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تقرير مجلس اإلدارة
يســرني وإخواني أعضاء مجلس اإلدارة وجميع العاملين بمجموعة شركات بوبيان للبتروكيماويات أن نرحب بكم
في االجتماع الســنوي الرابع والعشرون للجمعية العمومية للشركة لنستعرض وإياكم أداء شركتكم عن السنة
المالية المنتهية في .2020/04/30
لقد شــهدت الشــركة هذه الســنة استمرارا في تحســن األداء التشغيلي ألغلب استثمارات الشــركة ،فقد أظهرت
النتائج المالية نموا في األرباح التشــغيلية ،بعد اســتثناء شركة إيكويت ،إلى  9.6مليون د.ك .مرتفعة بنسبة % 71.3
مقارنة بالعام الماضي.
من جهة أخرى فقد اتخذ مجلس اإلدارة قرار بخفض قيمة الشهرة وأصول أخرى غير ملموسة بهدف إظهار قيمة
األصول بصورة أكثر تحفظا في ميزانية الشــركة حيث بلغت القيمــة اإلجمالية لهذا الخفض  15.2مليون د.ك .على
النحو التالي:
  5.2مليون د.ك .يتعلق بشركة الكوت للمشاريع الصناعية.  8.7مليون د.ك .مخصصات متعلقة بأرباح شركة إيكويت.  0.5مليون د.ك .متعلقة بمخصصات ألسهم غير مسعرة  0.8مخصصات أخرى متفرقةوقد نتج عما ذكر أعاله بلوغ صافي األرباح  11.8مليون د.ك( .أي ما يعادل  23.12فلس للسهم الواحد) بعد استقطاع
االحتياطات والتوزيعات مقارنة بـ  10.5مليون د.ك .لنفس الفترة من السنة الماضية.
وبسبب استمرار التدفقات النقدية بنهاية السنة المالية المنتهية في  ،2020/4/30فقد قرر المجلس رفع التوصية
إلى الجمعية العامة لتوزيع  35فلس للسهم الواحد (أي ما يعادل  17.65مليون د.ك.).
من جهة أخرى وتماشي ًا مع استراتيجية الشركة فإنه يسرني اإلفادة بأن الشركة قد حققت نموا في أرباح الشركات
التي استحوذنا عليها في السنوات القليلة الماضية ،وفيما يلي ملخص ألهم المؤشرات:
 قطاع الصناعة ،قمنا بعدة مبادرات إلعادة هيكلة شــركة منى نور ،مما أدى إلى انخفاض الخســارة من  2.1مليوندينار الى  0.4مليون دينار.
 وفي قطاع التعليم ،شــهدت شــركاتنا نموا في صافي األرباح كان تأثيره في نتائج شــركة بوبيان  1.2مليون دينار. أمــا فــي قطــاع الصحة ،توصلت الشــركة على اتفاق مع شــركائها في شــركة البــرج للمختبرات الطبيــة نتج عنهتحقيق ربح  0.6مليون دينار.
هذا وســوف تستمر بوبيان في تنمية اســتثماراتها والبحث عن فرص استثمارية في جميع المجاالت بما يتماشى
مع استراتيجيتها االستثمارية وبما يكفل تنوع مصادر الدخل وتعظيم حقوق المساهمين.
أما بالنسبة ألداء مجموعة شركات إيكويت للبتروكيماويات ،فقد بلغت حصة شركة بوبيان للبتروكيماويات من
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التوزيعــات النقدية ما مجموعه حوالي  17.4مليون دينار عن الســنة المالية المنتهية فــي  2019/12/31مقارنة مع
مــا مجموعــه  42.4مليــون دينار للعام الســابق ،من جهة أخرى فقد تــم االنتهاء من أعمال إنشــاء مصنع اإلثيلين
جاليكول التابع لشركة  MEGlobalفي والية تكساس في أكتوبر .2019
والجدير بالذكر أن الشركة قامت بحجز مخصصات بمبلغ  8.7مليون دينار مقابل أرباح إيكويت وذلك لتأخر توزيعها
حتى تاريخ إصدار البيانات المالية.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا العام يشكل السنة الرابعة والعشرون من الربحية المتواصلة والسنة التاسعة عشر على
التوالى من التوزيعات النقدية .وفى حال إقرار التوزيعات المقترحة فإن إجمالى التوزيعات النقدية لتاريخه ستبلـــــــــغ
 718فلس ( حوالي  337مليون 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 استثمارات 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  % 10من 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  2019/12/31بلغت ما يعادل  17.42مليون 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 اكاديميـــة االبـــداع االمريكيـــة ،إضافـة إلى نسبـة
 % 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
 ،2010وفي إبريل  2018ومن خالل مزاد في بورصة الكويت اســتحوذت بوبيان على حصة إضافية في الكوت بلغـــت
 % 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 لمواد الكلــور 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
نطاق حفر اآلبار .كما تقوم الشركة ببيع منتجاتها في بلدان أخرى مجاورة في المنطقة.
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وتجدر اإلشــارة إلى أن شــركة الكوت قد أعلنت أرباح صافية للعام المنتهي في  2019/12/31بلغت  4.8مليون دينار
(مــا يعادل  47.4فلس للســهم الواحد) مقارنة بصافي أرباح بلغت  6.3مليون دينار (ما يعادل  62.3فلس للســهم
الواحد) عن العام  .2017وقد قامت الشــركة بتوزيع أرباح نقدية تعادل  50فلس للســهم الواحد عن الســنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر . 2019

