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تقرير مجلس اإلدارة
يسرني وإخواني أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين بمجموعة شركات بوبيان للبتروكيماويات أن
نرحب بكم في اإلجتماع السنوي الحادي والعشرون للجمعية العمومية للشركة لنستعرض وإياكم
أداء شركتكم عن السنة المالية المنتهية في  ،2017/04/30حيث تمكنت الشركة من المحافظة على
تدفقاتها النقدية على الرغم من تدني أسعار النفط وعدم االستقرار في المناخ االقتصادي.
وتماشي ًا مع استراتيجية الشركة المعلنة فإنه يسرني اإلفادة بأن هذا العام قد توج بثالث استحواذات
مهمة تمثلت باآلتي:
أو ًال استحواذ شركة إيكويت على شركة أم إي جلوبل  ME Globalبمبلغ يعادل  3,2مليار دوالر ،
ثم استحواذنا على حصة إضافية تبلغ  ٪ 4من رأسمال شركة البرج للمختبرات الطبية لترتفع بذلك
حصتنا إلى  ٪ 24وآخرها اإلستحواذ على نسبة  ٪ 21,1من رأسمال شركة نفائس القابضة .ومن خالل
اإلستحواذين األخيرين  ،وهو ما يتماشى مع سياستنا بتنويع مصادر الدخل من خالل تملك الحصص
في شركات تعمل في مجاالت ال تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط.
أما بالنسبة ألداء مجموعة شركات إيكويت للبتروكيماويات ،فقد بلغت حصة شركة بوبيان
للبتروكيماويات من التوزيعات النقدية ما مجموعه حوالي  18.54مليون دينار عن السنة المالية
المنتهية في  2016/12/31مقارنة مع ما مجموعه  19.38مليون دينار للعام السابق ،وذلك بالرغم من
تدني أسعار النفط خالل العام  2016مما أثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات البتروكيماوية .وقد
فاق أداء شركة إيكويت توقعات المحللين ،وذلك نتيجة إستحواذها المذكور أعاله.
أما فيما يتعلق بأداء شركاتنا التابعة والزميلة ،فقد حققنا صافي ربح قدره  4.6مليون دينار أرباح
تشغيلية ،باإلضافة إلى  5.9مليون دينار ارباح إعادة تصنيف شركة نفائس من استثمارات متاحة للبيع
الى شركة زميلة.
وفيما يتعلق بالمخصصات ،فقد إنتهجنا كعادتنا سياسة متحفظة من خالل أخذ مخصصات على
اإلستثمارات الهامشية بلغت حوالي  13.7مليون دينار  ،وذلك رغبة منا في عكس القيمة السوقية
لهذه اإلستثمارات تمهيداً للتخارج منها والتركيز على الشركات األساسية والمنتجة وذلك لتمكين
اإلدارة من تطوير أداء الشركات الزميلة والتابعة لتعظيم عوائدها.
وعلى صعيد نتائج شركة بوبيان للبتروكيماويات المجمعة للسنة المالية المنتهية في ،2017/04/30
فقد استطاعت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت  10.4مليون دينار أي ما يعادل  20.18فلس للسهم
الواحد قبل إستقطاع اإلحتياطيات و التوزيعات ،حين بلغت التدفقات النقدية  19.76مليون دينار أي
ما يعادل  38فلس للسهم الواحد .و يرجع تراجع صافي األرباح إلى المخصصات التي تم اتخاذها على
االستثمارات الهامشية رغبة منا في التركيز على استثماراتنا الرئيسية.
ونظراً لوضع الشركة المستقر وتوافر السيولة النقدية ،مدعومة بالتدفق النقدي المستقر والمستدام،
فقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية تعادل  20.6مليون دينار بنسبة ( ٪ 40أي  40فلس للسهم
الواحد) عن السنة المالية المنتهية في  .2017/04/30وتجدر اإلشارة إلى أن هذا العام يشكل السنة
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الحادية والعشرون من الربحية المتواصلة والسنة السادسة عشر على التوالى من التوزيعات النقدية.
وفى حال إقرار التوزيعات المقترحة فإن إجمالى التوزيعات النقدية لتاريخه ستبلغ  588فلس.
كما أوصى المجلس بتوزيع المكافأة المقررة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة والبالغة 75,000/-دينار
كويتى وذلك عن السنة المالية المنتهية في .2017/04/30
وفيما يتعلق بموضوع الحوكمة فقد تم إعداد تقرير متابعة تطبيق نظم الحوكمة المطلوبة من
قبل الجهات الرقابية السيما هيئه أسواق المال ،حيث تم إرفاق التقرير المذكور إلطالعكم إضافة إلى
النبذة المختصرة عن أهم إستثمارات الشركة المباشرة وآخر تطوراتها.
وختام ًا فال يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير لمساهمينا الكرام على بالغ الثقة والدعم الالمحدودين
طوال السنوات الماضية لعمل الشركة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

دبـوس مبارك الدبــوس
رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة عن أهم االستثمارات المباشرة
شركة إيكويت للبتروكيماويات (إيكويت)  -ش.م.ك.م.
تأسست شركة إيكويت للبتروكيماويات )إيكويت) عام  1995وذلك بمساهمة كل من شركة صناعة
الكيماويات البترولية بنسبة  ٪ 45وشركة يونيان كاربايد (تملكها حاليا شركة داو كيميكال) بنسبة
 ٪ 45وشركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة  ٪ 10من رأس المال لتشكل بذلك أول مشاركة للقطاع
الخاص في مجال المشاريع البتروكيماوية الحكومية .وتعتبر إيكويت من أكثر مصانع االوليفينات
كفاءة وأنجحها في المنطقة بسبب التقنية المستخدمة وحسن اإلدارة الفنية والتسويقية و التنفيذية.
هذا وقد تغير جدول الملكيات منذ بداية عام  2005بدخول شريك جديد هو شركة القرين لصناعة
الكيماويات البترولية بنسبة  ٪ 6لتصبح ملكية شركة بوبيان  ٪ 9في حين بلغت ملكية كل من شركة
صناعة الكيماويات البترولية وداو كيميكال  ٪ 42,5لكل منهما.
الشركة الكويتية لألوليفينات (إيكويت  – )2ش.م.ك.م.
تأسست الشركة الكويتية لألوليفينات في عام  2005وذلك بمساهمة كل من شركة صناعة الكيماويات
البترولية بنسبة  ٪ 42,5وشركة داوكيميكال بنسبة  ٪ 42,5وشركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة
 ٪ 9وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بنسبة  .٪ 6وتعتبر هذه الشركة امتداداً لشركة
إيكويت للبتروكيماويات حيث تم توسعة منشآت شركة إيكويت وكفاءة اإلنتاج لنفس المنتجات
ليتم الوصول إلى الطاقة اإلنتاجية القصوى بأقل تكلفة رأسمالية.
مجموعة شركات منى نور – سلطنة ُعمان
نور،عمان من التالي:
تتألف مجموعة منى
ُ
 شركة منى نور للصناعة والتجارة ش.م.م – )MNMT( .مسقط شركة منى نور للصناعات البالستسكية ش.م.مُ – )MNPI( .صحار شركة منى نور ش.م.م - .صاللةتأسست شركة منى نور منذ  42سنة إستطاعت من خاللها إغتنام فرصة تطوير وتحديث أنظمة إنتاج
وتركيب األنابيب لتواكب تطور البنية التحتية في ُعمان ومنطقة الخليج العربي .وقد عملت الشركة
على توسيع نطاق قدراتها وإنتاجيتها لتلبية إحتياجات وطموحات المنطقة .ومنذ إستحواذ شركة
بوبيان للبتروكيماويات عليها في العام  2005تضاعفت الطاقة اإلنتاجية للشركة عدة مرات ،وذلك
بإمتداد بصمتها الجغرافية من خالل إنشاء ثالث منشآت صناعية تتمركز في مواقع إستراتيجية في
وصحار ،إضافة إلى فروع ومكاتب تمثلها في كل من دولة اإلمارات العربية
ُعمان وهي مسقط وصاللة ُ
المتحدة ودولة الكويت.
وقد واصلت شركة منى نور العمل على تطوير منتجاتها ونظم الحلول المتكاملة  ،وذلك بهدف
المزيد من التعاون والدخول في شراكات وتحديات المشاريع الجديدة .هذا و تركز إنتاجية شركة
منى نور في تصنيعها لمجموعة من األنابيب ذات الجودة العالية مثل UPVC / DWC / HDPE
و  HDPEمتعدد الطبقات كما تستهدف الشركة إنتاج عدة منتجات ذات قيمة مضافة مثل بطانة
أنابيب الصلب ،والحلول التقليدية والمستحدثة لعمليات اللحام  ،وأنظمة الري المتكاملة ،ونظام الـ
 SCADAللتحكم وتعددية الصمامات وأجهزة التحكم في المياه ،وكذلك بتقديم الحلول الفريدة
من نوعها بإستخدام األنابيب الحديثة وغير التقليدية في تحلية المياه والصرف الصحي والري
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والنفط والغاز واإلتصاالت والصناعة والتعدين والبناء وقطاعات البنية التحتية .وتحافظ الشركة على
إستمرارية إلتزامها بشهادة الـ ( )ISO 9001:2008المعتمدة ،وبالتالي اإللتزام األساسي للشركة هو في
تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعمالء.
شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع
استحوذت شركة بوبيان للبتروكيماويات على  ٪ 24من رأسمال شركة الكوت للمشاريع الصناعية
في مايو  ،2010عن طريق المزاد في سوق الكويت لألوراق المالية في حين تم زيادة تلك الحصة إلى ٪ 24.75
في فترة الحقه ،وتعتبر الكوت هي الشركة الوحيدة المنتجة لمواد الكلور والصودا الكاوية وحمض
الهيدروكلوريك حيث تقوم ببيع منتجاتها في الكويت لمحطات تقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء
والماء ومحطات تبريد مياه البحر التابعة للهيئة العامة للصناعة باإلضافة إلى شركات العاملة في
مجال /قطاع النفط والغاز وخصوص ًا تلك العاملة في نطاق حفر اآلبار .كما تقوم الشركة ببيع منتجاتها
في بلدان أخرى مجاورة في المنطقة.
وتجدر اإلشارة إلى أن شركة الكوت قد أعلنت أرباح صافية للعام المنتهي في  2016/12/31بلغت 5.8
مليون دينار (ما يعادل  57.8فلس للسهم الواحد) مقارنة بصافي أرباح بلغت  5.3مليون دينار (ما
يعادل  52.5فلس للسهم الواحد) عن العام  .2015وقد قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية تعادل 50
فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2016
شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز)
إستحوذنا في عام  2011على حصة تبلغ  ٪ 12,5من شركة بناغاز بقيمة  30مليون دوالر (حوالي  8,3مليون
دينار) وذلك بعد الفوز في مزايدة على هذه الحصة حيث كانت الحصة المذكورة مملوكة لشركة
أبيكورب .وتعد حكومة مملكة البحرين أكبر مساهم في بناغاز بحصة تبلغ  ٪ 75في حين تملك
شركة شيفرون الحصة المتبقية والبالغة  .٪ 12,5هذا و تقوم شركة بناغاز بفصل ومن ثم بيع الغاز
المصاحب لعمليات إستخراج النفط في حين تنتج بناغاز حوالي  3000برميل من البروبان و 3200برميل
من البوتان و  4500برميل من النافثا يوميا .هذا ويعمل في بناغاز في الوقت الحاضر أكثر من  500موظف
يشكل البحرنيين منهم .٪ 92
شركة بوبيان للصناعات البالستيكية (ش.م.ك.م)
تعتبر شركة بوبيان للصناعات البالستيكية والمتمثلة في المصنع المقام على أرض مساحتها
10,000م 2والكائن في منطقة الشعيبة الصناعية أول شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بوبيان
للبتروكيماويات .إذ يقوم مصنع الشركة بإنتاج أكياس بالستيكية ذات األحمال الثقيلة لتعبئة المواد
البتروكيماوية ،وأغطية اإلنكماش الحراري  ،أغطية التمدد واألغطية الواقية للبيوت الزراعية المحمية
إضافة الى العديد من مواد التغليف البالستيكية األخرى .هذا وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع حوالي 12,000
طن سنوي ًا.
وخصوصا الشركات المتخصصة في
هذا ويقوم المصنع بتلبية إحتياجات أهم العمالء في المنطقة
ً
قطاع البتروكيماويات والتي يأتي في مقدمتها شريكنا االستراتيجي  ،شركة إيكويت للبتروكيماويات،
من خالل عقود سنوية.
شركة الجبيل المتكاملة للتغليف ش.م.م  -المملكة العربية السعودية
لقد تأسست الشركة في عام  1994في مدينة الجبيل الصناعية ،حيث كان إسمها شركة العليان
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العربية للتعبئة والتغليف ومن ثم تم تغيير اإلسم إلى شركة الجبيل المتكاملة للتغليف ،والتي تقوم
بتصنيع وتسويق أنواع مختلفة من أغطية التمدد البالستيكية وأغطية اإلنكماش الحراري و Cling
 Filmحيث تصل طاقتها اإلنتاجية إلى  19,200طن سنو ًيا .هذا وتستهدف شركة الجبيل األسواق
السعودية بشكل رئيسي وأسواق المنطقة بشكل أوسع في حين تقوم بالتصدير إلى أوروبا بشكل
دوري .هذا وتعتبر منتجات شركة الجبيل المتكاملة مكملة لمنتجات شركة بوبيان للصناعات
البالستيكية ،وهي كذلك شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بوبيان للبتروكيماويات.
شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة – ش.م.ك.م.
لقد تأسست شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة منذ حوالي ثالثة عشر سنة ( )2004/8/1برأسمال
وقدره  30مليون دينار كويتي مدفوع بالكامل ،حيث تساهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة
 ٪ 20من رأسمال الشركة المذكورة وهي الحصة األكبر بين المساهمين .وتتركز استثمارات هذه
الشركة بشكل مباشر و غير مباشر في شركات و صناعات قائمة محلي ًا وإقليمي ًا وعالمي ًا  ،هذا
باإلضافة إلى شروع الشركة بالدخول في تحالفات إستراتيجية إلقامة مشاريع مختلفة في مجال العقار
والبنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي .و تجدر اإلشارة إلى أن أسهم الشركة مدرجة في سوق
الكويت لألوراق المالية منذ ديسمبر .2010
شركة صناعة العزل العربية المحدودة (عوازل) – المملكة العربية السعودية
لقد تملكت شركة بوبيان للبتروكيماويات حصه قدرها  ٪ 20.78في رأسمال شركة عوازل .و قد تم
تأسيس شركة عوازل عام  1981في المملكة العربية السعودية بإفتتاح مصنع األكسدة مع خط إنتاج
األغشية لينمو و يصبح أحد أكبر و أشمل المصانع المتخصصة بمواد العزل المعتمدة على البيتومين
(األسفلت) في الشرق األوسط .وتجدر اإلشارة إلى أن شركة عوازل بادرت في السنوات األخيرة إلى تنويع
منتجاتها من خالل شراء حصص في شركات لها منتجات مكملة لمنتجاتها وخاصة فى قطاع البناء
والتشييد.
شركة البرج للمختبرات الطبية ذ.م.م( .مختبرات البرج) – المملكة العربية السعودية
في ديسمبر  2012إستحوذت شركة بوبيان للبتروكيماويات على ما يعادل  ٪ 20من رأسمال شركة البرج
للمختبرات الطبية حيث بلغت قيمة الصفقة  5.7مليون دينار كويتي ولكن في عام  2016تم زيادة
الحصة إلى  ٪ 24من خالل شراء  ٪ 4من رأسمال الشركة بمبلغ يعادل حوالي  4.9مليون دينار كويتي.
هذا وقد تأسست شركة البرج للمختبرات الطبية في عام  2002كشركة ذات مسؤولية محدودة و
مقرها جدة و هي شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المختبرات الطبية والتي توفر خدمات واسعة في
مجال الفحوصات التشخيصية و التي تقدمها من خالل عدد كبير من األفرع في معظم دول مجلس
التعاون الخليجي وكذلك بعض الدول العربية األخرى .هذا وقد قامت إدارة شركة البرج بجهود حثيثة
باتجاه التوسع اإلقليمي والمحلي من جهة وكذلك في مجال اإلستحواذ اإلستراتيجي على حصص في
شركات تدعم نشاط الشركة من جهة أخرى.
شركة نفائس القابضة ش.م.ك.ع
لقد إستحوذت شركة بوبيان للبتروكيماويات على ما يعادل  ٪ 21.3من رأسمال شركة نفائس القابضة
و ذلك بغرض تنويع مصادر الدخل حيث أن نفائس لديها ملكيات في قطاعي التعليم والصحة حيث
أنهما من القطاعات التي التتأثر بشكل مباشر باألوضاع اإلقتصادية.
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تقرير الحوكمة السنوي
لشركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)
الــــــمقدمـــــــــة

يسعى مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات ( بوبيان ب) وإدارتها التنفيذية بإتخاذ نهج تدرجي
في تطبيق قواعد الحوكمة الواردة بالكتاب الخامس عشر من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق
المال الصادرة بالقرار رقم  ،2015/72وذلك من خالل تحفيز ثقافة الحوكمة واإللتزام لدى مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة ؛
بما يحقق التوازن بين مصالح الشركة ومصلحة المساهمين وبما يعزز الشعور بالثقة والطمأنينة
بكفاءة و أداء الشركة .
وحرص ًا منا على تطبيق القواعد والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية و التي تصب في مصلحة
مساهمينا الكرام
تم إع��داد تقرير متابعة تطبيق قواعد الحوكمة والخاص بشركة (بوبيان ب) عن السنة المالية
المنتهية في  2017/04/30واعتماده من قبل مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2017/5/15
وفيما يلي سرد مختصر لتلك القواعد.

دبوي مبارك الدبوس
رئيس مجلس اإلدارة
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القاعدة األولى
بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة
(أ) نبذة عن تشكيل مجلس اإلدارة
يتمتع مجلس إدارة شركة ( بوبيان ب ) بهيكل تنظيمي يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة
حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة الحالي وفق ًا للنظام األساسي للشركة ( ) 5أعضاء تنتخبهم
الجمعية العامة ممن يمتلكون الخبرات والمؤهالت المتخصصة وهو ما يمثل العدد الكافي من
األعضاء لتشكيل اللجان الالزمة والمنبثقة عن مجلس اإلدارة في إطار متطلبات الحوكمة  ،وهم
السادة التالية أسماؤهم :
اإلسم

المنصب

نوع العضوية

صفة العضوية

السيد  /دبوس مبارك الدبوس

رئيس مجلس اإلدارة منتخب

( عضو غير تنفيذي )

السيد  /خالد علي الغانم

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

منتخب

( عضو غير تنفيذي )

السيد  /سعود عبدالعزيز البابطين عضو مجلس اإلدارة

منتخب

( عضو مستقل )

السيد  /خالد عبدالعزيز المريخي عضو مجلس اإلدارة

منتخب

( عضو مستقل)

ممث ً
ال عن شركة أبناء
مبارك الدبوس للتجارة
العامة والمقاوالت (ذ.م.م)

(عضو غير تنفيذي )

السيد  /خالد محمد األمير
السيد  /محمد عبدالعزيز البحر

عضو مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس اإلدارة
يشغل السيد  /محمد عبدالعزيز البحر منصب
أمين سر مجلس اإلدارة وكذلك منصب المدير
العام للشركة وقد تم تعيينه أمين ًا للسر
بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ( . ) 6/2014

(ب) تنظيم إجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس إدارة شركة (بوبيان ب ) خالل السنة المالية المنتهية في  ،2017/4/30عدد ( ) 7إجتماعات
باإلضافة إلى إتخاذ عدد ( )2قرارات بالتمرير وبنسبة حضور بلغت . ٪ 89
كما قامت الشركة بتضمين عقد التأسيس والنظام األساسي بند يتعلق بتنظيم عملية حضور
اجتماعات المجلس و كيفية التعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء في حضور اإلجتماعات  ،وذلك
بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية والتي تم عقدها بتاريخ
. 2016/6/14
(ج) تسجيل و حفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة
يتوافر لدى أمانة السر سجل خاص لحفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة معدة وفق السنة المالية
لشركة ( بوبيان ب ) و متضمنة لكافة المناقشات التي تمت وموقعة من أمين السر و من كافة
األعضاء الحاضرين و فق ًا لمعايير تنظيم المحاضر المنصوص عليها
في قواعد الحوكمة وقانون الشركات رقم ( . ) 2016/1
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
إنجازات مجلس اإلدارة المتعلقة بتطبيق الحوكمة خالل العام
باإلضافة إلى دور مجلس إدارة شركة (بوبيان ب ) بالعمل على تحقيق أهداف الشركة اإلستراتيجية
و المتمثلة في السعي الدائم لتعظيم أرباح الشركة و المحافظة على حقوق المساهمين  ،و متابعة
أداء اإلدارة التنفيذية لتحقيق هذه األهداف  ،فقد قام المجلس بإتخاذ بعض الخطوات األساسية نحو
تطبيق قواعد الحوكمة بشكل عام و هذه القاعدة بشكل خاص وذلك من خالل تشكيل لجان
متخصصة تتمتع باالستقاللية ووضع مواثيقها وتحديد مهامها وأعضائها على النحو االتي :
(أ) لجنة التدقيق والمخاطر
تاريخ تشكيل اللجنة

تم تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ()2016/2

والصادر بتاريخ

 11مايو ، 2016وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة لدمج هذه اللجان،

وقد قام مجلس اإلدارة بذات اإلجتماع بإعتماد مواثيق عمل هذه اللجنة .
السيد  /خالد علي الغانم

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

عضو مستقل

أعضاء اللجنة

السيد /سعود عبدالعزيز البابطين

ع��دد إجتماعات اللجنة
خالل العام

عقدت اللجنة عدد ( )4إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في

السيد  /خالد عبدالعزيز المريخي

عضو اللجنة

عضو مستقل

 ، 2017/4/30وذلك بحضور جميع األعضاء لكافة اإلجتماعات .

