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 يســرني وإخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع العامليــن بمجموعة شــركات
 بوبيــان للبتروكيماويــات أن نرحــب بكــم فــي اإلجتمــاع الســنوي التاســع عشــر
 للجمعيــة العموميــة للشــركة لنســتعرض وإياكــم أداء شــركتكم عــن الســنة
 الماليــة المنتهيــة فــي 2015/04/30 ، حيــث تمكنــت الشــركة مــن المحافظــة

علــى تحقيــق النمــو فــي األداء ولــو بشــكل نســبي .

لقــد شــاب أســواق الطاقــة بشــكل عــام وأســواق النفــط بشــكل خــاص الكثيــر مــن 
التبايــن واإلضطرابــات خــال الفتــرة مــن يونيــو 2014 و إلــى يومنــا هــذا ، 
وكانــت حصيلــة هــذه اإلضطرابــات هبــوط أســعار النفــط بشــكل كبيــر ولكــن 
ــط  ــعر النف ــة بس ــداره %50 مقارن ــاض مق ــد إنخف ــتقرت عن ــت أن إس ــا لبث م
ــم تهبــط  ــاوم ول ــات كانــت تق ــو 2014 ، إال أن أســعار البتروكيمياوي فــي يوني
بنفــس الوتيــرة أو النســبة. لقــد رافــق إنخفــاض أســعار المنتجــات البتروكيماويــة 
قيــام شــركة إيكويــت للبتروكيماويــات بعمــل صيانــة شــاملة مجدولــة لمنشــآتها 
إســتمرت أكثــر مــن شــهر توقــف فيهــا اإلنتــاج بشــكل شــبه كامــل. وعليــه فقــد 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــراً بش ــت منحص ــركة إيكوي ــى أداء ش ــلبي عل ــر الس كان التأثي
الربــع الرابــع مــن العــام 2014. وبالرغــم مــن كل تلــك المؤثــرات إال أن 
أداء كل مــن شــركة إيكويــت للبتروكيماويــات )إيكويــت I( والشــركة الكويتيــة 
لألوليفينــات )إيكويــت II( كان جيــداً نســبياً حيــث بلغــت حصــة شــركة بوبيــان 
للبتروكيماويــات مــن التوزيعــات النقديــة للشــركتين مــا مجموعــه حوالــي 
28.13 مليــون دينــار عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2014/12/31 

ــار للعــام الســابق . ــون دين ــة مــع مــا مجموعــه 30.65 ملي مقارن

أمــا بالنظــر إلــى أهــم شــركاتنا التابعــة والمتمثلــة فــي مجموعــة شــركات 
ــي  ــكل جزئ ــاري بش ــغيل التج ــدأ التش ــد ب ــان ، فق ــلطنة ُعم ــي س ــور ف ــي ن من
منــذ إبريــل 2014 فــي مصنــع صحــار التابــع لشــركة منــى نــور للصناعــات 
ــع  ــاري للمصن ــغيل التج ــال التش ــيتم إكتم ــن س ــي حي ــتيكية )MNPI( ف الباس
ــم  ــد ت ــه فق ــت نفس ــي الوق ــاء هللا ، وف ــو 2015 أن ش ــهر يوني ــال ش ــه خ ذات
ــن خــال شــركة  ــة م ــة صال ــي مدين ــد ف ــع الجدي ــن إنشــاء المصن ــاء م اإلنته
منــى نــور المحــدودة    التــي تــم تأسيســها لهــذا الغــرض ، حيــث بــدأ التشــغيل 
 PVC و PE التجــاري للمصنــع منــد ينايــر 2015، حيــث يتــم تصنيــع أنابيــب
أحاديــة الجــدار لتغطيــة الســوق الجنوبــي لســلطنة ُعمان إضافــة إلــى األســواق 
األفريقيــة بــإذن هللا.هــذا ومــن المتوقــع أن يكــون أداء هــذا المصنع إيجابيــاً منــذ 
الســنة األولــى للتشــغيل التجــاري. إضافــة إلــى مــا تقــدم نــود إفادتكــم بأنــه قــد 
ــم  ــث ت ــور حي ــى ن ــي مجموعــة شــركات من ــا ف ــة اإلدارة العلي ــم إعــادة هيكل ت

ــة. ــدة ذات مؤهــات عالي ــات جدي ــام بتعيين القي

مــن جهــة أخــرى وتماشــياً مــع اإلســتراتيجية العامــة فــإن شــركتكم مــا زالــت 
تســعى للقيــام بإســتحواذات علــى حصــص مؤثــرة فــي شــركات تشــغيلية قائمــة 
أو تحالفــات إســتراتيجية ، بــل وحتــى النظــر فــي تأســيس شــركات جديــدة فــي 
القطاعــات المختلفــة. ومازالــت اإلدارة التنفيذيــة تســعى جاهــدة لتطويــر األداء 

ــعات  ــال التوس ــن خ ــة م ــركات التابع ــد الش ــم عوائ ــق تعظي ــن طري ــام ع الع
وزيــادة الطاقــات اإلنتاجيــة لهــا. 

أمــا علــى الصعيــد المالــي فيســرنا أن نســتعرض وإياكــم نتائــج الشــركة للســنة 
ــاح  ــق أرب ــد إســتطاعت الشــركة تحقي ــي 2015/4/30، فق ــة ف ــة المنتهي المالي
صافيــة بلغــت 27.54 مليــون دينــار أي مــا يعــادل 55.06 فلــس للســهم الواحد 
قبــل إســتقطاع اإلحتياطيــات و التوزيعــات مقارنــة بأربــاح بلغــت 27.32 
مليــون دينــار أو مــا يعــادل 54.43 فلــس للســهم الواحــد للعــام الماضــي )أي 
بنمــو صافــي األربــاح مقــداره حوالــي %0.8( فــي حيــن بلــغ إجمالــي حقــوق 
ــام  ــة الع ــوق المســاهمين بنهاي ــة بحق ــار مقارن ــون دين المســاهمين 306.2 ملي
الماضــي التــي بلغــت 286.9 مليــون دينــار ، وعليــه يكــون العائــد علــى حقــوق 

المســاهمين %9.0 و علــى إجمالــي الموجــودات 6.7% .

و نظــًرا ألداء الشــركة المســتقر و توافــر الســيولة الازمــة فقــد إقتــرح مجلــس 
اإلدارة توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة %40 )أي 40 فلــس للســهم الواحــد( 
وأســهم منحــة بنســبة %5 )أي 5 أســهم لــكل 100 ســهم( عــن الســنة الماليــة 
ــات  ــرح التوزيع ــى مقت ــة عل ــال الموافق ــي ح ــي 2015/4/30. وف ــة ف المنتهي
ــذ التأســيس  ــى المســاهمين من ــة عل ــي التوزيعــات النقدي المذكــور تكــون إجمال
وحتــى اآلن قــد بلغــت 508 فلــس فيمــا تكــون توزيعــات أســهم المنحــة حوالــي 

  .30%

أمــا فيمــا يتعلــق بموضــوع الحوكمــة فقــد قــام مجلــس اإلدارة بالمصادقــة 
علــى عــدة أمــور تصــب فــي إتجــاه تطبيــق نظــم الحوكمــة المطلوبــة مــن قبــل 
الجهــات الرقابيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم إقــرار التعديــات المطلوبــة 
فــي النظــام األساســي للشــركة مــن خــال قــرارات الجمعيــة العموميــة الغيــر 
عاديــة التــي عقــدت فــي شــهر يونيــو 2014. وذلــك تماشــياً مــع قانــون 
ــع أن تســتكمل الشــركة  ــن المتوق ــذا وم ــم 2010/25 ه ــد رق الشــركات الجدي
باقــي عناصــر تطبيــق الحوكمــة بمــا يتفــق وشــروط الجهــات الرقابيــة المعنيــة 

ــإذن هللا . ــة 2016/4/30 ب ــة المنتهي ــنة المالي خــال الس

وختامــاً فــا يفوتنــا أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر لمســاهمينا الكــرام علــى الثقــة 
الغاليــة والدعــم الامحــدود طــوال الســنوات الماضيــة لعمــل الشــركة.

هــذا ونرفــق لكــم نبــذة مختصــرة عــن أهــم إســتثمارات الشــركة المباشــرة وآخــر 
تطوراتها إلطاعكم.  

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته.  
 

دبوس مبارك الدبوس  
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة



2

• شركة إيكويت للبتروكيماويات )إيكويت( - ش.م.ك.م. :	

تأسســت شــركة إيكويــت للبتروكيماويــات )إيكويــت( عــام 1995 وذلــك بمســاهمة كل مــن شــركة صناعــة الكيماويــات البتروليــة بنســبة %45 وشــركة يونيــان 
كاربايــد )تملكهــا حاليــا شــركة داو كيميــكال( بنســبة %45 وشــركة بوبيــان للبتروكيماويــات بنســبة %10 مــن رأس المــال. وتعتبــر إيكويــت مــن أكثــر مصانــع 

االوليفينــات كفــاءة وأنجحهــا فــي المنطقــة بســبب التقنيــة المســتخدمة وحســن اإلدارة الفنيــة والتســويقية و التنفيذيــة. 

هــذا وقــد تغيــر جــدول الملكيــات منــذ بدايــة عــام 2005 بدخــول شــريك جديــد هــو شــركة القريــن لصناعــة الكيماويــات البتروليــة بنســبة %6 لتصبــح ملكيــة 
شــركة بوبيــان %9 فــي حيــن بلغــت ملكيــة كل مــن شــركة صناعــة الكيماويــات البتروليــة وداو كيميــكال %42,5 لــكل منهمــا.

• الشركة الكويتية لألوليفينات )إيكويت 2( – ش.م.ك.م. :	

تأسســت الشــركة الكويتيــة لألوليفينــات فــي عــام 2005 وذلــك بمســاهمة كل مــن شــركة صناعــة الكيماويــات البتروليــة بنســبة %42,5 وشــركة داوكيميــكال 
بنســبة %42,5 وشــركة بوبيــان للبتروكيماويــات بنســبة %9 وشــركة القريــن لصناعــة الكيماويــات البتروليــة بنســبة %6. وتعتبــر هــذه الشــركة امتــداداً لشــركة 
إيكويــت للبتروكيماويــات حيــث تــم توســعة المنشــآت القائمــة آنــذاك لشــركة إيكويــت وبالتالــي الطاقــة اإلنتاجيــة لنفــس المنتجــات ليتــم الوصــول إلــى الطاقــة 

اإلنتاجيــة القصــوى بأقــل تكلفــة رأســمالية.

و قــد تــم التشــغيل التجــاري الكامــل إلنتــاج كل مــن اإلثيليــن و اإلثيليــن جايكــول خــال العــام 2009 حيــث كانــت الســنة المنتهيــة فــي 2009/12/31 أول ســنة 
تشــغيلية للشــركة إســتطاعت فيهــا تغطيــة خســائر مــا قبــل التشــغيل و توزيــع أربــاح علــى المســاهمين. أمــا عــن نتائــج الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2014/12/31 
فقــد كان نصيــب شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات مــن مجمــوع توزيعــات شــركتي إيكويــت و إيكويــت 2 حوالــي 28.05 مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بتوزيعــات 

أربــاح عــام 2013 البالغــة 30.65 مليــون دينــار كويتــي بالرغــم مــن اإلنخفــاض الكبيــر فــي أســعار النفــط العالميــة.

• شركة منى نور للصناعة والتجارة ش.م.م  )MNMT(– سلطنة ُعمان: 	

قامــت شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات فــي نهايــة عــام 2005 بشــراء %80 مــن رأســمال شــركة منــى نــور للصناعــة والتجــارة فــي مســقط – ســلطنة عمــان 
، والتــي تمتلــك بدورهــا مصنــع إلنتــاج أنابيــب البــي فــي ســي )PVC( والبولــي إيثيليــن )PE( ذات اإلســتخدامات المتعــددة فــي مجــاالت الزراعــة والصــرف 
لــة لمنتجــات المصنــع. هــذا وقــد قامــت الشــركة بإســتكمال  الصحــي والتمديــدات الكهربائيــة ، باإلضافــة إلــى حيــازة الشــركة علــى وكاالت تجاريــة لمنتجــات مكّمِ
إســتحواذها علــى حصــة األقليــة خــال العــام 2010 بشــرائها حصــة %20 المتبقيــة مــن رأس المــال لتصبــح شــركة تابعــة  بالكامــل. وقــد انتهــت شــركة منــى 
نــور خــال العــام 2010 مــن بنــاء و تشــغيل مصنــع جديــد فــي منطقــة الرســيل الصناعيــة فــي مســقط حيــث تمــت مضاعفــة الطاقــة اإلنتاجيــة ألنابيــب البولــي 

إيثيليــن وحيــث تــم كذلــك فصــل خطــوط إنتــاج أنابيــب البولــي إيثيليــن و البــي فــي ســي كل فــي موقــع مختلــف عــن اآلخــر.  

• شركة منى نور للصناعات البالستيكية ش.م.م. )MNPI( – سلطنة عمان:	

قامــت شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات بتأســيس شــركة منــى نــور للصناعــات الباســتيكية و التــي تــم مــن خالهــا اإلنتهــاء مــن إنشــاء مصنــع جديــد إلنتــاج 
أنابيــب البولــي بروبليــن )PP( و )PE( ذات الجــدار المتعــرج باإلضافــة الــى منتجــات أخــرى مكملــة فــي منطقــة صحــار الصناعيــة و ذلــك بطاقــة إنتاجيــة 
قدرهــا 12,000 طــن ســنويا. و قــد بلغــت تكلفــة المشــروع حوالــي 5.2 مليــون دينــار كويتــي فــي حيــن تــم اإلفتتــاح الرســمي للمصنــع فــي ديســمبر 2012 تلــي 
ذلــك تدشــين خــط جديــد إلنتــاج أنابيــب PE متعــددة الجــدران ذات اإلســتخدامات الخاصــة ، حيــث يعتبــر هــذا الخــط فريــد مــن نوعــه علــى مســتوى الشــرق 
األوســط بطاقــة إنتاجيــة إجماليــة للمصنــع قدرهــا 30,000 طــن ســنويًا، وقــد بــدأ اإلنتــاج التجريبــي للمصنــع خــال الســنة الماضيــة حيــث تــم الحصــول كذلــك 
علــى شــهادات التشــغيل والجــودة المطلوبــة ، فــي حيــن بــدأ التشــغيل التجــاري بشــكل جزئــي فــي شــهر إبريــل 2014 علــى أن يســتكمل التشــغيل التجــاري 

للمصنــع بالكامــل خــال شــهر يونيــو 2015 بــإذن هللا تعالــى.

• شركة منى نور ش.م.م، صالله، عمان	

تمثــل شــركة منــى نــور صالــه أحــدث توســعة لمجموعــة شــركات منــى نــور إلنتــاج األنابيــب الباســتيكية حيــث بــدأ التشــغيل التجــاري فــي ينايــر2015. 
وتقــوم الشــركة بتصنيــع أنابيــبPE  وPVC بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا 10,000 طن/ســنويًا. هــذا ويتميــز المصنــع بموقعــه اإلســتراتيجي ليســمح للشــركة بتقديــم 

خدمــة أفضــل إلحتياجــات تطويــر البنيــة التحتيــة لســلطنة عمــان وكمــا أن موقعــه يســهل وصــول منتجــات الشــركة بشــكل أفضــل إلــى األســواق األفريقيــة.

• شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع :	

قامــت شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات باإلســتحواذ علــى %24 مــن رأســمال شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة فــي مايــو2010 عــن طريــق مــزاد فــي ســوق 
الكويــت لــألوراق الماليــة فــي حيــن تــم زيــادة تلــك الحصــة إلــى %24,75 فــي فتــرة  الحقــه.  وتعتبــر الكــوت الشــركة الوحيــدة فــي الكويــت المنتجــة لمــواد 
ــاء و المــاء و  ــوزارة الكهرب ــاه التابعــة ل الكلــور و الصــودا الكاويــة وحمــض الهيدروكلوريــك حيــث تقــوم ببيــع منتجاتهــا فــي الكويــت لمحطــات تقطيــر المي
محطــات تبريــد ميــاه البحــر التابعــة للهيئــة العامــة للصناعــة باإلضافــة إلــى الشــركات العاملــة فــي مجــال النفــط و الغــاز و خصوًصــا تلــك العاملــة فــي نطــاق 
حفــر اآلبــار. كمــا تقــوم الشــركة ببيــع منتجاتهــا فــي بلــدان أخــرى فــي المنطقــة. و تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة الكــوت مدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق 
الماليــة وقــد أعلنــت أربــاح صافيــة للعــام المنتهــي فــي 2014/12/31 بلغــت 4.95 مليــون دينــار )مــا يعــادل 56.08 فلــس للســهم الواحــد( مقارنــة بصافــي 
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أربــاح بلــغ 5.27 مليــون دينــار )مــا يعــادل 59.73 فلــس للســهم الواحــد( عــن العــام 2013. وقــد قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة تعــادل 40 فلــس للســهم 
الواحــد )تعــادل التوزيعــات النقديــة للعــام 2013( إضافــة إلــى أســهم منحــة بنســبة %10 )أي بمعــدل 10 أســهم لــكل 100 ســهم( عــن الســنة الماليــة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمبر2014. 

• شركة غاز البحرين الوطنية )بناغاز(:	

إســتحوذت شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات فــي عــام 2011 علــى حصــة تبلــغ %12,5 مــن شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغــاز( بقيمــة 30 مليــون دوالر 
ــدة علــى هــذه الحصــة حيــث كانــت الحصــة المذكــورة مملوكــة لشــركة أبيكــورب. وتعــد حكومــة  ــار( وذلــك بعــد فوزهــا فــي مزاي )حوالــي 8,3 مليــون دين
مملكــة البحريــن أكبــر مســاهم فــي بناغــاز بحصــة تبلــغ %75 فــي حيــن تملــك شــركة شــيفرون حصــة تبلــغ %12,5. وتتمثــل شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات 
بمقعــد فــي مجلــس إدارة بناغــاز. هــذا و تقــوم شــركة بناغــاز بفصــل ومــن ثــم بيــع الغــاز المصاحــب لعمليــات إســتخراج النفــط فــي حيــن تنتــج بناغــاز حوالــي 
3000 برميــل مــن البروبــان و3200 برميــل مــن البوتــان و 4500 برميــل مــن النافثــا يوميــا. وفــي عــام 2013 تــم تشــغيل محطــة الضغــط مــع غرفــة التحكــم 

المركــزي ومحطــة الغــاز المركــزي، فــي حيــن يعمــل فــي بناغــاز فــي الوقــت الحاضــر أكثــر مــن 500 موظــف يشــكل البحرنييــن منهــم 92%.

• شركة بوبيان للصناعات البالستيكية )ش.م.ك.م( :	

تعتبــر شــركة بوبيــان للصناعــات الباســتيكية والمتمثلــة فــي المصنــع الكائــن فــي منطقــة الشــعيبة الصناعيــة أول شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة بوبيــان 
للبتروكيماويــات.  إذ يقــوم مصنــع الشــركة بإنتــاج أكيــاس باســتيكية ذات األحمــال الثقيلــة لتعبئــة المــواد البتروكيماويــة، وأغطيــة اإلنكمــاش الحــراري ، أغطيــة 

التمــدد واألغطيــة الواقيــة للبيــوت الزراعيــة المحميــة إضافــة الــى العديــد مــن مــواد التغليــف الباســتيكية األخــرى.

هــذا ويقــوم المصنــع بتلبيــة إحتياجــات أهــم العمــاء فــي المنطقــة وخصوًصــا الشــركات المتخصصــة فــي قطــاع البتروكيماويــات والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا 
شــريكنا االســتراتيجي ، شــركة إيكويــت للبتروكيماويــات، مــن خــال عقــود ســنوية.  هــذا وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة للمصنــع حوالــي 12,000 طــن ســنوياً. 

• شركة الجبيل المتكاملة للتغليف ش.م.م  - المملكة العربية السعودية	

ــان العربيــة للتعبئــة والتغليــف، والتــي تأسســت فــي  ــه البالغــة %40 مــن رأســمال  شــركة العلي إســتحوذت المجموعــة فــي عــام 2014 علــى الحصــة المتبقي
عــام 1994 فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة، مــن شــركة العليــان الماليــة. وقــد تــم الحقـًـا تغييرإســم شــركة العليــان العربيــة للتعبئــة والتغليــف إلــى شــركة الجبيــل 
المتكاملــة للتغليــف، والتــي تقــوم بتصنيــع وتســويق أنــواع مختلفــة مــن أغطيــة التمــدد الباســتيكية وأغطيــة اإلنكمــاش الحــراري وCling Film  حيــث تصــل 
طاقتهــا اإلنتاجيــة إلــى 19,200 طــن ســنويًا. هــذا وتســتهدف  شــركة الجبيــل األســواق الســعودية بشــكل رئيســي وأســواق المنطقــة بشــكل أوســع فــي حيــن تقــوم 
بالتصديــر إلــى أوروبــا بشــكل دوري. هــذا وتعتبــر منتجــات شــركة الجبيــل المتكاملــة مكملــة لمنتجــات شــركة بوبيــان للصناعــات الباســتيكية، وهــي شــركة 

تابعــة ومملوكــة بالكامــل لشــركة بوبيــان للبتروكيماويــات.

• شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة – ش.م.ك.ع. :	

لقــد تأسســت شــركة صناعــات بوبيــان الدوليــة القابضــة منــذ حوالــي عشــر ســنوات )2004/8/1( برأســمال وقــدره 30 مليــون دينــار كويتي مدفــوع بالكامل، 
حيــث تســاهم شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات بنســبة %20 مــن رأســمال الشــركة المذكــورة وهــي الحصــة األكبــر بيــن المســاهمين. وتتركــز اســتثمارات هــذه 
الشــركة بشــكل مباشــر و غيــر مباشــر فــي شــركات و صناعــات قائمــة محليــاً وإقليميــاً وعالميــاً ، هــذا باإلضافــة إلــى شــروع الشــركة بالدخــول فــي تحالفــات 
إســتراتيجية إلقامــة مشــاريع مختلفــة فــي مجــال العقــار والبنــى التحتيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. و تجــدر اإلشــارة إلــى أن أســهم الشــركة مدرجــة 

فــي ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة منــذ عــام 2010.