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
للمختبـرات الطبيـة حيـث بلغـت قيمة الصفقـة  5.7مليون دينار كويتي ولكن في عام  2016تم زيادة الحصة إلى 24
 %من خالل شــراء  % 4من رأســمال الشــركة 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.
وقد واصلت شركة منى نور العمل على تطوير منتجاتها ونظم الحلول المتكاملة  ،وذلك بهدف المزيد من التعاون
والدخول في شــراكات وتحديات المشــاريع الجديدة .هذا و تركز إنتاجية شركة منى نور في تصنيعها لمجموعة من
األنابيب ذات الجودة العالية مثل  UPVC / DWC / HDPEو  HDPEمتعدد الطبقات كما تســتهدف الشــركة إنتاج عدة
منتجات ذات قيمة مضافة مثل بطانة أنابيب الصلب ،والحلول التقليدية والمســتحدثة لعمليات اللحام  ،وأنظمة
الري المتكاملة ،ونظام الـ  SCADAللتحكم وتعددية الصمامات وأجهزة التحكم في المياه ،وكذلك بتقديم الحلول
الفريدة من نوعها بإستخدام األنابيب الحديثة وغير التقليدية في تحلية المياه والصرف الصحي والري والنفط والغاز
واإلتصاالت والصناعة والتعدين والبناء وقطاعات البنية التحتية .وتحافظ الشركة على إستمرارية إلتزامها بشهادة
الـ ( )ISO 9001:2008المعتمدة ،وبالتالي اإللتزام األساســي للشــركة 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
للبتروكيماويات ( بوبيان ب ) وإدارتها التنفيذية لتطبيق قواعد الحوكمة الواردة بالكتاب الخامس عشر من الالئحة
التنفيذية لقانون هيئة أســواق المال رقم  2010/7وتعديالتهما  ،وذلك من خالل 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 .
وحرصــ ًا منــا على تطبيق القواعــد والتعليمات الصــادرة عن الجهات الرقابيــة و التي تصب في مصلحة مســاهمينا
الكرام .
تــم إعــداد تقرير متابعــة تطبيق قواعــد الحوكمة والخاص بشــركة (بوبيان ب) عن الســنة الماليــة المنتهية في
2020/4/30
و تــم إعتماده من قبــل مجلس اإلدارة في إجتماعــه المنعقد بتاريخ  2020/6/17وفيما يلي ســرد مختصر لتلك
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
عقــد مجلــس إدارة شــركة ( بوبيــان ب ) عــدد (  )6إجتماعــات وتم اتخــاذ ( )6قــرارات بالتمرير خالل الســنة المالية
المنتهية في  2020/4/30وذلك على النحو المبين أدناه :
إجتماعات مجلس اإلدارة
المنعقدة خالل السنة
المالية
2020/4/ 30