( ب) لجنة المكافآت والترشيحات
تاريخ تشكيل اللجنة

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم

( )2016/2والصادر بتاريخ  11مايو  . 2016وقد قام مجلس اإلدارة بذات اإلجتماع
بإعتماد مواثيق عمل هذه اللجنة .
السيد  /خالد علي الغانم

رئيس اللجنة

عضو غير تنفيذي

عضو اللجنة

عضو مستقل

عضو اللجنة

عضو مستقل

أعضاء اللجنة

السيد /سعود عبدالعزيز البابطين

ع��دد إجتماعات اللجنة
خالل العام

عقدت اللجنة عدد ( )2إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في
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القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
(أ) إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت
بعد أن قام المجلس بتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وإعتماد ميثاق عملها بقراره الصادر
بتاريخ  11مايو  ، 2016قامت اللجنة بعقد إجتماعين تحقق من خاللهما عدة إنجازات تتمثل باآلتي :
1-

إنتخاب السيد  /خالد علي الغانم كرئيس للجنة  ،وتسمية السيد  /محمد عبدالعزيز البحر كأمين
سر هذه اللجنة .

 2إنشاء سجل تعريفي بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يتضمن السيرة الذاتية لألعضاءوذل��ك بغرض تمكين اللجنة للقيام بمهامها فيما يتعلق بالترشيحات السنوية لعضوية
المجلس أو لشغل أي منصب في اإلدارة التنفيذية.
 3إعداد نموذج إستيفاء شروط اإلستقاللية والخاص بأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين بشكلسنوي .
 4إعداد نموذج إستيفاء أعضاء مجلس اإلدارة للحد األقصى للعضويات وفق قانون الشركات رقم( . ) 2016/1
 5إعداد تقرير مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وعرضه على مجلس اإلدارة تمهيدالعرضه على الجمعية العامة القادمة على النحو اآلتي :
(5-ب) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة شركة ( بوبيان ب ) من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وتوافق على منح
المكافآت الخاصة بهم وذلك على النحو اآلتي :
بلغت مجموع المكافآت (المقترحة) عن السنة المالية المنتهية في  2017/4/30مبلغ وقدره ( 75,000د.ك)
بلغت مجموع المكافآت عن السنة المالية المنتهية في  2016/4/30مبلغ وقدره ( 75,000د.ك)
(5-ج) مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية
بلغت مجموع المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في  2016/4/30مبلغ قدره 372,254د.ك
في حين بلغت  394,116د.ك
في السنة المالية المنتهية في .2017/4/30
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القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
(أ) التعهد بضمان نزاهة التقارير المالية
يحرص مجلس إدارة شركة (بوبيان ب) وإدارته التنفيذية على ضمان سالمة و نزاهة التقارير المالية
الدورية المعدة عنها كالبيانات المالية المرحلية و إعالنات توزيع األرباح و التقارير السنوية ،وقد تم
تضمين تعهد بهذا المعنى في تقرير مجلس اإلدارة السنوي .
(ب) إنجازات لجنة التدقيق والمخاطر
بعد أن قام المجلس بتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بناء على الموافقة المسبقة من الهيئة
بدمج هذه اللجان  ،و إعتماد ميثاق عملها بقراره الصادر بتاريخ  11مايو  ، 2016قامت اللجنة بعقد ()4
إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في  2017/4/30تحقق من خاللها عدة إنجازات تتمثل باآلتي:
 1إنتخاب السيد  /خالد علي الغانم كرئيس للجنة  ،وتسمية السيد  /محمد عبدالعزيز البحر كأمينسر هذه اللجنة .
 2وضع صيغة التعهد بسالمة وصحة التقارير المالية وتوصية بتضمين هذا التعهد في التقريرالسنوي .
 3مراجعة كافة البيانات المالية المرحلية ورفعها توصية إلعتمادها من قبل مجلس اإلدارة . 4قامت اللجنة  -وبعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال  -باستعراض أسماء المكاتبالخارجية المؤهلة ألداء مهام التدقيق والمخاطر و عروض األسعار ونطاق الخدمات المقدمة
منها ورفعت توصيتها لمجلس اإلدارة بتعيين المكاتب المختارة .
 5قامت اللجنة برفع توصيتها لمجلس اإلدارة بتعيين مكتب السادة  /جرانت ثورنتون كمكتبتدقيق مستقل لتقديم التقرير السنوي للرقابة الداخلية ( )ICRعن السنة المالية المنتهية في
. 2017/4/30
(ج) إستقاللية وحياد مراقب الحسابات الخارجي
قامت اللجنة بوضع معايير تكفل إستقاللية وحياد مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس
إدارتها  ،وذلك كما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة وإعتمدت هذه المعايير للعمل بها عند
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراقب الحسابات ومن ثم موافقة الجمعية العمومية على هذه
التوصية .
وقد رفعت اللجنة توصيتها لمجلس اإلدارة بتعيين السيد /بدر العبدالجادر من مكتب إرنست أند
يونغ كمراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في  2018/4/30بإعتباره ضمن المراقبين
المقيدين في سجل هيئة أسواق المال مع اإللتزام بفترة التغيير اإللزماي المنصوص عليها في قواعد
الهيئة .
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القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
(أ) مهام إدارة المخاطر  -و حدة التدقيق الداخلي
تؤمن شركة ( بوبيان ب ) بأهمية وجود إدارات رقابية كإدارة المخاطر والتدقيق تعمل على حماية
الشركة من المخاطر المحتملة بمختلف انواعها وذلك من خالل وضع أنظمة الرقابة الداخلية
المتناسبة مع نشاط الشركة وطبيعة عملها .
ولذا تم إسناد مهام إدارة المخاطر و وحدة التدقيق الداخلي لمكتب خارجي وذلك بعد الحصول
على موافقة هيئة أسواق المال بتاريخ  2016/6/24حيث قامت لجنة التدقيق والمخاطر برفع توصية
لمجلس اإلدارة بتعيين السادة  /جرانت ثورنتون ألداء مهام وحدة التدقيق و المخاطر  ،كما يتوافر
لدى الشركة مسؤول مطابقة وإلتزام متخصص بمتابعة كافة المتطلبات الرقابية .
(ب) التأكد من مدى كفاة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
قامت لجنة التدقيق والمخاطر برفع توصيتها لمجلس اإلدارة بتعيين مكتب السادة  /جرانت
ثورنتون كمكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة و إعداد
التقرير السنوي للرقابة الداخلية ( ) ICRلتقديمه لهيئة أسواق المال .
القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
(أ) تعزيز السلوك المهني و القيم األخالقية
تؤمن شركة ( بوبيان ب ) ممثلة بمجلس إدارتها و إدارتها التنفيذية وجميع موظفيها  ،بأهمية اإلمتثال
لقواعد السلوك المهني واالخالقي بإعتباره أهم عوامل النجاح وثقة المساهمين والمستثمرين في
الشركة ويحرص الجميع على إتباع هذا الميثاق كما هو محدد في القانون ولوائح الجهات الرقابية
والتنظيمية .
(ب) عدم تعارض المصالح
تحرص شركة ( بوبيان ب ) ممثلة بمجلس إدارتها و إدارتها التنفيذية على االلتزام بالقواعد المتعلقة
بعدم تعارض المصالح ال��واردة في قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال بهدف تقليل هذه
الحاالت والتعامل معها .
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القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
(أ) توافر آليات اإلفصاح و الشفافية
تقوم شركة ( بوبيان ب ) باإلفصاح وبشكل مستمر و في الوقت الدقيق والمناسب عن جميع
المعلومات الجوهرية التي تتعلق بأوضاعها وأنشطتها والتي قد يكون لها أثر على سعر سهم الشركة
وحقوق المساهمين  ،فض ً
ال عن إفصاحها عن جميع البيانات المالية الفصلية والسنوية فور االنتهاء
منها ودون إبطاء حرص ًا على طمأنة المساهمين والمستثمرين على اوضاع الشركة  ،كما تحرص
الشركة في كل إفصاحاتها ان تكون متسقة مع المعايير المطبقة من قبل هيئة أسواق المال بهذا
الشان .
(ب) تنظيم اإلفصاحات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يتوافر لدى الشركة سجل خاص يتضمن عمليات اإلفصاح الخاصة بمكليات أعضاء مجلس اإلدارة و
اإلدارة التنفيذية وقائمة باإلشخاص المطلعين وذلك وفق قواعد حوكمة الشركات وقواعد اإلفصاح
والشفافية .
(ج ) وحدة شؤون المستثمرين
قامت شركة (بوبيان ب) وبقرار من مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  2016/5/11بأنشاء وح��دة شؤون
المستثمرين لتعمل كحلقة وصل بين الشركة والمساهمين والمستثمريين الحاليين والمحتملين
وتزويدهم بكافة المعلومات والتقارير الالزمة وبصورة دورية وذلك من خالل العمل على التحديث
الدوري لمحتوى الموقع اإللكتروني او التواصل المباشر من خالل البريد اإللكتروني الخاص بالوحدة
IR@boubyan.com
(د) تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
تحرص شركة ( بوبيان ب ) على تحديث الموقع اإللكتروني ليتضمن كافة البيانات والمعلومات التي
ترتبط ارتباطا وثيق ًا في االفصاح عن المعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين وإضافة كافة
البيانات الالزمة وفق قواعد الحوكمة .
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القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين
(أ) حماية الحقوق العامة للمساهمين
تهدف شركة ( بوبيان ب ) من خالل أنشطتها اإلستثمارية و توزيعات األب��اح السنوية إلى حماية
حقوق مساهميها واتاحة الفرصة لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام
األساسي للشركة وقانون الشركات و قانون هيئة أسواق المال ولوائحها التنفيذية  ،وذلك من خالل
تطبيق هذه القواعد على النحو الوارد أدناه :
( )1توافر سجل خاص بالمساهمين لدى وكالة المقاصة
يتوافر لدى شركة ( بوبيان ب ) سجل خاص بمساهمي الشركة يتم حفظه لدى الشركة الكويتية
للمقاصة ،يتضمن كافة بياناتهم ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغيير يطرأ على هذه
البيانات  .كما تحرص الشركة على اإلفصاح للجهات الرقابية – بشكل سنوي – عن كبار مساهميها
ممن يملكون نسبة  ٪ 5و أكثر من رأس مال الشركة .
( )2المشاركة في الجمعيات العامة
تحرص شركة ( بوبيان ب ) على توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة لكافة المساهمين دون أي
تمييز والعمل على تضمين جدول االعمال كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات
وقواعد الحوكمة و من ثم نشر الدعوة وجدول األعمال في الصحف اليومية وبورصة الكويت مما
يمكن المساهمين العلم به و التصويت على قرارات الجمعية العامة .

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
(أ) توافر حماية حقوق أصحاب المصالح
تحرص شركة ( بوبيان ب ) على اتباع نهج يتوافق وطبيعة عمل الشركة وحجم العقود فيها لضمان
التعامل مع أصحاب المصالح بمبدأ الشفافية والعدل والمساواة ،والحفاظ على عالقات جيدة معهم،
وذلك من خالل تطبيق القوانين والتشريعات واألنظمة والعقود التي توفر حماية لحقوق أصحاب
المصالح.
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القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء
(أ) التدريب و التأهيل المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية
تحرص شركة ( بوبيان ب ) على ايجاد و اعتماد برامج تدريبية مناسبة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
و المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بطبيعة أنشطة ومجال عمل الشركة وآخر المستجدات بهذا
الشان .
(ب) وضع آليات لتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية
يتوافر لدى الشركة مؤشرات أداء موضوعية مناسبة تتوافق مع استراتيجية الشركة والمهام
والمسؤوليات الخاصة بمجلس اإلدارة واللجان التابعة له و اإلدارة التنفيذية ( )KPIsو سوف تُستخدم
المستمر والتدريب لمعالجة نقاط الضعف التي يتم تحديدها.
نتائج التقييم في وضع خطط التطوير ُ
(ج) أهمية خلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة
تحرص شركة ( بوبيان ب ) ممثلة بمجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية على التأكيد بشكل مستمر على
أهمية خلق قيم مؤسسية لدى جميع العاملين بالشركة وذلك من خالل العمل على تحقيق األهداف
االستراتيجية للشركة و تحسين معدالت األداء و اإللتزام بقوانين الجهات الرقابية و قواعد الحوكمة .
و إمتثا ًال لذلك تصدر الشركة عدة تقارير دورية ( التقرير السنوي  -تقرير الحوكمة السنوي – تقرير
لجنة التدقيق ) تتضمن المعلومات بصورة شمولية بغرض معاونة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم.

القاعدة الحادية عشر
المسؤولية اإلجتماعية
(أ) أهمية تحقيق التوازن بين أهداف الشركة وأهداف المجتمع
تؤمن شركة ( بوبيان ب) بأهمية المسؤولية اإلجتماعية لخلق التوزان بين أهداف الشركة و اهداف
المجتمع الذي تمارس نشاطها فيه  ،وذلك من خالل اإللتزام المستمر بالوفاء بالمتطلبات الرقابية ،
و إتباع نهج يتوافق مع طبيعة وحجم عمل الشركة حيث تحرص الشركة على اإلستثمار في موظفيها
من خالل تشجيع إستقطاب العمالة الوطنية والسعي لتدريب الموظفين بشكل دوري .
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تقـريـر لـجـنة
التدقيق
عن السنة المالية المنتهية في  30ابريل 2017
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أهداف اللجنة
تهدف هذه اللجنة إلى ترسيخ ثقافة اإللتزام داخل الشركة والى معاونة مجلس اإلدارة الداء دوره في ضمان
سالمة و نزاهة التقارير المالية
و التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة تطبيق ًا لقواعد الحوكمة.

تشكيل اللجنة
تم تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم (  )2016 /2و الصادر بتاريخ  11مايو
 ، 2016وحيث يتضمن قرار التشكيل تسمية أعضاء اللجنة بما يتوافق مع متطلبات التشكيل المنصوص
عليها في قواعد الحوكمة  ،حيث تتألف اللجنة من عضويين مستقلين وعضو غير تنفيذي  ،وجميعهم من
ذوي الخبرة في المجاالت المحاسبية والمالية على النحو اآلتي :
أعضاء اللجنة

السيد  /خالد علي الغانم
السيد /سعود عبدالعزيز البابطين
السيد  /خالد عبدالعزيز المريخي

رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل

عدد إجتماعات اللجنة
عقدت اللجنة عدد (  )4إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في  ، 2017/4/30وذلك على النحو اآلتي :
اإلجتماع االول
اإلجتماع الثاني
اإلجتماع الثالث
اإلجتماع الرابع

عقد بتاريخ
عقد بتاريخ
عقد بتاريخ
عقد بتاريخ

 7سبتمبر 2016
 20نوفمبر 2016
 12مارس 2017
 11مايو2017

بحضور كافة األعضاء

إنجازات وتوصيات اللجنة
بشأن البيانات المالية

قامت اللجنة بمراجعة كافة البيانات المالية الدورية قبل عرض توصيتها على
مجلس اإلدارة إلعتمادها .
قامت اللجنة بوضع صيغة التعهد بنزاهة وسالمة التقارير المالية ليتم تضمينها
في التقرير السنوي .

بشان الرقابة الداخلية

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مكتب السادة  /جرانت ثورنتون
كمكتب تدقيق مستقل للقيام بتقييم مراجعة نظم الرقابة الداخلية في
الشركة و إعداد التقرير السنوي لرقابة الداخلية ( )ICRلتقديمه لهيئة أسواق
المال خالل  90يوم من إنتهاء السنة المالية ( . ) 2017/4/30

بشان التدقيق الداخلي

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مكتب السادة  /جرانت ثورنتون
كمكتب خارجي ألداء مهام التدقيق الداخلي .

بشان التدقيق الخارجي

22

قامت اللجنة بوضع معايير وشروط إستقاللية مراقب الحسابات الخارجي ليتم
مراعاتها عند التوصية السنوية بتعيينه .
قامت اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين السيد/بدر العبدالجادر من
مكتب إرنست ويونغ كمراقب حسابات خارجي عن السنة المالية المنتهية في
 2018/4/30باعتباره من ضمن مراقبي الحسابات المقيدين في سجالت الهيئة .
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 30أبريل 2017
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محاسبون قانونيون
العبيان والعصيمي وشركاهم
صندوق بريد 74
الدور  ،21-18برج بيتك
شارع أحمد الجابر
الصفاة  ،13001الكويت
تلفون +965 22955000 :
فاكس +965 22456419 :
بريد إلكترونيkuwait@kw.ey.com :
الموقع اإللكترونيwww.ey.com/mena :

الفرج لتدقيق الحسابات
علي خالد الفرج

محاسب قانوني
خبير جدول لدى المحكمة الكلية
تلفون+965 22408569 / 22408568 :
فاكس+965 22408571 :
ص.ب 20870 :الصفاة  13069 -الكويت

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الراي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع( .الشركة األم) وشركاتها التابعة
(يشار إليها مع ًا بـ «المجموعة « ) ،والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  30أبريل  2017وبيانات
الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المانتهية بذلك التاريخ
واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا ،أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي المادية ،عن المركز المالي
المجمع للمجموعة كما في  30أبريل  2017وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية
بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا طبق ًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من
التفاصيل في تقريرنا في قسم « مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة»  .ونحن
مستقلون عن المجموعة وفق ًا لميثاق األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي
لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األ]القية وفق ًا لميثاق المجلس الدولي
لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتقديم
أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية
المجمعة للسنة الحالية .وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وفي إبداء رأينا
حولها .ونحن ال نبدي رأي منفصل حول هذه األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها
وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
أ) الموجودات المالية التي يتم تقييمها بخالف بيانات السوق الملحوظة
تتكون الموجودات المالية التي يتم تقييمها بخالف بيانات السوق الملحوظة من الموجودات المالية المتاحة للبيع
المسعرة وغير المسعرة والموجودات المالية غير المسعرة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
إن الموجودات المالية المتاحة للبيع التي ال يتوافر لها سعر معلن في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها
العادلة بصورة موثوق منها يتم قياسها وفقا للتكلفة ناقصا انخفاض القيمة .ويتم قياس األصل المالي المدرج
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وفقا للقيمة العادلة مع إدراج التغير المقابل في القيمة العادلة ضمن
بيان الدخل المجمع للسنة.
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الفرج لتدقيق الحسابات
علي خالد الفرج

محاسب قانوني
خبير جدول لدى المحكمة الكلية
تلفون+965 22408569 / 22408568 :
فاكس+965 22408571 :
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
أ) الموجودات المالية التي يتم تقييمها بخالف بيانات السوق الملحوظة (تتمة)
حيث إن تقييم الموجودات المالية المصنف ضمن المستوى  3تقديري باستخدام مدخالت بخالف بيانات السوق
الملحوظة .وفي ضوء األحكام المتضمنة في تقييم االنخفاض الكبير أو المتواصل في قيمة الموجودات المالية
المتاحة للبيع ،اعتبرنا هذا األمر من أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها عدة إجراءات من بينها االستعانة بالمتخصصين لدينا لمساعدتنا في
تقييم منهجية المجموعة ومدى مالئمة نماذج التقييم والمدخالت المستخدمة في تقييم الموجودات المالية
ضمن المستوى  3بما في ذلك مقارنة نماذج التقييم المستخدمة بتلك المستخدمة في السنوات السابقة .وقمنا
بتقييم مدى دقة المدخالت الرئيسية المستخدمة في التقييم مثل توقعات التدفقات النقدية وقمنا بمراعاة
مدى مالئمة المدخالت الرئيسية مثل معدالت النمو طويلة األجل المستخدمة في استقراء هذه التدفقات النقدية
ومعدل الخصم ومقارنتها بالبيانات الخارجية المتاحة.
إضافة إلى ذلك ،قمنا بمراجعة تقييم المجموعة حول ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة
الموجودات المالية الفردية المتاحة للبيع عن طريق التحقق من األحكام التي استخدمتها اإلدارة وما إذا كانت
االستثمارات قد تعرضت النخفاض مؤثر أو متواصل في القيمة.
إضافة إلى ذلك ،قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات القيمة العادلة الواردة ضمن اإليضاح  25حول البيانات المالية
المجمعة.
معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2017
إن اإلدارة هي السؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم « المعلومات األخرى « من المعلومات الواردة
في التقرير السنوي للمجموعة لسنة  ،2017بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات حولها .لقد
حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام
التقرير بعد تاريخ تقرير مراقبي الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.
فيما بتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ،فإن مسؤوليتنا هي اإلطالع على المعلومات األخرى المذكورة
أعاله وتحديد ما إذا كانت غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء
التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها .وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،استناداً
إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى والتي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير مراقبي الحسابات ،فإنه
يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا .ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.