• شركة صناعة العزل العربية المحدودة )عوازل( – المملكة العربية السعودية:	

فــي أكتوبــر 2012, قامــت شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات بزيــادة حصتهــا فــي رأســمال شــركة عــوازل بواقــع %10 لترفــع حصــة ملكيتهــا فــي الشــركة الــى 
%20.78. و قــد تــم تأســيس شــركة عــوازل عــام 1981 فــي المملكــة العربيــة الســعودية بإفتتــاح مصنــع األكســدة مــع خــط إنتــاج األغشــية لينمــو و يصبــح 
أحــد أكبــر و أشــمل المصانــع المتخصصــة بمــواد العــزل المعتمــدة علــى البيتوميــن )األســفلت( فــي الشــرق األوســط.  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة عــوازل 

بــادرت فــي الســنوات األخيــرة إلــى تنويــع منتجاتهــا مــن خــال شــراء حصــص فــي شــركات لهــا منتجــات مكملــة لمنتجاتهــا. 

• شركة البرج للمختبرات الطبية ذ.م.م. )مختبرات البرج( – المملكة العربية السعودية:	

فــي ديســمبر 2012 , إســتحوذت شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات علــى نســبة %20 مــن رأســمال شــركة البــرج للمختبــرات الطبيــة حيــث بلغــت قيمــة الصفقــة 
5.7 مليــون دينــار كويتــي. هــذا وقــد تأسســت شــركة البــرج للمختبــرات الطبيــة فــي عــام 2002 كشــركة ذات مســؤولية محــدودة و مقرهــا جــدة و هــي شــركة 
متخصصــة فــي إدارة وتشــغيل المختبــرات الطبيــة والتــي توفــر خدمــات واســعة فــي مجــال الفحوصــات التشــخيصية و التــي تقدمهــا مــن خــال عــدد كبيــر مــن 
األفــرع فــي معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي.  هــذا وقــد قامــت إدارة شــركة البــرج بجهــود حثيثــة باتجــاه التوســع اإلقليمــي والمحلــي مــن جهــة وكذلــك 

فــي مجــال اإلســتحواذ اإلســتراتيجي علــى حصــص فــي شــركات تدعــم نشــاط الشــركة مــن جهــة أخــرى.
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات  ش.م.ك.ع.

تقرير حول البيانات المالية المجمعة 
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة لشــركة بوبيــان للبتروكيماويــات ش.م.ك.ع. )»الشــركة األم«( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــا معــاً بـ«المجموعــة«(، والتــي تتكــون 
مــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي 30 أبريــل 2015 وبيانــات الدخــل والدخــل الشــامل والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة 

بذلــك التاريــخ وملخــص السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات اإليضاحيــة األخــرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن ادارة الشــركة األم هــي المســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة بصــورة عادلــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وعــن أدوات الرقابــة الداخليــة 

التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو الخطــأ.

مسؤولية مراقبي الحسابات
ــزام  ــا االلت ــة التــي تتطلــب من ــر التدقيــق الدولي ــاً لمعايي ــا بهــا وفق ــى أعمــال التدقيــق التــي قمن ــة المجمعــة اســتناداً إل ــات المالي ــداء رأي حــول هــذه البيان إن مســؤوليتنا هــي إب

ــة. ــة مــن األخطــاء المادي ــة المجمعــة خالي ــات المالي ــأن البيان ــة ب ــدات معقول ــى تأكي ــق للحصــول عل ــذ أعمــال التدقي ــط وتنفي ــة وتخطي ــات األخاقي بالمتطلب

يشــتمل التدقيــق علــى تنفيــذ إجــراءات للحصــول علــى أدلــة تدقيــق حــول المبالــغ واإلفصاحــات التــي تتضمنهــا البيانــات الماليــة المجمعــة. تســتند اإلجــراءات المختــارة إلــى تقديــر 
مراقبــي الحســابات، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ســواء كانــت تلــك األخطــاء بســبب الغــش أو الخطــأ. عنــد تقييــم هــذه المخاطــر، 
يأخــذ مراقبــو الحســابات فــي االعتبــار ادوات الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بإعــداد المجموعــة للبيانــات الماليــة المجمعــة والعــرض العــادل لهــا، وذلــك مــن أجــل وضــع إجــراءات 
تدقيــق تتناســب مــع الظــروف، ولكــن ليــس بغــرض التعبيــر عــن رأي حــول فاعليــة أدوات الرقابــة الداخليــة للمجموعــة. ويشــتمل التدقيــق أيضــاً علــى تقييــم مائمــة السياســات 

المحاســبية المتبعــة وصحــة التقديــرات المحاســبية الهامــة التــي أجرتهــا اإلدارة، وكذلــك تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة.

باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.

الرأي
فــي رأينــا، أن البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن جميــع النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي 30 أبريــل 2015 وعــن أداءهــا المالــي 

وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
فــي رأينــا أيضــاً إن الشــركة األم تحتفــظ بدفاتــر محاســبية منتظمــة وأن البيانــات الماليــة المجمعــة والبيانــات الــواردة فــي تقريــر مجلــس إدارة الشــركة األم فيمــا يتعلــق بهــذه 
البيانــات الماليــة المجمعــة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي هــذه الدفاتــر. وأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق، كمــا 
أن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن جميــع المعلومــات التــي يتطلبهــا قانــون الشــركات رقــم 25 لســنة 2012 والتعديــات الاحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة، وعقــد التأســيس 
والنظــام األساســي للشــركة األم، وأنــه قــد أجــري الجــرد وفقــاً لألصــول المرعيــة. حســبما وصــل إليــه علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع مخالفــات لقانــون الشــركات رقــم 25 لســنة 
2012 والتعديــات الاحقــة لــه والئحتــه التنفيذيــة، أو لعقــد التأســيس وللنظــام األساســي للشــركة األم، خــال الســنة المنتهيــة فــي 30 أبريــل 2015 علــى وجــه قــد يكــون لــه 

تأثيــراً ماديــاً علــى نشــاط الشــركة األم أو مركزهــا المالــي.

وليد عبد هللا العصيمي
سجل مراقبي الحسابات رقم 68 فئة أ

من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ

علي خالد الفرج 
سجل مراقبي الحسابات رقم 28 فئة أ 

من مكتب الفرج لتدقيق الحسابات 

11 مايو 2015 الكويت

العيبان والعصيمي وشركاهم
إرنست ويونغ

محاسبون قانونيون
صندوق بريد رقم 74 الصفاة, الكويت
الصفاة 13001 ساحة الصفاة
برج بيتك الطابق 18-21, شارع أحمد الجابر
هاتف: 22456419 / 22955000
فاكس: 22456419
Email: kwait@kw.ey.com
www.ey.com/me
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
بيان الدخل المجمع  

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2015 

 20152014
دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

26,840,77030,669,422مبيعات 
)26,356,095()23,419,410(تكلفة مبيعات 

────────────────
3,421,3604,313,327مجمل الربح 

328,199,99032,249,928إيرادات توزيعات أرباح 
-      1424,286,604ربح استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

324,8652,495,392صافي الربح من استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
42,669,3031,435,537حصة في نتائج شركات زميلة 

-      )2,384,298(4انخفاض قيمة شركة زميلة
208,4251,201,190إيرادات أخرى 

)3,482,411()3,724,688(5مصروفات عمومية وإدارية
)3,959,033()2,490,176(تكاليف تمويل

48,167)223,737()خسارة( ربح تحويل عمات أجنبية 
────────────────

50,287,64834,302,097الربح قبل انخفاض قيمة استثمارات  متاحة للبيع

)6,845,840()21,669,621(6انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
────────────────

28,618,02727,456,257الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من العمليات المستمرة
)1,127,308()956,600(7الضرائب

)75,000()75,000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
────────────────

27,586,42726,253,949ربح السنة من العمليات المستمرة 

العمليات الموقوفة: 
1,247,740-      8ربح السنة من العمليات الموقوفة 

────────────────
27,586,42727,501,689ربح السنة 

══════════════════

الربح الخاص بـ:
   27,537,84327,323,065مساهمي الشركة األم

48,584178,624الحصص غير المسيطرة
────────────────  

27,586,42727,501,689ربح السنة
══════════════════

54.43 فلس55.06 فلس9ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم
══════════════════

51.76 فلس55.06 فلس9ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم من العمليات المستمرة
══════════════════

إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع  

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2015
 

20152014
دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

27,586,42727,501,689ربح السنة 

ايرادات شاملة اخرى 
إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها /تحويلها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة: 

)2,495,392()324,865(ربح محقق من بيع استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
)700,000(-      إعادة تقييم عقار واالت ومعدات 

621,669,6216,845,840المحول إلى بيان الدخل المجمع للسنة من انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
────────────────────

21,344,7563,650,448صافي االيرادات الشاملة األخرى التي لن يعاد تصنيفها/تحويلها الى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة 

خسائر شاملة أخرى سيعاد تصنيفها إلى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة: 
)5,741,996()20,344,962(خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
1010,535,2555,306,000أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع )إيكويت(

4608,122310,960حصة في ايرادات شاملة اخرى في شركات زميلة 
)15,761(-      أخرى 

)529,303(2,268,462فروق تحويل عمات أجنبية ناتجة من تحويل عمليات أجنبية
────────────────────

)670,100()6,933,123(صافي الخسائر الشاملة االخرى التي سيعاد تصنيفها الى بيان الدخل المجمع في فترات الحقة 
 ────────────────────

14,411,6332,980,348إيرادات شاملة اخرى 
────────────────────

41,998,06030,482,037إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
══════════════════

إجمالي اإليرادات الشاملة الخاص بـ:
41,949,47630,514,493مساهمي الشركة األم

)32,456(48,584الحصص غير المسيطرة 
────────────────────

41,998,06030,482,037
══════════════════

إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
بيان المركز المالي المجمع  

كما في 30 أبريل 2015 

20152014
دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

الموجودات
1120,733,60521,075,374النقد والنقد المعادل

ً 1210,880,4219,960,772مدينون ومدفوعات مقدما
136,784,6065,640,731بضاعة

14125,284,633100,998,029استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل 
10153,763,255141,456,608استثمارات متاحة للبيع )إيكويت(
634,476,33156,277,533استثمارات متاحة للبيع )أخرى(

432,469,70333,407,365استثمار في شركات زميلة 
1522,142,27319,632,337عقار وآالت ومعدات

6,002,4646,002,464الشهرة
────────────────────

412,537,291394,451,213إجمالي الموجودات
════════════════════

  المطلوبات وحقوق الملكية
  المطلوبات 

1668,506,44753,862,628قروض محددة األجل 
1723,261,26737,237,530دائنو تمويل إسامي 

1811,186,89211,853,635دائنون ومصروفات مستحقة
3,429,6483,161,614توزيعات أرباح مستحقة 

────────────────────
106,384,254106,115,407إجمالي المطلوبات

────────────────────
  

حقوق الملكية
1950,935,50048,510,000رأس المال   

2,400,0002,400,000عاوة إصدار أسهم
)4,676,586()6,142,427(20أسهم خزينة 

998,971998,971احتياطي أسهم خزينة
2125,467,75024,255,000احتياطي قانوني 

2125,467,75024,255,000احتياطي اختياري
)181,744(50,516احتياطيات أخرى

5,106,7845,106,784احتياطي إعادة تقييم
130,444,170116,032,537التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

71,424,02370,203,584أرباح محتفظ بها 
────────────────────

306,153,037286,903,546حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
1,432,260-      الحصص غير المسيطرة 

────────────────────
306,153,037288,335,806إجمالي حقوق الملكية

────────────────────
412,537,291394,451,213مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

════════════════════

دبوس مبارك الدبوس 
رئيس مجلس اإلدارة

خالد علي الغانم
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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م
كة األ

شر
ي ال

هم
سا

صة بم
خا

ال

س 
رأ

المال
عاوة 

صدار  أسهم
إ

أسهم 
خزينة

احتياطي 
أسهم  خزينة

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
اختياري

احتياطيات 
أخرى 

احتياطي 
إعادة تقييم

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة

أرباح 
محتفظ بها

المجموع 
الفرعي

ص غير 
ص

الح
المسيطرة

اجمالي حقوق 
الملكية

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

صيد كما في 1 مايو 2014
الر

48,510,000
2,400,000

)4,676,586(
998,971

24,255,000
24,255,000

)181,744(
5,106,784

116,032,537
70,203,584

286,903,546
1,432,260

288,335,806
ربح السنة

      -
      -

      -
      -

      -
      -

      -
      -

      -
27,537,843

27,537,843
48,584

27,586,427
إيرادات شاملة أخرى  

      -
      -

      -
      -

      -
      -

      -
      -

14,411,633
      -

14,411,633
      -

 14,411,633
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

إجمالي  اإليرادات  الشاملة للسنة
      -

      -
      -

      -
      -

      -
      -

      -
14,411,633

27,537,843
41,949,476

48,584
41,998,060

ضاح 21(
تحويل إلى االحتياطيات )إي

      -
      -

      -
      -

1,212,750
1,212,750

      -
      -

      -
)2,425,500(

      -
      -

      -
ضاح 19(

صدار أسهم منحة )إي
إ

2,425,500
      -

      -
      -

      -
      -

      -
      -

      -
)2,425,500(

      -
      -

      -
ضاح 19(

توزيعات أرباح )إي
      -

      -
      -

      -
      -

      -
      -

      -
      -

)21,466,404(
)21,466,404(

      -
)21,466,404(

ضاح 20(
شراء أسهم خزينة )إي

      -
      -

)1,465,841(
      -

      -
      -

      -
      -

      -
      -

    
)1,465,841(

      -
)1,465,841(

ضاح 22(
ص غير مسيطرة )إي

ص
حيازة ح

      -
      -

      -
      -

      -
      -

232,260
      -

      -
      -

232,260
)1,480,844(

)1,248,584(
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

صيد كما في 30 أبريل 2015
الر

50,935,500
2,400,000

)6,142,427(
998,971

25,467,750
25,467,750

50,516
5,106,784

130,444,170
71,424,023

306,153,037
      -

306,153,037
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

ضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة
إن االي

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2015 
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م
كة األ

شر
ي ال

هم
سا

صة بم
خا

ال

س 
رأ

المال

عاوة 
صدار 

إ
أسهم

أسهم 
خزينة

احتياطي 
أسهم 
خزينة

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
اختياري

ت 
احتياطيا
أخرى

احتياطي 
إعادة تقييم

ت 
التغيرا

المتراكمة في 
القيمة العادلة

أرباح 
محتفظ بها

المجموع الفرعي
ص غير 

ص
الح

المسيطرة
إجمالي 

حقوق الملكية
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

صيد كما في 1 مايو 2013
الر

48,510,000 
2,400,000

)3,858,340(
998,971

24,255,000
24,255,000

)181,744(
5,806,784

112,141,109
64,391,721

278,718,501
1,464,716

280,183,217

ربح السنة
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

      -
    -

27,323,065
27,323,065

178,624
27,501,689

ضاح 8(
ت موقوفة )إي

عمليا
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

)700,000(
    -

    -
)700,000(

700,000
    -

ت )خسائر( شاملة أخرى  
 إيرادا

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

3,891,428
    -

3,891,428
)911,080(

2,980,348

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────

ت 
إجمالي  )الخسائر( اإليرادا

   الشاملة للسنة
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

)700,000(
3,891,428

27,323,065
30,514,493

)32,456(
30,482,037

ضاح 20(
شراء اسهم خزينة )إي

    -
    -

)818,246(
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

)818,246(
    -

)818,246(

ضاح 19(
ت أرباح )إي

توزيعا
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

)21,511,202(
)21,511,202(

    -
)21,511,202(

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────
───────

───────

صيد كما في 30 أبريل 2014
الر

48,510,000
2,400,000

)4,676,586(
998,971

24,255,000
24,255,000

)181,744(
5,106,784

116,032,537
70,203,584

286,903,546
1,432,260

288,335,806

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════
═══════

═══════

إن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة تتكون مما يلي: 

2015
2014

دينار كويتي 
دينار كويتي 

ت(
ت متاحة للبيع )إيكوي

أ( أرباح غير محققة تتعلق باستثمارا
127,400,361

116,865,106
ت متاحة للبيع )أخرى(

ب( أرباح غير محققة تتعلق باستثمارا
1,212,725

212,931
ت أجنبية

ج( احتياطي تحويل عما
1,844,422

)424,040(
ت زميلة

ت المتراكمة في القيمة العادلة في حقوق ملكية شركا
صة في التغيرا

د( ح
)13,338(

)621,460(
───────

───────
130,444,170

116,032,537
═══════

═
═

═
═

═
═

═

ف العمالت األجنبية. 
صر

ضمن االرباح غير المحققة من استثمارات متاحة للبيع )أخرى و إيكويت( مبلغ 2,311,535  دينار كويتي )2014: 681,914 دينار كويتي( فيما يتعلق بالحركات في أسعار 
خالل السنة، تت

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع )تتمة(

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2015 
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في 30 أبريل 2015

20152014
دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

أنشطة العمليات 
28,618,02727,456,257ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من العمليات المستمرة

)182,467(-8خسارة السنة من العمليات الموقوفة 
──────────────

28,618,02727,273,790ربح السنة 
تعديات لــ :
2,490,1763,959,032تكلفة تمويل

151,069,956871,490استهاك 
43,40434,129مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

-)24,286,604(14ربح من استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل
)2,495,392()324,865(أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع )أخرى(

621,669,6216,845,840انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
)1,435,537()2,669,303(4حصة في نتائج شركات زميلة 

-42,384,298انخفاض قيمة شركات زميلة
──────────────
28,994,71035,053,352

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
ً 1,228,777)541,305(مدينون ومدفوعات مقدما

)227,060()1,143,875(بضاعة 
)2,772,006()409,545(دائنون ومصروفات مستحقة 

)268,048()257,198(ضرائب مدفوعة
──────────────

26,642,78733,015,015صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات 
──────────────

أنشطة االستثمار 
)2,311,718()2,544,605(15شراء عقار وآالت ومعدات 

1519,89216,923متحصات من بيع عقار وآالت ومعدات 
)110,803()275,740(إضافات إلى استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
1,476,774-8بيع شركة تابعة بالصافي بعد البيع النقدي  
42,192,3642,083,249توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

)668,661(-4إضافات إلى استثمار في شركات زميلة
1,549,75010,466,828متحصات من بيع استثمارات متاحة للبيع )أخرى(

-)1,200,000(حيازة حصص غير مسيطرة
──────────────

10,952,592)258,339(صافي التدفقات النقــدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة االستثمار 
──────────────

أنشطة التمويل 
)21,462,987()21,198,370(توزيعات أرباح مدفوعة

12,666,2512,968,921صافي الحركة في القروض محددة األجل
)25,327,764()14,398,641(صافي الحركة في دائني تمويل إسامي

4,773,188-الحركة في ودائع تبادلية 
)4,029,524()2,553,353(تكلفة تمويل مدفوعة 

)818,246()1,465,841(شراء أسهم خزينة
──────────────

)43,896,412()26,949,954(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
──────────────

71,195)565,506(صافي )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل 
21,075,37421,052,346النقد والنقد المعادل كما في 1 مايو  
)48,167(223,737خسارة )ربح( تحويل عمات اجنبية 

──────────────
1120,733,60521,075,374النقد والنقد المعادل كما في 30 أبريل  

══════════════

إن االيضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

معلومات حول الشركة

تــم التصريــح بإصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة بوبيــان للبتروكيماويــات ش.م.ك.ع. )»الشــركة األم«( وشــركاتها التابعــة )»المجموعــة«( للســنة المنتهيــة فــي 30 أبريــل 2015 وفقــاً 
لقــرار أعضــاء مجلــس اإلدارة بتاريــخ 11 مايــو 2015، ويخضــع إصدارهــا لموافقــة الجمعيــة العموميــة العاديــة لمســاهمي الشــركة األم. للجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين صاحيــة تعديــل 

البيانــات الماليــة المجمعــة بعــد إصدارهــا. 

إن الشــركة األم هــي شــركة مســاهمة عامــة تأسســت بالكويــت فــي 12 فبرايــر 1995. إن الشــركة األم مدرجــة بســوق الكويــت لــألوراق الماليــة. إن عنــوان مكتــب الشــركة األم المســجل هــو 
بــرج كيبكــو، الطابــق رقــم 35، شــارع الشــهداء، الشــرق، ص ب 2383 الصفــاة 13024 الصفــاة - الكويــت. تــم توضيــح األنشــطة الرئيســية للمجموعــة فــي إيضــاح 24.

إن األغراض الرئيسية للشركة األم تتضمن ما يلي: 
•  تصنيع جميع أنواع المواد الكيماوية البترولية ومشتقاتها.

•  بيــع وشــراء وتوريــد وتوزيــع وتصديــر وتخزيــن هــذه المــواد والمشــاركة فــي جميــع النشــاطات المتعلقــة بذلــك، ويشــمل ذلــك إنشــاء وتأجيــر  الخدمــات الازمــة ويكــون للشــركة 
مباشــرة األعمــال الســابقة ذكرهــا فــي دولــة الكويــت وفــي الخــارج بصفــة أصليــة أو بالوكالــة.

•  امتــاك وتطويــر وإقامــة المشــاريع الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة والخدمــات الصناعيــة المســاندة والمســاهمة فــي كل ذلــك،  تقديــم الدعــم الفنــي  والصيانــة الصناعيــة 
وتمويــل المشــاريع وتطويرهــا بعــد الحصــول علــي الموافقــات مــن الجهــات الرســمية ذات االختصــاص.

•  المساهمة في تأسيس أو حيازة شركات لها أنشطة مماثلة أو تلك التي تعاون الشركة األم في تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج.
•  استغال الفوائض المالية عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية.

