الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ولي عهد دولة الكويت

الفهرس

6

تقرير مجلس اإلدارة

8

نبذة عن أهم االستثمارات المباشرة

10

تقرير الحوكمة السنوي لشركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)

19

تقرير لجنة التدقيق

24

البيانات المالية المجمعة

32

بيان الدخل المجمع

34

بيان المركز المالي المجمع

35

بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع

37

بيان التدفقات النقدية المجمع

38

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

التقرير السنوي | 2019

تقرير مجلس اإلدارة
يســرني وإخواني أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين بمجموعة شركات بوبيان للبتروكيماويات أن نرحب بكم
في اإلجتماع السنوي الثالث والعشرون للجمعية العمومية للشركة لنستعرض وإياكم أداء شركتكم عن السنة
المالية المنتهية في .2019/04/30
لقد كانت هذه الســنة متميزة بحمد اهلل على جميع المســتويات من حيث األداء التشــغيلي إلستثمارات الشركة.
فقد أظهرت النتائج المالية تحقيق أرباح ًا تشــغيلية بلغت  45.8مليون د.ك .مرتفعة بنســبة  % 58.9مقارنة بالعام
الماضي.
من جهة أخرى فقد اتخذ مجلس اإلدارة قرار بخفض قيمة الشهرة وأصول أخرى غير ملموسة بهدف إظهار قيمة
األصــول بصــورة متحفظة في ميزانية الشــركة حيث بلغت القيمــة اإلجمالية لهذا الخفــض  33.7مليون د.ك .على
النحو التالي:
  21.1مليون د.ك .يتعلق بشركات زميلة.  12.6مليون د.ك .يتعلق بشركات تابعة.وقد نتج عما ذكر أعاله بلوغ صافي األرباح  10.5مليون د.ك ( .أي ما يعادل  20.3فلس للسهم الواحد) بعد استقطاع
اإلحتياطات والتوزيعات مقارنة بـ  5.5مليون د.ك .لنفس الفترة من السنة الماضية.
وبسبب استمرار التدفقات النقدية بنهاية السنة المالية المنتهية في  ، 2019/4/30فقد قرر المجلس رفع توصية
إلــى الجمعيــة العامة لتوزيع  50فلس للســهم الواحــد (أي ما يعــادل  26.14مليون د.ك ).وهي أعلــى توزيعات نقدية
للشركة على مدى األحد عشر سنة الماضية.
من جهة أخرى وتماشــي ًا مع اســتراتيجية الشركة المعلنة فإنه يســرني اإلفادة بأن هذا العام قد توج كذلك ببعض
االســتحواذات المهمة التــي بلغت في مجملها  28.5مليــون د.ك .و قد نتج عن ذلك تجاوز إجمالي أصول الشــركة
النصف مليار دينار ( 546مليون د.ك .).وفيما يلي أهم تلك االستحواذات:
 في قطاع التعليم ،قامت الشــركة بشراء ما يعادل  % 20.6من رأسمال شركة إياس للتعليم األكاديمي والتقنيبمبلــغ وقدره  15.3مليون د.ك .لتصبح ملكية بوبيان في الشــركة المذكورة بشــكل مباشــر وغير مباشــر حوالي
 % 55.44لتكون بذلك شركة تابعة.
 وفي قطاع الصناعة ،تم اإلستحواذ على حصة إضافية من رأسمال شركة الكوت للمشاريع الصناعية بمبلغ قدره 5.9مليون د.ك ، .حيث بلغت النسبة النهائية  % 54.14وبالتالي أصبحت شركة تابعة.
 ومن جهة أخرى فقد قامت الشركة بشراء ما يعادل  % 22.17من رأسمال شركة السكب الكويتية وذلك مقابلمبلغ يعادل  7.3مليون د.ك .لتصبح شركة زميلة.
هذا وســوف تســتمر بوبيان في البحث عن فرص اســتثمارية في جميع المجاالت بما يتماشــى مع اســتراتيجيتها
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اإلستثمارية وبما يكفل تنوع مصادر الدخل وتعظيم حقوق المساهمين.
أما بالنسبة ألداء مجموعة شركات إيكويت للبتروكيماويات ،فقد بلغت حصة شركة بوبيان للبتروكيماويات من
التوزيعات النقدية ما مجموعه حوالي  42.4مليون دينارعن الســنة المالية المنتهية في  2018/12/31مقارنة مع ما
مجموعه  30.3مليون دينار للعام الســابق ،من جهة أخرى فمن المتوقع أن يتم اإلنتهاء من أعمال إنشــاء مصنع
اإلثيلين جاليكول التابع لشركة  MEGlobalفي والية تكساس في أكتوبر .2019
وتجدر اإلشــارة إلى أن هذا العام يشــكل السنة الثالثة والعشــرون من الربحية المتواصلة والسنة الثامنة عشر على
التوالى من التوزيعات النقدية .وفى حال إقرار التوزيعات المقترحة فإن إجمالى التوزيعات النقدية لتاريخه ستبلـــــــــغ
 683فلس ( حوالي  320مليون دينار ).
كما أوصى المجلس بتوزيع المكافأة المقررة للســادة أعضاء مجلــس اإلدارة والبالغة  -/90,000دينار كويتى وذلك
عن السنة المالية المنتهية في .2019/04/30
أمــا فيما يتعلق بموضوع الحوكمة فقد تم إعداد تقرير الحوكمة الســنوي والذي يوضح مدى متابعة تطبيق نظم
الحوكمة المطلوبة من قبـــل الجهـــات الرقابيـــة السيمـــا هيئه أسواق المال  ،حيث تم إرفاق التقريـــر المذكـــور
إلطالعكم  ،إضافة إلى النبذة المختصرة عن أهم إستثمارات الشركة المباشرة وآخر تطوراتها.
وختامــ ًا فــا يفوتنا أن نتقــدم بالشــكر والتقدير لمســاهمينا الكرام علــى بالغ الثقــة والدعــم الالمحدودين طوال
السنوات الماضية لعمل الشركة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

					

دبوس مبارك الدبوس
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 بنســبة  % 45وشــركة يونيان كاربايد (تملكها حاليا شــركة داو كيميكال) بنســبة  % 45وشركة بوبيان
للبتروكيماويــات بنســبة  % 10مــن رأس المال لتشــكل بذلك أول مشــاركة للقطاع الخاص في مجال المشــاريع
البتروكيماوية الحكومية .وتعتبر إيكويت من أكثر مصانع االوليفينات كفاءة وأنجحها في المنطقة بسبب التقنية
المستخدمة وحسن اإلدارة الفنية والتسويقية والتنفيذية.
هــذا وقــد تغير جدول الملكيات منذ بداية عام  2005بدخول شــريك جديد هو شــركة القريــن لصناعة الكيماويات
البترولية بنســبة  % 6لتصبح ملكية شــركة بوبيان  % 9في حين بلغت ملكية كل من شركة صناعة الكيماويات
البترولية وداو كيميكال  % 42,5لكل منهما.
الشركة الكويتية لألوليفينات (إيكويت  )2ش.م.ك.م

تأسســت الشــركة الكويتيــة لألوليفينات في عــام  2005وذلك بمســاهمة كل من شــركة صناعــة الكيماويات
البترولية بنسبة  % 42,5وشركة داوكيميكال بنسبة  % 42,5وشركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة  % 9وشركة
القرين لصناعة الكيماويات البترولية بنســبة  .% 6وتعتبر هذه الشــركة امتدادا ً لشــركة إيكويت للبتروكيماويات
حيث تم توســعة منشــآت شــركة إيكويت وكفــاءة اإلنتاج لنفــس المنتجات ليتــم الوصول إلى الطاقــة اإلنتاجية
القصوى بأقل تكلفة رأسمالية.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن نصيب بوبيان من توزيعات مجموعة شركات إيكويت (بما فيها األوليفينات) عن أدائها في
السنة المالية المنتهية في  2018/12/31بلغت ما يعادل  42.35مليون دينار كويتي.

• شركة المجموعة التعليمية القابضة

ش.م.ك.ع:

اســتحوذت بوبيــان علــى مــا نســبته  % 82.7من رأســمال شــركة المجموعــة التعليميــة القابضة وهي شـــركة
مســـاهمة كويتية عامـــة مدرجة في بورصة الكويت  ،وتهدف إلى تملك أســهم شــركات مساهمة وحصص في
شــركات كويتية أو أجنبية وخاصة تلك النشــطة في المجال التعليمي ،حيث تمتلك الشركة نسبة  % 42من رأس
مال شــركة إياس للتعليــم األكاديمي والتقني والتي تمتلك بدورها جامعة الخليــج للعلوم والتكنولوجيا باإلضافة
إلى نسبة  % 42من رأس مال شركة سما التعليمية والتي تمتلك اكاديميــــة االبداع االمريكيــــة ،إضافة إلـــى نسبة
 % 87من رأس مال شركة آفاق للخدمات التربوية و التي تمتلك مجموعة من المدارس العربية في الكويت.
• شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع

اســتحوذت شــركة بوبيان للبتروكيماويات على  % 24من رأســمال شــركة الكوت للمشــاريع الصناعية في مايو
 ،2010وفــي إبريل  2018ومن خالل مزاد في بورصة الكويت استحـــوذت بوبيــان على حصة إضافية في الكوت بلغت
 % 21لتصل إجمالي ملكية بوبيان في الكوت ما يعادل  % 46.46مما ترتب على ذلك تقديم بوبيان للبتروكيماويات
عرض استحواذ الزامي لباقي اسهم الكوت ،و قد نتج عن ذلك زيادة استحواذ بوبيان على  % 7.24من اسهم الكوت
 ،لتصــل ملكيــة بوبيان الى  ، % 53.7و قد تم زيادة مجموع ملكية بوبيان في الى  % 54.14من خالل عمليات شــراء
من سوق الكويت لالوراق المالية.
وتعتبــر الكوت هي الشــركة الوحيدة المنتجة لمــواد الكلور والصودا الكاوية وحمــض الهيدروكلوريك حيث تقوم
ببيع منتجاتها في الكويت لمحطات تقطير المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء ومحطات تبريد مياه البحر التابعة
للهيئــة العامــة للصناعة باإلضافة إلى شــركات العاملة في مجال /قطــاع النفط والغاز وخصوص ًا تلــك العاملة في

8

التقرير السنوي | 2019

نطاق حفر اآلبار .كما تقوم الشركة ببيع منتجاتها في بلدان أخرى مجاورة في المنطقة.
وتجدر اإلشــارة إلى أن شــركة الكوت قد أعلنت أرباح صافية للعام المنتهي في  2018/12/31بلغت  6.3مليون دينار
(مــا يعادل  62.3فلس للســهم الواحد) مقارنة بصافي أرباح بلغت  6.2مليون دينار (ما يعادل  61.6فلس للســهم
الواحد) عن العام  .2017وقد قامت الشــركة بتوزيع أرباح نقدية تعادل  50فلس للســهم الواحد عن الســنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر . 2018

• شركة البرج للمختبرات الطبية ذ.م.م( .مختبرات البرج) – المملكة العربية السعودية
فــي ديســمبر  2012إســتحوذت شــركة بوبيــان للبتروكيماويــات على ما يعــادل  % 20من رأســمال شــركة البرج
للمختبرات الطبية حيـــث بلغـت قيمة الصفقـة  5.7مليـــون دينار كويتي ولكـن في عام  2016تم زيادة الحصـة إلى
 % 24من خالل شراء  % 4من رأسمال الشركة بمبلغ يعادل حوالي  4.9مليون دينار كويتي .هذا وقد تأسست شركة
البرج للمختبرات الطبية في عام  2002كشــركة ذات مسؤولية محدودة و مقرها جدة و هي شركة متخصصة في
إدارة وتشــغيل المختبرات الطبية والتي توفر خدمات واســعة في مجال الفحوصات التشخيصية و التي تقدمها من
خــال عــدد كبير من األفرع في معظم دول مجلس التعاون الخليجــي وكذلك بعض الدول العربية األخرى .هذا وقد
قامــت إدارة شــركة البرج بجهود حثيثة باتجاه التوســع اإلقليمــي والمحلي من جهة وكذلك في مجال اإلســتحواذ
اإلستراتيجي على حصص في شركات تدعم نشاط الشركة من جهة أخرى.
شركة نفائس القابضة ش.م.ك.م

لقد إســتحوذت شــركة بوبيان للبتروكيماويات على ما يعادل  % 21.3من رأسمال شــركة نفائس القابضة و ذلك
بغــرض تنويــع مصادر الدخل حيث أن نفائس لديها ملكيات في قطاعي التعليم والصحة حيث أنهما من القطاعات
التي التتأثر بشكل مباشر باألوضاع اإلقتصادية.

• مجموعة شركات منى نور – سلطنة ُعمان
تأسســت شــركة منى نور منذ أكثر من  40سنة اســتطاعت من خاللها إغتنام فرصة تطوير وتحديث أنظمة إنتاج
وتركيب األنابيب لتواكب تطور البنية التحتية في عُ مان ومنطقة الخليج العربي  .وقد عملت الشــركة على توســيع
نطــاق قدراتهــا وإنتاجيتها لتلبية إحتياجات وطموحات المنطقة .ومنذ إســتحواذ شــركة بوبيــان للبتروكيماويات
عليهــا في العام  2005تضاعفت الطاقة اإلنتاجية للشــركة عدة مرات ،وذلــك بإمتداد بصمتها الجغرافية من خالل
وصحار ،إضافة إلى فروع
إنشاء ثالث منشآت صناعية تتمركز في مواقع إستراتيجية في عُ مان وهي مسقط وصاللة ُ
ومكاتب تمثلها في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
وقــد واصلت شــركة منى نور العمل على تطوير منتجاتهــا ونظم الحلول المتكاملة  ،وذلك بهــدف المزيد من التعاون
والدخــول فــي شــراكات وتحديات المشــاريع الجديدة .هــذا و تركز إنتاجية شــركة منى نور في تصنيعهــا لمجموعة من
األنابيــب ذات الجــودة العاليــة مثــل  UPVC / DWC / HDPEو  HDPEمتعــدد الطبقات كما تســتهدف الشــركة إنتاج عدة
منتجــات ذات قيمــة مضافة مثل بطانــة أنابيب الصلب ،والحلــول التقليدية والمســتحدثة لعمليات اللحــام  ،وأنظمة
الــري المتكاملة ،ونظــام الـ  SCADAللتحكــم وتعددية الصمامات وأجهــزة التحكم في المياه ،وكذلــك بتقديم الحلول
الفريــدة مــن نوعها بإســتخدام األنابيب الحديثة وغيــر التقليدية في تحليــة المياه والصرف الصحي والــري والنفط والغاز
واإلتصاالت والصناعة والتعدين والبناء وقطاعات البنية التحتية .وتحافظ الشــركة على إســتمرارية إلتزامها بشــهادة الـ
( )ISO 9001:2008المعتمدة ،وبالتالي اإللتزام األساسي للشركة هو في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعمالء.

شركة صناعة العزل العربية المحدودة (عوازل) – المملكة العربية السعودية
لقد تملكت شــركة بوبيان للبتروكيماويات حصه قدرها  % 20.78في رأســمال شــركة عوازل .و قد تم تأســيس
شــركة عوازل عام  1981في المملكة العربية الســعودية بإفتتاح مصنع األكســدة مع خط إنتاج األغشــية 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.
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تقرير الحوكمة السنوي لشركة بوبيان
للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع)

الــمقدمة
يسعى مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات ( بوبيان ب ) وإدارتها التنفيذية لتطبيق قواعد الحوكمة الواردة
بالكتــاب الخامس عشــر من الالئحــة التنفيذية لقانون هيئة أســواق المال رقــم  2010/7وتعديالتهما  ،وذلك من
خــال تحفيز ثقافة الحوكمة واإللتزام لدى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشــركة ؛ 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
تـــم إعـــداد تقـريـر متابعـة تطبيـق قـــواعد الحوكمـة والخـاص بشركـة (بوبيان ب) عـــن السنـة الماليـة المنتهيـة
في 2019/4/30
و تـــم إعتمـــاده مـن قبـــل مجلـس اإلدارة فـــي إجتماعــه المنعقــــد بتاريــــخ  ، 2019/5/8وفيما يلي سرد مختصـر
لتلـك القواعد.

دبوس 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
الخبــرات والمؤهــات المتخصصة وهو ما يمثل العدد الكافي من األعضاء لتشــكيل اللجان الالزمة والمنبثقة عن
مجلــس اإلدارة فــي إطــار متطلبات الحوكمة  ،وقــد تم إنتخاب أعضاء مجلــس اإلدارة الحالي فــي الجمعية العامة
العادية المنعقدة بتاريخ  2017/6/18وهم السادة التالية أسماؤهم :

اإلسم

المنصب
و تصنيف العضوية

المؤهل العلمي /الخبرة
العملية

تاريخ اإلنتخاب
وتعيين أمين السر

السيد  /دبوس مبارك
الدبوس

رئيس مجلس اإلدارة
( عضو غير تنفيذي )

بكالوريوس الرياضايات
وعلوم الحاسوب
سنة خبرة  30أكثر من

18/6/2017

السيد  /خالد علي الغانم

نائب رئيس مجلس اإلدارة
( عضو غير تنفيذي )

بكالوريوس إدارة األعمال
سنة خبرة  20أكثر من

18/6/2017

السيد  /سعود عبدالعزيز
البابطين

عضو مجلس اإلدارة
( عضو مستقل )

بكالوريوس إدارة األعمال
سنة خبرة  30أكثر من

18/6/2017

السيد  /خالد عبدالعزيز
المريخي

عضو مجلس اإلدارة
( عضو مستقل)

ماجستير إدارة األعمال
بكالوريوس هندسة
كهربائية والكترونيات
سنة خبرة  30أكثر من

18/6/2017

السيد  /خالد محمد األمير (*) عضو مجلس اإلدارة
* ممث ً
(عضو غير تنفيذي )
ال عن شركة أبناء
مبارك الدبوس للتجارة
العامة والمقاوالت ( ذ.م.م )

ليسانس القانون
سنة خبرة  20أكثر من

18/6/2017

السيد  /محمد عبدالعزيز البحر أمين سر مجلس اإلدارة

ماجستير بحوث العمليات
بكالوريوس هندسة
صناعية ونظم
سنة خبرة  35أكثر من

بموجب قرار مجلس
اإلدارة في إجتماعه
المنعقد بتاريخ

20/6/2017
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القاعدة األولى ( تتمة)
(ب) نبذة عن إجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس إدارة شركة ( بوبيان ب ) عدد (  )7إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في  2019/4/30وذلك على
النحو المبين أدناه :
إجتماعات مجلس
اإلدارة المنعقدة خالل
السنة المالية
2019/4/ 30
إسم عضو مجلس
اإلدارة
السيد  /دبوس مبارك
الدبوس
السيد  /خالد علي الغانم

رقم اإلجتماع

()1

() 2

()3

تاريخ اإلجتماع

13/5

7/6

5/7

()4

()5

()6

()7

10/3 13/12 13/9 11/7

رئيس مجلس اإلدارة

3

3

3

3

3

3

3

نائب رئيس مجلس اإلدارة

3

*

3

*

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

*

السيد  /سعود عبدالعزيز عضو مجلس اإلدارة
البابطين
السيد  /خالد عبدالعزيز
المريخي

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /خالد محمد
األمير

عضو مجلس اإلدارة

(*)  :غياب بعذر مقبول
(ج) تسجيل و حفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة
يتوافر لدى أمانة السر سجل خاص لحفظ محاضر إجتماعـــات مجلـس اإلدارة معـدة وفـق السنـة الماليـة لشركـة
( بوبيــان ب ) و متضمنة لكافة المناقشــات التي تمت وموقعة من أمين الســر و مــن كافة األعضاء الحاضرين و
فقــ ًا لمعاييــر تنظيــم المحاضر المنصوص عليها في قواعد الحوكمة وقانون الشــركات رقــم (  ، ) 2016/1فض ً
ال
عــن التأكد من تزويد أعضاء مجلس إدارة الشــركة بجدول أعمال المجلس وكافــة الوثائق والمعلومات والبيانات
كاف  ،وغيرها من المســتندات الالزمة التي ّ
تمكن أعضاء مجلس اإلدارة من دراسة الموضوعات
األساســية بوقت ٍ
المطروحة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها و اإلضطالع والقيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية .
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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
الســعي الدائم لتعظيم أرباح الشركة و المحافظة على حقوق المساهمين  ،و متابعة أداء اإلدارة التنفيذية لتحقيق
هــذه األهــداف والتي تتجلى في إنجازات الشــركة كما هو وارد في تقرير مجلس اإلدارة الســنوي ،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
بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  2017/6/18وانتخاب مجلس
تاريخ تشكيل اللجنة

إدارة جديد تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر بموجب قرار مجلس
اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  2017/6/20كاآلتي :

أعضاء اللجنة

عدد إجتماعات اللجنة خالل
العام

السيد  /خالد علي الغانم رئيس اللجنة
السيد /سعود
عضو اللجنة
عبدالعزيز البابطين
السيد  /خالد عبدالعزيز عضو اللجنة
المريخي

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل

عقدت اللجنة عدد (  )5إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في
 ، 2019/4/30وذلك بنسبة حضور بلغت . % 93

( ب) لجنة المكافآت والترشيحات
بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  2017/6/18وانتخاب مجلس
تاريخ تشكيل اللجنة

إدارة جديد تم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بموجب قرار
مجلس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ  2017/6/20كاآلتي :

أعضاء اللجنة

عدد إجتماعات اللجنة خالل
العام

السيد  /خالد علي الغانم رئيس اللجنة
السيد /سعود
عضو اللجنة
عبدالعزيز البابطين
السيد  /خالد عبدالعزيز عضو اللجنة
المريخي

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل

عقدت اللجنة عدد (  )1إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في
 ، 2019/4/30وذلك بنسبة حضور بلغت . % 100
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القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
(أ) إنجازات لجنة الترشيحات والمكافآت
قامت اللجنة بعقد إجتماع واحد خالل السنة المالية المنتهية في  2019/4/30تم من خالله إتخاذ التالي :
 1مراجعة إستيفاء شروط اإلستقاللية و المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين على أساس سنوي . 2إعداد تقرير تقييم األداء السنوي والذي يتضمن مؤشرات قياس األداء (  ) KPIsلدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 3إعــداد تقريــر مكافآت أعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة تمهيدا لعرضه على مجلــس اإلدارة و الجمعيةالعامة القادمة للموافقة عليه وذلك على النحو اآلتي :
(أ) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة شــركة ( بوبيان ب ) من خمســة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وتوافق على منح المكافآت
الخاصة بهم وذلك على النحو اآلتي :
بلغت مجموع المكافآت عن السنة المالية المنتهية في  2018/4/30مبلغ وقدره ( 75,000د.ك) .
بلغت مجموع المكافآت  -المقترحة  -عن السنة المالية المنتهية في  2019/4/30مبلغ وقدره ( 90,000د.ك) .
(ب) مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية
بلغــت مجموع المكافآت والمزايا التي صرفت خالل الســنة المالية المنتهية فــي  2018/4/30عن أداء اإلدارة خالل
الســنة الســابقة مبلغ و قدره  465,772د.ك  ،في حين بلغت مجموع المكافآت والمزايا مبلغ و قدره  476,200د.ك
عن السنة المالية المنتهية في .2019 /4/30
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القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
(أ) التعهد بضمان نزاهة التقارير المالية
تحــرص إدارة شــركة ( بوبيــان ب ) على ضمان ســامة و نزاهة التقارير الماليــة الدورية والتقاير ذات الصلة بنشــاط
الشــركة المعدة عنها ،و بشــكل ســنوي يتعهد مجلــس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية بأن التقاريــر المالية يتم عرضها
بصورة ســليمة وعادلة وأنها تســتعرض كافة الجوانب المالية للشــركة وإنها معدة وفق ًا للمعايير المحاســبية
الدولية المعتمدة .
(ب) إنجازات لجنة التدقيق والمخاطر
قامت اللجنة بعقد (  ) 5إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في  2019/4/30تم من خاللها إتخاذ التالي :
 1تعديــل الهيــكل التنظيمي وفــق متطلبات قواعــد الحوكمــة المعدلة بالقرار رقــم  2018/124ورفــع التوصيةباعتماده الى مجلس اإلدارة .
 2مراجعــة البيانــات المالية المرحلية و الســنوية ورفع التوصيــة إلعتمادها من مجلس اإلدارة عن الســنة الماليةالمنتهية في . 2019/4/30
 3مراجعة تقريرالحوكمة وتقرير لجنة التدقيق السنوي والتوصية إلعتماده من مجلس اإلدارة . 4اإلطالع على تقرير تقييم المخاطر السنوي والتوصية برفعه إلى مجلس اإلدارة . 5اإلطــاع على تقارير التدقيق الداخلي المعدة عن اإلدارات التشــغيلية للشــركة  ،والتوصيــة بوضع خطة لمعالجةالمالحظات .
 6اإلطــاع على التقرير الســنوي لنظــم الرقابة الداخلية ( ) ICRوالتوصية لرفعه للمجلس و إرســاله لهيئة أســواقالمال خالل المدة المحددة.
 7التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين المكاتب المهنية المتخصصة بأداء مهام التدقيق الداخلي والـمخاطر والتقرير السنوي لنظم الرقابة الداخلية (  ) ICRعن السنة المالية القادمة .
 8تجديــد التعهد بســامة وصحة التقاريــر الماليــة و التوصية بتضمين هــذا التعهد في التقرير الســنوي المرفوعللمساهمين .
(ج) إستقاللية وحياد مراقب الحسابات الخارجي
بعد أن اطلعت اللجنة على المعايير التي تكفل إســتقاللية وحياد مراقب الحســابات الخارجي عن الشركة ومجلس
إدارتها ،
كمــا هــو منصوص عليه فــي قواعد الحوكمة و التي ســبق و إعتمدتها اللجنة للعمل بها عنــد التوصية لمجلس
اإلدارة بتعيين مراقب الحسابات ومن ثم موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية .
وعليه رفعت اللجنة توصيتها لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين الســيد /بدر العبدالجادر من مكتب إرنســت آند يونغ EY
كمراقب الحســابات بإعتباره ضمن المراقبين المقيدين في ســجل هيئة أســواق المال مع اإللتــزام بفترة التغيير
اإللزامي 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 شــركة ( بوبيــان ب ) بأهمية وجود إدارات رقابيــة كإدارة المخاطر والتدقيق الداخلــي والتي تعمل على حماية
الشــركة مــن المخاطر المحتملة بمختلــف أنواعها وذلك من خالل وضــع أنظمة الرقابة الداخلية المتناســبة 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  2016/6/23حيث قامت لجنة التدقيق والمخاطر برفع توصية لمجلس اإلدارة بتعيين السادة
 /جرانــت ثورنتــون ألداء مهــام التدقيــق الداخلي و المخاطــر  ،كما يتوافر لدى الشــركة مســؤول مطابقة وإلتزام
متخصص بمتابعة كافة المتطلبات الرقابية .
(ب) التأكد من مدى كفاة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
قامــت لجنــة التدقيق والمخاطر برفع توصيتهــا لمجلس اإلدارة بتعيين مكتب تدقيق مســتقل للقيام بتقييم
ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشــركة و إعداد التقرير الســنوي للرقابة الداخلية (  ) ICRلتقديمه لهيئة أسواق
المال .

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
(أ) تعزيز السلوك المهني و القيم األخالقية
تؤمن شــركة ( بوبيــان ب ) ممثلة بمجلس إدارتهــا و إدارتها التنفيذية وجميع موظفيهــا ،بأهمية اإلمتثال لقواعد
الســلوك المهني واالخالقي بإعتباره أهم عوامل النجاح وثقة المســاهمين والمســتثمرين في الشــركة 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 الواردة في قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال بهدف تقليل هذه الحاالت والتعامل معها .

القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
(أ) توافر آليات اإلفصاح و الشفافية
تقــوم شــركة ( بوبيان ب ) باإلفصاح وبشــكل مســتمر و في الوقت الدقيق والمناســب عن جميــع المعلومات
الجوهرية التي تتعلق بأوضاعها وأنشــطتها والتي قد يكون لها أثر على ســعر سهم الشركة وحقوق المساهمين
 ،فضــ ً
ا عــن إفصاحهــا عن جميــع البيانات المالية الفصلية والســنوية فــور االنتهاء منها ودون إبطــاء حرص ًا على
طمأنة المساهمين والمستثمرين على أوضاع الشركة .
كما تحرص الشــركة في كل إفصاحاتها ان تكون متســقة مع المعايير المطبقة من قبل هيئة أسواق المال بهذا
الشان .
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(ب) تنظيم اإلفصاحات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
يتوافــر لدى الشــركة ســجل خاص يتضمــن عمليات اإلفصــاح الخاصــة بملكيات أعضــاء مجلــس اإلدارة و اإلدارة
التنفيذية وقائمة باإلشخاص المطلعين وذلك وفق قواعد حوكمة الشركات وقواعد اإلفصاح والشفافية .
(ج ) وحدة شؤون المستثمرين
قامت شــركة ( بوبيان ب ) وبقرار من مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  2016/5/11بإنشــاء وحدة شــؤون المستثمرين
لتعمــل كحلقــة وصل بيــن الشــركة والمســاهمين والمســتثمريين الحالييــن والمحتملين وتزويدهــم بكافة
المعلومات والتقارير الالزمة وبصورة دورية ،
حيث تقوم الوحدة بارســال دعوات مؤتمر المحللين والتقارير الخاصة به على اساس ربع سنوي لكافة المحللين و
المستثمرين المهتمين وذلك من خالل التواصل المباشر على البريد اإللكتروني الخاص بالوحدة IR@boubyan.com :
(د) تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات
تحرص شــركة ( 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  ،كما قامت الشركة خالل هذه السنة بتحديث موقعها اإللكتروني الجديد والذي يتضمن أحدث البيانات
والمعلومات التي تهم المساهمين والمستثمرين المحتملين .

القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين
(أ) حماية الحقوق العامة للمساهمين
تهدف شركة ( بوبيان ب ) من خالل أنشطتها اإلستثمارية و توزيعات األباح السنوية إلى حماية حقوق مساهميها
واتاحــة الفرصة لممارســة حقوقهم المنصوص عليها في عقد التأســيس والنظام األساســي للشــركة وقانون
الشــركات و قانون هيئة أســواق المال ولوائحهــا التنفيذية  ،وذلك من خالل تطبيق هذه القواعــد على النحو الوارد
أدناه:
( )1توافر سجل خاص بالمساهمين لدى وكالة المقاصة
يتوافــر لدى شــركة ( بوبيان ب ) ســجل خاص بمســاهمي الشــركة يتم حفظه لدى الشــركة الكويتيــة للمقاصة،
يتضمــن كافــة بياناتهم ويتم التأشــير في ســجل المســاهمين بأي تغيير يطرأ علــى هذه البيانــات  .كما تحرص
الشــركة على اإلفصاح للجهات الرقابية – بشــكل سنوي – عن كبار مســاهميها 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
الدعــوة وجدول األعمال في الصحــف اليومية وفي بورصة الكويت مما يمكن المســاهمين العلم بها و التصويت
على قرارات الجمعية العامة.
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القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
(أ) توافر حماية حقوق أصحاب المصالح
تحرص شــركة ( بوبيان ب ) على اتباع نهج يتوافق وطبيعة عمل الشــركة وحجم العقود فيها لضمان التعامل مع
أصحاب المصالح بمبدأ الشــفافية والعدل والمساواة ،والحفاظ على عالقات جيدة معهم وحثهم على المشاركة
فــي أنشــطة الشــركة  ،وذلك من خالل تطبيــق القوانين والتشــريعات واألنظمة والعقود التي توفــر حماية لحقوق
أصحاب المصالح.

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 و فق آخر المستجدات بهذا الشان.
(ب) وضع آليات لتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية
قامت الشــركة بتطبيق مؤشرات أداء موضوعية مناسبة تتوافق مع استراتيجية الشركة والمهام والمسؤوليات
الخاصــة بمجلــس اإلدارة واللجــان التابعة له و اإلدارة التنفيذية (  ) KPIsمن خالل قيام لجنة المكافات والترشــيحات
المســتمر والتدريب
بمراجعــة تقرير تقييم األداء الســنوي بحيث تُســتخدم نتائج التقييم فــي وضع خطط التطوير ُ
لمعالجة نقاط الضعف التي يتم تحديدها.
(ج) أهمية خلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة
تحرص شــركة ( بوبيان ب ) ممثلة بمجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية على التأكيد بشــكل مستمر على أهمية خلق
قيم مؤسســية لدى جميع العاملين بالشــركة 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 الشــركة عدة تقارير دورية ( التقرير الســنوي  -تقرير الحوكمة الســنوي – تقرير لجنة التدقيق
السنوي ) وغيرها من التقارير التي 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 شــركة ( بوبيان ب) بأهمية المســؤولية اإلجتماعية لخلق التوزان بين أهداف الشركة و اهداف المجتمع الذي
تمــارس نشــاطها فيه  ،وذلك من خالل اإللتزام المســتمر بالوفــاء بالمتطلبات الرقابية  ،و إتبــاع نهج يتوافق مع
طبيعة وحجم عمل الشــركة حيث تحرص الشــركة على اإلســتثمار في موظفيها من خالل تشــجيع إســتقطاب
العمالة الوطنية والسعي لتدريب الموظفين بشكل دوري .
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تقرير لجنة التدقيق
عن السنة المالية المنتهية في  30ابريل 2019
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تؤمن شــركة ( بوبيان ب) بأهمية المســؤولية اإلجتماعية لخلق التوزان بين أهداف الشركة و اهداف المجتمع الذي
تمــارس نشــاطها فيــه  ،وذلك من خالل اإللتزام المســتمر بالوفاء بالمتطلبــات الرقابية  ،و إتبــاع نهج يتوافق مع
طبيعــة وحجم عمل الشــركة حيث تحرص الشــركة على اإلســتثمار في موظفيها من خالل تشــجيع إســتقطاب
العمالة الوطنية والسعي لتدريب الموظفين بشكل دوري .

أهداف اللجنة
تهدف هذه اللجنة إلى ترسيخ ثقافة اإللتزام داخل الشركة وإلى معاونة مجلس اإلدارة ألداء دوره في ضمان سالمة و
نزاهة التقارير المالية و التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشــركة تطبيق ًا لقواعد
الحوكمة.

تشكيل اللجنة
بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  2017/6/18وانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب
قرار مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ  2017/6/20و 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
		
( ) 1السيد  /خالد علي الغانم

رئيس اللجنة

( )2السيد /سعود عبدالعزيز البابطين عضو اللجنة
( )3السيد  /خالد عبدالعزيز المريخي
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عدد إجتماعات اللجنة
عقدت اللجنة عدد ( ) 5إجتماعات خالل الســنة المالية المنتهية في  2019/4/30بنســبة حضور بلغت  ، % 93وذلك
على النحو اآلتي :
 13مايو 2018
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع االول
 18يوليو 2018
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع الثاني
 13سبتمبر 2018
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع الثالث
 13ديسمبر 2018
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع الرابع
 10مارس 2019
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع الخامس

إنجازات وتوصيات اللجنة
بشأن البيانات المالية

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

بشان الرقابة الداخلية

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مكتب تدقيق مستقل
للقيام بإعداد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية السنوي ( . ) ICR
قامت اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بتعديل الهيكل التنظيمي وفق متطلبات
قواعد الحوكمة المعدلة بالقرار رقم  2018/124ورفع التوصية باعتماده.

بشان التدقيق الداخلي

قامت اللجنة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلي على اإلدارات التشغيلية عن ،و
أوصت اللجنة بوضع خطة لمعالجة كافة المالحظات الواردة في هذه التقارير .
قامت اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين مكتب السادة  /جرانت
ثورنتون كمكتب خارجي ألداء مهام وحدة التدقيق الداخلي و المخاطر .

بشان التدقيق الخارجي

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين السيد/بدر العبدالجادر
من مكتب إرنست ويونغ كمراقب حسابات خارجي باعتباره من ضمن مراقبي
الحسابات المقيدين في سجالت الهيئة .
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تقرير مراقب الحسابات المستقال
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع "( .الشركة األم") وشركاتها التابعة
(يشــار إليهــا مع ًا بـــ "المجموعة") ،والتــي تتكون من بيــان المركز المالي المجمــع كما في  30أبريــل  2019وبيانات
الدخل والدخل الشــامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للســنة المنتهية بذلك التاريخ
واإليضاحات حول البيانات المالية المجمعة ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
فــي رأينــا ،أن البيانات الماليــة المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلــة ،من جميع النواحي المادية ،عــن المركز المالي
المجمــع للمجموعــة كما في  30أبريــل  2019وعن أدائهــا المالي المجمــع وتدفقاتها النقدية المجمعة للســنة
المنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بأعمال التدقيق وفقــ ًا لمعاييــر التدقيق الدولية .إن مســؤولياتنا طبقــ ًا لتلك المعاييــر موضحة بمزيد
من التفاصيل في تقريرنا في قســم " مســؤوليات مراقب الحســابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة" .ونحن
مســتقلون عن المجموعة وفق ًا لميثاق األخالقيات المهنية للمحاســبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي
لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين .وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفق ًا لميثاق المجلس
الدولــي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاســبين .وإننــا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناســبة
لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيســية ،في حكمنا المهني ،هي تلك األمور التــي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية
المجمعة للفترة الحالية .وتم عرض هذه األمور في ســياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وفي إبداء رأينا
حولهــا .ونحن ال نبــدي رأي منفصل حول هذه األمور .فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيســية التي قمنا بتحديدها
وكيفية معالتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
لقد قمنا بالوفاء بمئولياتنا المبينة في تقريرنا في قســم مؤوليات مراقب الحســابات عن تدقيق البيانات المالية
المجمعــة ،بمــا فــي ذلك ما يتعلــق بهذه األمــور .وبالتالي ،تتضمــن أْعمال التدقيق التــي قمنا بها تنفيــذ اإلجراءات
المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة .إن نتائج اجراءات التدقيق
التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور الوارادة أدناه ،تطرح أساس ًا يمكننا من إبداء رأي
التدقيق حول البيانات المالية المجمعة المرفقة.
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إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تنمية)
أ) تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
تتكــون الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمة العادلــة من خالل اإليــرادات الشــاملة األخرى من االســتثمارات في
األســهم التي ليس لها أســعار معلنة في سوق نشــط والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة باســتخدام آليات تقييم
مصنفة ضمن المستوى  3من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة.
إن عمليــة تقييــم الموجودات الماليــة للمجموعة المدرجــة بالقيمة العادلة مــن خالل اإليرادات الشــاملة األخرى
تتضمن ممارســة أحكام من قبل اإلدارة واستخدام افتراضات وتقديرات .تتضمن األحكام الرئيسية المطبقة من
قبل اإلدارة لتقييم هذه االستثمارات في أسهم تحديد السعر مقابل الربحية ،ومضاعفات قيمة الشركة للشركات
المقارنة ،ومعدالت الخصم وتحديد معامالت البيع الحديثة ،واحتساب صافي قيمة األصل ،وتطبيق الخصم لضعف
السيولة في بعض الحاالت .ونتيجة لعدم التأكد من هذه التقديرات ،فإن هذا األمر يعتبر من أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنــت إجــراءات التدقيق التــي قمنا بها تقييم النمــاذج واإلفتراضات التــي اســتخدمتها اإلدارة ومطابقة البيانات
األساســية المســتخدمة في أعمال التقييم الى اقصى حد ممكــن مقابل البيانات المتوافرة من مصادر مســتقلة
ومــن المصادر الســوقية الخارجيــة للتأكد من ارتباط البيانات باجراءات التقييم واســتيفاءها ودقتها  .كما شــارك
خبــراء التقييــم لدينــا لمســاعدتنا فــي تقييــم معقوليــة منهجيــة التقييم وســامة نمــاذج ومدخــات التقييم
المستخدمة لتقييم هذه االستثمارات في أسهم بما في ذلك مقارنة نماذج التقييم المستخدمة بتلك التي سبق
اســتخدامها في السنوات الســابقة كما قمنا بالتحقق من مالئمة المدخالت الرئيســية المستخدمة في التقييم
مثــل توقعات التدفقات النقادية ،ومعدالت النمو طويلة االجل المطبقة الســتقراء هذه التدفقات النقدية ومعدل
الخصم ومطابقتها بالبيانات الخارجية المتاحة.
تم عرض سياســات المجموعة المتعلقة بتقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشــاملة األخرى في السياســات المحاســبية وفي اإليضاح رقم  12حول البيانات المالية المجمعة .إضافة إلى ذلك،
فقد قمنا بتقييم كفاية إفصاحات القيمة العادلة المعروضة في اإليضاح رقم  28حول البيانات المالية المجعمة .
ب) انخفاض قيمة الشهرة
لــدى المجموعة شــهرة بمبلــغ  15,596,604مليون دينــار كويتي ناتجة من عمليات شــراء شــركات تابعة والتي
يتــم تقييمها لغرض تحديد اإلنخفاض فــي القيمة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة  .وكان اختبار انخفاض قيمة
الشــهرة الذي تم إعداده من قبل اإلدارة جوهري ًا لتدقيقنا نظرا ألن إجراء تقييم للمبلغ الممكن استرداده للشهرة
يعتبر إجراء معقد ويتطلب إصدار أحكام جوهرية من جانب اإلدارة  .وتستند تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية
إلى آراء األدارة حول المتغيرات مثل هوامش الفائدة ومعدالت الخصم وافتراضات الحصة السوقية ومعدالت النمو
المتوقعــة والظروف اإلقتصادية مثل النمو اإلقتصادي ومعــدالت التضخم المتوقعة وبالتالي ،فإننا نعتبر هذا األمر
من أمور التدقيق الرئيسية.
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تقرير مراقب الحسابات المستقال
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
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ب) انخفاض قيمة الشهرة (تنمية)
تضمنــت إجــراءات التدقيق التي قمنا بها مشــاركة خبراء التقييم لدينا لمســاعدتنا في التحقــق من مدى مالئمة
نموذج التقييم واختبار االفتراضات الرئيســية المســتخدمة في تحليل انخفاض القيمة مثل معدل الخصم ومعد
النمو النهائي .كما قمنا بتقييم تحليالت الحساسية التي أجرتها اإلدارة حول اإلفتراضات الرئيسية الموضحة أعاله
والتأكد من نتائج التقييم.
عالوة على ذلك ،قمنا بتقييم مدى مالئمة وكفاية إفصاحات المجموعة المدرجة باإليضاح  15حول البيانات المالية
المجمعة المتعلقة بتلك اإلفتراضات  .وتم اإلفصاح عن سياســة المجموعة حول اختبار انخفاض القيمة باإليضاح
 205حول البيانات المالية المجمعة.
ج) المحاسبة عن دمج األعمال
خالل السنة ،انتهت المجموعة من توزيع سعر الشراء المتعلق بحيازة نسبة  %55.44من حصة الملكية الفعلية
في شــركة اياس للتعليم العالي والفني ش.م.ك( .مقلفة) ("اياس") والتي تم تصنيفها كاســتثمار في شركة تابعة
والمحاســبة عنها باســتخدام طريقة الحيــازة الجزئية،وفقا لما تــم اإلفصاح عنه في االيضاح رقــم  3حول البيانات
الماليــة المجمعة .قامــت اإلدارة بتحديد القيمة العادلة للموجــودات والمطلوبات المحــددة وتعيين خبير تقييم
خارجي لدعم اعمال التقييم.
إننــا نعتبــر هذا األمر من أمور التدقيق الرئيســية بناءا على األحــكام والتقديرات الجوهرية التي اتخذتها اإلدارة بشــأن
توزيع سعر الشراء واألهمية الكمية لعملية الحيازة.
تضمنــت أعمال التدقيق التي قمنا بها بشــأن المحاســبة عــن عمليات الحيازة ،مراجعة اتفاقية شــراء األســهم ،
والتوصــل إلــى مفهــوم لهيكل الشــراء وتقييم مدى ســامة تطبيق المعالجة المحاســبية وفقا للمعيــار الدولي
للتقاريــر الماليــة  .3كمــا قمنــا باختبار عمليــة تحديد القيمــة العادلــة للموجودات التي تــم حيازتها بمــا في ذلك
الموجــودات غير الملموســة  ،والمطلوبات التي تــم حيازتها وتنفيذ عملية التحديد بناءا على مناقشــتنا مع االدارة
واســتيعاب األعمــال  .كما قمنا بالتحقق من جــودة وموضوعية عملية التقييم واســتقاللية وخبرة خبير التقييم
الخارجي  .وقمنا بالتأكد من معقولية االفتراضات المســتخدمة لتحديد المقابل وتوزيع ســعر الشراء ،واختبار طرق
التقييم المستخدمة ودقتها المحاسبية.
كما قمنا بالتحقيق من كفاية اإلفصاحات ذات الصلة المعروضة في اإليضاح رقم  3حول البيانات المالية المجمعة.
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د) اختبار انخفاض قيمة االستثمار في شركات زميلة
لــدى المجموعــة حصــص ملكية في عــدد من الشــركات الزميلــة التي تعتبــر جوهرية بالنســبة للبيانــات المالية
المجمعة للمجموعة .ترتفع القيمة الدفترية الســتثمارات المجموعة في الشــركات الزميلة بصورة جوهرية عن
نسبة الملكية المقابلة لحصة ملكية المجموعة في هذه الشركات الزميلة  .إن األحكام الجوهرية لإلدارة مطلوبة
لتحديد المبلغ الممكن اســترداده لالســتثمار بناءا على قيمته اثناء االستخدام .إن التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة ومعدالت الخصم المســتخدمة من قبل المجموعة لتحديد القيمة أثناء االستخدام لالستثمار تخضع
لعدم التأكد من التقديرات والحساسية  .وبناء عليه  ،فإننا نعتبر هذا االمر من أمور التدقيق الرئيسية.
تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها مشــاركة خبراء التدقيق لدينا لمســاعدتنا فــي تقييم منهجية المجموعة
واختبار االفتراضات الرئيســية المســتخدمة من قبل المجموعة الحتســاب القيمة أثناء االستخدام لالستثمارات
في شركات زميلة  .كما قمنا بتقييم معقولية تقديرات التدفقات النقدية والتحقق من كفاية المدخالت الرئيسية
مثــل معــدالت النمو طويلة االجل المســتخدمة الســتقراء هــذه التدفقات النقديــة ومعدل الخصــم ومطابقتها
بالبيانات الخارجية المتاحة.
كما قمنا بالتحقق من كفاية اإلفصاحات ذات الصلة المعروضة في اإليضاح رقم  13حول البيانات المالية المجمعة.
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معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2019

إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى .يتكون قسم " المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في
التقرير الســنوي للمجموعة لســنة  ، 2019بخالف البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحســابات حولها  .لقد
حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة األم ،قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات  ،ونتوقع الحصول على باقي أقسام
التقرير السنوي بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها .
فيمــا يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة  ،فإن مســؤوليتنا هي اإلطالع علــى المعلومات األخرى المذكورة
أعــاه وتحديــد ما إذا كانــت غير متوافقة بصــورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حســبما وصــل إليه علمنا
أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها  .وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى ،
استنادا إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى والتي تم الحصول عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات،
فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا  .ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحكومة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعداد وعــرض هذه البيانــات المالية المجمعة بصــورة عادلة وفقــ ً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.
عنــد إعداد البيانات المالية المجمعة ،تتحمل اإلدارة مســؤولية تقييم قدرة المجموعــة على متابعة أعمالها على
أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح ،متى كان ذلك مناسب ًا ،عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق
مبدأ االســتمرارية المحاســبي مالم تعتزم اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل
واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.
يتحمل المسؤولون عن الحكومة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة.
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مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إن هدفنــا هــو الحصول على تأكيد معقول بــأن البيانات الماليــة المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية ســواء
كانــت ناتجــة عن الغش أو الخطــأ ،وإصدار تقرير مراقب الحســابات الذي يتضمن رأينا .إن التوصــل إلى تأكيد معقول
يمثــل درجــة عالية من التأكيد إال أنه ال يضمن أن عملية التدقيق وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية ســوف تنتهي دائما
باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها .وقد تنشأ األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع
بصــورة معقولــة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة علــى القرارات اإلقتصادية للمســتخدمين 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:
• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطاء المادية فــي البيانات المالية المجمعة ســواء كانت ناتجة عــن الغش أو الخطأ
ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق المالئمة لتلك المخاطر ،وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم
أســاس يمكننا مــن إبداء رأينا .أن مخاطر عدم اكتشــاف خطأ مــادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشــاف
ذلــك الناتــج عن الخطأ ،حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة
الداخلية.
• فهــم أدوات الرقابــة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجــراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس
لغرض إبداء الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
• تقييم مالئمة السياســات المحاســبية المســتخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحات ذات
الصلة المقدمة من قبل اإلدارة.
• التوصل إلى مدى مالئمة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام ،استنادا ً إلى أدلة التدقيق
التــي حصلنا عليهــا ،بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن يثير شــك ًا
جوهري ًا حول قدرة المجموعة على متابعة اعمالها على أساس مبدأ االستمرارية .وفي حالة التوصل إلى وجود عدم
تأكد مادي ،يجب علينا أن تشير في تقرير مراقب الحسابات ،إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة
أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات .تســتند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ
تقرير مراقب الحسابات .على الرغم من ذلك ،قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن
متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.
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تقرير مراقب الحسابات المستقال
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة (تتمة)
مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة ( تتمة)
• تقييم العرض الشــامل للبيانات المالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات
وتققيم ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساســية واألحداث ذات الصلة بأســلوب يحقق
العرض العادل.
• الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافية ومناســبة حــول المعلومات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجارية داخل
المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة  .ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية
التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل المسؤولية فقط عن رأي التدقيق .
إننا نتواصل مع المؤولين 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.
تزود أيض ًا المسؤولين عن الحكومة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باإلستقاللية،
ونبلغهــم أيض ًا بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على اســتقالليتنا
باإلضافة إلى التدابير ذات الصلة ،متى كان ذلك مناسب ًا.
ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المســؤولين عن الحكومة 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 مراقب الحسابات الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة
جــداً ،عندمــا نتوصــل إلى أن أمرا ً ما يجب عــدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشــكل معقــول أن النتائج
العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاوز المكاسب العامة له.
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تقرير مراقب الحسابات المستقال
إلى حضرات السادة المساهمين
شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع( .تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى
فــي رأينا أيض ًا إن الشــركة األم تحتفظ بدفاتر محاســبية منتظمــة وأن البيانات المالية المجمعــة والبيانات الواردة
فــي تقريــر مجلس إدارة الشــركة األم فيما يتعلق بهذه البيانــات المالية المجمعة متفقة مع مــا هو وارد في هذه
الدفاتــر .وأننا قــد حصلنا على كافة المعلومــات واإليضاحات التي رأيناهــا ضرورية ألغراض التدقيــق ،كما أن البينات
المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والتعديالت الالحقة
له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،وعقد التأســيس والنظام األساســي للشركة األم ،وأنه قد أجري الجرد
وفق ًا لألصول المرعية .حســبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشــركات رقم  1لســنة 2016
والتعديــات الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها ،أو لعقد التأســيس وللنظام األساســي للشــركة
األم ،خالل السنة المنتهية في  30أبريل  2019على وجه قد يكون له تأثيرا ً مادي ًا على نشاط الشركة األم أو مركزها
المالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدر عادل العبدالجادر
سجل مراقبي الحسابات رقم  207فئة أ
إرنست ويونغ
العيبان والعصيمي وشركاهم
 12مايو 2019

الكويت
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل المجمع | للسنة المنتهية في  30أبريل 2019
2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

إيضاحات

23,873,821
4,423,355

31,523,135
23,237,365

ـــــــــــــــ
28,297,176

ـــــــــــــــ
54,760,500

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

تكلفة بضاعة مباعة
تكلفة دراسية

)(20,481,530

)(24,727,235

)(3,358,247

)(13,358,901

اجمالي تكلفة اإليرادات

ـــــــــــــــ
)(23,839,777

ـــــــــــــــ
)(38,086,136

مجمل الربح

ـــــــــــــــ
4,457,399

ـــــــــــــــ
16,674,364

30,757,765

44,867,787

8,765,312

)(662,072

18,471

-    

8,833,107

8,806,501

3

-

1,363,742

12

)(11,098,252

-    

13

)(7,405,542

)(21,067,511

15

)(9,807,834

)(11,175,233

14

)(5,672,695

)(1,113,577

6

)(9,422,217

)(16,262,969

)(5,808,768

)(8,157,601

639,925

2,023,601

466,064

31,912

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

4,722,735

15,328,944

)(125,847

)(150,650

)(75,000

)(90,000

ربح السنة

ـــــــــــــــ
4,521,888
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
15,088,294
ـــــــــــــــ

الخاص بــ:
مساهمي الشركة االم
الحصص غير المسيطرة

5,455,866

10,549,006

)(933,978

4,539,288

ـــــــــــــــ
4,521,888

ـــــــــــــــ
15,088,294

بيع بضاعة
رسوم دراسية
اجمالي اإليرادات

إيرادات توزيعات أرباح
(خسارة) ربح موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
صافي الربح المحقق من موجودات مالية متاحة للبيع
حصة في نتائج من شركات زميلة
ربح من حيازة شركة تابعة
انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
انخفاض قيمة شركات زميلة
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
مصروفات عمومية وإدارية
تكاليف تمويل
إيرادات أخرى
ربح تحويل عمالت أجنبية
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

13

8

23

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة
بمساهمي الشركة االم

32

4

9

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

 10.59فلس

 20.31فلس

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع | للسنة المنتهية في  30أبريل 2019

إيضاحات
ربح السنة

2018

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

4,521,888

15,088,294

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى
إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة تصنيفها الى إلى بيان
الدخل المجمع في فترات الحقة:
أرباح غير محققة من موجودات مالية متاحة للبيع

17,743,329

-

فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات اجنبية

)(499,907

249,070

المحول الى بيان الدخل المجمع من انخفاض قيمة
موجودات مالية متاحة للبيع

2,717,525

حصة في خسائر شاملة اخرى لشركات زميلة

13

)(21,343
ـــــــــــــــ

صافي إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة تصنيفها الى بيان
الدخل المجمع في فترات الحقة

-    

19,939,604
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
249,070
ـــــــــــــــ

خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها الى بيان الدخل
المجمع في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تضنيفها الى بيان الدخل
المجمع في فترات الحقة

-    

)(1,808,821

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

-

)(1,808,821

ـــــــــــــــ
19,939,604

)(1,559,751

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

24,461,492

13,528,543

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

الخاص بــ:

25,395,470

8,989,255

مساهمي الشركة االم

)(933,978

4,539,288

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

24,461,492
ـــــــــــــــ

13,528,543
ـــــــــــــــ

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى للسنة
اجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

الحصص غير المسيطرة
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع | كما في  30أبريل 2019

الموجودات
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او
الخسائر
موجودات مالية متاحة للبيع
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومنشآت ومعدات
موجودات غير ملموسة

إيضاحات
5
7
10

18,070,399
15,417,005
5,738,708

11
12

133,590,313
198,861,589

23,219,135
-

12
13
14
15

112,617,468
9,014,387
ـــــــــــــــ
493,309,869
ـــــــــــــــ

319,392,075
58,015,630
43,745,043
24,004,038
ـــــــــــــــ
546,041,765
ـــــــــــــــ

16
17
18

59,521,057
116,507,904
20,829,698
ـــــــــــــــ
196,858,659
ـــــــــــــــ

60,770,869
122,643,603
39,718,831
ـــــــــــــــ
223,133,303
ـــــــــــــــ

19

53,482,275
2,400,000
)(9,769,966
1,274,579
26,741,138
25,467,750
769,435
)(3,010,861
149,200,255
45,135,980
ـــــــــــــــ
291,690,585
4,760,625
ـــــــــــــــ
296,451,210
ـــــــــــــــ
493,309,869
ـــــــــــــــ

53,482,275
2,400,000
)(7,451,647
5,549,260
26,741,138
25,467,750
1,018,505
)(3,292,856
144,958,235
34,752,173
ـــــــــــــــ
283,624,833
39,283,629
ـــــــــــــــ
322,908,462
ـــــــــــــــ
546,041,765
ـــــــــــــــ

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري
احتياطي تحويل عمالت اجنبية
احتياطيات أخرى
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مرحلة

21
22

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

23

إجمالي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

خالد علي الغانم
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

دينار كويتي

دينار كويتي
42,053,823
29,393,839
6,218,182

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
قروض محددة األجل
دائنون بموجب تمويل إسالمي
دائنون ومصروفات مستحقة

2018

2 019

20

دبوس مبارك الدبوس
(رئيس مجلس اإلدارة)
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع | للسنة المنتهية في  30أبريل 2019

في  30أبريل 2019

حيازة حصص غير مسيطرة
دون التغير في السيطرة
(إيضاح )3
حيازة شركات تابعة
(ايضاح )3

اجمالي اإليرادات
(الخسائر) للسنة
توزيعات أرباح
(إيضاح )19
صافي الحركة في
أسهم خزينة
صافي الحركة في
احتياطي أسهم خزينة

ربح السنة
إيرادات (خسائر)
شاملة أخرى

في  1مايو 2018
(معاد إدراجه)

أثر تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية  9كما في 1
مايو ( 2018إيضاح )2.2.1

في  1مايو 2018
(كما سبق إدراجه) (مدقق)