رقم اإلجتماع

()1

() 2

إسم عضو مجلس اإلدارة

تاريخ اإلجتماع  -المنصب

5/8

5/9

السيد  /دبوس مبارك
الدبوس

رئيس مجلس اإلدارة

3

3

3

السيد  /خالد علي الغانم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

3

3

3

*

السيد  /سعود عبدالعزيز
البابطين

عضو مجلس اإلدارة

3

3

3

3

*

السيد  /خالد عبدالعزيز
المريخي

عضو مجلس اإلدارة

3

3

3

3

3

3

السيد  /خالد محمد األمير

عضو مجلس اإلدارة

3

3

3

3

3

*

()3

()5

()6

()4

12/12

3/8

3

3

3

3

3
*

9/12 5/20

(*)  :غياب بعذر مقبول
(ج) موجز عن كيفية تطبيق متطلبات تسجيل و حفظ محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة:
يتوافــر لدى أمانة الســر ســجل خــاص مرقم لحفــظ محاضر إجتماعــات مجلــس اإلدارة معد وفق الســنة المالية
لشــركة ( بوبيــان ب ) والتــي تنتهي في  30ابريــل من كل عام  ،و يتضمن الســجل بيان األعضــاء الحاضرين وتدوين
تصويتهم بشــأن القرارات المتخذة والمناقشــات التي تتم من قبل أعضاء مجلس االدارة خالل االجتماع  ،و توقع
هــذه المحاضر من أمين الســر و من كافة األعضــاء الحاضرين  ،و ذلك فق ًا لمعاييــر تنظيم المحاضر المنصوص
عليها في قواعد الحوكمة وقانون الشركات رقم ( .) 2016/1
كما يقوم أمين الس ّر بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وكافة الوثائق والمعلومات األساسية
التي ســتتم مناقشــتها خــال اإلجتماع  -وذلك قبل ثالثة أيــام عمل على األقل  -ما لم يكــن هناك اجتماع طارئ
كاف .
يستوجب توجيه الدعوة بوقت ٍ
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القاعدة الثانية
التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
(أ) نبــذة عــن كيفية قيام الشــركة بتحديد سياســة مهــام ،ومســؤوليات ،كل من أعضــاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ،والصالحيات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية :
تحتفــظ شــركة ( بوبيــان ب) بالهيكل التنظيمــي والوظيفــي المعتمد من مجلــس اإلدارة والذي يبيــن الفصل في
صالحيات مجلس االدارة و االدارة التنفيذية  ،ويتم تحديث هذ الهيكل بصورة منتظمة ليواكب اي تعديالت وظيفية
أو متطلبات رقابية مســتحدثة  .كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة باداء مهامهم بصورة فعالة تبع ًا للمســؤوليات
المنصــوص عليهــا فــي ميثاق مجلــس اإلدارة المعتمــد  ،و النظام األساســي للشــركة و بما يتوافق مــع الواجبات
واإللتزامات الواردة في قانون الشركات رقم . 2016/1
ويقوم المجلس من خالل اللجان المنبثقة عنه وهي ( لجنة المخاطر – لجنة التدقيق – لجنة المكافآت والترشيحات )
باعطاء بعض الصالحيات الالزمة ألداء عمل هذه اللجان وفق ما هو منصوص عليه في قواعد الحوكمة .
كمــا يقــوم مجلــس اإلدارة بتفويض اإلدارة التنفيذيــة على نحو محدد بحســب المهام المطلــوب أداؤها من قبل
اإلدارة التنفيذية وفق السياسات و الوصف الوظيفي الخاص بهذه اإلدارات .
خالل تشكيل لجان متخصصة تتمتع باالستقاللية ووضع مواثيقها وتحديد مهامها وأعضائها على النحو االتي:
(ب) إنجازات مجلس اإلدارة خالل العام
باإلضافة إلى دور مجلس إدارة شركة (بوبيان ب ) بالعمل على تحقيق أهداف الشركة اإلستراتيجية و المتمثلة في
الســعي الدائم لتعظيم أرباح الشــركة و المحافظة على حقوق المســاهمين  ،تتجلى إنجازات المجلس لهذا العام
كما هو وارد في تقرير مجلس اإلدارة السنوي ،وتقرير اإلستثمارات السنوي .
اجتمــع مجلــس اإلدارة خالل الســنة المالية المنتهية في  30ابريــل  2020عدد (  ) 6اجتماعــات باإلضافة إلى اتخاذ
بعض القرارات التي تم تمت بالتمرير وعددها ( 6قرارات)  ،وخالل تلك االجتماعات قد تم اتخاذ أبرز القرارات التالية :
• اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية
• اتخاذا القرارات المتعلقة بادراة استثمارات الشركة
• متابعة أداء اللجان المتخصصة والمنبثقة عن المجلس وانجازاتها خالل السنة المالية المنتهية في 2020/4/30
• متابعة أداء اإلدارة التنفيذية وانجازاتها خالل السنة المالية المنتهية في 2020/4/30
• اعتماد تقرير مجلس االدارة السنوي وتقرير الحوكمة السنوي للسنة المالية المنتهية في 2020/4/30
(ج) نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل مجلس اإلدارة للجان متخصصة تتمتع باالستقاللية
قام المجلس بإتخاذ بعض الخطوات األساســية نحو تطبيق قواعد الحوكمة بشــكل عام و هذه القاعدة بشــكل
خــاص وذلك من خالل تشــكيل لجان متخصصة تتمتع باالســتقاللية ووضع مواثيقهــا اعتمادها وتحديد مهامها
وأعضائها على النحو االتي:
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القاعدة الثانية ( تتمة)
( )1لجنة التدقيق (*)

تاريخ تشكيل اللجنة
ومدتها

بعــد إنعقــاد الجمعية العامــة العاديــة بتاريــخ  2017/6/18وانتخــاب مجلس
إدارة جديد تم إعادة تشــكيل اللجنــة بموجب قرار مجلــس اإلدارة باجتماعه
المنعقد بتاريخ  2017/6/20على أن تكون مدة اللجنة(  3ســنوات ) الرتباطها
بمدة المجلس
(*) تم فصل لجنة التدقيق عن لجنة المخاطر بناء على طلب هيئة أسواق المال المؤرخ . 2019/7/17

أعضاء اللجنة ورئيسها

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

عدد إجتماعات اللجنة خالل
العام

عقدت اللجنة عدد (  )5إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في
 ، 2020/4/30وذلك بنسبة حضور بلغت . % 93

مهام و انجازات اللجنة خالل
العام

قامــت اللجنــة بعقــد (  ) 5إجتماعــات خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي
 2020/4/30تم من خاللها إتخاذ التالي :
 -1مراجعــة الهيــكل التنظيمي للشــركة وذلك بتعديل فصــل لجنة التدقيق
عــن لجنة المخاطر بناء على طلب الهيئة المؤرخ  2019/7/17ورفع التوصية
باعتماده من مجلس االدارة .
 -2مراجعة البيانات المالية المرحلية و السنوية ورفع التوصية إلعتمادها من
مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في . 2020/4/30
 -3مراجعة تقريرالحوكمة وتقرير لجنة التدقيق السنوي والتوصية إلعتماده
من مجلس اإلدارة .
 -4اإلطــاع على تقرير تقييم المخاطر الســنوي والتوصية برفعه إلى مجلس
اإلدارة .
 -5اإلطــاع علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي المعــدة عــن اإلدارات التشــغيلية
للشركة  ،والتوصية بوضع خطة لمعالجة المالحظات .
 -6اإلطــاع علــى التقرير الســنوي لنظم الرقابــة الداخليــة (  ) ICRوالتوصية
لرفعه للمجلس و إرساله لهيئة أسواق المال خالل المدة المحددة.
 -7التوصيــة لمجلــس اإلدارة بإعادة تعييــن المكاتب المهنيــة المتخصصة
بــأداء مهــام التدقيــق الداخلــي والـــمخاطر و التقرير الســنوي لنظــم الرقابة
الداخلية ()ICRعن السنة المالية القادمة .
 -8تجديــد التعهد بســامة وصحة التقاريــر المالية و التوصيــة بتضمين هذا
التعهد في التقرير السنوي المرفوع للمساهمين.
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عضو مستقل
عضو مستقل
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( )2لجنة المخاطر (*)

تاريخ تشكيل اللجنة
ومدتها

بعــد إنعقــاد الجمعية العامــة العاديــة بتاريــخ  2017/6/18وانتخــاب مجلس
إدارة جديد تم إعادة تشــكيل اللجنــة بموجب قرار مجلــس اإلدارة باجتماعه
المنعقد بتاريخ  ، 2017/6/20على أن تكون مدة اللجنة (  3سنوات ) الرتباطها
بمدة المجلس .
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