يتمثــل االســتثمارات الرئيســي للشــركة األم حتــى تاريخــه فــي االســتثمار فــي شــركة إيكويــت للبتروكيماويــات ش.م.ك. )مقفلــة( )»إيكويــت«(  والشــركة الكويتيــة لألولفينــات ش.م.ك. )مقفلــة( 
)تــي كــي أو ســي(. إن شــركتي إيكويــت وتــي كــي أو ســي همــا شــركتان مســاهمتان كويتيتــان مقفلتــان تــم تأسيســهما فــي دولــة الكويــت مــن أجــل بنــاء وتشــغيل مصانــع للبتروكيماويــات فــي 

منطقــة الشــعيبة الصناعيــة فــي دولــة الكويــت.

إن نسب الملكية في رأسمال إيكويت و تي كي أو سي كما في 30 أبريل هي كما يلي:
 20152014

%42.5%42.5شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.  

%42.5%42.5شركة داو كيميكال

%9%9شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع

%6%6شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع.

السياسات المحاسبية الهامة
  

أساس اإلعداد
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعــدل ليتضمــن قيــاس األرض والمبانــي واالســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل والموجــودات الماليــة 
لاســتثمارات المتاحــة للبيــع وفقــاً للقيمــة العادلــة. ويتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات المحققــة المصنفــة كبنــود مغطــاة فــي عمليــات تغطيــة القيمــة العادلــة والتــي ســيتم إدراجهــا 

بخــاف ذلــك بالتكلفــة المطفــأة لتســجيل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المتعلقــة بالمخاطــر المغطــاة فــي عاقــات تغطيــة فعالــة.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم.

 
بيان االلتزام

تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، ووفقاً لمتطلبات القرار الوزاري رقم 18 لعام 1990 ذات 
الصلة.

التغيرات في السياسات المحاسبية
معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية المعدلة التالية: 

شركات االستثمار )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 10 والمعيار الدولي للتقارير المالية 12 ومعيار المحاسبة الدولي 27(
تســري هــذه التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2014 وتقــدم هــذه التعديــات اســتثناء لمتطلــب التجميــع للشــركات التــي تســتوفي تعريــف الشــركة االســتثمارية 
ــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10 البيانــات الماليــة المجمعــة وينبغــي تطبيقهــا بأثــر رجعــي بمــا يخضــع إلعفــاء انتقالــي محــدد. يتطلــب االســتثناء للتجميــع مــن الشــركات االســتثمارية  وفقً
المحاســبة عــن الشــركات التابعــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر مــادي علــى المجموعــة نظــًرا ألنــه ليــس مــن الشــركات فــي المجموعــة شــركة 

مؤهلــة ألن تكــون شــركة اســتثمارية بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 10.

1
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة(

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 32 
تســري هــذه التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2014 وتوضــح هــذه التعديــات المقصــود بـــ »لديهــا حــق قانونــي حالــي ملــزم بالمقاصــة«. توضــح التعديــات أيضــا معاييــر 

آليــات التســوية غيــر المتزامنــة لبيــوت المقاصــة للتأهــل للمقاصــة وتســري بأثــر رجعــي. لــم يكــن لهــذه التعديــات تأثيــر مــادي علــى المجموعــة نظــًرا ألنــه ليــس لــدى المجموعــة أي ترتيبــات مقاصــة.

استبدال المشتقات واستمرار محاسبة التغطية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 39
تعفــي هــذه التعديــات مــن التوقــف عــن محاســبة التغطيــة عندمــا يفــي اســتبدال أداة مشــتقة مصنفــة كأداة تغطيــة بمعاييــر معينــة وينبغــي تطبيــق التعديــات بأثــر رجعــي. ليــس لهــذه التعديــات 

تأثيــر علــى المجموعــة ألنهــا لــم تقــم باســتبدال مشــتقاتها خــال الفتــرات الحاليــة أو الســابقة.

دورة التحسينات السنوية 2012-2010
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي دورة التحســينات الســنوية 2010-2012 بإصــدار ســبعة تعديــات علــى ســتة معاييــر والتــي تضمنــت تعديــا علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
13 قيــاس القيمــة العادلــة. يســري التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 13 علــى الفــور وبالتالــي سيســري علــى الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 ويوضــح فــي »أســاس النتائــج« 
ــا. ليــس لهــذا التعديــل علــى المعيــار  أن األرصــدة المدينــة والدائنــة قصيــرة األجــل التــي ليــس لهــا معــدالت فائــدة مدرجــة يمكــن قياســها بمبالــغ الفاتــورة عندمــا ال يكــون تأثيــر الخصــم جوهريً

الدولــي للتقاريــر الماليــة 13 تأثيــر علــى المجموعــة.

دورة التحسينات السنوية 2013-2011 
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي دورة التحســينات الســنوية 2011-2013 أربعــة تعديــات علــى أربعــة معاييــر والتــي تضمنــت تعديــا علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 1 
تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة. يســري التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 1 علــى الفــور وبالتالــي سيســري علــى الفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 
ويوضــح فــي »أســاس النتائــج« أن الشــركة قــد تختــار تطبيــق إمــا معيــار حــال أو معيــار جديــد ليــس إلزاميــا بعــد ولكــن يســمح بالتطبيــق المبكــر شــريطة أن يتــم تطبيــق أي مــن المعياريــن بشــكل 
متســق علــى مــدار الفتــرات المعروضــة فــي البيانــات الماليــة للشــركة التــي تطبــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة. ليــس لهــذا التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 1 أي 

تأثيــر علــى المجموعــة نظــًرا ألن المجموعــة هــي جهــة حاليــة إلعــداد المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيمــا يلــي المعاييــر الجديــدة والمعدلــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة إال أنهــا لــم تســر بعــد حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة. تعتــزم المجموعــة تطبيــق 

هــذه المعاييــر متــى أمكــن ذلــك عنــد ســريانها.

المعيار الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية – التصنيف والقياس  
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي يوليــو 2014 اإلصــدار األخيــر مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 الــذي يعكــس كافــة مراحــل مشــروع األدوات الماليــة ويحــل محــل معيــار 
المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة: التحقــق والقيــاس وكافــة اإلصــدارات الســابقة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. يقــدم المعيــار متطلبــات جديــدة للتصنيــف والقيــاس وانخفــاض القيمــة 
ومحاســبة التغطيــة. يســري المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018  مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. ويجــب تطبيــق المعيــار بأثــر رجعــي 
ولكــن ليســت معلومــات المقارنــة إلزاميــة. ويســمح بالتطبيــق المبكــر لإلصــدارات الســابقة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 )2009 و2010 و2013( إذا كان تاريــخ التطبيــق المبدئــي قبــل 
1 فبرايــر 2015. ســيكون لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 تأثيــر علــى تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة للمجموعــة ولكــن ليــس لــه تأثيــر علــى تصنيــف وقيــاس المطلوبــات 

الماليــة للمجموعــة.

المعيار الدولي للتقارير المالية 15 اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء  
تــم إصــدار المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 فــي مايــو 2014 ويقــدم نموذجــا جديــدا مكونــا مــن خمــس خطــوات ينطبــق علــى اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــاء. وبموجــب هــذا 
المعيــار تتحقــق اإليــرادات بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع الشــركة أن يكــون لهــا أحقيــة فيــه مقابــل تحويــل البضائــع أو الخدمــات إلــى العميــل. وتقــدم المبــادئ الــواردة فــي المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة 15 طريقــة أكثــر منهجيــة لقيــاس وتحقــق اإليــرادات. ينطبــق معيــار اإليــرادات الجديــد علــى كافــة الشــركات ويحــل محــل كافــة متطلبــات تحقــق اإليــرادات الحاليــة بموجــب 
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. ويلــزم إمــا التطبيــق الكامــل أو المعــدل بأثــر رجعــي للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2017 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. تعمــل المجموعــة 

حاليــا علــى تقييــم تأثيــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 15 وتعتــزم تطبيــق المعيــار الجديــد فــي تاريــخ الســريان المطلــوب.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي 38: توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء
توضــح التعديــات أســاس معيــار المحاســبة الدولــي 16 ومعيــار المحاســبة الدولــي 38 الــذي يشــير إلــى أن اإليرادات تعكــس نمط المزايــا االقتصادية الناتجة من تشــغيل األعمال )التــي يمثل األصل 
جــزءا منهــا( بــدال مــن المزايــا االقتصاديــة المســتهلكة مــن خــال اســتخدام األصــل. نتيجــة لذلــك، ال يمكــن اســتخدام طريقــة تعتمــد علــى اإليــرادات الســتهاك العقــار واآلالت والمعــدات؛ وال يجــوز 
اســتخدامها إال فــي ظــروف محــدودة للغايــة إلطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة. وتســري التعديــات بأثــر مســتقبلي علــى الفترات الســنوية التي تبدأ فــي أو بعد 1 ينايــر 2016 مع الســماح بالتطبيق 
المبكــر. ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى المجموعــة فــي ضــوء عــدم اســتخدام المجموعــة لطريقــة تعتمــد علــى اإليــرادات فــي اســتهاك موجوداتهــا غيــر المتداولــة.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
معايير صادرة ولكن لم تسر بعد )تتمة(

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 27: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المستقلة
تتيــح هــذه التعديــات للشــركات اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي المحاســبة عــن االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة وشــركات المحاصــة والشــركات الزميلــة فــي بياناتهــا الماليــة المســتقلة. 
إن الشــركات التــي تطبــق بالفعــل المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وتختــار االنتقــال الســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي بياناتهــا الماليــة المســتقلة ســوف يكــون عليهــا تطبيــق ذلــك التغييــر بأثــر 
رجعــي. وبالنســبة للشــركات التــي تقــوم بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة وتختاراســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي بياناتهــا الماليــة المســتقلة، فينبغــي عليهــا تطبيــق هــذه 
الطريقــة اعتبــارا مــن تاريــخ االنتقــال لتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. تســري هــذه التعديــات علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2016 مــع الســماح بالتطبيــق 

المبكــر لهــا. لــن يكــون لهــذه التعديــات أي تأثيــر علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.

دورة التحسينات السنوية 2012-2010
تسري هذه التحسينات اعتباًرا من 1 يوليو 2014 وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المجموعة. وهي تتضمن:

المعيار الدولي للتقارير المالية 3 دمج األعمال
يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بأثــر مســتقبلي ويوضــح أن كافــة ترتيبــات المقابــل المحتمــل المصنفــة كمطلوبــات )أو موجــودات( ناتجــة مــن دمــج األعمــال يجــب أن يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال األربــاح أو الخســائر ســواء كانــت ضمــن أو لــم تكــن ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 )أو معيــار المحاســبة الدولــي 39 ، متــى كان ذلــك مناســباً(. 

المعيار الدولي للتقارير المالية 8 قطاعات التشغيل
يتم تطبيق التعديات بأثر رجعي وتوضح ما يلي:

يجــب علــى المنشــأة اإلفصــاح عــن األحــكام التــي وضعتهــا اإلدارة عنــد تطبيــق معاييــر التجميــع فــي الفقــرة 12 مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 8، بمــا فــي ذلــك وصــف مختصــر   •
ــة«. ــت قطاعــات »متماثل ــا إذا كان ــم م ــي تقيي ــي الهوامــش( المســتخدمة ف ــال، المبيعــات وإجمال ــى ســبيل المث ــة )عل ــم تجميعهــا والخصائــص االقتصادي ــي ت لقطاعــات التشــغيل الت

ينبغي اإلفصاح عن مطابقة موجودات القطاع بإجمالي الموجودات فقط إذا تم رفع تقرير حول المطابقة إلى  رئيس صانعي القرارات التشغيلية، بشكل مماثل لإلفصاحات الازمة لمطلوبات القطاع.  •
معيار المحاسبة الدولي 16 عقار وآالت ومعدات ومعيار المحاسبة الدولي 38 الموجودات غير الملموسة 

يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بأثــر رجعــي ويوضــح فــي معيــار المحاســبة الدولــي 16 ومعيــار المحاســبة الدولــي 38 أنــه يجــوز إعــادة تقييــم األصــل بالرجــوع إلــى البيانــات 
المعروضــة حــول اإلجمالــي أو صافــي القيمــة الدفتريــة. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإن االســتهاك المتراكــم أو اإلطفــاء يمثــل الفــرق بيــن المبالــغ اإلجماليــة والقيمــة الدفتريــة لألصــل. 

معيار المحاسبة الدولي 24 إفصاحات الطرف ذي عالقة 
يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بأثــر رجعــي ويوضــح أن المنشــأة اإلداريــة )منشــأة تقــدم خدمــات موظفــي اإلدارة العليــا( تمثــل طرفــاً ذي عاقــة يخضــع إلفصاحــات األطــراف ذات 

العاقــة. إضافــةً إلــى ذلــك، فإنــه يتعيــن علــى المنشــأة التــي تســتخدم شــركات إدارة اإلفصــاح عــن المصروفــات المتكبــدة لخدمــات اإلدارة.

دورة التحسينات السنوية 2013-2011
تسري هذه التحسينات اعتباًرا من 1 يوليو 2014 وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير مادي على المجموعة. وهي تتضمن:

المعيار الدولي للتقارير المالية 3 دمج األعمال
يسري التعديل بأثر مستقبلي ويوضح ما يلي بالنسبة الستثناءات النطاق ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية 3:

•  ال تقع الترتيبات المشتركة وليس شركات المحاصة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية 3
•  يسري االستثناء من النطاق فقط على المحاسبة في البيانات المالية عن الترتيب المشترك نفسه.

المعيار الدولي للتقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة
يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بأثــر مســتقبلي ويوضــح أن اســتثناء المحفظــة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 13 يمكــن تطبيقــه ليــس علــى الموجــودات الماليــة والمطلوبــات 
الماليــة فقــط، ولكــن يتــم تطبيقــه أيضــاً علــى العقــود األخــرى ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 )أو معيــار المحاســبة الدولــي 39، متــى كان ذلــك مناســباً(.

ســوف يتــم إدراج اإلفصاحــات اإلضافيــة فــي البيانــات الماليــة عندمــا تصبــح هــذه المعاييــر والتنقيحــات والتعديــات ســارية المفعــول. ومــع ذلــك، ال تتوقــع المجموعــة أن يكــون 
لتطبيــق التعديــات تأثيــر مــادي علــى مركزهــا أو ادائهــا المالــي.

أساس التجميع 
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة البيانــات الماليــة للشــركة االم وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــا معـًـا بـــ »المجموعــة«( كمــا فــي 30 أبريــل 2015. تتحقــق الســيطرة عندمــا 
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أو يكــون لهــا حقــوق فــي عائــدات متغيــرة مــن مشــاركتها فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ويكــون لديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العائــدات مــن 

خــال ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. وبصــورة محــددة، تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط عندمــا يكــون لــدى المجموعــة:
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

أساس التجميع )تتمة(

• السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة الخاصة بالشركة المستثمر فيها(؛
• التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و

• القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.
عندما تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في اعتبارها كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم 

مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك:

• الترتيب التعاقدي القائم مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها؛
• الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛

• حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فــي حالــة إذا كانــت المعلومــات والظــروف تشــير إلــى وجــود تغيــرات فــي عامــل واحــد أو أكثــر مــن العوامــل الثاثــة للســيطرة. 
يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة ويتوقــف التجميــع عندمــا تفقــد المجموعــة ســيطرتها علــى الشــركة التابعــة. ويتــم إدراج الموجــودات 
والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالشــركة التابعــة التــي تــم حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى اعتبــارا مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة 

حتــى تاريــخ توقــف ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة. 

تتعلــق األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود اإليــرادات الشــاملة األخــرى بمســاهمي الشــركة األم للمجموعــة والحصــص غيــر المســيطرة حتــى إن أدى ذلــك إلــى رصيــد عجــز فــي الحصــص 
غيــر المســيطرة. ويتــم إجــراء تعديــات عنــد الضــرورة علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى السياســات المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. ويتــم اســتبعاد كافــة 
الموجــودات والمطلوبــات فيمــا بيــن شــركات المجموعــة وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــات فيمــا بيــن أعضــاء المجموعــة بالكامــل عنــد التجميــع.

 
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة، دون فقد السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 

إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة، فإنهــا تســتبعد الموجــودات ذات الصلــة )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( والمطلوبــات والحصــص غيــر المســيطرة والبنــود األخــرى 
لحقــوق الملكيــة بينمــا يتــم تحقــق أي ربــح أو خســارة ناتجــة فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم تحقــق أي اســتثمار محتفــظ بــه وفقـًـا للقيمــة العادلــة. 

إن البيانات المالية المجمعة تتضمن الشركات التابعة التالية:

بلد التأسيس النشاط األساسياسم الشركة التابعة
الملكية القانونية الخاصة بالمجموعة

كما في 30 أبريل
20152014

)BPIC( )99%99الكويتتصنيع وتجارة مواد التغليفشركة بوبيان للصناعات الباستيكية ش.م.ك. )مقفلة%
) MNMT (.100%100سلطنة عمانتصنيع وتجارة األنابيب الباستيكية*   شركة منى نور للصناعة والتجارة ذ.م.م%

)JIPC( .60%100المملكة العربية السعوديةتصنيع وتجارة مواد التغليف** شركة الجبيل المتكاملة للتغليف ذ.م.م%
)MNPI( 100%100سلطنة عمانتصنيع وتجارة األنابيب الباستيكية*   شركة منى نور للصناعات الباستيكية ذ.م.م%

)”MN - S“( )100%100سلطنة عمانتصنيع وتجارة األنابيب الباستيكية*   شركة منى نور ذ.م.م. )صالة%

*    محتفظ بنسبة %20 من خال شركة بوبيان للصناعات الباستيكية ش.م.ك. 
**  محتفظ بنسبة %40 من خال شركة بوبيان للصناعات الباستيكية ش.م.ك.

بدأت شركة منى نور ذ.م.م. )صالة( عملياتها في السنة الحالية وبالتالي لم يتم إدراج نتائجها في البيانات المالية المجمعة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
دمج األعمال والشهرة

يتــم المحاســبة عــن دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة الحيــازة المحاســبية. تقــاس تكلفــة الحيــازة وفقــاً لمجمــوع المقابــل المحــول، ويقــاس بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة وقيمــة أي حصــص غيــر 
مســيطرة فــي الشــركة المشــتراة. بالنســبة لــكل عمليــة دمــج أعمــال، يقــوم المشــتري بقيــاس الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة المشــتراة إمــا بالقيمــة العادلــة أو بنســبة الحصــة فــي صافــي 

قيمــة الموجــودات المحــددة للشــركة المشــتراة. تــدرج تكاليــف الحيــازة المتكبــدة فــي المصروفــات العموميــة واإلداريــة.

عندمــا تقــوم المجموعــة بحيــازة أعمــال، تقــوم بتقييــم الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المقــدرة لغــرض التحديــد والتصنيــف المناســب وفقــاً للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة 
والشــروط ذات الصلــة كمــا فــي تاريــخ الحيــازة. يتضمــن هــذا الفصــل بيــن المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود الرئيســية مــن قبــل الشــركة المشــتراة.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
دمج األعمال والشهرة )تتمة(

عنــد تحقيــق دمــج األعمــال علــى مراحــل، فــإن القيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة لحصــة ملكيــة المشــتري المحتفــظ بهــا ســابقاً فــي الشــركة المشــتراة يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة كمــا فــي 
تاريــخ الحيــازة وتــدرج أي أربــاح أو خســائر ناتجــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

إن أي مقابــل محتمــل يتــم تحويلــه مــن قبــل المشــتري ســوف يتــم إدراجــه بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة. إن المقابــل المحتمــل المصنــف كأصــل أو التــزام والــذي يمثــل أداة ماليــة ويقــع 
ضمــن معيــار المحاســبة الدولــي 39 األدوات الماليــة: التحقــق والقيــاس، يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة إمــا فــي بيــان الدخــل المجمــع أو كتغيــر فــي اإليــرادات 
الشــاملة األخــرى. وبالنســبة للحــاالت التــي ال يقــع فيهــا المقابــل المحتمــل ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 39، يتــم قياســه وفقــاً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي المناســب. وبالنســبة للمقابــل 

المحتمــل المصنــف كحقــوق ملكيــة فــا يعــاد قياســها ويتــم المحاســبة عــن التســوية الاحقــة ضمــن حقــوق الملكيــة. 

ــددة  ــة الموجــودات المح ــي قيم ــابقا عــن صاف ــا س ــظ به ــد محتف ــر المســيطرة واي فوائ ــق للحصــص غي ــغ المحق ــل المحــول والمبل ــادة المقاب ــل زي ــي تمث ــة الت ــاً بالتكلف ــاس الشــهرة مبدئي ــم قي يت
والمطلوبــات المقــدرة. اذا كانــت القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات التــي تــم حيازتهــا تتجــاوز اجمالــي المقابــل المحــول، تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــدى صحــة تحديــد الموجــودات التــي تــم 
حيازتهــا والمطلوبــات المقــدرة ومراجعــة االجــراءات المســتخدمة لتقييــم المبالــغ التــي ســيتم تســجيلها فــي تاريــخ الحيــازة. إذا أدت اعــادة التقييــم الــى زيــادة فــي القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات 

التــي تــم حيازتهــا عــن اجمالــي المقابــل المحــول، يتحقــق الربــح فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

بعــد التســجيل المبدئــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــاً أي خســائر متراكمــة مــن انخفــاض القيمــة. لغــرض اختبــار انخفــاض القيمــة، يتــم توزيــع الشــهرة المكتســبة فــي دمــج األعمــال، مــن 
تاريــخ الحيــازة، إلــى كل وحــدة مــن وحــدات المجموعــة إلنتــاج النقــد التــي مــن المتوقــع أن تســتفيد مــن دمــج األعمــال بصــرف النظــر عــن تخصيــص الموجــودات أو المطلوبــات األخــرى للشــركة 

المشــتراة إلــى هــذه الوحــدات.
 