ـــــــــــــــ

53,482,275

ـــــــــــــــ

-    

-    

-    

-    

-    

-    

ـــــــــــــــ

-    

-    

53,482,275

ـــــــــــــــ

-   

53,482,275

دينار كويتي

رأس
المال

ـــــــــــــــ

2,400,000

ـــــــــــــــ

-    

-    

-    

-    

-    

-    

ـــــــــــــــ

-    

-    

2,400,000

ـــــــــــــــ

-    

2,400,000

دينار كويتي

عالوة
إصدار
أسهم

ـــــــــــــــ

)(7,451,647

ـــــــــــــــ

-    

-    

2,318,319

-    

-    

ـــــــــــــــ

-    

-    

)(9,769,966

ـــــــــــــــ

-    

)(9,769,966

دينار كويتي

أسهم
خزينة

ـــــــــــــــ

5,549,260

ـــــــــــــــ

-    

-    

4,274,681

-    

-    

-    

ـــــــــــــــ

-    

-    

1,274,579

ـــــــــــــــ

-    

1,274,579

دينار كويتي

احتياطي
أسهم
خزينة

ـــــــــــــــ

26,741,138

ـــــــــــــــ

-    

-    

-    

-    

-    

-    

ـــــــــــــــ

-    

-    

26,741,138

ـــــــــــــــ

-    

26,741,138

دينار كويتي

احتياطي
اجباري

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

1,018,505

ـــــــــــــــ

-    

-    

-    

-    

-    

249,070

ـــــــــــــــ

249,070

-    

769,435

ـــــــــــــــ

-    

769,435

دينار كويتي

ـــــــــــــــ

)(3,292,856

ـــــــــــــــ

-    

)(281,995

-    

-    

-    

-    

ـــــــــــــــ

-    

-    

)(3,010,861

ـــــــــــــــ

-    

)(3,010,861

دينار كويتي

احتياطيات
أخرى

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

30,281,280

)(297,564

-    

-    

-    

4,539,288

ـــــــــــــــ

-    

ـــــــــــــــ

30,281,280

)(579,559

4,274,681

2,318,319

)(23,366,012

13,528,543

ـــــــــــــــ

)(1,559,751

ـــــــــــــــ

-    

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

39,283,629 283,624,833

ـــــــــــــــ

-    

-    

4,274,681

2,318,319

)(23,366,012

8,989,255

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

322,908,462

)(1,559,751

10,549,006

4,539,288

15,088,294

291,690,585

4,760,625

296,451,210

-   

296,451,210

ـــــــــــــــ

-    

4,760,625

دينار كويتي

دينار كويتي

المجموع

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

-    

291,690,585

دينار كويتي

)(281,995

-    

-    

)(23,366,012

10,549,006

ـــــــــــــــ

-    

10,549,006

47,569,179

ـــــــــــــــ

2,433,199

45,135,980

دينار كويتي

34,752,173 144,958,235

ـــــــــــــــ

-    

-    

-    

-    

-    

)(1,808,821

ـــــــــــــــ

)(1,808,821

-    

146,767,056

ـــــــــــــــ

)(2,433,199

149,200,255

دينار كويتي

إحتياطي
القيمة
العادية

أرباح
مرحلة

اإلجمالي
الفرعي

الحصص غير
المسيطرة

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءا ً من هذه البيانات المالية المجمعة

25,467,750

ـــــــــــــــ

-    

-    

-    

-    

-    

-    

ـــــــــــــــ

-    

-    

25,467,750

ـــــــــــــــ

-   

25,467,750

دينار كويتي

احتياطي
اختياري

الخاصة بمساهمي الشركة االم
احتياطي
تحويل
عمالت
اجنبية

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءا ً من هذه البيانات المالية المجمعة
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في  30أبريل 2018

صافي الحركة في أسهم
الخزينة
حيازة شركة تابعة
(إيضاح )3

توزيعات أرباح (إيضاح )19

حيازة حصص غير
مسيطرة دون التغير في
السيطرة

إجمالي (الخسائر) اإليرادات
الشاملة للسنة

(خسائر) ايرادات
شاملة أخرى

ربح السنة

في  1مايو 2017

-   
ـــــــــــــــ
53,482,275
ـــــــــــــــ

-   

-   
-   

-   

-   
ـــــــــــــــ

53,482,275
-   

رأس
المال
دينار كويتي

-   
ـــــــــــــــ
)(9,769,966
ـــــــــــــــ

36,185

-   
-   

-   

-   
ـــــــــــــــ

)(9,806,151
-   

-   
ـــــــــــــــ
1,274,579
ـــــــــــــــ

275,608

-   
-   

-   

-   
ـــــــــــــــ

998,971
-   

-   
ـــــــــــــــ
26,741,138
ـــــــــــــــ

-   

-   
-   

-   

-   
ـــــــــــــــ

26,741,138
-   

-   
ـــــــــــــــ
25,467,750
ـــــــــــــــ

-   

-   
-   

-   

-   
ـــــــــــــــ

25,467,750
-   

-   
ـــــــــــــــ
769,435
ـــــــــــــــ

-   

-   
-   

-   

-   
ـــــــــــــــ
)(3,010,861
ـــــــــــــــ

-   

)(3,061,377
-   

)(499,907

)(499,907
ـــــــــــــــ

-   
ـــــــــــــــ

1,269,342
-   

50,516
-   

حصة في احتياطي القيمة العادلة في حقوق ملكية شركات زميلة

أرباح غير محققة متعلقة بموجودات مالية متاحة للبيع
أرباح غير محققة متعلقة بموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

يتكون احتياطي القيمة العادلة مما يلي:

-   
ـــــــــــــــ
2,400,000
ـــــــــــــــ

-   

-   
-   

-   

-   
ـــــــــــــــ

2,400,000
-   

عالوة
إصدار
أسهم
دينار كويتي

أسهم
خزينة
دينار كويتي

احتياطي
أسهم
خزينة
دينار كويتي

احتياطي
اجباري
دينار كويتي

احتياطي
اختياري
دينار كويتي

احتياطي
تحويل عمالت
اجنبية
دينار كويتي

احتياطي
أخرى
دينار كويتي

-   
ـــــــــــــــ
45,135,980
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

144,958,235

ـــــــــــــــ

206,124

144,752,111

ـــــــــــــــ

149,200,255

ـــــــــــــــ

206,124

-

148,994,131

2019
دينار كويتي

-   
ـــــــــــــــ
291,690,585
ـــــــــــــــ

311,793

25,232,574
ـــــــــــــــ
4,760,625
ـــــــــــــــ

-   

25,232,574
ـــــــــــــــ
296,451,210
ـــــــــــــــ

)(22,599,348) (19,537,971
)(20,606,759
-   

24,461,492

19,939,604
ـــــــــــــــ

311,793

)(3,061,377
)(20,606,759

25,395,470

)(933,978

-   
ـــــــــــــــ

19,939,604
ـــــــــــــــ

289,651,458
5,455,866

-   
)(933,978

289,651,458
4,521,888

المجموع
دينار كويتي

-    

2018
دينار كويتي

-   
ـــــــــــــــ
149,200,255
ـــــــــــــــ

-   

-    
)(20,606,759

-   

-   
-   

20,439,511

-   
ـــــــــــــــ

60,286,873
5,455,866

5,455,866

20,439,511
ـــــــــــــــ

128,760,744
-   

احتياطي
القيمة
العادلة
دينار كويتي

أرباح
مرحلة
دينار كويتي

اإلجمالي
الفرعي
دينار كويتي

الحصص
غير
المسيطرة
دينار كويتي

إن اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30تشكل جزءا ً من هذه البيانات المالية المجمعة

الخاصة بمساهمي الشركة االم
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أنشطة التشغيل

إيضاحات

2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

4,722,735

15,328,944

تعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بصافي التدفقات النقدية:
تكاليف تمويل
استهالك
إطفاء
خسارة (ربح) من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
ايرادات توزيعات ارباح
ارباح محققة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
ربح حيازة شركة تابعة
ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
حصة في نتائج شركات زميلة
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
انخفاض قيمة شركات زميلة
خسارة تحويل عمالت اجنبية

5,808,768
1,394,420
)(8,765,312
)(414,191
)(18,471
)(3,470
11,098,252
)(8,833,107
9,807,834
5,672,695
7,405,542
304,796

8,157,601
3,320,656
310,096
662,072
)(44,867,787
)(1,363,742
)(8,806,501
11,175,233
1,113,577
21,067,511
-

14
15

12
13
14
13

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
دائنون ومصروفات مستحقة
ضرائب مدفوعة

)(227,991
2,200,434
3,897,442
)(19,176

1,735,267
2,456,071
)(153,309
)(141,314

صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل

34,031,200

28,180,491

أنشطة االستثمار

إضافات إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات
حيازة شركات تابعة بالصافي بعد النقد
حيازة الحصص غير المسيطرة دون التغير في السيطرة
متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
إضافات الى استثمار في شركات زميلة
متحصالت نقدية نتيجة تخفيض رأسمال شركة زميلة
إضافات إلى موجودات مالية متاحة للبيع
إضافات إلى موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
توزيعات ارباح مستلمة
متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
صافي الحركة في ودائع محددة االجل

14
3
13

6,097,660

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(716,040
)(35,298,468
)(22,599,348
22,121
)(16,798,098
6,787,143
)(13,698,745
6,410,270
414,191
18,471
)(880,000

)(1,361,378
2,961,859
)(579,559
43,466
)(7,679,208
)(11,538,104
4,179,808
44,867,787
1,041,536
160,538

9,994,375

ـــــــــــــــ

صافي التدفقات النقــدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة االستثمار

)(76,338,503

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

توزيعات أرباح مدفوعة
صافي الحركة في قروض محددة االجل
صافي الحركة في دائني تمويل اسالمي
تكلفة تمويل مدفوعة
صافي الحركة في أسهم خزينة

)(20,609,621
)(16,434,781
85,126,645
)(5,808,768
311,793

)(23,366,012
)(3,750,188
6,135,699
)(8,157,601
6,593,000

أنشطة التمويل

32,096,745

ـــــــــــــــ

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة التمويل

42,585,268

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

277,965

19,546,018

تعديل تحويل عمالت اجنبية  -بالصافي
النقد والنقد المعادل كما في  1مايو

287,916
16,624,518

97,944
17,190,399

النقد والنقد المعادل كما في  30أبريل

5

)(22,545,102

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

17,190,399

36,834,361
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 -1معلومات حول الشركة
تــم التصريــح بإصــدار البيانات الماليــة المجمعــة لشــركة بوبيــان للبتروكيماويــات ش.م.ك.ع"( .الشــركة األم")
وشــركاتها التابعــة ("المجموعة") للســنة المنتهية في  30أبريــل  2019وفق ًا لقرار أعضاء مجلــس اإلدارة بتاريخ 8
مايــو  ،2019ويخضع إصدارها لموافقة الجمعية العمومية العادية لمســاهمي الشــركة األم .للجمعية العمومية
السنوية للمساهمين صالحية تعديل البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.
تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للســنة المنتهية في  30أبريل  2018من قبل مســاهمي الشــركة األم خالل
الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  6يونيو .2018
إن الشــركة األم هي شــركة مساهمة عامة تأسســت بالكويت في  12فبراير  .1995إن الشركة األم مدرجة بسوق
الكويــت لــأوراق المالية .إن عنوان مكتب الشــركة األم المســجل هو بــرج كيبكو ،الطابق رقم  ،35شــارع خالد بن
الوليد ،ص ب  2383الصفاة  13024الصفاة  -الكويت.
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 إنشــاء وتأجير الخدمات الالزمة ويكون للشركة مباشرة األعمال السابقة ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج
بصفة أصلية أو بالوكالة.
• امتالك وتطوير وإقامة المشــاريع الصناعية والمناطق الصناعية والخدمات الصناعية المساندة والمساهمة في
كل ذلك ،وتقديم الدعم الفني والمالي المشاريع وتطويرها بعد الحصول على 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.
تتمثــل االســتثمارات الرئيســية للشــركة األم حتى تاريخه في االســتثمارات في شــركة إيكويــت للبتروكيماويات
ش.م.ك( .مقفلة) ("إيكويت") والشــركة 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.
إن نسب الملكية في رأسمال إيكويت وتي كي أو سي كما في  30أبريل هي كما يلي:

شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.

2018
42.5%

2019
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%
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 1.2أساس اإلعداد
بيان االلتزام
تم اعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة من مجلس معايير
المحاسبة الدولية.

أساس اإلعداد
تــم إعداد البيانات المالية المجمعة وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية باســتثناء الموجــودات المالية المدرجة بالقيمة
العادلــة مــن خالل االرباح او الخســائر والموجــودات المالية المدرجــة بالقيمة العادلــة من خالل اإليرادات الشــاملة
األخــرى وفقــ ًا للقيمة العادلة .ويتــم تعديل القيمة الدفتريــة للموجودات والمطلوبات المحققــة المصنفة كبنود
يتــم التحوط لها في عمليات تحوط القيمة العادلة والتي ســيتم إدراجها بخالف ذلك بالتكلفة المطفأة لتســجيل
التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر المتحوط منها في عالقات تحوط فعالة.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو أيضا العملة الرئيسية للشركة األم.

 2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
إن السياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في
السنة السابقة باستثناء تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة ذات الصلة بالمجموعة خالل السنة كما
هو مذكور أدناه:

المعيار الدولي للتقارير المالية " 15اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء"
قامــت المجموعة بتطبيــق المعيار الدولي للتقارير الماليــة " 15اإليرادات الناتجة من العقود مــع العمالء" في تاريخ
التطبيــق المبدئي الذي يســري على الفترات الســنوية التــي تبدأ في أو بعد  1مايــو  .2018يحل المعيــار الدولي للتقارير
المالية  15محل معيار المحاســبة الدولي  11عقود اإلنشــاء ومعيار المحاســبة الدولي  18اإليرادات وتفســيرات لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  13و 15و 18وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة .31
يســتبعد هذا المعيار أشــكال عدم التوافق ونقاط الضعف في متطلبات االعتراف باإليرادات السابقة كما يقدم إطار
عمــل أكثــر قوة لمعالجة قضايا اإليرادات وتحســين درجة المقارنة لممارســات االعتراف باإليرادات بين الشــركات
والقطاعات ونطاقات االختصاص واألسواق الرأسمالية.
قامــت المجموعــة بتطبيق المعيــار الدولي للتقارير المالية  15بواســطة طريقة التأثير المتراكــم (دون أي مبررات
عملية) مما أدى إلى التطبيق المبدئي لهذا المعيار المسجل في تاريخ التطبيق المبدئي (أي  1أبريل  .)2018وعليه ،لم
يتم إعادة إدراج المعلومات المعروضة لســنة  – 2018أي تم عرضها كما ســبق تسجيلها طبقا لمعيار المحاسبة
الدولي  18ومعيار المحاسبة الدولي  11والتفسيرات ذات الصلة.
لــم يؤد تطبيق هــذا المعيار إلى أي تأثير مادي علــى البيانات المالية المجمعة للمجموعة للســنة المنتهية في 30
أبريل .2019
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 2.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ( تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية
طبقــت المجموعــة المعيار الدولــي للتقارير الماليــة  9األدوات المالية الصادر في يوليــو  2014بتاريخ تطبيق مبدئي
مقــرر فــي أو بعد  1مايو  .2018تمثــل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  9تغيرا ً جوهري ًا عن معيار المحاســبة
الدولي  :39األدوات المالية :االعتراف والقياس .أدخل المعيار الجديد تغييرات رئيســية في المحاسبة عن الموجودات
المالية وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات المالية
يطــرح المعيــار الدولي للتقاريــر المالية  9متطلبات جديــدة لكل من (أ) تصنيــف وقياس الموجــودات المالية و(ب)
انخفــاض قيمة الموجودات المالية و(ج) محاســبة التحــوط العامة .تم توضيح تفاصيل هــذه المتطلبات الجديدة
وتأثيرها على البيانات المالية المجمعة للمجموعة باإليضاح .2.2.1

 )1التصنيف والقياس
طبقــا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،9تم قياس الموجودات الماليــة مثل األرصدة لدى البنوك والنقد والمدينين
التجاريين واألرصدة المدينة األخرى والمســتحق من طــرف ذي عالقة المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى
تحصيــل التدفقات النقدية التعاقدية والتي لهــا تدفقات نقدية تعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط
على أصل المبلغ القائم يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.
تتكــون الموجــودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى من أدوات حقوق الملكية
التــي اختــارت المجموعة على نحو غير قابل لإللغاء عند االعتراف المبدئــي أو االنتقال تصنيفها وفقا للقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .وطبقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،39تم تصنيف أسهم المجموعة كموجودات
مالية متاحة للبيع.
تتكــون الموجــودات المالية المدرجــة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر بعض األســهم التي تم حيازتها
بصــورة رئيســية لغرض البيع أو إعادة الشــراء علــى المدى القريب باإلضافــة إلى بعض أدوات الدين التي لم تســتوف
معايير اختبار تحقق مدفوعات أصل المبلغ والفائدة.
تــم تصنيــف وقيــاس المطلوبات المالية المقاســة ســابقا بالتكلفة المطفأة وفقــا لمعيار المحاســبة الدولي 39
ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  9بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .لم يتم إجراء أي
تغييرات في تصنيف وقياس المطلوبات المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية .9

ب) انخفاض قيمة الموجودات المالية
قامت المجموعة بتســجيل خســائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ســابقا اســتنادا إلى نموذج الخســائر
المتكبدة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  .39يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية  9نموذج "الخسائر المتكبدة"
الوارد ضمن معيار المحاسبة الدولي  39بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة" .لقد أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية  9إلى تغير جوهري في طريقة محاسبة المجموعة عن خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية عن طريق
استبدال منهج الخسائر المتكبدة لمعيار المحاسبة الدولي  39بمنهج خسائر االئتمان المتوقعة المستقبلي.
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بالنسبة للموجودات المالية لدى المجموعة ،قامت اإلدارة بتطبيق المنهج المبسط الوارد ضمن المعيار وحددت
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة لهذه األدوات.
أعــدت المجموعة مصفوفة مخصصات اســتنادا إلى خبرة المجموعة التاريخية بخســائر االئتمــان مع تعديلها بما
يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة باألرصدة المدينة والبيئة االقتصادية للمجموعة.
تعامــل اإلدارة األصــل المالي كأصــل مقترن بحاالت تعثر في حالة التأخر في ســداد المدفوعــات التعاقدية لمدة 90
يومــ ًا .ومــع ذلك ،قد تعتبر اإلدارة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت ،وذلك في حالة أن تشــير المعلومات
الداخلية أو الخارجية إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل.

ج) محاسبة التحوط
تهــدف متطلبات محاســبة التحــوط العامة الواردة ضمــن المعيار الدولي للتقارير المالية  9الى تبســيط محاســبة
التحوط وإيجاد رابط اقوى باستراتيجية إدارة المخاطر ،والسماح بتطبيق محاسبة التحوط بصورة أكثر تنوعا ألدوات
التحوط والمخاطر .إن تطبيق متطلبات محاسبة التحوط العامة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9ال يؤدي الى
أي تأثير مادي على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

 2.2.1االنتقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9
تــم تطبيــق التغيرات في السياســات المحاســبية الناتجة مــن تطبيق المعيار الدولــي للتقارير الماليــة  9بأثر رجعي
باستثناء ما هو مبين أدناه:
 )1لــم يتــم اعادة إدراج الفترات المقارنة .وتم تســجيل الفروق في القيم الدفترية للموجــودات المالية والمطلوبات
الماليــة الناتجــة عن تطبيق المعيــار الدولي للتقارير الماليــة  9ضمن األرباح المرحلة واالحتياطيــات كما في  1مايو
 .2018وبالتالــي ،ال تعكــس المعلومات المعروضة للســنة المنتهية فــي  30أبريل  2018متطلبــات المعيار الدولي
للتقارير المالية  9وبذلك هي ليست قابلة للمقارنة بالمعلومات المعروضة للسنة المنتهية في  30أبريل .2019
ب) تم إجراء عمليات التقييم التالية على أساس المعلومات والظروف القائمة في تاريخ التطبيق المبدئي:
• تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ من خالله باألصل المالي
• تصنيف بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية كمقاسة وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
• تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة وفقا للقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
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 2.2.1االنتقال إلى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ( 9تتمة)
فيما يلي تأثير هذا التغير في السياسة المحاسبية كما في  1مايو :2018
احتياطي
القيمة العادلة
دينار كويتي
الرصيد الختامي طبقا لمعيار المحاسبة الدولي  30( 39أبريل )2018

149,200,255

أرباح
مرحلة
دينار كويتي

45,135,980

أثر إعادة التصنيف وإعادة القياس:
إعادة تصنيف االستثمارات في األسهم من متاحة للبيع إلى مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)(2,433,199

2,433,199

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

الرصيد االفتتاحي طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9في تاريخ التطبيق 146,767,056
المبدئي في  1مايو 2018
ـــــــــــــــ

47,569,179
ـــــــــــــــ

يعــرض الجدول التالي مطابقة فئات القيــاس االصلية والقيمة الدفترية وفقا لمعيار المحاســبة الدولي  39وفئات
القيــاس الجديدة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9للموجودات الماليــة والمطلوبات المالية لدى المجموعة
كما في  1مايو .2018

التصنيف األصلي
طبقا لمعيار
المحاسبة

الدولي 39
النقد والنقد
المعادل
مدينون
ومدفوعات مقدما

قروض
ومدينون
قروض
ومدينون

استثمارات في
أسهم مسعرة

متاحة للبيع

استثمارات في
أسهم غير مسعرة

متاحة للبيع

استثمارات في
أسهم غير مسعرة
استثمارات في
أسهم غير مسعرة
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متاحة للبيع
القيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر

القيمة الدفترية
األصلية
طبقا لمعيار
المحاسبة
الدولي 39
دينار كويتي
18,070,399
15,417,005

2,277,137

9,975,380
186,609,072

133,590,313

التصنيف الجديد
طبقا للمعيار
الدولي للتقارير
المالية 9
التكلفة
المطفأة
التكلفة
المطفأة
القيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر
القيمة العادلة
من خالل األرباح
أو الخسائر
القيمة العادلة
من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
القيمة العادلة
من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى

إعادة القياس/
خسائر االئتمان
المتوقعة/أخرى
دينار كويتي

القيمة الدفترية
الجديدة طبقا
للمعيار الدولي
للتقارير المالية 9
دينار كويتي

-

18,070,399

-

15,417,005

-

2,277,137

-

9,975,380

-

186,609,072

-

133,590,313
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لم يؤد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9إلى أي تغيير في تصنيف أو قياس المطلوبات المالية.
لم يكن للتعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ في
 1مايو  2018أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي للمجموعة.

 2.3معايير وتفسيرات صادرة ولكن لم تسر بعد
فيمــا يلــي المعاييــر والتفســيرات التــي صــدرت ولكن لم تســر بعد حتــى تاريخ اصــدار البيانــات الماليــة المجمعة
للمجموعــة .لــم تقم المجموعــة بتطبيق أي معايير أو تفســيرات أو تعديالت صادرة ولكنها لم تســر بعد .تعتزم
المجموعة تطبيق هذه المعايير متى أمكن ذلك عند سريانها.
المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود التأجير
تــم إصــدار المعيار الدولي للتقارير المالية  16فــي يناير  2019ويحل محل معيار المحاســبة الدولي  17عقود التأجير،
وتفســير لجنة تفســيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  4-تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير ،وتفسير
لجنة التفســيرات 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 المســتأجرين المحاســبة عن كافة العقود ضمن نموذج موازنة
ً
طبقا لمعيار المحاســبة الدولي  .17يتضمن المعيار إعفاءين
فردي مماثل للمحاســبة عن عقود التأجير التمويلي
للتحقق فيما يتعلق بالمســتأجر – المســتأجر للموجودات "منخفضة القيمة" (مثل أجهزة الحواســب الشخصية)
وعقود التأجير قصيرة األجل (أي عقود التأجير لمدة  12شــهرًا أو أقل) وفي تاريخ بداية عقد التأجير ،يقوم المســتأجر
بتســجيل التزام لمدفوعــات عقد التأجير (أي التزام عقد التأجير) وأصل يمثل الحق في اســتخدام األصل األساســي
خالل مدة عقد التأجير (أي األصل المرتبط بحق االستخدام) .ينبغي على المستأجر القيام بشكل منفصل بتسجيل
مصروف الفائدة على التزام عقد التأجير ومصروف االستهالك لألصل المرتبط بحق االستخدام.
كما ينبغي على المستأجر إعادة قياس التزام عقد التأجير عند وقوع أحداث معينة (مثل التغير في مدة عقد التأجير
والتغيــر في مدفوعات التأجير المســتقبلية الناتجة من التغير في معدالت أو مؤشــرات الســوق المســتخدمة في
تحديد تلك المدفوعات) .ويقوم المســتأجر بصورة عامة بتســجيل مبلغ إعادة قياس التزام عقد التأجير كتعديل
على األصل المرتبط بحق االستخدام.
ً
طبقــا للمعيار الدولــي للتقارير الماليــة  16عن طريقة
لــم يطــرأ تغير جوهري علــى طريقة المحاســبة للمؤجرين
ً
طبقــا لمعيار المحاســبة الدولي  .17يســتمر المؤجر فــي تصنيف كافة عقــود التأجير
المحاســبة المطبقــة حاليًا
باســتخدام مبدأ التصنيف نفســه الوارد في معيار المحاسبة الدولي  17والتمييز بين نوعين من عقود التأجير :عقود
التأجير التشغيلي وعقود التأجير التمويلي.
كمــا يتطلــب المعيــار مــن المؤجريــن والمســتأجرين عرض افصاحــات أكثر شــمو ًال مقارنــة بمعيار المحاســبة
الدولي .17
يســري المعيــار الدولي للتقاريــر المالية  16على الفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019يســمح بالتطبيق
المبكر ولكن ليس قبل قيام المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  .15يجوز للمستأجر ان يختار تطبيق
المعيار باســتخدام طريقة التطبيق الكامل او المعدل بأثر رجعي .تتيح االحكام االنتقالية للمعيار بعض اإلعفاءات.
ســتقوم المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  16عند ســريانه ،أي في  1مايو  2019وســتقوم بتقييم
تأثيره عند التطبيق.
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 2.4أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة االم وشركاتها التابعة (يشار إليها معً ا بـ "المجموعة")
كما في  30أبريل .2019
تتحقــق الســيطرة عندما تتعرض المجموعــة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشــاركتها في
الشــركة المســتثمر فيها ويكون لديهــا القدرة على التأثيــر على تلك العائدات من خالل ســيطرتها على الشــركة
المســتثمر فيهــا .وبصورة محــددة ،تســيطر المجموعة على الشــركة المســتثمر فيها فقط عندمــا 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.
• القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في التأثير على عائداتها.
بشــكل عام ،هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي الى ممارسة السيطرة .ولدعم هذا االفتراض ،وعندما
تحتفظ المجموعة بأقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة للشــركة المســتثمر فيها ،تأخذ المجموعة
في اعتبارها كافة المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى ســيطرتها على الشــركة 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 مدى ســيطرتها على الشــركة المســتثمر فيها فــي حالة إذا كانــت المعلومات والظروف
تشير إلى وجود تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة.
يتم اعداد البيانات المالية للشــركات التابعة لنفس فترة البيانات المالية المجمعة للمجموعة .وفي حالة اختالف
تاريــخ اعــداد البيانات المالية بما ال يتجاوز ثالثة أشــهر من تاريــخ البيانات المالية المجمعــة للمجموعة ،يتم اجراء
التعديــات الالزمة بحيث تعكس أثر المعامالت او االحداث الجوهريــة التي تحدث ما بين ذلك التاريخ وتاريخ البيانات
المالية المجمعة للمجموعة .يتم عند الضرورة اجراء تعديالت بحيث تتوافق السياســات المحاســبية للشــركات
التابعة مع تلك المطبقة من قبل المجموعة.
يبدأ تجميع الشــركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التجميع عندما
تفقد المجموعة ســيطرتها على الشــركة التابعة .ويتــم إدراج الموجــودات والمطلوبات واإليــرادات والمصروفات
المتعلقــة بالشــركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل الســنة فــي البيانات المالية المجمعــة اعتبارا من تاريخ
حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
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تتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى 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 للشــركات التابعة لكي تتماشــى السياســات المحاسبية مع السياســات المحاسبية للمجموعة.
ويتــم اســتبعاد كافــة الموجــودات والمطلوبــات فيمــا بيــن شــركات المجموعــة وحقــوق الملكيــة واإليــرادات
والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.
يتم المحاســبة عن التغير في حصة الملكية لشــركة تابعة ،دون فقد الســيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وتتعلق
الخسائر بالحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك الى رصيد عدز في الحصص غير المسيطرة.
إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها:
• تستبعد موجودات (بما في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة.
• تستبعد القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة.
• تستبعد فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.
• تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم.
• تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به.
• تعمل على تحقق أي فائض أو عجز في بيان الدخل المجمع.
• تعيد تصنيف حصة الشركة األم من البنود المسجلة سابق ًا في اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان الدخل المجمع أو
األرباح المرحلة ،متى كان ذلك مناسب ُا ،ومتى اقتضت الضرورة إذا قامت المجموعة بشكل مباشر ببيع الموجودات
أو المطلوبات ذات الصلة.
فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة المدرجة في البيانات المالية المجمعة:
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 2.4أساس التجميع ( تتمة)

اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط األساسي

حصة الملكية
في  30ابريل

2018

2019

محتفظ بها بشكل مباشر:
شركة بوبيان للصناعات البالستيكية
ش.م.ك( .مقفلة) (* )BPIC

الكويت

شركة منى نور للصناعة والتجارة
ذ.م.م) MNMT( .
شركة الجبيل المتكاملة للتغليف
المحدودة (شركة محدودة
المسئولية)

سلطنة عمان
المملكة العربية
السعودية

شركة منى نور للصناعات البالستيكية
ذ.م.م) MNMT( .

سلطنة عمان

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

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
مواد التغليف

100%

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

80%

تصنيع وتجارة مواد
التغليف

60%

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

80%

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

80%

100%
80%

60%
80%
80%

المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
وشركاتها التابعة (“( )”EDUإيضاح )3
الكويت

خدمات تعليمية

82.7%

82.99%

شركة إياس للتعليم األكاديمي والتقني
ش.م.ك( .مقفلة) ("إياس")** (إيضاح )3

الكويت

شركة الكوت للمشاريع الصناعية
ش.م.ك.ع( .الكوت) (إيضاح )3
الكويت
محتفظ بها من خالل شركة بوبيان
للصناعات البالستيكية:
شركة منى نور للصناعة والتجارة
ذ.م.م) MNMT( .

