذلك، وي�شمل ذلك 
ذكـرها يف دولة الكـويت ويف اخلارج ب�شفـة اأ�شليـة اأو بالوكـالة ويجوز لل�شـركة اأن تكـون لها م�شلحـة اأو تعـاونها يف حتقيق اأغرا�شها يف الكويت اأو يف اخلارج واأن ت�شرتي هذه الهيئات اأو تلحقها بها.

م�شتقباًل. تن�شاأ  التي  اأو  حاليًا  املوجودة  فيها  الجتار  اأو  البرتوكيماويات  �شناعات  �شركات  تاأ�شي�س  يف  ال�شرتاك  اأو  • امل�شاهمة 
متخ�ش�شة. وجهات  �شركات  قبل  من  تدار  مالية  حمافظ  يف  ا�شتثمارها  طريق  عن  ال�شركة  لدى  املتوفرة  املالية  الفوائ�س  • ا�شتغالل 

 
تتمثل ا�شتثمارات ال�شركة الرئي�شية حتى تاريخه يف ال�شتثمار يف �شركة اإيكويت للبرتوكيماويات �س.م.ك. )مقفلة( )»اإيكويت«(  وال�شركة الكويتية لالأولفينات �س.م.ك. )مقفلة( )تي كي اأو �شي(. 
اإن �شركتي اإيكويت و تي كي اأو �شي هما �شركتـان م�شاهمتـان كويتيتان مقفلتان مت تاأ�شي�شهمـا يف دولة الكويت من اأجل بناء وت�شغيل م�شانع للبرتوكيماويات يف منطقة ال�شعيبة ال�شناعية يف الكويت.

اإن ن�شب امللكية يف راأ�شمال اإيكويت و تي كي اأو �شي كما يف 30 اأبريل موزعة كما يلي:
  20122011

%42.5%42.5�شركة �شناعة الكيماويات البرتولية �س.م.ك.  

%42.5%42.5�شركة داو كيميكال

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

%6%6�شركة القرين ل�شناعة الكيماويات البرتولية �س.م.ك.  
 

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة

اأ�صا�س الإعداد
يتم اإعداد البيانات املالية املجمعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لتت�شمن قيا�س ال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل والأدوات املالية امل�شتقة وال�شتثمارات املتاحة 

للبيع وفقًا للقيمة العادلة. مت عر�س البيانات املالية املجمعة بالدينار الكويتي وهي العملة الرئي�شية لل�شركة الأم.
 

بيان اللتزام
مت اإعداد البيانات املالية املجمعة للمجموعة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة من قبل جمل�س معايري املحا�شبة الدولية، ووفقًا ملتطلبات القرار الوزاري رقم 18 لعام 1990 ذات ال�شلة.

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

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية امل�شتخدمة يف اإعداد تلك البيانات املالية املجمعة مماثلة لتلك امل�شتخدمة يف ال�شنة ال�شابقة با�شتثناء تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة التالية ال�شادرة عن جمل�س 
معايري املحا�شبة الدولية وتف�شريات جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية. 

 
اإن تطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة ال�شادرة عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية وتف�شريات جلنة تف�شريات املعايري الدولية للتقارير املالية التالية قد نتج عنه تغريات يف ال�شيا�شات املحا�شبية، 

ولكن مل يكن اأي تاأثري مادي على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة:
 

املعيار الدويل للتقارير املالية 7 الأدوات املالية: الإف�صاحات )تعديل( )ي�صري اعتباراً من 1 يناير 2011(
اإن الغر�س من التعديل هو تب�شيط الإف�شاحات املقدمة من خالل تخفي�س حجم الإف�شاحات حول ال�شمانات املحتفظ بها وحت�شني الإف�شاحات من خالل متطلبات معلومات نوعية لو�شع 

املعلومات الكمية يف ال�شياق.
 

معيار املحا�صبة الدويل 1: عر�س البيانات املالية )تعديل( )ي�صري اعتباراً من 1 يناير 2011(
يبني التعديل على املعيار اأنه يجوز للمن�شاأة عر�س حتليل كل بند من بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى �شمن بيان التغريات يف حقوق امللكية اأو الإي�شاحات حول البيانات املالية املجمعة. تقدم 

املجموعة هذا التحليل يف بيان الدخل ال�شامل.

معيار املحا�صبة الدويل 24: الطرف ذي علقة )تعديل( )ي�صري اعتباراً من 1 يناير 2011(
العليا  الإدارة  يوؤثر فيها املوظفون وموظفو  التي  املتماثلة لعالقات الطرف ذي عالقة ويبني كذلك احلالت  الروؤية  التعريف اجلديد على  التعديل تعريفات الطرف ذي عالقة. يركز  يو�شح 
على عالقات الطرف ذي عالقة ل�شركة ما. كما يقدم التعديل اإعفاء ملتطلبات الإف�شاح العامة لطرف ذي عالقة ب�شاأن املعامالت مع الهيئات احلكومية اأو من�شاآت ت�شيطر عليها تلك الهيئات 

احلكومية اأو متار�س عليها �شيطرة م�شرتكة اأو تاأثريا ملمو�شًا ك�شركة تقوم باإعداد تقارير.

اإن تطبيق التعديالت املبينة اأعاله مل يكن له اأي تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة.

2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

معايري �صادرة ولكن مل ت�صري بعد
مت اإ�شدار املعايري اجلديدة واملعدلة التالية عن جمل�س معايري املحا�شبة الدولية اإل اأنها لي�شت اإلزامية بعد ومل يتم تطبيقها من قبل املجموعة:

معيار املحا�صبة الدويل 1: عر�س البيانات املالية - عر�س بنود الإيرادات الأخرى )تعديل( )ي�صري يف 1 يوليو 2012( 
تغري التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 1 جتميع البنود املعرو�شة �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى. يتم عر�س البنود التي ميكن ت�شنيفها )اأو »اإعادة اإدراجها«( اإلى بيان الدخل املجمع يف فرتة 
م�شتقبليـة )على �شبيل املثال، عند ال�شتبعاد اأو الت�شـوية( ب�شـورة منف�شلة عند البنـود التي ل يـمكـن ت�شنيفهـا. يوؤثـر التعديل على العــر�س فقـط ولي�س له تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة.

معيار املحا�صبة الدويل 27: البيانات املالية امل�صتقلة )تعديل(  )ي�صري يف 1 يناير2013( 
نتيجة لتطبيق كل من املعيار الدويل للتقارير املالية 10: البيانات املالية املجمعة واملعيار الدويل للتقارير املالية 12: الإف�شاح عن احل�ش�س يف ال�شركات الأخرى اجلديدين، ما يتبقى من معيار 
املحا�شبة الدويل 27 يقت�شر على املحا�شبة عن ال�شركات التابعة وال�شركات اخلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة وال�شركات الزميلة يف البيانات املالية امل�شتقلة. ل تقوم املجموعة بعر�س بيانات مالية م�شتقلة.

معيار املحا�صبة الدويل 28: ال�صتثمارات يف �صركات زميلة و�صركات حما�صة )تعديل( )ي�صري يف 1 يناير 2013(
نتيجة لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 11: الرتتيبات امل�شرتكة واملعيار الدويل للتقارير املالية 12: الإف�شاح عن احل�ش�س يف ال�شركات الأخرى اجلديدين مت اإعادة ت�شمية معيار املحا�شبة الدويل 
28 لي�شبح معيار املحا�شبة الدويل 28 ال�شتثمارات يف �شركات زميلة و�شركات حما�شة والذي يبني تطبيق طريقة حقوق امللكية على ال�شتثمـارات يف �شركات املحا�شة بالإ�شافة اإلى ال�شركات الزميلة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 3: دمج الأعمال )تعديل( )ي�صري يف 1 يوليو 2011(
لقد مت تعديل خيارات القيا�س املتوفرة للح�ش�س غري امل�شيطرة. اإن بنود احل�ش�س غري امل�شيطرة التي متثل ح�شة امللكية احلالية التي تعطي مالكها احلق يف ح�شة ن�شبية يف �شايف املوجودات 
عند الت�شفية هي فقط التي يتم قيا�شها اإما بقيمتها العادلة اأو باحل�شة الن�شبية يف اأدوات امللكية احلالية ل�شايف املوجودات املحددة لل�شركة امل�شرتاة. ويتم قيا�س كافة البنود الأخرى بقيمتها 

العادلة يف تاريخ احليازة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 7:  الأدوات املالية: الإف�صاحات - متطلبات الإف�صاحات املح�صنة لل�صتبعاد )تعديل( )ي�صري يف 1 يوليو 2011(
يتطلب التعديل اإف�شاحات اإ�شافية حول املوجودات املالية التي مت حتويلها ولكن مل يتم ا�شتبعادها لكي يتمكن م�شتخدمو البيانات املالية للمجموعة من اإدراك العالقة بني تلك املوجودات التي مل 
يتم ا�شتبعادها واملطلوبات املرتبطة بها. اإ�شافًة اإلى ذلك، يتطلب التعديل اإف�شاحات حول ا�شتمرار ال�شيطرة على املوجودات امل�شتبعدة حتى يتمكن م�شتخدمو البيانات املالية من تقييم طبيعة 
ا�شتمرار املجموعة يف ال�شيطرة على تلك املوجودات امل�شتبعدة واملخاطر املرتبطة بها. ي�شري التعديل على الفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2011. يوؤثر التعديل على الإف�شاحات 

فقط ولي�س له اأي تاأثري على املركز اأو الأداء املايل للمجموعة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 9: الأدوات املالية: الت�صنيف والقيا�س  )ي�صري يف 1 يناير 2015(
يعك�س املعيار الدويل للتقارير املالية 9 عند اإ�شداره املرحلة الأولى من م�شروع جمل�س معايري املحا�شبة الدولية ل�شتبدال معيار املحا�شبة الدويل رقم 39: الأدوات املالية: وي�شري على ت�شنيف 
وقيا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية كما هو حمدد يف معيار املحا�شبة الدويل رقم 39. يقوم جمل�س معايري املحا�شبة الدولية يف مراحل لحقة بت�شنيف وقيا�س املطلوبات املالية وحما�شبة 
التغطية وعدم التحقق. اإن تطبيق املرحلة الأولى من املعيار الدويل للتقارير املالية 9 �شوف يكون له تاأثري على ت�شنيف وقيا�س املوجودات املالية للمجموعة. ولكن لي�س من املحتمل اأن يكون له 

تاأثري على ت�شنيف وقيا�شات املطلوبات املالية. �شوف تقوم املجموعة بتحديد التاأثري فيما يتعلق باملراحل الأخرى، عند الإ�شدار، لعر�شها ب�شورة �شاملة. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 10: البيانات املالية املجمعة )ي�صري يف 1 يناير 2013(
يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 10 حمل جزء من معيار املحا�شبة الدويل 27 الذي يعالج املحا�شبة عن البيانات املالية املجمعة. ويت�شمن اأي�شًا الأمور التي مت اإثارتها يف جلنة التف�شريات 
الدائمة - 12 التجميع - املن�شاآت ذات الأغرا�س اخلا�شة. يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية 10 منوذج رقابة ينطبق على كافة املن�شاآت مبا يف ذلك املن�شاآت ذات الأغرا�س اخلا�شة. �شوف 
تتطلب تغيريات املعيار الدويل للتقارير املالية 10 من الإدارة اأن تقوم بو�شع اأحكامًا هامة لتحديد املن�شاآت التي ت�شيطر عليها، ولذلك، يتعني جتميعها من قبل ال�شركة الأم باملقارنة باملتطلبات 

التي كانت يف معيار املحا�شبة الدويل 27. 

املعيار الدويل للتقارير املالية 11: الرتتيبات امل�صرتكة )ي�صري يف 1 يناير 2013(
يحل املعيار الدويل للتقارير املالية 11 حمل معيار املحا�شبة الدويل 31: ح�ش�س يف �شركات حما�شة وتف�شري جلنة التف�شريات الدائمة 13 – املن�شاآت اخلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة - امل�شاهمات 
غري النقدية من اأطراف �شركات املحا�شة. ي�شتبعد املعيار الدويل للتقارير املالية 11 خيار املحا�شبة عن املن�شاآت اخلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة با�شتخدام التجميع الن�شبي. وبدًل من ذلك، فاإن 
ال�شركات اخلا�شعة ل�شيطرة م�شرتكة التي ت�شتويف تعريف �شركة املحا�شة ينبغي املحا�شبة عنها با�شتخدام طريقة حقوق امللكية املحا�شبية. اإن تطبيق هذا املعيار اجلديد �شوف يكون له تاأثري 

على املركز املايل للمجموعة. ويرجع هذا اإلى توقف التجميع الن�شبي ملجموعة بانرث لالإعالم املحدودة للمحا�شبة عن هذا ال�شتثمار بطريق حقوق امللكية املحا�شبية.

املعيار الدويل للتقارير املالية 12 الإف�صاح عن احل�ص�س يف ال�صركات الأخرى  )ي�صري يف 1 يناير 2013(
يت�شمن املعيار الدويل للتقارير املالية 12 كافة الإف�شاحات املوجودة �شابقًا يف معيار املحا�شبة الدويل 27 التي تتعلق بالبيانات املالية املجمعة وكذلك كافة الإف�شاحات املت�شمنة �شابقًا يف 
معيار املحا�شبة الدويل 31 ومعيار املحا�شبة 28. تتعلق هذه الإف�شاحات بح�ش�س املن�شاأة يف ال�شركات التابعة والرتتيبات امل�شرتكة وال�شركات الزميلة واملن�شاآت الهيكلية. ويوجد هناك اأي�شًا 

عدد من الإف�شاحات اجلديدة املطلوبة. 

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

معايري �صادرة ولكن مل ت�صري بعد )تتمة(
املعيار الدويل للتقارير املالية 13 قيا�س القيمة العادلة )ي�صري يف 1 يناير 2013(

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية 13 م�شدرًا واحدًا لالإر�شادات حول املعايري الدولية للتقارير املالية لكافة قيا�شات القيمة العادلة. ل يغري املعيار الدويل للتقارير املالية 13 توقيت �شرورة 
ا�شتخدام ال�شركة للقيمة العادلة، ولكن يقدم املعيار اإر�شادات حول كيفية قيا�س القيمة العادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية عندما يكون من ال�شروري حتديد القيمة العادلة اأو عندما 

ي�شمح بتطبيقها. تقوم املجموعة حاليًا بتقييم الأثر الذي �شينتج عن هذا املعيار على املركز والأداء املايل. 

�شوف يتم اإدراج الإف�شاحات الإ�شافية يف البيانات املالية املجمعة عندما ت�شري هذه املعايري.

اأ�ص�س التجميع 
تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية للمجموعة و�شركاتها التابعة كما يف 30 اأبريل 2012.

يتم جتميع ال�شركات التابعة بالكامل منذ تاريخ احليازة، وهو تاريخ ح�شول املجموعة على ال�شيطرة، وي�شتمر التجميع حتى تاريخ توقف هذه ال�شيطرة. وتعد البيانات املالية لل�شركات التابعة 
لنف�س الفرتة املحا�شبية لل�شركة الأم با�شتخدام �شيا�شات حما�شبية موحدة. 

يتم ا�شتبعاد كافة الأر�شدة واملعامالت فيما بني املجموعة واأية اأرباح وخ�شائر غري حمققة ناجتة من التعامالت عند التجميع.

اإن اخل�شائر تتعلق باحل�ش�س غري امل�شيطرة حتى يف حالة اأن هذه النتائج �شمن ر�شيد عجز.

يتم املحا�شبة عن التغري يف ح�شة امللكية ل�شركة تابعة، مع عدم فقدان ال�شيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. اإذا فقدت املجموعة ال�شيطرة على �شركة تابعة، فاإنها:
التابعة.  ال�شركة  ومطلوبات  ال�شهرة(  ذلك  يف  )مبا  موجودات  • ت�شتبعد 

امل�شيطرة.  غري  للح�ش�س  الدفرتية  القيمة  • ت�شتبعد 
امللكية.  حقوق  يف  امل�شجلة  املرتاكمة  الأجنبية  العمالت  حتويل  فروق  • ت�شتبعد 

امل�شتلم.  للمقابل  العادلة  القيمة  • حتقق 
به. حمتفظ  ا�شتثمار  لأي  العادلة  القيمة  • حتقق 

الدخل. بيان  يف  عجز  اأو  فائ�س  اأي  • حتقق 
منا�شب. هو  ح�شبما  بها،  املحتفظ  الأرباح  اأو  املجمع  الدخل  بيان  اإلى  الأخرى  ال�شاملة  الإيرادات  يف  �شابقًا  امل�شجلة  البنود  من  الأم  ال�شركة  ح�شة  ت�شنيف  • تعيد 

تت�شمن البيانات املالية املجمعة البيانات املالية لل�شركة الأم و�شركاتها التابعة )»املجموعة«(. اإن البيانات املالية املجمعة تت�شمن ال�شركات التابعة التالية:

امللكية القانونية يف 30 اأبريلبلد الت�صجيلالن�ساط الأ�سا�سيا�صم ال�صركة

20122011

حمتفظ بها ب�صورة مبا�صرة

)BPIC( )99%99الكويتت�شنيع وجتارة مواد التغليف�شركة بوبيان لل�شناعات البال�شتيكية �س.م.ك. )مقفلة%

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

)MNMT( .80%80�شلطنة عمانت�شنيع وجتارة الأنابيب البال�شتيكية�شركة منى نور لل�شناعة والتجارة ذ.م.م% 

)OLAYAN( .60%60اململكة العربية ال�شعوديةت�شنيع وجتارة مواد التغليف�شركة العليان العربية للتغليف ذ.م.م%

)MNPI( .80%80�شلطنة عمانت�شنيع وجتارة الأنابيب البال�شتيكية�شركة منى نور لل�شناعات البال�شتيكية ذ.م.م% 

حمتفظ بها من خلل �صركة بوبيان لل�صناعات البل�صتيكية �س.م.ك )مقفلة(

)MNMT( .20%20�شلطنة عمانت�شنيع وجتارة الأنابيب البال�شتيكية�شركة منى نور لل�شناعة والتجارة ذ.م.م%

)MNPI( .20%20�شلطنة عمانت�شنيع وجتارة الأنابيب البال�شتيكية�شركة منى نور لل�شناعات البال�شتيكية ذ.م.م%

2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

دمج الأعمال وال�صهرة
يتم املحا�شبة عن دمج الأعمال با�شتخدام طريقة احليازة املحا�شبية. تقا�س تكلفة احليازة وفقًا ملجموع املقابل املحول، ويقا�س بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة وقيمة اأي ح�ش�س غري م�شيطرة 
يف ال�شركة امل�شرتاة. بالن�شبة لكل عملية دمج اأعمال، يقوم امل�شرتي بقيا�س احل�ش�س غري امل�شيطرة يف ال�شركة امل�شرتاة اإما بالقيمة العادلة اأو بن�شبة احل�شة يف �شايف قيمة املوجودات املحددة 

لل�شركة امل�شرتاة. تدرج تكاليف احليازة املتكبدة يف امل�شروفات العمومية الإدارية.