أعضاء اللجنة ورئيسها

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

عدد إجتماعات اللجنة خالل
العام

عقدت اللجنة عدد (  )4إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في
 ، 2020/4/30وذلك بنسبة حضور بلغت . % 93

مهام و انجازات اللجنة خالل
العام

• مراجعة الهيكل التنظيمي للشــركة وذلك بتعديل فصل لجنة التدقيق عن
لجنــة المخاطر بنــاء على طلــب الهيئة المــؤرخ  2019/7/17ورفــع التوصية
باعتماده من مجلس االدارة .
• مراجعة تقرير المخاطر عن االدرات التشغيلية عن السنة المالية المنتهية
في . 2019/4/30

عضو مستقل

( )3لجنة المكافآت والترشيحات

تاريخ تشكيل اللجنة
ومدتها

بعــد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  2017/6/18وانتخاب مجلس إدارة
جديــد تم تشــكيل لجنــة المكافآت والترشــيحات لمــدة اللجنة(  3ســنوات )
الرتباطها بمدة المجلس .
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

أعضاء اللجنة ورئيسها

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

عدد إجتماعات اللجنة خالل
العام

عقدت اللجنة عدد (  )2إجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في
 ، 2020/4/30وذلك بنسبة حضور بلغت . % 95

مهام و انجازات اللجنة خالل
العام

• مراجعة إســتيفاء شــروط اإلســتقاللية و المتعلقة بأعضــاء مجلس اإلدارة
المستقلين على أساس سنوي .
• مراجعة الســير الذاتيــة لألعضاء المرشــحين والذين ســيتم انتخابهم عن
الثالث سنوات المالية القادمة .
• مراجعــة الئحــة البرامــج التدريبية الخاصــة بأعضاء مجلــس االدارة واالدارة
التنفيذية .
• إعــداد تقريــر تقييــم األداء الســنوي والذي يتضمن مؤشــرات قيــاس األداء
(  ) KPIsلدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن السنة المنتهية في
. 2020/4/30
• إعــداد تقرير مكافــآت أعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية عن الســنة
المنتهية . 2020/4/30

عضو مستقل

15

التقرير السنوي 2020

القاعدة الثانية ( تتمة)
(د) نبذة عن كيفية تطبيق المتطلبات التي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على المعلومات والبيانات
بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
يتم تزويد مجلس اإلدارة ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة من خالل رفع التقارير الدورية و المعلومات
التــي ّ
تمكــن أعضــاء مجلس اإلدارة من دراســة الموضوعــات المطروحة واتخاذ القرارات المناســبة بشــأنها  ،كما
يعمل أمين سر مجلس اإلدارة بدوره كحلقة وصل بين جميع األعضاء و اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بايصال جدول
االعمال والمستندات المترتبطة به و التي يتم ارسالها لألعضاء في المواعيد المحددة .

القاعدة الثالثة
إختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
(أ) نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت :
بعــد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  2017/6/18وانتخاب مجلس إدارة جديد ،تم تشــكيل لجنة المكافآت
والترشــيحات مــن  3أعضاء عن مدة (  3ســنوات ) واعتماد ميثــاق عملها بموجب قرار مجلــس اإلدارة باجتماعه
المنعقد بتاريخ  ، 2017/6/20و تتكون اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم :

		
رئيس اللجنة
		
 .1السيد  /خالد علي الغانم
		
 .2السيد /سعود عبدالعزيز البابطين عضو اللجنة
		
 .3السيد  /خالد عبدالعزيز المريخي عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل

(ب) تقرير المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية:
( )1مكافآت 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 :
بلغــت مجمــوع المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة عن الســنة المالية المنتهيــة في  2019/4/30مبلغ
وقدره ( 90,000د.ك) .
بلغت مجموع المكافآت  -المقترحة  -عن السنة المالية المنتهية في  2020/4/30مبلغ وقدره ( 90,000د.ك) .
()2مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية
بلغت مجموع المكافآت والمزايا التي صرفت خالل الســنة المالية المنتهية في  2019/4/30عن أداء اإلدارة خالل
الســنة الســابقة مبلغ و قــدره  476,200د.ك  ،في حين بلغت مجموع المكافــآت والمزايا مبلغ و قدره 627,412
د.ك عن السنة المالية المنتهية في . 2020 /4/30
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القاعدة الرابعة
ضمان نزاهة التقارير المالية
(أ) التعهدات الكتابية بضمان نزاهة التقارير المالية من قبل مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية
تحــرص إدارة شــركة ( بوبيــان ب ) على ضمان ســامة و نزاهة التقاريــر المالية 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) نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة التدقيق :
بعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ  2017/6/18وانتخاب مجلس إدارة جديد ،تم تشــكيل لجنة المكافآت
والترشــيحات مــن  3أعضاء عن مدة (  3ســنوات ) واعتماد ميثــاق عملها بموجب قرار مجلــس اإلدارة باجتماعه
المنعقد بتاريخ  ، 2017/6/20و تتكون اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم :
			