سلطنة عمان

خدمات تعليمية

34.76%

إنتاج الكلور
والملح والمنتجات
البتروكيمائية األخرى

46.46%

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

20%

تصنيع وتجارة مواد
التغليف

40%

شركة الجبيل المتكاملة للتغليف
المحدودة (شركة محدودة المسئولية)

المملكة العربية
السعودية

شركة منى نور للصناعات البالستيكية

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

20%

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

20%

ذ.م.م) MNMT( .
شركة منى نور ذ.م.م( .صاللة)(“)”MN - S
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*  1%محتفــظ بهــا من قبل طرف ذي عالقة لصالح الشــركة االم .وقد أكد الطرف ذي العالقة ان الشــركة االم هي
المالك المستفيد من حصة الملكية لنسبة .1%
** قامــت المجموعــة بتاريخ  28مايو  2018بحيازة حصة ملكية إضافية بنســبة  % 20.684في شــركة إياس والتي
ســبق االحتفاظ بها كاســتثمار في شــركة زميلة مــن خالل ملكية فعلية بنســبة  .% 34.76وقامــت المجموعة
اعتبارا من تاريخ الحيازة بتجميع شركة إياس من خالل ملكية فعلية بنسبة .% 55.44
*** قامت المجموعة بتاريخ  30أكتوبر  2018بحيازة حصة ملكية إضافية بنســبة  % 7.24في شــركة الكوت والتي
ســبق االحتفاظ بها كاســتثمار في شــركة زميلة مــن خالل ملكية فعلية بنســبة  .% 46.46وقامــت المجموعة
اعتبارا من تاريخ الحيازة بتجميع شركة الكوت .إضافة إلى ذلك ،قامت المجموعة خالل السنة بحيازة حصة ملكية
إضافية بنسبة  % 0.44في شركة الكوت مما أدى إلى زيادة الملكية الفعلية من  % 53.7إلى .% 54.14

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة
دمج األعمال والشهرة
يتــم المحاســبة عن دمج األعمال باســتخدام طريقة الحيازة المحاســبية .تقــاس تكلفة الحيــازة وفق ًا لمجموع
المقابل المحول ،ويقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة.
بالنســبة لكل عملية دمج أعمال ،يقوم المشــتري بقياس الحصص غير المســيطرة في الشــركة المشــتراة إما
بالقيمة العادلة أو بنســبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المحددة للشــركة المشــتراة .تدرج تكاليف الحيازة
المتكبدة في المصروفات العمومية واإلدارية.
عندمــا تقوم المجموعــة بحيازة أعمال ،تقــوم بتقييم الموجودات الماليــة والمطلوبات الماليــة المقدرة لغرض
التحديد والتصنيف المناســب وفق ًا للشــروط التعاقدية والظــروف االقتصادية والشــروط ذات الصلة كما في تاريخ
الحيازة .يتضمن هذا الفصل بين المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
عنــد تحقيق دمج األعمال على مراحل ،فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشــتري 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.
إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشــتري ســوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة .يتم إدراج
التغيرات الالحقة في القيمة العادلة للمقابل المحتمل المصنف كأصل او التزام وفق ًا لمعيار المحاسبة الدولي 39
إمــا في األرباح أو الخســائر أو كتغير في اإليرادات الشــاملة األخرى .عند تصنيف المقابــل المحتمل كحقوق ملكية ،ال
يجب أن يعاد قياسه حتى تتم التسوية النهائية ضمن حقوق الملكية.
يتم قياس الشــهرة مبدئي ًا بالتكلفة التي تمثل زيادة المقابل المحول والمبلغ المحقق للحصص غير المســيطرة
واي فوائد محتفظ بها سابقا عن صافي قيمة الموجودات المحددة والمطلوبات المقدرة.
إذا كانــت القيمــة العادلــة لصافي الموجودات التي تــم حيازتها تتجــاوز اجمالي المقابل المحــول ،تقوم المجموعة
بإعادة تقييم مدى صحة تحديد الموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات المقدرة ومراجعة االجراءات المستخدمة
لتقييم المبالغ التي ســيتم تســجيلها فــي تاريخ الحيازة .إذا أدت اعــادة التقييم الى زيادة في القيمــة العادلة لصافي
الموجودات التي تم حيازتها عن اجمالي المقابل المحول ،يتحقق الربح في بيان الدخل المجمع.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياس الشــهرة بالتكلفة ناقص ًا أي خســائر متراكمة من انخفاض القيمة .لغرض اختبار
انخفــاض القيمــة ،يتم توزيع الشــهرة المكتســبة في دمج األعمــال ،من تاريخ الحيــازة ،إلى كل وحــدة من وحدات
المجموعــة إلنتــاج النقد التي من المتوقع أن تســتفيد من دمج األعمال بصرف النظر عــن تخصيص الموجودات أو
المطلوبات األخرى للشركة المشتراة إلى تلك الوحدات.
عندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات بداخل الوحدة ،يتم إدراج الشهرة
المرتبطة بالعمليات المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن البيع .يتم
قياس الشــهرة المســتبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به
من وحدة إنتاج النقد.
االعتراف باإليرادات
السياسة المطبقة اعتبارا من  1مايو 2018
يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة على البضاعة والخدمات إلى العميل لقاء مبلغ
يعكــس المقابل المادي الذي تتوقــع المجموعة أحقيتها في الحصول عليه فيه مقابل تلــك البضاعة أو الخدمات.
وتوصلت المجموعة بصورة عامة إلى أنها منشأة أساسية تعمل عن نفسها في جميع ترتيبات اإليرادات حيث إنها
تسيطر بصورة نمطية على البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل.
يجب أيض ًا الوفاء بمعايير االعتراف المحددة التالية قبل االعتراف باإليرادات:
بيع بضاعة
يتــم االعتــراف باإليــرادات من بيع البضاعــة في النقطة الزمنيــة التي تنتقل فيها الســيطرة على األصــل المحول الى
العميل ويكون ذلك عادة عند تسليم البضاعة.
تأخــذ المجموعــة في اعتبارها مــا إذا وجدت أي تعهدات أخرى في العقــد وتمثل التزامات أداء مســتقلة ينبغي توزيع
جــزء من ســعر المعاملة عليها (مثل الضمانــات ونقاط والء العمالء) .ولتحديد ســعر معاملة بيــع البضاعة ،تأخذ
المجموعة في اعتبارها تأثير المقابل المتغير ووجود بنود تمويل جوهرية والمقابل غير النقدي والمقابل المستحق
الى العميل (إن وجد).
رسوم دراسية
يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات التعليمية بمرور الوقت عند تقديم الخدمات التعليمية ذات الصلة إلى العميل.
السياسة المطبقة قبل  1مايو 2018
يتــم االعتــراف باإليرادات إلى الحــد الذي يكون عنده تدفق المنافــع االقتصادية إلى المجموعة أمــرا ً محتم ً
ال ويمكن
قيــاس مبلغ اإليــرادات بصورة موثوق منها بصــرف النظر عن موعد الســداد .يتم قياس اإليــرادات بالقيمة العادلة
للمقابل المســتلم 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 حيث انها
الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبا اإليرادات ولديها نطاق تسعير وتتعرض لمخاطر المخزون ومخاطر االئتمان .يتم
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تطبيق معايير التحقق المحددة التالية قبل تحقق اإليرادات:
بيع البضاعة
تتحقــق اإليــرادات من بيع البضاعــة عندما تنتقل المخاطر والمزايــا الهامة لملكية البضاعة إلى المشــتري ويمكن
قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوق منها.
رسوم دراسية
تسجل الرسوم الدراسية بالمبلغ اإلجمالي المعدل مقابل الخصومات المسموح بها على اسا سنسبي زمني لسنة
المالية التي تتعلق بها.
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 الزكاة بنسبة  % 1من ربح السنة وفق ًا لقرار وزارة المالية رقم  58لسنة .2007
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتــم احتســاب حصة مؤسســة الكويت للتقدم العلمي بنســبة  % 1من ربح الشــركة االم بعــد خصم حصتها في
اإليرادات من الشــركات التابعة والزميلة والمحول إلى االحتياطي االجباري ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والخســائر
المتراكمة لمرحلة.
ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتم احتســاب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنســبة  % 2.5من الربح المجمع للشــركة األم بعد خصم حصتها في
األرباح من الشركات الزميلة والشركات التابعة المدرجة في سوق الكويت لالوراق المالية ،وحصتها في ضريبة دعم
العمالة الوطنية المدفوعة من قبل الشــركات التابعة المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية ،وتوزيعات األرباح
النقدية المســتلمة من الشــركات المدرجة في ســوق الكويت لالوراق المالية وفق ًا للقانون رقم  19لســنة 2000
والقرار الوزاري رقم  24لسنة  2006والئحتهما التنفيذية.
ضريبة الشركات التابعة الخارجية
ً
يتم احتساب ضريبة الشــركات التابعة الخارجية على أساس معدالت الضرائب المطبقة ووفقا للقوانين واألنظمة
والتعليمــات الســارية فــي البلدان التي تعمــل فيها هذه الشــركات التابعة .تــدرج ضريبة الدخل علــى 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
والخســائر الضريبية غير المســتخدمة ،إلى الحد الذي تتوفر فيه األرباح المســتقبلية الخاضعة للضريبة لالســتفادة
من تلك اإلعفاءات.
تــدرج مطلوبــات الضريبة المؤجلــة بما يعكس فــروق الضرائــب المؤقتة .تتحــدد موجودات ومطلوبــات الضريبة
المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقوانين المطبقة بتاريخ البيانات المالية المجمعة.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
األدوات المالية
 )1الموجودات المالية
االعتراف المبدئي والقياس
السياسة المطبقة اعتبارا ً من  1مايو 2018
يتــم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي وتقاس الحق ًا وفق ًا للتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية اســتنادا إلى نموذج األعمال المســتخدم في إدارة الموجودات المالية
وخصائــص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .باســتثناء األرصدة التجارية المدينة التي ال تتضمن بند
تمويــل جوهــري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها ،تقيــس المجموعة مبدئي ًا األصل المالي
وفقــا لقيمتــه العادلة زائدا تكاليف المعاملة فــي حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمــة العادلة من خالل األرباح أو
الخســائر .وبالنســبة لألرصــدة التجارية المدينة التــي ال تتضمن بند تمويــل جوهري أو تلك التــي قامت المجموعة
بتطبيق المبرر العملي لها ،فيتم قياسها وفق ًا لسعر المعاملة المحدد طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية .15
تقييــم ما إذا كانت التدفقات النقديــة التعاقدية تمثل مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط (اختبار مدفوعات أصل
المبلغ والفائدة فقط)
لغــرض تصنيــف األصل المالي وقياســه بالتكلفة المطفــأة أو بالقيمة العادلــة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى،
يجب أن يؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط" على أصل المبلغ القائم .يشار إلى هذا
التقييم باختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة.
تقييم نموذج األعمال
يشير نموذج أعمال المجموعة المتعلق بإدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارة المجموعة لموجوداتها المالية
من أجل إنتاج تدفقات نقدية .ويحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات
النقديــة التعاقديــة أو بيع الموجودات المالية أو كليهما .وفي حالة عــدم إمكانية تطبيق أي من الهدفين (كأن يتم
االحتفــاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجــرة) ،يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج أعمال "البيع".
ال يتــم تقييــم نمــوذج أعمال المجموعــة على أســاس كل أداة على حدة ولكن على مســتوى أعلى مــن المحافظ
المجمعة ويستند إلى عوامل ملحوظة مثل:
 كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال ورفع التقارير عنها إلىموظفي اإلدارة العليا للمنشأة.
 المخاطــر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) ،وباألخصكيفية إدارة تلك المخاطر؛ باإلضافة إلى
 كيفية مكافأة مديري األعمال (على ســبيل المثال أن تســتند المكافأة إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أوالتدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها).
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كما أن معدل التكرار وقيمة وتوقيت المبيعات المتوقع تعتبر من العوامل المهمة في تقييم المجموعة.
يســتند تقييم نموذج األعمال إلى الســيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "الســيناريو األسوأ" أو
"ســيناريو حاالت الضغط" في االعتبار .في حالة تســجيل التدفقات النقدية بعد االعتراف المبدئي بطريقة تختلف عن
التوقعات األصلية للمجموعــة ،لن تغير المجموعة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن
نموذج األعمال ،ولكنها ستدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً.
تتضمــن الموجــودات الماليــة لدى المجموعــة النقد والنقــد المعــادل والمدينيــن والموجودات الماليــة المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المالية المتاحة للبيع.
السياسة المطبقة قبل  1مايو 2018
تصنف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  39عند االعتراف المبدئي كموجودات مالية مدرجة
بالقيمــة العادلــة من خــال االرباح او الخســائر أو قــروض ومدينين او اســتثمارات محتفــظ بها حتى االســتحقاق او
موجودات مالية متاحة للبيع أو مشتقات مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعالة ،متى كان ذلك مناسب ًا.
زائــدا تكاليف المعاملة المتعلقة بحيــازة االصل المالي في
تــدرج كافــة الموجودات المالية مبدئيــ ًا بالقيمة العادلة
ً
حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر.
إن مشــتريات أو مبيعــات الموجــودات الماليــة بالطريقــة االعتياديــة تدرج فــي تاريخ التســوية؛ أي تاريخ اســتالم أو
تســليم األصل إلى الطــرف المقابل .يتم تســجيل التغيرات في القيمة العادلــة التي تطرأ فيما بيــن تاريخ المتاجرة
وتاريخ التســوية في بيان الدخل المجمع أو في بيان الدخل الشامل المجمع من خالل احتياطي القيمة العادلة ً
وفقا
للسياســة المعمول بها لألداة المالية ذات الصلة .إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية بالطريقة االعتيادية
هــي مشــتريات ومبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تســليم األصل ضمن اإلطار الزمنــي المحدد عموم ًا من
خالل اللوائح أو األعراف السائدة في السوق.
تتضمــن الموجودات المالية للمجموعة النقد والنقد المعادل ،والمدينيــن ،والموجودات المالية المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل االرباح أو الخسائر ،والموجودات المالية المتاحة للبيع.
القياس الالحق
السياسة المطبقة اعتبارا من  1مايو 2018
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:
• الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
• الموجــودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخســائر
المتراكمة (أدوات الدين)
• الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلة من خــال اإليرادات الشــاملة األخرى مــع عدم إعــادة إدراج األرباح
والخسائر المتراكمة عند عدم االعتراف (أدوات حقوق الملكية)
• الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
تقيس المجموعة الموجودات المالية وفقا للتكلفة المطفأة في حالة استيفائها للشروط التالية:
• أن يتــم االحتفــاظ باألصــل المالي ضمن نمــوذج أعمال الغــرض منه االحتفــاظ بالموجودات لتحصيــل التدفقات
النقدية التعاقدية ،و
• أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ
والفائدة فقط ألصل المبلغ القائم.
يتم الحق ًا قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقة الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض
القيمــة .يتــم االعتراف باألرباح والخســائر ضمن األرباح أو الخســائر عند عــدم االعتراف باألصــل أو تعديله أو تعرضه
النخفاض في القيمة.
تتضمن الموجودات المالية لدى المجموعة المدرجة بالتكلفة المطفأة النقد والنقد المعادل والمدينين.
الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال اإليــرادات الشــاملة األخــرى (أدوات حقــوق الملكيــة)
عنــد االعتــراف المبدئي ،قــد تختار المجموعة تصنيف بعض االســتثمارات في األســهم على نحو غيــر قابل لإللغاء
كأدوات حقــوق ملكيــة وفقــا للقيمــة العادلة من خــال اإليرادات الشــاملة األخــرى عندما تســتوفي تعريف حقوق
الملكيــة طبقا لمعيار المحاســبة الدولــي  32األدوات المالية :العــرض وال يتم االحتفاظ بها لغــرض المتاجرة .يتم
تحديد مثل هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
وفقــا للقيمة العادلة من خــال اإليرادات الشــاملة األخرى ً
يتــم الحقا قيــاس أدوات حقوق الملكيــة المدرجة ً
وفقا
للقيمــة العادلــة .يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة بما في ذلك أرباح وخســائر تحويــل العمالت األجنبية ضمن
اإليــرادات الشــاملة األخــرى .يتم تســجيل توزيعات األربــاح في بيــان الدخل المجمــع عندما يثبت الحق في اســتالم
الدفعــات باســتثناء أن تســتفيد المجموعة من هذه المتحصالت كاســترداد لجزء من تكلفــة األداة حيث يتم في
هذه الحالة تســجيل هذه األرباح ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى .وال تخضع أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى لتقييم االنخفاض في القيمة .وعند عدم االعتراف ،يعاد تصنيف األرباح أو
الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.
الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
تتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية المحتفظ بها
لغرض المتاجرة أو الموجودات المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
أو الموجــودات المالية التي ينبغي إلزاميا قياســها وفق ًا للقيمة العادلة .يتم تصنيــف الموجودات المالية كمحتفظ
بها لغرض المتاجرة إذا تم حيازتها لغرض البيع أو إعادة الشــراء على المدى القريب .وبالنســبة للموجودات المالية
ذات التدفقــات النقديــة التي ال تتمثل في مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط ،فيتم تصنيفها وقياســها بالقيمة
العادلــة من خالل األرباح أو الخســائر بغض النظر عن نموذج األعمال .وبغض النظر عــن معايير تصنيف أدوات الدين
وفقا للتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،كما هو مبين أعاله ،يجوز تصنيف أدوات
الدين وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر عند االعتراف المبدئي إذا كان ذلك من شــأنه أن يســتبعد او

52

التقرير السنوي | 2019

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة |  30أبريل 2019

يحد بصورة ملحوظة من أي عدم تباين محاسبي .يتم إدراج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي المجمع وفقا للقيمة العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان
الدخل المجمع.
كمــا في تاريخ البيانات المالية المجمع ،ليس لدى المجموعة أي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة (أدوات الدين).
السياسة المطبقة قبل  1مايو 2018
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما يلي:
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر
تشــمل الموجودات الماليــة المدرجة بالقيمــة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر الموجــودات المالية المحتفظ
بهــا ألغراض المتاجــرة والموجودات الماليــة المصنفة ،عند التحقــق المبدئي ،كمدرجة بالقيمــة العادلة من خالل
األرباح أو الخســائر .ويتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بهــا ألغراض المتاجرة ،إذا تم حيازتها بغرض البيع أو
إعادة الشــراء في المســتقبل القريب .يتم تصنيف المشتقات بما في ذلك المشــتقات المتضمنة المنفصلة ً
أيضا
كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة كما هو محدد من قبل معيار المحاسبة الدولي
.39
تــدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر في بيان المركز المالي المجمع ً
وفقا للقيمة
العادلة مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل المجمع.
إن الموجودات المالية المصنفة عند االعتراف المبدئي وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تصنيفها
في تاريخ االعتراف المبدئي فقط إذا تم الوفاء بمعايير معيار المحاسبة الدولي .39
تقوم المجموعة بتقييم االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة ،بخالف المشتقات ،لتحديد ما إذا كانت ال تزال
هنــاك نيــة لبيع موجوداتهــا المالية المتاحة للبيع على المــدى القريب .إذا لم تســتطع المجموعة ،وذلك في حاالت
نــادرة ،المتاجرة بهذه االســتثمارات نتيجة للســوق غير النشــطة والتغير بصورة جوهرية في نيــة اإلدارة لبيعها في
المســتقبل القريــب ،يجوز للمجموعــة أن تختار إعادة تصنيف هــذه الموجودات المالية .تعتمد إعــادة التصنيف إلى
قروض ومدينين أو موجودات مالية متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى االستحقاق على طبيعة األصل .إن هذا التقييم
ليــس لــه تأثير على أي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخســائر باســتخدام خيار القيمة
العادلة عند التصنيف ،ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات بعد االعتراف المبدئي.
تتم المحاســبة عن المشــتقات المتضمنة في العقود الرئيســية كمشــتقات منفصلة ويتم تســجيلها بالقيمة
العادلة عندما ال ترتبط ســماتها 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
المتضمنــة بالقيمة العادلة مع إدراج تغيــرات 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.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
القياس الالحق (تتمة)
السياسة المطبقة قبل  1مايو ( 2018تتمة)
موجودات مالية متاحة للبيع
تتضمن الموجودات المالية المتاحة للبيع األســهم .إن االســتثمارات 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.
تقــوم المجموعــة بتقييم ما إذا كانت مــا زالت هناك قدرة ونية لبيع موجوداتها الماليــة المتاحة للبيع على المدى
القريــب .إذا لــم تســتطع المجموعــة المتاجرة بهذه االســتثمارات نتيجة للســوق غير النشــطة وتغير نيــة اإلدارة
بصــورة جوهرية لبيعها في المســتقبل القريــب ،يمكن للمجموعة أن تختــار إعادة تصنيف هذه االســتثمارات في
الظروف النادرة .تكون إعادة التصنيف إلى قروض ومدينين مســموحً ا بها عندما تفي االســتثمارات بتعريف القروض
والمدينين أو هناك نية وقدرة لالحتفاظ بهذه الموجودات في المســتقبل القريب أو حتى االســتحقاق .يتم السماح
بإعادة التصنيف إلى فئة "المحتفظ بها حتى االستحقاق" فقط عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على االحتفاظ
باألصل المالي.
بالنســبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من فئة المتاحة للبيع ،فــإن القيمة العادلة للمبالغ المدرجة كما في تاريخ
إعادة التصنيف تصبح تكلفته المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خســائر ســابقة من هذا األصل تم إدراجها ضمن حقوق
الملكية يتم إطفاؤها في بيان الدخل المجمع على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
كمــا يتــم أيض ًا إطفاء أي فــرق بين التكلفة المطفــأة الجديدة ومبلغ االســتحقاق على مدى العمــر 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
يــدرج المدينون بمبلــغ الفاتورة األصلي ناقص ًا المخصص لقاء أي مبالغ مشــكوك في تحصيلهــا .يتم تقدير المبالغ
المشــكوك فــي تحصيلها عندما يعد تحصيــل المبلغ بالكامل أمرا ً غير محتمل .تشــطب الديــون المعدومة عند
تكبدها.
النقد والنقد المعادل
يتكــون النقد والنقــد المعادل من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع التي يســهل تحويلهــا إلى مبالغ معلومة من
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النقد والتي لها فترة اســتحقاق أصلية مدتها ثالثة شــهور 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 االعتراف
يتــم عدم االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حســبما
ينطبق عليه ذلك) عندما:
• تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من هذا األصل ،أو
التزاما بدفع التدفقات
• عندما تحتفظ المجموعة بالحق في استالم التدفقات النقدية من هذا األصل ولكن تتحمل
ً
بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"،
• أو تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل وإما (أ) أن تقوم المجموعة بتحويل
كافــة المخاطــر والمزايا الهامة لألصــل أو (ب) ال تقــوم المجموعة بتحويــل أو االحتفاظ بكافة المخاطــر والمزايا
الهامة لألصل ولكن فقدت السيطرة على األصل.
عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويل حقوقها في اســتالم التدفقــات النقدية أو الدخــول في ترتيبــات القبض والدفع،
فإنهــا تقــوم بتقييم ما إذا كانت ما زالت تحتفــظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لملكيــة االصل والى أي مدى .وإذا
لــم تقم المجموعــة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم تفقد الســيطرة على األصل،
تســتمر المجموعة في تســجيل االصل المحول بمقدار استمرارها في المشاركة في األصل .في هذه الحالة ،تقوم
المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة .ويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس
الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.
يتم قياس المشــاركة المســتمرة التي تأخذ شــكل ضمان على األصل المحــول بالقيمة الدفتريــة األصلية لذلك
األصل أو الحد األقصى للمقابل المستلم الذي قد ينبغي على المجموعة سداده أيهما أقل.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
السياسة المطبقة اعتبارا من  1مايو 2018
تعتــرف المجموعة بمخصص لخســائر االئتمــان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غيــر المحتفظ بها وفقا للقيمة
العادلــة من خالل األرباح أو الخســائر .ال تخضــع أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمــة المعادلة من خالل اإليرادات
الشــاملة األخــرى لتقييــم انخفاض القيمة .تســتند خســائر االئتمــان المتوقعــة إلى الفــرق بين التدفقــات النقدية
التعاقدية المســتحقة طبقا للعقد وكافة التدفقات النقدية الذي تتوقع المجموعة اســتالمها ،مخصومة بنســبة
تقريبية لســعر الفائدة الفعلي األصلي .سوف تتضمن التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع
الضمان المحتفظ به أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من الشروط التعاقدية.
يتم االعتراف بخســائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين .بالنســبة لالنكشــافات لمخاطر االئتمان والتي ال تتعرض
الزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،يتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة عن
خسائر االئتمان الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهرا ً التالية (خسائر االئتمان المتوقعة
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
الموجودات المالية (تتمة)
انخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
السياسة المطبقة اعتبارا من  1مايو ( 2018تتمة)
على مدى اثني عشــر شــهراً) .وبالنســبة لالنكشــافات لمخاطر االئتمان التــي تتعرض الزدياد ملحــوظ في مخاطر
االئتمان منذ االعتراف المبدئي ،ينبغي احتســاب مخصص للخســائر لخســائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من
االنكشاف للمخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة).
بالنســبة للمدينين التجاريين ،فإن المجموعة تطبق المنهج المبســط في احتســاب خســائر االئتمان المتوقعة.
وبالتالــي ،ال تتبــع المجموعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكنها بد ًال من ذلك تســجل مخصص خســائر اســتنادا
إلــى خســائر االئتمان المتوقعة علــى مدى عمر األداة فــي تاريخ كل بيانــات مالية مجمعة .كما أعــدت المجموعة
مصفوفة مخصصات اســتنادا إلى خبرة المجموعة الســابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل
المســتقبلية المرتبطة بالمدينين والبيئة االقتصادية للمجموعة .يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك
توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية المدرجة بالتكلفة المطفأة
يعتبــر األصــل المالي منخفض القيمة االئتمانية في حالة وقوع حدث أو أكثر يمثل أحداث تعثر ألغراض إدارة مخاطر
االئتمــان الداخلية حينما تشــير الخبرة التاريخيــة للمجموعة إلى تأثير جوهري على التدفقات النقدية المســتقبلية
المقــدرة لألصل المالي والتي تســتوفي المعايير االتية .من بين مؤشــرات انخفاض القيمــة االئتمانية لألصل المالي
البيانات الملحوظة حول األحداث االتية:
• صعوبات مالية جوهرية لجهة اإلصدار أو المقترض،
• مخالفة عقد مثل التعثر أو التأخر في السداد،
• قيام جهة (جهات) اإلقراض بمنح امتيازات للمقترض -ألســباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبات المالية
التي تواجه المقترض – لم تكن جهات اإلقراض تمنح هذه االمتيازات في ظروف مغايرة،
• من المرجح أن يتعرض المقترض لإلفالس أو غير ذلك من إجراءات إعادة الهيكلة المالية ،أو
• تالشي سوق نشط لهذا األصل المالي نتيجة صعوبات مالية.
شطب الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
تقــوم المجموعة بشــطب األصل المالي المدرج بالتكلفــة المطفأة في حالة وجود معلومات تشــير إلى أن الطرف
المقابل يتعرض لصعوبات مالية شــديدة وال يوجد احتماالت واقعية لالســترداد ،على ســبيل المثال ،في حالة وضع
الطرف المقابل تحت التصفية ،أو البدء في إجراءات االفالس .وقد يســتمر خضوع الموجودات المالية المشــطوبة
إلجــراءات تنشــيطية بما يتفق مع إجراءات االســترداد التي تتبعهــا المجموعة مع مراعاة االستشــارة القانونية ذات
الصلة .وتسجل المبالغ المستردة في بيان الدخل المجمع.
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قياس واالعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة
إن قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعة هي عملية قيــاس احتماالت التعثر والخســائر الناتجة عــن التعثر (أي حجم
الخســائر في حالة التعثر) والمخاطر في حالة التعثر .يســتند تقييم احتماالت التعثر والخسائر الناتجة من التعثر إلى
البيانات التاريخية المعدلة بالمعلومات المســتقبلية وفقا للموضح اعــاه .فيما يتعلق بالمخاطر في حالة التعثر
بالنسبة للموجودات المالية ،فيمثل ذلك مجمل القيمة الدفترية للموجودات في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
بالنســبة للموجــودات الماليــة ،تقــدر خســائر االئتمان المتوقعــة بالفرق بيــن كافة التدفقــات النقديــة التعاقدية
المســتحقة إلــى المجموعة بموجب العقد وكافة التدفقــات النقدية التي تتوقع المجموعة اســتالمها مخصومة
بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
السياسة المطبقة قبل  1مايو 2018
تقــوم المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن
أصــ ًلا ماليًــا محد ًدا أو مجموعة موجودات قد انخفضت قيمتها .تنخفض قيمة األصل أو مجموعة من الموجودات
الماليــة فقــط إذا كان هناك دليل موضوعــي على انخفاض القيمة نتيجة وقوع حدث أو أحــداث بعد التحقق المبدئي
لألصل ("حدث خسارة" متكبدة) وأن يكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل
المالــي أو مجموعة الموجــودات المالية والذي يمكن تقديــره بصورة موثوق منها .قد تتضمــن أدلة االنخفاض في
القيمة ما يشــير إلى أن المقترض أو مجموعة المقترضين تواجه صعوبات مالية كبيرة أو العجز أو اإلهمال أو عدم
االلتزام بالمدفوعات األساســية أو الفوائد أو احتمال التعرض لخطر اإلفــاس 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
بالنســبة للموجــودات المالية المتاحة للبيع ،تقوم المجموعة بتاريخ كل بيانــات مالية مجمعة بتقييم ما إذا كان
هناك دليل موضوعي بأن استثمارًا أو مجموعة استثمارات قد تعرضت لالنخفاض في القيمة.
بالنســبة للموجــودات المالية في صورة أســهم المصنفــة كمتاحة للبيع ،يمكــن أن يتضمن الدليــل الموضوعي
انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة لالستثمار دون تكلفته .يتم تقييم االنخفاض "الكبير" مقابل التكلفة
األصلية لالســتثمار و"المتواصل" مقابل الفترة التي تنخفض فيها القيمة العادلة دون التكلفة األصلية .وإذا ما توفر
أي دليــل علــى انخفاض القيمة ،يتم شــطب الخســائر المتراكمة  -المقاســة بالفــرق بين تكلفة الحيــازة والقيمة
العادلة الحالية ،ناقصا أية خســائر من انخفاض قيمة هذا األصل المالي مدرجة ســابق ًا في بيان الدخل المجمع -من
اإليرادات الشــاملة األخــرى مع إدراجها ضمن بيان الدخل المجمع .إن خســائر انخفاض القيمة من االســتثمارات في
أســهم ال يتم عكســها من خالل بيان الدخل المجمع ،وتــدرج الزيادات في القيمة العادلة بعــد انخفاض القيمة في
اإليرادات الشاملة األخرى.
إن تحديــد االنخفــاض "الكبير" او "المتواصل" يتطلب اتخــاذ احكام .والتخاذ هذه االحكام ،تقــوم المجموعة بتقييم
مدة او حجم انخفاض القيمة العادلة لالستثمار بأقل من تكلفته.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
األدوات المالية (تتمة)
المطلوبات المالية
االعتراف المبدئي والقياس
إن المحاسبة عن المطلوبات المالية مماثلة إلى حد كبير لما هي عليه طبقا لمعيار المحاسبة الدولي .39
يتــم تصنيــف المطلوبات المالية كمطلوبات ماليــة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخســائر أو قروض
وســلف أو كمشــتقات مصنفة كأدوات تحــوط في تحوط فعال ،متى كان ذلك مناســب ًا .تحــدد المجموعة تصنيف
مطلوباتها المالية عند االعتراف المبدئي.
زائدا تكاليف المعاملة المتعلقة
تدرج كافة المطلوبات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلفً ،
ً
مباشرة.
بها
تتضمــن المطلوبات المالية للمجموعة القروض محددة االجل ودائني التمويل االســامي والدائنين والمصروفات
المستحقة.
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 ضمن "دائنين ومصروفات مستحقة".
يتــم تصنيــف األدوات الماليــة كمطلوبات أو حقــوق ملكية وفق ًا لجوهــر الترتيبات التعاقدية .يتــم مقاصة األدوات
الماليــة عندمــا يكون لدى المجموعة حق قانوني ملزم بإجراء المقاصة على المبالغ المســجلة وتنوي المجموعة
السداد على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد االلتزامات في آن واحد.
دائنون بموجب تمويل إسالمي
مرابحة
المرابحــة هــي اتفاق إســامي يمثل المبلغ المســتحق على أســاس الدفــع المؤجل لموجــودات تم شــراؤها وفق ًا
لترتيبــات مرابحة .يدرج دائنــو المرابحة بإجمالي المبالغ الدائنــة ،بالصافي بعد الربح المؤجل المســتحق .يتم صرف
األرباح المستحقة على أساس توزيع نسبي زمني يأخذ في االعتبار معدل الربح الخاص بها والرصيد القائم.
تورق
يتمثل التورق في ترتيب إسالمي يمثل المبالغ المستحقة على أساس الدفع المؤجل لسلع مشتراة طبقا لترتيبات
التورق .يتم إدراج دائني التورق بمجمل المبلغ المستحق ناقصا الربح المؤجل المستحق.
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اجارة
تمثــل االجــارة ترتيب إســامي يمثل المبالغ المســتحقة على أســاس التســوية المؤجلــة للموجودات المشــتراة
بموجب ترتيبات االجارة .تدرج االجارة المستحقة بالمبلغ اإلجمالي للمستحقات ناقصا األرباح المؤجلة المستحقة.
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 االعتراف
ال يتم االعتراف بااللتزام المالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.
عند اســتبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشــروط مختلفة بشــكل كبير ،أو بتعديل شــروط االلتزام
المالي الحالي بشــكل جوهري ،يتم معاملة هــذا التبديل أو التعديل كعدم اعتراف بااللتــزام األصلي واعتراف بالتزام
جديد ،ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان الدخل المجمع.
مقاصة األدوات المالية
تتــم المقاصــة بين الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية ويــدرج صافي المبلغ في بيان المركــز المالي المجمع
إذا ،وفقــط إذا كان هناك حق قانوني يلزم حاليًا لمقاصة المبالغ المحققة وتوجد نية الســداد على أســاس الصافي أو
لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.
محاسبة التحوط
تســتخدم المجموعــة األدوات المالية للتحوط ضد التعرض لمخاطر التقلبات في أســعار صــرف العمالت الجنبية
المتعلقــة بالقيمــة العادلة لبعض االســتثمارات المصنفــة كموجودات ماليــة مدرجة بالقيمــة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى.
ألغــراض محاســبة التحوط ،يتم تصنيــف عمليات التحوط لــدى المجموعة إلى تحوط القيمــة العادلة عند التحوط
للتعرض لمخاطر التغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام محقق أو التزام شركات غير محقق.
فــي بدايــة عالقة التحــوط ،تقوم المجموعــة بإجراء تحديد رســمي وتوثيق لعالقــة التحوط التي تنــوي المجموعة
تطبيق محاسبة التحوط عليها وأهداف إدارة المخاطر واستراتيجية تنفيذ التحوط عليها.
يتضمن التوثيق تحديد أداة التحوط والبند المتحوط له وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها وأسلوب المجموعة
فــي تقييم مدى اســتيفاء عالقــة التحوط لمتطلبــات فعالية التحوط (بما فــي ذلك تحليل مصــادر انعدام فعالية
التحوط وكيفية تحديد نسبة التحوط) .وتتأهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط في حالة استيفاء كافة متطلبات
الفعالية التالية:
• هناك "عالقة اقتصادية" بين البند الذي يتم التحوط له وأداة التحوط.
• ليس لمخاطر االئتمان "تأثير مهيمن على التغيرات في القيمة" والتي تنتج من العالقة االقتصادية.
• تماثــل نســبة التحوط بعالقة التحوط تلــك الناتجة من حجم البند الذي يتم التحوط لــه والذي تقوم المجموعة
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بالفعــل بالتحــوط له وكذلك حجم أداة التحوط والتي تســتخدمها المجموعة فعلي ًا فــي التحوط لحجم البند الذي
يتم التحوط له.
يتم المحاسبة عن عمليات التحوط التي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة التحوط كما يلي:
يتحقــق التغير فــي القيمة العادلــة ألداة التحوط عادة فــي بيان الدخل المجمــع كمصروفات أخرى .ويتم تســجيل
التغيــر في القيمة العادلــة للبند المتحوط له المتعلق بالمخاطرة المتحوط لها كجــزء من القيمة الدفترية للبند
المتحــوط لــه وتتحقق ً
أيضا في بيان الدخل المجمع كمصروفات أخرى .وفي حالة عدم االعتراف بالبند المتحوط له،
يتم تسجيل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في بيان الدخل المجمع.
ومع ذلك ،في حالة قيام المنشــأة بالتحوط الســتثمار في أدوات حقوق ملكية والتي اختارت المنشأة أن يتم عرض
التغيرات في قيمته العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ،طبقا لما هو مسوح به بالمعيار الدولي للتقارير المالية
 ،9يتــم تســجيل التغيــر في القيمــة العادلــة ألداة التحوط ضمن اإليــرادات الشــاملة األخرى .ويتم تســجيل انعدام
الفعالية أيض ًا ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى .وفي حالة بيع االســتثمار ،ال يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة
ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى بيان الدخل المجمع.
النقد والنقد المعادل
يتكــون النقد والنقــد المعادل من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع التي يســهل تحويلها إلــى مبالغ معروفة من
النقد والتي لها فترة استحقاق أصلية مدتها ثالثة شهور أو أقل وتتعرض لمخاطر غير جوهرية من حيث التغير في
القيمة.
يتكون النقد والنقد المعادل ،ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع ،من النقد واألرصدة لدى البنوك كما هو محدد
أعاله.
تكاليف التمويل
يتم احتساب فوائد القروض على أساس االستحقاق وتسجل في بيان الدخل المجمع في فترة تكبدها.
القيمة العادلة
تعــرف القيمة العادلة بأنها الســعر المســتلم من بيع أصل ما أو المدفوع لتســوية التزام ما فــي معاملة منظمة
بين المشاركين 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
• في حالة غياب السوق الرئيسي ،السوق األكثر مالءمة لبيع األصل أو تسوية االلتزام.
يجب أن تتمكن المجموعة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات المحتمل ان يســتخدمها المشــاركون
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فــي الســوق عند تســعير األصل أو االلتزام ،بافتراض أن المشــاركين في الســوق ســيعملون لتحقيــق مصلحتهم
االقتصادية المثلى.
يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشــارك في الســوق على تحقيــق منافع اقتصادية من خالل
االســتخدام االمثل ،أو من خالل بيعه إلى مشــارك آخر في الســوق من المحتمل أن يســتخدم األصل بأعلى وأفضل
مستوى له.
تســتخدم المجموعة أســاليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر لها من بيانــات ومعلومات كافية لقياس
القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى اســتخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من اســتخدام 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 ،اســتنادا ً إلى أقل مســتوى من المدخالت والذي يمثل أهمية
لقياس القيمة العادلة ككل:
• المستوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
• المســتوى  :2أساليب تقييم يكون بها أقل مســتوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرا ً جوهريا على قياس القيمة
ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و
العادلة
• المستوى  :3أساليب تقييم ال يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل تأثيرًا جوهريًا على قياس القيمة
ً
ملحوظا.
العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المســعرة في ســوق نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة .تستخدم
أسعار الشراء للموجودات وأسعار البيع للمطلوبات.
بالنسبة لألدوات المالية غير المسعرة ،يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو
التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى المالئمة أو أسعار المتداولين.
بالنســبة للموجــودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على أســاس متكــرر ،تحدد المجموعة
ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مســتويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (اســتنادا ً إلى أقل
مستوى من المدخالت ذي التأثير الهام على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة.
لغــرض إفصاحــات القيمة العادلة ،قامــت المجموعة بتحديد فئــات للموجودات والمطلوبات اســتنا ًدا إلى طبيعة
وسمات ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.
المخزون
يــدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهمــا 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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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
المخزون (تتمة)
					