عندمــا تشــكل الشــهرة جــزءا مــن وحــدة إنتــاج النقــد ويتــم اســتبعاد جــزء مــن العمليــات بداخــل الوحــدة، يتــم إدراج الشــهرة المرتبطــة بالعمليــات المســتبعدة فــي القيمــة الدفتريــة للعمليــات عنــد تحديــد 
الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن البيــع. يتــم قيــاس الشــهرة المســتبعدة فــي هــذه الحالــة علــى أســاس القيــم النســبية للعمليــة المســتبعدة والجــزء المحتفــظ بــه مــن وحــدة إنتــاج النقــد.

تحقق اإليرادات 
تتحقــق اإليــرادات إلــى الحــد الــذي يكــون عنــده تدفــق المنافــع االقتصاديــة إلــى المجموعــة أمــراً محتمــاً ويمكــن قيــاس مبلــغ اإليــرادات بصــورة موثــوق منهــا بصــرف النظــر عــن موعــد الســداد. 
يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق. تقــوم المجموعــة بتقييــم ترتيبــات إيراداتهــا لتحديــد مــا إذا كانــت تعمــل عــن نفســها كشــركة أساســية أو وكيــل. انتهــت المجموعــة 

إلــى أنهــا تعمــل كشــركة أساســية فــي كافــة ترتيبــات اإليــرادات. يتــم تطبيــق معاييــر التحقــق المحــددة التاليــة قبــل تحقــق اإليــرادات:

بيع البضاعة
تتحقق اإليرادات من بيع البضاعة عندما تنتقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية البضاعة إلى المشتري ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها. 

إيرادات الفوائد
تتحقق إيرادات الفوائد على أساس نسبي زمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

إيرادات توزيعات أرباح
تتحقق إيرادات توزيعات أرباح األسهم عندما يثبت الحق في استام الدفعات.

الضرائب
الزكاة 

يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة %1 من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم وفقاً لقرار وزارة المالية رقم 58 لسنة 2007.

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحتســب الشــركة األم حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بنســبة %1 وفقــاً لطريقــة االحتســاب المعدلــة وفقــاً لقــرار مجلــس إدارة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي الــذي ينــص علــى أن اإليــرادات 

مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة والمحــول إلــى االحتياطــي القانونــي يجــب اقتطاعهــا مــن ربــح الســنة عنــد تحديــد الحصة. 

ضريبة دعم العمالة الوطنية 
تحتســب الشــركة األم ضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة وفقــاً للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 وقــرار وزيــر الماليــة رقــم 24 لســنة 2006 بواقــع %2.5 مــن ربــح الفتــرة الخاضــع للضريبــة. وفقــاً 

للقانــون، تــم اقتطــاع اإليــرادات مــن الشــركات الزميلــة والتابعــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة مــن الشــركات المدرجــة التــي تخضــع لضريبــة دعــم العمالــة الوطنيــة مــن ربــح الســنة. 
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ضريبة الشركات التابعة الخارجية
يتــم احتســاب ضريبــة الشــركات التابعــة الخارجيــة علــى أســاس معــدالت الضرائــب المطبقــة ووفقــاً للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات الســارية فــي البلــدان التــي تعمــل فيهــا هــذه الشــركات التابعــة. 
تــدرج ضريبــة الدخــل علــى الربــح الخاضــع للضريبــة كمصروفــات فــي الفتــرة التــي تتحقــق فيهــا األربــاح وفقــا للوائــح الماليــة المعمــول بهــا فــي البلــدان المعنيــة التــي تعمــل فيهــا المجموعــة. 
تتحقــق موجــودات الضريبــة المؤجلــة عــن الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم ، وترحــل اإلعفــاءات والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة، إلــى الحــد الــذي تتوفــر فيــه األربــاح المســتقبلية الخاضعــة 
للضريبــة لاســتفادة مــن تلــك اإلعفــاءات. تــدرج مطلوبــات الضريبــة المؤجلــة بمــا يعكــس فــروق الضرائــب المؤقتــة. تتحــدد موجــودات ومطلوبــات الضريبــة المؤجلــة باســتخدام معــدالت الضريبــة 

والقوانيــن المطبقــة بتاريــخ التقاريــر الماليــة. 

الموجودات المالية 
التحقق المبدئي والقياس 

تصنــف الموجــودات الماليــة ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي 39 كاســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل أو اســتثمارات متاحــة للبيــع أو مدينــون أو مشــتقات مصنفــة 
كأدوات تغطيــة فــي تغطيــة فعالــة، متــى كان ذلــك مناســباً. تحــدد المجموعــة تصنيــف موجوداتهــا الماليــة عنــد التحقــق المبدئــي. 

تدرج كافة الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة. 
إن جميــع المشــتريات والمبيعــات »بالطريقــة االعتياديــة » للموجــودات الماليــة يتــم تســجيلها علــى أســاس تاريــخ التســوية، أي تاريــخ اســتام األصــل مــن أو تســليمه إلــى الطــرف المقابــل. يتــم 
إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة بيــن تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ التســوية فــي بيــان الدخــل المجمــع أو فــي بيــان الدخــل الشــامل المجمــع مــن خــال التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة وفقــاً 
للسياســة المعمــول بهــا لــألداة ذات الصلــة. إن المشــتريات أو المبيعــات بالطريقــة االعتياديــة هــي مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم األصــل ضمــن اإلطــار الزمنــي 

المحــدد عمومــاً مــن خــال اللوائــح أو األعــراف الســائدة فــي الســوق. 
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة »النقد والنقد المعادل« و »المدينون« »واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل« و »واالستثمارات المتاحة للبيع«. 

القياس الالحق
يعتمد القياس الاحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي:

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل
تشــمل االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة االســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بالقيمــة العادلــة مــع إدراج صافــي التغيــرات فــي 

القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع.

تدرج االستثمارات المصنفة عند التحقق المبدئي بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل في تاريخ تحققها المبدئي ويكون ذلك فقط إذا استوفت المعايير بموجب معيار المحاسبة الدولي 39.

تقــوم المجموعــة بتقييــم االســتثمارات المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة، بخــاف المشــتقات، لتحديــد مــا إذا كانــت ال تــزال هنــاك نيــة لبيــع موجوداتهــا الماليــة المتاحــة للبيــع علــى المــدى القريــب. إذا لــم 
تســتطع المجموعــة، وذلــك فــي حــاالت نــادرة، المتاجــرة بهــذه االســتثمارات نتيجــة للســوق غيــر النشــطة والتغيــر بصــورة جوهريــة فــي نيــة اإلدارة لبيعهــا فــي المســتقبل القريــب، يجــوز للمجموعــة 
أن تختــار إعــادة تصنيــف هــذه االســتثمارات. تعتمــد إعــادة التصنيــف إلــى قــروض ومدينيــن أو اســتثمارات متاحــة للبيــع أو محتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق علــى طبيعــة األصــل. إن هــذا التقييــم ليــس 

لــه تأثيــر علــى أي اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل باســتخدام خيــار القيمــة العادلــة عنــد التصنيــف، ال يمكــن إعــادة تصنيــف هــذه األدوات بعــد التســجيل المبدئــي.

تتــم المحاســبة عــن المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود الرئيســية كمشــتقات منفصلــة ويتــم تســجيلها بالقيمــة العادلــة عندمــا ال ترتبــط ســماتها االقتصاديــة ومخاطرهــا بتلــك للعقــود الرئيســية وال يتــم 
االحتفــاظ بالعقــود الرئيســية كمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة أو تصنيفهــا وفقــاً للقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل. يتــم قيــاس المشــتقات المتضمنــة بالقيمــة العادلــة مــع إدراج تغيــرات القيمــة 

العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع. يتــم إجــراء إعــادة التقييــم فقــط فــي حالــة وجــود تغيــر فــي شــروط العقــد التــي تقــوم بشــكل جوهــري بتعديــل التدفقــات النقديــة التــي قــد تكــون مطلوبــة.

استثمارات متاحة للبيع
تتضمــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع األســهم. إن االســتثمارات فــي األســهم المصنفــة كمتاحــة للبيــع هــي تلــك االســتثمارات التــي لــم تصنــف علــى أنــه محتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة أو بالقيمــة 

العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل. 

بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم قيــاس االســتثمارات المتاحــة للبيــع الحقــاً بالقيمــة العادلــة مــع إدراج األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة كإيــرادات شــاملة أخــرى حتــى يتــم عــدم تحقــق االســتثمار حيــث 
يتــم فــي ذلــك الوقــت إدراج األربــاح أو الخســائر المتراكمــة فــي بيــان الدخــل المجمــع أو يتحــدد انخفــاض قيمــة ذلــك االســتثمار حيــث يتــم فــي ذلــك الوقــت إعــادة تصنيــف الخســائر المتراكمــة 
إلــى بيــان الدخــل المجمــع. إن االســتثمارات المتاحــة للبيــع التــي يتعــذر قيــاس قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق فيهــا يتــم إدراجهــا بالتكلفــة ناقصــاً خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. يتــم تســجيل 

الفائــدة المكتســبة أثنــاء االحتفــاظ باالســتثمارات المتاحــة للبيــع كإيــرادات فوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. 
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
الموجودات المالية )تتمة(

القياس الالحق )تتمة(
استثمارات متاحة للبيع )تتمة(

تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت مــا زالــت هنــاك قــدرة ونيــة لبيــع اســتثماراتها المتاحــة للبيــع علــى المــدى القريــب. إذا لــم تســتطع المجموعــة المتاجــرة بهــذه االســتثمارات نتيجــة للســوق غيــر 
النشــطة وتغيــر نيــة اإلدارة بصــورة جوهريــة لبيعهــا فــي المســتقبل القريــب، يمكــن للمجموعــة أن تختــار إعــادة تصنيــف هــذه االســتثمارات فــي الظــروف النــادرة. تكــون إعــادة التصنيــف إلــى 
قــروض ومدينيــن مســموًحا بهــا عندمــا تفــي االســتثمارات بتعريــف القــروض والمدينيــن أو هنــاك نيــة وقــدرة لاحتفــاظ بهــذه الموجــودات فــي المســتقبل القريــب أو حتــى االســتحقاق. يتــم الســماح 

بإعــادة التصنيــف إلــى فئــة »المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق« فقــط عندمــا يكــون لــدى الشــركة القــدرة والنيــة علــى االحتفــاظ باألصــل المالــي.

بالنســبة لألصــل المالــي المعــاد تصنيفــه مــن فئــة المتاحــة للبيــع، فــإن القيمــة العادلــة للمبالــغ المدرجــة كمــا فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف تصبــح تكلفتــه المطفــأة الجديــدة وأي أربــاح أو خســائر 
ســابقة مــن هــذا األصــل تــم إدراجهــا ضمــن حقــوق الملكيــة يتــم إطفاؤهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع علــى مــدى العمــر المتبقــي لاســتثمار باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي. كمــا يتــم أيضــاً إطفــاء 
أي فــرق بيــن التكلفــة المطفــأة الجديــدة ومبلــغ االســتحقاق علــى مــدى العمــر المتبقــي لألصــل باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. إذا تــم الحقــاً تحديــد أن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه، فــان 

المبلــغ المســجل فــي حقــوق الملكيــة يتــم إعــادة تصنيفــه إلــى بيــان الدخــل المجمــع. 
 

مدينون 
يدرج المدينون بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصاً المخصص لقاء أي مبالغ مشكوك في تحصيلها. يتم تقدير المبالغ المشكوك في تحصيلها عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل أمراً غير محتمل . تشطب 

الديون المعدومة عند تكبدها.

عدم تحقق الموجودات المالية
يتم عدم تحقق األصل المالي )أو ما ينطبق عليه جزًءا من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( عندما:

•  تنتهي الحقوق في استام التدفقات النقدية من هذا األصل ، أو
•  عندمــا تحتفــظ المجموعــة بالحــق فــي اســتام التدفقــات النقديــة مــن هــذا األصــل ولكــن تتحمــل التزاًمــا بدفــع التدفقــات بالكامــل دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخــر بموجــب ترتيــب 

»القبــض والدفــع«،
ــوم  ــا الهامــة لألصــل أو )ب( ال تق ــة المخاطــر والمزاي ــل كاف ــوم المجموعــة بتحوي ــة مــن األصــل وإمــا )أ( أن تق ــات النقدي ــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتام التدفق •  أو تق

ــى األصــل.  ــا الهامــة لألصــل ولكــن فقــدت الســيطرة عل ــة المخاطــر والمزاي ــاظ بكاف المجموعــة بتحويــل أو االحتف

عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل حقوقهــا فــي اســتام التدفقــات النقديــة أو الدخــول فــي ترتيبــات القبــض والدفــع ولــم تقــم بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة المخاطــر والمزايــا الهامــة لألصــل أو لــم تفقــد 
الســيطرة علــى األصــل، يتــم تســجيل األصــل بمقــدار اســتمرار المجموعــة فــي المشــاركة فــي األصــل. فــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة أيضــاَ بتســجيل االلتــزام ذي الصلــة. ويتــم قيــاس األصــل 

المحــول وااللتــزام المرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة.

يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل أو الحد األقصى للمقابل المستلم الذي قد ينبغي على المجموعة سداده أيهما أقل.

عندمــا يأخــذ اســتمرار المشــاركة شــكل خيــارات مكتتبــة و/ أو مشــتراة )بمــا فــي ذلــك خيــار التســوية النقديــة أو مخصــص مماثــل( علــى الموجــودات المحولــة، فــإن مقــدار اســتمرار المجموعــة فــي 
المشــاركة هــو قيمــة الموجــودات المحولــة التــي يجــوز للمجموعــة إعــادة شــرائها، وذلــك باســتثناء إذا كان الخيــار خيــار بيــع مكتــوب )بمــا فــي ذلــك خيــار التســوية النقديــة أو مخصــص مماثــل( 

عــن أصــل يتــم قياســه وفقــاً للقيمــة العادلــة، ويقتصــر مــدى اســتمرار المجموعــة فــي المشــاركة علــى القيمــة العادلــة لألصــل المحــول أو ســعر ممارســة الخيــار، أيهمــا أقــل.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
ــا محــددًا أو مجموعــة موجــودات قــد انخفضــت قيمتهــا. تنخفــض  تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقاريــر ماليــة بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن أصــًا ماليً
قيمــة األصــل أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة فقــط إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة نتيجــة وقــوع حــدث أو أحــداث بعــد التحقــق المبدئــي لألصــل )»حــدث خســارة« 
متكبــدة( وأن يكــون لحــدث الخســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة  لألصــل المالــي أو مجموعــة الموجــودات الماليــة والــذي يمكــن تقديــره بصــورة موثــوق منهــا. قــد يتضمــن 
الدليــل علــى انخفــاض القيمــة مؤشــرات علــى مواجهــة المقتــرض أو مجموعــة المقترضيــن لصعوبــة ماليــة كبيــرة، أو تأخيــر فــي ســداد الفوائــد أو الدفعــات األصليــة أو احتمــال إشــهار إفاســهم 
أو الترتيبــات الماليــة األخــرى وعندمــا تشــير البيانــات الملحوظــة إلــى أن هنــاك انخفاًضــا يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مثــل التغيــرات فــي المتأخــرات أو الظــروف 

االقتصاديــة المرتبطــة بالتأخيــرات. 

االستثمارات المتاحة للبيع 
بالنسبة لاستثمارات المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن استثماًرا أو مجموعة استثمارات قد تعرضت لانخفاض في القيمة. 

بالنسبة لاستثمارات في أسهم المصنفة كمتاحة للبيع، يمكن أن يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة لاستثمار دون تكلفته. يتم تقييم االنخفاض 
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إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
الموجودات المالية )تتمة(

االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(
»الكبيــر« مقابــل التكلفــة األصليــة لاســتثمار و>المتواصــل< مقابــل الفتــرة التــي تنخفــض فيهــا القيمــة العادلــة دون التكلفــة األصليــة. وإذا مــا توفــر أي دليــل علــى انخفــاض القيمــة، يتــم شــطب 
الخســائر المتراكمــة - المقاســة بالفــرق بيــن تكلفــة الحيــازة والقيمــة العادلــة الحاليــة، ناقصــا أيــة خســائر مــن انخفــاض قيمــة هــذا األصــل المالــي مدرجــة ســابقاً فــي بيــان الدخــل الشــامل المجمــع-  

مــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى مــع إدراجهــا ضمــن بيــان الدخــل المجمــع للســنة. 
إن خسائر انخفاض القيمة من االستثمارات في أسهم ال يتم عكسها من خال بيان الدخل المجمع، وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد انخفاض القيمة مباشرةً في اإليرادات الشاملة األخرى.

بالنســبة ألدوات الديــن المصنفــة كمتاحــة للبيــع، يتــم تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة اســتناداً إلــى نفــس المعاييــر المســتخدمة لاســتثمارات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة. ومــع ذلــك، فــإن المبلــغ المســجل 
النخفــاض القيمــة يمثــل الخســائر المتراكمــة الــذي تــم قياســه بالفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة الحاليــة، ناقصــاً خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقاً ضمــن بيــان الدخــل المجمــع للســنة. 

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
ــى وجــود انخفــاض جوهــري فــي قيمــة  ــل موضوعــي عل ــاك دلي ــد مــا إذا كان هن ــة لتحدي ــم بصــورة فردي ــوم المجموعــة أوالً بالتقيي ــأة، تق ــة المطف ــة المدرجــة بالتكلف بالنســبة للموجــودات المالي
الموجــودات الماليــة بشــكل منفــرد، أو بصــورة مجمعــة بالنســبة للموجــودات الماليــة غيــر الجوهريــة. إذا قــررت المجموعــة انــه ال يوجــد دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض بالنســبة لألصــل 
المالــي الــذي تــم تقييمــه بشــكل منفــرد، ســواء كان جوهريــاً أو ال، فــان المجموعــة تــدرج األصــل المالــي ضمــن مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة التــي لهــا ســمات مخاطــر ائتمــان مماثلــة وتقــوم 
بتقييمهــا بشــكل مجمــع لتحديــد انخفــاض القيمــة. وبالنســبة للموجــودات الماليــة التــي تــم تقييمهــا بشــكل منفــرد لتحديــد انخفــاض القيمــة ووجــد أن هنــاك خســارة انخفــاض فــي القيمــة أو ال تــزال 

تحقــق خســائر انخفــاض القيمــة فهــي ال تــدرج ضمــن التقييــم المجمــع لتحديــد انخفــاض القيمــة.

إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود خســارة انخفــاض القيمــة، فــان قيمــة الخســارة يتــم قياســها بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل المــادي والقيمــة الحاليــة للتدفقــات الماليــة المســتقبلية 
المقــدرة )باســتثناء الخســائر االئتمانيــة المســتقبلية المتوقعــة التــي لــم يتــم تكبدهــا بعــد(. يتــم خصــم القيمــة الحاليــة للتدفقــات الماليــة المســتقبلية المقــدرة بمعــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لاســتثمارات. 

إذا كان القــرض يحمــل معــدل فائــدة متغيــر، فــإن معــدل الخصــم لقيــاس أي خســارة مــن انخفــاض القيمــة هــو معــدل الفائــدة الفعلــي الحالــي.

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال اســتخدام حســاب المخصــص ويتــم تســجيل قيمــة الخســارة فــي بيــان الدخــل المجمــع. ويســتمر اســتحقاق إيــرادات الفائــدة عنــد تخفيــض القيمــة الدفتريــة 
وتســتحق باســتخدام معــدل الفائــدة المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية لغــرض قيــاس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم تســجيل إيــرادات الفوائــد فــي بيــان الدخــل المجمــع. يتــم شــطب 
القــروض مــع المخصــص المرتبــط بهــا عنــد عــدم وجــود احتمــال واقعــي الســتردادها فــي المســتقبل مــع تحقــق كافــة الضمانــات أو تحويلهــا إلــى المجموعــة. فــي حالــة زيــادة أو نقــص المبلــغ المقــدر 
لخســارة االنخفــاض فــي القيمــة، فــي ســنة الحقــة، بســبب حــدث وقــع بعــد تســجيل انخفــاض القيمــة، فإنــه يتــم زيــادة أو تخفيــض خســارة انخفــاض القيمــة المســجلة ســابقاً وذلــك مــن خــال تعديــل 

حســاب المخصــص. إذا تــم اســترداد المشــطوب فــي المســتقبل، يتــم إضافــة المبلــغ المســترد إلــى إيــرادات أخــرى فــي بيــان الدخــل المجمــع.

المطلوبات المالية
التحقق المبدئي والقياس 

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 كـــ »مطلوبــات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل أو قــروض وســلف أو كمشــتقات مصنفــة كأدوات 
تغطيــة فــي تغطيــة فعالــة، متــى كان ذلــك مناســباً. تحــدد المجموعــة تصنيــف مطلوباتهــا الماليــة عنــد التحقــق المبدئــي. 

تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلف، زائدًا تكاليف المعاملة المتعلقة بها مباشرةً.

القياس الالحق
إن قياس المطلوبات المالية يعتمد على تصنيفها كالتالي:

قروض محددة األجل
تدرج القروض محددة األجل بمبالغها األساسية. يتم تحميل الفائدة كمصروفات عند استحقاقها مع إدراج المبالغ غير المدفوعة في »دائنون ومصروفات مستحقة«.

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة كمطلوبــات أو حقــوق ملكيــة وفقــاً لجوهــر الترتيبــات التعاقديــة. يتــم مقاصــة األدوات الماليــة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حــق قانونــي ملــزم 
بإجــراء المقاصــة علــى المبالــغ المســجلة وتنــوي المجموعــة الســداد علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق الموجــودات وتســديد االلتزامــات فــي آن واحــد. 

 
دائنو تمويل إسالمي  

يتــم تصنيــف دائنــو التمويــل اإلســامي كدائنــي مرابحــة ودائنــي تــورق. يمثــل دائنــو المرابحــة ودائنــو التــورق المبالــغ المســتحقة علــى أســاس الدفــع المؤجــل لموجــودات تــم 
شــراؤها وفقــاً لترتيبــات مرابحــة. يــدرج دائنــو المرابحــة بإجمالــي المبالــغ الدائنــة، بالصافــي بعــد الربــح المؤجــل المســتحق. يتــم صــرف األربــاح المســتحقة علــى أســاس توزيــع 

نســبي زمنــي يأخــذ فــي االعتبــار معــدل الربــح الخــاص بهــا والرصيــد القائــم. يتــم تصنيــف دائنــي المرابحــة كـــ >مطلوبــات ماليــة<.