 .1السيد  /خالد علي الغانم
		
 .2السيد  /سعود عبدالعزيز البابطين
		
 .3السيد  /خالد عبدالعزيز المريخي

		
رئيس اللجنة
		
عضو اللجنة
		
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل

(ج) مدى وجود  /عدم وجود تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارة :
لــم يــرد اي حاالت تعــارض بين توصيات لجنــة التدقيق وقــرارات مجلس اإلدارة خالل الســنة الماليــة المنتهية في
. 2020/4/30
(د) التأكيد على إستقاللية وحياد مراقب الحسابات الخارجي:
تطلع اللجنة وبصورة ســنوية على المعايير التي تكفل إســتقاللية وحياد مراقب الحســابات الخارجي عن الشــركة
ومجلس إدارتها ،
كما هو منصوص عليه في قواعد اإلدراج و قواعد الحوكمة  ،و هي المعايير التي سبق و إعتمدتها اللجنة للعمل بها
عند التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراقب الحســابات ومن ثم موافقة الجمعية العمومية على هذه التوصية ،
باإلضافة الى حساب المدة الالزمة لتغيير مراقب الحسابات وفق قانون الهيئة .
وعليه رفعت اللجنة توصيتها لمجلس اإلدارة بإعادة تعيين السيد /بدر العبدالجادر من مكتب إرنست آند يونغ EY
كمراقب الحســابات عن الســنة المالية المنتهية في  2021/4/30بإعتباره ضمن المراقبين المقيدين في سجل
هيئة أسواق المال مع اإللتزام بفترة التغيير اإللزامي المنصوص عليها في قواعد الهيئة .
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القاعدة الخامسة
وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية
(أ) بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة إلدارة المخاطر
تؤمن شركة ( بوبيان ب ) بأهمية وجود إدارات الرقابة الداخلية والتي تعمل على حماية الشركة من المخاطر المحتملة
بمختلف أنواعها وذلك من خالل وضع أنظمة الرقابة الداخلية المتناسبة مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.
ولــذا تم إســناد مهام إدارة المخاطــر لمكتب خارجي وذلك بعد الحصــول على موافقة هيئة أســواق المال بتاريخ
 2016/6/23حيث قامت لجنة المخاطر برفع توصية لمجلس اإلدارة بتعيين السادة  /جرانت ثورنتون ألداء مهام
المخاطر ،كما يتوافر لدى الشركة مسؤول مطابقة وإلتزام متخصص بمتابعة كافة المتطلبات الرقابية .
(ب) نبذة عن تطبيق متطلبات تشكيل لجنة إدارة المخاطر
بعــد إنعقــاد الجمعية العامة العادية بتاريــخ  2017/6/18وانتخاب مجلس إدارة جديد ،تم تشــكيل لجنة المخاطر
مــن  3أعضاء عن مدة (  3ســنوات ) واعتماد ميثاق عملها بموجب قرار مجلــس اإلدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ
 ، 2017/6/20و تتكون اللجنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم :
			
 .1السيد  /خالد علي الغانم
		
 .2السيد  /سعود عبدالعزيز البابطين
		
 .3السيد  /خالد عبدالعزيز المريخي

		
رئيس اللجنة
		
عضو اللجنة
		
عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو مستقل

(ج) التأكد من مدى كفاة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية :
قامــت لجنــة التدقيق والمخاطر برفــع توصيتها لمجلــس اإلدارة بتعيين مكتب تدقيق مســتقل للقيام بتقييم
ومراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة و إعداد التقرير السنوي للرقابة الداخلية (  ) ICRلتقديمه لهيئة أسواق
المال.
(د) بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل إدارة /مكتب/وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي:
تم إســناد مهام وحدة التدقيق الداخلي لمكتب خارجي وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أســواق المال بتاريخ
 2016/6/23حيث قامت لجنة التدقيق برفع توصية لمجلس اإلدارة بتعيين الســادة  /جرانت ثورنتون ألداء مهام
وحدة التدقيق واصدار تقارير التدقيق الداخلي عن عمل اإلدارات التشغيلية في الشركة.

القاعدة السادسة
تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية
(أ) موجز عن ميثاق العمل الذي يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم األخالقية
تؤمن شــركة ( بوبيان ب ) ممثلــة بمجلس إدارتها و إدارتها التنفيذية وجميع موظفيهــا  ،بأهمية اإلمتثال لقواعد
الســلوك المهني واالخالقي بإعتباره أهم عوامل النجاح وثقة المســاهمين والمســتثمرين في الشــركة ويحرص
الجميــع على إتباع هذا الميثاق كما هــو محدد في القانون ولوائح الجهات الرقابيــة والتنظيمية وفق ميثاق العمل
المعمول به لدى الشركة.
(ب) موجز عن السياسات واآلليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح
تحرص شركة ( بوبيان ب ) ممثلة بمجلس إدارتها و إدارتها التنفيذية على االلتزام بالقواعد المتعلقة بعدم تعارض
المصالــح الواردة في قانون الشــركات وقانون هيئة أســواق المال بهدف تقليل هذه الحــاالت والتعامل معها وفق
السياسات المعمول بها لدى الشركة.
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القاعدة السابعة
اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
(أ) موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف التي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح
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 ،
فض ً
ال عن إفصاحها عن جميع البيانات المالية الفصلية والسنوية فور االنتهاء منها ودون إبطاء حرص ًا على طمأنة
المســاهمين والمســتثمرين على أوضاع الشــركة  .كما تحرص الشــركة في كل إفصاحاتها ان تكون متسقة مع
المعايير المطبقة من قبل هيئة أسواق المال بهذا الشان .
(ب) نبذة عن تطبيق متطلبات سجل إفصاحات أعضاء 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) بيان مختصر عن تطبيق متطلبات تشكيل وحدة تنظيم شؤون المستثمرين
قامت شــركة ( بوبيان ب ) وبقرار من مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ  2016/5/11بإنشاء وحدة شؤون المستثمرين
لتعمــل كحلقــة وصل بيــن الشــركة والمســاهمين والمســتثمريين الحالييــن والمحتملين وتزويدهــم بكافة
المعلومات والتقارير الالزمة وبصورة دورية ،
حيــث تقوم الوحدة بارســال دعــوات مؤتمر المحللين والتقارير الخاصة به على اســاس ربع ســنوي لكافــة المحللين و
المستثمرين المهتمين وذلك من خالل التواصل المباشر على البريد اإللكتروني الخاص بالوحدة IR@boubyan.com :
(د) نبذة عن كيفية تطوير البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ،واالعتماد عليها بشكل كبير في عمليات اإلفصاح
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 .
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القاعدة الثامنة
إحترام حقوق المساهمين
(أ) موجــز عــن تطبيــق متطلبــات تحديــد وحمايــة الحقــوق العامــة للمســاهمين ،وذلــك لضمــان العدالة
والمساواة بين كافة المساهمين
تحرص 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
الشركات و قانون هيئة أسواق المال ولوائحها التنفيذية.
(ب) موجز عن إنشاء سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة ،وذلك ضمن متطلبات المتابعة المستمرة
للبيانات الخاصة بالمساهمين
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 مساهميها ممن يملكون نسبة  % 5و أكثر
من رأس مال الشركة.
(ج) نبذة عن كيفية تشــجيع المساهمين على المشــاركة والتصويت في االجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة
تحرص شــركة ( بوبيان ب ) على توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة لكافة المســاهمين 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
بوقت كاف.
على قرارات الجمعية العامة
ٍ