عندما تقوم املجموعة بحيازة اأعمال، تقوم بتقييم املوجودات واملطلوبات املالية املقدرة لغر�ص حتديد الت�شنيف املنا�شب وفقًا لل�شروط التعاقدية والظروف القت�شادية وال�شروط ذات ال�شلة 
كما يف تاريخ احليازة. يت�شمن هذا الف�شل بني امل�شتقات املت�شمنة يف العقد الأ�شلي لل�شركة امل�شرتاة.

عند حتقيق دمج الأعمال يف مراحل، فاإن القيمة العادلة يف تاريخ احليازة حل�شة ملكية امل�شرتي املحتفظ بها �شابقًا يف ال�شركة امل�شرتاة يتم اإعادة قيا�شها بالقيمة العادلة كما يف تاريخ احليازة 
من خالل بيان الدخل املجمع.

 اإن اأي مقابل حمتمل يتم حتويله من قبل امل�شرتي �شوف يتم اإدراجه بالقيمة العادلة يف تاريخ احليازة. اإن التغريات الالحقة يف القيمة العادلة للمقابل املحتمل الذي من املقدر اأن يكون اأ�شل 
اأو التزام، �شوف يتم اإدراجها وفقًا ملعيار املحا�شبة الدويل 39 اإما يف بيان الدخل املجمع اأو كتغري يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى. عند ت�شنيف املقابل املحتمل كحقوق ملكية، ل يعاد قيا�شه 
حتى يتم ت�شويته نهائيًا �شمن حقوق امللكية. وبالن�شبة للحالت التي ل يقع فيها املقابل املحتمل �شمن نطاق معيار املحا�شبة الدويل 39، يتم قيا�شه وفقًا ملعيار التقارير املالية الدويل املنا�شب.

يتم قيا�س ال�شهرة مبدئيًا بالتكلفة التي متثل زيادة املقابل املحول عن ح�شة املجموعة يف �شايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة واملطلوبات املحتملة. 

اإذا كان هذا املقابل اأقل من القيمة العادلة ل�شايف موجودات ال�شركة التابعة التي مت حيازتها، يدرج الفرق يف بيان الدخل املجمع. 

بعد الت�شجيل املبدئي، يتم قيا�س ال�شهرة بالتكلفة ناق�شًا اأي خ�شائر مرتاكمة من انخفا�س القيمة. لغر�س اختبار انخفا�س القيمة، يتم توزيع ال�شهرة املكت�شبة يف دمج الأعمال، من تاريخ احليازة، 
اإلى كل وحدة من وحدات املجموعة لإنتاج النقد التي من املتوقع اأن ت�شتفيد من دمج الأعمال ب�شرف النظر عن تخ�شي�س املوجودات اأو املطلوبات الأخـرى لل�شركة امل�شرتاة اإلى هذه الوحدات.

عندما ت�شكل ال�شهرة جزءا من وحدة اإنتاج النقد ويتم ا�شتبعاد جزءا من العمليات بداخل الوحدة، يتم اإدراج ال�شهرة املرتبطة بالعمليات امل�شتبعدة يف القيمة الدفرتية للعمليات عند حتديد 
الـربـح اأو الـخ�شـارة الناجتـة عن ا�شتبعـاد العمليـات. يتم قيـا�س ال�شهـرة امل�شتبعـدة يف هذه احلالـة عـلـى اأ�شـا�س القيمة الن�شبيـة للعمليات امل�شتبعـدة واجلـزء املحتفظ به من وحدة اإنتاج النقد.

حتقق الإيرادات 
تتحقق املبيعات عندما تنتقل املخاطر واملزايا الهامة مللكية الب�شاعة اإلى امل�شرتي وميكن قيا�س مبلغ الإيرادات ب�شورة موثوق منها. 

تتحقق اإيرادات الفوائد على اأ�شا�س ن�شبي زمني .

تتحقق اإيرادات توزيعات اأرباح الأ�شهم عندما يثبت احلق يف ا�شتالم الدفعات .

الزكاة 
يتم احت�شاب ح�شة الزكاة بن�شبة 1% من ربح ال�شركة الأم وفقًا لقرار وزارة املالية رقم 58 لعام 2007.

ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي
حتت�شب ال�شركة الأم ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي بن�شبة 1% وفقًا لطريقة الحت�شاب املعدلة وفقًا لقرار جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي الذي ين�س على اأن الإيرادات من 

ال�شركات الزميلة والتابعة ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة واملحول اإلى الحتياطي القانوين يجب اقتطاعها من ربح ال�شنة عند حتديد احل�شة. 
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

�صريبة دعم العمالة الوطنية 
حتت�شب ال�شركة الأم �شريبة دعم العمالة الوطنية وفقًا للقانون رقم 19 ل�شنة 2000 وقرار وزير املالية رقم 24 ل�شنة 2006 بواقع 2.5 % من ربح الفرتة اخلا�شع لل�شريبة. وفقًا للقانون، 

مت اقتطاع الإيرادات من ال�شركات الزميلة والتابعة وتوزيعات الأرباح النقدية من ال�شركات املدرجة التي تخ�شع ل�شريبة دعم العمالة الوطنية من ربح ال�شنة. 

املوجودات املالية 
التحقق املبدئي والقيا�س 

ت�شنف املوجودات املالية �شمن نطاق معيار املحا�شبة الدويل 39 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو موجودات مالية متاحة للبيع اأو موجودات مالية حمتفظ بها 
حتى ال�شتحقاق اأو قرو�س ومدينني اأو م�شتقات م�شنفة كاأدوات تغطية يف تغطية فعالة، متى كان ذلك منا�شبًا. حتدد املجموعة ت�شنيف موجوداتها املالية عند التحقق املبدئي. 

  
تدرج كافة املوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائد التكاليف املتعلقة مبا�شرًة باملعاملة، يف حالة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 

اإن جميع امل�شرتيات واملبيعات »بالطرق النظامية« للموجودات املالية يتم ت�شجيلها على اأ�شا�س تاريخ الت�شوية، اأي تاريخ ا�شتالم الأ�شل من اأو ت�شليمه اإلى الطرف املقابل. يتم اإدراج التغريات يف القيمة 
العادلة بني تاريخ التداول وتاريخ الت�شوية يف بيان الدخل املجمع اأو يف بيان الدخل ال�شامل املجمع من خالل التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة وفقًا لل�شيا�شة املعمول بها لالأداة. اإن امل�شرتيات اأو 

املبيعات بالطرق النظامية هي م�شرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�شليم الأ�شل �شمن النطاق الزمني املحدد عمومًا من خالل القوانني اأو الأعراف ال�شائدة يف ال�شوق. 

تت�شمن املوجودات املالية للمجموعة »الأر�شدة لدى البنوك والودائع ق�شرية الأجل« و »املدينني« »وال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل« و»وال�شتثمارات املتاحة للبيع« 
و»الودائع التبادلية«. 

القيا�س اللحق
يعتمد القيا�س الالحق للموجودات املالية على ت�شنيفها كما يلي:

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل
ت�شمل املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل املوجودات املالية املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة واملوجودات املالية امل�شنفة، عند التحقق املبدئي، كمدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل بيان الدخل. ويتم ت�شنيف املوجودات املالية كمحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة، اإذا مت حيازتها بغر�س البيع اأو اإعادة ال�شراء يف امل�شتقبل القريب. تت�شمن هذه الفئة م�شتقات 
الأدوات املالية التي دخلت فيها املجموعة والتي مل يتم ت�شنيفها كاأدوات تغطية يف عالقات التغطية التي حددها معيار املحا�شبة الدويل 39. يتم ت�شنيف امل�شتقات املالية، مبا يف ذلك، امل�شتقات 

املنف�شلة املت�شمنة كمحتفظ بها للمتاجرة ما مل يتم ت�شنيفها كاأدوات تغطية فعالة كما هي معرفة يف معيار املحا�شبة الدويل 39.

ُتدرج املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يف بيان املركز املايل بالقيمة العادلة مع اإدراج �شايف التغريات يف القيمة العادلة يف بيان الدخل املجمع.
تدرج املوجودات املالية امل�شنفة عند التحقق املبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يف تاريخ حتققها املبدئي ويكون ذلك فقط اإذا ا�شتوفت معايري مبوجب معيار املحا�شبة الدويل 39.

تقوم املجموعة بتقييم املوجودات املالية املحتفظ بها لغر�س املتاجرة، با�شتثناء امل�شتقات، لتحديد ما اإذا كانت ل تزال هناك نية لبيع موجوداتها املالية املتاحة للبيع على املدى القريب. اإذا 
مل ت�شتطيع املجموعة، وذلك يف حالت نادرة، املتاجرة بهذه املوجودات املالية نتيجة لل�شوق غري الن�شطة والتغري ب�شورة جوهرية يف نية الإدارة لبيعها يف امل�شتقبل القريب، يجوز للمجموعة 
اأن تختار اإعادة ت�شنيف هذه املوجودات املالية. تعتمد اإعادة الت�شنيف اإلى قرو�س ومدينني اأو موجودات مالية متاحة للبيع اأو حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق على طبيعة الأ�شل. اإن هذه التقييم 
لي�س له تاأثري على اأي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل با�شتخدام خيار القيمة العادلة عند الت�شنيف، ل ميكن اإعادة ت�شنيف هذه الأدوات بعد الت�شجيل املبدئي.

تتم املحا�شبة عن امل�شتقات املت�شمنة يف العقد الأ�شا�شي كم�شتقات منف�شلة ويتم ت�شجيلها بالقيمة العادلة عندما ل ترتبط خماطرها و�شماتها مبا�شرًة بالعقود الأ�شا�شية ول يتم الحتفاظ 
بالعقود الأ�شا�شية كمحتفظ بها لغر�س املتاجرة اأو ت�شنيفها وفقًا للقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. يتم قيا�س امل�شتقات املت�شمنة بالقيمة العادلة مع اإدراج تغريات القيمة العادلة يف بيان 

الدخل املجمع. يتم اإجراء اإعادة التقييم فقط يف حالة وجود تغري يف بنود العقد التي تقوم بتعديل التدفقات النقدية التي قد تكون مطلوبة.

موجودات مالية متاحة للبيع
متثل املوجودات املالية املتاحة للبيع الأ�شهم واأوراق الدين املالية. اإن ال�شتثمارات يف الأ�شهم امل�شنفة كمتاحة للبيع هي تلك ال�شتثمارات التي مل ت�شنف على اإنها حمتفظ بها لأغرا�س املتاجرة 
اأو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. واأوراق الدين املالية يف هذه الفئة هي تلك ال�شتثمارات التي يكون هناك نية يف الحتفاظ بها ملدة غري حمددة من الوقت والتي ميكن اأن يتم بيعها 

لتلبية متطلبات ال�شيولة اأو لتلبية التغريات يف ظروف ال�شوق. 
 

بعد القيا�س املبدئي، يتم قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع لحقًا بالقيمة العادلة مع اإدراج بيان الدخل غري املحققة كاإيرادات �شاملة اأخرى حتى يتم ا�شتبعاد ال�شتثمار حيث يتم يف ذلك 
الوقت اإدراج بيان الدخل املرتاكمة يف بيان الدخل املجمع اأو انخفا�س قيمة ذلك ال�شتثمار حيث يتم يف ذلك الوقت اإدراج اخل�شائر املرتاكمة يف بيان الدخل املجمع. اإن املوجودات املالية التي 
يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شورة موثوق فيها يتم اإدراجها بالتكلفة ناق�شًا خ�شائر انخفا�س القيمة، اإن وجدت. يتم رفع التقارير عن الفائدة املكت�شبة اأثناء الحتفاظ باملوجودات املالية املتاحة 

للبيع كاإيرادات فوائد با�شتخدام طريقة �شعر الفائدة الفعلية. 

2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

موجودات مالية متاحة للبيع )تتمة(
تقوم املجموعة بتقييم ما اإذا كانت مازالت هناك قدرة  ونية لبيع موجوداتها املالية املتاحة للبيع على املدى القريب. اإذا مل ت�شتطيع املجموعة املتاجرة بهذه املوجودات املالية نتيجة لل�شوق غري 
الن�شطة وتغري نية الإدارة ب�شورة جوهرية لبيعها يف امل�شتقبل القريب، ميكن للمجموعة اأن تختار اإعادة ت�شنيف هذه املوجودات املالية يف الظروف النادرة. تكون اإعادة الت�شنيف اإلى قرو�س 
ومدينني م�شموح به عندما تقابل املوجودات املالية تعريف قرو�س ومدينني اأو هناك نية وقدرة لالحتفاظ بهذه املوجودات يف امل�شتقبل القريب اأو حتى ال�شتحقاق. يتم ال�شماح باإعادة الت�شنيف 

اإلى حمتفظ به حتى ال�شتحقاق فقط عندما يكون لدى ال�شركة القدرة والنية على الحتفاظ بالأ�شل املايل.
بالن�شبة لالأ�شل املايل املعاد ت�شنيفه من فئة املتاحة للبيع، فاإن القيمة العادلة للمبالغ املدرجة كما يف تاريخ اإعادة الت�شنيف ت�شبح تكلفته املطفاأة اجلديدة واأي اأرباح اأو خ�شائر �شابقة من هذا الأ�شل مت 
اإدراجها �شمن حقوق امللكية يتم اإطفائها يف بيان الدخل املجمع على مدى العمر املتبقي لال�شتثمار با�شتخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم اأي�شًا اإطفاء اأي فرق بني التكلفة املطفاأة اجلديدة ومبلغ ال�شتحقاق 

على مدى العمر املتبقي لالأ�شل با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. اإذا مت لحقًا حتديد اأن الأ�شل قد انخف�شت قيمته، فان املبلغ امل�شجل يف حقوق امللكية يتم اإعادة ت�شنيفه اإلى بيان الدخل املجمع. 
 

مدينون 
يدرج املدينون مببلغ الفاتورة الأ�شلي ناق�شًا املخ�ش�س لقاء اأي مبالغ م�شكوك يف حت�شيلها . يتم تقدير للمبالغ امل�شكوك يف حت�شيلها عندما يعد حت�شيل املبلغ بالكامل اأمرًا غري ممكنًا. 

ت�شطب الديون املعدومة عند تكبدها.

ودائع تبادلية 
تدخل ال�شركة الأم يف اتفاقيات ودائع تبادلية مع موؤ�ش�شات مالية. يتم املحا�شبة عن هذه املعامالت كودائع تبادلية وت�شجل يف بيان املركز املايل املجمع وبيان الدخل ال�شامل املجمع بال�شايف 

كحق قانوين لت�شوية املخارج. حتت�شب احل�شة يف الربح اأو اخل�شارة على هذه املبالغ وتطفاأ يف بيان الدخل ال�شامل املجمع على اأ�شا�س العائد الفعلي.

العرتاف وا�صتبعاد املوجودات املالية
ي�شتبعد الأ�شل املايل )اأو ما ينطبق عليه ذلك اأو جزء من الأ�شل املايل اأو جزء من جمموعة اأ�شول مالية مماثلة( عندما:

اأو  الأ�شل،  هذا  من  النقدية  التدفقات  يف  التعاقدية  احلقوق  • تنتهي 
• عندما تقوم املجموعـة بتحويل احلق يف ا�شتالم التدفقـات النقدية من هـذا الأ�شل ولكن تتحمل التـزام دفع التدفقـات بالكامـل دون تاأخري اإلى طرف اآخر مبوجب ترتيب »القب�س والدفع«،

     اأو اإما )اأ( مل تقم املجموعة بتحويل كافة خماطر ومزايا الأ�شل اأو )ب( ل تقوم املجموعة بتحويل اأو الحتفاظ بكافة املخاطر ومزايا الأ�شل ولكن تقوم بتحويل ال�شيطرة على الأ�شل. 

عندما تقوم املجموعة بتحويل حقوقها يف ا�شتالم التدفقات النقدية اأو الدخول يف ترتيبات قب�س ودفع ومل تقم بتحويل اأو الحتفاظ بكافة خماطر ومزايا الأ�شل اأو حتويل ال�شيطرة على الأ�شل، 
يتم ت�شجيل الأ�شل اجلديد مبقدار ا�شتمرار املجموعة يف امل�شاركة يف الأ�شل. يف هذه احلالة، تقوم املجموعة اأي�شًا بت�شجيل اللتزام ذات ال�شلة. ويتم قيا�س الأ�شل املحول واللتزام املرتبط به 

على اأ�شا�س يعك�س احلقوق واللتزامات التي حتتفظ بها املجموعة.