دائنون ومصروفات مستحقة 
تسجل المطلوبات للمبالغ التي ستدفع في المستقبل لقاء بضاعة أو خدمات تم تسلمها سواء صدرت بها فواتير من قبل المورد أو لم تصدر.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
المطلوبات المالية )تتمة(

عدم تحقق المطلوبات المالية
ال يتحقق االلتزام المالي عند اإلعفاء من االلتزام بموجب المطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صاحيته. 

عنــد اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة بشــكل كبيــر، أو بتعديــل شــروط االلتــزام المالــي الحالــي بشــكل جوهــري، يتــم معاملــة هــذا التبديــل أو التعديــل كعــدم 
تحقــق لالتــزام األصلــي وتحقــق لالتــزام الجديــد، ويــدرج الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة ذات الصلــة فــي بيــان الدخــل الشــامل المجمــع.

القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألدوات المالية مثل الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة في تاريخ كل ميزانية عمومية. 

تعــرف القيمــة العادلــة بأنهــا الســعر المســتلم مــن بيــع أصــل مــا أو المدفــوع لتســوية التــزام مــا فــي معامــات منتظمــة بيــن أطــراف فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة 
الــى افتــراض تنفيــذ معاملــة بيــع األصــل أو تســوية االلتــزام فــي: 

• السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
•  غياب السوق الرئيسي، ولكن في السوق األكثر ماءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام. 

يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر ماءمة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات المحتمــل ان يســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو االلتــزام، بافتــراض أن المشــاركين 
فــي الســوق ســيعملون لمصلحتهــم االقتصاديــة المثلى. 

يراعــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة مــن خــال االســتخدام االمثــل، أو مــن خــال بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي 
الســوق مــن المحتمــل أن يســتخدم األصــل بأعلــى وأفضــل مســتوى لــه.

تســتخدم المجموعــة أســاليب تقييــم مائمــة للظــروف وبقــدر مــا يتوافــر لهــا مــن بيانــات ومعلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، مــع تحقيــق أقصــى اســتخدام للمدخــات الملحوظــة ذات الصلــة 
والحــد مــن اســتخدام المدخــات غيــر الملحوظــة.

تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس قيمتهــا العادلــة أو االفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة ضمــن الجــدول الهرمــي للقيمــة العادلــة،  والمبيــن الحقــا، اســتناداً إلــى أقــل مســتوى 
مــن المدخــات والــذي يمثــل أهميــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

• المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
• المستوى 2: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخات والذي يمثل تأثيراً جوهريا على قياس القيمة العادلة ملحوًظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

• المستوى 3: أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخات والذي يمثل تأثيًرا جوهريًا على قياس القيمة العادلة ملحوًظا.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما اذا كانت التحويات قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم 

التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقارير مالية. 

النقد والنقد المعادل 
يتكــون النقــد والنقــد المعــادل مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع التــي يســهل تحويلهــا إلــى مبالــغ معروفــة مــن النقــد والتــي لهــا فتــرة اســتحقاق أصليــة مدتهــا ثاثــة 

شــهور أو أقــل وتتعــرض لمخاطــر غيــر ذات أهميــة مــن حيــث التغيــر فــي القيمــة. 

يتكون النقد والنقد المعادل، ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، من النقد واألرصدة لدى البنوك كما هو محدد أعاه، بالصافي بعد الحساب المكشوف القائم لدى البنك.

المقاصة
تتم المقاصة فقط بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء المقاصة على المبالغ 

المسجلة وتتوفر النية للسداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد االلتزامات في آن واحد. 
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية ومحاسبة التغطية
تستخدم المجموعة األدوات المالية إلدارة التعرض للتقلبات في أسعار صرف العمات الجنبية المتعلقة بالقيمة العادلة لبعض االستثمارات المتاحة للبيع.

ألغراض محاسبة التغطية، يتم تصنيف عمليات التغطية لدى المجموعة إلى تغطية القيمة العادلة عند تغطية التعرض للتغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام محقق أو 
التزام شركات غير محقق.

فــي بدايــة عاقــة التغطيــة، تقــوم المجموعــة بإجــراء تحديــد رســمي وتوثيــق لعاقــة التغطيــة التــي تنــوي المجموعــة تطبيــق محاســبة التغطيــة عليهــا وأهــداف إدارة المخاطــر واســتراتيجية تنفيــذ 
التغطيــة عليهــا. يتضمــن التوثيــق تحديــد أداة التغطيــة وبنــد أو معاملــة التغطيــة وطبيعــة المخاطــر التــي يتــم تغطيتهــا وأســلوب المنشــأة فــي تقييــم فعاليــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ألداة التغطيــة 
مــن حيــث مقاصــة التعــرض لمخاطــر التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لبنــد التغطيــة أو التدفقــات النقديــة الخاصــة بمخاطــر التغطيــة. يتــم إجــراء تقييــم رســمي لضمــان التوقــع بــأن تكــون أداة التغطيــة 
فعالــة بدرجــة عاليــة فــي تســوية المخاطــر المحــددة فــي البنــد المغطــى. ويتــم تقييــم عمليــات التغطيــة بشــكل رســمي كل ربــع ســنة. وتعتبــر التغطيــة فعالــة بدرجــة عاليــة إذا كان مــن المتوقــع 

مقاصــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة الخاصــة بالمخاطــر المغطــاة خــال الفتــرة التــي تــم تصنيــف التغطيــة لهــا بنطــاق يتــراوح مــن %80 إلــى 125%. 

يتم المحاسبة عن عمليات التغطية التي تستوفي معايير صارمة حول محاسبة التغطية كما يلي:

عمليات تغطية القيمة العادلة
يتحقق التغير في القيمة العادلة ألداة التغطية في بيان الدخل. ويتم تسجيل التغير في القيمة العادلة للبند المغطى المتعلق بالمخاطرة المغطاة كجزء من القيمة الدفترية للبند 

المغطى وتتحقق أيًضا في بيان الدخل.

يتم إيقاف محاسبة التغطية عند انتهاء أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها أو عندما لم تعد األداة مؤهلة لمحاسبة التغطية.

بضاعة 
تدرج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. إن التكاليف هي تلك المصروفات التي يتم تكبدها حتى يصل كل منتج إلى مكانه وحالته الحاضرة وتتم المحاسبة عنها كما يلي :

تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح -مواد خام 
تكلفة المواد والعمالة المباشرة زائداً المصروفات غير -أعمال قيد التنفيذ وبضاعة تامة الصنع

 المباشرة استناداً إلى المستوى العادي للنشاط 

يستند صافي القيمة الممكن تحقيقها إلى سعر البيع المقدر ناقصاً أي تكاليف إضافية من المتوقع تكبدها حتى إتمام وبيع البضاعة.

استثمار في شركات زميلة
إن الشــركة الزميلــة هــي المنشــأة التــي تمــارس عليهــا الشــركة تأثيــراً ملموســاً. والتأثيــر الملمــوس هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي قــرارات السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا 
ولكــن دون التمتــع بســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات وترتبــط عموًمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بحصــة ملكيــة بنســبة %20 و%50 مــن رأس المــال وتتــم المحاســبة عنهــا 

باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. 

وفقــاً لطريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم تســجيل االســتثمار فــي شــركة زميلــة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع بالتكلفــة زائــداً التغيــرات بعــد الحيــازة فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات 
الشــركة الزميلــة. تــدرج الشــهرة ذات الصلــة بالشــركة الزميلــة فــي القيمــة الدفتريــة لاســتثمار فــي شــركة زميلــة، لذلــك ال يتــم إطفاؤهــا أو اختبارهــا بشــكل منفصــل بغــرض تحديــد انخفــاض 

القيمــة. 
تســجل المجموعــة حصتهــا فــي إجمالــي النتائــج المحققــة للشــركة الزميلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع مــن تاريــخ بدايــة التأثيــر الفعلــي أو الملكيــة الفعليــة حتــى تاريــخ انتهــاء ممارســة التأثيــر أو 
الملكيــة فعليــاً. إن توزيعــات األربــاح المســتلمة مــن الشــركة الزميلــة تخفــض القيمــة الدفتريــة لاســتثمار. كمــا أن التعديــات علــى القيمــة الدفتريــة قــد تكــون ضروريــة لتعكــس التغيــرات فــي حصــة 
المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة نتيجــة للتغيــرات فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى للشــركة الزميلــة التــي لــم يتــم تســجيلها ضمــن بيــان الدخــل المجمــع للشــركة الزميلــة. تقيــد حصــة المجموعــة 

مــن تلــك التغيــرات مباشــرةً ضمــن بيــان الدخــل الشــامل المجمــع.

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة الزميلــة بمــا يزيــد عــن ثاثــة أشــهر مــن فتــرة التقاريــر الماليــة للمجموعــة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء التعديــات لتتماشــى السياســات المحاســبية مــع تلــك 
المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

استثمار في شركات زميلة )تتمة(
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقيق خسارة قيمة إضافية الستثمار المجموعة في شركتها الزميلة. تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي ما إذا 
كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. فإذا ما وجد ذلك الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن 

استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتدرج هذا المبلغ في بيان الدخل المجمع. 

عنــد فقــد التأثيــر الملمــوس علــى الشــركة الزميلــة، تقــوم المجموعــة بقيــاس وإدراج أي اســتثمار متبقــي بقيمتــه العادلــة. يتــم إدراج أي فــروق بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــدان 
التأثيــر الملمــوس والقيمــة العادلــة لاســتثمار المتبقــي والمتحصــات مــن البيــع فــي بيــان الدخــل المجمــع.

إذا كانــت حصــة مســتثمر مــا فــي خســائر شــركة زميلــة تعــادل »حصتــه فــي الشــركة الزميلــة« أو تزيــد عنهــا، فإنــه يتوقــف عــن تســجيل حصتــه فــي الخســائر اإلضافيــة. إن »الحصــة فــي 
شــركة زميلــة« هــي القيمــة الدفتريــة لاســتثمار فــي الشــركة الزميلــة بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية مــع أي فوائــد طويلــة األجــل تشــكل فــي جوهرهــا جــزًءا مــن صافــي اســتثمار 
المســتثمر فــي الشــركة الزميلــة. بعــد أن تنخفــض حصــة المســتثمر إلــى الصفــر، تــدرج الخســائر اإلضافيــة كمخصــص )التــزام( فقــط فــي الحــدود التــي يكــون علــى المســتثمر عندهــا التــزام قانونــي 
أو اســتداللي أو مدفوعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة. إذا حققــت الحقــاً الشــركة الزميلــة أربــاح، يبــدأ المســتثمر فــي تســجيل حصتــه فــي تلــك األربــاح فقــط بعدمــا تعــادل حصتــه فــي األربــاح 

الحصــة فــي الخســائر التــي لــم يتــم تســجيلها.

عقار وآالت ومعدات 
يــدرج العقــار واآلالت والمعــدات بالتكلفــة )باســتثناء االرض والمبانــي واآلالت والمعــدات التــي يتــم اعــادة تقييمهــا الحقــا وفقــا لقيمتهــا الســوقية باســتخدام التقييــم المســتقل( ناقصــاً االســتهاك المتراكــم وأي 

انخفــاض فــي القيمــة. يحتســب االســتهاك بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات كمــا يلــي :

20  سنة *  مباني 
10- 20 سنة او وحدات االنتاج *  آالت ومعدات 

4-5 سنوات*  أثاث ومعدات مكتبية 
5 سنوات*  سيارات 

يحتســـب االســتهاك للعقــار واآلالت والمعـــدات لبعــض الشــركات التابعــة للمجموعــة علــى أســاس طريقــة وحــدات اإلنتــاج اســتناداً إلــى اإلنتــاج المتوقــع علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة للموجودات. 
ال تســتهلك األراضي. 

يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. يتم بعد اإلنجاز تحويل األعمال قيد التنفيذ إلى الفئة المناسبة من العقار واآلالت والمعدات. 
عنــد إعــادة تقييــم أصــل فــإن أي زيــادة فــي القيمــة الدفتريــة نتيجــة إعــادة التقييــم تؤخــذ مباشــرة إلــى بيــان الدخــل المجمــع، باســتثناء كــون الزيــادة الناتجــة عــن إعــادة التقييــم تــرد القيمــة الدفتريــة 
لألصــل إلــى تكلفتــه األصليــة، حيــث تســجل كإيــرادات شــاملة أخــرى، كمــا يتــم تحميــل االنخفــاض الناتــج عــن إعــادة التقييــم مبدئيــاً ومباشــرة علــى أي فائــض إعــادة تقييــم محتفــظ بــه لنفــس 

األصــل ويتــم تســجيل الجــزء المتبقــي كمصروفــات. عنــد االســتبعاد، يتــم تســجيل فائــض إعــادة التقييــم مباشــرة إلــى األربــاح المحتفــظ بهــا. 

يتم اجراء التقييم على اساس دوري للتحقق من ان القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمها ال تختلف بصورة مادية عن قيمته الدفترية. 

يتم اجراء التحويل السنوي من احتياطي اعادة التقييم الى االرباح المحتفظ بها لتعكس الفرق بين االستهاك بناء على القيمة الدفترية المعاد تقييمها للموجودات واالستهاك بناء على التكلفة 
االصلية للموجودات. وعند البيع، يتم تحويل احتياطي اعادة التقييم لألصل المباع الى االرباح المحتفظ بها. 

يتــم رســملة المصروفــات المتكبــدة الســتبدال جــزء مــن أحــد بنــود العقــار واآلالت والمعــدات التــي يتــم المحاســبة عنهــا بصــورة منفصلــة ويتــم شــطب القيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل. ويتــم 
رســملة المصروفــات الاحقــة األخــرى فقــط عندمــا تــؤدي إلــى زيــادة المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية لبنــد العقــار واآلالت والمعــدات المتعلــق بهــا. وتســجل كافــة المصروفــات األخــرى فــي بيــان 

الدخــل المجمــع عنــد تكبدهــا.

أسهم الخزينة    
تتمثــل أســهم الخزينــة فــي أســهم الشــركة األم الخاصــة المصــدرة والتــي تــم إعــادة شــرائها مــن قبــل الشــركة األم دون أن يتــم إعــادة إصدارهــا أو إلغائهــا حتــى اآلن. ويتــم المحاســبة عــن أســهم 
الخزينــة باســتخدام طريقــة التكلفــة التــي بموجبهــا يتــم إدراج المتوســط المرجــح لتكلفــة األســهم المعــاد شــراؤها فــي حســاب مقابــل ضمــن حقــوق المســاهمين. عنــد إعــادة إصــدار أســهم الخزينــة 
هــذه يتــم إدراج األربــاح فــي حســاب منفصــل غيــر قابــل للتوزيــع ضمــن حقــوق المســاهمين »احتياطــي أســهم الخزينــة«، كمــا يتــم تحميــل أيــة خســائر محققــة علــى نفــس الحســاب فــي حــدود 
الرصيــد الدائــن ويتــم تحميــل الخســائر اإلضافيــة علــى األربــاح المحتفــظ بهــا ثــم االحتياطــي االختيــاري واالحتياطــي القانونــي. تســتخدم األربــاح المحققــة الحقــاً الناتجــة عــن بيــع أســهم الخزينــة 
أواًل لمقابلــة الخســائر المســجلة ســابقاً فــي االحتياطيــات واألربــاح المحتفــظ بهــا وحســاب احتياطــي أســهم الخزينــة علــى التوالــي. ال يتــم دفــع أيــة توزيعــات أربــاح نقديــة عــن أســهم الخزينــة. 

ويــؤدي إصــدار أســهم منحــة إلــى زيــادة عــدد أســهم الخزينــة نســبياً وتخفيــض متوســط تكلفــة الســهم بــدون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزينــة.
إن جزء من االحتياطيات المكونة أو المخصصة واألرباح المحتفظ بها التي تعادل تكلفة أسهم الخزينة ال يمكن توزيعه خال فترة  الحيازة.  
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

مكافأة نهاية الخدمة 
تحتســب الشــركة مخصصــاً لمكافــأة نهايــة الخدمــة لموظفيهــا الوافديــن وفقــا لقانــون العمــل الكويتــي. إن اســتحقاق هــذه المكافــأة يســتند إلــى آخــر راتــب يتقاضــاه الموظــف وإلــى طــول مــدة الخدمــة 

ويخضــع إلتمــام الحــد األدنــى لمــدة الخدمــة. يتــم احتســاب التكلفــة المتوقعــة لهــذه التكاليــف المتوقعــة لهــذه المكافــآت مــدى فتــرة الخدمــة. 

بالنســبة لموظفيهــا الكويتييــن، تقــوم المجموعــة بتقديــم اشــتراكات إلــى المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة وتحتســب كنســبة مئويــة مــن مرتبــات الموظفيــن، إن التزامــات المجموعــة محــددة 
بتلــك االشــتراكات وتســجل كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يعملون في دول أخرى بخاف الكويت استنادًا إلى قوانين العمل في الدول ذات الصلة.

العمالت األجنبية 
تحــدد كل شــركة فــي المجموعــة عملتهــا الرئيســية وتقــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة لــكل شــركة باســتخدام تلــك العملــة الرئيســية. ويجــري قيــد المعامــات بالعمــات األجنبيــة بالدينــار 
الكويتــي وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ المعاملــة، كمــا تحــول الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ التقاريــر 

الماليــة، وتؤخــذ جميــع األربــاح والخســائر الناتجــة مــن تحويــل العمـــات األجنبيــة إلــى بيــان الدخــل المجمــع للســنة.

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة والمدرجــة بالقيمــة العادلــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــاً ألســعار صــرف العمــات األجنبيــة الســائدة فــي تاريــخ تحديــد قيمتهــا. 
وفــي حالــة الموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة التــي يتحقــق التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة مباشــرة فــي االيــرادات الشــاملة االخــرى، فــإن فــروق أســعار الصــرف األجنبــي تتحقــق مباشــرة فــي 
اإليــرادات الشــاملة األخــرى، وبالنســبة للموجــودات والمطلوبــات غيــر النقديــة التــي يتــم إدراج التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع للســنة، يتــم تســجيل فــروق أســعار الصــرف 

األجنبــي فــي بيــان الدخــل المجمــع للســنة.

يتــم تحويــل الموجــودات )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( والمطلوبــات النقديــة وغيــر النقديــة للشــركات األجنبيــة وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ التقاريــر الماليــة. يتــم تحويــل نتائــج التشــغيل لتلــك 
الشــركات بمتوســط أســعار الصــرف لفتــرة عمليــات الشــركات ، وتؤخــذ الفــروق الناتجــة عــن التحويــل إلــى اإليــرادات الشــاملة األخــرى ويتــم تجميعهــا فــي حقــوق ملكيــة المســاهمين ضمــن 

التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة حتــى تاريــخ بيــع الشــركات ذات الصلــة. 

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجــري المجموعــة تقييمــا بتاريــخ كل تقاريــر ماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــل امــا قــد تنخفــض قيمتــه.  فــإذا مــا توفــر مثــل هــذا المؤشــر أو عنــد ضــرورة إجــراء اختبــار 
ــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد ناقصــاً  ــغ الممكــن اســترداده لألصــل هــو القيمــة العادل ــغ الممكــن اســترداده لألصــل. إن المبل انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل، تقــوم المجموعــة بتقديــر المبل
التكاليــف حتــى البيــع أو القيمــة أثنــاء االســتخدام أيهمــا أعلــى ويتــم تحديــده لــكل أصــل علــى أســاس فــردي مــا لــم يكــن األصــل منتجــاً لتدفقــات نقديــة مســتقلة علــى نحــو كبيــر عــن تلــك التــي يتــم 
إنتاجهــا مــن الموجــودات أو مجموعــات الموجــودات األخــرى. عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا عــن المبلــغ الممكــن اســترداده، يعتبــر األصــل قــد انخفضــت قيمتــه ويخفــض إلــى قيمتــه 
الممكــن اســتردادها. عنــد تقييــم القيمــة أثنــاء االســتخدام، تخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى القيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضرائــب والــذي يعكــس تقييمــات الســوق 
الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر المحــددة لألصــل. عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــاً التكاليــف حتــى البيــع، يتــم أخــذ معامــات الســوق الحديثــة فــي االعتبــار، إن وجــدت. فــي حالــة 
عــدم توفــر تلــك المعامــات يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب. إن هــذه العمليــات المحاســبية يتــم تأييدهــا بمضاعفــات التقييــم أو أســعار األســهم المعلنــة للشــركات التابعــة المتداولــة أو مؤشــرات 

القيمــة العادلــة المتاحــة.

يســتند احتســاب المجموعــة النخفــاض القيمــة علــى الموازنــات المفصلــة والحســابات المتوقعــة والتــي تــم إعدادهــا بصــورة منفصلــة لــكل مجموعــة مــن وحــدات إنتــاج النقــد التــي يتــم توزيــع 
الموجــودات المنفصلــة عليهــا. تغطــي هــذه الموازنــات والحســابات المتوقعــة فتــرة خمــس ســنوات. للفتــرات األطــول، يتــم احتســاب معــدل نمــو طويــل المــدى ويتــم تطبيقــه لتوقــع التدفقــات النقديــة 

المســتقبلية بعــد الســنة الخامســة. 

تتحقــق خســائر االنخفــاض فــي القيمــة للعمليــات المســتمرة فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي فئــات المصروفــات التــي تتوافــق مــع وظيفــة األصــل الــذي تعــرض لانخفــاض فــي القيمــة، باســتثناء 
العقــار الــذي تــم تقييمــه ســابقاً وتــم إدراج إعــادة التقييــم ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى. فــي هــذه الحالــة، يتــم تســجيل االنخفــاض فــي القيمــة أيضــاً فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى حــد 

المبلــغ المســجل ألي إعــادة تقييــم ســابقة. 