27

شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)

| التقرير السنوي 2017

محاسبون قانونيون
العبيان والعصيمي وشركاهم
صندوق بريد 74
الدور  ،21-18برج بيتك
شارع أحمد الجابر
الصفاة  ،13001الكويت
تلفون +965 22955000 :
فاكس +965 22456419 :
بريد إلكترونيkuwait@kw.ey.com :
الموقع اإللكترونيwww.ey.com/mena :

الفرج لتدقيق الحسابات
علي خالد الفرج

محاسب قانوني
خبير جدول لدى المحكمة الكلية
تلفون+965 22408569 / 22408568 :
فاكس+965 22408571 :
ص.ب 20870 :الصفاة  13069 -الكويت

تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحكومة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بصورة عادلة وفق ًا للمعايير الدولية
للتقارير المالية وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء
المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
عند إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على
أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسب ًا ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ اإلستمرارية وتطبيق
مبدأ االستمرارية المحاسبي مالم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل
واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الممجمعة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت
ناتجة عن الغش أو الخطأ ،وإصدار تقرير مراقبي الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة
عالية من التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائما باكتشاف
األخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء المادية عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع
بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على
أساس هذه البيانات المالية المجمعة.
كجزء من التدقيق وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية ،اتخذنا أحكام ًا مهنية وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال
التدقيق .كما قمنا بما يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغض أو الخطأ
ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا .إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم
اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو
تجاوز الرقابة الداخلية.
• فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس
لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
• تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات
الصلة المقدمة من قبل اإلدارة.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
مسؤوليات مراقبي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الممجمعة (تتمة)
• التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استناداً إلى أدلة التدقيق
التي حصلنا عليها ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شك ًا
جوهري ًا حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود
عدم تأكد مادي ،يجب علينا أن تشير في تقرير مراقبي الحسابات ،إلى إلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية
المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات .تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها
حتى تاريخ تقرير مراقبي الحسابات .على الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف
المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات
وتقييم ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق
العرض العادل.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل
المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة ،ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على
ً
كاملة عن رأي التدقيق.
عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل المسؤولية
إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحكومة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها
ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال
التدقيق.
نزود أيض ًا المسؤولين عن الحكومة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية،
ونبلغهم أيض ًا بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر عل استقالليتنا
باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة ،متى كان ذلك مناسب ًا.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها ،نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في
تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية ،ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية .إننا نفصح عن هذه األمور
في تقرير مراقبي الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال
نادرة جداً ،عندما نتوصل إلى أن أمراً ما يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج
العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع (تتمة)

تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
في رأينا أيض ًا إن الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة
في تقرير مجلس إدارة الشركة األم فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه
الدفاتر .وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق ،كما أن البيانات
المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية،
وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،وأنه قد أجرى الجرد وفق ًا لألصول المرعية .حسبما وصل إليه
علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،أو لعقد التأسيس وللنظام
األساسي للشركة األم ،خالل السنة المنتهية في  30ابريل  2017على وجه قد يكون له تأثيراً مادي ًا على نشاط الشركة
األم أو مركزها المالي.

وليد عبداهلل العصيمي

سجل مراقبي الحسابات رقم  68فئة أ
من العيبان والعصيمي وشركاهم
عضو في إرنست ويونغ
 15مايو 2017
الكويت
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل المجمع | للسنة المنتهية في  30أبريل 2017

إيضاحات
مبيعات
تكلفة مبيعات

25,795,507
()21,821,579
───────
3,973,928

30,561,908
()25,475,667
───────
5,086,241

3

19,322,148

20,141,953

10

()339,632
62,241

()120,000
4,141,727

12
12
12

5,911,345
4,278,966
()1,398,675
()857,715
()2,726,306
()5,674,374
()3,005,694
216,129
()207,143
───────

3,730,898
()918,108
()4,608,523
()2,475,611
989,366
()78,703
685,637
───────

19,555,218

26,574,877

()8,761,195
───────
10,794,023
()317,208
()75,000
───────
10,401,815
═══════

()2,602,002
───────
23,972,875
()1,058,266
()75,000
───────
22,839,609
═══════

 20.18فلس
═══════

 43.83فلس
═══════

مجمل الربح
إيرادات توزيعات أرباح
خسارة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل االرباح او الخسائر
صافي الربح من موجودات مالية متاحة للبيع
ربح اعادة تصنيف موجودات مالية متاحة للبيع لشركة
زميلة
حصة في نتائج من شركات زميلة
انخفاض قيمة شركات زميلة
انخفاض قيمة الشهرة
انخفاض قيمة عقار وآالت ومعدات
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف تمويل
إيرادات أخرى
خسارة تحويل عمالت أجنبية
ربح بيع موجودات شركة زميلة

13
5

12

الربح قبل انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة
للبيع
انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

11

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

7

ربح السنة

ربحية السهم األساسية والمخففة

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

8

جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل
ً
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بيان الدخل المجمع | للسنة المنتهية في  30أبريل 2017

إيضاحات
ربح السنة
إيرادات (خسائر) شاملة أخرى
بنود سيتم او قد يتم اع��ادة تصنيفها الحقا إلى بيان
الدخل المجمع:
أرباح (خسائر) غير محققة من موجودات مالية متاحة
للبيع
فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات اجنبية
خسائر محققة من موجودات مالية متاحة للبيع
المحول الى بيان الدخل المجمع عند انخفاض قيمة
موجودات مالية متاحة للبيع
حصة في ايرادات شاملة اخرى لشركات زميلة
المحول الى بيان الدخل المجمع عند إع��ادة تصنيف
موجودات مالية متاحة للبيع لشركات زميلة
اجمالي االيرادات (الخسائر) الشاملة االخرى للسنة
اجمالي االيرادات الشاملة للسنة

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

10,401,815
───────

22,839,609
───────

11

5,236,707
256,700
-

()8,183,610
()88,390
()115,325

11
12

1,366,274
95,675

2,602,002
145,129

12

()985,854
───────
5,969,502
───────
16,371,317
═══════

───────
()5,640,194
───────
17,199,415
═══════

جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل
ً
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع | كما في  30أبريل 2017

إيضاحات
الموجودات
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
بضاعة
م��وج��ودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
االرباح او الخسائر
موجودات مالية متاحة للبيع
استثمار في شركات زميلة
عقار وآالت ومعدات
الشهرة

4
6
9

16,624,518
11,080,831
7,493,724

10
11
12
13

124,825,001
176,105,039
56,502,844
18,428,154
5,144,748
───────
416,204,859
═══════

125,164,633
188,292,533
31,385,625
21,601,594
6,002,464
───────
413,893,327
═══════

14
15
16

75,955,838
31,381,259
9,733,707
3,632,421
───────
120,703,225
───────

64,348,060
33,469,564
12,654,049
3,605,529
───────
114,077,202
───────

17

53,482,275
2,400,000
()9,806,151
998,971
26,741,138
25,467,750
50,516
5,106,784
2,012,734
128,760,744
60,286,873
───────
295,501,634
───────
416,204,859
═══════

53,482,275
2,400,000
()9,741,292
998,971
26,741,138
25,467,750
50,516
5,106,784
1,756,034
123,047,942
70,506,007
───────
299,816,125
───────
413,893,327
═══════

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
احتياطيات أخرى
احتياطي إعادة تقييم
احتياطي تحويل عمالت اجنبية
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
أرباح محتفظ بها
إجمالي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2017
دينار كويتي

19,893,819
14,210,111
7,342,548

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
قروض محددة األجل
دائنو تمويل إسالمي
دائنون ومصروفات مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة

2016
دينار كويتي

18
19
20

دبوس مبارك الدبوس
(رئيس مجلس اإلدارة)

خالد علي الغانم

(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل
ً
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═════════

53,482,275

─────────

-

-

─────────

═════════

2,400,000

─────────

-

-

─────────

═════════

()9,806,151

─────────

()64,859

-

─────────

)9,741,292( 2,400,000
-

═════════

═════════

─────────

-

-

─────────

26,741,138 998,971

─────────

-

-

─────────

998,971
-

26,741,138
-

جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل
ً

الرصيد في  30ابريل 2017

اجمالي االي��رادات الشاملة
للسنة
توزيعات ارباح (ايضاح )17
شراء اسهم خزينة (ايضاح
)18

الرصيد في  1مايو 2016
ربح السنة
ايرادات شاملة اخرى

53,482,275
-

رأس
المال
د.ك.

عالوة
إصدار
أسهم
د.ك.

أسهم
خزينة
د.ك.

احتياطي
أسهم
خزينة
د.ك.

احتياطي
قانوني
د.ك.

═════════

25,467,750

─────────

-

-

─────────

═════════

50,516

─────────

═════════

5,106,784

-

─────────

-

-

─────────

─────────

═════════

═════════

─────────

-

═════════

═════════

295,501,634 60,286,873

─────────

-

─────────

()64,859

16,371,317 10,401,815
5,712,802
)20,620,949( )20,620,949( -

128,760,744 2,012,734

─────────

-

256,700
-

─────────

─────────

─────────

─────────

5,106,784
-

25,467,750
-

50,516
-

احتياطي احتياطيات
أخرى
اختياري
د.ك.
د.ك.

احتياطي
إعادة
تقييم
د.ك.

احتياطي التغيرات
أرباح
تحويل المتراكمة
محتفظ
عمالت في القيمة
بها
العادلة
اجنبية
د.ك.
د.ك.
د.ك.
299,816,125 70,506,007 123,047,942 1,756,034
10,401,815
10,401,815
 5,969,5025,712,802 256,700

اجمالي
حقوق
الملكية
د.ك.
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═════════

53,482,275

─────────

-

2,546,775
-

-

-

─────────

-

-

-

═════════

2,400,000

─────────

═════════

()9,741,292

─────────

)3,598,865( -

-

-

-

─────────

─────────

)6,142,427( 2,400,000
-

═════════

998,971

─────────

-

-

-

-

─────────

998,971
-

═════════

128,760,744

═════════

─────────

─────────

122,916,151
131,790

2016
دينار
كويتي

123,047,941

128,533,278
227,466

2017
دينار
كويتي

═════════

25,467,750

─────────

-

-

-

-

─────────

25,467,750
-

═════════

26,741,138

─────────

-

-

1,273,388

-

─────────

25,467,750
-

جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل
ً

ب) حصة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في
حقوق ملكية شركات زميلة

أ) أرباح غير محققة تتعلق بموجودات مالية متاحة للبيع

إن التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة تتكون مما يلي:

الرصيد كما في  30أبريل 2016

توزيعات أرباح (إيضاح )17
شراء أسهم خزينة (إيضاح
)18

إجمالي (الخسائر) اإلي��رادات
الشاملة للسنة
تحويل إل��ى االحتياطيات
(إيضاحي  19و)20
إصدار أسهم منحة

الرصيد كما في  1مايو 2015
ربح السنة
خسائر شاملة أخرى

50,935,500
-

رأس
المال
د.ك.

عالوة
إصدار
أسهم
د.ك.

أسهم
خزينة
د.ك.

احتياطي
أسهم
خزينة
د.ك.

احتياطي
قانوني
د.ك.

═════════

50,516

─────────

-

-

-

-

─────────

50,516
-

احتياطي احتياطيات
أخرى
اختياري
د.ك.
د.ك.

═════════

5,106,784

─────────

-

-

-

-

─────────

5,106,784
-

احتياطي
إعادة
تقييم
د.ك.

═════════

═════════

═════════

1,756,034

─────────

═════════

123,047,942

─────────

─────────

─────────

70,506,007

-

)3,598,865( -

 ()2,546,775)19,937,462( )19,937,462( -

299,816,125

-

-

-

)1,273,388( -

-

()88,391

(22,839,609 )5,551,803

17,199,415

─────────

─────────

─────────

306,153,037
22,839,609
()5,640,194

─────────

احتياطي التغيرات
أرباح
تحويل المتراكمة
محتفظ
عمالت في القيمة
بها
العادلة
اجنبية
د.ك.
د.ك.
د.ك.
71,424,023 128,599,745 1,844,425
 22,839,609()5,551,804( )88,390

اجمالي
حقوق
الملكية
د.ك.
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إيضاحات
أنشطة العمليات
ربح السنة قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تعديالت لــ :
تكاليف تمويل
استهالك
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خسارة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل االرباح او الخسائر
ايرادات توزيعات ارباح
ارباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
ربح بيع موجودات شركة زميلة
ربح بيع عقار وآالت ومعدات
انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
ربح اع��ادة تصنيف موجودات مالية متاحة للبيع لشركة
زميلة
حصة في نتائج من شركات زميلة
انخفاض قيمة الشهرة
انخفاض قيمة عقار وآالت ومعدات
انخفاض قيمة شركات زميلة
خسارة تحويل عمالت اجنبية

13
10
12
11
12
12
13
12

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
بضاعة
دائنون ومصروفات مستحقة
ضرائب مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة العمليات
أنشطة االستثمار
إضافات الى عقار وآالت ومعدات
متحصالت من بيع عقار وآالت ومعدات
حيازة حصة اضافية في شركة زميلة
إضافات إلى موجودات مالية متاحة للبيع
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
ايرادات توزيعات ارباح مستلمة من موجودات مالية متاحة للبيع
متحصالت من بيع موجودات شركة زميلة
متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

13
12

13

صافي التدفقات النقــدية (المستخدمة في) الناتجة من
أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي الحركة في قروض محددة االجل
صافي الحركة في دائني تمويل اسالمي
تكلفة تمويل مدفوعة
شراء أسهم خزينة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل كما في  1مايو
النقد والنقد المعادل كما في  30أبريل

4

2017
دينار كويتي
10,794,023

23,972,875

3,005,694
1,421,640
53,275

2,475,611
1,281,736
88,566

339,632
()780,609
()62,241
()2,295
8,761,195

120,000
()759,863
()4,141,727
()685,637
()81,545
2,602,002

()5,911,345
()4,278,966
857,715
2,726,306
1,398,675
207,143
───────
18,529,842

()3,730,898
918,108
78,703
───────
22,137,931

3,129,280
()151,176
()3,228,021
()174,597
───────
18,105,328
───────

()3,329,690
()557,942
1,629,972
()1,256,221
───────
18,624,050
───────

()782,144
2,295
()4,960,520
()3,488,540
1,657,205
780,609
62,241
───────
()6,728,854
───────

()632,902
81,545
()9,289,205
1,799,524
759,863
2,617,095
4,900,907
───────
236,827
───────

()20,594,057
11,231,391
()2,212,554
()3,005,694
()64,859
───────
()14,645,773
───────
()3,269,301
19,893,819
───────
16,624,518
═══════

()19,761,581
()3,010,457
9,210,297
()2,540,056
()3,598,865
───────
()19,700,662
───────
()839,786
20,733,605
───────
19,893,819
═══════

جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  27تشكل
ً
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 - 1معلومات حول الشركة
تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع.
(“الشركة األم”) وشركاتها التابعة (“المجموعة”) للسنة المنتهية في  30أبريل  2017وفق ًا لقرار
أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ  15مايو  ،2017ويخضع إصدارها لموافقة الجمعية العمومية العادية
لمساهمي الشركة األم .للجمعية العمومية السنوية للمساهمين صالحية تعديل البيانات
المالية المجمعة بعد إصدارها.
إن الشركة األم هي شركة مساهمة عامة تأسست بالكويت في  12فبراير  .1995إن الشركة األم
مدرجة بسوق الكويت لألوراق المالية .إن عنوان مكتب الشركة األم المسجل هو برج كيبكو،
الطابق رقم  ،35شارع خالد بن الوليد ،ص ب  2383الصفاة  13024الصفاة  -الكويت .تم توضيح
األنشطة الرئيسية للمجموعة في إيضاح .23
إن األغراض الرئيسية للشركة األم تتضمن ما يلي:
•

تصنيع جميع أنواع المواد الكيماوية البترولية ومشتقاتها.

•

بيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير وتخزين هذه المواد والمشاركة في جميع النشاطات
المتعلقة بذلك ،ويشمل ذلك إنشاء وتأجير الخدمات الالزمة ويكون للشركة مباشرة
األعمال السابقة ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.

•

امتالك وتطوير وإقامة المشاريع الصناعية والمناطق الصناعية والخدمات الصناعية
المساندة والمساهمة في كل ذلك ،وتقديم الدعم الفني والمالي المشاريع وتطويرها بعد
الحصول علي الموافقات من الجهات الرسمية ذات االختصاص.

•

المساهمة في تأسيس أو حيازة شركات لها أنشطة مماثلة أو تلك التي تعاون الشركة
األم في تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج.

•

استغالل الفوائض المالية عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية.

تم إصدار قانون الشركات الجديد رقم  1لسنة  2016في  24يناير  ،2016وتم نشره في الجريدة
الرسمية بتاريخ  1فبراير  2016وال��ذي بموجبه تم إلغاء قانون الشركات رقم  25لسنة ،2012
والتعديالت الالحقة له .وفق ًا للمادة رقم ( ،)5سوف يتم تفعيل القانون الجديد بأثر رجعي اعتباراً
من  26نوفمبر  ،2012تم إصدار الالئحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم  1لسنة  2016في  12يوليو
 2016وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ  17يوليو  2016والتي بموجبها تم إلغاء الالئحة
التنفيذية للقانون رقم  25لسنة .2012
يتمثل االستثمارات الرئيسي للشركة األم حتى تاريخه في االستثمار في شركة إيكويت
للبتروكيماويات ش.م.ك( .مقفلة) (“إيكويت”) والشركة الكويتية لألولفينات ش.م.ك( .مقفلة)
(تي كي أو سي) .إن شركتي إيكويت وتي كي أو سي هما شركتان مساهمتان كويتيتان مقفلتان تم
تأسيسهما في دولة الكويت من أجل بناء وتشغيل مصانع للبتروكيماويات في منطقة الشعيبة
الصناعية في دولة الكويت.
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إن نسب الملكية في رأسمال إيكويت و تي كي أو سي كما في  30أبريل هي كما يلي:
2017

2016

شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.