مواد خام

 -تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح

أعمال قيد التنفيذ وبضاعة تامة الصنع
					

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة زائدا ً المصروفات غيرالمباشرة استنادا ً إلى المستوى العادي للنشاط

				
بضاعة في الطريق

 -تكلفة الشراء المتكبدة حتى تاريخ البيانات المالية المجمعة

يســتند صافي القيمة الممكن تحقيقها إلى ســعر البيع المقدر في ســياق العمل الطبيعي ناقص ًا التكاليف المقدرة
لالنجاز والتكاليف المقدرة الالزمة التمام البيع.
استثمار في شركات زميلة
إن الشــركة الزميلة هي المنشــأة التي تمارس عليها الشــركة تأثيرا ً ملموســ ًا .والتأثير الملمــوس هو القدرة على
المشــاركة في قرارات السياســات المالية والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيها ولكن دون التمتع بسيطرة أو
عموما بشكل مباشر أو غير مباشــر بحصة ملكية بنسبة 20%
ســيطرة مشــتركة على تلك السياســات وترتبط
ً
و 50%من رأس المال وتتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،يتم تســجيل االســتثمار في شــركة زميلة في بيان المركز المالي المجمع بالتكلفة
زائــدا ً التغيــرات بعد الحيازة في حصــة المجموعة من صافي موجودات الشــركة الزميلة .تدرج الشــهرة ذات الصلة
بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة ،لذلك ال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل منفصل
بغرض تحديد انخفاض القيمة.
يعكس بيان الدخل المجمع الحصة في نتائج عمليات الشــركة الزميلة .عند حدوث تغيير يتم إدراجه مباشــرة في
اإليرادات الشــاملة األخرى للشــركة الزميلة ،تقيد المجموعة حصتها في أي تغيــرات ويتم اإلفصاح عن هذه الحصة
في بيان الدخل الشــامل المجمع متى كان ذلك مناســب ًا .يتم اســتبعاد األرباح والخســائر غير المحققة الناتجة من
المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الزميلة.
تظهــر حصــة المجموعة في أرباح الشــركة الزميلــة في مقدمة بيــان الدخل المجمــع .هذه هي األرباح او الخســائر
الخاصــة بمســاهمي الشــركة الزميلة ولذلك فهــي األرباح بعد الضرائب والحصص غير المســيطرة في الشــركات
التابعة للشركة الزميلة.
يتــم إعداد البيانــات المالية للشــركات الزميلة لنفس فتــرة التقارير الماليــة للمجموعة .وفي حالــة اختالف تاريخ
البيانــات الماليــة المجمعــة للشــركة الزميلــة ،والذي عــادة ال يتجاوز ثالثة أشــهر من تاريــخ اعداد التقاريــر المالية
للمجموعــة ،يتــم اجراء تعديالت بحيث تعكس االثار المترتبة على المعامــات واالحداث الجوهرية التي وقعت بين
تاريخ البيانات المالية المجمعة للشــركة الزميلة والبيانات المالية المجمعة للمجموعة .عند الضرورة ،يتم إجراء
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
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المجموعــة في شــركتها الزميلــة .تحدد المجموعــة بتاريــخ كل بيانات مالية مجمعــة ما إذا كان هنــاك أي دليل
موضوعي على أن االســتثمار في الشــركة الزميلة قد انخفضت قيمته .فإذا ما وجد ذلــك الدليل ،تقوم المجموعة
باحتســاب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الممكن اســتردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية
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 الدفترية للشــركة الزميلة عند فقدان التأثير الملموس والقيمة العادلة لالســتثمار
المتبقي والمتحصالت من البيع في بيان الدخل المجمع.
ممتلكات ومنشآت ومعدات
تدرج الممتلكات والمنشــآت والمعدات بالتكلفة ناقص ًا االســتهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة .يحتســب
االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات كما يلي:
			
• مباني

 20سنة

		
• آالت ومعدات

 20 - 10سنة او وحدات االنتاج

• أثاث ومعدات مكتبية

 5-4سنوات

• سيارات		

 5سنوات

يحتســـب االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعـدات لبعض الشركات التابعة للمجموعة على أساس طريقة
وحدات اإلنتاج استنادا ً 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 الممتلكات والمنشآت والمعدات.
يتــم رســملة المصروفــات المتكبدة الســتبدال جزء مــن أحد بنــود الممتلكات والمنشــآت والمعــدات التي يتم
المحاسبة عنها بصورة منفصلة ويتم شطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل.
ويتــم رســملة المصروفــات الالحقــة األخرى فقــط عندما تؤدي إلــى زيــادة المنافــع االقتصادية المســتقبلية لبند
الممتلــكات والمنشــآت والمعدات المتعلق بها .وتســجل كافة المصروفات األخرى في بيــان الدخل المجمع عند
تكبدها.
خــال الســنة ،قامت المجموعة بعد االعتراف المبدئي بتقييم سياســتها المحاســبية المتعلقــة بالقياس الالحق
للممتلكات والمنشــآت والمعدات المتعلقة باألرض والمباني والمنشــآت والمعدات .وحتى السنة الماضية ،كانت
المجموعة تقوم بقياس األرض والمباني والمنشــآت والمعدات بواســطة نموذج تقييم والذي يتم بموجبه – بعد
االعتــراف المبدئــي بالموجــودات  -قياس هذه الموجــودات الحقا وفقا للقيمــة العادلة في تاريــخ كل بيانات مالية
مجمعــة .كمــا حددت المجموعة حاليا سياســة القيــاس الالحق وقامت بتغييــر القياس الالحق لــأرض والمباني
والمنشــآت والمعدات المصنفة ضمن الممتلكات والمنشــآت والمعدات إلى نموذج التكلفة كما قامت بتطبيق
هــذا التغييــر بأثــر رجعي طبقــا لمتطلبات معيار المحاســبة الدولــي  .8وترى المجموعــة أن نمــوذج التكلفة يمثل
بالشكل األفضل أعمالها كما أنه يتفق مع ممارسات السوق في هذا القطاع.
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 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تجــري المجموعــة تقييما بتاريخ كل تقاريــر مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشــر على أن أصــل اما قد تنخفض
قيمته .فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل ،تقوم المجموعة
بتقديــر المبلغ الممكن اســترداده لألصل .إن المبلغ الممكن اســترداده لألصل هو القيمــة العادلة لألصل أو وحدة
إنتــاج النقد ناقصــ ًا التكاليف حتى البيــع أو القيمة أثناء االســتخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على أســاس
فــردي ما لم يكن األصل منتج ًا لتدفقات نقدية مســتقلة على نحو كبير عن تلــك التي يتم إنتاجها من الموجودات
أو مجموعات الموجودات األخرى .عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما عن المبلغ الممكن اســترداده ،يعتبر األصل
قد انخفضت قيمته ويخفض إلى قيمته الممكن استردادها .عند تقييم القيمة أثناء االستخدام ،تخصم التدفقات
النقدية المســتقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باســتخدام معدل الخصم قبل الضرائب والذي يعكس تقييمات
السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناقص ًا التكاليف حتى
البيــع ،يتم أخذ معامالت الســوق الحديثة في االعتبار ،إن وجدت .في حالة عدم توفر تلك المعامالت يتم اســتخدام
نموذج تقييم مناســب .إن هذه العمليات المحاســبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة
للشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.
يســتند احتســاب المجموعة النخفــاض القيمة على الموازنات المفصلة والحســابات المتوقعــة والتي تم إعدادها
بصــورة منفصلــة لكل مجموعة من وحــدات إنتاج النقد التي يتــم توزيع الموجودات المنفصلــة عليها .تغطي هذه
الموازنــات والحســابات المتوقعة فترة خمس ســنوات .للفترات األطول ،يتم احتســاب معدل نمــو طويل المدى
ويتم تطبيقه لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.
تتحقق خســائر االنخفــاض في القيمة للعمليات المســتمرة في بيان الدخــل المجمع في فئــات المصروفات التي
تتوافــق مــع وظيفة األصل الذي تعــرض لالنخفاض في القيمة ،باســتثناء العقــار الذي تم تقييمه ســابق ًا وتم إدراج
إعادة التقييم ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى .في هذه الحالة ،يتم تســجيل 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 المتوســط المرجح لتكلفة األســهم المعاد شــراؤها في حســاب مقابل ضمن حقوق المساهمين .عند
إعادة إصدار أســهم الخزينة هذه يتم إدراج األرباح في حســاب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق المساهمين
"احتياطي أســهم الخزينة" ،كما يتم تحميل أية خســائر محققة على نفس الحســاب في حدود الرصيد الدائن ويتم
تحميل الخســائر اإلضافية علــى األرباح المحتفظ بها ثم االحتياطي االختياري واالحتياطي القانوني .تســتخدم األرباح
المحققــة الحقــ ًا الناتجة عن بيع أســهم الخزينة أو ًلا لمقابلة الخســائر المســجلة ســابق ًا في االحتياطيــات واألرباح
المحتفظ بها وحساب احتياطي أسهم الخزينة على التوالي .ال يتم دفع أية توزيعات أرباح نقدية عن أسهم الخزينة.
ويؤدي إصدار أســهم منحة إلى زيادة عدد أسهم الخزينة نسبي ًا وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على
إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.
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إن جــزءا ً من االحتياطيــات المكونة أو المخصصة واألرباح المحتفظ بها التي تعادل تكلفة أســهم الخزينة ال يمكن
توزيعه خالل فترة الحيازة.
احتياطي آخر
يستخدم االحتياطي األخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة ،دون فقد السيطرة.
مكافأة نهاية الخدمة
تحتســب المجموعــة مخصص ًا لمكافأة نهاية الخدمــة لجميع موظفيها وفقا لعقود التوظيــف وقوانين العمالة
الســارية فــي الدول التي تعمل بها المجموعة .إن اســتحقاق هذه المكافأة يســتند إلى آخر راتــب يتقاضاه الموظف
وإلــى طــول مدة الخدمة ويخضع إلتمام الحد األدنى لمدة الخدمة .يتم احتســاب التكلفة المتوقعة لهذه التكاليف
المتوقعة لهذه المكافآت مدى فترة الخدمة.
إضافة إلى ذلك وبالنســبة لموظفيها الكويتيين ،تقوم المجموعة بدفع اشــتراكات إلى البرامج الحكومية محددة
االشــتراكات المطبقة تحتســب كنســبة من رواتب الموظفين وفق ًا للمتطلبــات القانونية للدولة فــي الدول التي
تعمــل فيها الشــركات التابعــة .إن التزامات المجموعــة محددة بهذه االشــتراكات والتي تســجل كمصروف عند
استحقاقها.
العمالت األجنبية
تحــدد كل شــركة فــي المجموعــة عملتها الرئيســية وتقــاس البنود المدرجــة في البيانــات المالية لكل شــركة
باستخدام تلك العملة الرئيسية.
المعامالت واالرصدة
تسجل المعامالت الخارجية بالدينار الكويتي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت.
كمــا يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بعمالت اجنبية في تاريــخ البيانات المالية المجمعة إلى الدينار
الكويتــي وفقا ألســعار الصرف الســائدة فــي ذلك التاريخ .وتــدرج االرباح أو الخســائر الناتجة في بيــان الدخل المجمع
للسنة.
يتــم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والمدرجــة 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
االخــرى ،فــإن فروق أســعار الصرف األجنبــي تتحقق مباشــرة في اإليرادات الشــاملة األخــرى ،وبالنســبة للموجودات
والمطلوبــات غيــر النقدية التي يتــم إدراج التغير في قيمتها العادلة في بيان الدخل المجمع للســنة ،يتم تســجيل
فروق أسعار الصرف األجنبي في بيان الدخل المجمع.
شركات المجموعة
يتم تحويل الموجودات (بما في ذلك الشــهرة) والمطلوبات النقدية وغير النقدية للشــركات االجنبية وفقا ألسعار
الصرف الســائدة في تاريخ البيانات المالية المجمعة .ويتم تحويل نتائج التشــغيل لهذه الشــركات وفقا لمتوسط
اســعار الصرف في فترة تشغيل هذه الشــركات .وتؤخذ فروق التحويل الناتجة مباشرة الى االيرادات الشاملة االخرى

65

التقرير السنوي | 2019

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة |  30أبريل 2019

 2.5ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
ويتم تراكمها في حقوق ملكية المساهمين ضمن احتياطي القيمة العادلة حتى يتم بيع هذه الشركات.
معلومات القطاعات
إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد تكاليف.
تستخدم إدارة المجموعة قطاعات األعمال لتوزيع الموارد وتقييم األداء .إن قطاعات التشغيل لها نفس السمات
االقتصاديــة والمنتجات والخدمــات وفئة العمالء الذين يمكن تجميعهم وإعــداد 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 المجمع كحدث بعد تاريخ
بيان المركز المالي المجمع.
عقود التأجير
إن تحديــد مــا إذا كان الترتيب يمثل او ينطوي على عقد تأجير يســتند الى جوهر الترتيب في تاريخ البداية :ســواء كان
تنفيذ الترتيب يســتند الى اســتخدام أصل معين او مجموعة موجودات محددة ،او يؤدي الترتيب الى انتقال الحق في
استخدام األصل حتى وإن لم ينص الترتيب صراحة على ذلك.
المجموعة كمستأجر
يتم تحقق مدفوعات عقود التأجير التشــغيلي كمصروف في بيان الدخل المجمع على اســاس القســط الثابت على
مدى فترة التأجير.
المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جميع المخاطر والمزايا لملكية األصل كعقود
تأجير تشــغيلي .تســجل إيرادات التأجير التشــغيلي كجــزء من إيرادات التأجيــر في بيان الدخل المجمع على أســاس
القسط الثابت على مدى فترة التأجير .وتسجل اإليجارات المحتملة كإيرادات في فترة اكتسابها.
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 اســتخدام الموارد لتســوية االلتزام ويمكن قياس مبلغ االلتزام بصورة
موثــوق فيهــا .عندما تتوقع المجموعة اســترداد جــزء من المخصــص أو المخصص بالكامل ،على ســبيل المثال،
مؤكدا بالفعل .يتم
بموجب عقد تأمين ،يتحقق االســترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االســترداد
ً
عرض المصروف المتعلق بالمخصص في بيان الدخل المجمع بالصافي بعد أي استرداد.
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الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن البيانات الماليـــة المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها إال عندما يكـون احتمال
التدفق الصادر للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية مستبعدا.
ال يتـــم إدراج الموجــودات المحتملــة ضمن البيانات الماليــة المجمعة بل يتم اإلفصاح عنهــا عندما يكون تحقيق
منافع اقتصادية مرجح ًا.