يتم قيا�س امل�شاركة امل�شتمرة التي تاأخذ �شكل �شمان على الأ�شل املحول بالقيمة الدفرتية الأ�شلية لذلك الأ�شل اأو احلد الأق�شى للمقابل امل�شتلم الذي قد ينبغي على املجموعة �شداده اأيهما اأقل.

عندما ياأخذ ا�شتمرار امل�شاركة �شكل خيارات مكتتبة و/ اأو م�شرتاة )مبا يف ذلك خيار الت�شوية النقدية اأو خم�ش�س مماثل( من املوجودات املحولة، فاإن مقدار ا�شتمرار املجموعة يف امل�شاركة 
هو قيمة املوجودات املحولة التي يجوز للمجموعة اإعادة �شرائها، وذلك با�شتثناء اإذا كان اخليار خيار بيع مكتوب )مبا يف ذلك خيار الت�شوية النقدية اأو خم�ش�س مماثل( عن اأ�شل يتم قيا�شه 

وفقًا للقيمة العادلة، ويقت�شر مدى ا�شتمرار املجموعة يف امل�شاركة على القيمة العادلة لالأ�شل املحول و�شعر ممار�شة اخليار، اأيهما اأقل.

انخفا�س قيمة املوجودات املالية
قيمة  تنخف�س  قيمتها.  تنخف�س  قد  اأ�شول  جمموعة  اأو  حمدد  مايل  اأ�شل  اأن  على  مو�شوعيًا  دلياًل  هناك  كان  اإذا  ما  لتحديد  تقييم  بعمل  مالية  تقارير  كل  تاريخ  يف  املجموعة  تقوم 
املبدئي لالأ�شل)»حدث خ�شارة« متكبدة(  التحقق  بعد  اأحداث  اأو  وقوع حدث  نتيجة  القيمة  انخفا�س  دلياًل مو�شوعيًا على  اإذا كان هناك  املالية فقط  الأ�شول  اأو جمموعة من  الأ�شل 
قد  منها.  موثوق  ب�شورة  تقديره  ميكن  والذي  املالية  الأ�شول  جمموعة  اأو  املايل  لالأ�شل  املقدرة  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  على  تاأثريًا  له  الأحداث(  )اأو  اخل�شارة  حدث  واأن 
اإ�شهار  احتمال  اأو  الأ�شلية  الدفعات  اأو  الفوائد  �شداد  تاأخري يف  اأو  املقرت�شني ل�شعوبة مالية كبرية،  اأو جمموعة  املقرت�س  اإلى مواجهة  موؤ�شرات  القيمة  انخفا�س  الدليل على  يت�شمن 
اأن هناك نق�س ميكن قيا�شه يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة مثل التغريات يف الظروف القت�شادية  اإلى  اأو الرتتيبات املالية الأخرى وعندما ت�شري بيانات املراقبة  اإفال�شهم 

بالتاأخريات.  املرتبطة 

ال�صتثمارات املتاحة للبيع 
بالن�شبة للموجودات املالية املتاحة للبيع، تقوم املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل بتقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�شوعي باأن ا�شتثمار اأو جمموعة ا�شتثمارات قد تعر�شت لالنخفا�س يف القيمة. 

 
بالن�شبة لال�شتثمارات يف اأ�شهم م�شنفة كمتاحة للبيع، ميكن اأن يت�شمن الدليل املو�شوعي انخفا�س كبري اأو متوا�شل يف القيمة العادلة لال�شتثمار دون تكلفته. يتم تقييم النخفا�س »الكبري« 

مقابل التكلفة الأ�شلية لال�شتثمار و«متوا�شل« مقابل الفرتة التي تنخف�س فيها القيمة العادلة دون التكلفة الأ�شلية. واإذا ما توفر اأي دليل على انخفا�س القيمة، يتم قيا�س اخل�شائر املرتاكمة.

بالفرق بني تكلفة احليازة والقيمة العادلة احلالية، ناق�شًا اأية خ�شائر من انخفا�س قيمة هذا الأ�شل املايل مدرجة �شابقًا يف بيان الدخل ال�شامل املجمع ويتم �شطبها من الإيرادات ال�شاملة 
الأخرى مع اإدراجها �شمن ربح ال�شنة. اإن خ�شائر انخفا�س القيمة من ال�شتثمارات يف اأ�شهم ل يتم عك�شها من خالل بيان الدخل املجمع، وتدرج الزيادات يف القيمة العادلة بعد انخفا�س القيمة 

مبا�شرًة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى.
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

انخفا�س قيمة املوجودات املالية )تتمة(

ال�صتثمارات املتاحة للبيع )تتمة(
امل�شجل  املبلغ  فاإن  املطفاأة. ومع ذلك،  بالتكلفة  املدرجة  امل�شتخدمة لال�شتثمارات  املعايري  نف�س  اإلى  ا�شتنادًا  القيمة  النخفا�س يف  تقييم  يتم  للبيع،  امل�شنفة كمتاحة  الدين  لأدوات  بالن�شبة 

لنخفا�س القيمة ميثل اخل�شائر املرتاكمة الذي مت قيا�شه بالفرق بني التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة احلالية، ناق�شًا خ�شائر انخفا�س القيمة امل�شجلة �شابقًا �شمن ربح ال�شنة. 

ا�صتثمارات مدرجة بالتكلفة املطفاأة
املوجودات  قيمة  يف  جوهري  انخفا�س  وجود  على  مو�شوعي  دليل  هناك  كان  اإذا  ما  م�شتقلة  ب�شورة  بتقييم  اأوًل  املجموعة  تقوم  املطفاأة،  بالتكلفة  املدرجة  املالية  للموجودات  بالن�شبة 
املالية كل على حده، اأو جممعة ملوجودات مالية لي�شت جوهرية ب�شورة منفردة. اإذا حددت املجموعة انه ل يوجد دليل مو�شوعي على وجود انخفا�س يف اأ�شل مادي مت تقييمه ب�شورة 
بتقييمها  وتقوم  مماثلة  ائتمانية  خماطر  بخ�شائ�س  تتميز  التي  املالية  املوجودات  من  جمموعة  �شمن  املايل  الأ�شل  تدرج  املجموعة  فان  ل،  اأو  جوهرية  ب�شورة  كان  �شواء  م�شتقلة، 
انخفا�س  خ�شائر  حتقق  مازالت  اأو  القيمة  يف  انخفا�س  خ�شارة  هناك  اأن  ووجد  قيمتها  انخفا�س  لتحديد  تقييمها  مت  التي  املنفردة  املوجودات  القيمة.  انخفا�س  لتحديد  جممع  ب�شكل 

القيمة. انخفا�س  لتحديد  املجمع  التقييم  �شمن  تدرج  ل  القيمة 

اإذا كان هناك دليل مو�شوعي على وجود خ�شارة انخفا�س القيمة، فان قيمة اخل�شارة يتم قيا�شها بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�شل املادي والقيمة احلالية للتدفقات املالية امل�شتقبلية املقدرة 
)با�شتثناء اخل�شائر الئتمانية امل�شتقبلية املتوقعة التي مل يتم تكبدها بعد(. يتم خ�شم القيمة احلالية للتدفقات املالية امل�شتقبلية املقدرة مبعدل الفائدة الفعلية الأ�شلي للموجودات املالية. اإذا 

كان القر�س يحمل معدل فائدة متغري، فاإن معدل اخل�شم لقيا�س اأي خ�شارة من انخفا�س القيمة هو معدل الفائدة الفعلية احلايل.

تخفي�س  عند  الفائدة  اإيرادات  ا�شتحقاق  وي�شتمر  املجمع.  الدخل  بيان  يف  اخل�شارة  قيمة  ت�شجيل  ويتم  املخ�ش�س  ح�شاب  ا�شتخدام  خالل  من  لالأ�شل  الدفرتية  القيمة  تخفي�س  يتم 
بيان  الفوائد يف  اإيرادات  ت�شجيل  يتم  القيمة.  النخفا�س يف  قيا�س خ�شارة  لغر�س  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  امل�شتخدم خل�شم  الفائدة  با�شتخدام معدل  وت�شتحق  الدفرتية  القيمة 
اإلى املجموعة. يف حالة زيادة  اأو حتويلها  الدخل املجمع. يتم �شطب القرو�س مع املخ�ش�شات املرتبطة بها عند عدم وجود احتمال ا�شرتدادها يف امل�شتقبل مع حتقق كافة ال�شمانات 
اأو تخفي�س خ�شارة انخفا�س القيمة امل�شجلة �شابقًا  اأو نق�س مبلغ املقدر خل�شارة النخفا�س يف القيمة، يف �شنة لحقة، ب�شبب حدث وقع بعد ت�شجيل انخفا�س القيمة، فاإنه يتم زيادة 

املجمع. الدخل  بيان  اأخرى يف  اإيرادات  اإلى  امل�شرتد  املبلغ  اإ�شافة  يتم  امل�شتقبل،  امل�شطوب يف  ا�شرتداد  اإذا مت  تعديل ح�شاب املخ�ش�س.  وذلك من خالل 

املطلوبات املالية
التحقق املبدئي والقيا�س 

يتم ت�شنيف املطلوبات املالية يف نطاق معيار املحا�شبة الدويل رقم 39 كـ »مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو قرو�س و�شلف اأو كم�شتقات م�شنفة كاأدوات تغطية يف 
تغطية فعالة، متى كان ذلك منا�شبًا. حتدد املجموعة ت�شنيف مطلوباتها املالية عند التحقق املبدئي. تدرج كافة املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويف حالة القرو�س وال�شلف، بالإ�شافة 

للتكاليف املتعلقة مبا�شرًة باملعاملة.
ت�شنف املجموعة مطلوباتها املالية بخالف املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كـ »دائني مرابحة« و »دائنني وم�شروفات م�شتحقة«. 

القيا�س اللحق
اإن قيا�س املطلوبات املالية يعتمد على ت�شنيفها كالتايل:

قر�س لأجل
تدرج القرو�س لأجل مببالغها الأ�شلية. يتم حتميل الفائدة كم�شروف عند ا�شتحقاقها مع اإدراج املبالغ غري املدفوعة يف »دائنون وم�شروفات م�شتحقة«.

يتم ت�شنيف الأدوات املالية كمطلوبات اأو حقوق ملكية وفقًا للرتتيبات التعاقدية. يتم مقا�شة الأدوات املالية عندما يكون لدى املجموعة حق قانوين ملزم باإجراء املقا�شة على املبالغ امل�شجلة 
وتنوي املجموعة ال�شداد على اأ�شا�س ال�شايف اأو ا�شرتداد املوجودات وت�شديد اللتزامات يف اآن واحد. 

 
دائنو متويل اإ�صلمي

يتم ت�شنيف دائنو التمويل الإ�شالمي كدائني مرابحة ودائني تورق. 

2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(
 

املطلوبات املالية )تتمة( 

القيا�س اللحق )تتمة(
دائنو مرابحة 

ميثل دائنو املرابحة املبالغ امل�شتحقة على اأ�شا�س الدفع املوؤجل ملوجودات مت �شراوؤها وفقًا لرتتيبات مرابحة. يدرج دائنو املرابحة باإجمايل املبالغ الدائنة، بال�شايف بعد الربح املوؤجل امل�شتحق. 
يتم �شرف الأرباح امل�شتحقة على اأ�شا�س توزيع ن�شبي زمني ياأخذ يف العتبار معدل الربح اخلا�س بها والر�شيد القائم. يتم ت�شنيف دائنو املرابحة كـ »مطلوبات مالية«.

دائنو التورق 
ميثل دائنو التورق ترتيبات متويل اإ�شالمي، تقوم ال�شركة مبوجبها با�شتالم اأموال بغر�س متويل اأن�شطة ال�شتثمـار لديها وتدرج بالتكلفـة املطفاأة. يتم ت�شنيف دائنو التورق كـ »مطلوبات مالية«.

دائنون 
ت�شجل املطلوبات للمبالغ التي �شتدفع يف امل�شتقبل لقاء ب�شاعة اأو خدمات مت ت�شلمها �شواء �شدرت بها فواتري من قبل املورد اأو مل ت�شدر.

القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مقابلة مبادلة اأ�شل اأو ت�شوية التزام بني اأطراف على دراية وا�شتعداد للدخول يف معامالت ب�شروط جتارية بحتة. وبالتايل، ميكن اأن تن�شاأ الفروق بني القيمة 

الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. 

اأو املطلوبات املالية  اأ�شواق مالية منظمة هي القيمة ال�شوقية املعلنة، على اأ�شا�س �شعر اآخر اأمر �شراء. وبالن�شبة للموجودات  القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية املتداولة يف 
الأخرى التي ل يوجد لها اأ�شعار �شوقية معلنة، يتم عمل تقدير لقيمتها العادلة بالرجوع اإلى القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى مماثلة اإلى حد كبري اأو معامالت جتارية بحتة حديثة بال�شوق اأو 

من خالل حتليل التدفقات النقدية املخ�شومة. 

بالن�شبة للموجودات املالية التي ل يتوافر لها اأ�شعار �شوق معلنة، يتم حتديد تقدير معقول للقيمة العادلة بالرجوع اإلى معامل الربحية اأو معامل الربحية اخلا�شة بقطاع معني اأو القيمة ا�شتنادًا اإلى 
�شركة تخ�شع للتداول العام اأو ا�شتنادًا اإلى التدفقات النقدية املتوقعة لال�شتثمار اأو �شايف الأ�شل املرتبط بال�شتثمار. تراعي تقييمات القيمة العـادلة قيود ال�شيولـة وتقييم اأي انخفـا�س يف القيمة. 

النقد والنقد املعادل 
يتكون النقد والنقد املعادل من النقد والأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية الأجل ومعامالت املرابحة التي ي�شهل حتويلها اإلى مبالغ معروفة من النقد والتي ت�شتحق خالل ثالثة �شهور اأو اأقل 

وتتعر�س ملخاطر غري ذات اأهمية من حيث التغري يف القيمة. 

يتكون النقد والنقد املعادل، لأغرا�س بيان التدفقات النقدية، من الأر�شدة لدى البنوك والودائع ق�شرية الأجل املعرفة اأعاله، بال�شايف بعد احل�شاب املك�شوف القائم لدى البنك.

املقا�صة
تتم املقا�شة فقط بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم اإدراج �شايف املبلغ يف بيان املركز املايل املجمع فقط عند وجود حق قانوين ملزم باإجراء املقا�شة على املبالغ امل�شجلة وتتوفر النية لل�شداد 

على اأ�شا�س ال�شايف اأو ا�شرتداد املوجودات وت�شديد اللتزامات يف اآن واحد. 

عدم حتقق املطلوبات املالية
ل يتحقق اللتزام املايل عند الإعفاء من اللتزام مبوجب اللتزام املايل اأو اإلغاوؤه اأو انتهاء �شالحيته. 

عند ا�شتبدال التزام مايل حايل بالتزام مايل اآخر من نف�ص املقر�ص وفقًا ل�شروط ذات اختالفات جوهرية، اأو يف حالة التعديل اجلوهري يف �شروط اللتزام احلايل، يتم التعامل مع هذا التغيري 
اأو التعديل كعدم حتقق اللتزام الأ�شلي وحتقق التزام جديد، ويتحقق الفرق يف القيمة الدفرتية املتعلقة يف بيان الدخل املجمع. 

الأدوات املالية امل�صتقة والتغطية
ت�شتخدم املجموعة الأدوات املالية امل�شتقة لإدارة التعر�س ملخاطر اأ�شعار الفائدة.

يتم ت�شجيل امل�شتقات بالقيمة العادلة. وتدرج امل�شتقات التي لها قيمة عادلة موجبة )اأرباح غري حمققة( �شمن املوجودات الأخرى وتدرج امل�شتقات التي لها قيمة عادلة �شالبة )خ�شائر غري 
حمققة( �شمن املطلوبات الأخرى يف بيان املركز املايل. بالن�شبة ملعامالت غري املوؤهلة ملعايري حما�شبة التغطية وبالن�شبة للم�شتقات »املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة« توؤخذ اأي اأرباح اأو خ�شائر 

ناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات مبا�شرًة اإلى ربح ال�شنة.
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

الأدوات املالية امل�صتقة والتغطية )تتمة(
عند بداية عالقة تغطية، تقوم املجموعة ب�شكل ر�شمي بتوثيق العالقة بني البند املغطى واأداة التغطية، مبا يف ذلك طبيعة املخاطر وهدف واإ�شرتاتيجية اإجراء التغطية والطريقة التي �شيتم 

ا�شتخدامها لتقييم فاعلية عالقة التغطية.

يتم اأي�شًا عند بداية عالقة التغطية اإجراء تقييم ر�شمي ل�شمان اأن اأداة التغطية ذات فاعلية عالية عند ت�شوية املخاطر املحددة يف البند املغطي، ويتم تقييم التغطيات ب�شكل ر�شمي كل ربع 
�شنة.  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�شبة ترتاوح 
بني 80 % و 125 %. وبالن�شبة للحالت التي يكون فيها البند املغطي معاملة توقعات م�شتقبلية، تقوم املجموعة بتقييم اإذا ما كانت املعاملة حمتملة ب�شكل كبري ومتثل التعر�س الختالفات يف 

التدفقات النقدية التي قد توؤثر ب�شكل كبري على ربح ال�شنة.

لأغرا�س حما�شبة التغطية، ت�شنف التغطية اإلى فئتني: )اأ( تغطية القيمة العادلة التي تغطي توقعات م�شتقبلية ملخاطر التعر�س للتغريات يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات املحققة؛ 
)ب( تغطيـة التدفقات النقـدية التي تغطي التعـر�س للتغـريات يف التدفقات النقدية املرتبطة �شواء مبخاطر معينة متعلقة باأ�شل اأو التزام حمقق اأو مبعاملة توقعات م�شتقبلية حمتملة ب�شكل كبري. 