42.5٪

42.5٪

شركة داو كيميكال

42.5٪

42.5٪

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع

9٪

9٪

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

6٪

6٪

 2.1أساس اإلعداد
بيان االلتزام
تم اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة
من مجلس معايير المحاسبة الدولية.
أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل ليتضمن قياس األرض
والمباني والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر والموجودات
المالية المتاحة للبيع وفق ًا للقيمة العادلة .ويتم تعديل القيمة المدرجة بالدفاتر للموجودات
والمطلوبات المحققة المصنفة كبنود مغطاة في عمليات تغطية القيمة العادلة والتي سيتم
إدراجها بخالف ذلك بالتكلفة المطفأة لتسجيل التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر
المغطاة في عالقات تغطية فعالة.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم.

 2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك
المستخدمة في السنة السابقة باستثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
والمعدلة التالية التي صدرت مؤخرا من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تسري
للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير :2016
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  16ومعيار المحاسبة الدولي  :38توضيح الطرق المقبولة
لالستهالك واإلطفاء
توضح التعديالت أساس معيار المحاسبة الدولي “ 16عقار واالت ومعدات” ومعيار المحاسبة
الدولي “ 38الموجودات غير الملموسة” الذي يشير إلى أن اإليرادات تعكس نمط المزايا االقتصادية
الناتجة من تشغيل األعمال (التي يمثل األصل جزءا منها) بدال من المزايا االقتصادية المستهلكة
من خالل استخدام األصل .نتيجة لذلك ،ال يمكن استخدام طريقة تعتمد على اإليرادات الستهالك
العقار واآلالت والمعدات؛ وال يجوز استخدامها إال في ظروف محدودة للغاية إلطفاء الموجودات
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غير المتداولة .تسري هذه التعديالت في المستقبل ،وليس لها أي تأثير على المجموعة حيث أن
المجموعة لم تستخدم نموذج يعتمد على االيرادات الستهالك موجوداتها غير المتداولة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  7األدوات المالية :اإلفصاحات
عقود الخدمات
يوضح التعديل أن عقد الخدمات الذي يتضمن أتعا ًبا يمكن أن يشكل مشاركة مستمرة في أصل
مالي .وينبغي للمجموعة تقييم طبيعة األتعاب والترتيب مقابل اإلرشادات المتعلقة بالمشاركة
المستمرة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  7لكي يتم تقييم ما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة أم
ال .وينبغي أن يتم بأثر رجعي إجراء التقييم لما إذا كانت عقود الخدمات تشكل مشاركة مستمرة.
على الرغم من ذلك ،قد ال تكون هناك حاجة لتقديم اإلفصاحات المطلوبة ألية فترة تبدأ قبل
الفترة السنوية التي تقوم فيها المجموعة بتطبيق التعديالت ألول مرة.
معيار المحاسبة الدولي  1مبادرة اإلفصاح
تعمل التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1على توضيح متطلبات معيار المحاسبة الدولي 1
الحالية بد ًال من تغييرها بشكل ملحوظ .توضح التعديالت ما يلي:
• متطلبات التأثير المادي في معيار المحاسبة الدولي 1
• يجوز تقسيم البنود المحددة في بيانات الدخل والدخل الشامل والمركز المالي المجمعين
• لدى الشركات المرونة فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول البيانات المالية
• يجب عرض الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة
التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية إجما ًال كبند واحد وتصنيفها
ً
الحقا إلى بيان الدخل المجمع.
بين تلك البنود التي سيتم أو لن يتم إعادة تصنيفها
فضال عن ذلك ،توضح التعديالت المتطلبات التي تسري عند عرض افصاحات اضافية لالجمالي
الفرعي في بيان المركز المالي المجمع وبيان الدخل المجمع وبيان الدخل الشامل المجمع .إن
هذه التعديالت ليس لها أي تأثير على المجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10والمعيار الدولي للتقارير المالية  12ومعيار
المحاسبة الدولي  28شركات االستثمار :تطبيق استثناء التجميع
تتناول التعديالت المشكالت التي ظهرت في تطبيق استثناء الشركات االستثمارية طبقاً
للمعيار الدولي للتقارير المالية “ 10البيانات المالية المجمعة” .توضح التعديالت على المعيار
الدولي للتقارير المالية  10أن اإلعفاء من عرض البيانات المالية المجمعة ينطبق على الشركة األم
التي تمثل شركة تابعة لشركة استثمار عندما تقيس شركة االستثمار كافة شركاتها التابعة
ً
وفقا للقيمة العادلة.
إضافة إلى ذلك ،توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10أنه يتم التجميع فقط للشركة
التابعة لشركة استثمار عندما ال تمثل تلك الشركة التابعة شركة استثمار في حد ذاتها ،وتقدم
خدمات دعم لشركة االستثمار .ويتم قياس كافة الشركات التابعة األخرى لشركة االستثمار ً
وفقا
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للقيمة العادلة .تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي “ 28استثمارات في شركات زميلة
وشركات محاصة” للمستثمر -عند تطبيق طريقة حقوق الملكية -باستمرار الشركة الزميلة أو
شركة المحاصة لشركة االستثمار في قياس حصتها في شركاتها التابعة وفق ًا للقيمة العادلة.
تسري هذه التعديالت بأثر رجعي وليس لها أي تأثير على المجموعة حيث ان المجموعة ال تطبق
استثناء التجميع.

 2.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية الجديدة والمعدلة التي صدرت ولكن لم
تسر بعد حتى تاريخ اصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة .تعتزم المجموعة تطبيق هذه
المعايير متى أمكن ذلك عند سريانها.
المعيار الدولي للتقارير المالية  9األدوات المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية الصيغة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9
األدوات المالية في يوليو  2014ويسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018مع السماح
بالتطبيق المبكر .يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  9متطلبات التحقق والقياس للموجودات
المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع الموجودات غير المالية .يحل هذا المعيار
محل معيار المحاسبة الدولي  39األدوات المالية :التحقق والقياس .باستثناء محاسبة التغطية،
يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي إال أن المعلومات المقارنة ليست الزامية .إن تطبيق هذا المعيار
سوف يكون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة ،ولكن ليس من
المتوقع أن يكون له تأثير جوهري على تصنيف وقياس المطلوبات المالية .تخطط المجموعة
لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب.
المعيار الدولي للتقارير المالية  15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  15في مايو  2014ويقدم نموذجا مكونا من خمس
خطوات للمحاسبة عن اإلي��رادات الناتجة من العقود مع العمالء .وبموجب المعيار الدولي
للتقارير المالية  15تتحقق اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المجموعة أن يكون لها
أحقية فيه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل .تقدم مبادئ المعيار الدولي للتقارير
المالية  15طريقة أكثر تنظيما لقياس وتحقق االيرادات .يسري معيار االيرادات الجديد على جميع
المنشآت ويحل محل كافة المتطلبات الحالية لتحقق االيرادات وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية .ويلزم إما التطبيق الكامل أو المعدل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .تخطط المجموعة لتطبيق المعيار الجديد في تاريخ
السريان المطلوب.
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تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة الدولي  :28بيع أو المشاركة في
الموجودات بين المستثمر والشركة الزميلة أو شركة المحاصة
تعالج التعديالت التناقض بين المعيار الدولي للتقارير المالية  10ومعيار المحاسبة الدولي  28في
التعامل مع فقد السيطرة على شركة تابعة تم بيعها أو ساهمت في شركة زميلة أو شركة
محاصة .توضح هذه التعديالت أن األرباح أو الخسائر الناتجة من بيع أو المشاركة في موجودات
تمثل عمل تجاري وفقا للتعريف ال��وارد في المعيار الدولي للتقارير المالية  3بين المستثمر
وشركته التابعة أو المحاصة يتم تحققها بالكامل .في حين أن أي أرباح أو خسائر ناتجة من بيع
أو المساهمة في موجودات ال تمثل عمل تجاري فيتم تحققها فقط إلى بالتناسب مع حصص
المستثمرين غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة او شركة المحاصة .قام مجلس معايير
المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت ألجل غير مسمى اال أن المنشأة التي تختار
التطبيق المبكر للتعديالت يجب ان تقوم بتطبيقها في المستقبل.
معيار المحاسبة الدولي  7مبادرة االفصاح -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 7
إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  7بيان التدفقات النقدية تعتبر جزء من مبادرة االفصاح
الخاصة الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية ،وتتطلب من المنشأة عرض افصاحات
تتيح لمستخدمي البيانات المالية تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من انشطة التمويل
بما في ذلك كال من التغيرات الناتجة من التدفقات النقدية والتغييرات غير النقدية .عند التطبيق
المبدئي للتعديل ،ال يجب على المنشآت تقديم معلومات مقارنة للفترات السابقة .تسري هذه
التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد  1يناير  2017مع السماح بالتطبيق المبكر .سيؤدي
تطبيق التعديالت إلى عرض افصاحات إضافية من قبل المجموعة.
المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود التأجير
تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية  16في يناير  2016ويحل محل معيار المحاسبة الدولي
 17عقود التأجير ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  4-تحديد ما إذا كان
الترتيب يتضمن عقد تأجير ،وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  15-عقود التأجير التشغيلي-
الحوافز وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  27-تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن شكل
قانوني لعقد التأجير .يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  16مبادئ التحقق والقياس والعرض
واالفصاح عن عقود التأجير ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة العقود ضمن نموذج
ً
طبقا لمعيار المحاسبة الدولي .17
موازنة فردي مماثل للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي
يتضمن المعيار إعفاءين للتحقق فيما يتعلق بالمستأجر – المستأجر للموجودات “منخفضة
القيمة” (مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية) وعقود التأجير قصيرة األجل (أي عقود التأجير لمدة
شهرا أو أقل) وفي تاريخ بداية عقد التأجير ،يقوم المستأجر بتسجيل التزام لمدفوعات
12
ً
عقد التأجير (أي التزام عقد التأجير) وأصل يمثل الحق في استخدام األصل األساسي خالل مدة
عقد التأجير (أي األصل المرتبط بحق االستخدام) .ينبغي على المستأجر القيام بشكل منفصل
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بتسجيل مصروف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق
االستخدام.

 2.3معايير صادرة ولكن لم تسر بعد (تتمة)
كما ينبغي على المستأجر إعادة قياس التزام عقد التأجير عند وقوع أحداث معينة (مثل التغير
في مدة عقد التأجير والتغير في مدفوعات التأجير المستقبلية الناتجة من التغير في معدالت
أو مؤشرات السوق المستخدمة في تحديد تلك المدفوعات) .ويقوم المستأجر بصورة عامة
بتسجيل مبلغ إعادة قياس التزام عقد التأجير كتعديل على األصل المرتبط بحق االستخدام.
ً
طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية
لم يطرأ تغير جوهري على طريقة المحاسبة للمؤجرين
ً
طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  .17يستمر المؤجر في
 16عن طريقة المحاسبة المطبقة حال ًيا
تصنيف كافة عقود التأجير باستخدام مبدأ التصنيف نفسه الوارد في معيار المحاسبة الدولي 17
والتمييز بين نوعين من عقود التأجير :عقود التأجير التشغيلي وعقود التأجير التمويلي.
يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  16على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2019
يسمح بالتطبيق المبكر ولكن ليس قبل قيام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية
 .15ال تتوقع المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية .16
سيتم عرض افصاحات اضافية ضمن البيانات المالية المجمعة عندما تصبح هذه المعايير
سارية المفعول .اال ان المجموعة ال تتوقع أي تأثير مادي من تطبيق هذه التعديالت على مركزها
او اداءها المالي.

 2.4أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة االم وشركاتها التابعة (يشار إليها
معا بـ “المجموعة”) كما في  30أبريل .2017
ً
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من
مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من
خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وبصورة محددة ،تسيطر المجموعة على الشركة
المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
•

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.

بشكل عام ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي الى ممارسة السيطرة .ولدعم هذا
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االفتراض ،وعندما 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.

تعيد المجموعة تقييم م��دى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت
المعلومات والظروف تشير إلى وجود تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة.
يتم اعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقارير المالية للمجموعة .وفي حالة
اختالف تاريخ اعداد التقارير المالية بما ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ التقارير المالية للمجموعة،
يتم اجراء التعديالت الالزمة بحيث تعكس أثر المعامالت او االحداث الجوهرية التي تحدث ما بين
ذلك التاريخ وتاريخ البيانات المالية المجمعة للمجموعة .يتم عند الضرورة اجراء تعديالت بحيث
تتوافق السياسات المحاسبية للشركات التابعة مع تلك المطبقة من قبل المجموعة.
يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة
ويتوقف التجميع عندما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة .ويتم إدراج الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل
السنة في اإليرادات الشاملة األخرى اعتبارا من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ
توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
تتعلق األرب��اح أو الخسائر وك��ل بند من بنود اإلي���رادات الشاملة األخ��رى بمساهمي الشركة
األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير
المسيطرة .ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتماشى
السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .ويتم استبعاد كافة الموجودات
والمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات
النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق
ملكية.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة (بما في
ذلك الشهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة والبنود األخرى لحقوق الملكية بينما يتم
تحقق أي ربح أو خسارة ناتجة في األرباح أو الخسائر .يتم تحقق أي استثمار محتفظ به ً
وفقا للقيمة
العادلة.
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 2.4أساس التجميع (تتمة)
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المدرجة في البيانات المالية المجمعة كما في  30ابريل:
اسم الشركة التابعة

النشاط
األساسي

بلد
التأسيس

الملكية القانونية
الخاصة بالمجموعة كما
في  30أبريل

2017

2016

٪ 99

٪ 99

سلطنة عمان

٪ 100

٪ 100

المملكة العربية
السعودية

٪ 100

٪ 100

شركة منى نور للصناعات
البالستيكية ذ.م.م (*)MNPI

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

سلطنة عمان

٪ 100

٪ 100

شركة منى نور ذ.م.م( .صاللة)
(“*)”MN - S

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

سلطنة عمان

٪ 100

٪ 100

شركة بوبيان للصناعات
البالستيكية ش.م.ك( .مقفلة)
(*** )BPIC

تصنيع وتجارة
مواد التغليف

شركة منى نور للصناعة والتجارة
ذ.م.م* ) MNMT( .

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

شركة الجبيل المتكاملة للتغليف تصنيع وتجارة مواد
ذ.م.م** )JIPC( .
التغليف

الكويت

*محتفظ بنسبة  ٪ 20من خالل شركة بوبيان للصناعات البالستيكية ش.م.ك.
** محتفظ بنسبة  ٪ 40من خالل شركة بوبيان للصناعات البالستيكية ش.م.ك.
***  ٪ 1محتفظ بها من قبل المفوضين بالتوقيع من مجلس االدارة.

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة
دمج األعمال والشهرة
يتم المحاسبة عن دمج األعمال باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية .تقاس تكلفة الحيازة
وفق ًا لمجموع المقابل المحول ،ويقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص
غير مسيطرة في الشركة المشتراة .بالنسبة لكل عملية دمج أعمال ،يقوم المشتري بقياس
الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي
قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة .تدرج تكاليف الحيازة المتكبدة في المصروفات
العمومية واإلدارية.
عندما تقوم المجموعة بحيازة أعمال ،تقوم بتقييم الموجودات المالية والمطلوبات المالية
المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب وفق ًا للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية
والشروط ذات الصلة كما في تاريخ الحيازة .يتضمن هذا الفصل بين المشتقات المتضمنة في
العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
عند تحقيق دمج األعمال على مراحل ،فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية
المشتري المحتفظ بها سابق ًا في الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في
تاريخ الحيازة وتدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان الدخل المجمع.

44

التقرير السنوي | 2017

شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في  30أبريل 2017

إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ
الحيازة .إن المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن معيار
المحاسبة الدولي  39األدوات المالية :التحقق والقياس ،يتم قياسه بالقيمة العادلة مع إدراج
التغيرات في القيمة العادلة إما في بيان الدخل المجمع أو كتغير في اإليرادات الشاملة األخرى.
وبالنسبة للحاالت التي ال يقع فيها المقابل المحتمل ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ،39
يتم قياسه وفق ًا لمعيار التقارير المالية الدولي المناسب .وبالنسبة للمقابل المحتمل المصنف
كحقوق ملكية فال يعاد قياسها ويتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.
يتم قياس الشهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي تمثل زي��ادة المقابل المحول والمبلغ المحقق
للحصص غير المسيطرة واي فوائد محتفظ بها سابقا عن صافي قيمة الموجودات المحددة
والمطلوبات المقدرة .اذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها تتجاوز اجمالي
المقابل المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى صحة تحديد الموجودات التي تم حيازتها
والمطلوبات المقدرة ومراجعة االج��راءات المستخدمة لتقييم المبالغ التي سيتم تسجيلها
في تاريخ الحيازة .إذا أدت اعادة التقييم الى زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم
حيازتها عن اجمالي المقابل المحول ،يتحقق الربح في بيان الدخل المجمع.
بعد التسجيل المبدئي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقص ًا أي خسائر متراكمة من انخفاض
القيمة .لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األعمال ،من تاريخ
الحيازة ،إلى كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج النقد التي من المتوقع أن تستفيد من دمج
األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى هذه
الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة،
يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة في القيمة المدرجة بالدفاتر للعمليات عند
تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن البيع .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على
أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
تحقق اإليرادات

تتحقق اإليرادات إلى الحد الذي يكون عنده تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة أمراً محتم ً
ال
ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها بصرف النظر عن موعد السداد .يتم قياس
اإلي��رادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق .تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات
إيراداتها لتحديد ما إذا كانت تعمل عن نفسها كشركة أساسية أو وكيل .انتهت المجموعة
إلى أنها تعمل كشركة أساسية في كافة ترتيبات اإليرادات .يتم تطبيق معايير التحقق المحددة
التالية قبل تحقق اإليرادات:
بيع البضاعة
تتحقق اإلي��رادات من بيع البضاعة عندما تنتقل المخاطر والمزايا الهامة لملكية البضاعة إلى
المشتري ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها.
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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 استالم الدفعات.
الضرائب
الزكاة
يتم احتساب حصة الزكاة بنسبة  ٪ 1من ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم وفق ًا لقرار
وزارة المالية رقم  58لسنة .2007
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تحتسب الشركة األم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  ٪ 1وفق ًا لطريقة االحتساب
المعدلة وفق ًا لقرار مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي ينص على أن اإليرادات من
الشركات الزميلة والتابعة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمحول إلى االحتياطي القانوني يجب
اقتطاعها من ربح السنة عند تحديد الحصة.
ضريبة دعم العمالة الوطنية
تحتسب الشركة األم ضريبة دعم العمالة الوطنية وفق ًا للقانون رقم  19لسنة  2000وقرار وزير
المالية رقم  24لسنة  2006بواقع  ٪ 2.5من ربح الفترة الخاضع للضريبة .وفق ًا للقانون ،تم اقتطاع
اإلي��رادات من الشركات الزميلة والتابعة وتوزيعات األرباح النقدية من الشركات المدرجة التي
تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح السنة.
ضريبة الشركات التابعة الخارجية
يتم احتساب ضريبة الشركات التابعة الخارجية على أساس معدالت الضرائب المطبقة ووفق ًا
للقوانين واألنظمة والتعليمات السارية في البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات التابعة .تدرج
ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة كمصروفات في الفترة التي تتحقق فيها األرباح وفقا
للوائح المالية المعمول بها في البلدان المعنية التي تعمل فيها المجموعة .تتحقق موجودات
الضريبة المؤجلة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم ،وترحل اإلعفاءات والخسائر الضريبية غير
المستخدمة ،إلى الحد الذي تتوفر فيه األرب��اح المستقبلية الخاضعة للضريبة لالستفادة من
تلك اإلعفاءات .تدرج مطلوبات الضريبة المؤجلة بما يعكس فروق الضرائب المؤقتة .تتحدد
موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقوانين المطبقة بتاريخ
التقارير المالية.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه اصل مالي لمنشأة او التزام مالي او حقوق ملكية لمنشأة اخرى.
الموجودات المالية
التحقق المبدئي والقياس
تصنف الموجودات المالية عند التحقق المبدئي كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل االرباح او الخسائر أو قروض ومدينين او استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق او موجودات
مالية متاحة للبيع أو مشتقات مصنفة كأدوات تغطية في تغطية فعالة ،متى كان ذلك مناسب ًا.
زائدا تكاليف المعاملة المتعلقة بحيازة
تدرج كافة الموجودات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة ً
االصل المالي في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرب��اح او
الخسائر.
تتضمن الموجودات المالية للمجموعة النقد والنقد المعادل ،والمدينون ،الموجودات المالية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر ،الموجودات المالية المتاحة للبيع.
القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي:
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
إن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر تتضمن الموجودات
المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر في بيان المركز المالي المجمع
بالقيمة العادلة مع إدراج صافي التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع.
تدرج الموجودات المالية المصنفة عند التحقق المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح
او الخسائر في تاريخ تحققها المبدئي ويكون ذلك فقط إذا استوفت المعايير بموجب معيار
المحاسبة الدولي .39
تقوم المجموعة بتقييم االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة ،بخالف المشتقات ،لتحديد
ما إذا كانت ال تزال هناك نية لبيع موجوداتها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب.
إذا لم تستطع المجموعة ،وذلك في حاالت نادرة ،المتاجرة بهذه االستثمارات نتيجة للسوق غير
النشطة والتغير بصورة جوهرية في نية اإلدارة لبيعها في المستقبل القريب ،يجوز للمجموعة
أن تختار إعادة تصنيف هذه االستثمارات .تعتمد إعادة التصنيف إلى قروض ومدينين أو موجودات
مالية متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى االستحقاق على طبيعة األصل.
إن هذا التقييم ليس له تأثير على أي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او
الخسائر باستخدام خيار القيمة العادلة عند التصنيف ،ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات بعد
التسجيل المبدئي.
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تتم المحاسبة عن المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية كمشتقات منفصلة ويتم
تسجيلها بالقيمة العادلة عندما ال ترتبط سماتها االقتصادية ومخاطرها بتلك للعقود الرئيسية
وال يتم االحتفاظ بالعقود الرئيسية كمحتفظ بها لغرض المتاجرة أو تصنيفها وفق ًا للقيمة
العادلة من خالل االرباح او الخسائر .يتم قياس المشتقات المتضمنة بالقيمة العادلة مع إدراج
تغيرات القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع .يتم إجراء إعادة التقييم فقط في حالة وجود تغير
في شروط العقد التي تقوم بشكل جوهري بتعديل التدفقات النقدية التي قد تكون مطلوبة.
موجودات مالية متاحة للبيع
تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع األسهم .إن االستثمارات في األسهم المصنفة
كمتاحة للبيع هي تلك االستثمارات التي لم تصنف على أنه محتفظ بها ألغراض المتاجرة أو
بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر.
بعد القياس المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحق ًا بالقيمة العادلة مع
إدراج األرباح أو الخسائر غير المحققة كإيرادات شاملة أخرى حتى يتم عدم تحقق االستثمار حيث
يتم في ذلك الوقت إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة في بيان الدخل المجمع أو يتحدد انخفاض
قيمة ذلك االستثمار حيث يتم في ذلك الوقت إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة إلى بيان الدخل
المجمع .إن الموجودات المالية المتاحة للبيع التي يتعذر قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق
فيها يتم إدراجها بالتكلفة ناقص ًا خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت.