القاعدة التاسعة
إدراك دور أصحاب المصالح
(أ) نبذة عن النظم والسياسات التي تكفل الحماية واالعتراف بحقوق أصحاب المصالح
تحــرص شــركة ( بوبيان ب ) على اتباع نهــج يتوافق وطبيعة عمل الشــركة وحجم العقود فيهــا لضمان التعامل
مع أصحاب المصالح بمبدأ الشــفافية والعدل والمســاواة ،وذلك من خالل تطبيق القوانين والتشــريعات واألنظمة
والعقود التي توفر حماية لحقوق أصحاب المصالح.
(ب) نبذة عن كيفية تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة
تحرص شــركة ( بوبيان ب ) على الحفاظ على عالقات جيدة معهم وحثهم على المشــاركة في أنشــطة الشــركة
وذلك وفق األنظمة والسياسات المعمول بها لدى الشركة.
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القاعدة العاشرة
تعزيز وتحسين األداء
(أ) موجــز عــن تطبيــق متطلبــات وضع اآلليــات التي تتيــح حصول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر
تقــوم الشــركة بمراجعــة و اعتمــاد برامــج تدريبية مناســبة لكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و
المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة بطبيعة أنشطة ومجال عمل الشركة و فق آخر المستجدات بهذا الشان.
(ب) نبــذة عن كيفيــة تقييم أداء مجلــس اإلدارة ككل ،وأداء كل عضو من أعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية
قامت الشركة بتطبيق مؤشرات أداء موضوعية مناسبة تتوافق مع استراتيجية الشركة والمهام والمسؤوليات
الخاصة بمجلس اإلدارة واللجان التابعة له و اإلدارة التنفيذية (  ) KPIsمن خالل قيام لجنة المكافات والترشيحات
المســتمر والتدريب
بمراجعة تقرير تقييم األداء الســنوي بحيث تُســتخدم نتائــج التقييم في وضع خطط التطوير ُ
لمعالجة نقاط الضعف التي يتم تحديدها.
(ج) نبذة عن جهود مجلس اإلدارة بخلق القيم المؤسســية ( )Value Creationلدى العاملين في الشركة،
وذلك من خالل تحقيق األهداف االستراتيجية وتحسين معدالت األداء.
تحــرص شــركة ( بوبيان ب ) ممثلــة بمجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية بالتأكيد بشــكل مســتمر على أهمية خلق
قيم مؤسسية لدى جميع العاملين بالشركة وذلك من خالل العمل على تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة و
تحسين معدالت األداء و اإللتزام بقوانين الجهات الرقابية و قواعد الحوكمة .
و إمتثا ًال لذلك تصدر الشــركة عدة تقارير دورية ( التقرير الســنوي  -تقرير الحوكمة الســنوي – تقرير لجنة التدقيق
الســنوي ) وغيرهــا مــن التقارير التــي تتضمن المعلومات بصورة شــمولية بغــرض معاونة أعضــاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم.

القاعدة الحادية عشر
المسؤولية اإلجتماعية
(أ) موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع
تؤمن شــركة ( بوبيان ب) بأهمية المســؤولية اإلجتماعية لخلق التوزان بين أهداف الشركة و اهداف مساهميها و
المجتمع الذي تمارس نشاطها فيه وذلك من خالل اإللتزام المستمر بالوفاء بالمتطلبات الرقابية وفق األنظمة
والسياسات المعمول بها لدى الشركة.
(ب) نبذة عن البرامج واآلليات المستخدمة والتي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل
االجتماعي
تتبع (بوبيان ب) نهج يتوافق مع طبيعة وحجم عمل الشركة حيث تحرص الشركة على اإلستثمار في موظفيها
من خالل تشجيع إستقطاب العمالة الوطنية والسعي لتدريب الموظفين بشكل دوري.
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تقرير لجنة التدقيق
عن السنة المالية المنتهية في  30ابريل 2020
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أهداف اللجنة

تهدف هذه اللجنة إلى ترسيخ ثقافة اإللتزام داخل الشركة وإلى معاونة مجلس اإلدارة ألداء دوره في ضمان سالمة
و نزاهــة التقاريــر الماليــة و التحقق من مدى كفايــة وفاعلية نظم الرقابــة الداخلية المطبقة في الشــركة تطبيق ًا
لقواعد الحوكمة.