تغطيات القيمة العادلة
ت�شتخدم ال�شركة الأم الأدوات املالية لإدارة تعر�س قيمتها العادلة ملخاطر التقلبات يف اأ�شعار حتويل العمالت الأجنبية يف ال�شتثمارات املتاحة للبيع.

فيما يتعلق بتغطية القيمة العادلة التي تتوافر فيها �شروط حما�شبة التغطية، فاإن اأي ربح اأو خ�شارة من اإعادة قيا�ص اأداة التغطية وفقًا للقيمة العادلة فيتم قيدها مبا�شرة �شمن ربح ال�شنة. يعدل 
اأي ربح اأو خ�شارة على البند املغطى الذي يتعلق باملخاطر املغطاة مقابل القيمة الدفرتية للبند املغطى وتقيد يف اإيرادات �شاملة اأخرى.

يتوقف ا�شتخدام حما�شبة التغطية عندما تكون الأداة املغطاة قد انتهت مدتها اأو مت بيعها، اأو اإلغاوؤها اأو ممار�شتها، اأو مل تعد موؤهلة ملحا�شبة التغطية. 

تغطيات التدفقات النقدية
وبالن�شبة لتغطيات التدفقات النقدية امل�شنفة واملوؤهلة، يتم ت�شجيل ذلك اجلزء الفعال  من الأرباح اأو اخل�شائر من اأداة التغطية مبا�شرًة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى وي�شجل اجلزء غري 

الفعال يف ربح ال�شنة.

عندما توؤثر التدفقات النقدية املغطاة على ربح ال�شنة ، يتم حتويل الأرباح اأو اخل�شائر من اأداة التغطية اإلى بند الإيرادات اأو امل�شروفات املقابل من ربح ال�شنة. وعندما تنتهي �شالحية اأداة 
التغطية اأو تباع اأو يتم اإنهائها تنهى مدتها اأو متار�ص اأو عندما ل تعد ت�شتويف �شروط املحا�شبة عنها كمعاملة تغطية، فاإن اأي اأرباح اأو خ�شائر مرتاكمة على اأداة التغطية امل�شجلة يف الإيرادات 
ال�شاملة الأخرى تبقى يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى ويتم ت�شجيلها عندما يتم ت�شجيل معاملة التوقعات امل�شتقبلية يف ربح ال�شنة. وعندما ل يكون من املتوقع حدوث املعاملة املغطاة، فاإن الأرباح 

اأو اخل�شائر املرتاكمة امل�شجلة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى يحول على الفور اإلى ربح ال�شنة. 

بالن�شبة ملعامالت التغطية التي ل ت�شتوفى معايري حما�شبة التغطية تدرج اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لأدوات التغطية مبا�شرة يف ربح ال�شنة.

ب�صاعة 
تدرج الب�شاعة ب�شعر التكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. اإن التكاليف هي تلك امل�شروفات التي يتم تكبدها حتى ي�شل كل منتج اإلى مكانه وحالته احلا�شرة كما يلي :

تكلفة ال�شراء على اأ�شا�س متو�شط �شعر التكلفة املوزون -مواد خام 
تكلفة املواد والعمالة املبا�شرة زائدًا ن�شبة منا�شبة من م�شروفات غري مبا�شرة ا�شتنادًا اإلى امل�شتوى العادي للن�شاط -اأعمال قيد التنفيذ وب�شاعة تامة ال�شنع

ت�شتند �شايف القيمة املمكن حتقيقها اإلى �شعر البيع املقدر ناق�شًا اأي تكاليف اإ�شافية من املتوقع تكبدها حتى اإمتام وبيع الب�شاعة.

ا�صتثمارات يف �صركات زميلة
اإن ال�شركة الزميلة هي تلك التي متار�س عليها املجموعة تاأثريًا كبريًا ولكن ل ت�شيطر على عملياتها وب�شفة عامة هي تلك التي تبلغ ح�شة امللكية فيها، �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر، %20 

اإلى 50% من راأ�س املال ويتم املحا�شبة عنها بطريقة حقوق امللكية.

وفقًا لطريقة حقوق امللكية، يتم ت�شجيل ال�شتثمار يف �شركة زميلة يف بيان املركز املايل املجمع بالتكلفة زائدًا التغريات بعد احليازة يف ح�شة املجموعة من �شايف موجودات ال�شركة الزميلة. 
تدرج ال�شهرة ذات ال�شلة بال�شركة الزميلة يف القيمة الدفرتية لال�شتثمار يف �شركة زميلة، لذلك ل يتم اختبارها ب�شكل منف�شل بغر�س حتديد انخفا�س القيمة. 

تقيد املجموعة ح�شتها يف اإجمايل اأرباح اأو خ�شائر ال�شركة الزميلة املحققة يف بيان الدخل ال�شامل املجمع من تاريخ بداية التاأثري الفعلي اأو امللكية الفعلية حتى تاريخ انتهاء ممار�شة التاأثري اأو 
امللكية فعليًا. اإن توزيعات الأرباح امل�شتلمة من ال�شركة الزميلة تخف�س القيمة الدفرتية لال�شتثمار. كما اأن التعديالت على القيمة الدفرتية قد تكون �شرورية لتعك�س التغريات يف ح�شة املجموعة 
يف ال�شركة الزميلة نتيجة للتغريات يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شركة الزميلة التي مل يتم ت�شجيلها �شمن بيان الدخل املجمع لل�شركة الزميلة. تقيد ح�شة املجموعة من تلك التغريات 

مبا�شرًة �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى.

2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

ا�صتثمارات يف �صركات زميلة )تتمة(
يتم اإعداد البيانات املالية لل�شركة الزميلة لنف�س فرتة التقارير للمجموعة. عند ال�شرورة، يتم اإجراء التعديالت لتتما�شى ال�شيا�شات املحا�شبية مع تلك امل�شتخدمة من قبل املجموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد املجموعة ما اإذا كان من ال�شروري حتقيق خ�شارة قيمة اإ�شافية ل�شتثمارات املجموعة يف �شركاتها الزميلة.  حتدد املجموعة بتاريخ كل تقرير مايل ما 
اإذا كان هناك اأي دليل مو�شوعي على اأن ال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة قد انخف�شت قيمته. فاإذا ما وجد ذلك الدليل، تقوم املجموعة باحت�شاب مبلغ النخفا�س يف القيمة بالفرق بني القيمة 

املمكن ا�شرتدادها لل�شركة الزميلة وقيمتها الدفرتية وتدرج هذا املبلغ يف بيان الدخل ال�شامل املجمع. 

عند فقدان التاأثري امللمو�س على ال�شركة الزميلة، تقوم املجموعة بقيا�س واإدراج اأي ا�شتثمار متبقي بقيمته العادلة. يتم اإدراج اأي فروق بني القيمة الدفرتية لل�شركة الزميلة عند فقدان التاأثري 
امللمو�س والقيمة العادلة لال�شتثمار املتبقي واملح�شل من البيع يف بيان الدخل املجمع.

اإذا كانت ح�شة م�شتثمر ما يف خ�شائر �شركة زميلة تعادل »ح�شته يف ال�شركة الزميلة« اأو تزيد عنها، فاإنه يتوقف عن ت�شجيل ح�شته يف اخل�شائر الإ�شافية. اإن »احل�شة يف �شركة زميلة« هي 
القيمة الدفرتية لال�شتثمار يف ال�شركة الزميلة مبوجب طريقة حقوق امللكية املحا�شبية مع اأي فوائد طويلة الأجل جوهرية التي ت�شكل جزًءا من �شايف ا�شتثمار امل�شتثمر يف ال�شركة الزميلة. 
بعد اأن تنخف�س ح�شة امل�شتثمر اإلى ال�شفر، تدرج اخل�شائر الإ�شافية كمخ�ش�س )التزام( فقط يف احلدود التي يكون على امل�شتثمر عندها التزام قانوين اأو ا�شتدليل اأو مدفوعات نيابة 

عن ال�شركة الزميلة. اإذا حققت لحقًا ال�شركة الزميلة اأرباح، يبداأ امل�شتثمر يف ت�شجيل ح�شته يف هذه الأرباح فقط بعدما تعادل ح�شته يف الأرباح احل�شة يف اخل�شائر التي مل يتم ت�شجيلها.

عقار واآلت ومعدات 
يدرج العقار والآلت واملعدات بالتكلفة ناق�شًا ال�شتهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة .

يحت�شب ال�شتهالك بطريقة الق�شط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات كما يلي :

20 �شنة • مباين 

10 - 20 �شنة• اآلت ومعدات 

4 - 5 �شنوات• اأثاث ومعدات مكتبية 

5 �شنوات• �شيارات

يحت�شـب ال�شتهالك لالآلت واملعـدات على اأ�شا�س طريقة وحدات الإنتاج ا�شتنادًا اإلى الإنتاج املتوقع على مدى الأعمار الإنتاجية للموجودات. ل ت�شتهلك الأرا�شي. 

يتم اإدراج الأعمال الراأ�شمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. يتم بعد الإجناز حتويل الأعمال قيد التنفيذ اإلى الفئة املنا�شبة من العقار والآلت واملعدات. 

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للعقار والآلت واملعدات لغر�س حتديد انخفا�س القيمة عندما ت�شري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية قد ل ميكن ا�شرتدادها. فاإذا ما 
توفرت تلك املوؤ�شرات واإذا كانت هذه املبالغ م�شجلة باأكرث من مبالغها املمكن ا�شرتدادها، تخف�س املوجودات اإلى قيمها املمكن ا�شرتدادها التي متثل القيمة العادلة ناق�شًا التكاليف حتى البيع 

اأو القيمة اأثناء ال�شتخدام اأيهما اأعلى.

يتم ر�شملة امل�شروفات املتكبدة ل�شتبدال بند من بنود العقار والآلت واملعدات التي يتم املحا�شبة عنها ب�شورة منف�شلة ويتم �شطب القيمة الدفرتية للبند امل�شتبدل. ويتم ر�شملة امل�شروفات الالحقة 
الأخرى فقط عندما توؤدي اإلى زيادة املنافع القت�شادية امل�شتقبلية لبنود العقار والآلت واملعدات املتعلقة بها. وت�شجل كافة امل�شروفات الأخرى يف بيان الدخل ال�شامل املجمع عند تكبدها.

عند اإعادة تقييم اأ�شل فاإن اأي زيادة يف القيمة الدفرتية نتيجة اإعادة التقييم توؤخذ مبا�شرة اإلى احتياطي اإعادة التقييم �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى، با�شتثناء كون الزيادة الناجتة عن 
اإعادة التقييم ترد القيمة الدفرتية لالأ�شل اإلى تكلفته الأ�شلية، حيث ت�شجل كاإيرادات �شاملة اأخرى، كما يتم حتميل النخفا�س الناجت عن اإعادة التقييم مبدئيًا ومبا�شرة على اأي فائ�س اإعادة 

تقييم حمتفظ به لنف�س الأ�شل ويتم ت�شجيل اجلزء املتبقي كم�شروف. عند ال�شتبعاد، يتم ت�شجيل فائ�س اإعادة التقييم مبا�شرة اإلى الأرباح املحتفظ بها. 

اأ�صهم اخلزينة    
تتمثل اأ�شهم اخلزينة يف اأ�شهم ال�شركة الأم اخلا�شة امل�شدرة والتي مت اإعادة �شرائها من قبل ال�شركة الأم دون اأن يتم اإعادة اإ�شدارها اأو اإلغائها حتى الآن. ويتم املحا�شبة عن اأ�شهم اخلزينة 
با�شتخدام طريقة التكلفة التي مبوجبها يتم اإدراج متو�شط التكلفة املرجح لالأ�شهم املعاد �شراوؤها يف ح�شاب مقابل �شمن حقوق امل�شاهمني. عند اإعادة اإ�شدار اأ�شهم اخلزينة هذه يتم اإدراج 
الأرباح يف ح�شاب منف�شل غري قابل للتوزيع �شمن حقوق امل�شاهمني »احتياطي اأ�شهم اخلزينة«، كما يتم حتميل اأية خ�شائر حمققة على نف�س احل�شاب يف حدود الر�شيد الدائن اأما الفرق يف 
اخل�شائر فيحمل على ح�شاب الأرباح املحتفظ بها اأوًل ثم الحتياطي الختياري والحتياطي القانوين. واإذا مت حتقيق اأرباح لحقة من بيع اأ�شهم اخلزينة فيدرج يف ح�شاب الحتياطيات اأوًل ثم 

الأرباح املحتفظ بها مببالغ تطابق اخل�شائر ال�شابقة املحملة على هذه احل�شابات والفرق يدرج يف ح�شاب احتياطي اأ�شهم اخلزينة. ل يتم دفع توزيعات اأرباح نقدية على هذه الأ�شهم.

اإن اإ�شدار اأ�شهم املنحة يزيد من عدد اأ�شهم اخلزينة وفقًا لن�شبة التوزيعات ويخف�س متو�شط التكلفة لل�شهم الواحد دون اأن يوؤثر على اإجمايل تكلفة اأ�شهم اخلزينة. 

اإن جزء من الحتياطيات املكونة اأو املخ�ش�شة والأرباح املحتفظ بها التي تعادل تكلفة اأ�شهم اخلزينة ل ميكن توزيعه خالل فرتة احليازة.  
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2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

الأحكام والتقديرات املحا�صبية الهامة )تتمة(

ت�صنيف ال�صتثمارات )تتمة(
تقوم الإدارة بت�شنيف ال�شتثمارات كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اإذا مت حيازتها ب�شفة اأ�شا�شية لغر�س حتقيق ربح على املدى الق�شري واإذا كان من املمكن حتديد القيمة العادلة 
لهذه ال�شتثمارات ب�شورة موثوق منها. اإن ت�شنيف ال�شتثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه ال�شتثمارات. اإذا مل يتم ت�شنيف هذه ال�شتثمارات 

كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متوفرة وكانت التغريات يف القيمة العادلة مدرجة كجزء من الأرباح اأو اخل�شائر يف ح�شابات الإدارة، فاإنها ت�شنف بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. 
ت�شنف الإدارة ال�شتثمارات كـ حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق اإذا كانت ا�شتثمارات غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة اأو ميكن حتديدها وتواريخ ا�شتحقاق ثابتة ويكون لدى الإدارة النية والقدرة 

التامة على الحتفاظ بها حتى ال�شتحقاق.
يتم ت�شنيف كافة املوجودات املالية الأخرى كمتاحة للبيع.

اإنخفا�س قيمة ال�صتثمارات
تقوم املجموعة مبعاملة ال�شتثمارات املتاحة للبيع كا�شتثمارات انخف�شت قيمتها اإذا كان هناك انخفا�س كبري اأو متوا�شل 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�شل« تتطلب اتخاذ اأحكام هامة. 

اإنخفا�س قيمة الذمم املدينة
يتم عمل تقدير املبلغ املمكن حت�شيله من الأر�شدة التجارية املدينة عندما يعد حت�شيل كافة املبالغ بالكامل اأمرًا غري ممكنًا. وبالن�شبة لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية، يتم عمل هذا التقدير على اأ�شا�س 
اإفرادي. يتـم ب�شورة جممعة تقييم املبـالغ غري اجلوهريـة والتي مر تاريخ ا�شتحقـاقهـا دون حت�شيلهـا ويتـم تطبيـق خم�ش�س لهـا ح�شب طول فرتة التاأخري ا�شتنادًا اإلى معدلت ال�شرتداد التاريخية.

اإنخفا�س قيمة ال�صهرة
تقوم املجموعة على الأقل مرة واحدة �شنويًا بتحديد ما اإذا كانت ال�شهرة قد انخف�شت قيمتها. ويتطلب ذلك تقدير للقيمة اأثناء ال�شتخدام لوحدات اإنتاج النقد التي تتوزع عليها ال�شهرة. كما 
اأن تقدير القيمة عند ال�شتخدام يتطلب من املجموعة عمل تقدير للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقعة من وحدة اإنتاج النقد وكذلك اختيار معدل اخل�شم املنا�شب لحت�شاب القيمة احلالية 

لتلك التدفقات النقدية.

تقييم ال�صتثمارات يف اأ�صهم غري م�صعرة
ي�شتند تقييم ال�شتثمارات يف اأ�شهم غري م�شعرة عادًة اإلى واحدة مما يلي:

كبري.  حد  اإلى  مماثل  اآخر  ل�شتثمار  احلالية  العادلة  • القيمة  بحتة.       جتارية  ب�شروط  ال�شوق  يف  حديثة  • معامالت 
• مناذج تقييم اأخرى. • التدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة باملعدلت احلالية املطبقة للبنود ذات �شروط و�شمات خماطر مماثلة. 

اإنخفا�س قيمة الب�صاعة
تدرج الب�شاعة بالتكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. عندما ت�شبح الب�شاعة قدمية اأو متقادمة يتم عمل تقدير ل�شايف قيمتها املمكن حتقيقها. يتم عمل هذا التقدير بالن�شبة 
لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية على اأ�شا�س اإفرادي. يتم تقييم املبالغ غري اجلوهرية ب�شورة منف�شلة، ولكن قدمية اأو متقادمة، وذلك ب�شورة جممعة ويتم تطبيق خم�ش�س تبعًا لنوع الب�شاعة 

ودرجة القدم اأو التقادم ا�شتنادًا اإلى اأ�شعار البيع التاريخية.