 2.6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعة للمجموعة وفقــ ًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية يتطلب مــن اإلدارة وضع
أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لاليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح
عــن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريــخ البيانات المالية المجمعة .إال أن عــدم التأكد من هذه االفتراضات
والتقديــرات يمكــن أن يؤدي إلى نتائــج تتطلب إجراء تعديل مادي علــى القيمة الدفترية للموجــودات أو المطلوبات
المتأثرة في المســتقبل .وتدرج أي فروق بين المبالغ المحققة فعليا في فترات مســتقبلية والمبالغ المتوقعة في
بيان الدخل المجمع.
األحكام
لــم تقــم اإلدارة باتخاذ األحــكام الهامة أثنــاء تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة مما قد يكــون له تأثير
جوهري على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة.
تصنيف الموجودات المالية  -السياسة المطبقة اعتبارا ً من  1مايو 2018
تحــدد المجموعــة تصنيــف الموجــودات الماليــة اســتنادا إلى تقييــم نمــوذج األعمال الــذي يتم ضمنــه االحتفاظ
بالموجــودات وتقييم ما إذا كانت الشــروط التعاقدية لألصــل المالي ترتبط بمدفوعات أصــل المبلغ والفائدة فقط
على أصل المبلغ القائم.
تصنيف الموجودات المالية – السياسة المطبقة قبل  1مايو 2018
يتعيــن علــى المجموعة اتخاذ قرار عنــد حيازة الموجودات المالية لتحديد ســواء كان يجــب تصنيفها كموجودات
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر أو موجودات مالية متاحة للبيع.
تقــوم اإلدارة بتصنيف االســتثمارات كموجــودات مالية مدرجة بالقيمــة العادلة من خالل االرباح او الخســائر إذا تم
حيازتهــا بصفة أساســية لغرض تحقيق ربح علــى المدى القصير وإذا كان من الممكن تحديــد القيمة العادلة لهذه
االستثمارات بصورة موثوق منها.
إن تصنيــف الموجــودات الماليــة كمدرجة بالقيمــة العادلة من خالل االرباح او الخســائر يعتمد علــى كيفية مراقبة
اإلدارة ألداء هذه االســتثمارات .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.
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 2.6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ( تتمة)
األحكام (تتمة)
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.
التقديرات واالفتراضات
فيمــا يلي االفتراضات الرئيســية التــي تتعلق بالمصادر المســتقبلية والمصادر الرئيســية األخرى لعــدم التأكد من
التقديرات بتاريخ البيانات المالية المجمعة والتي لها مخاطر جوهرية تتطلب إجراء تعديل مادي على القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة:
خسائر االئتمـــان المتوقعـــة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة – السياســـة المطبقة اعتــبـ ارا من 1
مايو 2018
تقــوم المجموعة على أســاس مســتقبلي بتقييم خســائر االئتمــان المتوعقة المرتبطــة بأدوات الديــن المدرجة
بالتكلفــة المطفأة .تســتند خســائر االئتمــان المتوقعــة إلى االفتراضــات حول مخاطــر التعثر ومعدالت الخســائر
المتوقعة .تســتخدم المنشــأة األحكام في اتخــاذ هذه االفتراضات واختيار المدخالت المســتخدمة في احتســاب
انخفاض القيمة استنادا إلى التاريخ السابق للمجموعة وظروف السوق الحالية والتقديرات المتوقعة في نهاية كل
فترة بيانات مالية مجمعة.
خســائر االئتمــان المتوقعة للموجــودات المالية المدرجــة بالتكلفة المطفأة – السياســة المطبقــة اعتبارا من 1
مايو  ، 2018بالنســبة للمدينين التجاريين ،تســتخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتســاب خسائر االئتمان
المتوقعة .تستند معدالت المخصصات إلى معدالت أيام التأخر في السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة
ذات أنماط الخســائر المماثلة (أي حســب نــوع المنتج ونوع العميــل إلى غير ذلك) .تســتند مصفوفة المخصصات
مبدئيــ ًا إلى معــدالت التعثــر التاريخية الملحوظــة للمجموعة .ســتقوم المجموعة بتعديل الخســائر الملحوظة
ســابق ًا في ضوء المعلومات المســتقبلية .على ســبيل المثال ،إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية
المتوقعة (أي إجمالي الناتج المحلي) على مدى الســنة التالية والتي يمكن أن تؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر،
يتــم تعديل معدالت التعثر التاريخية .ويتم تحديث معــدالت التعثر التاريخية الملحوظة في تاريخ كل بيانات مالية
مجمعة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن تقييــم االرتبــاط بين معــدالت التعثر التاريخيــة الملحوظة والظــروف االقتصاديــة المتوقعة وخســائر االئتمان
حساســا للتغيرات في الظروف والظروف
المتوقعة يعتبر تقديرا ً جوهري ًا .إن مبلغ خســائر االئتمان المتوقعة يعتبر
ً
االقتصاديــة المتوقعــة .قد ال تكون الخبرة التاريخية بخســائر االئتمــان للمجموعة والتوقع بالظــروف االقتصادية
مؤشرا ً للتعثر الفعلي للعميل في المستقبل.
انخفاض قيمة الذمم المدينة – السياسة المطبقة قبل  1مايو 2018
يتم تقدير المبلغ الممكن تحصيله من الذمم المدينة عندما يعد تحصيل كافة المبالغ بالكامل أمرا ً غير محمل.
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وبالنســبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية ،يتم هذا التقدير على أساس إفرادي .يتم بصورة مجمعة تقييم المبالغ
غيــر الجوهريــة والتــي مر تاريخ اســتحقاقها دون تحصيلهــا ويتم تطبيق مخصص لها حســب طول فتــرة التأخير
استنادا ً إلى معدالت االسترداد التاريخية.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات
تحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقدرة للممتلكات والمنشــآت والمعــدات والموجودات غير الملموســة لغرض
احتساب االستهالك واالطفاء .يتحدد هذا التقدير بعد احتساب االستخدام المتوقع لألصل أو التآكل والتلف المادي.
تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة التخريديــة واألعمار اإلنتاجية ســنوي ًا ويتــم تعديل مخصص االســتهالك واالطفاء
المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات
إن انخفــاض قيمــة الممتلكات والمنشــآت والمعــدات والموجودات غير الملموســة قد يكون لــه تأثير كبير على
المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات المالية المجمعــة .تقــوم اإلدارة بتقديــر انخفاض قيمــة الممتلكات والمنشــآت
والمعــدات والموجودات غير الملموســة في حالة وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشــير إلى أن القيمة الدفترية
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 المخزون
يــدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمــة الممكن تحقيقها أيهما أقل .عندما يصبــح المخزون قديما أو متقادما
يتم تقدير صافي قيمته الممكن تحقيقها .يتم هذا التقدير بالنســبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية على أســاس
إفــرادي .يتــم تقييم المبالــغ غير الجوهريــة بصورة منفصلــة للمخزون ،ولكن القديــم أو المتقــادم ،وذلك بصورة
مجمعة ويتم احتساب مخصص له تبع ًا لنوع البضاعة ودرجة القدم أو التقادم استنادا ً إلى أسعار البيع المتوقعة.
انخفاض قيمة االستثمار في الشركات الزميلة
بعــد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تحــدد المجموعة ما إذا كان من الضروري تحقيق خســارة انخفاض في القيمة
الســتثمار المجموعة في شــركاتها الزميلة .تحدد المجموعة بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة ما إذا كان هناك أي
دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته.
فــإذا ما وجــد ذلك الدليل ،تقــوم المجموعة باحتســاب مبلغ االنخفــاض في القيمــة بالفرق بيــن القيمة الممكن
استردادها للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتدرج هذا المبلغ في بيان الدخل المجمع.
انخفاض قيمة الشهرة
تقــوم إدارة المجموعــة بإجــراء اختبــار لتحديد مــا إذا كانت الشــهرة قد تعرضــت النخفاض في القيمــة على األقل
ســنوي ًا .وهذا يتطلب تقدير المبالغ الممكن استردادها لوحدات إنتاج النقد التي تتوزع عليها الشهرة .ويعتبر المبلغ
الممكن اســترداده المبلغ األكثر حساســية لمعدل الخصم المســتخدم لنموذج التدفقــات النقدية المخصومة
وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستنتاج.
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 2.6األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ( تتمة)
التقديرات واالفتراضات (تتمة)
تقييم الموجودات المالية غير المسعرة
عندمــا ال يمكن تحديــد القيمة العادلة للموجودات المالية المســجلة في بيان المركز المالي المجمع اســتنادا ً إلى
ســوق نشــط ،يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم تشــمل نموذج التدفقات النقدية المخصومة.
تؤخــذ مدخــات هذه النماذج من الســوق المعروضة إن أمكن ،ولكن إن لم يكن ذلك ممكن ًا ،يتم اســتخدام درجة
من األحكام عند تحديد القيمة العادلة.
تتضمــن التقديرات اعتبــارات المدخالت مثل مخاطر الســيولة ومخاطــر االئتمان وتقلبات الســوق .يمكن أن تؤثر
التغيــرات فــي االفتراضات حول هــذه العوامل علــى القيمة العادلــة المدرجة لــأدوات المالية .إن تحديــد التدفقات
النقدية وعوامل الخصم للموجودات المالية في األسهم غير المسعرة يتطلب تقديرا هاما.
الحصص الجوهرية غير المسيطرة
تعتبر إدارة المجموعة أي حصص غير مســيطرة تمثل ما يزيد عن نسبة  5%من إجمالي حقوق ملكية المجموعة
حصص ًا جوهرية.

 .3دمج األعمال
 3.1حيازة شركة الكوت
في  30أكتوبر  ،2018قامت المجموعة بحيازة حصة ملكية بنســبة  % 7.24من شركة الكوت للمشاريع الصناعية
ش.م.ك .وشــركاتها التابعــة ،والتــي كانت محتفظ بها ســابقا واســتثمار في شــركة زميلة بحصــة ملكية فعلية
بنسبة .% 46.46
أخــذا في االعتبار انه هذه المعاملة تســتوفي متطلبات المعيار الدولي للتقارير الماليــة  3دمج االعمال فيما يتعلق
بدمج االعمال على مراحل ،فقد قامت المجموعة بإعادة تصنيف اســتثمارها في شــركة الكوت من اســتثمار في
شــركة زميلة الى اســتثمار في شــركة تابعة وقامت بتجميع شــركة الكوت اعتبارا من تاريخ ممارســة السيطرة.
اختــارت المجموعــة قيــاس الحصــة غير المســيطرة في الشــركات المشــتراة كنســبة مــن حصتها فــي صافي
الموجــودات المحددة للشــركة المشــتراة .وتم تحديد المابــل المدفوع والقيــم المؤقتة للموجــودات المحددة
والمطلوبات المقدرة وفقا للجدول أدناه:
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القيم المؤقتة
الموجودات

النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدماً
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
مخزون
ممتلكات ومنشآت ومعدات
أصل غير ملموس
استثمار في شركة زميلة

المطلوبات

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
قروض محددة االجل
دائنون ومصروفات مستحقة
صافي الموجودات التي تم حيازتها

الحصة غير المسيطرة
الحصة النسبية في القيمة العادلة للحصة المحتفظ به سابقا من المشتري *
الشهرة المؤقتة **
مقابل الشراء المدفوع

دينار كويتي
2,220,834
9,400,704
1,132,122
2,803,500
14,691,169
336,300
7,144,311
ـــــــــــــــ
37,728,940
ـــــــــــــــ
2,257,729
5,000,000
5,445,393
ـــــــــــــــ
12,703,122
ـــــــــــــــ
25,025,818
()11,586,981
()35,909,005
28,066,310
ـــــــــــــــ
5,596,142
ـــــــــــــــ

التدفقات النقدية
الناتجة من الحيازة
دينار كويتي

المقابل المدفوع نقدا
ناقصا :النقد والنقد المعادل في شركة تابعة تم حيازتها
صافي التدفقات النقدية الصادرة عند الحيازة

5,596,142
()2,220,834
ـــــــــــــــ
3,375,308
ـــــــــــــــ
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 .3دمج األعمال ( تتمة)
 3.1حيازة شركة الكوت ( تتمة)
* عنــد حيازة حصة ملكية إضافية ،قامت المجموعة بتحديد القيمة العادلة لحصة ملكيتها الســابقة في شــركة
الكوت ما أدى الى تسجيل ربح بمبلغ  13,605,212دينار كويتي.
** كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،أجرت اإلدارة تقييم النخفاض قيمة الشــهرة المؤقتة من خالل تقييم
المبلغ الممكن اســترداده لوحدة انتاج النقد  ..أي شــركة الكوت باســتخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة.
ونتيجة لهذه العملية ،قامت االادرة بتخفيض قيمة الشــهرة بمبلغ  12,469,706دينار كويتي خالل الفترة الحالية.
وبناءا عليه ،بلغت الشهرة المتعلقة بالمعاملة أعاله بمبلغ  15,596,604دينار كويتي كما في تاريخ البيانات المالية
المجمعة.
ســجلت المجموعة ربــح التقييم العادل الموضح أعاله لحصة ملكيتها الســابقة في شــركة الكوت بالصافي بعد
انخفاض قيمة الشهرة بمبلغ  1,135,506دينار كويتي في بيان الدخل المجمع.
فــي حالــة تنفيذ عمليــة دمج االعمال في بداية الســنة ،ســيؤدي ذلك الى ارتفاع إيــرادات وربــح المجموعة المتعلق
بمساهمي الشركة االم بمبلغ  7,825,085دينار كويتي و  1,556,739دينار كويتي على التوالي.
خــال الســنة الحاليــة ،قامــت المجموعة بشــراء حصة ملكيــة إضافية في شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعية
ش.م.ك .ونتيجــة لذلــك ،ارتفعــت حصة ملكية المجموعة في شــركة الكــوت من  % 53.7الــى  % 54.14في تاريخ
البيانات المالية المجمعة .وتم تســجيل الفرق بين المقابل المدفوع والقيمة الدفترية ضمن االحتياطيات األخرى
بمبلغ  281,995دينار كويتي.

 3.2حيازة شركة اياس
قامــت المجموعــة فــي  28مايو  2018بحيازة حصــة ملكية إضافية بنســبة  % 20.684في شــركة اياس للتعليم
العالــي والفني ش.م.ك( .مقفلة) المحتفظ بها ســابقا كاســتثمار في شــركة زميلة من خالل حيــازة حصة ملكية
بنسبة .% 34.76
أخــذا في االعتبار انه هذه المعاملة تســتوفي متطلبات المعيار الدولي للتقارير الماليــة  3دمج األعمال فيما يتعلق
بدمــج االعمال علــى مراحل ،فقد قامت المجموعة بإعادة تصنيف اســتثمارها في شــركة اياس من اســتثمار في
شــركة زميلة الى اســتثمار في شــركة تابعة وقامت بتجميع شــركة اياس اعتبارا من تاريخ ممارســة الســيطرة.
انتهت المجموعة من توزيع سعر الشراء وبالتالي تم تعديل القيم كما في تاريخ الحيازة كما يلي:
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التعديل

قبل التعديل
دينار كويتي
الموجودات
النقد والنقد المعادل
وديعة محددة االجل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى
مخزون
ممتلكات ومنشآت ومعدات
عالمة تجارية
عالقات الطالب

المطلوبات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
دائنون ومصروفات مستحقة

صافي الموجودات التي تم حيازتها
الحصة غير المسيطرة *
حصة نسبية من القيمة العادلة للحصة
المملوكة للمشتري من قبل **
شهرة مؤقتة ***
مقابل الشراء المدفوع

بعد التعديل
دينار كويتي

21,627,541

-

21,627,541

4,500,000

-

4,500,000

6,321,176

-

6,321,176

210,699

-

210,699

132,045

-

132,045

14,517,081

9,262,756

23,779,837

-

7,167,050

7,167,050

-

1,550,480

1,550,480

ـــــــــــــــ
47,308,542

ـــــــــــــــ
17,980,286

ـــــــــــــــ
65,288,828

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

4,952,643

-

4,952,643

6,609,891

-

6,609,891

ـــــــــــــــ
11,562,534

ـــــــــــــــ
-

ـــــــــــــــ
11,562,534

ـــــــــــــــ
35,746,008

ـــــــــــــــ
17,980,286

ـــــــــــــــ
53,726,294

()15,927,346

()8,011,296

()23,938,642

()25,672,511

-

()25,672,511

21,144,223

()9,968,990

11,175,233

ـــــــــــــــ
15,290,374

ـــــــــــــــ
-

ـــــــــــــــ
15,290,374

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

التدفقات النقدية
الناتجة من الحيازة
دينار كويتي
المقابل المدفوع نقدا
ناقصا :النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة
التي تم حيازتها
صافي التدفقات النقدية الصادرة عند الحيازة

15,290,374

()21,627,541
ـــــــــــــــ
()6,337,167
ـــــــــــــــ
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 .3دمج األعمال ( تتمة)
 3.2حيازة شركة اياس ( تتمة)
* بلغــت القيمــة الدفترية لشــركة اياس في تاريخ الحيــازة  30,765,905دينــار كويتي ،منها مبلــغ  5,244,343دينار
كويتي تتعلق بالحصة غير المســيطرة مقابل حصة الشــركة االم بنسبة  % 82.7في شركة المجموعة التعليمية
القابضة التي تمتلك نســبة  % 42.03في شــركة اياس .وبناءا عليه ،تم تعديل الحصة غير المســيطرة عند الحيازة
بمبلغ  15,927,346دينار كويتي بمبلغ  5,244,343دينار كويتي عند اســتبعاد االســتثمار في شركة زميلة بناءا على
ممارسة السيطرة.
** خالل الســنة ،ارتفعت نسبة الملكية الفعلية للمدموعة للمجموعة في شركة اياس من  % 34.76الى .% 55.44
عند حيازة حصة ملكية إضافية ،قامت المجموعة بتقدير القيمة العادلة للحصة المملوكة سابقا في شركة اياس
وسجلت ربح بمبلع  228,236دينار كويتي في بيان الدخل المجمع.
تاريــخ البيانــات الماليــة المجمعة ،أجــرت اإلدارة تقييم النخفاض قيمة الشــهرة المؤقتة من خــال تقييم المبلغ
الممكن اســترداده لوحدة انتاج النقد  ...أي شــركة اياس باســتخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة .ونتيدة
لهذه العملية ،قامت اإلدارة بتخفيض قيمة الشــهرة بمبلغ  11,175,233دينار كويتي خالل الفترة الحالية .وبالتالي،
تبلغ الشهرة المتعلقة بالعملية أعاله ال شيء في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
في حالة تنفيذ عملية دمج االعمال في بداية السنة ،فسوف يؤدي ذلك الى ارتفاع إيرادات المجموعة والربح الخاص
بمساهمي الشركة االم بمبلغ  1,855,140دينار كويتي و 102,672دينار كويتي على التوالي.

 3.3حيازة شركة المجموعة التعليمية القابضة
قامت الشــركة االم بتاريخ  18مايو  2017بحيازة حصة ملكية بنســبة  53.373%في شركة المجموعة التعليمية
القابضة ش.م.ك.ع .والتي يتمثل نشــاطها الرئيسي في تقديم الخدمات التعليمية .لقد اختارت المجموعة قياس
الحصص غير المســيطرة في الشــركات المشــتراة بحصتها النســبية في صافي الموجودات المحــددة .تم تحديد
المقابــل المدفــوع والقيــم المؤقتة للموجــودات والمطلوبات المحــددة مبدئيا كما هو مبين فــي الجدول التالي.
انتهت المجموعة من توزيع سعر الشراء وبالتالي تم تعديل القيم كما في تاريخ الحيازة كالتالي:
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التعديل

قبل التعديل
دينار كويتي
الموجودات
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
استثمار في شركات زميلة *
ممتلكات ومعدات

المطلوبات
دائنون ومصروفات مستحقة
صافي الموجودات التي تم حيازتها
الحصص غير المسيطرة
الشهرة المؤقتة
مقابل الشراء المدفوع

بعد التعديل
دينار كويتي

3,995,199

-

3,995,199

4,108,183

-

4,108,183

445,418

-

445,418

30,274,072

21,116,603

51,390,675

3,017,450

-

3,017,450

ـــــــــــــــ
41,840,322

ـــــــــــــــ
21,116,603

ـــــــــــــــ
62,956,925

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

3,387,320
ـــــــــــــــ
38,453,002

ـــــــــــــــ
21,116,603

3,387,320
ـــــــــــــــ
59,569,605

()21,579,402

()3,653,172

()25,232,574

22,420,067

()17,463,431

**4,956,636

ـــــــــــــــ
39,293,667

ـــــــــــــــ
-

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

وبنــاءا عليــه ،تم تعديل البيانات المالية المجمعة للمجموعة للســنة المنتهية فــي  30ابريل  2018بحيث تعكس
عملية توزيع سعر الشراء.
* يتكون االستثمار في شركة زميلة شركة اياس وشركة سما التعليمية ش.م.ك( .مقفلة) ("سما") بحصة ملكية
فعلية بنسبة  % 42.03و % 41.69على التوالي.
** خالل السنة السابقة ،انخفضت قيمة شهرة بمبلغ  4,956,636دينار كويتي بناءا على تقييم انخفاض القيمة الذي
أجرته اإلدارة .وبناءا عليه ،بلغت الشهرة المتعلقة بعملية دمج االعمال أعاله ال شيء كما في تاريخ البيانات المالية
المجمعة.
خالل الســنة الحاليــة ،قامت المجموعــة بحيازة حصة ملكيــة إضافية في شــركة المجموعة التعليميــة القابضة
ش.م.ك.ع .ونتيجــة لذلك ،زادت حصة المجموعة في شــركة المجموعة التعليميــة القابضة ش.م.ك.ع .إلى % 82.99
مــن  % 82.7كمــا في تاريخ البيانات المالية المجمعة .تم تســجيل الفــرق بين المقابل المدفــوع والقيمة الدفترية
كاحتياطيات أخرى بمبلغ  39,799دينار كويتي.
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 .4إيرادات توزيعات أرباح
تتضمــن إيــرادات توزيعات األرباح للســنة توزيعات أرباح مســتلمة من شــركة إيكويــت للبتروكيماويات ش.م.ك.
(مقفلة) والشــركة الكويتية لألولفينــات بمبلغ  28,065,212دينار كويتــي ( 20,694,629 :2018دينار كويتي) ومبلغ
 14,383,682دينار كويتي ( 9,648,945 :2018دينار كويتي) على التوالي.

 .5النقد والنقد المعادل
2018
دينار كويتي

النقد واألرصدة لدى البنوك
ودائع محددة االجل

2019
دينار كويتي

16,982,899

36,834,361

1,087,500

5,219,462

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

النقد والنقد المعادل لغرض بيان المركز المالي المجمع

18,070,399

42,053,823

ناقص ًا :ودائع محددة األجل ذات فترة استحقاق أصلية تزيد
عن ثالثة أشهر

()880,000

()5,219,462

ـــــــــــــــ
17,190,399

ـــــــــــــــ
36,834,361

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

 .6مصروفات عمومية وإدارية
2018
دينار كويتي

تكاليف موظفين
استهالك (إيضاح )14
انخفاض قيمة مدينين ومخزون
مصروفات إدارية أخرى
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2019
دينار كويتي

3,473,239

3,381,267

457,602

2,006,596

2,491,151

3,153,327

3,000,225

7,721,779

ـــــــــــــــ
9,422,217

ـــــــــــــــ
16,262,969

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
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 .7مدينون ومدفوعات مقدم ًا
2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

مدينون تجاريون ،بالمجمل

13,827,386

25,890,451

ناقصا :خسائر االئتمان المتوقعة /مخصص انخفاض القيمة
ً

()908,450

()2,011,132

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

مدينون تجاريون ،بالصافي

12,918,936

23,879,319

إيرادات مستحقة
مدينون آخرون

807,335

1,285,494

1,690,734

4,229,026

ـــــــــــــــ
15,417,005

ـــــــــــــــ
29,393,839

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

تم قياس مخصصات انخفاض القيمة المقارنة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  39من خالل تطبيق نموذج الخسائر
المتكبدة في حين تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9في الســنة الحالية من خالل تطبيق نموذج الخســائر
المتوقعة.
من المتوقع استرداد األرصدة المدينة غير منخفضة القيمة بالكامل استنا ًدا إلى الخبرات السابقة .ليس من سياسة
المجموعة الحصول على ضمان على األرصدة التجارية المدينة.

 .8الضرائب
2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية

99,640

42,755

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

26,207

107,895

ـــــــــــــــ
125,847
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
150,650
ـــــــــــــــ
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 .9ربحية السهم األساسية والمخففة
تحتســب ربحية السهم األساســية والمخففة بقسمة ربح السنة على المتوســط المرجح لعدد األسهم القائمة
خالل السنة بعد التعديل بأسهم الخزينة كما يلي:
2018
دينار كويتي

ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم

5,455,866
ـــــــــــــــ

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم

2019
دينار كويتي
10,549,006
ـــــــــــــــ

سهم

سهم

534,822,750

534,822,750

()19,712,193

()15,319,372

ـــــــــــــــ
515,110,557

ـــــــــــــــ
519,503,378

ـــــــــــــــ
 10.59فلس

ـــــــــــــــ
 20.31فلس

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

حيث إنه ليس هناك أدوات قائمة مخففة ،فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.

 .10المخزون
2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

3,062,733

2,308,587

-

962,104

31,051

31,051

بضاعة جاهزة

1,776,255

2,640,847

بضاعة في الطريق

868,669

275,593

ـــــــــــــــ
5,738,708

ـــــــــــــــ
6,218,182

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

مواد خام
قطع غيار
أعمال قيد التنفيذ
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 .11موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
2019
دينار كويتي

2018
دينار كويتي

استثمارات مسعرة
استثمارات غير مسعرة

-

14,955,565

133,590,313

8,263,570

ـــــــــــــــ
133,590,313
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
23,219,135
ـــــــــــــــ

 .12موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
2018
دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
(المعيار الدولي للتقارير المالية :)9
 استثمارات في اسهم غير مسعرة – ايكويت استثمارات في اسهم غير مسعرة – تي كي او سي -استثمارات في اسهم غير مسعرة – أخرى

2019
دينار كويتي

-

173,429,398

-

131,822,654

-

14,140,023

موجودات مالية متاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي )39
استثمارات في أسهم مسعرة

2,277,137

-

استثمارات في أسهم غير مسعرة  -إيكويت

172,959,075

-

استثمارات في أسهم غير مسعرة  -أخرى

23,625,377

-

ـــــــــــــــ
198,861,589
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
319,392,075
ـــــــــــــــ

تــم تقديــر القيمــة العادلة لحصــة الملكية بنســبة  % 9فــي شــركة إيكويــت للبتروكيماويــات ش.م.ك( .مقفلة)
("إيكويت") وشــركة الكويت لالولفينات ش.م.ك( .مقفلة) باســتخدام طريقة المتوســط المرجح ألربعة من نماذج
التقييم :نموذج خصم توزيعات االرباح ونموذج التدفقات النقدية الحرة وطريقة مضاعف السعر إلى الربحية وطريقة
مضاعف الربحية قبل الفوائد والضرائب واالســتهالك واإلطفاء .إن التقييم يتطلب من االدارة وضع افتراضات معينة
حــول مدخالت النمــاذج بما في ذلــك التدفقات النقدية المتوقعة وســعر الخصــم ومخاطر االئتمــان والتقلبات .ان
احتماالت تحقق التقديرات المختلفة يتم تقييمها بصورة معقولة وتســتخدم في تقدير االدارة للقيمة العادلة لهذا
االستثمار في األسهم غير المسعرة.

79

التقرير السنوي | 2019

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة |  30أبريل 2019

 .12موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
( تتمة )
نتيجــة لهــذا اإلجراء ،تم قيد ربــح غير محقق بمبلــغ  470,323دينار كويتــي ( 19,833,779 :2018دينــار كويتي( من
شــركة ايكويت ،وحســائر غير محققة بمبلــغ  1,767,659دينار كويتي في اإليرادات الشــاملة األخــرى .في  ،2018تم
تسجيل ربح غير محقق بمبلغ  8,765,312دينار كويتي في بيان الدخل المجمع.
تم تصنيف االســتثمار في شركة إيكويت وشركة الكويت لالولفينات كبند مغطى في عالقة قيمة عادلة بالمبالغ
المقترضة من البنوك كقروض محددة األجل وودائني تمويل اسالمي (إيضاحي  16و.)17
فــي  30ابريــل  ،2018تضمنــت الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع اســتثمارات فــي أســهم غير مســعرة بمبلغ
 21,664,872دينــار كويتي المدرجة بالتكلفة ناقصا انخفض القيمة نتيجة لعدم توافر قياس موثوق فيه لقيمتها
العادلة.
فــي  30ابريــل  ،2018اجــرت اإلدارة مراجعــة تفصيلية للموجودات الماليــة المتاحة للبيع لتقييم مــا إذا وجد أي دليل
موضوعــي علــى ان هذه االســتثمارات قد تعرضــت النخفاض القيمــة .ونتيجة لذلك ،ســجلت المجموعة خســائر
انخفاض القيمة بمبلغ  11,098,252دينار كويتي خالل السنة المنتهية بذلك التاريخ.
إن بعض الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المدرجة بالدوالر األمريكي
بقيمــة دفترية بمبلــغ  2,216,714دينار كويتي ( :2018موجــودات مالية متاحة للبيع بمبلــغ  424,265دينار كويتي)
تــم تصنيفها علــى أنها بنود مغطاة في عالقات تحــوط القيمة العادلة مع المبالــغ المقترضة من البنوك كقروض
محددة األجل والدائنين بموجب تمويل اسالمي (إيضاحي  16و.)17
تم عرض افصاحات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة واساس التقييم في االيضاح رقم .28
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 .13استثمار في شركات زميلة
ش.م.ك(.مقفلة) (الدرة) 6

شركة الدرة للخدمات البترولية

(السكب) 5

شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع.

شركة سما التعليمية ش.م.ك( .مقفلة) 4

شركة إياس للتعليم األكاديمي والتقني
ش.م.ك(.مقفلة) 3

شركة نفائس القابضة ش.م.ك.ع"( .نفائس")

شركة البرج للمختبرات الطبية المحدودة
("البرج")

شركة صناعات العزل العربية ("عوازل")

القابضة ش.م.ك.ع"( ).وربة كابيتال") 2

شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع.
(سابقا :شركة صناعات بوبيان الدولية

ش.م.ك.ع"( .الكوت") 1

شركة الكوت للمشاريع الصناعية

دولة الكويت

دولة الكويت

دولة الكويت

دولة الكويت

دولة الكويت

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

دولة الكويت

دولة الكويت

بلد التأسيس

112,617,468
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

-

24,239,831

28,749,940

10,268,319

14,379,353

10,725,706

954,000

23,300,319

2018

7,062,740
ـــــــــــــــ
58,015,630
ـــــــــــــــ

7,255,328

25,250,778

-

9,551,469

3,407,595

4,109,840

1,377,880

-

2019

القيمة الدفترية

-

22.17%

41.69%

55.44%

21.12%

24%

20.80%

29.16%

54.14%

37.99%

-

41.69%

34.76%

21.12%

24%

20.80%

20.00%

46.46%

2018

2019

نسبة الملكية

خدمات البترول لقطاع النفط والغاز

الحديد الزهر والمعادن المتعلقة
به والصخر الحريري وصرف المياه
وتصنيع األدوات الصحية والمعدات
الكهربية المتعلقة بتصنيع الحديد
الزهر

خدمات تعليمية

خدمات تعليمية

االستثمار في الحصص في شركات
تعليمية وطبية بصورة رئيسية

العمل في المختبرات الطبية
والفحوصات البيئية والعلمية

تصنيع المنتجات العازلة للماء
والعازلة للحرارة

القيام باالستثمارات الصناعية

المشاركة في أنشطة التصنيع

النشاط الرئيسي
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 .13استثمار في شركات زميلة ( تتمة)
 1في  30أكتوبر  ،2018قامت المجموعة بشراء حصة ملكية بنسبة  % 7.24في شركة الكوت للمشاريع الصناعية
ش.م.ك .وشركاتـــها التابعـــة المحتفـــظ بهـــا سابقـــا كاستثمار في شركة زميلة بحصة ملكية فعليـــة بنسبـة
 % 46.46وبالتالي قامت بممارســة الســيطرة .واعتبارا من ذلك التاريخ تمارس المجموعة الســيطرة على شركة
الكوت وقامت بتجميعها (إيضاح .)3.1
 2خــال الســنة ،قامت المجموعة بشــراء حصة ملكية إضافية بنســبة  % 9.16في شــركة وربــة كابيتال القابضة
ش.م.ك .ع( .شــركة صناعات بوبيان القابضة ش.م.ك.ع ).لقاء مقابــل بمبلغ  423,880دينار كويتي ما أدى الى زيادة
حصة الملكية في الشركة الزميلة الى .% 29.16
 3فــي  28مايــو  ،2018قامت المجموعة بشــراء حصة ملكية بنســبة  % 20,684في شــركة ايــاس للتعليم العالي
والفني ش.م.ك( .مقفلة) ("اياس") التي كانت مســجلة كاســتثمار في شــركة زميلة بحصة ملكية فعلية بنســبة
 % 34.76ما أدى الى ممارســة الســيطرة .اعتبارا من تاريخ ممارســة الســيطرة ،قامت المجموعة بتجميع شالكة
أيام (إيضاح .)3.2
 4محتفظ بها من خالل شركة المجموعة التعليميمة القابضة ش.م.ك.ع.
 5خالل الســنة ،قامت المجموعة بشــراء حصة ملكية بنســبة  % 22.17في شركة الســكب الكويتية ش.م.ك.ع.
لقاء مقابل بمبلغ  7,255,328دينار كويتي.
 6محتفظ بها من خالل شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:

2018
دينار كويتي

كما في  1مايو
استبعاد شركات زميلة عند شراء حصة مسيطرة
إضافات
الناتج من دمج األعمال (إيضاح )3
حصة في النتائج
انخفاض القيمة *
تخفيض رأس المال
توزيعات أرباح مستلمة
تحويل عمالت أجنبية
حصة في الخسائر الشاملة األخرى
كما في  30أبريل

82

56,502,844

2019
دينار كويتي
112,617,468
()53,069,697
7,679,208
7,144,311
8,806,501
()21,067,511

16,798,098
51,390,675
8,833,107
()7,405,542
()6,787,143
()6,410,270
()282,958
()21,343
ـــــــــــــــ
112,617,468

ـــــــــــــــ
58,015,630

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

()4,179,808
85,158
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* خالل السنة ،قامت المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية الستثمارها في شركات زميلة لتحديد ما إذا قد تعرضت
الي انخفاض في القيمة .وبناءا على تقييمها ،ســجلت اإلدارة خســائر انخفاض في القيمــة بمبلغ  21,067,511دينار
كويتي ( 7,405,542 :2018دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع للسنة ،منها مبلغ  11,738,345دينار كويتي تتعلق
بشــركة البرج ،ومبلغ  6,556,596دينار كويتي تتعلق بشــركة عوازل ،ومبلغ  2,772,570دينار كويتي تتعلق بشــركة
نفائس .تم اجراء تقييم انخفاض القيمة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة ويشمل مدة  5سنوات.
يلخــص الجــدول التالي المعلومات المالية المتعلقة باالســتثمارات الجوهرية في الشــركات الزميلة .كما يتضمن
الجدول مطابقة للمعلومات المالية الموجزة بالقيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة الجوهرية.