تشكيل اللجنة

بعــد إنعقــاد الجمعيــة العامــة العادية بتاريــخ  2017/6/18وانتخــاب مجلس إدارة جديــد تم إعادة تشــكيل اللجنة
بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  2017/6/20و بما يتوافــق مع متطلبات التشــكيل
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
		
رئيس اللجنة
		
( ) 1السيد  /خالد علي الغانم
		
( )2السيد  /سعود عبدالعزيز البابطين عضو اللجنة
		
( )3السيد  /خالد عبدالعزيز المريخي عضو اللجنة

عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
		
عضو مستقل

عدد إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة عدد ( ) 5إجتماعات خالل الســنة المالية المنتهية في  ، 2020/4/30بنســبة حضور بلغت  % 93وذلك
على النحو اآلتي:
 8مايو 2019
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع االول
 24يوليو 2019
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع الثاني
 12سبتمبر 2019
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع الثالث
 12ديسمبر 2019
عقد بتاريخ
		
اإلجتماع الرابع
 8مارس 2020
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

قامــت اللجنــة بالتوصية لمجلس اإلدارة بإعــادة تعيين مكتب تدقيق مســتقل للقيام
بإعداد تقرير مراجعة نظم الرقابة الداخلية السنوي ( .) ICR
التوصية بتعديل الهيكل التنظيمــي بفصل لجنة التدقيق عن لجنة المخاطر واعتماده
من مجلس اإلدارة.

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 الســيد/بدر العبدالجادر من مكتب
إرنســت ويونغ كمراقب حســابات خارجي عن الســنة المالية المنتهية في 2021/4/30
باعتباره من ضمن مراقبي الحسابات المقيدين في سجالت الهيئة.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر المجمع | للسنة المنتهية في  30أبريل 2020
2020

2019
دينار كويتي

دينار كويتي

إيضاحات

47,846,358

27,642,414

31,523,135
23,237,365

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

75,488,772

54,760,500

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(37,586,083
)(11,482,140

)(24,727,235
)(13,358,901

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(49,068,223

)(38,086,136

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

صافي ربح حيازة شركات تابعة

3

26,420,549
1,239,474

16,674,364
1,363,742

إيرادات توزيعات أرباح

5

19,332,986

44,867,787

بيع بضاعة

رسوم دراسية
4

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

تكلفة بضاعة مباعة

تكاليف دراسية
إجمالي تكلفة المبيعات وتكلفة تقديم الخدمات
مجمل الربح

إيرادات أخرى

3,715,040

2,023,601

صافي ربح (خسارة) موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

1,084,686

)(662,072

13

7,352,504

8,806,501

انخفاض قيمة شركات زميلة

13

)(4,694,106

)(21,067,511

انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات

14

-

)(1,113,577

15

)(3,277,491

)(11,175,233

)(8,711,955

-

)(16,418,007

)(16,262,969

تكاليف تمويل

)(8,634,364

)(8,157,601

فروق تحويل عمالت أجنبية

172,516

31,912

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

17,581,832
)(125,245

15,328,944
)(150,650

)(90,000

)(90,000

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

17,366,587

15,088,294

حصة في نتائج شركات زميلة

انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
مخصص خسائر ائتمان متوقعة لتوزيعات أرباح
مستحقة

5

مصروفات عمومية وإدارية

6

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

الضرائب

7
25

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ربح السنة

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

الخاص بــ:

مساهمي الشركة االم
22

الحصص غير المسيطرة

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي
الشركة االم

8

11,822,773

10,549,006

5,543,814

4,539,288

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

17,366,587

15,088,294

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

23.12 fils

20.31 fils

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المجمع | للسنة المنتهية في  30أبريل 2020
2020

إيضاحات

دينار كويتي
17,366,587

ربح السنة

2019
دينار كويتي
15,088,294

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى

(خسائر) إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى
األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:
فروق تحويل ناتجة من تحويل عمليات أجنبية
(خسائر) إيرادات شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها الى
األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

)(92,651

249,070

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(92,651

249,070

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

خسائر شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو
الخسائر في فترات الحقة:
صافي خسارة أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة

13

)(32,394,083

)(1,808,821

429,813

-

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(31,964,270

)(1,808,821

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(32,056,921

)(1,559,751

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(14,690,334

13,528,543

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

مساهمي الشركة االم

)(20,234,148

8,989,255

الحصص غير المسيطرة

5,543,814

4,539,288

صافي الخسائر الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة
تصنيفها الى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة
خسائر شاملة أخرى للسنة
إجمالي (الخسائر) اإليرادات الشاملة للسنة
الخاص بــ:

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(14,690,334

13,528,543

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
بيان المركز المالي المجمع | كما في  30أبريل 2020
2020

إيضاحات
الموجودات

النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
استثمارات في أسهم
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومنشآت ومعدات
موجودات غير ملموسة

2019
دينار كويتي

دينار كويتي

9

46,979,935

42,053,823

10

40,308,733

29,393,839

11

5,753,121

6,218,182

12

347,612,835

342,611,210

13

51,952,763

58,015,630

14

58,755,236

54,581,715

15

14,596,878

18,184,465

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

565,959,501

551,058,864

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

129,652,951

60,770,869

17

135,395,072

122,643,603

18

39,158,025

39,718,831

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

304,206,048

223,133,303

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

19

53,482,275

53,482,275

19

2,400,000

2,400,000

20

)(21,453,360

)(7,451,647

5,732,086

5,549,260

16

قروض محددة األجل
دائنو تمويل إسالمي
دائنون ومصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

رأس المال
عالوة إصدار أسهم
أسهم خزينة
احتياطي أسهم خزينة
احتياطي إجباري
احتياطي اختياري