اإيرادات توزيعات اأرباح

دينار   12,969,456 مببلغ  لالأولفينات  الكويتية  وال�شركة  )مقفلة(  �س.م.ك.  للبرتوكيماويات  اإيكويت  �شركة  من  م�شتلمة  اأرباح  توزيعات  لل�شنة  الأرباح  توزيعات  اإيرادات  تت�شمن 
12,107,396 دينار كويتي )2011 : 7,335,306 دينار كويتي( على التوايل.  كويتي )2011 : 14,026,412 دينار كويتي( ومبلغ 

اإيرادات ا�شتثمارات 
 20122011

دينار كويتيدينار كويتي
اإ�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل

اإ�شتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة
519,402318ربح حمقق 

اإ�شتثمارات م�شنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
31,334,59915,851,006ربح غري حمقق

اأخرى 
(583,956)822,804ربح )خ�شارة( حمققة من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

-5,398,253ربح حمقق من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع )ايكويت( )اإي�شاح 10(
243,6141,439,728اإيرادات متعلقة با�شتثمارات اأخرى 

6,464,671855,772

38,318,67216,707,096

2. ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(

العملت الأجنبية 
حتدد كل �شركة يف املجموعة عملتها الرئي�شية وتقا�س البنود املدرجة يف البيانات املالية لكل �شركة با�شتخدام تلك العملة الرئي�شية. ويجري قيد املعامالت بالعمالت الأجنبية بالدينار الكويتي 
وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ املعاملة، كما حتول املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية اإلى الدينار الكويتي وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ التقارير املالية، وتوؤخذ 

جميع الأرباح واخل�شائر الناجتة من حتويل العمـالت الأجنبية اإلى ربح ال�شنة.

املوجودات واملطلوبات غري النقدية بالعمالت الأجنبية واملدرجة بالقيمة العادلة حتول اإلى الدينار الكويتي وفقًا لأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية ال�شائدة يف تاريخ حتديد قيمتها. ويف حالة 
املوجودات واملطلوبات غري النقدية التي يتحقق التغري يف قيمتها العادلة مبا�شرة يف حقوق امللكية، فاإن فروق اأ�شعار ال�شرف الأجنبي تتحقق مبا�شرة يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى، وبالن�شبة 

للموجودات واملطلوبات غري النقدية التي يتم اإدراج التغري يف قيمتها العادلة يف ربح ال�شنة، يتم ت�شجيل فروق اأ�شعار ال�شرف الأجنبي يف ربح ال�شنة.

يتم حتويل املوجودات )مبا يف ذلك ال�شهرة( واملطلوبات النقدية وغري النقدية لل�شركات الأجنبية وفقًا لأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ التقارير املالية. يتم حتويل نتائج الأعمال لتلك العمليات 
امل�شاهمني  ملكية  بند منف�شل �شمن حقوق  ويتم جتميعها يف  الأخرى  ال�شاملة  الإيرادات  اإلى  التحويل  الناجتة عن  الفروق  وتوؤخذ  التابعة،  ال�شركة  لفرتة عمليات  ال�شرف  اأ�شعار  مبتو�شط 

)احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية( حتى تاريخ بيع املوؤ�ش�شة ذات ال�شلة. 

انخفا�س قيمة املوجودات غري املالية
جتري املجموعة تقييم بتاريخ كل فرتة مالية لتحديد ما اإذا كان هناك اأي موؤ�شر على اأن اأ�شل ما قد تنخف�س قيمته.  فاإذا ما توفر مثل هذا املوؤ�شر اأو عند طلب اختبار انخفا�س القيمة ال�شنوي 
لالأ�شل، تقوم املجموعة بتقدير املبلغ املمكن ا�شرتداده لالأ�شل. اإن املبلغ املمكن ا�شرتداده لالأ�شل هو القيمة العادلة لالأ�شل اأو وحدة اإنتاج النقد ناق�شًا تكاليف البيع اأو قيمته اأثناء ال�شتخدام 
اأيهما اأعلى ويتم حتديدها لكل اأ�شل على اأ�شا�س فردي ما مل يكن الأ�شل منتجًا لتدفقات نقدية م�شتقلة على نحو كبري عن تلك التي يتم اإنتاجها من املوجودات اأو جمموعات املوجودات الأخرى. 
ال�شتخدام، تخ�شم  اأثناء  القيمة  تقييم  ا�شرتدادها. عند  املمكن  قيمته  اإلى  ويخف�س  قيمته  انخف�شت  قد  الأ�شل  يعترب  ا�شرتداده،  املمكن  املبلغ  ما عن  لأ�شل  الدفرتية  القيمة  تزيد  عندما 
التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة من القيمة احلالية با�شتخدام معدل اخل�شم قبل ال�شرائب والتي تعك�س تقييمات ال�شوق احلالية للقيمة الزمنية لالأموال واملخاطر املحددة لالأ�شل. عند 
حتديد القيمة العادلة ناق�شًا تكاليف البيع، يتم اأخذ معامالت ال�شوق احلديثة يف العتبار، اإن وجدت. يف حالة عدم توفر تلك املعامالت يتم ا�شتخدام طريقة تقييم منا�شبة. اإن هذه العمليات 

املحا�شبية يتم تاأييدها مب�شاعفات التقييم اأو اأ�شعار الأ�شهم املعلنة لل�شركات التابعة املتداولة اأو موؤ�شرات القيمة العادلة املتاحة.

ي�شتند احت�شاب املجموعة لنخفا�س القيمة على املوازنات املف�شلة واحل�شابات املتوقعة والتي مت اإعدادها ب�شورة منف�شلة لكل جمموعة من وحدات اإنتاج النقد التي يتم توزيع املوجودات املنف�شلة 
عليها. تغطي هذه املوازنات واحل�شابات املتوقعة فرتة خم�س �شنوات. للفرتات الأطول، يتم احت�شاب معدل منو طويل املدى ويتم تطبيـقـه لتوقـع التـدفـقات النقديـة امل�شتقبـلية بعد ال�شنة اخلام�شة. 

تتحقق خ�شائر النخفا�س يف القيمة للعمليات امل�شتمرة يف بيان الدخل املجمع يف فئات امل�شروفات التي تتوافق مع وظيفة الأ�شل الذي تعر�س لالنخفا�س يف القيمة، با�شتثناء العقار الذي مت تقييمه 
�شابقًا ومت اإدراج اإعادة التقييم �شمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى. يف هذه احلالة، يتم ت�شجيل النخفا�س يف القيمة اأي�شًا يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى اإلى حد املبلغ امل�شجل لأي اإعادة تقييم �شابقة. 

خم�ص�صات
عام 

تقيد املخ�ش�شات عندما يكون لدى املجموعة التزامات حالية )قانونية اأو ا�شتدللية( ناجتة عن حدث وقع من قبل ، كما اأنه من املحتمل اأن تظهر احلاجة اإلى ا�شتخدام املوارد لت�شوية التزام 
وميكن قيا�س مبلغ اللتزام ب�شورة موثوق فيها. عندما تتوقع املجموعة اإنفاق جزء من املخ�ش�س اأو املخ�ش�س بالكامل، على �شبيل املثال وفقًا لعقد تاأمني، تتحقق التكاليف كاأ�شل منف�شل ولكن 

فقط عندما تكون هذه التكاليف موؤكدة بالفعل. يتم عر�س امل�شروفات املتعلقة باأية خم�ش�شات يف بيان الدخل املجمع بال�شايف بعد التكاليف. 

مطلوبات طارئة م�صجلة يف عملية دمج اأعمال 
يتم قيا�س اللتزامات الطارئة امل�شجلة يف عملية دمج اأعمال مبدئيًا بالقيمة العادلة. لحقًا، يتم قيا�شها باملبلغ الذي ميكن ت�شجيله وفقًا للتعليمات الإر�شادية للمخ�ش�شات املذكورة اأعاله وفقًا 
ملعيار املحا�شبة الدويل 37: املخ�ش�شات، املطلوبات واملوجودات الطارئة، اأو املبلغ امل�شجل مبدئيًا ناق�شًا، متى كان ذلك منا�شبًا، الإطفاء املرتاكم امل�شجل وفقًا لتعليمات حتقق الإيرادات وفقًا 

ملعيار املحا�شبة الدويل 18: الإيرادات. 

الأحداث املحتملة 
ل يتم اإدراج املطلوبات املحتملة �شمن البيانات املاليـة املجمعة بل يتم الإف�شاح عنها اإل عندما يكـون احتمال حتقق خ�شائر اقت�شادية م�شتبعدا. 

ل يتـم اإدراج املوجودات املحتملة �شمن البيانات املالية املجمعة بل يتم الإف�شاح عنها عندما يكون حتقيق منافع اقت�شادية مرجحًا.

الأحكام والتقديرات املحا�صبية الهامة
والإف�شاح  واملطلوبات  للموجودات  املدرجة  املبالغ  توؤثر على  وافرتا�شات  وتقديرات  اأحكام  الإدارة و�شع  يتطلب من  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  اإن 
عن املوجودات واملطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات املالية املجمعة وكذلك املبالغ املدرجة لالإيرادات وامل�شروفات خالل الفرتة املالية، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. وقد 

ا�شتخدمت املجموعة هذه الأحكام والتقديرات – على �شبيل املثال ل احل�شر - يف حتديد خم�ش�شات انخفا�س القيمة وتقييم ال�شتثمارات غري امل�شعرة.

ت�صنيف ال�صتثمارات
يتعني على الإدارة اتخاذ قرار ب�شاأن حيازة ال�شتثمارات �شواء كان يجب ت�شنيفها كا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل اأو ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى ال�شتحقاق اأو 

23ا�شتثمارات متاحة للبيع.  22

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012
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والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم
 

حتت�شب ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة  بتق�شيم ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة الأم على املتو�شط املوزون لعدد الأ�شهم القائمة خالل ال�شنة بعد التعديل باأ�شهم اخلزينة كما يلي:

2012
دينار كويتي

2011
دينار كويتي

24,709,74522,836,309ربح ال�شنة اخلا�س مب�شاهمي ال�شركة الأم

485,100,000485,100,000املتو�شط املوزون لعدد الأ�شهم القائمة املدفوعة

(1,658,767)(1,876,973)املتو�شط املوزون لعدد اأ�شهم اخلزينة

483,223,027483,441,233املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم لغر�س ربحية ال�شهم  الأ�شا�شية واملخففة

47.24 فل�س 51.14 فل�س ربحية ال�شهم الأ�شا�شية واملخففة

اأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية الأجل

2012
دينار كويتي

2011
دينار كويتي

7,139,5504,938,636النقد لدى البنوك والنقد يف ال�شندوق

28,330,4001,648,200معامالت مرابحة وودائع 

35,469,9506,586,836اأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية الأجل

حتمل معامالت املرابحة والودائع اأرباح مبعدلت جتارية و�شوف ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ الإيداع.
يت�شمن النقد والنقد املعادل اأر�شدة بعمالت اأجنبية مببلغ 6,072,370 دينار كويتي )2011 : 6,399,837 دينار كويتي( ب�شورة رئي�شية الدولر الأمريكي والريال العماين والريال ال�شعودي. 

مدينون ومدفوعات مقدمًا
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي

6,225,7006,606,518مدينون جتاريون 

56,258266,374اإيرادات م�شتحقة 

1,936,2111,879,429مدينون اآخرون

8,218,1698,752,321

اإن الأر�شدة التجارية املدينة ل حتمل فائدة وت�شتحق ال�شداد ب�شفة عامة خالل فرتة 0 اإلى 60 يومًا.  
كما يف 30 اأبريل، كان حتليل الأر�شدة التجارية املدنية التي مل تتعر�س لالنخفا�س يف القيمة كما يلي: 

                                                   متاأخرة ولكن لي�صت منخف�صة القيمة
غري متاأخرة وغري 

منخف�صة القيمة
اأقل من 30 

يوماً
30 اإلى 60 

يوماً
60 اإلى 90

 يوماً
اأكرث من
 90 يوماً

املجموع

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

20121,549,86077,5521,983,2751,671,278943,7356,225,700

20111,729,80519,0431,976,7481,525,5361,355,3866,606,518

من املتوقع، ا�شتنـادًا اإلى اخلبـرات ال�شـابقـة، اأن يتم ا�شتـرداد الأر�شـدة التجـارية املديـنـة غيـر منخف�شـة القيمـة بالكـامل. لـم تعتـاد املجمـوعة احل�شـول علـى �شمـانات على الأر�شـدة املـدينة.

ب�شاعة
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي

167,434539,341ب�شاعة يف الطريق

2,902,4392,099,220مواد خام

169,34441,861اأعمال قيد التنفيذ

1,102,0671,213,228ب�شاعة جاهزة

4,341,2843,893,650

اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي
ا�صتثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

691,241-ا�شتثمارات م�شعرة

1,549,247-ا�شتثمارات غري م�شعرة

-2,240,488

ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلل  بيان الدخل - خم�ص�صة
100,998,02969,663,045ا�شتثمارات غري م�شعرة

100,998,02971,903,533

ال�صتثمارات امل�صعرة
يتم حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأ�شهم م�شعرة بالرجوع اإلى الأ�شعار املعلنة يف �شوق ن�شط.

ال�صتثمارات غري امل�صعرة
يتم حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات غري امل�شعرة من قبل اأع�شاء اإدارة ال�شركة الأم با�شتخدام طريقة تقييم منا�شبة ا�شتنادًا اإلى اآخر معلومات متاحة للنتائج والتوقعات امل�شتقبلية. نتيجة 

لهذا الإجراء، مت قيد اأرباح غري حمققة مببلغ 31,334,599 دينار كويتي )2011 :16,000,000 دينار كويتي( يف ربح ال�شنة.
�شجلت املجموعة خ�شائر غري حمققة مببلغ ل �شيء دينار كويتي )2011 : ل �شيء دينار كويتي( تتعلق بال�شتثمارات املعاد ت�شنيفها يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى. يف حال عدم تطبيق املجموعة 
لتعديالت معيار املحا�شبة الدويل 39، لتم ت�شجيل اخل�شائر غري حمققة يف ربح ال�شنة. �شجلت املجموعة خ�شارة انخفا�س يف القيمة 1,896,149 دينار كويتي )2011 :1,444,621 دينار 

كويتي( يف ربح ال�شنة تتعلق بال�شتثمارات املعاد ت�شنيفها. مت اإدراج خ�شارة النخفا�س يف القيمة �شمن خ�شارة انخفا�س قيمة ال�شتثمارات املتاحة للبيع )اأخرى( [اإي�شاح11 ]. 

اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(

مت حتديد القيمة العادلة للح�شة بن�شبة 9% يف حقوق ملكية �شركة اإيكويت للبرتوكيماويات �س.م.ك. )مقفلة( مببلغ 138,301,724 دينار كويتي )2011 : 134,000,000دينار كويتي( 
من قبل اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة الأم با�شتخدام طريقة تقييم منا�شبة ا�شتنادًا اإلى اآخر معلومات متاحة للنتائج والتوقعات امل�شتقبلية ل�شركة اإيكويت.

نتيجة لهذا الإجراء، مت قيد اأرباح غري حمققة مببلغ 8,387,088 دينار كويتي )2011: ربح غري حمقق مببلغ 3,500,000 دينار كويتي(، بعد الأخذ بالعتبار تقلبات العمالت الأجنبية، 
يف الإيرادات ال�شاملة الأخرى.

بالإ�شافة اإلى ذلك، خالل ال�شنة املنتهية يف 30 اأبريل 2012، قامت ال�شركة الأم ببيع جزء من اأ�شهمها يف �شركة اإيكويت مببلغ 6,135,748 دينار كويتي )22,500,000 دولر اأمريكي( 
وحققت ربح مببلغ 5,398,253 دينار كويتي )مدرجة �شمن اإيرادات ال�شتثمار( يف ربح ال�شنة. 

اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي

12,310,98956,687,964ا�شتثمارات م�شعرة

80,236,125103,853,845ا�شتثمارات غري م�شعرة

92,547,114160,541,809

5
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والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

11. اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى( )تتمة(

قامت الإدارة باإجراء مراجعة ل�شتثماراتها لتقييم ما اإذا كان قد حدث انخفا�س يف قيمة هذه ال�شتثمارات. ا�شتنادًا اإلى معلومات حمددة، �شجلت الإدارة خ�شائر انخفا�س يف القيمة مببلغ 
32,294,057 دينار كويتي )2011: 11,692,939 دينار كويتي( يف ربح ال�شنة فيما يتعلق با�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(. ا�شتنادًا اإلى اأحدث املعلومات املالية، ترى الإدارة اأنه ل يوجد 

انخفا�س اإ�شايف يف القيمة كما يف 30 اأبريل 2012 فيما يتعلق بهذه ال�شتثمارات. 

يف 30 اأبريل 2012، اأدرجت بع�س ال�شتثمارات املتاحة للبيع مببلغ 5,603,912 دينار كويتي )2011: 8,590,236 دينار كويتي( بالتكلفة وذلك ب�شبب عدم توفر قيا�شات موثوق منها 
لقيمتها العادلة. 

مت  كويتي(  دينار   77,278,415 :2011( كويتي  دينار   49,835,136 دفرتية  بقيمة  الياباين  والني  واليورو  الإ�شرتليني  واجلنيه  الأمريكي  بالدولر  للبيع  املتاحة  ال�شتثمارات  بع�س  اإن 
تخ�شي�شها على اأنها بنود مغطاة يف اأدوات تغطية القيمة العادلة مع املبالغ املقرت�شة من البنوك كقرو�س حمددة الأجل مبوجب اتفاقيات ودائع تبادلية )اإي�شاحي 13 و 15(.

اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة  

لدى ال�شركة الأم املوجودات املالية التالية يف �شركات زميلة:

الأن�شطة الأ�شا�شيةن�شبة امللكيةبلد التاأ�شي�س
20122011

القيام بال�شتثمارات ال�شناعية%20%20الكويت�شركة �شناعات بوبيان الدولية القاب�شة �س.م.ك )مقفلة(  
 (KQIHC) .ال�شتثمارات يف اأ�شهم ال�شركات املختلفة%50%50الكويتال�شركة الكويتية القطرية العاملية القاب�شة �س.م.ك

امل�شاركة يف اأن�شطة الت�شنيع%24%24الكويت�شركة الكوت للم�شاريع ال�شناعية �س.م.ك. )مقفلة( )"الكوت"(                  

اإن احلركة يف القيمة الدفرتية لال�شتثمار يف �شركات زميلة خالل ال�شنة هي كما يلي:

2012
دينار كويتي

2011
دينار كويتي

20,195,41113,593,997يف بداية ال�شنة  

8,178,218-اإ�شافات 

(768,672)(539,929)ح�شة يف النتائج 

(740,880)(740,880)توزيعات اأرباح م�شتلمة

(67,252)(839,450)ح�شة يف احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة

18,075,15220,195,411يف 30 اأبريل

اإن القيمة الدفرتية لكل �شركة زميلة هي كما يلي: 

2012
دينار كويتي

2011
دينار كويتي

7,889,93010,210,712�شركة �شناعات بوبيان الدولية القاب�شة �س.م.ك )مقفلة(  

1,924,9751,928,620ال�شركة الكويتية القطرية العاملية القاب�شة �س.م.ك.

8,260,2478,056,079�شركة الكوت للم�شاريع ال�شناعية �س.م.ك. )مقفلة( )“الكوت”(

18,075,15220,195,411

12. اإ�شتثمارات يف �شركات زميلة )تتمة(  

يو�شح اجلدول التايل املعلومات املالية املوجزة ل�شتثمارات ال�شركة الأم يف �شركات زميلة:
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي
ح�صة يف موجودات ومطلوبات �صركات زميلة:

5,359,0434,349,641موجودات متداولة
17,254,03020,528,770موجودات غري متداولة

(1,691,479)(2,500,241)مطلوبات متداولة
(4,397,943)(3,444,103)مطلوبات غري متداولة

16,668,72918,788,989�شايف املوجودات
1,406,4231,406,423ال�شهرة

18,075,15220,195,412
ح�صة من نتائج �صركات زميلة:

1,546,780(3,474,153)الإيرادات

(768,672)(539,929)النتائج

القيمة ال�صوقية لل�صركات الزميلة امل�صعرة:
4,560,0007,200,000�شركة �شناعات بوبيان الدولية القاب�شة �س.م.ك )مقفلة(  

8,784,7206,985,440�شركة الكوت للم�شاريع ال�شناعية �س.م.ك. )مقفلة( )“الكوت”(

لهذه  الدفرتية  القيمة  انخفا�س يف  وجود  موؤ�شر على  اأي  يوجد  ل  اأنه  الإدارة  ترى  الزميلة،  ال�شركات  لهذه  الدفرتية  القيمة  بتقييم  الأم  ال�شركة  اإدارة  قامت  املالية،  التقارير  تاريخ  كما يف 
ال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة. لذلك، ل توجد �شرورة لت�شجيل خ�شارة انخفا�س يف قيمة فيما يتعلق بهذه ال�شركات الزميلة يف ربح ال�شنة.

ودائع تبادلية  

لدى ال�شركة الأم يف 30 اأبريل 2012 اتفاقيات الودائع التبادلية التالية مع بنك اأجنبي:

ل �شيء دينار كويتي )2011: 21,426,600 دينار كويتي( واقتــر�شت مبـالـغ باجلنيـه الإ�شرتلينـي واليـورو والـني الياباين مبا يعادل   يعـادل  مبا  الأمريكـي  بالـدولر  ودائـع   •
ل �شيء دينار كويتي )2011: 21,949,446 دينار كويتي( مت �شدادها خالل ال�شنة وفقًا ل�شروط التفاقية.  

ودائــع بالدولر الأمريكــي مبا يعادل 15,276,250 دينار كويتي )2011: 15,108,500 دينار كويتي( واقرت�شـت مبـالغ باجلنيه الإ�شرتليني واليورو والني الياباين مبا يعادل    •
  11,703,923 دينار كويتي )2011: 12,344,499 دينار كويتي( مع التفاق على عك�س هذه املبالغ يف 9 يناير 2013. 

ودائع بالدرهم الإماراتي  مبا يعادل ل �شيء دينار كويتي )2011: 8,231,781 دينار كويتي( واقرت�شت مبالغ بالدولر الأمريكي والدولر ال�شنغافوري مبا يعــادل ل �شيء دينار     •
كويتي )2011: 8,121,657 دينار كويتي( مت �شدادها خالل ال�شنة وفقًا ل�شروط التفاقية.  

خالل ال�شنة، دخلت ال�شركة اتفاقيات ودائع تبادلية جديدة بالدولر الأمريكي مبا يعادل 8,874,688 دينار كويتي واقرت�شت مبالغ باجلنيه الإ�شرتليني والني الياباين مبا يعادل 8,387,060 
دينار كويتي مع التفاق على عك�س هذه املبالغ يف 2 اأبريل 2014. 

تتمثل هذه املعامالت فيما يلي:
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي

24,150,93844,766,881ودائع لدى البنوك 

(42,415,602)(20,090,983)م�شتحق للبنوك

4,059,9552,351,279مدرجة يف بيان املركز املايل املجمع  

اإن القرو�س بالعمالت الأجنبية واملتمثلة يف القرو�س باجلنيه الإ�شرتليني والدولر الأمريكي والني الياباين واليورو مت تخ�شي�شهم كاأدوات تغطية للقيمة العادلة لإدارة خماطر التعر�س للتقلبات 
يف اأ�شعار العمالت الأجنبية لبع�س ال�شتثمارات املتاحة للبيع )اأخرى( )اإي�شاح 11(.
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والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

عقارات واآلت ومعدات

مباين اأر�س
اآلت 

ومعدات
اأثاث ومعدات 

�صياراتمكتبية

اأعمال 
راأ�صمالية 

املجموعقيد التنفيذ
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

2,600,0005,211,9487,006,044502,42393,834226,50615,640,755الر�صيد يف 1 مايو 2011، بال�صايف بعد ال�صتهلك املرتاكم

(226,506)--226,506--املحول من اأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ 

(6,579)----(6,579)-فائ�س اإعادة التقييم 

5,885,057   4,005,172   652,0391,184,20117,63226,013-الإ�شافات 

(4,347)-(4,075)(272)---امل�شتبعدات  

(1,164,420)-(43,976)(26,023)(872,961)(221,460)-ال�شتهالك 

2,600,0005,635,9487,543,790493,76071,7964,005,17220,350,466الر�صيد يف 30 اأبريل 2012

2,600,0007,928,29413,277,0541,000,962340,9674,231,67829,378,955عقارات واآلت ومعدات مدرجة بالتكلفة 

(6,579)----(6,579)-فائ�س اإعادة التقييم 

(4,347)-(4,075)(272)---امل�شتبعدات  

(9,017,563)-(265,096)(506,930)(5,959,770)(2,285,767)-ال�شتهالك املرتاكم

-(226,506)--226,506--املحول من اأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ 

2,600,0005,635,9487,543,790493,76071,7964,005,17220,350,466�صايف القيمة الدفرتية يف 30 اأبريل 2012  

مباين اأر�س
اآلت 

ومعدات
اأثاث ومعدات 

�صياراتمكتبية

اأعمال 
راأ�صمالية 

املجموعقيد التنفيذ
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

الر�شيد يف 1 مايو 2010، بال�شايف بعد ال�شتهالك املرتاكم
2,000,0005,416,8245,984,198375,14810,552991,76614,778,488ال�شتهالك

-     )982,746(-     139,085840,2543,407-     املحول من اأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ 
1,559,011)8,843( 934,33187,65074,618)128,745(600,000فائ�س اإعادة التقييم 

1,05022,87997,91954,718226,331402,897-     الإ�شافات 
)4,192(-     )4,192(-     -     -     -     امل�شتبعدات  
)1,095,449(-     )41,863()61,702()775,618()216,266(-     ال�شتهالك 

2,600,0005,211,9487,006,044502,42293,833226,50815,640,755الر�شيد يف 30 اأبريل 2011

2,000,0007,266,10010,320,182892,224242,1111,218,09621,938,713عقارات واآلت ومعدات مدرجة بالتكلفة 
1,559,011)8,844(934,33187,65174,618)128,745(600,000فائ�س اإعادة التقييم 

)4,192(-     )4,192(-     -     -     -     امل�شتبعدات  
)7,852,777(-     )218,703()480,859()5,088,723()2,064,492(-     ال�شتهالك املرتاكم

-     )982,746(-     139,085840,2543,407-     املحول من اأعمال راأ�شمالية قيد التنفيذ 

2,600,0005,211,9487,006,044502,42393,834226,50615,640,755�شايف القيمة الدفرتية يف 30 اأبريل 2011  

 مت توزيع ال�شتهالك على تكلفة املبيعات وامل�شروفات العمومية والإدارية كما يلي : 
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي

918,971876,822تكلفة املبيعات 

245,449218,627امل�شروفات العمومية والإدارية 

1,164,4201,095,449

قرو�ض حمددة الأجل

2012
دينار كويتي

2011
دينار كويتي

14,790,18821,976,000اإن القر�س غري م�شمون بالدولر الأمريكي وي�شتحق ال�شداد يف 15 مار�س 2014. 

1,466,2851,468,272اإن القر�س غري م�شمون بالريال العماين وي�شتحق ال�شداد على 10 اأق�شاط ن�شف �شنوية مت�شاوية اعتبارًا من اأبريل 2009.

771,5292,289,167اإن القر�س غري م�شمون بالدولر الأمريكي وي�شتحق ال�شداد على 9 اأق�شاط ن�شف �شنوية مت�شاوية اعتبارًا من 15 �شبتمرب 2008.

-24,000,000اإن القر�س غري م�شمون بالدينار الكويتي وي�شتحق ال�شداد يف 31 مار�س 2013 على 5 اأق�شاط �شنوية مت�شاوية.

-10,000,000اإن القر�س غري م�شمون بالدينار الكويتي ويبداأ ال�شداد يف 31 اأكتوبر 2013. 

اإن القر�س غري م�شمون وقد قامت باقرتا�شه اإحدى ال�شركات التابعة بالريال العماين
-3,889,212 وي�شتحق ال�شداد على 10 اأق�شاط ن�شف �شنوية مت�شاوية اعتبارًا من يونيو 2013. 

-1,383,239        اإن القر�س غري م�شمون بالريال ال�شعودي وي�شتحق ال�شداد على 16 ق�شط ربع �شنوي مت�شاوي اعتبارًا من 31 مار�س 2012. 

3,716,2414,849,228قرو�س مدورة اأخرى 

64,001,651-اإن القرو�س غري م�شمونة ومت �شدادها خالل ال�شنة

60,016,69494,584,318

اإن القرو�س املدورة الأخرى غري م�شمونة وت�شتحق خالل �شنة واحدة.

اإن القرو�س بالعمالت الأجنبية هي كما يلي:
20122011

-1,383,239        ريال �شعودي 

6,276,0572,925,928ريال عماين

39,712,07880,360,609دولر اأمريكي

8,231,781-درهم اإماراتي

47,371,37491,518,318

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

 

دائنو متويل اإ�شالمي 
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي

45,058,92532,500,000دائنو مرابحة 

28,000,00028,000,000دائنو تورق 

73,058,92560,500,000

ميثل دائنو املرابحة ودائنو التورق مبلغ م�شتحق اإلى بنوك حملية. اإن متو�شط معدل التكلفة اخلا�س بدائني املرابحة والتورق يحمل معدلت جتارية. 
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دائنون وم�شروفات م�شتحقة  
2012

دينار كويتي
2011

دينار كويتي

4,605,1163,835,487دائنون 

586,117766,205م�شروفات م�شتحقة على ت�شهيالت ائتمانية 

242,473204,118ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي 

616,785414,645�شريبة دعم العمالة الوطنية 

159,885-زكاة 

75,00060,000مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

6,395,0836,790,276دائنون اآخرون

12,520,57412,230,616

راأ�ض املال وتوزيعات الأرباح

يت�شمن ذلك عدد  لل�شهم(.  فل�س  لل�شهم )2011: 100  فل�س   100 بقيمة  485,100,000 �شهم )2011: 485,100,000 �شهم(  واملدفوع من  به وامل�شدر  املال امل�شرح  راأ�س  يتكون 
400,000,000 �شهمًا )2011: 400,000,000 �شهمًا(،  وهو مدفوع بالكامل نقدًا حيث مت اإ�شدار عدد 85,100,000 �شهمًا )2011: 85,100,000 �شهما( كاأ�شهم منحة. 

اقرتح اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة الأم توزيعات اأرباح نقدية مببلغ 40 فل�س لكل �شهم )2011: 35 فل�س لل�شهم( على الأ�شهم القائمة )بعد ا�شتبعاد اأ�شهم اخلزينة( جمموعها 19,328,921 
دينار كويتي )2011: 16,912,809 دينار كويتي( فيما يتعلق بال�شنة املنتهية يف 30 اأبريل 2012. وفقا ملوافقة مل�شاهمي اجلمعية العمومية ال�شنوية، ت�شتحق توزيعات الأرباح اإلى ال�شركاء 

امل�شجلني يف �شجالت ال�شركة الأم كما يف تاريخ اجلمعية العمومية ال�شنوية للم�شاهمني. 

اأ�شهم خزينة

20122011

1,876,9731,876,973عدد اأ�شهم اخلزينة

%0.39%0.39ن�شبة الأ�شهم امل�شدرة 

1,144,9531,088,644القيمة ال�شوقية بالدينار الكويتي

الحتياطيات 

اأ( الحتياطي القانوين 
وفقًا لقانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�شا�شي لل�شركة ، قررت ال�شركة وقف التحويل ال�شنوي لن�شبة 10% من ربح ال�شنة حيث اأن الحتياطي القانوين �شوف يتجاوز ن�شبة 50% من راأ�س 

املال املدفوع. 

اإن توزيع الحتياطي حتى ما يعادل ن�شبة 50% من راأ�س املال املدفوع حمدد باملبلغ املطلوب لتوزيع اأرباح ل تزيد عن 5% من راأ�س املال املدفوع يف ال�شنوات التي ل ت�شمح فيها الأرباح املرتاكمة 
بتاأمني هذا احلد. 

ب( الحتياطي الختياري
وفقًا للنظام الأ�شا�شي لل�شركة الأم ، قررت ال�شركة عدم زيادة الحتياطي الختياري فوق املبلغ الذي يعادل 50% من راأ�س املال املدفوع. وبالتايل، مل يتم التحويل اإلى الحتياطي الختياري 

خالل ال�شنة. ل توجد قيود على توزيع الحتياطي الختياري. 

حتليل ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات  

يلخ�س اجلدول التايل معلومات ا�شتحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة. اإن ا�شتحقاقات النقد والنقد املعادل والودائع التبادلية والقرو�س حمددة الأجل يف نهاية ال�شنة ت�شتند اإلى ترتيبات 
ال�شداد التعاقدية. يتم حتديد معلومات ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املتبقية ا�شتنادًا اإلى  تقدير الإدارة ل�شيولة هذه املوجودات املالية. تقوم الإدارة مبراقبة قائمة ال�شتحقاقات للتاأكد من 

توفر ال�شيولة الكافية. 

21. حتليل ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات  )تتمة(

اإن ا�شتحقاقات املوجودات واملطلوبات هي كما يلي:
30 اأبريل 2012

خلل
 3  اأ�صهر 

من 3 اإلى
 12 �صهراً

من �صنة اإلى 
5 �صنوات

اأكرث من 
الإجمايل5 �صنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
املوجودات

35,469,950     -     -     -35,469,950الأر�شدة لدى البنوك والودائع ق�شرية الأجل 
8,218,169     -     -7,274,434943,735مـدينـون ومدفوعـات مقـدمًا

4,341,284     -     -1,447,0952,894,189ب�شاعة
100,998,029     -     -100,998,029     -اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

138,301,724138,301,724     -    -     -اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(
92,547,114     -92,547,114اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى( 

18,075,15218,075,152     -     -     -اإ�شتثمار يف �شركات زميلة
4,059,955     -3,572,327487,628     -ودائع تبادلية

20,350,46620,350,466     -     -     -عقار واآلت ومعدات
6,002,4646,002,464     -     -     -ال�شهرة

44,191,479108,408,28093,034,742182,729,806428,364,307جمموع املوجودات 

30 اأبريل 2012
خلل

 3  اأ�صهر 
من 3 اإلى
 12 �صهراً

من �صنة اإلى 
5 �صنوات

اأكرث من 
الإجمايل5 �صنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
املطلوبات

60,016,694-       926,18514,339,44644,751,063قرو�س حمددة الأجل 
73,058,925-       9,290,14263,768,783-       دائنو متويل اإ�شالمي 

12,520,574-       -       6,000,7176,519,857دائنون وم�شروفات م�شتحقة  
2,948,207-       -       2,948,207-       توزيعات اأرباح م�شتحقة  

148,544,400-       6,926,90233,097,652108,519,846جمموع املطلوبات 

30 اأبريل 2011
خلل

 3  اأ�صهر 
من 3 اإلى
 12 �صهراً

من �صنة اإلى 
5 �صنوات

اأكرث من 
الإجمايل5 �صنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
املوجودات

6,586,836-     -     1,646,7094,940,127الأر�شدة لدى البنوك والودائع ق�شرية الأجل 
8,752,321-     -     7,396,9351,355,386مـدينـون ومدفوعـات مقـدمًا

3,893,650-     -     1,297,8832,595,767ب�شاعة
71,903,533-     -     71,903,533-     اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

134,000,000134,000,000-     -    -     اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(
160,541,809-     1,640,20814,257,806144,643,795اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى( 

20,195,41120,195,411-     -     -     اإ�شتثمار يف �شركات زميلة
2,351,279-     2,351,279-     -     ودائع تبادلية

15,640,75515,640,755-     -     -     عقار واآلت ومعدات
6,002,4646,002,464-     -     -     ال�شهرة

11,981,73595,052,619146,995,074175,838,630429,868,058جمموع املوجودات 

30 اأبريل 2011
خلل

 3  اأ�صهر 
من 3 اإلى
 12 �صهراً

من �صنة اإلى 
5 �صنوات

اأكرث من 
الإجمايل5 �صنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
املطلوبات

94,584,318-       71,899,98022,684,338-       قرو�س حمددة الأجل 
60,500,000-       9,000,00051,500,000-       دائنو متويل اإ�شالمي 

12,230,616-       3,329,8708,019,123881,623دائنون وم�شروفات م�شتحقة  
2,708,886-       -      2,708,886-       توزيعات اأرباح م�شتحقة  

170,023,820-       3,329,87091,627,98975,065,961جمموع املطلوبات 

31 30

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012
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33 32

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

معلومات قطاعية 

تقوم املجموعة مبراقبة النتائج الت�شغيلية لوحدات الأعمال اخلا�شة بها ب�شورة منف�شلة بغر�س اتخاذ قرارات ب�شاأن توزيع املوارد وتقييم الأداء. يتم تقييم اأداء القطاع ا�شتنادًا اإلى اأرباح اأو 
خ�شائر القطاع ويتم قيا�شه ب�شورة متوافقة مع الأرباح اأو اخل�شائر الت�شغيلية يف البيانات املالية املجمعة.