2019

شركة سما
التعليمية
ش.م.ك( .مقفلة)

شركة نفائس
القابضة
ش.م.ك.ع.

دينار كويتي

دينار كويتي

الموجودات
المطلوبات

40,042,573
)(7,998,182
ـــــــــــــــ

61,483,252
)(16,267,484
ـــــــــــــــ

صافي الموجودات

32,044,391
41.69%
ـــــــــــــــ

45,215,768
21.12%
ـــــــــــــــ

حصة المجموعة في صافي الموجودات
تعديل توزيع سعر الشراء

13,359,307
11,891,471
ـــــــــــــــ

9,551,469
-    
ـــــــــــــــ

25,250,778
ـــــــــــــــ

9,551,469
ـــــــــــــــ

2019

شركة سما
التعليمية
ش.م.ك( .مقفلة)

شركة نفائس
القابضة
ش.م.ك.ع.

دينار كويتي

دينار كويتي

إيرادات

9,295,789
ـــــــــــــــ

45,803,009
ـــــــــــــــ

ربح السنة
حصة المجموعة في الربح

4,191,491
1,747,433
ـــــــــــــــ

9,731,587
2,055,720
ـــــــــــــــ

83

التقرير السنوي | 2019

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
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 .13استثمار في شركات زميلة ( تتمة)

2018

الموجودات
المطلوبات
صافي الموجودات

حصة المجموعة في صافي
الموجودات
الشهرة
أخرى

القيمة العادلة للشركات
الزميلة المسعرة لدى
المجموعة

إيرادات
ربح السنة
حصة المجموعة في الربح
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شركة سما
التعليمية
ش.م.ك.
(مقفلة)

شركة اياس
للتعليم األكاديمي
والتقني ش.م.م.
(مقفلة) ("اياس")

شركة نفائس
القابضة ش.م.ك.
(مقفلة)
("نفائس")

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

شركة الكوت
للمشاريع
الصناعية
ش.م.ك .ع.
"الكوت"
دينار كويتي

50,489,767

54,046,505

50,935,235

42,940,578

)(7,645,146

)(9,926,257

)(15,451,047

)(11,077,213

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

42,844,621

44,120,248

35,484,188

31,863,365

41.69%

42.03%

21.12%

46.46%

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

17,861,922

18,543,740

7,494,261

14,803,719

-    

4,488,395

2,774,058

6,013,392

)(183,841

-    

-    

2,483,208

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

17,678,081

23,032,135

10,268,319

23,300,319

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

-    

-    

-    

31,877,445

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

8,759,770

12,988,058

13,144,694

23,799,302

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

3,902,845

3,506,023

6,840,817

6,002,097

2,377,698

2,032,597

1,445,068

1,485,519

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
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 .14ممتلكات ومنشآت ومعدات
صافي القيمة الدفترية:
كما في  30أبريل 2019

كما في  30أبريل 2019

االستهالك المتراكم:
كما في  1مايو 2018
المحمل للسنة الحالية
المتعلق بالمستبعدات

كما في  30أبريل 2019

)3
المستبعدات
انخفاض القيمة
تحويل عمالت أجنبية

الناتج من دمج األعمال (إيضاح

التكلفة أو التقييم:
كما في  1مايو 2018
اإلضافات

ـــــــــــــــ

26,802,440

ـــــــــــــــ

4,829,553

ـــــــــــــــ

-    

1,046,771

3,782,782

ـــــــــــــــ

31,631,993

ـــــــــــــــ

12,289

)(928,307

-    

24,714,026

42,894

7,791,091

مباني
دينار كويتي

ـــــــــــــــ

10,676,360

ـــــــــــــــ

12,306,254

ـــــــــــــــ

)(124,764

1,672,233

10,758,785

ـــــــــــــــ

22,982,614

ـــــــــــــــ

12,030

)(185,270

)(139,034

8,921,852

224,517

14,148,519

آالت
ومعدات
دينار كويتي

ـــــــــــــــ

1,189,350

ـــــــــــــــ

1,488,090

ـــــــــــــــ

)(1,493

464,890

1,024,693

ـــــــــــــــ

2,677,440

ـــــــــــــــ

36,469

-    

)(1,493

613,121

33,029

1,996,314

أثاث ومعدات
مكتبية
دينار كويتي

ـــــــــــــــ

1,370,083

ـــــــــــــــ

506,119

ـــــــــــــــ

)(60,897

136,762

430,254

ـــــــــــــــ

1,876,202

ـــــــــــــــ

1,246

-    

)(67,467

1,370,024

-    

572,399

سيارات
دينار كويتي

ـــــــــــــــ

3,706,810

ـــــــــــــــ

13,668

ـــــــــــــــ

-    

-    

13,668

ـــــــــــــــ

3,720,478

3,934
ـــــــــــــــ

-    

)(22,626

2,161,986

1,060,938

516,246

ـــــــــــــــ

43,745,043

ـــــــــــــــ

19,143,684

ـــــــــــــــ

)(187,154

3,320,656

16,010,182

ـــــــــــــــ

62,888,727

ـــــــــــــــ

65,968

)(1,113,577

)(230,620

37,781,009

1,361,378

المجموع
دينار كويتي

25,024,569

أعمال
قيد التنفيذ
دينار كويتي
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 .14ممتلكات ومنشآت ومعدات ( تتمة)

تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكاليف المتكبدة إلنشاء مرافق جديدة لشركات تابعة.

اجــرت االدارة تقييم ًا للمنشــآت والمعدات لغرض تحديد ما إذا قد تعرضت هــذه الموجودات لالنخفاض في القيمة.
اســتنادا الى التقييمات التي تم اجراؤها ،ســجلت االدارة خســارة انخفاض في القيمة بمبلــغ  1,113,577دينار كويتي
( 5,672,695 :2018دينار كويتي) في بيان الدخل المجمع للسنة فيما يتعلق بهذه الموجودات.
صافي القيمة الدفترية:
كما في  30أبريل 2018

كما في  30أبريل 2018

االستهالك المتراكم:
كما في  1مايو 2017
المحمل للسنة الحالية
المتعلق بالمستبعدات

كما في  30أبريل 2018

التكلفة أو التقييم:
كما في  1مايو 2017
اإلضافات
الناتج من دمج االعمال
المستبعدات
انخفاض القيمة
تحويل عمالت أجنبية

ـــــــــــــــ

-    

ـــــــــــــــ

-   

ـــــــــــــــ

-    

-    

-    

-    

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(1,278

)(1,098,987

-    

1,100,265

-   

-    

دينار كويتي

أرض مستأجرة

ـــــــــــــــ

4,008,309

ـــــــــــــــ

3,782,782

ـــــــــــــــ

-    

331,243

3,451,539

ـــــــــــــــ

7,791,091

ـــــــــــــــ

)(66,914

-    

)(2,211,289

1,427,537

136,517

8,505,240

دينار كويتي

مباني

-    

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

3,389,734

ـــــــــــــــ

10,758,785

-    

782,932

9,975,853

ـــــــــــــــ

14,148,519

ـــــــــــــــ

)(128,185

)(2,213,994

-   

156,479

16,334,219

دينار كويتي

ومعدات

آالت

ـــــــــــــــ

971,621

ـــــــــــــــ

1,024,693

ـــــــــــــــ

-   

197,617

827,076

ـــــــــــــــ

1,996,314

ـــــــــــــــ

)(9,176

)(144,204

-    

328,044

176,686

1,644,964

دينار كويتي

مكتبية

أثاث ومعدات

ـــــــــــــــ

142,145

ـــــــــــــــ

430,254

ـــــــــــــــ

)(3,573

82,628

351,199

ـــــــــــــــ

572,399

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

502,578

ـــــــــــــــ

13,668

ـــــــــــــــ

-    

-    

13,668

516,246

ـــــــــــــــ

9,014,387

ـــــــــــــــ

16,010,182

ـــــــــــــــ

)(3,573

1,394,420

14,619,335

ـــــــــــــــ

)(4,045

)(4,221

ـــــــــــــــ

)(1,717

)(211,315

)(22,224

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

-   

)(13,917

)(5,672,695

25,024,569

)(8,307

1,603

160,001

3,017,450

39,237

207,121

716,040

548,132

164,758

دينار كويتي

دينار كويتي

27,197,313

دينار كويتي

سيارات

قيد التنفيذ

المجموع

أعمال رأسمالية
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تم توزيع االستهالك على تكلفة البضاعة المباعة والمصروفات العمومية واإلدارية كما يلي:
2018
دينار كويتي

تكلفة البضاعة المباعة
المصروفات العمومية واإلدارية (ايضاح )6

2019
دينار كويتي

936,818

1,314,060

457,602
ـــــــــــــــ

2,006,596
ـــــــــــــــ

1,394,420
ـــــــــــــــ

3,320,656
ـــــــــــــــ

 .15موجودات غير ملموسة
شهرة
دينار كويتي
التكلفة:
الناتج من دمج االعمال
انخفاض القيمة *
كما في  30أبريل 2019

اإلطفاء المتراكم:
المحمل للسنة
كما في  30أبريل 2019

صافي القيمة الدفترية:
كما في  30أبريل 2019

عالمة تجارية
دينار كويتي

عالقات الطالب
دينار كويتي

المجموع
دينار كويتي

39,241,543

7,167,050

1,550,480

47,959,073

)(23,644,939
ـــــــــــــــ

-    
ـــــــــــــــ

-    
ـــــــــــــــ

)(23,644,939
ـــــــــــــــ

15,596,604
ـــــــــــــــ

7,167,050
ـــــــــــــــ

1,550,480
ـــــــــــــــ

24,314,134
ـــــــــــــــ

-    
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

310,096
ـــــــــــــــ

310,096
ـــــــــــــــ

-   
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

310,096
ـــــــــــــــ

310,096
ـــــــــــــــ

15,596,604
ـــــــــــــــ

7,167,050
ـــــــــــــــ

1,240,384
ـــــــــــــــ

24,004,038
ـــــــــــــــ

* تم تعديل نســبة انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة المسجلة لحيازة شركة الكوت مقابل ربح التقييم العادل
للحصة المملوكة من قبل في شركة الكوت (إيضاح .)3.1
قامــت المجموعــة بإجراء اختبار انخفــاض القيمة كما فــي  30أبريل  .2019تــم تحديد المبلغ الممكن اســترداده
لوحدة انتاج النقد استنادا إلى القيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام أيهما أعلى .تستند
القيمــة اثناء االســتخدام إلى تقديرات التدفقــات النقدية المعتمدة من اإلدارة والتي تغطي فترة خمس ســنوات .إن
معدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقدية لشركة اياس هو بنسبة  )11.01% :2018( % 16.7ولشركة
الكوت بنســبة  % 12.11على مدار فترة خمس ســنوات .يتم اســتقراء التدفقات النقدية فيما بعد فترة الخمس
سنوات باستخدام معدل نمو متوقع بنسبة  )2% :2018( % 3.5سنويا.
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 .15موجودات غير ملموسة ( تتمة)
تتأثر عملية احتساب القيمة أثناء االستخدام باالفتراضات التالية:
• معدالت الخصم؛
• معدالت النمو المتوقعة المستخدمة في استقراء التدفقات النقدية فيما يتجاوز فترة الموازنة؛
• معدالت التضخم المحلية؛
معدالت الخصم
تعكــس معــدالت الخصم تقديــر اإلدارة للعائد على رأس المال المســتخدم والمطلوب في كل نشــاط .إن هذا هو
المعيار الذي تســتخدمه اإلدارة في تقييم األداء التشــغيلي وتقييم عروض االســتثمار المســتقبلية .يتم احتساب
معدالت الخصم باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
معدالت النمو المتوقعة المستخدمة في استقراء التدفقات النقدية فيما يتجاوز فترة الموازنة.
تعتبــر االفتراضــات ذات الصلة مهمة نظرًا ألنه باإلضافة إلى اســتخدام بيانات القطاع لمعــدالت النمو ،تقوم اإلدارة
بتقييم مدى تغير المركز النسبي لوحدة إنتاج النقد لقاء منافسيها على مدار فترة التوقع.
نتيجــة للتحليــل أعاله ،قامت المجموعة يتســجيل انخفــاض في القيمة بمبلــغ  11,175,233دينــار كويتي مقابل
شــركة اياس المســجلة من قبل المجموعة خالل الســنة المنتهية في  30ابريــل  5,144,748 :2018( 2019دينار
كويتي مقابل شــركة منى نور للصناعــة والتجارة ذ.م.م .ومبلغ  4,663,086دينار كويتي مقابل شــركة المجموعة
التعليميــة) بناء على التقييم أعاله .وبناءا عليه ،يتعلق رصيد الشــهرة كما فــي  30ابريل  2019بمبلغ 15,596,604
دينار كويتي بالشهرة عند حيازة شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
الحساسية للتغيرات في االفتراضات
فيمــا يتعلــق بتقدير القيمة أثناء االســتخدام لوحــدات إنتاج النقد ،فــإن اإلدارة ترى أنه ال يوجد تغيــر محتمل بصورة
معقولــة فــي أي من االفتراضات األساســية أعاله يمكن أن يــؤدي إلى أن تتجــاوز القيمة الدفترية لوحــدة إنتاج النقد
قيمتها الممكن استردادها بصورة مادية.
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 .16قروض محددة األجل
2018
دينار كويتي

عملة أجنبية
دوالر أمريكي
أخرى
عملة محلية

2019
دينار كويتي

32,411,200

12,470,150

11,109,857

10,854,659

16,000,000
ـــــــــــــــ

37,446,060
ـــــــــــــــ

59,521,057
ـــــــــــــــ

60,770,869
ـــــــــــــــ

إن القروض محددة األجل غير مكفولة بضمان وتحمل فائدة بمعدالت تجارية.

 .17دائنون بموجب تمويل إسالمي
إن أرصدة الدائنين بموجب التمويل اإلســامي تمثل اتفاقية المرابحة والتورق واإلجارة المبرمة مع البنوك المحلية
وتدرج بالمبلغ األساسي بالصافي بعد الربح المؤجل.

2019

مرابحة:
مجمل المبلغ
ناقصا :ربح مؤجل

تورق:
مجمل المبلغ
ناقصا :ربح مؤجل

إجارة:
مجمل المبلغ
ناقصا :ربح مؤجل

عملة أجنبية
دينار كويتي

عملة محلية
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

9,009,672

52,140,345

61,150,017

)(37,247
ـــــــــــــــ

)(192,966
ـــــــــــــــ

)(230,213
ـــــــــــــــ

8,972,425
ـــــــــــــــ

51,947,379
ـــــــــــــــ

60,919,804
ـــــــــــــــ

24,249,475

33,995,608

58,245,083

)(246,769
ـــــــــــــــ

)(274,515
ـــــــــــــــ

)(521,284
ـــــــــــــــ

24,002,706
ـــــــــــــــ

33,721,093
ـــــــــــــــ

57,723,799
ـــــــــــــــ

4,040,329

4,040,329

ـــــــــــــــ

)(40,329
ـــــــــــــــ

)(40,329
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

4,000,000
ـــــــــــــــ

4,000,000
ـــــــــــــــ

32,975,131
ـــــــــــــــ

89,668,472
ـــــــــــــــ

122,643,603
ـــــــــــــــ
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 .17دائنون بموجب تمويل إسالمي ( تتمة)
2018

مرابحة:
مجمل المبلغ
ناقصا :ربح مؤجل

تورق:
مجمل المبلغ
ناقصا :ربح مؤجل

إجارة:
مجمل المبلغ
ناقصا :ربح مؤجل

عملة أجنبية
دينار كويتي

عملة محلية
دينار كويتي

اإلجمالي
دينار كويتي

4,490,195
)(15,795
ـــــــــــــــ

36,061,868
)(148,251
ـــــــــــــــ

40,552,063
)(164,046
ـــــــــــــــ

4,474,400
ـــــــــــــــ

35,913,617
ـــــــــــــــ

40,388,017
ـــــــــــــــ

27,560,573
)(133,654
ـــــــــــــــ

27,213,005
)(101,836
ـــــــــــــــ

54,773,578
)(235,490
ـــــــــــــــ

27,426,919
ـــــــــــــــ

27,111,169
ـــــــــــــــ

54,538,088
ـــــــــــــــ

-    
-    
ـــــــــــــــ

21,707,654
)(125,855
ـــــــــــــــ

21,707,654
)(125,855
ـــــــــــــــ

-    
ـــــــــــــــ

21,581,799
ـــــــــــــــ

21,581,799
ـــــــــــــــ

31,901,319
ـــــــــــــــ

84,606,585
ـــــــــــــــ

116,507,904
ـــــــــــــــ

إن متوسط معدل الربح المتعلق بدائني المرابحة والتورق واإلجارة هو بمعدالت تجارية.
تم تصنيف القروض بالعملة األجنبية بالدوالر االمريكي (إيضاح  16و  )17كأدوات تحوط للقيمة العادلة إلدارة مخاطر
التقلبات في أســعار صرف العمالت االجنبية لبعض الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى (إيضاح .)12
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 .18دائنون ومصروفات مستحقة

دائنون
توزيعات أرباح مستحقة
مصروفات مستحقة على تسهيالت ائتمانية
مخصص ضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة
دائنون آخرون

2018

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

12,060,682

18,871,011

3,629,558

3,957,051

444,844

764,662

212,295

272,739

75,000

75,000

4,407,319
ـــــــــــــــ

15,778,368
ـــــــــــــــ

20,829,698
ـــــــــــــــ

39,718,831
ـــــــــــــــ

 .19رأس المال وتوزيعات األرباح
رأس المال
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من  534,822,750ســهم (2018 534,822,750 :سهم) بقيمة
 100فلــس للســهم (2018 100 :فلــس للســهم) .يتضمن ذلك عــدد  400,000,000ســهم (2018400,000,000 :
ســهم) ،وهــو مدفــوع بالكامل نقــدا ً بينما تــم إصــدار عــدد  134,822,750ســهم (2018 134,822,750 :ســهم)
كأسهم منحة.
توزيعات األرباح
اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة األم توزيعــات أرباح نقديــة بقيمة  50فلس لكل ســهم ( 45 :2018فلس للســهم)
علــى األســهم القائمــة (باســتثناء أســهم الخزينــة) بمبلــغ  26,135,618دينــار كويتــي ( 23,207,602 :2018دينار
كويتي) للســنة المنتهية في  30أبريل  .2019وبعد موافقة الجمعية العمومية الســنوية للمســاهمين ،تســتحق
توزيعات األرباح إلى المســاهمين المقيدين في ســجالت الشــركة األم كما في تاريخ الجمعية العمومية الســنوية
للمساهمين 19- .رأس المال وتوزيعات األرباح (تتمة)
في  6يونيو  ،2018قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة األم باعتماد البيانات المالية
المجمعة للسنة المنتهية في  30ابريل  ،2018والموافقة على اصدار توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  45فلس للسهم
( 30ابريل  40 :2017فلس للســهم) وذلك لألســهم القائمة (باستثناء أســهم الخزينة) بمبلغ  23,366,012دينار
كويتي للسنة المنتهية في  30ابريل  30( 2018ابريل  20,606,759 :2017دينار كويتي).
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 .20أسهم خزينة
2018

عدد أسهم الخزينة

2019

19,098,257
ـــــــــــــــ

12,110,387
ـــــــــــــــ

3.57%
ـــــــــــــــ

2.26%
ـــــــــــــــ

تكلفة أسهم الخزينة بالدينار الكويتي

9,769,966
ـــــــــــــــ

7,451,647
ـــــــــــــــ

القيمة السوقية بالدينار الكويتي

16,023,438
ـــــــــــــــ

11,141,557
ـــــــــــــــ

نسبة األسهم المصدرة

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

 .21االحتياطي اإلجباري
وفق ًا لقانون الشــركات وعقد التأسيس والنظام األساســي للشركة األم ،يقتطع سنويا نسبة ال تقل عن  % 10بحد
أدنى من ربح الســنة الخاص بمساهمي الشــركة األم (قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة) إلى االحتياطي
االجباري .يجوز للجمعية العمومية السنويـــة للشركـة األم وقـف هـذا االقتطـاع إذا زاد رصيد االحتياطـي عـن نسبـة
 % 50من رأس المال المصدر.
وال يجــوز اســتخدام االحتياطي إال في تحوط الخســائر او توزيع أرباح بنســبة ال تزيد عن  % 5مــن رأس المال المدفوع
في الســنوات التي ال يســمح فيها الربح بدفع هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع .ويتم رد أي
مبالغ مخصومة من االحتياطي عندما تســمح األرباح في الســنوات التالية بذلك ،ما لم يتجاوز االحتياطي  % 50من
رأس المال المصدر .بالنســبة للســنة الحالية ،لم يتم إجراء أي تحويل حيث إن االحتياطي اإلجباري بلغ نســبة % 50
من رأس المال المدفوع.

 .22االحتياطي االختياري
وفق ًا لقانون الشــركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشــركة األم ،يقتطع سنوي ًا نسبة  % 10من ربح السنة
الخاص بمســاهمي الشــركة األم قبل حصة مؤسســة الكويــت للتقدم العلمــي وضريبة دعم العمالــة الوطنية
والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بحد أقصى إلــى االحتياطــي االختياري .يجوز وقــف هذا االقتطــاع بناء على
قرار الجمعية العمومية الســنوية للشــركة األم بموجــب توصية من مجلس االدارة .ال توجد قيــود على توزيع هذا
بناء على توصية من مجلس اإلدارة.
االحتياطي االختياري .بالنسبة للسنة الحالية ،لم يتم إجراء مثل هذا التحويل ً
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 .23شركة تابعة جوهرية مملوكة جزئي ًا
فيما يلي معلومات مالية عن الشركة التابعة التي لديها حصص غير مسيطرة جوهرية:
نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:
اإلسم

بلد التأسيس

شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
شركة اياس للتعليم العالي والفني ش.م.ك( .مقفلة)
شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.

2018

2019

دولة الكويت

17.3%

17.01%

دولة الكويت

*-

44.56%

دولة الكويت

*-

45.86%

* تم المحاسبة عن هذه الشركات التابعة سابقا كاستثمار في شركات زميلة.
الرصيد المتراكم للحصص الجوهرية غير المسيطرة:
اإلسم

2018

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.

7,216,198

11,762,109

شركة اياس للتعليم العالي والفني ش.م.ك( .مقفلة)
شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.

-

14,595,782

ـــــــــــــــ

12,925,738
ـــــــــــــــ

7,216,198
ـــــــــــــــ

39,283,629
ـــــــــــــــ

الربح (الخسارة) الموزع على الحصة الجوهرية غير المسيطرة:
اإلسم

شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
شركة اياس للتعليم العالي والفني ش.م.ك( .مقفلة)
شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.

2018

2019

KD

KD

)(933,978
-

1,081,172
2,010,228

ـــــــــــــــ

1,447,888
ـــــــــــــــ

)(933,978
ـــــــــــــــ

4,539,288
ـــــــــــــــ

فيما يلي معلومات مالية موجزة عن هذه الشركة التابعة .تستند هذه المعلومات إلى المبالغ ما قبل االستبعادات
ما بين الشركات.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة |  30أبريل 2019

 .23شركة تابعة جوهرية مملوكة جزئي ًا ( تتمة)
ملخص بيان الدخل:
اياس
المجموعة
التعليمية
السنة المنتهية
في  28فبراير

من تاريخ الحيازة
الى  28فبراير

من تاريخ الحيازة
الى  31مارس

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

2019

رسوم دراسية
بيع بضاعة
إيرادات أخرى
حصة في نتائج شركات زميلة
صافي اإليرادات الناتجة من موجودات مالية
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او
الخسائر
تكاليف دراسية
تكلفة بضاعة مباعة
مصروفات عمومية وإدارية
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة

الكوت

2019

2019

5,705,136

17,532,229

59,145

-

14,403,188

319,804

797,451

124,163

6,225,384

-

51,134

)(4,214,744

)(9,144,157

398,624

-    

)(9,516,363

)(44,165
)(1,192,496

)(4,485,251

)(2,303,829

)(322,550
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

إجمالي ربح السنة /الفترة

6,535,514
ـــــــــــــــ

4,700,272
ـــــــــــــــ

3,156,917
ـــــــــــــــ

الخاص بالحصص غير المسيطرة

1,081,172

2,010,228

1,447,888
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة |  30أبريل 2019

ملخص بيان الدخل( :تتمة)

المجموعة التعليمية
من تاريخ الحيازة الى  28فبراير
2018

دينار كويتي

رسوم دراسية
بيع بضاعة
إيرادات أخرى
حصة في نتائج شركات زميلة
تكاليف دراسية
تكلفة بضاعة مباعة
مصروفات عمومية وإدارية
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات

4,423,355
192,615
106,204
4,410,293
)(3,358,247
)(118,691
)(946,235
)(4,663,086
)(2,959,746
ـــــــــــــــ

إجمالي خسارة الفترة المنتهية في  28فبراير 2019

)(2,913,538
ـــــــــــــــ

الخاص بالحصص غير المسيطرة
توزيعات األرباح المدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

)(933,978
-

ملخص بيان المركز المالي كما في:

إجمالي حقوق الملكية
الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

 31مارس

المجموعة
التعليمية
 28فبراير

 28فبرايـر

2019
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

7,523,294
4,327,867
78,255
34,900,081

30,291,104
7,673,775
84,863
431,411

733,241
10,188,133
2,722,798
7,062,740

10,750
)(7,681,566
ـــــــــــــــ

13,068,068
)(10,528,105
ـــــــــــــــ

1,438,285
15,145,115
)(9,496,630
ـــــــــــــــ

39,158,681
ـــــــــــــــ

41,021,116
ـــــــــــــــ

27,793,682
ـــــــــــــــ

2019
دينار كويتي

النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدما
مخزون
استثمار في شركات زميلة
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او الخسائر
ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
دائنون ومصروفات مستحقة

اياس

الكوت

27,396,572
11,762,109

26,425,334
14,595,782

14,867,944
12,925,738
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة |  30أبريل 2019

 .23شركة تابعة جوهرية مملوكة جزئي ًا ( تتمة)
ملخص بيان المركز المالي كما في( :تتمة)
المجموعة التعليمية
 28فبراير 2018
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدما
مخزون
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
دائنون ومصروفات مستحقة

دينار كويتي
5,887,372
5,964,672
266,876
31,873,168
217,206
)(7,405,417
ـــــــــــــــ

إجمالي حقوق الملكية

36,803,877
ـــــــــــــــ

الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

29,587,679
7,216,198

ملخص معلومات حول التدفقات النقدية:
اياس

الكوت

المجموعة
التعليمية
السنة المنتهية
في  28فبراير 2019

من تاريخ الحيازة
الى  28فبراير
2019

من تاريخ الحيازة
الى
 31مارس 2019

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

تشغيلية
استثمار
تمويلية

551,577
3,673,378
)(179,105
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

4,045,850
ـــــــــــــــ

1,676,762
ـــــــــــــــ

2,168,576
)(491,814

2,445,072
)(5,860,212
4,490,009
ـــــــــــــــ
1,074,869
ـــــــــــــــ

المجموعة التعليمية
من تاريخ الحيازة الى  28فبراير 2018
دينار كويتي

تشغيلية
استثمار
تمويلية

3,450,294
2,883,852
)(3,733,684
ـــــــــــــــ

صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

2,600,462
ـــــــــــــــ
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة |  30أبريل 2019

 .24تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يلخص الجدول التالي قائمة اســتحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة .إن قائمة استحقاق النقد والنقد المعادل
والقروض محددة األجل والدائنين بموجب التمويل اإلسالمي في نهاية السنة تستند إلى ترتيبات السداد التعاقدية.
يتم تحديد قائمة اســتحقاق الموجودات والمطلوبات المتبقية اســتنادا ً إلى تقدير اإلدارة لســيولة تلك الموجودات
المالية .تقوم اإلدارة بمراقبة قائمة االستحقاقات للتأكد من توفر السيولة الكافية.
إن قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات هي كما يلي:
2019

الموجودات

خالل
 3أشهر

من  3إلى
 12شهرا ً

من سنة إلى
 5سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

36,834,361

5,219,462

-

-

42,053,823

7,348,461
1,554,546

مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر

22,045,378
4,663,636

-

-

29,393,839
6,218,182

23,219,135

-

-

23,219,135

موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
استثمار في شركات زميلة

النقد والنقد المعادل

-

ممتلكات ومنشآت ومعدات -
موجودات غير ملموسة
ـــــــــــــــ

إجمالي الموجودات

المطلوبات
قروض محددة األجل
دائنون بموجب تمويل
إسالمي
دائنون ومصروفات
مستحقة
إجمالي المطلوبات
صافي فجوة السيولة