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
القياس الالحق (تتمة)
موجودات مالية متاحة للبيع (تتمة)
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت ما زالت هناك قدرة ونية لبيع موجوداتها المالية المتاحة
للبيع على المدى القريب.
إذا لم تستطع المجموعة المتاجرة بهذه االستثمارات نتيجة للسوق غير النشطة وتغير نية
اإلدارة بصورة جوهرية لبيعها في المستقبل القريب ،يمكن للمجموعة أن تختار إعادة تصنيف
هذه االستثمارات في الظروف النادرة.
تكون إع��ادة التصنيف إلى ق��روض ومدينين مسموحً ا بها عندما تفي االستثمارات بتعريف
القروض والمدينين أو هناك نية وقدرة لالحتفاظ بهذه الموجودات في المستقبل القريب أو حتى
االستحقاق .يتم السماح بإعادة التصنيف إلى فئة “المحتفظ بها حتى االستحقاق” فقط عندما
يكون لدى الشركة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي.
بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من فئة المتاحة للبيع ،فإن القيمة العادلة للمبالغ المدرجة
كما في تاريخ إعادة التصنيف تصبح تكلفته المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر سابقة من هذا
األصل تم إدراجها ضمن حقوق الملكية يتم إطفاؤها في بيان الدخل المجمع على مدى العمر
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المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي .كما يتم أيض ًا إطفاء أي فرق بين التكلفة
المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي .إذا تم الحق ًا تحديد أن األصل قد انخفضت قيمته ،فان المبلغ المسجل في حقوق
الملكية يتم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل المجمع.
مدينون
يدرج المدينون بمبلغ الفاتورة األصلي ناقص ًا 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.
النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع التي يسهل تحويلها إلى مبالغ
معلومة من النقد والتي لها فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة شهور أو أقل وتتعرض لمخاطر
غير ذات أهمية من حيث التغير في القيمة.
يتكون النقد والنقد المعادل ،ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع ،من النقد واألرصدة لدى
البنوك كما هو محدد أعاله.
عدم التحقق
جزءا من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية
يتم عدم تحقق األصل المالي (أو
ً
مماثلة أو ما ينطبق عليه ذلك) عندما:
• تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من هذا األصل  ،أو
• عندما تحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدية من هذا األصل ولكن
التزاما بدفع التدفقات بالكامل دون تأخير م��ادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب
تتحمل
ً
“القبض والدفع”،
• أو تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما (أ) أن تقوم
المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو (ب) ال تقوم المجموعة بتحويل
أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكن فقدت السيطرة على األصل.
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية أو الدخول في ترتيبات
القبض والدفع ،فإنها تقوم بتقييم ما إذا كانت مازالت تحتفظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة
لملكية االصل والى أي مدى .وإذا لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا
الهامة لألصل أو لم تفقد السيطرة على األصل ،تستمر المجموعة في تسجيل االصل المحول
بمقدار استمرارها في المشاركة في األصل .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة أيض َا بتسجيل
االلتزام ذي الصلة .ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق
وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة المدرجة
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بالدفاتر األصلية لذلك األصل أو الحد األقصى للمقابل المستلم الذي قد ينبغي على المجموعة
سداده أيهما أقل.

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقارير مالية بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي
محددا أو مجموعة موجودات قد انخفضت قيمتها .تنخفض قيمة األصل أو
على أن أص ًلا مال ًيا
ً
مجموعة من الموجودات المالية فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة
وقوع حدث أو أح��داث بعد التحقق المبدئي لألصل (“ح��دث خسارة” متكبدة) وأن يكون لحدث
الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات
المالية والذي يمكن تقديره بصورة موثوق منها .قد تتضمن أدلة االنخفاض في القيمة ما يشير
إلى أن المقترض أو مجموعة المقترضين تواجه صعوبات مالية كبيرة أو العجز أو اإلهمال أو عدم
االلتزام بالمدفوعات األساسية أو الفوائد أو احتمال التعرض لخطر اإلفالس أو االضطرابات المالية
األخرى وعندما تشير بيانات المراقبة إلى انخفاض ملحوظ في التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط بحدوث حاالت التعثر.
موجودات مالية متاحة للبيع
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما
إذا كان هناك دليل موضوعي بأن استثما ًرا أو مجموعة استثمارات قد تعرضت لالنخفاض في
القيمة.
بالنسبة للموجودات المالية في صورة أسهم المصنفة كمتاحة للبيع ،يمكن أن يتضمن الدليل
الموضوعي انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة لالستثمار دون تكلفته .يتم تقييم
االنخفاض “الكبير” مقابل التكلفة األصلية لالستثمار و”المتواصل” مقابل الفترة التي تنخفض
فيها القيمة العادلة دون التكلفة األصلية .وإذا ما توفر أي دليل على انخفاض القيمة ،يتم شطب
الخسائر المتراكمة  -المقاسة بالفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أية
خسائر من انخفاض قيمة هذا األصل المالي مدرجة سابق ًا في بيان الدخل المجمع -من اإليرادات
الشاملة األخرى مع إدراجها ضمن بيان الدخل المجمع.
إن خسائر انخفاض القيمة من االستثمارات في أسهم ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل
المجمع ،وتدرج الزيادات في القيمة العادلة بعد انخفاض القيمة في اإليرادات الشاملة األخرى.
إن تحديد االنخفاض “الكبير” او “المتواصل” يتطلب اتخاذ احكام .والتخاذ هذه االحكام ،تقوم
المجموعة بتقييم مدة او حجم انخفاض القيمة العادلة لالستثمار بأقل من تكلفته.

50

التقرير السنوي | 2017

شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في  30أبريل 2017

المطلوبات المالية
التحقق المبدئي والقياس
يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  39كـ “مطلوبات
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر أو قروض وسلف أو كمشتقات مصنفة
كأدوات تغطية في تغطية فعالة ،متى كان ذلك مناسب ًا .تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتها
المالية عند التحقق المبدئي.
ً
زائدا تكاليف
تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلفً ،
ً
مباشرة.
المعاملة المتعلقة بها
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة القروض محددة االج��ل ودائني التمويل االسالمي
والدائنين والمصروفات المستحقة وتوزيعات االرباح الدائنة.
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”.
يتم تصنيف األدوات المالية كمطلوبات أو حقوق ملكية وفق ًا لجوهر الترتيبات التعاقدية .يتم
مقاصة األدوات المالية عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم بإجراء المقاصة على
المبالغ المسجلة وتنوي المجموعة السداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد
االلتزامات في آن واحد.

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية (تتمة)
القياس الالحق (تتمة)
دائنو تمويل إسالمي
يتم تصنيف دائنو التمويل اإلسالمي كدائني مرابحة ودائني تورق .يمثل دائنو المرابحة ودائنو
التورق المبالغ المستحقة على أساس الدفع المؤجل لموجودات تم شراؤها وفق ًا لترتيبات
مرابحة .يدرج دائنو المرابحة بإجمالي المبالغ الدائنة ،بالصافي بعد الربح المؤجل المستحق .يتم
صرف األرباح المستحقة على أساس توزيع نسبي زمني يأخذ في االعتبار معدل الربح الخاص بها
والرصيد القائم.
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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.
عدم التحقق
ال يتحقق االلتزام المالي عند اإلعفاء من االلتزام بموجب المطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبير ،أو بتعديل
شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كعدم تحقق
لاللتزام األصلي وتحقق اللتزام جديد ،ويدرج الفرق في القيمة المدرجة بالدفاتر ذات الصلة في بيان
الدخل الشامل المجمع.
االدوات المالية ومحاسبة التغطية
التحقق المبدئي والقياس
تستخدم المجموعة األدوات المالية لتغطية التعرض للتقلبات في أسعار صرف العمالت 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.
في بداية عالقة التغطية ،تقوم المجموعة بإجراء تحديد رسمي وتوثيق لعالقة التغطية التي تنوي
المجموعة تطبيق محاسبة التغطية عليها وأهداف إدارة المخاطر واستراتيجية تنفيذ التغطية
عليها .يتضمن التوثيق تحديد أداة التغطية وبند أو معاملة التغطية وطبيعة المخاطر التي يتم
تغطيتها وأسلوب المنشأة في تقييم فعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية من حيث
مقاصة التعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة لبند التغطية أو التدفقات النقدية الخاصة
بمخاطر التغطية .يتم إجراء تقييم رسمي لضمان التوقع بأن تكون أداة التغطية فعالة بدرجة
عالية في تسوية المخاطر المحددة في البند المغطى .ويتم تقييم عمليات التغطية بشكل
رسمي كل ربع سنة.
وتعتبر التغطية فعالة بدرجة عالية إذا كان من المتوقع مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو
التدفقات النقدية الخاصة بالمخاطر المغطاة خالل الفترة التي تم تصنيف التغطية لها بنطاق
يتراوح من  ٪ 80إلى .٪ 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 المجمع .ويتم تسجيل التغير في
القيمة العادلة للبند المغطى المتعلق بالمخاطرة المغطاة كجزء من القيمة المدرجة بالدفاتر
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للبند المغطى وتتحقق ً
أيضا في بيان الدخل المجمع.
يتم إيقاف محاسبة التغطية عند انتهاء أداة التغطية أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها أو عندما
لم تعد األداة مؤهلة لمحاسبة التغطية.
القيمة العادلة
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لتسوية التزام ما في
معامالت منتظمة بين أطراف في السوق في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة الى
افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو تسوية االلتزام في:
• السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام ،أو
• غياب السوق الرئيسي ،ولكن في السوق األكثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
القيمة العادلة (تتمة)
يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات المحتمل ان يستخدمها
المشاركون في السوق عند تسعير األص��ل أو االل��ت��زام ،بافتراض أن المشاركين في السوق
سيعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى.
يراعي قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية قدرة المشاركين في السوق على تحقيق
منافع اقتصادية من خالل االستخدام االمثل ،أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من
المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر لها من بيانات ومعلومات
كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد
من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات
المالية المجمعة ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة ،والمبين الحقا ،استناداً إلى أقل مستوى
من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو
المطلوبات المماثلة؛
• المستوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيراً جوهريا
ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
على قياس القيمة العادلة
تأثيرا
• المستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل
ً
ً
ملحوظا.
جوهر ًيا على قياس القيمة العادلة
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية على أس��اس متكرر ،تحدد
المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة
تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل)
في نهاية كل فترة تقارير مالية.
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.
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:
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مواد خام  -تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح
أعمال قيد التنفيذ وبضاعة تامة الصنع  -تكلفة المواد والعمالة المباشرة زائداً المصروفات غير
المباشرة استناداً إلى المستوى العادي للنشاط
يستند صافي القيمة الممكن تحقيقها إلى سعر البيع المقدر ناقص ًا أي تكاليف إضافية من
المتوقع تكبدها حتى إتمام وبيع البضاعة.
استثمار في شركات زميلة
إن الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس عليها الشركة تأثيراً ملموس ًا .والتأثير الملموس هو
القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكن
عموما بشكل مباشر أو
دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات وترتبط
ً
غير مباشر بحصة ملكية بنسبة  ٪ 20و  ٪ 50من رأس المال وتتم المحاسبة عنها باستخدام
طريقة حقوق الملكية.
وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،يتم تسجيل االستثمار في شركة زميلة في بيان المركز المالي
المجمع بالتكلفة زائداً التغيرات بعد الحيازة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة
الزميلة .تدرج الشهرة ذات الصلة بالشركة الزميلة في القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار في
شركة زميلة ،لذلك ال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل منفصل بغرض تحديد انخفاض القيمة.

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
استثمار في شركات زميلة (تتمة)

يعكس بيان الدخل المجمع الحصة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .عند حدوث تغيير يتم

إدراجه مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركة الزميلة ،تقيد المجموعة حصتها في أي
تغيرات ويتم اإلفصاح عن هذه الحصة في بيان الدخل الشامل المجمع متى كان ذلك مناسب ًا .يتم
استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة

بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلة.

تظهر حصة المجموعة في أرباح الشركة الزميلة في مقدمة بيان الدخل المجمع .هذه هي األرباح
او الخسائر الخاصة بمساهمي الشركة الزميلة ولذلك فهي األرباح بعد الضرائب والحصص غير

المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.

يتم إعداد البيانات المالية للشركات الزميلة لنفس فترة التقارير المالية للمجموعة .وفي حالة
اختالف تاريخ التقارير المالية للشركة الزميلة ،والذي عادة ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اعداد

التقارير المالية للمجموعة ،يتم اجراء تعديالت بحيث تعكس االثار المترتبة على المعامالت
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واالح��داث الجوهرية التي وقعت بين تاريخ التقارير المالية للشركة الزميلة والبيانات المالية
المجمعة للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إج��راء تعديالت لكي تصبح السياسات المحاسبية
متسقة مع تلك التي تستخدمها المجموعة.
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 المدرجة بالدفاتر وتدرج هذا المبلغ في بيان
الدخل المجمع.
عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمار
متبقي بقيمته العادلة .يتم إدراج أي فروق بين القيمة المدرجة بالدفاتر للشركة الزميلة عند
فقدان التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في بيان
الدخل المجمع.
عقار وآالت ومعدات
يدرج العقار واآلالت والمعدات بالتكلفة (باستثناء االرض والمباني واآلالت والمعدات التي يتم
اعادة تقييمها الحقا وفقا لقيمتها السوقية باستخدام التقييم المستقل) ناقص ًا االستهالك
المتراكم وأي انخفاض في القيمة .يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار
اإلنتاجية للموجودات كما يلي:
* مباني
* آالت ومعدات

* أثاث ومعدات مكتبية
* سيارات

 20سنة
 20 - 10سنة او وحدات االنتاج
 5 - 4سنوات
 5سنوات

يحتسـب االستهالك للعقار واآلالت والمعـدات لبعض الشركات التابعة للمجموعة على أساس
طريقة وح��دات اإلنتاج استناداً إلى اإلنتاج المتوقع على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات .ال

تستهلك األراضي.

يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة .يتم بعد اإلنجاز تحويل األعمال قيد التنفيذ
إلى الفئة المناسبة من العقار واآلالت والمعدات.

عند إعادة تقييم أصل فإن أي زيادة في القيمة المدرجة بالدفاتر نتيجة إعادة التقييم تؤخذ

مباشرة إلى بيان الدخل الشامل المجمع ،باستثناء كون الزيادة الناتجة عن إعادة التقييم ترد
القيمة المدرجة بالدفاتر لألصل إلى تكلفته األصلية ،حيث تسجل في بيان الدخل الشامل المجمع.
كما يتم تحميل االنخفاض الناتج عن إعادة التقييم مبدئي ًا ومباشرة على أي فائض إعادة تقييم
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محتفظ به لنفس األصل ويتم تسجيل الجزء المتبقي كمصروفات .عند االستبعاد ،يتم تسجيل
فائض إعادة التقييم مباشرة إلى األرباح المحتفظ بها.
يتم إجراء التقييم على اساس دوري للتحقق من ان القيمة العادلة لألصل المعاد تقييمها ال
تختلف بصورة مادية عن قيمته المدرجة بالدفاتر.
يتم اجراء التحويل السنوي من احتياطي اعادة التقييم الى االرباح المحتفظ بها لتعكس الفرق
بين االستهالك بناء على القيمة المدرجة بالدفاتر المعاد تقييمها للموجودات واالستهالك بناء
على التكلفة االصلية للموجودات .وعند البيع ،يتم تحويل احتياطي اعادة التقييم لألصل المباع
إلى األرباح المحتفظ بها.