لأغرا�س الإدارة، تنتظم اأن�شطة املجموعة يف قطاعني رئي�شيني لالأعمال. لي�س لدى املجموعة معامالت جوهرية فيما بني القطاعني. فيما يلي الأن�شطة واخلدمات الرئي�شية حتت هذين القطاعني: 
ا�شتثمار اأموال املجموعة يف ال�شناعات البرتوكيماوية )�شركة ايكويت وال�شركة الكويتية لالأولفينات( والقطاع ال�شناعي واملرافق واخلدمات والقطاعات الأخرى   ال�شتثمارات:  

املتعلقة بذلك، بالإ�شافة اإلى اإدارة متطلبات ال�شيولة لدى املجموعة.   

ت�شنيع الب�شائع وتقدمي اخلدمات. الت�شنيع والتجارة: 

تتمثل اأن�شطة الت�شنيع والتجارة يف اأن�شطة ال�شركات التابعة: �شركة بوبيان لل�شناعات البال�شتيكية �س. م.ك. )مقفلة( وال�شركة الوطنية لإدارة لنفايات �س.م.ك. )مقفلة( و�شركة العليان 
العربية للتغليف ذ.م.م و �شركة منى نور لل�شناعة والتجارة ذ.م.م. وتتمثل اأن�شطة ال�شركة الأم يف الأن�شطة ال�شتثمارية. 

املجموعت�شنيع وجتارةا�شتثماراتال�صنة املنتهية يف 30 اأبريل 2012

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
الإيرادات 

66,405,61422,674,25689,079,870اإجمايل الإيرادات 

النتائج 
66,405,6144,192,65870,598,272ربح القطاع 

404,687124,892(279,795))خ�شائر( اإيرادات اأخرى 

(4,500,196)(2,328,446)(2,171,750)م�شروفات عمومية واإدارية 

(8,004,416)(150,268)(7,854,148)تكاليف متويل 

(32,294,057)-(32,294,057)خ�شارة انخفا�س قيمة موجودات مالية متاحة للبيع )اأخرى(

(284,049)(5,907)(278,142)خ�شارة حتويل عمالت اأجنبية 

25,640,446--الربح قبل ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة الوطنية ومكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة 

(859,258)--ال�شرائب

(75,000)--مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

24,706,188--ربح ال�صنة 

391,902,61236,461,695428,364,307اإجمايل املوجودات 

131,353,86217,190,538148,544,400اإجمايل املطلوبات 

معلومات القطاع الأخرى

5,2505,879,8075,885,057م�شروفات راأ�شمالية 

9,814,9058,260,24718,075,152ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

6,002,4646,002,464-ال�شهرة

(539,929)942,535(1,482,464)ح�شة يف نتائج �شركة زميلة

22. معلومات قطاعية )تتمة( 22

املجموعت�صنيع وجتارةا�صتثماراتال�شنة املنتهية يف 30 اأبريل 2011

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي
الإيرادات 

45,339,16623,084,89568,424,061اإجمايل الإيرادات 

النتائج 
45,339,1664,571,27449,910,440نتائج القطاع 

10,732361,043371,775اإيرادات اأخرى 

(6,346,348)(2,495,948)(3,850,400)م�شروفات عمومية واإدارية 

(8,958,599)(231,361)(8,727,238)تكاليف متويل 

(11,692,939)(11,692,939)خ�شارة اإنخفا�س قيمة موجودات مالية متاحة للبيع )اأخرى(

335,69112,658348,349خ�شارة حتويل عمالت اأجنبية 

23,632,678--الربح قبل ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة 

(778,648)--ال�شرائب

(60,000)--مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة

22,794,030--ربح ال�شنة 

400,607,54529,260,513429,868,058اإجمايل املوجودات 

159,262,92010,760,900170,023,820اإجمايل املطلوبات 

معلومات القطاع الأخرى:

5,914396,983402,897م�شروفات راأ�شمالية 

12,139,3328,056,07920,195,411ا�شتثمار يف �شركات زميلة 

6,002,4636,002,464 -    ال�شهرة

(768,672)634,598(1,403,270)ح�شة يف نتائج �شركة زميلة

املعلومات اجلغرافية              

الكويت30 اأبريل 2012

دول جمل�س التعاون 
اخلليجي وباقي دول 

الإجمايلال�صرق الأو�صط
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

62,691,36926,388,50189,079,870اإيرادات القطاع 

6,190,36120,162,56926,352,930موجودات غري متداولة 

يف 30 اأبريل 2011

48,112,77920,311,28268,424,061اإيرادات القطاع 

6,543,08515,100,13421,643,219موجودات غري متداولة 

تت�شمن اإيرادات القطاع املبيعات واإيرادات توزيعات الأرباح واإيرادات ال�شتثمار وح�شة يف نتائج ال�شركات الزميلة. 
تت�شمن املوجودات غري املتداولة العقار والآلت واملعدات. 



م�شروفات عمومية واإدارية 

 20122011
دينار كويتيدينار كويتي

1,658,7951,395,962تكاليف موظفني 
106,3601,209,752خ�شارة القيمة العادلة على مبادلت �شعر الفائدة  

1,300,000-خم�ش�س �شمان
245,449218,627ا�شتهالك )اإي�شاح 14(

2,489,5922,222,007م�شروفات اإدارية اأخرى 

4,500,1966,346,348

معامالت مع اأطراف ذات عالقة 

متثل هذه املعامالت تلك التي متت مع اأطراف ذات عالقة، اأي مع ال�شركات الزميلة وامل�شاهمني الرئي�شيني واأع�شاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة و�شركات ي�شيطرون عليها 
اأو ميار�شون عليها �شيطرة م�شرتكة اأو تاأثريًا ملمو�شًا. اإن �شيا�شات ت�شعري و�شروط املعامالت يتم املوافقة عليها من قبل اإدارة ال�شركة الأم.

اإن املعامالت مع اأطراف ذات عالقة املت�شمنة يف ربح ال�شنة هي كما يلي: 

�شركات زميلة
اأطراف اأخرى
20122011  ذات عالقة

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

1,052,6641,052,664955,687 -املبيعات  

965,250965,2501,117,225 -م�شرتيات 

15,00030,000 -15,000اإيرادات اأخرى   

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

 20122011
دينار كويتيدينار كويتي

162,000180,000مزايا ق�شرية الأجل 

12,63412,693مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

174,634192,693

تخ�شع مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة مببلغ 75,000 دينار كويتي لل�شنة املنتهية يف 30 اأبريل 2012 على موافقة اجلمعية العمومية ال�شنوية مل�شاهمي ال�شركة الأم. مت اعتماد مكافاأة اأع�شاء 
جمل�س الإدارة مببلغ 60,000 دينار كويتي لل�شنة املنتهية يف 30 اأبريل 2011 من قبل اجلمعية العمومية ال�شنوية للم�شاهمني واملنعقدة يف 25 يوليو 2011. 

الأدوات املالية امل�شتقة

متثل الأدوات املالية امل�شتقة اأدوات مالية يتم حتديد قيمتها بالرجوع اإلى معدل الفائدة الأ�شا�شي واأ�شعار العمالت الأجنبية واملوؤ�شرات الأخرى. متثل القيمة ال�شمية للمبالغ الأ�شا�شية فقط 
املبالغ الذي ينطبق عليها �شعر اأو معدل لتحديد مبالغ التدفقات النقدية التي يتم تبادلها ول متثل الأرباح اأو اخل�شائر املحتملة املتعلقة مبخاطر ال�شوق اأو خماطر الئتمان لهذه الأدوات. 

الأدوات املالية امل�صتقة املحتفظ بها كتغطية التدفقات النقدية 
اإن الأدوات املالية امل�شتقة امل�شتخدمة لتغطية التغري يف التدفقات النقدية ملوجوداتها ومطلوباتها املالية والتي ت�شتويف املعايري كاأدوات تغطية فعالة يتم ت�شنيفها كاأدوات مالية م�شتقة حمتفظ 

بها كتغطية للتدفقات النقدية.  

م�صتقات حمتفظ بها للمتاجرة
يتم ت�شنيف امل�شتقات امل�شتخدمة لغر�س التغطية والتي ل تفي مبعايري حما�شبة التغطية كـ »م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة«. تتعامل املجموعة يف اأدوات امل�شتقات التالية لإدارة خماطر اأ�شعار الفائدة: 

25. الأدوات املالية امل�شتقة )تتمة(

يو�شح اجلدول التايل القيمة العادلة مل�شتقات الأدوات املالية امل�شجلة كموجودات اأو مطلوبات مع قيمتها ال�شمية مت حتليلها ح�شب فرتات ا�شتحقاقها. اإن القيمة ال�شمية امل�شجلة بالإجمايل هي 
مبلغ الأداة امل�شتقة لالأ�شل املايل الأ�شا�شي، ويتم قيا�س القيمة العادلة للم�شتقات على اأ�شا�س ال�شعر القيا�شي اأو املوؤ�شر وهي متثل الأ�شا�س الذي يتم بناًء عليه قيا�س التغريات يف القيمة. تبني 

القيمة ال�شمية حجم املعامالت القائمة يف نهاية ال�شنة ول تبني خماطر ال�شوق اأو خماطر الئتمان.

2012
القيمة 

العادلة املوجبة
القيمة

 العادلة ال�شالبة
القيمة

ال�شمية
القيمة ال�شمية 

ح�شب مدة ال�شتحقاق
من �شنة اإلىخالل �شنة واحدة 

5 �شنوات 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة:
-5,643520,75226,941,75026,941,750مبادلت �شعر الفائدة 

2011
القيمة 

العادلة املوجبة
القيمة

 العادلة ال�شالبة
القيمة

ال�شمية
القيمة ال�شمية 

ح�شب مدة ال�شتحقاق
من �شنة اإلىخالل �شنة واحدة 

5 �شنوات 
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

اأدوات مالية م�شتقة حمتفظ بها للتقطية:
41,2061,250,95860,957,75034,311,85026,645,900مبادلت �شعر الفائدة 

اإدارة املخاطر

متثل املخاطر جزءًا رئي�شيًا يف اأن�شطة املجموعة لكن هذه املخاطر ُتدار بطريقة التحديد والقيا�س واملراقبة امل�شتمرة وفقًا لقيود املخاطر والأدوات الرقابية الأخرى. اإن هذه الطريقة يف اإدارة 
املخاطر ذات اأهمية كبرية ل�شتمرار املجموعة يف حتقيق الأرباح ويتحمل كل فرد باملجموعة م�شئولية التعر�س للمخاطر فيما يتعلق بامل�شئوليات املنوطة به داخل املجموعة. ت�شتمل املطلوبات 
املالية الرئي�شية للمجموعة على قرو�س حمددة الأجل ودائنني وم�شروفات م�شتحقة. اإن الغر�س الرئي�شي من هذه املطلوبات املالية هو رفع متويل عمليات املجموعة. يوجد لدى املجموعة مدينون 

اآخرون والنقد وودائع ق�شرية الأجل ناجتة مبا�شرة من عملياتها. متتلك املجموعة اأي�شًا ا�شتثمارات متاحة للبيع وا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة واملوافقة على �شيا�شات اإدارة كل فئة من فئات املخاطر املوجزة اأدناه. 

اإن املخاطر الرئي�شية الناجتة من الأدوات املالية للمجموعة هي خماطر اأ�شعار الفائدة وخماطر ال�شيولة وخماطر العمالت الأجنبية وخماطر الئتمان. كما تتعر�س املجموعة للمخاطر الت�شغيلية. 
ل ت�شمل عملية مراقبة املخاطر امل�شتقلة خماطر الأعمال مثل التغريات يف البيئة والتكنولوجيا وال�شناعة. يتم مراقبة هذه التغريات من خالل عملية التخطيط الإ�شرتاتيجي اخلا�شة باملجموعة.

خماطر هيكل الإدارة
اإن جمل�س اإدارة املجموعة هو امل�شئول الأخري عن الأ�شلوب العام لإدارة املخاطر واعتماد اإ�شرتاتيجيات واأ�ش�س اإدارة املخاطر.

تخفيف املخاطر
 كجزء من الإدارة ال�شاملة للمخاطر، ت�شتخدم املجموعة اأو قد تختار ا�شتخدام م�شتقات واأدوات اأخرى لإدارة النك�شافات الناجتة من التغريات يف اأ�شعار الفائدة والعمالت الأجنبية وخماطر 

الئتمان وخماطر ال�شيولة وخماطر الأ�شهم. 

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

خماطر اأ�صعار الفائدة 
تنتج خماطر اأ�شعار الفائدة من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�شعار الفائدة على الأرباح امل�شتقبلية اأو على قيمة الأدوات املالية. تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�شعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها 

التي حتمل فائدة )وهي ب�شورة رئي�شية النقد والنقد املعادل والقرو�س حمددة الأجل(. تتفاو�س املجموعة على اأ�شعار الفائدة وحت�شل على معدلت جتارية للقرو�س حمددة الأجل. 

اإن ح�شا�شية بيان الدخل املجمع متثل تاأثري التغريات املفرت�شة يف اأ�شعار الفائدة على ربح املجموعة قبل الزكاة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة و�شريبة 
دعم العمالة الوطنية ا�شتنادًا اإلى املوجودات واملطلوبات املالية ذات املعدلت املتغرية املحتفظ بها كما يف 30 اأبريل 2012 و2011.  ول يوجد تاأثري على حقوق امللكية.
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والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012
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والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
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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�شب قطاع الأعمال كما يلي: 

 20122011
دينار كويتيدينار كويتي

6,689,6358,752,321جتارة وت�شنيع  

41,058,4398,938,115بنوك وموؤ�ش�شات مالية  

47,748,07417,690,436

خماطر ال�صيولة 
اإن خماطر ال�شيولة هي خماطر مواجهة املجموعة �شعوبات يف توفري الأموال لتلبية التزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية. حتد املجموعة من خماطر ال�شيولة لديها بوا�شطة التاأكد من توفر 

الت�شهيالت البنكية . تتطلب �شيا�شة املجموعة بالن�شبة للبيع دفع املبالغ خالل 60 يومًا من تاريخ البيع . ت�شدد الأر�شدة التجارية الدائنة عادًة خالل 90 يومًا من تاريخ ال�شراء.
يلخ�س اجلدول اأدناه قائمة ا�شتحقاقات مطلوبات املجموعة وفقًا للتاريخ املتوقع فيه �شدادها:

خلل 30 اأبريل 2012
3 اأ�صهر

من 3 اإلى
12 �صهراً

من �صنة
الإجمايلاإلى 5 �صنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

12,520,574-6,000,7176,519,857دائنون وم�شروفات م�شتحقة  

2,948,207- 2,948,207 -توزيعات اأرباح م�شتحقة  

1,599,86116,297,64048,747,26266,644,763قرو�س حمددة الأجل 

1,006,42312,309,41068,718,34182,034,174دائنو متويل اإ�شالمي 

8,607,00138,075,114117,465,603164,147,718جمموع املطلوبات 

30 اأبريل 2011
خلل 
3 اأ�صهر

من 3 اإلى
12 �صهراً

من �صنة
الإجمايلاإلى 5 �صنوات

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

3,329,8708,019,123881,62312,230,616دائنون وم�شروفات م�شتحقة  

2,708,886-2,708,886-توزيعات اأرباح م�شتحقة  

797,90348,980,87650,086,74299,865,521قرو�س حمددة الأجل 

844,37511,533,12555,945,00068,322,500دائنو متويل اإ�شالمي 

4,972,14871,242,010106,913,365183,127,523جمموع املطلوبات 

خماطر العملت الأجنبية 
اإن خماطر العمالت هي خماطر تقلب قيمة الأدوات املالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار ال�شرف الأجنبي.