45,737,368
ـــــــــــــــ

-

-

319,392,075
58,015,630

319,392,075
58,015,630

ـــــــــــــــ

ـــــــــ

43,745,043
24,004,038
ـــــــــــــــ

43,745,043
24,004,038
ـــــــــــــــ

55,147,611
ـــــــــــــــ

ـــــــــ

445,156,786
ـــــــــــــــ

546,041,765
ـــــــــــــــ

خالل
 3أشهر

من  3إلى
 12شهرا ً

من سنة إلى
 5سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1,987,616

29,350,598

29,432,655

12,155,011

4,104,543

106,384,049

8,940,443

21,617,572

9,160,816

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

23,083,070
ـــــــــــــــ

55,072,713
ـــــــــــــــ

144,977,520
ـــــــــــــــ

22,654,298
ـــــــــــــــ

74,898
ـــــــــــــــ

)445,156,786 (144,977,520
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

60,770,869
122,643,603
39,718,831
ـــــــــــــــ
223,133,303
ـــــــــــــــ
322,908,462
ـــــــــــــــ
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 .24تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات ( تتمة)
2018

الموجودات

خالل
 3أشهر

من  3إلى
 12شهرا ً

من سنة إلى
 5سنوات

أكثر من
 5سنوات

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

النقد والنقد المعادل

17,190,399

880,000

-

-

18,070,399

مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
موجودات مالية متاحة للبيع
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومنشآت ومعدات

3,272,232
5,738,708

12,144,773

-

-

15,417,005
5,738,708

ـــــــــــــــ

- 133,590,313
23,625,377
2,277,137
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

133,590,313
198,861,589 172,959,075
112,617,468 112,617,468
9,014,387
9,014,387
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

26,201,339
ـــــــــــــــ

23,625,377 148,892,223
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

493,309,869 294,590,930
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

371,183
7,889,200
7,878,834
ـــــــــــــــ

10,121,550
23,337,074
12,195,464
ـــــــــــــــ

49,028,324
85,281,630
755,400
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

59,521,057
116,507,904
20,829,698
ـــــــــــــــ

إجمالي المطلوبات

16,139,217
ـــــــــــــــ

45,654,088
ـــــــــــــــ

- 135,065,354
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

196,858,659
ـــــــــــــــ

صافي فجوة السيولة

10,062,122
ـــــــــــــــ

296,451,210 294,590,930 (111,439,977) 103,238,135
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ

إجمالي الموجودات
المطلوبات
قروض محددة األجل
دائنون بموجب تمويل إسالمي
دائنون ومصروفات مستحقة

 .25معلومات القطاعات
تقــوم المجموعة بمراقبة النتائج التشــغيلية للقطاعات الخاصة بها بصورة منفصلة بغرض اتخاذ قرارات بشــأن
توزيع الموارد وتقييم األداء.
ألغــراض اإلدارة ،تنتظــم أنشــطة المجموعة فــي قطاعين رئيســيين لألعمال .ليــس لدى المجموعــة معامالت
جوهرية فيما بين القطاعين .فيما يلي األنشطة والخدمات الرئيسية ضمن هذين القطاعين:
الطاقة والبتروكيماويات :تتألف حصص االستثمار المباشر في هذا القطاع من المواد الرئيسية (ايكويت -الكويتية
لألولفنيات -بانا غاز -وشركات أخرى) وأنشطة التصنيع للشركات التابعة :شركة منى نور للصناعة والتجارة ذ.م.م،.
عمان ،وشــركة منى نــور ذ.م.م( .صاللة) وشــركة الجبيل المتكاملة للتغليف المحدودة (شــركة ذات مســؤولية
محدودة)  -المملكة العربية الســعودية ،وشــركة منى نور للصناعات البالســتيكية ذ.م.م ،.عمان وشــركة بوبيان
للصناعات البالستيكية ش.م.ك( .مقفلة) وشركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك"( .الكوت").
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خدمات :الرسوم واإليرادات الدراسية الناتجة من تقديم الخدمات التعليمية والطبية.
أخرى :االستثمار المباشر ومن خالل محافظ في الشحن والخدمات والتمويل ...وغيرها

السنة المنتهية في
 30أبريل 2019
اإليرادات
إيرادات توزيعات أرباح
حصة في نتائج شركات زميلة
بيع بضاعة
رسوم دراسية

قطاع الطاقة
والصناعات
البتروكيمياوية

خدمات

أخرى

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

44,415,596

-

1,663,259

7,143,242

452,191

44,867,787
8,806,501
31,523,135

31,523,135
ـــــــــــــــ

23,237,365
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

23,237,365
ـــــــــــــــ

إيرادات القطاع

77,601,990
ـــــــــــــــ

30,380,607
ـــــــــــــــ

452,191
ـــــــــــــــ

108,434,788
ـــــــــــــــ

ربح القطاع

31,088,597
ـــــــــــــــ

)(15,790,422
ـــــــــــــــ

)(209,881
ـــــــــــــــ

15,088,294
ـــــــــــــــ

موجودات القطاع

411,731,424
ـــــــــــــــ

98,389,468
ـــــــــــــــ

35,920,873
ـــــــــــــــ

546,041,765
ـــــــــــــــ

مطلوبات القطاع

121,534,420
ـــــــــــــــ

98,670,177
ـــــــــــــــ

2,928,706
ـــــــــــــــ

223,133,303
ـــــــــــــــ

)(6,980,621

)(1,176,980

)(8,157,601

)(6,556,596

)(14,510,915

)(21,067,511

معلومات أخرى:
تكاليف تمويل
انخفاض قيمة شركات زميلة
انخفاض قيمة ممتلكات
ومنشآت ومعدات
انخفاض قيمة موجودات غير
ملموسة
استثمار في شركة زميلة

)(1,113,577

)(1,113,577
-

)(11,175,233

21,835,503

34,802,247

)(11,175,233
1,377,880

58,015,630
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 .25معلومات القطاعات ( تتمة)

السنة المنتهية في  30أبريل 2018
اإليرادات
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات استثمار
حصة في نتائج شركات زميلة
بيع بضاعة
رسوم دراسية

قطاع الطاقة
والصناعات
البتروكيمياوية

خدمات

أخرى

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

30,343,574

-

414,191

30,757,765

8,765,312

-

18,471

8,783,783

1,946,681

6,886,426

-

8,833,107

23,681,206

192,615

-

23,873,821

ـــــــــــــــ

4,423,355
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

4,423,355
ـــــــــــــــ

إيرادات القطاع

64,736,773
ـــــــــــــــ

11,502,396
ـــــــــــــــ

432,662
ـــــــــــــــ

76,671,831
ـــــــــــــــ

ربح القطاع

19,164,660
ـــــــــــــــ

)(8,508,263
ـــــــــــــــ

)(6,134,509
ـــــــــــــــ

4,521,888
ـــــــــــــــ

موجودات القطاع

401,741,674
ـــــــــــــــ

85,594,532
ـــــــــــــــ

5,973,663
ـــــــــــــــ

493,309,869
ـــــــــــــــ

مطلوبات القطاع

109,279,953
ـــــــــــــــ

84,650,000
ـــــــــــــــ

2,928,706
ـــــــــــــــ

196,858,659
ـــــــــــــــ

)(4,632,679

)(1,176,089

-

)(5,808,768

-

-

)(11,098,252

)(11,098,252

)(5,469,542

)(1,600,000

)(336,000

)(7,405,542

)(2,712,949

)(2,959,746

-

)(5,672,695

)(5,144,748

)(4,663,086

-

)(9,807,834

10,725,706

100,937,762

954,000

112,617,468

معلومات أخرى:
تكاليف تمويل
خسارة انخفاض قيمة موجودات
مالية متاحة للبيع
انخفاض قيمة شركات زميلة
انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت
ومعدات
انخفاض قيمة موجودات غير
ملموسة
استثمار في شركة زميلة
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 .26افصاحات األطراف ذات العالقة
تمثــل هذه المعامــات تلك التي تمت مع أطراف ذات عالقة ،أي مع الشــركات الزميلة والمســاهمين الرئيســيين
وأعضــاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشــركات التي يســيطرون عليها أو يمارســون عليها
ســيطرة مشــتركة أو تأثيرا ً ملموس ًا .إن سياسات تسعير وشــروط المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة
الشركة األم.
فيما يلي المعامالت واألرصدة الجوهرية لدى أطراف ذات عالقة:
شركات خاضعة للسيطرة المشتركة
2019
KD

2018
KD

بيان المركز المالي المجمع:
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
دائنون ومصروفات مستحقة

667,183
7,148

بيان الدخل المجمع:
مبيعات
مشتريات
إيرادات أخرى

1,011,639
905,835
445,834

667,183
152

1,170,018
501,449
48,928

مكافآت موظفي اإلدارة العليا
إن مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل السنة كانت كما يلي:
2018
KD

مزايا قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2019
KD

659,878

874,575

24,062
ـــــــــــــــ

36,710
ـــــــــــــــ

683,940
ـــــــــــــــ

911,285
ـــــــــــــــ

تخضــع مكافــأة أعضاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ  90,000دينار كويتي للســنة المنتهية في  30أبريــل  2019لموافقة
الجمعية العمومية الســنوية لمســاهمي الشــركة األم .تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلــس اإلدارة بمبلغ 75,000
دينار كويتي للسنة المنتهية في  30أبريل  2018من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في اجتماعها
المنعقد في  6يونيو .2018
خالل الســنة الحالية ،قامت الشــركة األم بشراء حصص بنسبة  % 32.8في شــركة المجموعة التعليمية القابضة
من شركة زميلة وهي شركة نفائس القابضة ش.م.ك.ع .لقاء مقابل نقدي بمبلغ  24,162,132دينار كويتي.
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 .27أهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية
تمثل المخاطر جزءا ً رئيســي ًا من أنشــطة المجموعة لكن هذه المخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة
المســتمرة وفق ًا لحــدود المخاطر واألدوات الرقابية األخــرى .إن هذه الطريقة في إدارة المخاطــر ذات أهمية كبيرة
الســتمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة مســئولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق
بالمسئوليات المنوطة به داخل المجموعة.
تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على القروض محددة األجل والدائنين بموجب التمويل اإلسالمي
والدائنين والمصروفات المســتحقة .إن الغرض الرئيســي من هــذه المطلوبات المالية هو جمــع تمويل لعمليات
المجموعة .يوجد لدى المجموعة مدينون آخرون ونقد وودائع قصيرة األجل ناتجة مباشرة من عملياتها.
تمتلــك المجموعة أيض ًا موجــودات مالية مدرجة بالقيمــة العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى 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 ومخاطر أســعار االســهم .كمــا تتعرض المجموعة للمخاطر التشــغيلية .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 مجلــس إدارة المجموعــة هو المســئول النهائي عــن المنهج الشــامل إلدارة المخاطر واعتماد اســتراتيجيات
ومبادئ إدارة المخاطر.
تخفيف المخاطر
كجــزء مــن اإلدارة الشــاملة للمخاطر ،تســتخدم المجموعة أو قد تختار اســتخدام مشــتقات وأدوات أخرى إلدارة
االنكشــافات الناتجــة مــن التغيــرات في أســعار الفائــدة والعمالت األجنبيــة ومخاطــر االئتمان ومخاطر الســيولة
ومخاطر األسهم.
إن المخاطر الرئيســية التي تتعرض لهــا موجودات ومطلوبات المجموعة والطرق األساســية إلدارة تلك المخاطر
هي كما يلي:
مخاطر أسعار الفائدة
تنتج مخاطر أســعار الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أســعار الفائدة على األرباح المســتقبلية أو القيمة العادلة
لــأدوات المالية .تتعرض المجموعة لمخاطر أســعار الفائدة على موجوداتهــا ومطلوباتها التي تحمل فائدة (وهي
بصورة رئيســية النقد المعادل والقروض محددة األجل والدائنين بموجب التمويل اإلسالمي) .تتفاوض المجموعة
على أسعار الفائدة وتحصل على معدالت تجارية للقروض محددة األجل.
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إن حساســية بيــان الدخل المجمع للمجموعة للســنة تتمثل فــي تأثير التغيــرات المقدرة في أســعار الفائدة على
ربــح المجموعة قبــل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة اســتنادا ً إلــى الموجودات والمطلوبــات المالية ذات
المعدالت المتغيرة المحتفظ بها في  30أبريل  2019و  30أبريل  .2018وال يوجد تأثير على حقوق الملكية.
يبين الجدول التالي حساسية بيان الدخل المجمع للسنة للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار الفائدة ،مع
االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى:
التأثير على
النتائج للسنة
دينار كويتي

الزيادة في النقاط
الرئيسية

2019

دينار كويتي

)(456,984

25

دينار كويتي

)(438,691

25

2018

سوف يكون للنقص تأثير مقابل على بيان الدخل المجمع للسنة.
مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم مقدرة طــرف مقابــل ألداة مالية علــى الوفــاء بالتزاماتــه مما يؤدي إلــى تكبد
المجموعة لخسائر مالية.
تســعى المجموعــة للحد من مخاطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالعمالء من خــال وضع حدود ائتمانية للعمالء
األفراد ومراقبة األرصدة المدينة القائمة.
يمثــــل حســــاب أكبر عميل للمجموعــــة نسبــــة  )35% :2018( % 64من األرصدة التجارية المدينــة القائمــة فـي
 30أبريل .2019
تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
تنشــأ التركزات عندما يشــترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشــابهة ،أو في أنشطة في نفس المنطقة
الجغرافية ،أو عندما يكون لهم ســمات 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:
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 .27أهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية ( تتمة)

كما في  30أبريل 2019
النقد والنقد المعادل

الكويت

دول مجلس
التعاون
الخليجي وباقي
دول الشرق
األوسط

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

40,869,546

1,184,277

42,053,823

24,359,036
ـــــــــــــــ

5,034,803
ـــــــــــــــ

29,393,839
ـــــــــــــــ

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات 65,228,582
ـــــــــــــــ

6,219,080
ـــــــــــــــ

71,447,662
ـــــــــــــــ

مدينون

كما في  30أبريل 2018
النقد والنقد المعادل
مدينون

الكويت

دول مجلس
التعاون الخليجي
وباقي دول الشرق
األوسط

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

16,334,278
7,681,145
ـــــــــــــــ

1,736,121
7,735,860
ـــــــــــــــ

18,070,399
15,417,005
ـــــــــــــــ

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات 24,015,423
ـــــــــــــــ

9,471,981
ـــــــــــــــ

33,487,404
ـــــــــــــــ

يمكن تحليل مجمل تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان حسب قطاعات األعمال التالية كما يلي:
2018
دينار كويتي

تصنيع
بنوك
خدمات وتعليم
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2019
دينار كويتي

9,452,333
18,070,399
5,964,672
ـــــــــــــــ

15,936,389
42,053,823
13,457,450
ـــــــــــــــ

33,487,404
ـــــــــــــــ

71,447,662
ـــــــــــــــ
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خسائر االئتمان المتوقعة
مدينون تجاريون
يتــم إجــراء تحليل انخفــاض القيمة فــي تاريخ كل بيانــات مالية مجمعة بواســطة مصفوفــة مخصصات لقياس
خســائر االئتمان المتوقعة .تطبق المجموعة الطريقة المبســطة الواردة ضمن المعيار الدولــي للتقارير المالية 9
لقياس خســائر االئتمان المتوقعة والتي تســتخدم خصص خســائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة لكافة
الذمم التجارية المدينة.
تســتند معدالت الخســائر المتوقعة إلى قوائم ســداد المبيعات على مدى فترة  24شــهرا ً قبل  30ابريل  2019على
التوالــي وخســائر االئتمان التاريخية المقابلــة التي تم التعرض لها خــال هذه الفترة .يتم تعديل معدالت الخســائر
التاريخيــة لكي تعكس المعلومات الحالية والمســتقبلية حول عوامل االقتصــاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء
على تسوية الذمم المدينة .ولقد حددت المجموعة إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة في الدول التي تبيع فيها
البضاعة والخدمات بحيث تكون العوامل األكثر ارتباط ًا وبالتالي يتم تعديل معدالت الخســائر التاريخية اســتنادا إلى
التغيرات المتوقعة في هذه العوامل .ال يوجد أي تأثير على خسائر االئتمان المتوقعة في  1مايو .2018
فيما يلي المعلومات حول االنكشاف لمخاطر االئتمان كما في  31مارس ( 2019عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية  )9للذمم التجارية المدينة للمجموعة بواسطة مصفوفة مخصصات:

 30أبريل 2019
معدل خسائر االئتمان
المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة
الدفترية المقدرة عند
التعثر
خسائر االئتمان
المتوقعة

180-0

عدد أيام التأخر في السداد
365-270
270-181

أكثر من
 365يوم ًا

اإلجمالي
دينار كويتي

يوما

يوما

متداولة

يوما

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

1,209,937

2,011,132

141,876

106,130

266,489

286,700

25,890,451

19,911,748

1,321,645

2,389,999

992,599

1,274,460

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

0.7%
ـــــــــــــــ

8.0%
ـــــــــــــــ

11.2%
ـــــــــــــــ

28.9%
ـــــــــــــــ

94.94%
ـــــــــــــــ

أرصدة مدينة أخرى
كمــا فــي تاريخ البيانات المالية ،فإن أغلب تعرضــات المجموعة لمخاطر تعثر الطــرف المقابل تعتبر منخفضة وال
تتضمن اي مبالغ متأخرة .وبناءا عليه ،حددت اإلدارة أن خسائر انخفاض القيمة ليست مادية.
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 .27أهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية ( تتمة)
مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة في توفير األموال لتلبية التزاماتها المرتبطة باألدوات
المالية .تحد المجموعة من مخاطر الســيولة لديها بواسطة التأكد من توفر التسهيالت البنكية .تتطلب شروط
ً
عادة خالل 90
المبيعــات لدى المجموعة دفع المبالغ خالل  90يوم ًا من تاريخ البيع .تســدد األرصــدة التجارية الدائنة
يوم ًا من تاريخ الشراء.
يلخص الجدول أدناه قائمة استحقاق مطلوبات المجموعة وفق ًا اللتزامات السداد التعاقدية غير المخصومة:
خالل
 3أشهر

من  3إلى
 12شهراً

من سنة إلى
 5سنوات

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دائنون ومصروفات مستحقة
قروض محددة األجل
دائنون بموجب تمويل إسالمي

8,875,667
13,348,183
2,598,343
ـــــــــــــــ

30,843,164
7,223,994
31,182,778
ـــــــــــــــ

39,718,831
134,545,559 113,973,382
65,821,147
32,040,026
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

إجمالي المطلوبات

24,822,193
ـــــــــــــــ

69,249,936
ـــــــــــــــ

240,085,537 146,013,408
ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

2019

خالل
 3أشهر

من  3إلى
 12شهرا ً

من سنة إلى
 5سنوات

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دائنون ومصروفات مستحقة
قروض محددة األجل
دائنون بموجب تمويل إسالمي

4,249,276
932,110
8,936,409
ـــــــــــــــ

15,825,022
11,639,266
25,235,957
ـــــــــــــــ

755,400
52,081,151
92,282,777
ـــــــــــــــ

20,829,698
64,652,527
126,455,143
ـــــــــــــــ

إجمالي المطلوبات

14,117,795
ـــــــــــــــ

52,700,245
ـــــــــــــــ

145,119,328
ـــــــــــــــ

211,937,368
ـــــــــــــــ

2018

مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
إن استثمارات المجموعة هي بصورة رئيسية مدرجة بالدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني .يتم تمويل االستثمارات
بقــروض بعمــات أجنبية ،وبالتالي فــإن اإلدارة ترى أنه ال يوجد مخاطر كبيرة بســبب تقلبات أســعار صرف العمالت
األجنبية .وتعمل اإلدارة أيض ًا على إدارة هذه األسعار بإبرام معامالت تحوط.
فيمــا يلــي التأثير علــى النتائج قبــل الضرائــب ومكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة (بســبب التغيــر في القيمــة العادلة
للموجــودات والمطلوبــات النقدية) كنتيجة للتغير في أســعار صــرف العمالت األجنبية ،مع االحتفــاظ بثبات جميع
المتغيرات األخرى:
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التغير في سعر صرف العمالت األجنبية بنسبة %5

التأثير على اإليرادات
الشاملة األخرى
2018
دينار كويتي

دوالر أمريكي

-    

التأثير على بيان الدخل المجمع قبل
الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة

2019
دينار كويتي
5,808,658

2018
دينار كويتي
)(2,256,013

2019
دينار كويتي
-    

مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أســعار األســهم من التغير في القيمة العادلة لالســتثمارات في أسهم مســعرة .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 30
أبريل نتيجة التغير المحتمل بصورة معقولة في مؤشرات السوق وفي ظل االحتفاظ بثبات كافة المتغيرات األخرى:

التأثير على بيان الدخل الشامل المجمع
2018

دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح او الخسائر
موجودات مالية متاحة للبيع

-    
108,980
ـــــــــــــــ

2019

التغير
في سعر
األسهم
%

دينار كويتي

747,778

5

ـــــــــــــــ

5

إن النقص في النســبة المئوية ألســعار األســهم ســوف يكون له تأثير مقابل على اإليرادات الشــاملة األخرى وبيان
الدخل المجمع للسنة.

 .28القيمة العادلة لألدوات المالية
بالنســبة لألدوات المالية التي ال يتوفر لها ســوق نشط ،تستخدم المجموعة أســاليب تقييم تتناسب مع الظروف
والتــي تتــاح لها بيانات كافيــة لقياس القيمة العادلة مع زيادة اســتخدام المدخالت الملحوظــة ذات الصلة وتقليل
استخدام المدخالت غير الملحوظة.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية.
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 .28القيمة العادلة لألدوات المالية ( تتمة)

2019

مستوى
الجدول الهرمي

أسلوب التقييم
المستخدم
والمدخالت
الرئيسية

المدخالت
الجوهرية غير
الملحوظة

القيمة العادلة
في  30أبريل

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

المستوى 1

سعر الشراء

استثمارات غير مسعرة

المستوى 3

طريقة
مضاعفاتالسوق

ال ينطبق

14,955,565

طريقة مضاعفات
السوق مثل
السعر الى القيمة
الدفترية والقيمة
االقتصادية
للربحية قبل
الفوائد الضرائب
واالستهالك
8,263,570
واالطفاء
ـــــــــــــــ
23,219,135
ـــــــــــــــ

موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

استثمارات غير مسعرة
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المستوى 3

التدفقات
النقدية
المخصومة

معدل الخصم،
معدل النمو
النهائي وتقديرات
اإليرادات واألرباح

319,392,075
ـــــــــــــــ
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2018

مستوى
الجدول الهرمي

أسلوب التقييم
المستخدم
والمدخالت
الرئيسية

موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر

استثمارات غير مسعرة

المستوى 3

التدفقات
النقدية
المخصومة

المدخالت
الجوهرية غير
الملحوظة

معدل الخصم،
معدل النمو
النهائي وتقديرات
اإليرادات واألرباح

القيمة العادلة
في  30أبريل

133,590,313
ـــــــــــــــ

موجودات مالية متاحة للبيع
استثمارات مسعرة

المستوى 1

استثمارات غير مسعرة

المستوى 3

سعر الشراء
التدفقات
النقدية
المخصومة
وطريقة
مضاعفات
السوق

ال ينطبق
مضاعفات السوق
ومعدل الخصم،
معدل النمو
النهائي وتقديرات
اإليرادات واألرباح

2,277,137

174,919,580
ـــــــــــــــ
177,196,717
ـــــــــــــــ

خالل السنة ،لم يكن هناك أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة.
تــم توضيح المنهجيات واالفتراضات المســتخدمة لتحديد القيمة العادلة للموجودات في قســم القيمة العادلة
من اإليضاح .2.5
بالنســبة للموجــودات المالية والمطلوبات المالية األخــرى المدرجة بالتكلفة المطفــأة ،ال تختلف القيمة الدفترية
بصــورة جوهرية عن قيمتهــا العادلة حيث إن معظم هذه الموجودات والمطلوبات ذات اســتحقاق قصير األجل أو
يعاد تسعيرها على الفور استنادا إلى الحركات في معدالت الربح في السوق
يوضــح الجدول التالي مطابقــة المبلغ االفتتاحي والمبلــغ الختامي للموجودات الماليــة والمطلوبات المالية ضمن
المستوى  3والتي تم تسجيلها بالقيمة العادلة.
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 .28القيمة العادلة لألدوات المالية ( تتمة)

124,825,001

157,974,030

دينار كويتي

في  1مايو 2017

133,590,313

174,919,580

8,765,312

)(305,412

دينار كويتي

-

19,968,487

دينار كويتي

-

-

)(807,313

دينار كويتي

صافي المشتريات
والمبيعات
والتسويات

)(2,111,808

الربح المسجل في
اإليرادات الشاملة
األخرى

)(123,614,933

123,614,933

الربح (الخسارة)
المسجلة في بيان
الدخل المجمع
للسنة

21,664,875

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

133,590,313

* تم المحاســبة عن بعض االســتثمارات في أســهم غير مســعرة بمبلــغ  21,664,872دينــار كويتي بالتكلفــة ناقصا انخفاض القيمــة (وفقا لمعيار
المحاســبة الدولــي  .)39فــي تاريخ التطبيق المبدئي للمعيــار الدولي للتقارير المالية  ،9قامت المجموعة بقياس االســتثمار بالقيمــة العادلة .ونتيجة
لذلك ،تم تسجيل قياس القيمة العادلة لهذه األسهم غير المسعرة ضمن المستوى  3ألول مرة.

-

)(2,717,525

174,919,580

دينار كويتي

دينار كويتي

8,263,570

في  30ابريل 2018

399,998

-

دينار كويتي

2019

في  30ابريل

319,392,075

دينار كويتي

صافي
المشتريات
والمبيعات
والتسويات

انخفاض القيمة
المسجل خالل
السنة

دينار كويتي

الخسارة
الخسارة
المسجلة
المسجلة في
في اإليرادات
بيان الدخل
المجمع للسنة الشاملة األخرى

يتطلب تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات في أسهم غير مسعرة تقديرًا جوهريًا (إيضاحي  11و .)12

تقييم أدوات حقوق الملكية غير المسعرة

موجودات مالية غير مسعرة مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح او الخسائر

موجودات مالية غير مسعرة متاحة للبيع

2018

موجودات مالية غير مسعرة مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح او الخسائر

موجودات مالية غير مسعرة مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

2019

دينار كويتي

2018

في  1مايو

القيمة العادلة
عند تطبيق
المعيار الدولي
للتقارير المالية
 9ألول مرة *

صافي إعادة
التصنيف عند
تطبيق المعيار
الدولي للتقارير
المالية 9
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يوضــح الجدول التالي التأثير على اإليرادات الشــاملة األخرى نتيجة التغير بصــورة معقولة في كل إدخال جوهري على
حدة مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة.
الزيادة بعدد  2018نقطة أساسية
التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى

2019

2018

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
تكلفة حقوق الملكية
معدل النمو النهائي

دينار كويتي

دينار كويتي

)(5,942,033
)(2,759,425
7,541,241

)(5,235,602
)(5,959,456
7,848,248

إن التأثير على بيان األرباح او الخســائر المجمع ال يعتبر ماديا في حالة تحرك  50نقطة ااســية في أي مدخالت جوهرية
مستخدمة لتقييك أدوات حقوق الملكية غير المسعرة للمجموعة.

 .29مطلوبات محتملة والتزامات رأسمالية
2018

حيازة استثمارات

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

784,607
ـــــــــــــــ

793,345
ـــــــــــــــ

قامت الشــركة األم خالل الســنة بتقديم كفاالت تضامنية بمبلــغ  34,402,662دينار كويتــي (31,600,043 :2018
دينار كويتي) إلى بنوك نيابة عن شركاتها التابعة.

 .30إدارة رأس المال
إن هــدف المجموعة الرئيســي من إدارة رأس المال هو ضمــان المحافظة على معــدالت رأس المال الجيدة لدعم
األعمال التي تقوم بها وتحقيق أقصى قيمة يمكن أن يحصل عليها المساهمون.
تقــوم المجموعــة بإدارة هيكل رأس المــال وإجراء تعديالت عليه فــي ضوء التغيرات في ظــروف األعمال .لم يتم
إجراء تغييرات في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنتين المنتهيتين في  30أبريل  2019و  30أبريل .2018
تراقب المجموعة رأس المال باســتخدام معدل اإلقراض وهو صافي الدين مقســوم على إجمالي رأس المال .تدرج
المجموعــة القروض محددة األجل والدائنين بموجب التمويل اإلســامي ناقص ًا النقد والنقد المعادل ضمن صافي
الديــن .يتمثــل إجمالي رأس المال في اجمالي حقوق الملكية الخاص بمســاهمي الشــركة االم المعروض في بيان
المركز المالي المجمع.
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 .30إدارة رأس المال ( تتمة)
2018
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

قروض محددة األجل

59,521,057

60,770,869

دائنون بموجب تمويل إسالمي
ناقص ًا :النقد والنقد المعادل

116,507,904

122,643,603

)(18,070,399
ـــــــــــــــ

)(42,053,823
ـــــــــــــــ

صافي الدين

157,958,562
ـــــــــــــــ

141,360,649
ـــــــــــــــ

اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة االم

290,706,896
ـــــــــــــــ

283,624,833
ـــــــــــــــ

معدل اإلقراض (نسبة الدين إلى حقوق الملكية)

54%
ـــــــــــــــ

50%
ـــــــــــــــ
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