مخصصات
عام 

تقيــد المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التزامــات حاليــة )قانونيــة أو اســتداللية( ناتجــة عــن حــدث وقــع مــن قبــل، كمــا أنــه مــن المحتمــل أن تظهــر الحاجــة إلــى اســتخدام المــوارد لتســوية 
االلتــزام ويمكــن قيــاس مبلــغ االلتــزام بصــورة موثــوق فيهــا. عندمــا تتوقــع المجموعــة اســترداد جــزء مــن المخصــص أو المخصــص بالكامــل، علــى ســبيل المثــال وفقــاً لعقــد تأميــن، يتحقــق 
االســترداد كأصــل منفصــل ولكــن فقــط عندمــا يكــون هــذا االســترداد مؤكــدًا بالفعــل. يتــم عــرض المصروفــات المتعلقــة بــأي مخصصــات فــي بيــان الدخــل المجمــع بالصافــي بعــد أي اســترداد. 

2



25

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

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
مخصصات )تتمة(

مطلوبات طارئة مسجلة في عملية دمج أعمال 
يتــم قيــاس المطلوبــات الطارئــة المســجلة فــي عمليــة دمــج أعمــال مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة. الحقــاً، يتــم قياســها بالمبلــغ الــذي يمكــن تســجيله وفقــاً للتعليمــات اإلرشــادية للمخصصــات المذكــورة أعــاه 
وفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولــي 37: المخصصــات، المطلوبــات والموجــودات الطارئــة، أو المبلــغ المســجل مبدئيــاً ناقصــاً، متــى كان ذلــك مناســباً، اإلطفــاء المتراكــم المســجل وفقــاً لتعليمــات تحقــق 

اإليــرادات وفقــاً لمعيــار المحاســبة الدولــي 18: اإليــرادات. 

احتياطي آخر 
يستخدم االحتياطي األخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة، دون فقد السيطرة. 

معلومات القطاعات
إن القطــاع هــو جــزء مميــز مــن المجموعــة يعمــل فــي أنشــطة األعمــال التــي ينتــج عنهــا اكتســاب إيــرادات أو تكبــد تكاليــف. تســتخدم إدارة المجموعــة قطاعــات األعمــال لتوزيــع المــوارد وتقييــم 

األداء. إن قطاعــات التشــغيل لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة والمنتجــات والخدمــات وفئــة العمــاء الذيــن يمكــن تجميعهــم وإعــداد تقاريــر حولهــم كقطاعــات قابلــة لرفــع التقاريــر حولهــا.

توزيعات أرباح لألسهم العادية 
تسجل توزيعات األرباح من األسهم العادية كالتزام وتخصم من حقوق الملكية عند اعتمادها من قبل مساهمي الشركة األم. 

يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح للسنة والتي تم اعتمادها بعد تاريخ بيان المركز المالي كحدث بعد تاريخ بيان المركز المالي. 

المطلوبات المحتملة 
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات الماليـة المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها إال عندما يكـون احتمال التدفق الصادر للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية مستبعدا. 

ال يتـم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية مرجحاً.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات 
واإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات الطارئــة بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة وكذلــك المبالــغ المدرجــة لإليــرادات والمصروفــات خــال فتــرة التقاريــر الماليــة، وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة 

عــن تلــك التقديــرات. وقــد اســتخدمت المجموعــة هــذه األحــكام والتقديــرات – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - فــي تحديــد مخصصــات انخفــاض القيمــة وتقييــم االســتثمارات غيــر المســعرة.

األحكام 
عند تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية، استخدمت اإلدارة األحكام التالية، بغض النظر عن تلك التي تتضمن تقديرات، والتي لها التأثير األكثر جوهرية على المبالغ 

المدرجة في البيانات المالية المجمعة:

تصنيف االستثمارات
يتعين على المجموعة اتخاذ قرار عند حيازة االستثمارات لتحديد سواء كان يجب تصنيفها كاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل أو استثمارات متاحة للبيع. 

تقــوم اإلدارة بتصنيــف االســتثمارات كاســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل إذا تــم حيازتهــا بصفــة أساســية لغــرض تحقيــق ربــح علــى المــدى القصيــر وإذا كان مــن الممكــن 
تحديــد القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات بصــورة موثــوق منهــا.

إن تصنيــف االســتثمارات كمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل يعتمــد علــى كيفيــة مراقبــة اإلدارة ألداء هــذه االســتثمارات. إذا لــم يتــم تصنيــف هــذه االســتثمارات كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة 
ولكــن لهــا قيــم عادلــة متوفــرة وكانــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة مدرجــة كجــزء مــن بيــان الدخــل فــي حســابات اإلدارة، فإنهــا تصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل. 

تصنف اإلدارة االستثمارات كمحتفظ بها حتى االستحقاق إذا كانت موجودات مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو يمكن تحديدها وتواريخ استحقاق ثابتة ويكون لدى اإلدارة النية والقدرة 
التامة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق. يتم تصنيف كافة الموجودات المالية األخرى كمتاحة للبيع.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(
انخفاض قيمة االستثمارات

تقوم المجموعة بمعاملة االستثمارات المتاحة للبيع كاستثمارات انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة بما يقل عن تكلفتها أو عند توافر دليل موضوعي آخر 
على وجود انخفاض في القيمة. إن عملية تحديد االنخفاض »الكبير« أو »المتواصل« تتطلب اتخاذ أحكام هامة. 

عدم التأكد من التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقارير المالية والتي لها أثر جوهري يؤدي إلى 

تعديل مادي على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خال السنة المالية الاحقة:

انخفاض قيمة الذمم المدينة
يتــم عمــل تقديــر المبلــغ الممكــن تحصيلــه مــن الذمــم التجاريــة المدينــة عندمــا يعــد تحصيــل كافــة المبالــغ بالكامــل أمــراً غيــر محمــل. وبالنســبة لــكل مبلــغ مــن المبالــغ الجوهريــة، يتــم هــذا التقديــر 
علــى أســاس إفــرادي. يتــم بصــورة مجمعــة تقييــم المبالــغ غيــر الجوهريــة والتــي مــر تاريــخ اســتحقاقها دون تحصيلهــا ويتــم تطبيــق مخصــص لهــا حســب طــول فتــرة التأخيــر اســتناداً إلــى معــدالت 

ــترداد التاريخية. االس

انخفاض قيمة الشهرة
تقــوم المجموعــة علــى األقــل مــرة واحــدة ســنوياً بتحديــد مــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا. ويتطلــب ذلــك تقديــر للقيمــة أثنــاء االســتخدام لوحــدات إنتــاج النقــد التــي تتــوزع 
ــار معــدل الخصــم  ــاج النقــد وكذلــك اختي ــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدة إنت ــد االســتخدام يتطلــب مــن المجموعــة تقديــر التدفقــات النقدي عليهــا الشــهرة. كمــا أن تقديــر القيمــة عن

المناســب الحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.

األعمار اإلنتاجية للعقار واآلالت والمعدات 
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقار واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهاك. يتحدد هذا التقدير بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل أو التآكل والتلف المادي. تقوم اإلدارة 

بمراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل مخصص االستهاك المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تحقيــق خســارة انخفــاض فــي القيمــة الســتثمار المجموعــة فــي شــركاتها الزميلــة. تحــدد المجموعــة بتاريــخ كل 
تقريــر مالــي مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد انخفضــت قيمتــه. فــإذا مــا وجــد ذلــك الدليــل، تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ االنخفــاض فــي 

القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الممكــن اســتردادها للشــركة الزميلــة وقيمتهــا الدفتريــة وتــدرج هــذا المبلــغ فــي بيــان الدخــل المجمــع. 

تقييم الموجودات المالية غير المسعرة
عندمــا ال يمكــن تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المســجلة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع اســتناداً إلــى ســوق نشــط، يتــم تحديــد قيمتهــا العادلــة باســتخدام أســاليب تقييــم تشــمل نمــوذج 
التدفقــات النقديــة المخصومــة. تؤخــذ مدخــات هــذه النمــاذج مــن الســوق المعروضــة إن أمكــن، ولكــن إن لــم يكــن ذلــك ممكنــاً، يتــم اســتخدام درجــة مــن األحــكام عنــد تحديــد القيمــة العادلــة. 
تتضمــن التقديــرات اعتبــارات المدخــات مثــل مخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان وتقلبــات الســوق. يمكــن أن تؤثــر التغيــرات فــي االفتراضــات حــول هــذه العوامــل علــى القيمــة العادلــة المدرجــة 

لــألدوات الماليــة. 

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم للموجودات المالية في األسهم غير المسعرة يتطلب تقديرا هاما.

إيرادات توزيعات أرباح

تتضمن إيرادات توزيعات األرباح للسنة توزيعات أرباح مستلمة من شركة إيكويت للبتروكيماويات ش.م.ك. )مقفلة( والشركة الكويتية لألولفينات بمبلغ 15,329,864 دينار كويتي )2014: 
19,510,487 دينار كويتي( ومبلغ 12,796,235 دينار كويتي )2014: 11,134,836 دينار كويتي( على التوالي. 
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

استثمار في شركات زميلة  

لدى الشركة األم االستثمار التالي في شركات زميلة:
األنشطة األساسيةنســبة الملكـيةبلد التأسيس

20152014
 )KQIHC( .االستثمارات في أسهم الشركات المختلفة%50%50الكويتالشركة الكويتية القطرية العالمية القابضة ش.م.ك

المشاركة في أنشطة التصنيع%24.76%24.76الكويتشركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع. )"الكوت"(                  

  )”BIIHC“( .القيام باالستثمارات الصناعية%20%20الكويتشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة ش.م.ك.ع

تصنيع المنتجات العازلة للماء والعازلة للحرارة%21%21المملكة العربية السعوديةشركة صناعات العزل العربية )“عوازل”( 

العمل في المختبرات الطبية والفحوصات البيئية والعلمية%20%20المملكة العربية السعوديةشركة البرج للمختبرات الطبية )“البرج”( 

إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

33,407,36533,250,428كما في 1 مايو
668,661   -إضافات 

2,669,3031,435,537حصة في النتائج 
   -)2,384,298(انخفاض القيمة

)2,083,249()3,000,115(توزيعات أرباح مستلمة
)174,972(1,169,326تحويل عمات أجنبية 

608,122310,960حصة في االيرادات الشاملة األخرى
──────────────

32,469,70333,407,365كما في 30 أبريل
══════════════════

إن القيمة الدفترية لكل شركة زميلة فردية هي كما يلي: 

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

)KQIHC( .1,931,2241,914,127الشركة الكويتية القطرية العالمية القابضة ش.م.ك
9,793,44710,230,802شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع. )"الكوت"(

  )”BIIHC“( .3,675,2125,744,412شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة ش.م.ك.ع
10,460,7869,570,857شركة صناعات العزل العربية )“عوازل”( 
6,609,0345,947,167شركة البرج للمختبرات الطبية )“البرج”( 

──────────────
32,469,70333,407,365

══════════════════

كمــا فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة، قامــت إدارة الشــركة األم بتقييــم القيمــة الدفتريــة لهــذه الشــركات الزميلــة. واســتنادًا إلــى التقييــم، تــرى اإلدارة أنــه ال يوجــد أي دليــل موضوعــي أو ظــروف تشــير 
إلــى وجــود انخفــاض فــي قيمــة هــذه االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة باســتثناء مــا هــو مبيــن أدنــاه.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

استثمار في شركات زميلة )تتمة(

فيما يلي معلومات مالية موجزة عن الشركات الزميلة للمجموعة:

السنة المنتهية في 30 أبريل 2015

شركة الكوت للمشاريع 
الصناعية ش.م.ك. ع. 

"الكوت"
 دينار كويتي

شركة صناعات بوبيان 
الدولية القابضة 

ش.م.ك.ع. 
دينار كويتي

شركة صناعات العزل 
العربية )“عوازل”(

 دينار كويتي

شركة البرج للمختبرات 
الطبية )»البرج«(

 دينار كويتي

الشركة الكويتية القطرية 
الدولية القابضة ش.م.ك.

دينار كويتي 
االجمالي 2015 

دينار كويتي 
بيان المركز المالي للشركات الزميلة:

29,533,82133,162,50936,993,47818,319,1655,840,462123,849,435موجودات 
9,728,978-3,866,6914,262,686-1,599,601الشهرة

)2,384,298(---)2,384,298(-انخفاض القيمة من قبل الشركة األم
)20,956,014()1,978,014()6,587,418()5,291,099()2,864,959()4,234,524(مطلوبات 

──────────────────────────────────────────────────────
26,898,89827,913,25235,569,07015,994,4333,862,448110,238,101حقوق الملكية 

══════════════════════════════════════════
إيرادات وأرباح الشركات الزميلة:

72,333,735-18,693,48370,63731,927,07621,642,539ايرادات 
══════════════════════════════════════════

3,035,1595,024,57734,1949,535,862)3,849,413(5,291,345ارباح )خسائر(
══════════════════════════════════════════

السنة المنتهية في 30 أبريل 2014

شركة الكوت للمشاريع 
الصناعية ش.م.ك. ع. 

"الكوت" 
دينار كويتي

شركة صناعات بوبيان 
الدولية القابضة 

ش.م.ك.ع. 
دينار كويتي

شركة صناعات العزل 
العربية )“عوازل”( 

دينار كويتي

شركة البرج للمختبرات 
الطبية )“البرج”(

 دينار كويتي

الشركة الكويتية القطرية 
الدولية القابضة ش.م.ك

دينار كويتي 
االجمالي 2014 

دينار كويتي 
بيان المركز المالي للشركات الزميلة

27,972,71625,504,9076,875,6432,935,4105,885,92069,174,596موجودات 

9,728,978-3,866,6914,262,686-1,599,601الشهرة

)7,358,167()961()704,520()76,304()2,148,520()4,427,862(مطلوبات 

──────────────────────────────────────────────────────

5,884,95971,545,407     6,493,576   10,666,030   25,144,45523,356,387حقوق الملكية 

══════════════════════════════════════════

إيرادات وأرباح الشركات الزميلة:

61,150,112-15,997,916207,68728,060,12716,884,382ايرادات 

══════════════════════════════════════════

5,791,783)11,672(3,898,3523,292,578)6,640,000(5,252,525ارباح )خسائر(

══════════════════════════════════════════
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

مصروفات عمومية وإدارية 

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

1,959,4211,834,129تكلفة موظفين 

104,65387,606استهاك )إيضاح 15(

1,660,6141,560,676مصروفات إدارية أخرى 

────────────────

3,724,6883,482,411

════════════════

استثمارات متاحة للبيع )أخرى(

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

1,351,8571,812,715استثمارات في أسهم مسعرة
33,124,47454,464,818استثمارات في أسهم غير مسعرة

────────────────
34,476,33156,277,533

════════════════

قامــت اإلدارة بإجــراء مراجعــة الســتثماراتها لتقييــم مــا إذا كان قــد حــدث انخفــاض فــي قيمــة هــذه االســتثمارات. اســتناداً إلــى معلومــات محــددة، ســجلت اإلدارة خســائر انخفــاض فــي القيمــة بمبلــغ 
21,669,621 دينــار كويتــي )2014: 6,845,840 دينــار كويتــي( فــي بيــان الدخــل المجمــع للســنة فيمــا يتعلــق باســتثمارات متاحــة للبيــع )أخــرى(. اســتناداً إلــى أحــدث المعلومــات الماليــة 

المتاحــة، تــرى اإلدارة أنــه ال يوجــد  ضــرورة لتســجيل انخفــاض إضافــي فــي القيمــة كمــا فــي 30 أبريــل 2015 فيمــا يتعلــق بهــذه االســتثمارات. 

في 30 أبريل 2015، تم إدراج بعض االستثمارات غير المسعرة المتاحة للبيع بمبلغ 17,342,636 دينار كويتي )2014: 26,676,629 دينار كويتي( بالتكلفة وذلك 
بسبب عدم توفر قياسات موثوق منها لقيمتها العادلة.

إن بعض االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني بقيمة دفترية بمبلغ 8,675,566 دينار كويتي )2014: 20,941,391 دينار كويتي( 
تم تصنيفها على أنها بنود مغطاة في عاقات تغطية القيمة العادلة مع المبالغ المقترضة من البنوك كقروض محددة األجل )إيضاح 16 و 17(. 

الضرائب 

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

680,951688,492حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية 
248,692275,853حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

26,957162,963الضرائب الناتجة من شركة تابعة خارجية 
────────────────

956,6001,127,308
════════════════
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

عمليات موقوفة

خال السنة السابقة، قامت المجموعة ببيع استثمارها بالكامل )بنسبة %50(  في الشركة الوطنية إلدارة النفايات ش.م.ك. التابعة لها لقاء مقابل نقدي بمبلغ 1,500,000 دينار كويتي. 
طبقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 5، تم تصنيف بيع الشركة الوطنية إلدارة النفايات ش.م.ك. كعملية موقوفة. فيما يلي نتائج الشركة الوطنية إلدارة النفايات ش.م.ك. كما في تاريخ البيع:

2014
دينار كويتي 

85,884مبيعات 
)9,402(تكلفة المبيعات 

───────
76,482مجمل الربح 

24,068إيرادات أخرى
285ارباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل

───────
100,835إيرادات تشغيل

)173,882(مصروفات عمومية وإدارية
)109,420(استهاك وانخفاض القيمة

───────
)182,467(خسارة السنة من عملية موقوفة

════════

2014
دينار كويتي 

1,500,000متحصات من البيع 
)69,793(القيمة الدفترية الستثمارات في الدفاتر 

───────
1,430,207ربح ناتج من البيع 

)182,467(خسارة السنة 
───────

1,247,740اجمالي الربح الناتج من البيع 
═══════

ونظًرا ألنه تم بيع الشركة الوطنية إلدارة النفايات ش.م.ك. قبل 30 أبريل 2014، ليست الموجودات والمطلوبات المتعلقة بها مدرجة في بيان المركز المالي المجمع كما في 30 أبريل 2014.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

ربحية السهم األساسية والمخففة 

تحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خال السنة بعد التعديل بأسهم الخزينة كما يلي :

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

27,537,84325,984,092الربح من العمليات المستمرة
1,338,973-الربح من العملية الموقوفة

──────────────
27,537,84327,323,065ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم

════════════════
سهمسهم

509,355,000509,355,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
)7,410,395()9,172,104(المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة

──────────────
500,182,896501,944,605المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

════════════════
54.43 فلس55.06 فلسربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

════════════════
51.76 فلس55.06 فلسربحية السهم األساسية والمخففة من العمليات المستمرة الخاصة بمساهمي الشركة األم

════════════════

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 33 »ربحية السهم«، تمت إعادة إدراج عدد من األسهم للسنة المنتهية في 30 أبريل 2014 إلصدار أسهم المنحة )إيضاح 19(.

استثمارات متاحة للبيع )إيكويت(

تــم تحديــد القيمــة العادلــة للحصــة بنســبة %9 فــي حقــوق ملكيــة شــركة إيكويــت للبتروكيماويــات ش.م.ك. )مقفلــة( بمبلــغ 153,763,255 دينــار كويتــي )2014: 141,456,608 دينــار 
كويتــي( باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح بصــورة رئيســية الثنيــن مــن طــرق التقييــم: نمــوذج خصــم توزيعــات االربــاح ونمــوذج التدفقــات النقديــة الحــرة. ان التقييــم يتطلــب مــن االدارة وضــع 
افتراضــات معينــة حــول مدخــات النمــاذج بمــا فــي ذلــك التدفقــات النقديــة المتوقعــة وســعر الخصــم ومخاطــر االئتمــان والتقلبــات. ان احتمــاالت تحقــق التقديــرات المختلفــة يتــم تقييمهــا بصــورة 

معقولــة وتســتخدم فــي تقديــر االدارة للقيمــة العادلــة لاســتثمارات فــي اســهم غيــر المســعرة. 

نتيجة لهذا اإلجراء، تم قيد أرباح غير محققة بمبلغ 10,535,255 دينار كويتي )2014: 5,306,000 دينار كويتي( في اإليرادات الشاملة األخرى.

تــم تصنيــف جــزء التكلفــة مــن االســتثمار فــي شــركة إيكويــت كبنــد مغطــى فــي عاقــة قيمــة عادلــة بالمبالــغ المقترضــة مــن البنــوك كقــروض محــددة األجــل )إيضــاح 16(. نتيجــة لتغطيــة القيمــة 
العادلــة، زادت القيمــة العادلــة لشــركة إيكويــت بمبلــغ 1,771,392 دينــار كويتــي )إيضــاح 27( وتــم تســجيل ذلــك فــي بيــان الدخــل ومقاصتــه بانخفــاض مماثــل فــي القــروض محــددة األجــل المحــددة.

النقد والنقد المعادل

  20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

2,357,7613,875,374النقد واألرصدة لدى البنوك 

18,482,60017,200,000ودائع

-     )106,756(حساب مكشوف لدى البنك
──────────────

20,733,60521,075,374أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل
════════════════

تحمل الودائع أرباح بمعدالت تجارية وسوف تستحق خال ثاثة أشهر من تاريخ اإليداع.
يتضمن النقد والنقد المعادل أرصدة بعمات أجنبية بمبلغ 1,267,490 دينار كويتي )2014: 1,043,178 دينار كويتي( مدرجة بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي واللاير العماني واللاير السعودي. 
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

مدينون ومدفوعات مقدمًا

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

8,921,2118,824,110مدينون تجاريون، باإلجمالي 

)355,906()341,293(ناقًصا: مخصص
──────────────
8,579,9188,468,204

580,245180,202إيرادات مستحقة 

1,720,2581,312,366مدينون آخرون
──────────────
10,880,4219,960,772
══════════════

إن الذمم التجارية المدينة ال تحمل فائدة وتستحق القبض بصفة عامة خال فترة من 0 إلى 60 يوماً. 