اإن ا�شتثمارات املجموعة هي ب�شورة رئي�شة بالدولر الأمريكي واليورو والني الياباين واجلنيه الإ�شرتليني. يتم متويل ال�شتثمارات بقرو�س بعمالت اأجنبية، وبالتايل فاإن الإدارة ترى اأنه ل يوجد 
خماطر كبرية ب�شبب تقلبات اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية. وتعمل الإدارة اأي�شًا على اإدارة هذه املخاطر باإبرام معامالت تغطية. )راجع اإي�شاحي 11 و13(.

اإن التاأثري على الربح قبل الزكاة و ح�شة موؤ�ش�شة الكويت للتقدم العلمي ومكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة و�شريبة دعم العمالة الوطنية والإيرادات ال�شاملة الأخرى )ب�شبب التغري يف القيمة 
العادلة للموجودات واملطلوبات النقدية( كنتيجة للتغري يف اأ�شعار �شرف العمالت الأجنبية، مع الحتفاظ بثبات جميع املتغريات الأخرى مبني فيما يلي: 

التغري يف �صعر �صرف العملت الأجنبية بن�صبة 5 %
التاأثري على الربح قبل  ح�صة موؤ�ص�صة الكويت للتقدم 

العلمي و�صريبة دعم العمالة الوطنية
و الزكاة ومكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة 

التاأثري على الإيرادات ال�صاملة الأخرى

2012201120122011
دينار كويتي دينار كويتيدينار كويتي دينار كويتي

-878,129(214,337)-دولر اأمريكي    

--(83,740)(73,395)يورو 

26,180133,383--جنية اإ�شرتليني  

26. اإدارة املخاطر )تتمة(

خماطر اأ�صعار الفائدة )تتمة(
يبني اجلدول التايل ح�شا�شية بيان الدخل املجمع للتغريات املحتملة املعقولة يف اأ�شعار الفائدة، مع الحتفاظ بثبات جميع املتغريات الأخرى:

الزيادة يف النقاط 
الأ�شا�شية

التاأثري على اأرباح ال�شنة قبل مكافاأة اأع�شاء 
جمل�س الإدارة والزكاة وح�شة موؤ�ش�شة الكويت 

للتقدم العلمي و�شريبة دعم العمالة الوطنية
دينار كويتي

2012

25332,689+دينار كويتي

2011

25387,711+دينار كويتي

اإن النق�س �شوف يكون له تاأثري معاك�س على ربح ال�شنة. 

خماطر الئتمان 
تتمثل خماطر الئتمان يف عدم مقدرة طرف مقابل لأداة املالية على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد املجموعة خل�شائر مالية. 

ت�شعى املجموعة للحد من خماطر الئتمان لديها فيما يتعلق بالعمالء من خالل و�شع حدود ائتمانية للعمالء الأفراد ومراقبة الأر�شدة املدينة القائمة. 
تقوم اإحدى ال�شركات التابعة لل�شركة الأم ببيع منتجاتها اإلى �شركة ايكويت وهي طرف ذي عالقة ومتثل اأر�شدتها ن�شبة 50% من الأر�شدة املدينة القائمة يف 30 اأبريل 2012 )2011: %50(.

تركز خماطر احلد الأق�صى للتعر�س ملخاطر الئتمان
تن�شاأ الرتكزات عندما ي�شرتك عدد من الأطراف املقابلة يف اأن�شطة مت�شابهة، اأو يف اأن�شطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية، اأو عندما يكون لهم �شمات اقت�شادية متماثلة مما قد يجعل ا�شتعدادهم 
ملواجهة التزامات تعاقدية يتاأثر ب�شكل مماثل بالتغريات يف الظروف القت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو غريها. ت�شري الرتكزات اإلى احل�شا�شية الن�شبية 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�شاب اأي �شمانات حمتفظ بها اأو التعزيزات الئتمانية ح�شب املنطقة اجلغرافية كما يلي: 

الكويت 

دول اخلليج 
وباقي دول  ال�صرق 

الأو�صط
دول 

املجموع اأخرى  
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

كما يف 30 اأبريل 2012
35,469,950-30,916,7014,553,249اأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية الأجل   

8,218,169-2,100,3066,117,863مدينون ومدفوعات مقدمًا  

4,059,9554,059,955--ودائع تبادلية 

33,017,00710,671,1124,059,95547,748,074احلد الأق�شى للتعر�س ملخاطر الئتمان على املوجودات

الكويت 

دول اخلليج 
وباقي دول  ال�شرق 

الأو�شط
دول 

املجموع اأخرى  
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

كما يف 30 اأبريل 2011
6,586,836-4,931,4681,655,368اأر�شدة لدى البنوك وودائع ق�شرية الأجل   

8,752,321-884,0447,868,277مدينون ومدفوعات مقدمًا  

2,351,2792,351,279--ودائع تبادلية 

5,815,5129,523,6452,351,27917,690,436احلد الأق�شى للتعر�س ملخاطر الئتمان على املوجودات



39 38

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

26. اإدارة املخاطر )تتمة(

خماطر اأ�صعار الأ�صهم 
تنتج خماطر اأ�شعار الأ�شهم من التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات يف اأ�شهم. تدار خماطر اأ�شعار الأ�شهم من قبل املجموعة من خالل تنويع ال�شتثمارات يف قطاعات الأعمال املختلفة. 

اإن التاأثري على الربح والإيرادات ال�شاملة الأخرى )نتيجة التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وال�شتثمارات املتاحة للبيع كما يف 30 اأبريل 
2012( نتيجة التغري املحتمل يف موؤ�شرات ال�شوق ويف ظل الحتفاظ بثبات كافة املتغريات الأخرى، هي كما يلي: 

تغري  �صعر 
الأ�صهم بن�صبة %

التاأثري على ربح ال�صنة قبل ح�صة موؤ�ص�صة الكويت 
للتقدم العلمي و�صريبة دعم العمالة والزكاة 

التاأثري على الإيرادات ال�صاملة الأخرى ومكافاأة اأع�صاء جمل�س الإدارة

2012201120122011
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

--137,988-20+اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

2,462,19811,337,593--20+اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

(9,852,631)(749,114)(1,484,962)(1,713,084)20-اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اأخرى(

1,713,0841,484962(1,346,974)(1,713,084)املجموع 

اإن النق�س يف الن�شبة املئوية لأ�شعار الأ�شهم �شوف يكون لها تاأثري عك�شي على الإيرادات ال�شاملة الأخرى وربح ال�شنة. يف حال وجود انخفا�س لحق يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع 
)اأخرى(، يتم اأخذ النخفا�س يف القيمة العادلة اإلى ربح ال�شنة. 

خماطر الت�صغيل 
اإن خماطر الت�شغيل هي خماطر التعر�س خل�شائر نتيجة لتعطل الأنظمة اأو اخلطاأ الب�شري اأو الغ�س اأو الأحداث اخلارجية. عند ف�شل �شوابط الرقابة يف الأداء، ميكن اأن توؤدي خماطر الت�شغيل 
اإلى ال�شرر بال�شمعة اأو تداعيات قانونية وتنظيمية اأو تكبد خ�شارة مالية. ل ت�شتطيع املجموعة اأن تتوقع ا�شتبعاد كافة خماطر الت�شغيل، ولكنها ت�شتطيع اإدارة هذه املخاطر من خالل اإطار 
مراقبة وعن طريق مراقبة خماطر الت�شغيل وال�شتجابة لها. تت�شمن �شوابط الرقابة فاعلية عمليات ف�شل الواجبات وحقوق الإطالع والتفوي�س واإجراءات الت�شوية وتوعية املوظفني والتقييم. 

اإدارة راأ�س املال 
اإن هدف املجموعة الرئي�شي من اإدارة راأ�س املال هو �شمان املحافظة على معدلت راأ�س املال اجليدة لدعم الأعمال التي تقوم بها وتعظيم القيمة التي يح�شل عليها امل�شاهم. 

تقوم املجموعة باإدارة هيكل راأ�س املال واإجراء تعديالت عليه يف �شوء تغريات الظروف القت�شادية. مل يتم اإجراء اأي تغريات يف الأهداف اأو ال�شيا�شات اأو الإجراءات خالل ال�شنتني املنتهيتني 
يف 30 اأبريل 2012 و30 اأبريل 2011. 

والدائنني  امل�شتحقة  الأرباح  وتوزيعات  و  الأجل  القرو�س حمددة  املال. تدرج املجموعة  راأ�س  اإجمايل  الدين مق�شوم على  با�شتخدام معدل القرتا�س وهو �شايف  املال  راأ�س  تراقب املجموعة 
وامل�شروفات امل�شتحقة ناق�شًا النقد والنقد املعادل والودائع التبادلية �شمن �شايف الدين. ميثل اإجمايل راأ�س املال حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم.

 20122011
دينار كويتيدينار كويتي

60,016,69494,584,318 قرو�س حمددة الأجل
73,058,92560,500,000 دائنو متويل اإ�شالمي 

12,520,57412,230,616دائنون وم�شروفات م�شتحقة  
2,948,2072,708,886توزيعات اأرباح م�شتحقة 

(2,351,279)(4,059,955)ناق�شًا: ودائع تبادلية  
(6,586,836)(35,469,950)ناق�شًا: النقد والنقد املعادل  

109,014,495161,085,705�شايف الدين 
278,449,132258,458,308حقوق امللكية اخلا�شة مب�شاهمي ال�شركة الأم

%62%39معدل القرتا�س )ن�شبة الدين اإلى حقوق امللكية( 

القيمة العادلة لالأدوات املالية

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�شورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية، با�شتثناء بع�س ال�شتثمارات املتاحة للبيع )اأخرى( املدرجة بالتكلفة )راجع اإي�شاح 11(.

اجلدول الهرمي للقيمة العادلة 
ت�شتخدم املجموعة اجلدول الهرمي التايل لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية والإف�شاح عنها با�شتخدام اأ�شلوب التقييم: 

امل�شتوى 1: الأ�شعار املعلنة يف الأ�شواق الن�شطة لالأدوات املماثلة؛
امل�شتوى 2: الأ�شعار املعلنة يف الأ�شواق الن�شطة لالأدوات امل�شابهة اأو اأ�شاليب التقييم الأخرى والتي ت�شتند كافة مدخالتها اجلوهرية اإلى البيانات املعرو�شة يف ال�شوق.

امل�شتوى 3: اأ�شاليب التقييم التي ل ت�شتند مدخالتها اجلوهرية اإلى البيانات املعرو�شة يف ال�شوق. 

يبني اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�شجلة بالقيمة العادلة ح�شب م�شتوى اجلدول الهرمي للقيمة العادلة:

امل�صتوى 3امل�صتوى 2امل�صتوى 1ال�صنة املنتهية يف 30 اأبريل 2012
اإجمايل 

القيمة العادلة 
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

املوجودات املالية
اإ�صتثمارات متاحة للبيع )اأخرى( 

12,310,989--12,310,989اإ�شتثمارات م�شعرة
74,632,21374,632,213- -اإ�شتثمارات غري م�شعرة

12,310,98974,632,21386,943,202
اإ�صتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(

138,301,724138,301,724--اإ�شتثمارات غري م�شعرة
اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  خالل بيان الدخل  

100,998,029100,998,029--اإ�شتثمارات غري م�شعرة

اأدوات مالية م�صتقة
5,643-5,643 -مبادلت �شعر الفائدة

5,643100,998,029101,003,672
املطلوبات املالية

اأدوات مالية م�صتقة
(520,752)-(520,752)-مبادلت �شعر الفائدة

  

امل�شتوى 3امل�شتوى 2امل�شتوى 1ال�شنة املنتهية يف 30 اأبريل 2011
اإجمايل 

القيمة العادلة 
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

املوجودات املالية
اإ�شتثمارات متاحة للبيع  )اأخرى( 

56,687,964--56,687,964اإ�شتثمارات م�شعرة
95,263,60995,263,609--اإ�شتثمارات غري م�شعرة

56,687,964-95,263,609151,951,573
اإ�شتثمارات متاحة للبيع )اإيكويت(

134,000,000134,000,000--اإ�شتثمارات غري م�شعرة

اإ�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  خالل بيان الدخل  
691,241--691,241اإ�شتثمارات م�شعرة

71,212,29271,212,292--اإ�شتثمارات غري م�شعرة

اأدوات مالية م�شتقة
41,206-41,206-مبادلت �شعر الفائدة

691,24141,20671,212,29271,944,739
املطلوبات املالية

اأدوات مالية م�شتقة
(1,250,958)-(1,250,958)-مبادلت �شعر الفائدة
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والشركات التابعة شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك. 
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2012

27. القيمة العادلة لالأدوات املالية )تتمة(

خالل ال�شنة، مل يكن هناك اأي حتويالت بني م�شتويات قيا�شات اجلدول الهرمي للقيمة العادلة. تتكون الأدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية .
تتكون املوجودات املالية من الأر�شدة لدى البنوك والنقد ومعامالت املرابحة والودائع لدى البنوك والودائع التبادلية واملدينني وال�شتثمارات. وتتكون املطلوبات املالية من القرو�س حمددة الأجل 
والدائنني وامل�شروفات امل�شتحقة. اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�شورة جوهرية عن قيمتها الدفرتية، با�شتثناء بع�س ال�شتثمارات املتاحة للبيع )اأخرى( املدرجة بالتكلفة )اإي�شاح 11(.

يو�شح اجلدول التايل مطابقة املبلغ الفتتاحي واملبلغ اخلتامي من املوجودات واملطلوبات املالية من امل�شتوى 3 والتي مت ت�شجيلها بالقيمة العادلة. 

1 مايو 2011ال�صنة املنتهية يف 30 اأبريل 2012
دينار كويتي

)اخل�صارة( الربح 
امل�صجل يف ربح ال�صنة 

الربح امل�صجل يف 
الإيرادات ال�صاملة 

الأخرى 

�صايف امل�صرتيات 
واملبيعات والت�صويات 

انخفا�س القيمة 
يف 30 اأبريل 2012امل�صجل اأثناء ال�صنة 

اإ�شتثمارات غري م�شعرة متاحة للبيع )اأخرى(
95,263,609(1,500,279)2,940,164(3,556,826)(18,514,455)74,632,213

اإ�شتثمارات غري م�شعرة متاحة للبيع )اإيكويت( 
134,000,0005,398,2538,387,088(9,483,617)

-
138,301,724

ا�شتثمارات غري م�شعرة مدرجة بالقيمة 
100,998,029-(1,477,109)-71,212,29231,262,846العادلة من خال بيان الدخل

1 مايو 2010ال�شنة املنتهية يف 30 اأبريل 2011
دينار كويتي

)اخل�شارة( الربح 
امل�شجل يف ربح ال�شنة 

الربح امل�شجل يف 
الإيرادات ال�شاملة 

الأخرى 

�شايف امل�شرتيات 
واملبيعات والت�شويات 

انخفا�س القيمة
يف 30 اأبريل 2011 امل�شجل اأثناء ال�شنة 

95,263,609(7,848,286)(2,762,809)4,036,586 (492,071)102,330,189اإ�شتثمارات غري م�شعرة متاحة للبيع )اأخرى(

--3,500,000-130,500,000اإ�شتثمارات غري م�شعرة متاحة للبيع )اإيكويت( 
134,000,000

ا�شتثمارات غري م�شعرة مدرجة بالقيمة 
71,212,292-(525,967)-56,013,43515,724,824العادلة من خال بيان الدخل

مطلوبات طارئة والتزامات راأ�ض املال 

 20122011
دينار كويتيدينار كويتي

724,483733,221حيازة ا�شتثمارات  

قامت ال�شركة الأم خالل ال�شنة بتقدمي �شمان م�شرتك مببلغ 12,965,359 دينار كويتي اإلى بنوك اأجنبية نيابة عن �شركاتها التابعة.

امل�شادر الرئي�شية لعدم التاأكد من التقديرات

تقييم ال�صتثمارات يف اأ�صهم غري م�صعرة
اإن حتديد التدفقات النقدية و عوامل اخل�شم لال�شتثمارات يف اأ�شهم غري م�شعرة يتطلب اإجراء تقدير جوهري )اإي�شاحي 9 و 10(. يوجد عدد من ال�شتثمارات املتاحة للبيع التي ل ميكن حتديد 
قيمتها العادلة ب�شورة موثوق منها، ونتيجة لذلك، يتم اإدراج ا�شتثمارات متاحة للبيع بقيمة دفرتية مببلغ 5,603,912 دينار كويتي )2011: 8,590,236 دينار كويتي( بالتكلفة )اإي�شاح 11(. 

انخفا�س قيمة الب�صاعة
تدرج الب�شاعة بالتكلفة اأو �شايف القيمة املمكن حتقيقها اأيهما اأقل. عندما ت�شبح الب�شاعة قدمية اأو متقادمة يتم عمل تقدير ل�شايف قيمتها املمكن حتقيقها. يتم عمل هذا التقدير بالن�شبة 
لكل مبلغ من املبالغ اجلوهرية على اأ�شا�س اإفرادي. يتم تقييم جميع املبالغ غري اجلوهرية القدمية منها اأو املتقادمة ب�شورة جممعة ويتم تطبيق خم�ش�س تبعًا لنوع الب�شاعة ودرجة القدم اأو 

التقادم ا�شتنادًا اإلى اأ�شعار البيع التاريخية. 

يف تاريخ التقارير املالية،  بلغ اإجمايل املواد اخلام 3,069,873 دينار كويتي )2011: 2,638,561 دينار كويتي( كما بلغ اإجمايل الب�شاعة اجلاهزة والب�شاعة بغر�س البيع 1,133,213 
دينار كويتي )2011: 1,238,039 دينار كويتي( مع خم�ش�شات للب�شاعة القدمية واملتقادمة 31,146 دينار كويتي )2011: 24,811 دينار كويتي(. ت�شجل اأي فروق بني املبالغ التي يتم 

حتقيقها بالفعل يف الفرتات امل�شتقبلية واملبالغ املتوقعة يف ربح ال�شنة.
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