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقار وآالت ومعدات (تتمة)
يتم رسملة المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود العقار واآلالت والمعدات التي يتم
المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة المدرجة بالدفاتر للجزء المستبدل.
ويتم رسملة المصروفات الالحقة األخ��رى فقط عندما ت��ؤدي إلى زي��ادة المنافع االقتصادية
المستقبلية لبند العقار واآلالت والمعدات المتعلق بها .وتسجل كافة المصروفات األخرى في
بيان الدخل المجمع عند تكبدها.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجري المجموعة تقييما بتاريخ كل تقارير مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل
اما قد تنخفض قيمته .فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة
السنوي لألصل ،تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصل .إن المبلغ الممكن
استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقص ًا التكاليف حتى البيع أو القيمة
أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على أساس فردي ما لم يكن األصل منتج ًا
لتدفقات نقدية مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات أو مجموعات
الموجودات األخرى .عندما تزيد القيمة المدرجة بالدفاتر ألصل ما عن المبلغ الممكن استرداده،
يعتبر األصل قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها .عند تقييم القيمة أثناء
االستخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل
الخصم قبل الضرائب والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر
المحددة لألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناقص ًا التكاليف حتى البيع ،يتم أخذ معامالت السوق
الحديثة في االعتبار ،إن وجدت .في حالة عدم توفر تلك المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم
مناسب .إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة
للشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.
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يستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة
والتي تم إع��داده��ا بصورة منفصلة لكل مجموعة من وح��دات إنتاج النقد التي يتم توزيع
الموجودات المنفصلة عليها .تغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة خمس سنوات.
للفترات األطول ،يتم احتساب معدل نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتوقع التدفقات النقدية
المستقبلية بعد السنة الخامسة.
تتحقق خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في بيان الدخل المجمع في فئات
المصروفات التي تتوافق مع وظيفة األصل الذي تعرض لالنخفاض في القيمة ،باستثناء العقار
الذي تم تقييمه سابق ًا وتم إدراج إعادة التقييم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .في هذه الحالة،
يتم تسجيل االنخفاض في القيمة أيض ًا في اإليرادات الشاملة األخرى إلى حد المبلغ المسجل ألي
إعادة تقييم سابقة.
أسهم الخزينة
تتمثل أسهم الخزينة في أسهم الشركة األم الخاصة المصدرة والتي تم إعادة شرائها من قبل
الشركة األم دون أن يتم إعادة إصدارها أو إلغائها حتى اآلن .ويتم المحاسبة عن أسهم الخزينة
باستخدام طريقة التكلفة التي بموجبها يتم إدراج المتوسط المرجح لتكلفة األسهم المعاد
شراؤها في حساب مقابل ضمن حقوق المساهمين .عند إعادة إصدار أسهم الخزينة هذه يتم
إدراج األرباح في حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق المساهمين “احتياطي أسهم
الخزينة” ،كما يتم تحميل أية خسائر محققة على نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن ويتم
تحميل الخسائر اإلضافية على األرباح المحتفظ بها ثم االحتياطي االختياري واالحتياطي القانوني.
تستخدم األرباح المحققة الحق ًا الناتجة عن بيع أسهم الخزينة أو ًلا لمقابلة الخسائر المسجلة
سابق ًا في االحتياطيات واألرباح المحتفظ بها وحساب احتياطي أسهم الخزينة على التوالي .ال يتم
دفع أية توزيعات أرباح نقدية عن أسهم الخزينة .ويؤدي إصدار أسهم منحة إلى زيادة عدد أسهم
الخزينة نسبي ًا وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
إن جزء من االحتياطيات المكونة أو المخصصة واألرباح المحتفظ بها التي تعادل تكلفة أسهم
الخزينة ال يمكن توزيعه خالل فترة الحيازة.
مكافأة نهاية الخدمة
تحتسب الشركة مخصص ًا لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها الوافدين وفقا لقانون العمل
الكويتي .إن استحقاق هذه المكافأة يستند إلى آخر راتب يتقاضاه الموظف وإلى طول مدة الخدمة
ويخضع إلتمام الحد األدن��ى لمدة الخدمة .يتم احتساب التكلفة المتوقعة لهذه التكاليف
المتوقعة لهذه المكافآت مدى فترة الخدمة.
بالنسبة لموظفيها الكويتيين ،تقوم المجموعة بتقديم اشتراكات إلى المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين ،إن التزامات المجموعة
محددة بتلك االشتراكات وتسجل كمصروفات عند استحقاقها.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مكافأة نهاية الخدمة (تتمة)
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يعملون في دول أخرى بخالف الكويت
استنادا إلى قوانين العمل في الدول ذات الصلة.
ً
العمالت األجنبية
تحدد كل شركة في المجموعة عملتها الرئيسية وتقاس البنود المدرجة في البيانات المالية
لكل شركة باستخدام تلك العملة الرئيسية .ويجري قيد المعامالت بالعمالت األجنبية بالدينار
الكويتي وفق ًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة ،كما تحول الموجودات والمطلوبات
النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار الكويتي وفق ًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير المالية،
وتؤخذ جميع األرب��اح والخسائر الناتجة من تحويل العمـالت األجنبية إلى بيان الدخل المجمع
للسنة.
تحدد كل شركة من شركات المجموعة عملتها الرئيسية ويتم قياس البنود المدرجة في
البيانات المالية لكل شركة باستخدام العملة الرئيسية .تسجل المعامالت الخارجية بالدينار
الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت .كما أن الموجودات والمطلوبات
المدرجة بعمالت اجنبية في تاريخ التقارير المالية يتم تحويلها الى الدينار الكويتي وفقا ألسعار
الصرف السائدة في ذلك التاريخ .وتدرج االرباح او الخسائر الناتجة في بيان الدخل المجمع للسنة.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والمدرجة بالقيمة العادلة
إلى الدينار الكويتي وفق ًا ألسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.
وفي حالة الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتحقق التغير في قيمتها العادلة مباشرة في
االيرادات الشاملة االخرى ،فإن فروق أسعار الصرف األجنبي تتحقق مباشرة في اإليرادات الشاملة
األخرى ،وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم إدراج التغير في قيمتها العادلة
في بيان الدخل المجمع للسنة ،يتم تسجيل فروق أسعار الصرف األجنبي في بيان الدخل المجمع
للسنة.
يتم تحويل الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات النقدية وغير النقدية للشركات
األجنبية وفق ًا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ التقارير المالية .يتم تحويل نتائج التشغيل لتلك
الشركات بمتوسط أسعار الصرف لفترة عمليات الشركات  ،وتؤخذ الفروق الناتجة عن التحويل
إلى اإلي��رادات الشاملة األخ��رى ويتم تجميعها في حقوق ملكية المساهمين ضمن التغيرات
المتراكمة في القيمة العادلة حتى تاريخ بيع الشركات ذات الصلة.
شركات المجموعة
يتم تحويل الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات النقدية وغير النقدية للشركات
االجنبية وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقارير المالية .ويتم تحويل نتائج التشغيل لهذه
الشركات وفقا لمتوسط اسعار الصرف في فترة تشغيل هذه الشركات .وتؤخذ فروق التحويل
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الناتجة مباشرة الى االيرادات الشاملة االخرى ويتم تراكمها في حوق ملكية المساهمين ضمن
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة حتى يتم بيع هذه الشركات.
احتياطي آخر
يستخدم االحتياطي األخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة ،دون
فقد السيطرة.
معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب
إي��رادات أو تكبد تكاليف .تستخدم إدارة المجموعة قطاعات األعمال لتوزيع الموارد وتقييم
األداء .إن قطاعات التشغيل لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء
الذين يمكن تجميعهم وإعداد تقارير حولهم كقطاعات قابلة لرفع التقارير حولها.
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.
مخصصات
تقيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزامات حالية (قانونية أو استداللية) ناتجة عن
حدث وقع من قبل ،كما أنه من المحتمل أن تظهر الحاجة إلى استخدام الموارد لتسوية االلتزام
ويمكن قياس مبلغ االلتزام بصورة موثوق فيها.

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات المحتملة والمطلوبات الطارئة
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 مرجح ًا.
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 2.6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة
وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح
عن الموجودات والمطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات المالية المجمعة وكذلك المبالغ المدرجة
لإليرادات والمصروفات خالل فترة التقارير المالية ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
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 الموجودات المالية لتحديد سواء كان يجب تصنيفها
كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر أو موجودات مالية متاحة
للبيع.
تقوم اإلدارة بتصنيف االستثمارات كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او
الخسائر إذا تم حيازتها بصفة أساسية لغرض تحقيق ربح على المدى القصير وإذا كان من الممكن
تحديد القيمة العادلة لهذه االستثمارات بصورة موثوق منها.
إن تصنيف الموجودات المالية كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرب��اح او الخسائر يعتمد
على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه االستثمارات .إذا لم يتم تصنيف هذه الموجودات المالية
كمحتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيم عادلة متوفرة وكانت التغيرات في القيمة العادلة مدرجة
كجزء من بيان الدخل المجمع في حسابات اإلدارة ،فإنها تصنف كمدرجة العادلة من خالل االرباح
او الخسائر.
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.
انخفاض قيمة االستثمارات
تقوم المجموعة بمعاملة الموجودات المالية 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.
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التقديرات واالفتراضات
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق باألسباب المستقبلية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد
من التقديرات بتاريخ التقارير المالية والتي لها أثر جوهري يؤدي إلى تعديل مادي على القيم المدرجة
بالدفاتر للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة .تستند تقديرات وافتراضات
المجموعة الى المقاييس المتاحة عند اعداد البيانات المالية المجمعة .ومن المحتمل أن تتغير
الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية نتيجة التغيرات في السوق او لطروف
خارجة عن ارادة المجموعة .تنعكس هذه التغييرات على االفتراضات عند وقوعها.
انخفاض قيمة الذمم المدينة
يتم تقدير المبلغ الممكن تحصيله من الذمم المدينة عندما يعد تحصيل كافة المبالغ بالكامل
أمراً غير محمل .وبالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية ،يتم هذا التقدير على أساس إفرادي.
يتم بصورة مجمعة تقييم المبالغ غير الجوهرية والتي مر تاريخ استحقاقها دون تحصيلها ويتم
تطبيق مخصص لها حسب طول فترة التأخير استناداً إلى معدالت االسترداد التاريخية.

 2.6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
التقديرات واالفتراضات (تتمة)
انخفاض قيمة الشهرة
تقوم المجموعة على األقل مرة واحدة سنوي ًا بتحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها.
ويتطلب ذلك تقدير للقيمة أثناء االستخدام لوحدات إنتاج النقد التي تتوزع عليها الشهرة .كما
أن تقدير القيمة عند االستخدام يتطلب من المجموعة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة من وحدة إنتاج النقد وكذلك اختيار معدل الخصم المناسب الحتساب القيمة الحالية
لتلك التدفقات النقدية.
األعمار اإلنتاجية للعقار واآلالت والمعدات
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقار واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك.
يتحدد هذا التقدير بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل أو التآكل والتلف المادي .تقوم اإلدارة
بمراجعة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنوي ًا ويتم تعديل مخصص االستهالك المستقبلي
عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
انخفاض قيمة العقار واآلالت والمعدات
إن انخفاض قيمة العقار واآلالت والمعدات قد يكون له تأثير كبير على المبالغ المدرجة في
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البيانات المالية المجمعة .تقوم اإلدارة بتقدير انخفاض قيمة العقار واآلالت والمعدات في حالة
وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة المدرجة بالدفاتر قد ال يمكن استردادها.
تتضمن العوامل التي تعتبر هامة والتي قد تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القيمة ما يلي:
• التغيرات الهامة في التكنولوجيا والبيئة التنظيمية
• دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن األداء االقتصادي للموجودات أسوأ أو سوف يكون
أسوأ من المتوقع.
انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقيق خسارة
انخفاض في القيمة الستثمار المجموعة في شركاتها 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 المدرجة بالدفاتر وتدرج هذا المبلغ في
بيان الدخل المجمع.
تقييم الموجودات المالية غير المسعرة
عندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المسجلة في بيان المركز المالي
المجمع استناداً إلى سوق نشط ،يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم تشمل
نموذج التدفقات النقدية المخصومة .تؤخذ مدخالت هذه النماذج من السوق المعروضة إن
أمكن ،ولكن إن لم يكن ذلك ممكن ًا ،يتم استخدام درجة من األحكام عند تحديد القيمة العادلة.
تتضمن التقديرات اعتبارات المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتقلبات السوق.
يمكن أن تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة لألدوات
المالية.
إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم للموجودات المالية في األسهم غير المسعرة
يتطلب تقديرا هاما.

 - 3إيرادات توزيعات أرباح
تتضمن إيرادات توزيعات األرباح للسنة توزيعات أرباح مستلمة من شركة إيكويت للبتروكيماويات
ش.م.ك( .مقفلة) والشركة الكويتية لألولفينات بمبلغ  11,324,281دينار كويتي (10,562,033 :2016
دينار كويتي) ومبلغ  7,217,258دينار كويتي ( 8,820,057 :2016دينار كويتي) على التوالي.
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 - 4النقد والنقد المعادل
2017
دينار كويتي
النقد واألرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة االجل
النقد والنقد المعادل

15,757,261
867,257
───────
16,624,518
═══════

2016
دينار كويتي
19,893,819
───────
19,893,819
═══════

تحمل الودائع قصيرة االجل أرباح بمعدالت تجارية وتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع.
يتضمن النقد والنقد المعادل أرصدة مدرجة بعمالت أجنبية بمبلغ  1,079,550دينار كويتي (:2016
 2,368,791دينار كويتي) وبصورة رئيسية بالدوالر األمريكي والريال العماني والريال السعودي.

 - 5مصروفات عمومية وإدارية
2017
دينار كويتي
تكاليف موظفين
استهالك (إيضاح )13
مصروفات إدارية أخرى

3,476,578
219,993
1,977,803
───────
5,674,374
═══════

2016
دينار كويتي
2,361,273
192,438
2,054,812
───────
4,608,523
═══════

 - 6مدينون ومدفوعات مقدم ًا
2017
دينار كويتي
مدينون تجاريون ،بالمجمل
ناقصا :مخصص
ً
مدينون تجاريون ،بالصافي
إيرادات مستحقة
مدينون آخرون
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9,279,914
()422,439
───────
8,857,475
818,403
1,404,953
───────
11,080,831
═══════

2016
دينار كويتي
11,864,110
()430,889
───────
11,433,221
1,148,210
1,628,680
───────
14,210,111
═══════

التقرير السنوي | 2017

شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في  30أبريل 2017

إن األرصدة التجارية المدينة ال تحمل فائدة وتستحق القبض بصفة عامة خالل فترة من  0إلى  90يوم ًا.
كما في  30أبريل ،فيما يلي تقادم األرصدة التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها:
متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة

2017
2016

غير متأخرة السداد أقل من 30
يوما
أو منخفضة القيمة
ً
دينار كويتي
دينار كويتي
344,632
406,839
379,383
3,079,192

 30إلى 60
يوما
ً
دينار كويتي
189,154
1,830,191

يوما أكثر من 90
 60إلى ً 90
يوما
ً
دينار كويتي دينار كويتي
7,808,600
108,250
3,447,102 2,697,353

اإلجمالي

دينار كويتي
8,857,475
11,433,221

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

 - 7الضرائب
حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
حصة الزكاة
الضرائب الناتجة من شركة تابعة أجنبية

2017
دينار كويتي
216,480
90,957
9,771
───────
317,208
═══════

2016
دينار كويتي
613,862
200,311
43,903
200,190
───────
1,058,266
═══════

 - 8ربحية السهم األساسية والمخففة

تحتسب ربحية السهم األساسية والمخففة بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد
األسهم القائمة خالل السنة بعد التعديل بأسهم الخزينة كما يلي:

ربح السنة

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
ربحية السهم األساسية والمخففة

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

10,401,815
═══════
سهم
534,822,750
()19,299,024
───────
515,523,726
═══════
 20.18فلس
═══════

22,839,609
═══════
سهم
534,822,750
()13,745,831
───────
521,076,919
═══════
 43.83فلس
═══════
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 - 9بضاعة
مواد خام
أعمال قيد التنفيذ
بضاعة جاهزة
بضاعة في الطريق

2017
دينار كويتي
4,939,327
44,284
2,139,413
370,700
───────
7,493,724
═══════

2016
دينار كويتي
5,336,865
111,029
1,614,636
280,018
───────
7,342,548
═══════

في تاريخ التقارير المالية ،بلغ مجمل قيمة المواد الخام  5,030,277دينار كويتي (5,488,775 :2016
دينار كويتي) وكان مجمل قيمة البضاعة الجاهزة واألعمال قيد التنفيذ بمبلغ  2,183,697دينار
كويتي ( 1,725,665 :2016دينار كويتي) مع احتساب مخصصات للبضاعة القديمة والمتقادمة
بمبلغ  90,950دينار كويتي ( 151,910 :2016دينار كويتي) .سيتم تسجيل أي فرق بين المبالغ المحققة
فعل ًيا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل المجمع للسنة.

 - 10موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
2017
دينار كويتي
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
استثمارات غير مسعرة

124,825,001
═══════

2016
دينار كويتي

125,164,633
═══════

االستثمارات غير المسعرة
تم تحديد القيمة العادلة لالستثمار غير المسعر باستخدام طريقة المتوسط المرجح بصورة
رئيسية الثنين من نماذج التقييم :نموذج خصم توزيعات االرب��اح ونموذج التدفقات النقدية
الحرة .إن التقييم يتطلب من االدارة وضع افتراضات معينة حول مدخالت النماذج بما في ذلك
التدفقات النقدية المتوقعة وسعر الخصم ومخاطر االئتمان والتقلبات .ان احتماالت تحقق
التقديرات المختلفة يمكن تقييمها بصورة معقولة ويتم استخدامها في تقدير اإلدارة للقيمة
العادلة لالستثمارات في األسهم غير المسعرة .نتيجة لهذا اإلجراء ،تم قيد خسارة غير محققة
بمبلغ  339,632دينار كويتي ( :2016خسارة غير محققة بمبلغ  120,000دينار كويتي) في بيان الدخل
المجمع للسنة.
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 - 11موجودات مالية متاحة للبيع
أ) إيكويت
تم تحديد القيمة العادلة لحصة الملكية بنسبة  ٪ 9في شركة إيكويت للبتروكيماويات
ش.م.ك( .مقفلة) بمبلغ  153,296,000دينار كويتي ( 148,258,892 :2016دينار كويتي) باستخدام
طريقة المتوسط المرجح بصورة رئيسية الثنين من نماذج التقييم :نموذج خصم توزيعات
االرباح ونموذج التدفقات النقدية الحرة .ان التقييم يتطلب من االدارة وضع افتراضات معينة
حول مدخالت النماذج بما في ذلك التدفقات النقدية المتوقعة وسعر الخصم ومخاطر االئتمان
والتقلبات .ان احتماالت تحقق التقديرات المختلفة يتم تقييمها بصورة معقولة وتستخدم في
تقدير االدارة للقيمة العادلة لالستثمارات في اسهم غير المسعرة.
نتيجة لهذا اإلج��راء ،تم قيد ربح غير محقق بمبلغ  4,832,046دينار كويتي ( :2016خسارة غير
محققة بمبلغ  5,500,000دينار كويتي( في اإليرادات الشاملة األخرى.
تم تصنيف جزء التكلفة من االستثمار في شركة إيكويت كبند مغطى في عالقة قيمة عادلة
بالمبالغ المقترضة من البنوك كقروض محددة األجل وتمويل اسالمي (إيضاحي  14و  .)15نتيجة
لتغطية القيمة العادلة ،ارتفعت القيمة العادلة لشركة إيكويت بمبلغ  205,062دينار كويتي
(إيضاح  )25وتم تسجيل ذلك في بيان الدخل المجمع ومقاصته بانخفاض مماثل في القروض
محددة األجل المحددة.
ب) أخرى
2017
دينار كويتي
استثمارات في أسهم مسعرة
استثمارات في أسهم غير مسعرة

1,736,024
21,073,015
───────
22,809,039
═══════

2016
دينار كويتي
11,459,911
28,573,730
───────
40,033,641
═══════

قامت اإلدارة بإجراء مراجعة الستثماراتها لتقييم ما إذا كان قد حدث انخفاض في قيمة هذه
االستثمارات .استناداً إلى معلومات محددة ،سجلت اإلدارة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ
 8,761,195دينار كويتي ( 2,602,002 :2016دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع للسنة فيما يتعلق
بموجودات مالية متاحة للبيع (أخرى) .استناداً إلى أحدث المعلومات المالية المتاحة ،ترى اإلدارة
أنه ال يوجد ضرورة لتسجيل انخفاض إضافي في القيمة كما في  30أبريل  2017فيما يتعلق بهذه
االستثمارات.
في  30أبريل  ،2017تم إدراج بعض الموجودات المالية غير المسعرة المتاحة للبيع بمبلغ
 16,394,985دينار كويتي ( 16,394,985 :2016دينار كويتي) بالتكلفة ناقصا انخفاض القيمة وذلك
لعدم توفر قياسات موثوق منها لقيمتها العادلة.
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إن بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالدوالر األمريكي بقيمة مدرجة بالدفاتر
بمبلغ  3,151,349دينار كويتي ( 7,614,301 :2016دينار كويتي) تم تصنيفها على أنها بنود مغطاة في
عالقات تغطية القيمة العادلة مع المبالغ المقترضة من البنوك كقروض محددة األجل وتمويل
اسالمي (إيضاحي  14و .)15

 - 12استثمار في شركات زميلة

لدى الشركة األم االستثمار التالي في شركات زميلة:
بلد التأسيس

نســبة الملكـية
2017

شركة الكوت للمشاريع
الصناعية ش.م.ك.ع“( .الكوت”)

الكويت

2016

٪ 24.76 ٪ 24.76

النشاط الرئيسي
المشاركة في أنشطة
التصنيع

شركة صناعات بوبيان الدولية
القابضة ش.م.ك.ع)”BIIHC“( .