كما في 30 أبريل، فيما يلي تقادم الذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها:

متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة
غير متأخرة السداد أو 

منخفضة القيمة
دينار كويتي 

أقل من 30 يوًما
دينار كويتي 

30 إلى 60 يوًما
دينار كويتي 

60 إلى 90 يوًما
دينار كويتي 

أكثر من 90 يوًما
دينار كويتي 

اإلجمالي
دينار كويتي 

20152,626,769376,2891,465,5722,741,4771,369,8118,579,918
20141,747,21637,8383,032,5532,042,6261,607,9718,468,204

من المتوقع استرداد الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة استنادًا إلى الخبرة السابقة بالكامل. ليس من ممارسة المجموعة الحصول على ضمان على الذمم المدينة.

بضاعة

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

5,042,9224,066,106مواد خام

50,793165,354أعمال قيد التنفيذ

1,427,7291,131,613بضاعة جاهزة

263,162277,658بضاعة في الطريق
──────────────
6,784,6065,640,731

════════════════
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
  

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  بيان الدخل 
125,284,633100,998,029استثمارات غير مسعرة )الشركة الكويتية لألولفينات(

════════════════

االستثمارات غير المسعرة
تــم تحديــد القيمــة العادلــة لاســتثمارات غيــر المســعرة باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح بصــورة رئيســية الثنيــن مــن طــرق التقييــم: نمــوذج خصــم توزيعــات االربــاح ونمــوذج التدفقــات النقديــة 
الحــرة. إن التقييــم يتطلــب مــن االدارة وضــع افتراضــات معينــة حــول مدخــات النمــاذج بمــا فــي ذلــك التدفقــات النقديــة المتوقعــة وســعر الخصــم ومخاطــر االئتمــان والتقلبــات. ان احتمــاالت 
تحقــق التقديــرات المختلفــة يمكــن تقييمهــا بصــورة معقولــة ويتــم اســتخدامها فــي تقديــر اإلدارة للقيمــة العادلــة لاســتثمارات فــي األســهم غيــر المســعرة. نتيجــة لهــذا اإلجــراء، تــم قيــد أربــاح غيــر 

محققــة بمبلــغ 24,286,604 دينــار كويتــي )2014: ال شــيء( فــي بيــان الدخــل المجمــع للســنة.

14



34

ت
دا

ع
ت وم

عقار وآال
 

ض مستأجرة 
أر

دينار كويتي
مباني 

دينار كويتي 
ت

ت ومعدا
آال

دينار كويتي 

ت 
ث ومعدا

أثا
مكتبية

دينار كويتي 
ت

سيارا
دينار كويتي 

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

دينار كويتي 
المجموع

دينار كويتي 

التكلفة أو التقييم:
كما في 1 مايو 2014

1,200,000
7,887,765

13,560,806
1,053,205

363,939
6,481,714

30,547,429
ت أجنبية

تحويل عما
     -

206,702
417,852

32,841
11,682

404,114
1,073,191

ت 
ضافا

اإل
     -

1,460,341
1,472,195

397,540
82,164

)867,635(
2,544,605

ت  
المستبعدا

     -
     -

     -
     -

)19,892(
-

)19,892(
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كما في 30 أبريل 2015
1,200,000

9,554,808
15,450,853

1,483,586
437,893

6,018,193
34,145,333
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االستهاك المتراكم:

كما في 1 مايو 2014 
     -

2,682,373
7,338,330

585,520
295,201

13,668
10,915,092

المحمل للسنة الحالية
     -

234,348
746,661

47,629
41,318

     -
1,069,956

ت أجنبية 
تحويل عما

     -
7,909

26,993
1,607

1,395
     -

37,904
ت  

المتعلق بالمستبعدا
     -

     -
     -

     -
)19,892(

     -
)19,892(
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كما في 30 أبريل 2015

     -
2,924,630

8,111,984
634,756

318,022
13,668

12,003,060
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صافي القيمة الدفترية كما في 30 أبريل 2015  
1,200,000

6,630,178
7,338,869

848,830
119,871

6,004,525
22,142,273
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ت الباستيكية ذ.م.م..
صناعا

صنع جديد لشركة تابعة وهي شركة منى نور لل
ف المتكبدة إلنشاء م

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكالي

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

كما في 30 أبريل 2015
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ت )تتمة(
دا

ع
ت وم

عقار وآال
 

ض مستأجرة 
أر

دينار كويتي
مباني 

دينار كويتي 
ت

ت ومعدا
آال

دينار كويتي 

ت  
ث ومعدا

أثا
مكتبية

دينار كويتي 
ت

سيارا
دينار كويتي 

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

دينار كويتي 
المجموع

دينار كويتي 

التكلفة او التقييم:
كما في 1 مايو 2013

2,600,000
8,016,415

13,721,222
1,049,733

362,566
4,852,593

30,602,529
ت أجنبية

تحويل عما
     -

)14,983(
)99,362(

)804(
)2,537(

)53,514(
)171,200(

ت 
ضافا

اإل
     -

59,850
548,207

4,276
16,750

1,682,635
2,311,718

ت  
المستبعدا

)1,400,000(
)173,517(

)609,261(
     -

)12,840(
     -

)2,195,618(
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كما في 30 أبريل 2014 

1,200,000
7,887,765

13,560,806
1,053,205

363,939
6,481,714

30,547,429
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االستهاك المتراكم:

كما في 1 مايو 2013
     -

2,540,621
6,645,731

580,411
298,567

3,187
10,068,517

المحمل للسنة الحالية
     -

143,064
705,692

5,156
6,999

10,578
871,489

ت اجنبية 
تحويل عما

     -
)1,312(

)6,472(
)47(

)64(
)97(

)7,992(
ت

 المتعلق بالمستبعدا
     -

     -
)6,621(

     -
)10,301(

     -
)16,922(
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كما في 30 أبريل 2014
     -

2,682,373
7,338,330

585,520
295,201

13,668
10,915,092
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صافي القيمة الدفترية كما في 30 أبريل 2014  
1,200,000

5,205,392
6,222,476

467,685
68,738

6,468,046
19,632,337
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صروفات العمومية واإلدارية كما يلي: 
تم توزيع االستهالك على تكلفة المبيعات والم

2015
2014

دينار كويتي 
دينار كويتي 

ت 
تكلفة المبيعا

965,303
783,884

ت العمومية واإلدارية 
صروفا

الم
104,653

87,606
─
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─
  

1,069,956
871,490
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

قروض محددة األجل 

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

10,281,58114,385,701إن القرض غير مضمون ومدرج بالدوالر األمريكي ويستحق السداد على 5 أقساط سنوية متساوية اعتباراً من 31 مارس 2013 

16,006,00014,930,100إن القرض غير مضمون ومدرج بالدوالر األمريكي ويستحق السداد في نوفمبر  2016. 

10,000,00010,000,000إن القرض غير مضمون ومدرج بالدينار الكويتي ويستحق السداد في نوفمبر 2016 

2,502,5276,102,890إن القرض غير مضمون ومدرج بالجنيه اإلسترليني ويستحق السداد في أبريل 2017

   -100,320إن القرض غير مضمون ومدرج باللاير العماني ويستحق السداد خال سنة واحدة 

   -10,000,000إن القرض غير مضمون ومدرج بالدينار الكويتي ويستحق السداد على 5 أقساط متساوية تبدأ اعتباًرا من أبريل 2016

   -1,032,500إن القرض غير مضمون ومدرج بالدينار الكويتي ويستحق السداد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ اعتباًرا من أبريل 2015

401,325748,650إن القرض غير مضمون ومدرج باللاير السعودي ويستحق السداد بالكامل على أقساط ربع سنوية قبل ديسمبر 2015

إن القرض غير مضمون ومدرج بالدوالر األمريكي وتستحق نسبة %60 منه على 10 أقساط نصف سنوية تبدأ في يونيو 2015 ويستحق 
10,682,1947,695,287الرصيد الباقي عند االستحقاق النهائي  

   -7,500,000قروض متجددة أخرى
──────────────
68,506,44753,862,628

════════════════
إن القروض المتجددة األخرى غير مضمونة وتستحق السداد خال سنة واحدة. 

إن القروض المدرجة بالعمالت األجنبية هي كما يلي: 

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

2,502,5276,102,890جنيه إسترليني

401,326748,650لاير سعودي 

100,3197,695,287لاير عماني

40,996,44135,203,331دوالر أمريكي

────────────────

44,000,61349,750,158

══════════════════
تحمل القروض محددة األجل المذكورة أعاه فائدة بمعدالت تجارية.

دائنو تمويل إسالمي

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

4,026,66723,237,530دائنو مرابحة 
19,234,60014,000,000دائنو تورق 

────────────────
23,261,26737,237,530

════════════════════

يمثل دائنو المرابحة ودائنو التورق مبالغ مستحقة إلى بنوك محلية. إن متوسط معدل الربح الخاص بدائني المرابحة والتورق هو بمعدالت تجارية. 
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

دائنو تمويل إسالمي )تتمة(

فيما يلي أرصدة دائني التمويل اإلسالمي المدرجة بالعمالت األجنبية:

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

4,026,6675,887,530دوالر أمريكي

════════════════

تــم تصنيــف القــروض بالجنيــه االســترليني والــدوالر االمريكــي )إيضــاح 16 و 17( كأدوات تغطيــة للقيمــة العادلــة إلدارة مخاطــر التقلبــات فــي اســعار العمــات االجنبيــة 
لبعــض االســتثمارات المتاحــة للبيــع )إيضاحــي 6 و10(. 

دائنون ومصروفات مستحقة      

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

5,361,3976,411,679دائنون 

869,790347,928مصروفات مستحقة على تسهيات ائتمانية 

248,688275,849مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

703,848676,222مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية 

75,00075,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

3,928,1694,066,957دائنون آخرون
────────────────
11,186,89211,853,635

══════════════════
رأس المال وتوزيعات األرباح

رأس المال 
يتكــون رأس المــال المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع مــن 509,355,000 ســهم )2014 : 485,100,000 ســهم( بقيمــة 100 فلــس للســهم )2014 : 100 فلــس للســهم(. يتضمــن ذلــك 
عــدد 400,000,000 ســهم )2014 : 400,000,000 ســهم(،  وهــو مدفــوع بالكامــل نقــداً حيــث تــم إصــدار عــدد 109,355,000 ســهم )2014 : 85,100,000 ســهم( كأســهم منحــة.

توزيعات األرباح
ــا  ــة( مجموعه ــهم الخزين ــتبعاد أس ــد اس ــة )بع ــهم القائم ــى األس ــهم( عل ــس للس ــهم )2014: 45 فل ــكل س ــس ل ــغ 40 فل ــة بمبل ــاح نقدي ــات أرب ــركة األم توزيع ــس إدارة الش ــرح أعضــاء مجل اقت
19,940,121 دينــار كويتــي )2014: 21,466,404 دينــار كويتــي( وأســهم منحــة بنســبة %5 )2014: %5( مــن رأس المــال المدفــوع فيمــا يتعلــق بالســنة المنتهيــة فــي 30 أبريــل 2015. 
بعــد موافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين، تســتحق توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين المقيديــن فــي ســجات الشــركة األم كمــا فــي تاريــخ الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين. 

أسهم خزينة

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

10,851,9878,068,783عدد أسهم الخزينة
══════════════════

%1.66%2.13نسبة األسهم المصدرة 
══════════════════

6,511,1925,970,900القيمة السوقية بالدينار الكويتي
══════════════════

إن االحتياطيات بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع. 
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

االحتياطيات 

أ( االحتياطي القانوني 
وفقــاً لقانــون الشــركات رقــم 25 لســنة 2012 المعــدل والنظــام األساســي للشــركة األم، يتــم تحويــل نســبة %10 مــن ربــح الســنة الخــاص بمســاهمي الشــركة األم )قبــل حصــة مؤسســة الكويــت 
للتقــدم العلمــي والــزكاة( إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يعــادل رصيــد االحتياطــي نســبة %50 مــن رأس المــال المدفــوع. خــال الســنة، قامــت الشــركة األم بتحويــل أقــل مــن نســبة %10 مــن 

الربــح حتــى يصــل االحتياطــي إلــى نســبة %50 مــن رأس المــال المدفــوع. 
إن توزيــع االحتياطــي بمــا يعــادل نســبة %50 مــن رأس المــال المدفــوع محــدد بالمبلــغ المطلــوب لتوزيــع أربــاح بنســبة %5 مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تســمح فيهــا األربــاح 

المتراكمــة بتأميــن هــذا الحــد. 

ب( االحتياطي االختياري
ــل هــذه  ــاري. يجــوز إيقــاف مث ــى االحتياطــي االختي ــزكاة( إل ــدم العلمــي وال ــح الســنة )قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتق ــل نســبة %10 مــن رب ــم تحوي ــاً للنظــام األساســي للشــركة األم، يت وفق
التحويــات الســنوية بموجــب قــرار مــن مســاهمي الشــركة األم فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة.  ال توجــد قيــود علــى توزيــع االحتياطــي االختيــاري. خــال 

الســنة، قامــت الشــركة األم بتحويــل مبلــغ مماثــل لذلــك الــذي تــم تحويلــه إلــى االحتياطــي القانونــي.

حيازة الحصص غير المسيطرة 

 قامــت المجموعــة بتاريــخ 23 يوليــو 2014 بحيــازة حصــة ملكيــة بنســبة %40 فــي شــركة الجبيــل المتكاملــة للتغليــف ذ.م.م. )ســابقًا: شــركة العليــان العربيــة للتغليــف ذ.م.م.( لقــاء مقابــل مدفــوع 
بقيمــة 16,000,000 لاير ســعودي )1,200,000 دينــار كويتــي( ممــا أدى إلــى زيــادة حصــة الملكيــة إلــى 100%.

تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات 

يلخــص الجــدول التالــي قائمــة اســتحقاق موجــودات ومطلوبــات المجموعــة. إن قائمــة اســتحقاق النقــد والنقــد المعــادل والقــروض محــددة األجــل ودائنــي التمويــل اإلســامي فــي نهايــة الســنة تســتند 
إلــى ترتيبــات الســداد التعاقديــة. يتــم تحديــد قائمــة اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات المتبقيــة اســتناداً إلــى تقديــر اإلدارة لســيولة تلــك الموجــودات الماليــة. تقــوم اإلدارة بمراقبــة قائمــة االســتحقاقات 

للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة. 

إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات هي كما يلي: 

خال 3 أشهر 30 أبريل 2015
دينار كويتي

من 3 إلى 12 شهراً
دينار كويتي

من سنة إلى 5 سنوات
دينار كويتي

أكثر من 5 سنوات
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

الموجودات
20,733,605 -       -       -       20,733,605النقد والنقد المعادل

ً 10,880,421-       -       -       10,880,421مدينون ومدفوعات مقدما
6,784,606-       -       -       6,784,606 بضاعة

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
125,284,633-       -       125,284,633-       من خال بيان الدخل )مصنفة( 

153,763,255153,763,255-       -       -       استثمارات متاحة للبيع )إيكويت(
34,476,331-       1,351,85733,124,474-       استثمارات متاحة للبيع )أخرى( 

32,469,70332,469,703-       -       -       استثمار في شركات زميلة
22,142,27322,142,273-       -       -       عقار وآالت ومعدات

6,002,4646,002,464-       -       -       الشهرة
──────────────────────────────────────────────────

38,398,632126,636,49033,124,474214,377,695412,537,291مجموع الموجودات 
══════════════════════════════════════════════════

المطلوبات
68,506,447    -3,802,43614,832,12549,871,886قروض محددة األجل 
23,261,267    -6,998,6005,776,66710,486,000دائنو تمويل إسامي 

11,186,892    -4,303,1254,125,7222,758,045دائنون ومصروفات مستحقة  
3,429,648    -    -3,429,648    -توزيعات أرباح مستحقة  

─────────────────────────────────────────────
106,384,254    -15,104,16128,164,16263,115,931 مجموع المطلوبات 

═════════════════════════════════════════════
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(

خال 3  أشهر30 أبريل 2014
دينار كويتي

من 3 إلى 12 شهراً
دينار كويتي

من سنة إلى 5 سنوات
دينار كويتي

أكثر من 5 سنوات
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

الموجودات
21,075,374-       -       -       21,075,374النقد والنقد المعادل

ً 9,960,772-       -       8,352,8011,607,971مدينون ومدفوعات مقدما
5,640,731-       -       -       5,640,731بضاعة

100,998,029-       -       100,998,029-       استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل )مصنفة(
141,456,608141,456,608-       -       -       استثمارات متاحة للبيع )إيكويت(
56,277,533-       1,812,71554,464,818-       استثمارات متاحة للبيع )أخرى( 

33,407,36533,407,365-       -       -       استثمار في شركات زميلة
19,632,33719,632,337-       -       -       عقار وآالت ومعدات

6,002,4646,002,464-       -       -       الشهرة 
──────────────────────────────────────────────────

35,068,906104,418,71554,464,818200,498,774394,451,213مجموع الموجودات 
══════════════════════════════════════════════════

المطلوبات
53,862,628-       2,806,94227,521,54123,534,145قروض محددة األجل 
37,237,530-       427,5005,025,28031,784,750دائنو تمويل إسامي 

11,853,635-       -      10,726,3271,127,308دائنون ومصروفات مستحقة  
3,161,614-       -      3,161,614-      توزيعات أرباح مستحقة  

──────────────────────────────────────────────────
106,115,407-       13,960,76936,835,74355,318,895مجموع المطلوبات 

══════════════════════════════════════════════════

معلومات القطاعات 

تقوم المجموعة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات الخاصة بها بصورة منفصلة بغرض اتخاذ قرارات بشأن توزيع الموارد وتقييم األداء. 

ألغراض اإلدارة، تنتظم أنشطة المجموعة في قطاعين رئيسيين لألعمال. ليس لدى المجموعة معامات جوهرية فيما بين القطاعين.
فيما يلي األنشطة والخدمات الرئيسية تحت هذين القطاعين: 

تتألــف حصــص االســتثمار المباشــر فــي هــذا القطــاع مــن المــواد الرئيســية )ايكويــت- الكويتيــة لألولفنيــات- بانــا غــاز- وشــركات أخــرى( وأنشــطة  الطاقة والبتروكيماويات: 
التصنيــع للشــركات التابعــة: شــركة منــى نــور للصناعــة والتجــارة ذ.م.م، عمــان، وشــركة منــى نــور ذ.م.م. )صالــة( وشــركة الجبيــل المتكاملــة 
ــان  ــان وشــركة بوبي ــتيكية ذ.م.م.، عم ــات الباس ــور للصناع ــى ن ــف ذ.م.م.(، وشــركة من ــة للتغلي ــان العربي ــابقًا: شــركة العلي ــف ذ.م.م. )س للتغلي

للصناعــات الباســتيكية ش.م.ك. )مقفلــة( والطاقــة )توزيــع الطاقــة وتبريــد المناطــق(.
أخرى:        االستثمار المباشر ومن خال محافظ في الشحن والخدمات والتمويل... وغيرها
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

معلومات القطاعات )تتمة(

أخرىقطاع الطاقة والصناعات البتروكيمياوية

دينار كويتي

المجموع

دينار كويتي  المواد األساسيةالسنة المنتهية في 30 أبريل 2015
دينار كويتي

التصنيع
دينار كويتي

الطاقة
دينار كويتي

اإليرادات
73,89128,199,990 -     -    28,126,099إيرادات توزيعات أرباح

324,86524,611,469 -     -    24,286,604إيرادات استثمار
728,9902,669,303 -    1,309,608630,705حصة في نتائج شركات زميلة

26,840,770 -     -    26,840,770 -    مبيعات
────────────────────────────────────────

1,127,74682,321,532 -    53,722,31127,471,475مجموع اإليرادات
────────────────────────────────────────

النتيجة
1,127,74658,902,122 -    53,722,3114,052,065ربح القطاع

────────────────────────────────────────

82,871208,425        -    125,554       -       إيرادات أخرى
)3,724,688( -     -    )2,447,230()1,277,458(مصروفات عمومية وإدارية

)2,490,176( -     -    )170,919()2,319,257(تكاليف تمويل
    )2,384,298( )2,384,298( -     -     -    خسارة انخفاض قيمة شركة زميلة

 )21,669,621( )6,515,254( )7,466,204( -     )7,688,163(خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
)223,737( -     -    15,181       )238,918()خسارة( ربح تحويل عمات اجنبية

────────────────────────────────────────
الربح )الخسارة( قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة 

28,618,027)7,688,935()7,466,204(42,198,5151,574,651وضريبة  دعم العمالة الوطنية 

)956,600( -     -    )26,957()929,643(الضرائب
)75,000( -     -     -    )75,000(مكافأة  أعضاء مجلس اإلدارة

────────────────────────────────────────
27,586,427)7,688,935()7,466,204(41,193,8721,547,694ربح )خسارة( السنة

════════════════════════════════════════
31,873,656412,537,291 -    316,439,87564,223,760إجمالي الموجودات

════════════════════════════════════════
إجمالي الموجودات – حسب 

%100%7.7%0%15.6%76.7 القطاع

════════════════════════════════════════
)106,384,254()15,418,218( -    )15,350,742()75,615,294(إجمالي المطلوبات

════════════════════════════════════════
%100%14.5%0%14.4%71.1إجمالي المطلوبات – حسب القطاع

════════════════════════════════════════
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

معلومات القطاعات )تتمة(

أخرىقطاع الطاقة والصناعات البتروكيمياوية

دينار كويتي

المجموع

دينار كويتي  المواد األساسيةالسنة المنتهية في 30 أبريل 2014
دينار كويتي

التصنيع
دينار كويتي

الطاقة
دينار كويتي

اإليرادات
32,249,928 -     -    32,100,751149,177إيرادات توزيعات أرباح

2,495,3922,495,392 -     -     -    إيرادات استثمار
1,435,537)675,320( -    1,300,000810,857حصة في نتائج شركات زميلة

30,669,422 -     -    30,669,422 -    مبيعات
────────────────────────────────────────

1,820,07266,850,279 -    33,400,75131,629,456مجموع اإليرادات
────────────────────────────────────────

النتيجة
1,820,07240,494,184 -    33,400,7515,273,361ربح القطاع

────────────────────────────────────────

900,7001,201,190 -    300,490 -    إيرادات أخرى
1,247,7401,247,740 -     -     -    ربح من عملية موقوفة

 )3,482,411( -     -    )2,349,617()1,132,794(مصروفات عمومية وإدارية
)3,959,033( -     -    )76,651()3,882,382(تكاليف تمويل

 خسارة انخفاض قيمة استثمارات
)6,845,840()4,138,775()2,010,720(      )696,345( -    متاحة للبيع )أخرى( 

48,65748,167 -    )490( -    )خسارة( ربح تحويل عمات اجنبية
────────────────────────────────────────

 الربح )الخسارة( قبل حصة مؤسسة
 الكويت للتقدم العلمي والزكاة وضريبة 

28,703,997)121,606()2,010,720(28,385,5752,450,748 دعم العمالة الوطنية 
)1,127,308(-     -     )162,963()964,345(الضرائب

)75,000(-     -     -     )75,000(مكافأة  أعضاء مجلس اإلدارة
────────────────────────────────────────

27,501,689)121,606()2,010,720(27,346,2302,287,785ربح )خسارة( السنة
════════════════════════════════════════

279,531,23367,831,9187,593,49739,494,565394,451,213إجمالي الموجودات
════════════════════════════════════════

 إجمالي الموجودات – حسب
  %100  %10%2%17%71القطاع 

════════════════════════════════════════
)106,115,407()17,189,735()1,902,364()16,993,622()70,029,686(إجمالي المطلوبات

════════════════════════════════════════
%100%16.2%1.8%16     %66.0     إجمالي المطلوبات – حسب القطاع

════════════════════════════════════════

24



42

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

كما في 30 أبريل 2015

معامالت مع أطراف ذات عالقة   

تمثــل هــذه المعامــات تلــك التــي تمــت مــع أطــراف ذات عاقــة، أي مــع الشــركات الزميلــة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي 
يســيطرون عليهــا أو يمارســون عليهــا ســيطرة مشــتركة أو تأثيــراً ملموســاً. إن سياســات تســعير وشــروط المعامــات يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل إدارة الشــركة األم.

إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة المتضمنة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي: 

أطراف أخرى 
ذات عاقة

20152014

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

1,190,6441,190,6441,064,289مبيعات  
627,908627,908621,321مشتريات 

208,425208,42555,594إيرادات أخرى   
668,661-    -       حيازة شركة زميلة )إيضاح 4( 

مكافآت موظفي اإلدارة العليا
إن مكافآت موظفي اإلدارة العليا خال السنة كانت كما يلي:

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

371,400335,600مزايا قصيرة األجل 
12,46211,654مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

──────────────────
383,862347,254

══════════════════

تخضــع مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 75,000 دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 30 أبريــل 2015 لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية لمســاهمي الشــركة األم. تــم اعتمــاد مكافــأة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ 75,000 دينــار كويتــي للســنة المنتهيــة فــي 30 أبريــل 2014 مــن قبــل الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين والمنعقــدة فــي 25 يونيــو 2014. 

إدارة المخاطر     

ــة األخــرى. إن هــذه  ــاً لحــدود المخاطــر واألدوات الرقابي ــة المســتمرة وفق ــاس والمراقب ــد والقي ــة التحدي ــل المخاطــر جــزءاً رئيســياً مــن أنشــطة المجموعــة لكــن هــذه المخاطــر تُــدار بطريق تمث
الطريقــة فــي إدارة المخاطــر ذات أهميــة كبيــرة الســتمرار المجموعــة فــي تحقيــق األربــاح ويتحمــل كل فــرد بالمجموعــة مســئولية التعــرض للمخاطــر فيمــا يتعلــق بالمســئوليات المنوطــة بــه 
داخــل المجموعــة. تشــتمل المطلوبــات الماليــة الرئيســية للمجموعــة علــى القــروض محــددة األجــل ودائنــي التمويــل اإلســامي والدائنيــن  والمصروفــات المســتحقة. إن الغــرض الرئيســي مــن هــذه 
المطلوبــات الماليــة هــو جمــع تمويــل لعمليــات المجموعــة. يوجــد لــدى المجموعــة مدينــون آخــرون ونقــد وودائــع قصيــرة األجــل ناتجــة مباشــرة مــن عملياتهــا. تمتلــك المجموعــة أيضــاً اســتثمارات 

متاحــة للبيــع واســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل.

يقوم مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على سياسات إدارة كل فئة من فئات المخاطر الموجزة أدناه. 

إن المخاطــر الرئيســية الناتجــة مــن األدوات الماليــة للمجموعــة هــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر الســيولة ومخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر االئتمــان. كمــا تتعــرض المجموعــة للمخاطــر 
ــط  ــة التخطي ــة هــذه المخاطــر مــن خــال عملي ــم مراقب ــا وقطــاع األعمــال. يت ــة والتكنولوجي ــي البيئ ــرات ف ــل التغي ــة المخاطــر المســتقلة مخاطــر األعمــال مث ــة مراقب التشــغيلية. ال تشــمل عملي

االســتراتيجي الخاصــة بالمجموعــة.

هيكل إدارة المخاطر
إن مجلس إدارة المجموعة هو المسئول األخير عن األسلوب العام إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

إدارة المخاطر    )تتمة(

تخفيف المخاطر
 كجــزء مــن اإلدارة الشــاملة للمخاطــر، تســتخدم المجموعــة أو قــد تختــار اســتخدام مشــتقات وأدوات أخــرى إلدارة االنكشــافات الناتجــة مــن التغيــرات فــي أســعار الفائــدة والعمــات األجنبيــة 

ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر األســهم. 

إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها موجودات ومطلوبات المجموعة والطرق األساسية إلدارة تلك المخاطر هي كما يلي:

مخاطر أسعار الفائدة 
تنتــج مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى األربــاح المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى 
موجوداتهــا ومطلوباتهــا التــي تحمــل فائــدة )وهــي بصــورة رئيســية النقــد والنقــد المعــادل والقــروض محــددة األجــل ودائنــي التمويــل اإلســامي(. تتفــاوض المجموعــة علــى أســعار الفائــدة وتحصــل 

علــى معــدالت تجاريــة للقــروض محــددة األجــل. 

إن حساسية بيان الدخل المجمع للسنة تمثل تأثير التغيرات المقدرة في أسعار الفائدة على ربح المجموعة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة استناداً إلى الموجودات والمطلوبات 
المالية ذات المعدالت المتغيرة المحتفظ بها كما في 30 أبريل 2015 و2014.  وال يوجد تأثير على حقوق الملكية.

يبين الجدول التالي حساسية بيان الدخل المجمع لسنة للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى:

التأثير على النتائج للسنةالزيادة في النقاط الرئيسية
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

25)229,419(

2014
)227,750(25دينار كويتي

سوف يكون للنقص تأثير عكسي على بيان الدخل المجمع للسنة. 

مخاطر االئتمان 
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف مقابل ألداة مالية على الوفاء بالتزامه مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسائر مالية. 

تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالعماء من خال وضع حدود ائتمانية للعماء األفراد ومراقبة األرصدة المدينة القائمة. 
تقوم إحدى الشركات التابعة للشركة األم ببيع منتجاتها بصورة رئيسية إلى شركة ايكويت وهي طرف ذو عاقة وتمثل أرصدتها نسبة %36 من األرصدة  المدينة القائمة في 30 أبريل 2015 

.)29% :2014(

تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
تنشــأ التركــزات عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة متشــابهة، أو فــي أنشــطة فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة، أو عندمــا يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة متماثلــة ممــا قــد يجعــل 
ــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة نحــو  ــا. تشــير التركــزات إل ــة أو السياســية أو غيره ــي الظــروف االقتصادي ــرات ف ــل بالتغي ــر بشــكل مماث ــة تتأث ــات تعاقدي ــاء بالتزام ــى الوف ــم عل قدرته

التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة.
يمكن تحليل إجمالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان قبل احتساب أي ضمان محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية حسب المنطقة الجغرافية كما يلي: 

الكويت 
دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول  

المجموع الشرق األوسط
دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

كما في 30 أبريل 2015
19,680,6581,046,95920,727,617النقد المعادل

1,556,0559,120,85410,676,909مدينون 
─────────────────────

21,236,71310,167,81331,404,526الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات
══════════════════════
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

إدارة المخاطر    )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(
تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان )تتمة(

الكويت 
دول مجلس التعاون الخليجي وباقي 

المجموع دول  الشرق األوسط

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي

كما في 30 أبريل 2014
18,595,0002,480,37421,075,374النقد المعادل

843,6179,117,1559,960,772مدينون 
────────────────────────

19,438,61711,597,52931,036,146الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  على الموجودات
════════════════════════

يمكن تحليل إجمالي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان حسب قطاعات األعمال التالية كما يلي: 

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

10,880,4219,960,772تصنيع  
20,733,60521,075,374بنوك 

────────────────────
31,614,02631,036,146

════════════════════

مخاطر السيولة 
إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة المجموعــة لصعوبــات فــي توفيــر األمــوال لتلبيــة التزاماتهــا المرتبطــة بــاألدوات الماليــة. تحــد المجموعــة مــن مخاطــر الســيولة لديهــا بواســطة التأكــد مــن 

توفــر التســهيات البنكيــة. تتطلــب شــروط المبيعــات لــدى المجموعــة دفــع المبالــغ خــال 60 يومــاً مــن تاريــخ البيــع. تســدد األرصــدة التجاريــة الدائنــة عــادةً خــال 90 يومــاً مــن تاريــخ الشــراء.

يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاقات مطلوبات المجموعة وفقاً اللتزامات السداد التعاقدية غير المخصومة:

اإلجماليمن سنة إلى 5 سنواتمن 3 إلى 12 شهراًخال 3 أشهر

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي30 أبريل 2015

4,303,1254,125,7222,758,04511,186,892دائنون ومصروفات مستحقة  
3,429,648-    3,429,648-    توزيعات أرباح مستحقة  

4,220,79516,087,20051,760,02772,068,022قروض محددة األجل 
7,163,2756,270,69011,276,26724,710,232دائنو تمويل إسالمي 

────────────────────────────
111,394,794 15,687,19529,913,26065,794,339مجموع المطلوبات 

════════════════════════════
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

إدارة المخاطر    )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

اإلجماليمن سنة إلى 5 سنواتمن 3 إلى12 شهراًخال 3 أشهر

دينار كويتيدينار كويتيدينار كويتيدينار كويتي30 أبريل 2014

11,853,635-     10,726,3271,127,308دائنون ومصروفات مستحقة  
3,161,614-     3,161,614-     توزيعات أرباح مستحقة  

3,190,27928,671,55124,702,71356,564,543قروض محددة األجل 
680,1415,783,20133,396,76239,860,104دائنو تمويل إسامي 

────────────────────────────
14,596,74738,743,67458,099,475111,439,896مجموع المطلوبات 

════════════════════════════
مخاطر العمالت األجنبية 

إن مخاطر العمات هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.

إن استثمارات المجموعة هي بصورة رئيسية مدرجة بالدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني. يتم تمويل االستثمارات بقروض بعمات أجنبية، وبالتالي فإن اإلدارة ترى أنه ال يوجد مخاطر 
كبيرة بسبب تقلبات أسعار صرف العمات األجنبية. وتعمل اإلدارة أيضاً على إدارة هذه األسعار بإبرام معامات تغطية.

فيما يلي التأثير على النتائج قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )بسبب التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية( كنتيجة للتغير في أسعار صرف 
العمات األجنبية، مع االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى: 

التغير في سعر صرف العمات األجنبية بنسبة 5%
التأثير على اإليرادات الشاملة األخرىالتأثير على بيان الدخل المجمع قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي 

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي 

-     110,891)1,278,435(-     دوالر أمريكي    

260,194-     -     )303(جنية إسترليني  

مخاطر أسعار األسهم 
تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في أسهم مسعرة. تدار مخاطر أسعار األسهم من قبل المجموعة من خال تنويع االستثمارات في قطاعات األعمال المختلفة. 

فيما يلي التأثير على اإليرادات واإليرادات الشاملة األخرى )نتيجة التغير في القيمة العادلة لاستثمارات المتاحة للبيع )أخرى( في 30 أبريل نتيجة التغير المحتمل بصورة 
معقولة في مؤشرات السوق وفي ظل االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات األخرى: 

التغير  في سعر األسهم 
%

التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى
 2015

دينار كويتي
2014

دينار كويتي

20264,861362,210+استثمارات متاحة للبيع )أخرى(
═══════════════

إن النقص في النسبة المئوية ألسعار األسهم سوف يكون له تأثير عكسي على اإليرادات الشاملة األخرى وبيان الدخل المجمع للسنة. 
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

إدارة المخاطر    )تتمة(

مخاطر التشغيل 
إن مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر التعــرض لخســائر نتيجــة لتعطــل األنظمــة أو الخطــأ البشــري أو الغــش أو األحــداث الخارجيــة. عنــد فشــل ضوابــط الرقابــة فــي األداء، يمكــن أن تــؤدي مخاطــر 
التشــغيل إلــى الضــرر بالســمعة أو تداعيــات قانونيــة وتنظيميــة أو تكبــد خســارة ماليــة. ال تســتطيع المجموعــة أن تتوقــع اســتبعاد كافــة مخاطــر التشــغيل، ولكنهــا تســتطيع إدارة هــذه المخاطــر مــن 
خــال إطــار مراقبــة وعــن طريــق مراقبــة مخاطــر التشــغيل واالســتجابة لهــا. تتضمــن ضوابــط الرقابــة فاعليــة عمليــات فصــل الواجبــات بطريقــة فعالــة وحقــوق الوصــول والتفويــض وإجــراءات 

التســوية وتوعيــة الموظفيــن والتقييــم. 

القيمة العادلة لألدوات المالية     

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية، باستثناء بعض االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة )راجع إيضاح 6(.

الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها باستخدام أسلوب التقييم: 

المستوى 1:  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة؛
المستوى 2:  األساليب األخرى التي تكون جميع مدخاتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى 3:  األساليب األخرى التي تستخدم مدخات ذات تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى البيانات المعروضة في السوق. 

يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة:

إجمالي القيمة العادلة المستوى 3المستوى 20151
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

الموجودات المالية
استثمارات متاحة للبيع  )أخرى( 

1,351,858-    1,351,858 استثمارات مسعرة
15,781,83715,781,837-    استثمارات غير مسعرة

────────────────────────
1,351,85815,781,83717,133,695

════════════════════════
استثمارات متاحة للبيع )إيكويت(

153,763,255153,763,255-    استثمارات غير مسعرة
════════════════════════

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  خالل بيان الدخل  
125,284,633125,284,633-    استثمارات غير مسعرة

════════════════════════

إجمالي القيمة العادلة المستوى 3المستوى 20141
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

الموجودات المالية
استثمارات متاحة للبيع  )أخرى( 

1,812,715-       1,812,715استثمارات مسعرة
27,788,18927,788,189-       استثمارات غير مسعرة

────────────────────────
1,812,71527,788,18929,600,904

════════════════════════
استثمارات متاحة للبيع )إيكويت(

141,456,608141,456,608-       استثمارات غير مسعرة
════════════════════════

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال بيان الدخل  
100,998,029100,998,029-       استثمارات غير مسعرة

════════════════════════
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

خال السنة، لم يكن هناك أي تحويات بين مستويات قياسات الجدول الهرمي للقيمة العادلة. 

تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .

ــل  ــي التموي ــروض محــددة األجــل ودائن ــة مــن الق ــات المالي ــن واالســتثمارات. وتتكــون المطلوب ــوك والمديني ــدى البن ــع ل ــد والودائ ــوك والنق ــدى البن ــة مــن األرصــدة ل تتكــون الموجــودات المالي
ــتحقة. ــات المس ــن والمصروف اإلســامي والدائني

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية، باستثناء بعض االستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة )إيضاح 6(.

يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والمبلغ الختامي للموجودات والمطلوبات المالية ضمن المستوى 3 والتي تم تسجيلها بالقيمة العادلة. 

في 1 مايو 2014
الربح المسجل في بيان
الدخل المجمع للسنة 

الربح المسجل في
اإليرادات الشاملة األخرى 

صافي المشتريات
والمبيعات والتسويات 

انخفاض القيمة المسجل 
في 30 أبريل 2015خال السنة 

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي السنة المنتهية في 30أبربل 2015

15,781,837)12,109,548()1,177,274(27,788,189120,9961,159,474استثمارات غير مسعرة متاحة للبيع )أخرى(  
153,763,255 -       -       141,456,6081,771,39210,535,255استثمارات غير مسعرة متاحة للبيع )إيكويت(

استثمارات غير مسعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان 
125,284,633-       -       -       100,998,02924,286,604الدخل )مصنفة(

في 1 مايو 2013
الربح المسجل في بيان 

الدخل المجمع للسنة

)الخسارة( الربح 
المسجل في اإليرادات 

الشاملة األخرى 
صافي المشتريات 

والمبيعات والتسويات 
انخفاض القيمة المسجل 

في 30 أبريل 2014خال السنة 
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي السنة المنتهية في 30 أبريل 2014

27,788,189)6,297,264()8,144,880()437,986(41,035,2961,633,023استثمارات غير مسعرة متاحة للبيع )أخرى( 
141,456,608-       -       5,306,000-       136,150,608استثمارات غير مسعرة متاحة للبيع )إيكويت(

استثمارات غير مسعرة مدرجة بالقيمة العادلة من خال 
100,998,029-       -       -       -       100,998,029بيان الدخل )مصنفة( 

تقييم أدوات حقوق الملكية غير المسعرة
يتطلــب تحديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل الخصــم لاســتثمارات فــي أســهم غيــر مســعرة  تقديــًرا جوهريًــا )إيضاحــي 10 و 14(. وهنــاك عــدد مــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع التــي ال يمكــن 
تحديــد قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق منهــا ونتيجــة لذلــك، تــم إدراج االســتثمارات ذات قيمــة دفتريــة بمبلــغ 17,342,636 دينــار كويتــي )2014: 26,676,631 دينــار كويتــي( بالتكلفــة 

)إيضــاح 6(.

يوضح الجدول التالي التأثير على بيان الدخل واإليرادات الشاملة األخرى نتيجة التغير بصورة معقولة في كل إدخال جوهري على حدة مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة.

الزيادة بعدد 50 نقطة أساسية
التأثير على بيان الدخل

الزيادة بعدد 50 نقطة أساسية
التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

2015
دينار كويتي

2014
دينار كويتي

 
)2,518,016()4,171,140()1,896,434()2,329,833(المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

)3,098,742()4,804,922()2,449,920()4,270,476(تكلفة حقوق الملكية
2,699,9662,343,6865,578,8693,110,080معدل النمو النهائي
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. والشركات التابعة
إيضاحات حولة البيانات المالية المجمعة

كما في 30 أبريل 2015

مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

787,737734,786حيازة استثمارات  
══════════════════

قامت الشركة األم خال السنة بتقديم كفاالت تضامنية بمبلغ 12,713,326 دينار كويتي )2014: 14,457,597 دينار كويتي( إلى بنوك محلية وأجنبية نيابة عن شركاتها التابعة.

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات     

انخفاض قيمة البضاعة
تــدرج البضاعــة بالتكلفــة أو صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل. عندمــا تصبــح البضاعــة قديمــة أو متقادمــة يتــم تقديــر صافــي قيمتهــا الممكــن تحقيقهــا. يتــم هــذا التقديــر بالنســبة لــكل مبلــغ 
مــن المبالــغ الجوهريــة علــى أســاس إفــرادي. يتــم تقييــم جميــع المبالــغ غيــر الجوهريــة للبضاعــة القديمــة منهــا أو المتقادمــة بصــورة مجمعــة ويتــم تطبيــق مخصــص لهــا تبعــاً لنــوع البضاعــة 

ودرجــة القــدم أو التقــادم اســتناداً إلــى أســعار البيــع التاريخيــة. 

فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة، بلــغ إجمالــي المــواد الخــام  5,306,084 دينــار كويتــي )2014: 4,343,764 دينــار كويتــي( كمــا بلــغ إجمالــي البضاعــة الجاهــزة والبضاعــة بغــرض البيــع مــرة 
أخــرى 1,478,522 دينــار كويتــي )2014: 1,477,361 دينــار كويتــي( مــع مخصصــات للبضاعــة القديمــة والمتقادمــة بمبلــغ 125,230 دينــار كويتــي )2014: 180,394 دينــار كويتــي(. 

تســجل أي فــروق بيــن المبالــغ التــي يتــم تحقيقهــا بالفعــل فــي الفتــرات المســتقبلية والمبالــغ المتوقعــة فــي بيــان الدخــل المجمــع للســنة.

إدارة رأس المال      

إن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتحقيق أقصى قيمة يمكن أن يحصل عليها المساهم. 

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال وإجــراء تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي ظــروف قطــاع األعمــال. لــم يتــم إجــراء أي تغييــرات فــي األهــداف أو السياســات أو اإلجــراءات 
خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي 30 أبريــل 2015 و30 أبريــل 2014. 

ــل اإلســامي  ــي التموي ــروض محــددة األجــل ودائن ــدرج المجموعــة الق ــال. ت ــي رأس الم ــى إجمال ــن مقســوم عل ــي الدي ــراض وهــو صاف ــدل االقت ــال باســتخدام مع ــب المجموعــة رأس الم تراق
وتوزيعــات األربــاح المســتحقة والدائنيــن والمصروفــات المســتحقة ناقصــاً النقــد والنقــد المعــادل ضمــن صافــي الديــن. يمثــل إجمالــي رأس المــال حقــوق الملكيــة الخاصــة بمســاهمي الشــركة األم.

20152014
دينار كويتي دينار كويتي 

68,506,44753,862,628قروض محددة األجل 
23,261,26737,237,530دائنو تمويل إسالمي 

11,186,89111,853,635دائنون ومصروفات مستحقة  
3,429,6483,161,614توزيعات أرباح مستحقة 

)21,075,374()20,733,605(  ناقصاً: النقد والنقد المعادل  
────────────────

85,650,64885,040,033صافي الدين 
────────────────

306,153,037286,903,546حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
════════════════

%30%28معدل االقتراض )نسبة الدين إلى حقوق الملكية( 
════════════════
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