الكويت

٪ 20

٪ 20

القيام باالستثمارات
الصناعية

شركة صناعات العزل العربية
(“عوازل”)

المملكة العربية
السعودية

٪ 21

٪ 21

تصنيع المنتجات العازلة
للماء والعازلة للحرارة

٪ 24

٪ 20

العمل في المختبرات الطبية
والفحوصات البيئية والعلمية

٪ 21.12

٪ 18.13

االستثمار في الحصص
بمختلف الشركات

شركة البرج للمختبرات الطبية المملكة العربية
(“البرج”)
السعودية
شركة نفائس القابضة
ش.م.ك.ع“( .نفائس”)

الكويت

خالل السنة ،قامت الشركة االم بشراء  ٪ 4من حصص الملكية في شركة البرح للمختبرات
الطبية المحدودة (شركة محدودة المسئولية) (“البرج”) وتقع في المملكة العربية السعودية

لقاء مقابل اجمالي نقدي بمبلغ  4,960,520دينار كويتي ما ادة الى زيادة حصة ملكية المجموعة

من  ٪ 20الى .٪ 24

خالل السنة ،قامت الشركة االم بحيازة حصة ملكية اضافية بنسبة  ٪ 3في شركة نفائس
القابضة ش.م.ك.ع“( .نفائس”) ما ادى الى زيادة حصة ملكية المجموعة من  ٪ 18.13الى .٪ 21.122

تمت عملية الشراء لقاء مقابل اجمالي نقدي بمبلغ  2,580,349دينار كويتي .وبناءا عليه قامت

المجموعة باعادة تصنيف هذا االستثمار الذي تبلغ قيمته المدرجة بالدفاتر  12,777,745دينار
كويتي من موجودات مالية متاحة للبيع الى استثمار في شركة زميلة .وقد ادى اعادة التصنيف الى

تحقق ربح بمبلغ  5,911,345دينار كويتي.
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إن الحركة في القيمة المدرجة بالدفاتر لالستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:
2017
دينار كويتي
كما في  1مايو
اضافات
حصة في النتائج
خسائر انخفاض القيمة
بيع موجودات شركة زميلة
ربح محقق من بيع موجودات شركة زميلة
توزيعات أرباح مستلمة
تحويل عمالت أجنبية
حصة في االيرادات الشاملة األخرى
كما في  30أبريل

31,385,625
23,649,610
4,278,966
()1,398,675
()1,657,205
148,848
95,675
───────
56,502,844
═══════

2016
دينار كويتي
32,469,703
3,730,898
()918,108
()2,617,095
685,637
()2,037,504
()73,035
145,129
───────
31,385,625
═══════

69

شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)

| التقرير السنوي 2017

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في  30أبريل 2017

 - 12استثمار في شركات زميلة (تتمة)

يوضح الجدول التالي المعلومات المالية لالستثمارات المادية في الشركات الزميلة .يطابق
الجدول أيضا ملخص المعلومات المالية مع القيمة المدرجة بالدفاتر لحصة ملكية المجموعة
في الشركات الزميلة المادية.

السنة المنتهية
في  30أبريل 2017

شركة
شركة
صناعات
الكوت
العزل
للمشاريع
العربية
الصناعية
ش.م.ك .ع«( .عوازل»)
«الكوت»
دينار كويتي دينار كويتي

موجودات

مطلوبات

صافي الموجودات

شركة
شركة البرج
نفائس
للمختبرات
القابضة
الطبية
(«البرج») ش.م.ك.ع.

االجمالي
2017

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

46,649,606

40,628,472

26,857,355

71,003,780

185,139,213

()5,705,417

()4,938,756

()6,573,442

()7,276,626

()24,494,241

───────

───────

───────

───────

───────

40,944,189

35,689,716

20,283,913

63,727,154

160,644,972

٪ 24.76

٪ 20.78

٪ 24

٪ 21.12

───────

───────

───────

───────

───────

7,416,323

4,868,139

13,459,175

35,879,371

حصة المجموعة في صافي 10,135,734

الموجودات
الشهرة

1,599,601

3,866,691

8,637,266

5,229,915

19,333,473

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

11,735,335

11,283,014

13,505,405

18,689,090

55,212,844

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

القيمة العادلة للشركات
الزميلة المسعرة لدى

المجموعة
إيرادات
ربح السنة

حصة المجموعة في الربح

70

16,814,517

-

-

13,349,350

-

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

17,131,383

27,710,106

29,664,425

12,973,208

87,479,122

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

5,642,496

6,054,947

6,765,275

4,893,033

23,355,751

1,397,082

1,258,218

1,623,666

-

4,278,966

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════
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 - 12استثمار في شركات زميلة (تتمة)

السنة المنتهية
في  30أبريل 2016

شركة
الكوت
للمشاريع
الصناعية
ش.م.ك .ع.
«الكوت»
دينار كويتي

موجودات
مطلوبات

صافي الموجودات

حصة المجموعة في صافي الموجودات

الشهرة

شركة
صناعات
العزل
العربية
(«عوازل»)

شركة البرج
للمختبرات
الطبية
(«البرج»)

االجمالي
2016

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

43,156,902

38,536,022

18,964,572

100,657,496

()4,369,785

()5,645,347

()6,033,717

()16,048,849

───────

───────

───────

───────

38,787,117

32,890,675

12,930,855

84,608,647

٪ 24.76

٪ 20.78

٪ 20

───────

───────

───────

───────

9,603,690

6,834,682

2,586,171

19,024,543

1,599,601

3,866,691

4,262,691

9,728,983

═══════

═══════

═══════

═══════

11,203,291

10,701,373

6,848,862

28,753,526

═══════

═══════

═══════

═══════

القيمة العادلة للشركات الزميلة

المسعرة لدى المجموعة
إيرادات
ربح السنة

حصة المجموعة في الربح

14,652,651

-

-

-

═══════

═══════

═══════

═══════

18,118,201

33,225,619

17,322,604

68,666,423

═══════

═══════

═══════

═══════

5,107,876

7,367,811

5,300,785

17,776,471

1,264,710

1,531,031

1,060,157

3,855,898

═══════

═══════

═══════

═══════
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1,200,000
════

────
────

1,200,000
────
1,200,000
────

7,643,052
8,403,525
825,335
205,152
151,090
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

3,184,922
9,002,956
706,408
295,459
13,668
266,617
976,320
120,668
58,035
()2,295
()3,423
─────── ─────── ─────── ─────── ───────
3,451,539
827,076 9,975,853
351,199
13,668
─────── ─────── ─────── ─────── ───────

10,318,165
1,504,785 16,908,739
447,606
4,425,712
722,281
4,109,378
142,620
108,896
()4,301,031
()2,295
(- )2,726,306
54,145
87,567
5,006
2,144
40,077
─────── ─────── ─────── ─────── ───────
11,094,591
1,652,411 18,379,378
556,351
164,758
─────── ─────── ─────── ─────── ───────

18,428,154
═══════

13,203,413
1,421,640
()2,295
()3,423
───────
14,619,335
───────

34,805,007
782,144
()2,295
()2,726,306
188,939
───────
33,047,489
───────

اجرت االدارة تقييم للعقار والمعدات لغرض تحديد ما اذا قد تعرضت هذه الموجودات لالنخفاض في القيمة .استنادا الى التقييمات التي
تم اجراءها ،سجلت االدارة خسائر انخفاض في القيمة بمبلغ  2,726,306دينار كويتي ( :2016ال شيء دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع
للسنة فيما يتعلق بهذه الموجودات.

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكاليف المتكبدة إلنشاء مصنع جديد لشركة تابعة وهي شركة منى نور للصناعات البالستيكية ذ.م.م..

صافي القيمة المدرجة بالدفاتر
كما في  30أبريل 2017

كما في  30أبريل 2017

االستهالك المتراكم:
كما في  1مايو 2016
المحمل للسنة الحالية
المتعلق بالمستبعدات
تحويل عمالت أجنبية

كما في  30أبريل 2017

التكلفة أو التقييم:
كما في  1مايو 2016
اإلضافات
المستبعدات
انخفاض القيمة
تحويل عمالت أجنبية

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

أرض
مستأجرة

مباني

آالت
ومعدات

أثاث ومعدات
مكتبية

سيارات

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع
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 - 13عقار وآالت ومعدات (تتمة)
بالدفاتر كما في  30أبريل 2016

صافي القيمة المدرجة

كما في  30أبريل 2016

تحويل عمالت أجنبية

المتعلق بالمستبعدات

المحمل للسنة الحالية

كما في  1مايو 2015

االستهالك المتراكم:

كما في  30أبريل 2016

تحويل عمالت أجنبية

المستبعدات

اإلضافات

كما في  1مايو 2015

التكلفة أو التقييم:

2,598

26

════

1,200,000

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

7,133,243

7,905,783

798,377

152,147

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

4,412,044

────

-

3,184,922

9,002,956

706,408

295,459

13,668

────

11

7

-

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

111

-

()15,342

()66,203

-

═══════

21,601,594

───────

13,203,413

───────

162

1,281,736

()81,545

-

-

260,259

890,861

86,983

43,633

33

-

-

-

2,924,630

8,111,984

634,756

318,022

13,668

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

───────

34,805,007

───────

108,317

12,003,060

────

1,200,000

10,318,165

16,908,739

1,504,785

447,606

4,425,712

────

7,009

()66,203

-

()81,545

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

64,487

-

()15,342

29,532

73,318

()1,592,507

632,902

437,893

6,018,193

34,145,333

-

-

729,160

1,393,399

15,450,853

1,483,586

دينار كويتي دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

34,197

-

-

1,200,000

9,554,808

دينار كويتي دينار كويتي

أرض
مستأجرة

مباني

آالت
ومعدات

أثاث ومعدات
مكتبية

سيارات

أعمال
رأسمالية
قيد التنفيذ

المجموع
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 - 13عقار وآالت ومعدات (تتمة)

تم توزيع االستهالك على تكلفة المبيعات والمصروفات العمومية واإلدارية كما يلي:
2017
دينار كويتي
تكلفة المبيعات
المصروفات العمومية واإلدارية (ايضاح )5

1,201,647
219,993
───────
1,421,640
═══════

 - 14قروض محددة األجل
2017
دينار كويتي

1,089,298
192,438
───────
1,281,736
═══════

2016
دينار كويتي

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالدوالر األمريكي ويستحق
السداد على  5أقساط سنوية متساوية اعتباراً من  31مارس 2013

-

5,139,939

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالدوالر األمريكي ويستحق
السداد في مايو .2019

16,127,900

16,003,350

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالدينار الكويتي ويستحق
السداد في مايو .2019

10,000,000

10,000,000

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالجنيه اإلسترليني وتم
تسويته خالل السنة

-

2,360,651

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالريال العماني ويستحق
السداد في ديسمبر 2017

3,754,569

1,145,827

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالدينار الكويتي ويستحق
السداد على  5أقساط متساوية تبدأ اعتبارًا من أبريل 2016

6,000,000

8,000,000

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالدينار الكويتي ويستحق
السداد في مارس 2019

13,000,000

11,000,000

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالدوالر االمريكي الكويتي

ويستحق السداد على خمس أقساط سنوية اعتبارا من مايو 3,347,300 2017

-

إن القرض قصير االج��ل غير مكفول بضمان وم��درج بالدينار
الكويتي ويستحق السداد خالل سنة واحدة

8,500,000

-

إن القرض قصير االج��ل غير مكفول بضمان وم��درج بالدوالر
األمريكي ويستحق السداد خالل سنة واحدة

7,987,875

-

إن القرض غير مكفول بضمان ومدرج بالدوالر األمريكي وتستحق

نسبة  ٪ 60منه على  10أقساط نصف سنوية تبدأ في يونيو 7,238,194 2015

ويستحق الرصيد الباقي عند االستحقاق النهائي

10,698,293

─────── ───────
64,348,060 75,955,838
═══════ ═══════

إن القروض المتجددة األخرى غير مضمونة وتستحق السداد خالل سنة واحدة.
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 - 14قروض محددة األجل (تتمة)

إن القروض المدرجة بالعمالت األجنبية هي كما يلي:

جنيه إسترليني

ريال عماني

دوالر أمريكي

2017
دينار كويتي
3,754,569
34,701,269
───────
38,455,838
═══════

2016
دينار كويتي
2,360,651
1,145,827
31,841,582
───────
35,348,060
═══════

 - 15دائنو تمويل إسالمي
2017
دينار كويتي
دائنو مرابحة

دائنو تورق

5,173,100
26,208,159
───────
31,381,259
═══════

2016
دينار كويتي
3,000,000
30,469,564
───────
33,469,564
═══════

يمثل دائنو المرابحة ودائنو التورق مبالغ مستحقة إلى بنوك محلية .إن متوسط معدل الربح
الخاص بدائني المرابحة والتورق هو بمعدالت تجارية.
فيما يلي أرصدة دائني التمويل اإلسالمي المدرجة بالعمالت األجنبية:
2017
دينار كويتي
دوالر أمريكي

30,506,259
═══════

2016
دينار كويتي
═══════

تم تصنيف القروض بالعملة األجنبية بالدوالر االمريكي (إيضاح  15و  )16كأدوات تغطية للقيمة
العادلة إلدارة مخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت االجنبية لبعض الموجودات المالية
المتاحة للبيع (إيضاحي .)11
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 - 16دائنون ومصروفات مستحقة
2017
دينار كويتي
دائنون
مصروفات مستحقة على تسهيالت ائتمانية
مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مخصص ضريبة دعم العمالة الوطنية
مخصص زكاة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
دائنون آخرون

4,578,179
399,556
90,932
288,016
75,000
4,302,024
───────
9,733,707
═══════

2016
دينار كويتي
6,636,311
536,414
200,287
627,077
43,903
75,000
4,535,057
───────
12,654,049
═══════

 - 17رأس المال وتوزيعات األرباح
رأس المال

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من  534,822,750سهم (2016534,822,750 :

سهم) بقيمة  100فلس للسهم (2016 100 :فلس للسهم) .يتضمن ذلك عدد  400,000,000سهم
(2016 400,000,000 :سهم) ،وهو مدفوع بالكامل نقداً بينما تم إصدار عدد  134,822,750سهم (2016:

134,822,750سهم) كأسهم منحة.
توزيعات األرباح

اقترح مجلس إدارة الشركة األم توزيعات أرباح نقدية بقيمة  40فلس لكل سهم ( 40 :2016فلس

للسهم) على األسهم القائمة (بعد استبعاد أسهم الخزينة) مجموعها  20,620,949دينار كويتي
( 20,620,949 :2016دينار كويتي) فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  30أبريل  .2017بعد موافقة

الجمعية العمومية السنوية للمساهمين ،تستحق توزيعات األرباح إلى المساهمين المقيدين

في سجالت الشركة األم كما في تاريخ الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.

في  14يونيو  ،2016قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية باعتماد البيانات
المالية المجمعة للسنة المنتهية في  30ابريل  ،2016والموافقة على اصدار توزيعات أرباح نقدية

بمبلغ  40فلس للسهم ( 30ابريل  40 :2015فلس للسهم) وذلك لألسهم القائمة (باستثناء

اسهم الخزينة) بمبلغ  20,620,949دينار كويتي للسنة المنتهية في  30ابريل  30( 2016ابريل :2015

 19,937,462دينار كويتي).
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 - 18أسهم خزينة

عدد أسهم الخزينة
نسبة األسهم المصدرة
القيمة السوقية بالدينار الكويتي

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

19,299,024
═══════
٪ 3.61
═══════
11,000,444
═══════

19,171,105
═══════
٪ 3.58
═══════
9,968,975
═══════

إن االحتياطيات بما يعادل تكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع.

 - 19االحتياطي القانوني

وفق ًا النظام األساسي للشركة األم ،يجب تحويل نسبة  ٪ 10من ربح السنة الخاص بمساهمي
الشركة األم (قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة) إلى االحتياطي القانوني حتى
يعادل رصيد االحتياطي نسبة  ٪ 50من رأس المال المدفوع .لم يتم اجراء أي تحويالت للسنة حيث
بلغ االحتياطي القانوني  ٪ 50من رأس المال المدفوع.
إن توزيع االحتياطي بما يعادل نسبة  50٪من رأس المال المدفوع محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع
أرباح بنسبة  ٪ 5من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح المتراكمة
بتأمين هذا الحد.

 - 20االحتياطي االختياري

وفق ًا للنظام األساسي للشركة األم ،يتم تحويل مبلغ من ربح السنة (قبل حصة مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي والزكاة) إلى االحتياطي االختياري .يجوز وقف هذه التحويالت السنوية بموجب قرار
بناء على توصية من مجلس
من مساهمي الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوية ً
اإلدارة .ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري .بالنسبة للسنة الحالية ،لم يتم إجراء هذا
بناء على توصية من مجلس اإلدارة ويخضع ذلك لموافقة الجمعية العمومية السنوية
التحويل ً
والجهات الرقابية ذات الصلة.

 - 21تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات

يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة .إن قائمة استحقاق
النقد والنقد المعادل والقروض محددة األجل ودائني التمويل اإلسالمي في نهاية السنة تستند إلى
ترتيبات السداد التعاقدية .يتم تحديد قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات المتبقية استناداً
إلى تقدير اإلدارة لسيولة تلك الموجودات المالية .تقوم اإلدارة بمراقبة قائمة االستحقاقات
للتأكد من توفر السيولة الكافية.

77

شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)

| التقرير السنوي 2017

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في  30أبريل 2017

 - 21تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات (تتمة)
إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات هي كما يلي:
خالل
 3أشهر

في  30أبريل 2017

دينار كويتي

من  3إلى
 12شهراً

أكثر من
 5سنوات

من سنة إلى
 5سنوات

اإلجمالي

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

الموجودات

النقد والنقد المعادل

مدينون ومدفوعات مقدم ًا
بضاعة

16,624,518

-

-

-

16,624,518

3,272,232

7,808,599

-

-

11,080,831

7,493,724

-

-

-

7,493,724

موجودات مالية مدرجة

بالقيمة العادلة من خالل

-

124,825,001

-

-

124,825,001

األرباح أو الخسائر (مصنفة)

موجودات مالية متاحة

للبيع

استثمار في شركات

-

1,736,024

21,073,015

153,296,000

176,105,039

-

-

-

56,502,844

56,502,844

زميلة

عقار وآالت ومعدات

الشهرة

إجمالي الموجودات

-

-

-

18,428,154

18,428,154

-

-

-

5,144,748

5,144,748

───────

───────

──────

───────

───────

27,390,474

134,369,624

21,073,015

233,371,746

416,204,859

═══════

═══════

══════

═══════

═══════

المطلوبات

قروض محددة األجل

دائنو تمويل إسالمي

1,432,441

21,949,779

52,573,618

-

75,955,838

771,638

11,811,537

18,798,084

-

31,381,259

دائنون ومصروفات
مستحقة

توزيعات أرباح مستحقة

إجمالي المطلوبات
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2,433,427

7,300,280

-

-

9,733,707

-

3,632,421

-

-

3,632,421

───────

───────

──────

───────

───────

4,637,506

44,694,017

71,371,702

-

120,703,225

═══════

═══════

══════

═══════

═══════
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 - 21تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات (تتمة)
إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات هي كما يلي:
خالل
 3أشهر

 30أبريل 2016

دينار كويتي

من  3إلى
 12شهراً

من سنة إلى
 5سنوات

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

الموجودات

النقد والنقد المعادل

مدينون ومدفوعات مقدم ًا
بضاعة

19,893,819

-

-

14,210,111

-

-

7,342,548

-

-

موجودات مالية مدرجة

بالقيمة العادلة من خالل

-

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

125,164,633

-

-

19,893,819
14,210,111

-

7,342,548

-

125,164,633

األرباح أو الخسائر (مصنفة)
موجودات مالية متاحة
للبيع

-

-

40,033,641

استثمار في شركات
زميلة

عقار وآالت ومعدات

الشهرة

إجمالي الموجودات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دائنو تمويل إسالمي

توزيعات أرباح مستحقة

إجمالي المطلوبات

21,601,594

21,601,594

6,002,464

───────

───────

──────

───────

───────

41,446,478

125,164,633

40,033,641

207,248,575

413,893,327

═══════

═══════

══════

═══════

═══════

-

64,348,060

2,821,652

12,279,963

49,246,445

3,125,000

2,750,000

27,594,564

دائنون ومصروفات

مستحقة

31,385,625

31,385,625
6,002,464

المطلوبات

قروض محددة األجل

148,258,892

188,292,533

5,341,581

6,072,647

1,239,821

-

3,605,529

-

───────
11,288,233
═══════

-

33,469,564
12,654,049

-

3,605,529

───────

──────

───────

───────

24,708,139

78,080,830

-

114,077,202

═══════

══════

═══════

═══════
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 - 22معلومات 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
معامالت جوهرية فيما بين القطاعين .فيما يلي األنشطة والخدمات الرئيسية ضمن هذين
القطاعين:

الطاقة والبتروكيماويات:

أخرى:

تتأل��ف حص��ص االس��تثمار المباش��ر في ه��ذا القطاع م��ن الم��واد الرئيس��ية (ايكويت-
الكويتية لألولفنيات -بانا غاز -وش��ركات أخرى) وأنش��طة التصنيع للش��ركات التابعة:
ش��ركة منى ن��ور للصناع��ة والتج��ارة ذ.م.م ،عمان ،وش��ركة من��ى ن��ور ذ.م.م( .صاللة)
وش��ركة الجبيل المتكامل��ة للتغليف ذ.م.م -.المملكة العربية الس��عودية ،وش��ركة
منى نور للصناعات البالس��تيكية ذ.م.م ،.عمان وشركة بوبيان للصناعات البالستيكية
ش.م.ك( .مقفلة) والطاقة (توزيع الطاقة وتبريد المناطق).
االستثمار المباشر ومن خالل محافظ في الشحن والخدمات والتمويل ...وغيرها

قطاع الطاقة والصناعات البتروكيمياوية
السنة المنتهية في  30أبريل 2017
اإليرادات
إيرادات توزيعات أرباح
(خسائر) إيرادات استثمار
حصة في نتائج شركات زميلة
مبيعات

المواد األساسية
دينار كويتي

التصنيع
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

18,541,539
()339,632
1,397,081
───────
19,598,988
───────

1,258,219
25,795,507
───────
27,053,726
───────

780,609
5,973,586
1,623,666
───────
8,377,861
───────

19,322,148
5,633,954
4,278,966
25,795,507
───────
55,030,575
───────

19,598,988
ربح القطاع
───────
إيرادات أخرى
()1,656,815
مصروفات عمومية وإدارية
()2,659,647
تكاليف تمويل
انخفاض قيمة الشهرة
انخفاض قيمة عقار وآالت ومعدات
خسارة انخفاض قيمة شركة زميلة
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع -
()209,941
(خسارة) ربح تحويل عمالت اجنبية
───────
15,072,585
الربح (الخسارة) قبل الضرائب ومكافأة

5,232,147
───────
216,129
()4,017,559
()346,047
()857,715
()2,726,306
2,798
───────
()2,496,553

8,377,861
───────
()1,398,675
()8,761,195
───────
()1,782,009

33,208,996
───────
216,129
()5,674,374
()3,005,694
()857,715
()2,726,306
()1,398,675
()8,761,195
()207,143
───────
10,794,023

()307,437
()75,000
───────
14,690,148
═══════
314,539,482
═══════
()88,554,051
═══════

()9,771
───────
()2,506,325
═══════
59,427,505
═══════
()16,730,956
═══════

───────
()1,782,009
═══════
42,237,872
═══════
()15,418,218
═══════

()317,208
()75,000
───────
10,401,814
═══════
416,204,859
═══════
()120,703,225
═══════

إجمالي اإليرادات
النتائج

أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح (خسارة) السنة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
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 - 22معلومات القطاعات (تتمة)
قطاع الطاقة والصناعات البتروكيمياوية
السنة المنتهية في  30أبريل 2016
اإليرادات
إيرادات توزيعات أرباح
(خسائر) إيرادات استثمار
ربح بيع موجودات شركة زميلة
حصة في نتائج شركات زميلة
مبيعات
إجمالي اإليرادات
النتائج
ربح القطاع

(خسائر) إيرادات أخرى
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف تمويل
خسارة انخفاض قيمة شركة زميلة
خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية
متاحة للبيع
خسارة تحويل عمالت اجنبية
الربح قبل الضرائب ومكافأة اعضاء مجلس
االدارة
الضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح (خسارة) السنة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

المواد األساسية
دينار كويتي

التصنيع
دينار كويتي

أخرى
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

19,382,090
()120,000
1,264,710
───────
20,526,800
───────

283,000
1,531,031
30,561,908
───────
32,375,939
───────

476,863
4,141,727
685,637
935,157
───────
6,239,384
───────

20,141,953
4,021,727
685,637
3,730,898
30,561,908
───────
59,142,123
───────

20,526,800
───────

6,900,272
───────

6,239,384
───────

33,666,456
───────

()1,344,725
()2,184,144
-

()55,717
()3,263,798
()291,467
-

1,045,083
()918,108

989,366
()4,608,523
()2,475,611
()918,108

()49,756
───────

()28,947
───────

()2,602,002
───────

()2,602,002
()78,703
───────

16,948,175
()858,076
()75,000
───────
16,015,099
═══════
310,598,490
═══════

3,260,343
()200,190
───────
3,060,153
═══════
67,803,683
═══════
()16,915,448
═══════

3,764,357
───────
3,764,357
═══════
35,491,154
═══════
()19,806,515
═══════

23,972,875
()1,058,266
()75,000
───────
22,839,609
═══════

()77,355,239
═══════

413,893,327
═══════
()114,077,202
═══════
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 - 23معامالت مع أطراف ذات عالقة

تمثل هذه المعامالت تلك التي تمت مع أطراف ذات عالقة ،أي مع الشركات الزميلة والمساهمين
الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يسيطرون
عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيراً ملموس ًا .إن سياسات تسعير وشروط
المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة األم.
إن المعامالت مع أطراف ذات عالقة المدرجة في البيانات المالية المجمعة هي كما يلي:

مبيعات

مشتريات

إيرادات أخرى

شركات خاضعة
للسيطرة
المشتركة
دينار كويتي

2017
دينار كويتي
859,940
681,041
216,129

859,940
681,041
216,129

2016
دينار كويتي
1,217,252
839,025
989,366

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

مزايا قصيرة األجل

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

394,116
16,460
───────
410,576
═══════

372,254
16,594
───────
388,848
═══════

تخضع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  75,000دينار كويتي للسنة المنتهية في  30أبريل
 2017لموافقة الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم .تم اعتماد مكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة بمبلغ  75,000دينار كويتي للسنة المنتهية في  30أبريل  2016من قبل الجمعية
العمومية السنوية للمساهمين في اجتماعها المنعقد في  14يونيو .2016

 - 24أهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية

تمثل المخاطر جزءاً رئيسي ًا من أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تُدار بطريقة التحديد
والقياس والمراقبة المستمرة وفق ًا لحدود المخاطر واألدوات الرقابية األخرى .إن هذه الطريقة
في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرب��اح ويتحمل كل
فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به داخل
المجموعة .تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على القروض محددة األجل ودائني
التمويل اإلسالمي والدائنين والمصروفات المستحقة .إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات
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المالية هو جمع تمويل لعمليات المجموعة .يوجد لدى المجموعة مدينون آخرون ونقد وودائع
قصيرة األجل ناتجة مباشرة من عملياتها .تمتلك المجموعة أيض ًا موجودات مالية متاحة للبيع
وموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يقوم مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على سياسات إدارة كل فئة من فئات المخاطر
الموجزة أدناه.
إن المخاطر الرئيسية الناتجة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر
السيولة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان .كما تتعرض المجموعة للمخاطر
التشغيلية .ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة
والتكنولوجيا وقطاع األعمال .يتم مراقبة هذه المخاطر من خالل عملية التخطيط االستراتيجي
الخاصة بالمجموعة.
هيكل إدارة المخاطر
إن مجلس إدارة المجموعة هو المسئول النهائي عن المنهج الشامل إلدارة المخاطر واعتماد
استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر.
تخفيف المخاطر
كجزء من اإلدارة الشاملة للمخاطر ،تستخدم المجموعة أو قد تختار استخدام مشتقات وأدوات
أخرى إلدارة االنكشافات الناتجة من التغيرات في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر
االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر األسهم.
إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها موجودات ومطلوبات المجموعة والطرق األساسية إلدارة
تلك المخاطر هي كما يلي:

 - 24أهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أسعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على األرباح المستقبلية
أو القيمة العادلة لألدوات المالية .تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها
ومطلوباتها التي تحمل فائدة (وهي بصورة رئيسية النقد المعادل والقروض محددة األجل ودائني
التمويل اإلسالمي) .تتفاوض المجموعة على أسعار الفائدة وتحصل على معدالت تجارية للقروض
محددة األجل.
إن حساسية بيان الدخل المجمع للمجموعة للسنة تتمثل في 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 في  30أبريل  2017و 30أبريل  .2016وال
يوجد تأثير على حقوق الملكية.
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يبين الجدول التالي حساسية بيان الدخل المجمع للسنة للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في
أسعار الفائدة ،مع االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى:
الزيادة في
النقاط
الرئيسية
2017
دينار كويتي

25

2016
دينار كويتي

25

التأثير على
النتائج للسنة
دينار كويتي
()268,343

()244,544

سوف يكون للنقص تأثير مقابل 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 بالعمالء من خالل وضع حدود
ائتمانية للعمالء األفراد ومراقبة األرصدة المدينة القائمة.
تقوم إحدى الشركات التابعة للشركة األم ببيع منتجاتها بصورة رئيسية إلى شركة ايكويت وهي
طرف ذو عالقة وتمثل أرصدتها نسبة  6٪من األرصدة المدينة القائمة في  30أبريل .)39٪ :2016( 2017
تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة ،أو في أنشطة
في نفس المنطقة الجغرافية ،أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل
قدرتهم على الوفاء بالتزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو
السياسية أو غيرها .تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو التطورات التي
تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.
يمكن تحليل مجمل تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان قبل احتساب أي ضمان محتفظ بها أو
تعزيزات ائتمانية حسب المناطق الجغرافية كما يلي:
دول مجلس التعاون
الكويت
الخليجي وباقي دول المجموع
دينار كويتي
الشرق األوسط
دينار كويتي
دينار كويتي
كما في  30أبريل 2017
النقد والنقد المعادل

مدينون

ال��ح��د األق��ص��ى ل��ل��ت��ع��رض لمخاطر

االئتمان على الموجودات

84

15,553,779
2,013,893
──────
17,567,672
══════

1,070,739
9,066,938
──────
10,137,677
══════

16,624,518
11,080,831
──────
27,705,349
══════
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 - 24أهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان (تتمة)

كما في  30أبريل 2016

النقد والنقد المعادل

مدينون ومدفوعات مقدم ًا
الحد األقصى للتعرض لمخاطر

االئتمان على الموجودات

دول مجلس التعاون
الكويت
الخليجي وباقي دول المجموع
دينار كويتي
الشرق األوسط
دينار كويتي
دينار كويتي
17,989,041
2,213,834
──────
20,202,875
══════

1,904,778
11,996,277
──────
13,901,055
══════

19,893,819
14,210,111
──────
34,103,930
══════

يمكن تحليل مجمل تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان حسب قطاعات األعمال التالية كما يلي:
2017
دينار كويتي
تصنيع

بنوك

11,080,831
16,624,518
───────
27,705,349
═══════

2016
دينار كويتي
14,210,111
19,893,819

───────

34,103,930

═══════

مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة في توفير األموال لتلبية التزاماتها
المرتبطة باألدوات المالية .تحد المجموعة من مخاطر السيولة لديها بواسطة التأكد من توفر
التسهيالت البنكية .تتطلب شروط المبيعات لدى المجموعة دفع المبالغ خالل  60يوم ًا من
ً
عادة خالل  90يوم ًا من تاريخ الشراء.
تاريخ البيع .تسدد األرصدة التجارية الدائنة
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 - 24أهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية (تتمة)
الجدول أدناه قائمة استحقاقات مطلوبات المجموعة وفق ًا اللتزامات السداد التعاقدية غير
المخصومة:
خالل
 3أشهر

 30أبريل 2017

دينار كويتي
دائنون ومصروفات مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة

قروض محددة األجل

دائنو تمويل إسالمي
إجمالي المطلوبات

2,433,427

7,300,280

-

-

3,632,421

-

3,632,421

2,215,895

24,300,142

55,437,769

81,953,806

858,128

12,052,380

19,247,371

32,157,879

───────

───────

───────

───────

5,507,450

47,285,223

74,685,140

127,477,813

═══════

═══════

═══════

═══════

خالل
 3أشهر
دينار كويتي

توزيعات أرباح مستحقة

قروض محددة األجل

دائنو تمويل إسالمي
إجمالي المطلوبات
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دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
9,733,707

 30أبريل 2016
دائنون ومصروفات مستحقة

من  3إلى
 12شهراً

من سنة إلى
 5سنوات

اإلجمالي

من  3إلى
 12شهراً

من سنة إلى
 5سنوات

اإلجمالي

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

5,341,581

6,072,647

1,239,821

12,654,049

-

3,605,529

-

3,605,529

3,392,142

12,595,609

51,953,122

67,940,873

3,156,193

3,093,579

28,207,858

34,457,630

───────

───────

───────

───────

11,889,916

25,367,364

81,400,801

118,658,081

═══════

═══════

═══════

═══════
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مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت 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 بعمالت أجنبية ،وبالتالي فإن اإلدارة ترى أنه ال يوجد مخاطر كبيرة
بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .وتعمل اإلدارة أيض ًا على إدارة هذه األسعار بإبرام
معامالت 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 العمالت األجنبية ،مع
االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى:
التغير في سعر صرف العمالت األجنبية بنسبة 5٪
التأثير على
اإليرادات الشاملة
األخرى

التأثير على بيان الدخل المجمع
قبل الضرائب ومكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة

دوالر أمريكي
جنية إسترليني

2017
دينار كويتي
()1,401,642
-

2016
دينار كويتي

()61,031

2017
دينار كويتي
51,099

2016
دينار كويتي

584,462
-

مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم مسعرة .تدار مخاطر
أسعار األسهم من قبل المجموعة من خالل تنويع االستثمارات في قطاعات األعمال المختلفة.
فيما يلي التأثير على بيان الدخل الشامل (نتيجة التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
المتاحة للبيع في  30أبريل نتيجة التغير المحتمل بصورة معقولة في مؤشرات السوق وفي ظل
االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات األخرى:
التغير في سعر التأثير على بيان الدخل الشامل
األسهم
المجمع
٪
موجودات مالية متاحة للبيع

+20

2017
دينار كويتي
347,205
═══════

2016
دينار كويتي

2,291,982

═══════

إن النقص في النسبة المئوية ألسعار األسهم سوف يكون له تأثير مقابل على اإليرادات الشاملة
األخرى وبيان الدخل المجمع للسنة.
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 - 25القيمة العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها المدرجة بالدفاتر ،باستثناء
بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة (راجع إيضاح .)11
الجدول الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح
عنها حسب أسلوب التقييم:
المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات
المماثلة؛
المستوى  :2األساليب األخرى التي تكون جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة
العادلة المسجلة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى  :3األساليب األخرى التي تستخدم مدخالت 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:

2017

إجمالي
المستوى  1المستوى  3القيمة العادلة
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

الموجودات المالية
موجودات مالية متاحة للبيع
استثمارات مسعرة
استثمارات غير مسعرة

1,736,024

-

1,736,024

-

157,974,030

157,974,030

──────

──────

──────

1,736,024

157,974,030

159,710,054

══════

══════

══════

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
استثمارات غير مسعرة
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-

124,825,001

124,825,001

══════

══════

══════
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 - 25القيمة العادلة لألدوات المالية (تتمة)

2016

إجمالي
المستوى  1المستوى  3القيمة العادلة
دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

الموجودات المالية
موجودات مالية متاحة للبيع
استثمارات مسعرة
استثمارات غير مسعرة

11,459,911

-

11,459,911

-

160,437,637

160,437,637

──────

──────

──────

11,459,911

160,437,637

171,897,548

══════

══════

══════

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
استثمارات غير مسعرة

-

125,164,633

125,164,633

══════

══════

══════

خالل السنة ،لم يكن هناك أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة.
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من األرص��دة لدى البنوك والنقد والودائع لدى البنوك والمدينين
واالستثمارات .وتتكون المطلوبات المالية من القروض محددة األجل ودائني التمويل اإلسالمي
والدائنين والمصروفات المستحقة.
إن القيمة العادلة ل�لأدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة بالدفاتر،
باستثناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع (أخرى) المدرجة بالتكلفة (إيضاح .)11
يوضح الجدول التالي مطابقة المبلغ االفتتاحي والمبلغ الختامي للموجودات المالية والمطلوبات
المالية ضمن المستوى  3والتي تم تسجيلها بالقيمة العادلة.
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األرباح او الخسائر (مصنفة)

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

موجودات مالية غير مسعرة

متاحة للبيع

موجودات مالية غير مسعرة

السنة المنتهية في
 30أبريل 2016

األرباح او الخسائر (مصنفة)

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

موجودات مالية غير مسعرة

متاحة للبيع

موجودات مالية غير مسعرة

السنة المنتهية في
 30أبريل 2017

125,284,633

169,545,092

دينار كويتي

في  1مايو 2015

125,284,633

160,437,637

دينار كويتي

()120,000

()214,341

دينار كويتي

الخسارة
المسجلة في
بيان الدخل
المجمع
للسنة

()339,632

205,062

دينار كويتي

الربح
(الخسارة)
المسجلة في
في  1مايو  2016بيان الدخل
المجمع
للسنة

-

()6,665,574

دينار كويتي

الخسارة
المسجلة
في اإليرادات
الشاملة
األخرى

-

6,093,984

دينار كويتي

الربح
المسجل
في اإليرادات
الشاملة
األخرى

-

()3,431

دينار كويتي

-

()2,224,109

125,164,633

160,437,637

دينار كويتي

دينار كويتي

في  30أبريل
2016

124,825,001

صافي
المشتريات
والمبيعات
والتسويات

-

()8,755,988

157,974,030

انخفاض
القيمة
المسجل
خالل السنة

-

()6,665

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

في  30أبريل
2017

صافي
المشتريات
والمبيعات
والتسويات

انخفاض
القيمة
المسجل
خالل السنة
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تقييم أدوات حقوق الملكية غير المسعرة
تقديرا
يتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة
ً
جوهر ًيا (إيضاحي  10و  .)11وهناك عدد من الموجودات المالية المتاحة للبيع التي ال يمكن تحديد
قيمتها العادلة بصورة موثوق منها ونتيجة لذلك ،تم إدراج االستثمارات ذات قيمة مدرجة
بالدفاتر بمبلغ  16,394,985دينار كويتي ( 16,394,985 :2016دينار كويتي) بالتكلفة (إيضاح .)11
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  50نقطة أساسية الزيادة بعدد  50نقطة أساسية
التأثير على اإليرادات الشاملة
التأثير على بيان الدخل
األخرى

المتوسط المرجح لتكلفة
رأس المال
تكلفة حقوق الملكية
معدل النمو النهائي

2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

()3,296,248
()1,264,101
4,946,276

()1,867,633
()1,103,633
3,343,367

2017
دينار كويتي
()4,751,153
()171,304
6,635,119

2016
دينار كويتي

()6,071,892
()200,892
7,222,108

 - 26مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية
2017
دينار كويتي
حيازة استثمارات

793,736
═══════

2016
دينار كويتي
787,606
═══════

قامت الشركة األم خالل السنة بتقديم كفاالت تضامنية بمبلغ  37,254,036دينار كويتي (:2016
 17,850,160دينار كويتي) إلى بنوك نيابة عن شركاتها التابعة.
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 - 27إدارة 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 المساهمون.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء تعديالت عليه في ضوء التغيرات في ظروف
األعمال .لم يتم إجراء تغييرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين
في  30أبريل  2017و 30أبريل .2016
تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض وهو صافي الدين مقسوم على إجمالي
رأس المال .تدرج المجموعة القروض محددة األجل ودائني التمويل اإلسالمي ناقص ًا النقد والنقد
المعادل ضمن صافي الدين .يتمثل إجمالي رأس المال في اجمالي حقوق الملكية المعروض في
بيان المركز المالي المجمع.

قروض محددة األجل
دائنو تمويل إسالمي
ناقص ًا :النقد والنقد المعادل
صافي الدين
اجمالي رأس المال
معدل اإلقراض (نسبة الدين إلى حقوق الملكية)
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2017
دينار كويتي

2016
دينار كويتي

75,955,838
31,381,259
()16,624,518
───────
90,712,579
═══════
295,501,634
═══════
٪ 31
═══════

64,348,060
33,469,564
()19,893,819
───────
77,923,805
═══════
299,816,125
═══════
٪ 26
═══════