21

26,741,138

26,741,138

21

25,467,750

25,467,750

21

925,854

1,018,505

21

112,287,656

144,958,235

21

)(3,360,513

)(3,292,856

21,146,009

34,752,173

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

223,368,895

283,624,833

الحصص غير المسيطرة

38,384,558

44,300,728

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

261,753,453

327,925,561

احتياطي تحويل عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي آخر
أرباح مرحلة

إجمالي حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

دبوس مبارك الدبوس
(رئيس مجلس اإلدارة)

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

565,959,501

551,058,864

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

خالد علي الغانم
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)
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في  30أبريل 2020

صافي شراء أسهم
خزينة
حيازة شركة تابعة
(ايضاح )3

)19
مبالغ مدفوعة
إلى الحصص غير
المسيطرة من
تخفيض رأسمال
شركات تابعة
توزيعات أرباح
مدفوعة إلى الحصص
غير المسيطرة
حيازة حصص غير
مسيطرة دون التغير
في السيطرة (إيضاح
)2.2
تحويل ربح بيع
استثمارات في أسهم
مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى إلى
األرباح المرحلة

توزيعات أرباح (إيضاح

إجمالي (الخسائر)
اإليرادات الشاملة
للسنة

خسائر شاملة أخرى

ربح السنة

كما في  1مايو 2019

ـــــــــــــــ

53,482,275

ـــــــــــــــ

-

-

-

-

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

-

-

53,482,275

ـــــــــــــــ

2,400,000

ـــــــــــــــ

-

-

-

-

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

-

-

2,400,000

دينار كويتي دينار كويتي

رأس
المال

عالوة
إصدار
أسهم

ـــــــــــــــ

)(21,453,360

ـــــــــــــــ

-

)(14,001,713

-

-

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

-

-

)(7,451,647

دينار كويتي

أسهم
خزينة

ـــــــــــــــ

5,732,086

ـــــــــــــــ

-

182,826

-

-

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

-

-

5,549,260

دينار كويتي

احتياطي
أسهم
خزينة

ـــــــــــــــ

26,741,138

ـــــــــــــــ

-

-

-

-

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

-

-

26,741,138

ـــــــــــــــ

25,467,750

ـــــــــــــــ

-

-

-

-

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

-

-

25,467,750

ـــــــــــــــ

925,854

ـــــــــــــــ

-

-

-

-

-

-

-

)(92,651

ـــــــــــــــ

)(92,651

-

1,018,505

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

احتياطي
اجباري

احتياطي
اختياري

احتياطي
تحويل
عمالت
اجنبية

احتياطي
آخر

أرباح
مرحلة

ـــــــــــــــ

4,194,763

-

-

)(39,112

)(9,441,249

)(6,174,386

-

5,543,814

ـــــــــــــــ

-

ـــــــــــــــ

4,194,763

)(13,818,887

-

)(106,769

)(9,441,249

)(6,174,386

)(26,135,246

)(14,690,334

ـــــــــــــــ

)(32,056,921

17,366,587

327,925,561

ـــــــــــــــ

-

-

-

)(67,657

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

-

-

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

(3,360,513) 112,287,656

ـــــــــــــــ

-

-

)(706,309

-

-

-

-

)(31,964,270

ـــــــــــــــ

)(31,964,270

-

144,958,235

)(3,292,856

)(20,234,148

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

21,146,009

ـــــــــــــــ

-

-

706,309

-

-

-

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

38,384,558 223,368,895

ـــــــــــــــ

-

)(13,818,887

-

)(67,657

-

-

)(26,135,246) (26,135,246

11,822,773

ـــــــــــــــ

-

11,822,773

34,752,173

283,624,833

ـــــــــــــــ

261,753,453

)(32,056,921

11,822,773

5,543,814

44,300,728

دينار كويتي

دينار كويتي

اإلجمالي
الفرعي

دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

احتياطي
القيمة
العادلة

الحصص
غير
المسيطرة

مجموع
حقوق
الملكية
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حيازة شركات تابعة
(إيضاح )3

صافي بيع أسهم خزينة

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

إجمالي اإليرادات
(الخسائر) الشاملة
للسنة
توزيعات أرباح (إيضاح )19

ايرادات (خسائر) شاملة
أخرى للسنة

الرصيد االفتتاحي المعاد
إدراجه طبق ًا للمعيار
الدولي للتقارير المالية 9
ربح السنة

كما في  1مايو 2018
(كما سبق تسجيله)
تأثير تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية 9

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
25,467,750
ـــــــــــــــ

-

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

-

25,467,750

ـــــــــــــــ

-

25,467,750

دينار كويتي

احتياطي
اختياري

ـــــــــــــــ
1,018,505
ـــــــــــــــ

-

ـــــــــــــــ
144,958,235
ـــــــــــــــ

-

-

-

-

)(1,808,821

)(1,808,821
ـــــــــــــــ

-

146,767,056

ـــــــــــــــ

)(2,433,199

-

-

دينار كويتي
149,200,255

-

249,070

249,070
ـــــــــــــــ

-

769,435

ـــــــــــــــ

-

769,435

دينار كويتي

احتياطي
تحويل
عمالت
اجنبية

احتياطي
القيمة
العادلة

ـــــــــــــــ
)(3,292,856
ـــــــــــــــ

-

-

)(281,995

-

-

ـــــــــــــــ

-

)(3,010,861

ـــــــــــــــ

-

)(3,010,861

دينار كويتي

احتياطي
آخر

ـــــــــــــــ
34,752,173
ـــــــــــــــ

-

-

ـــــــــــــــ
283,624,833
ـــــــــــــــ

-

)(281,995

)(23,366,012

8,989,255

)(1,559,751
ـــــــــــــــ

10,549,006

291,690,585

35,298,379
ـــــــــــــــ
44,300,728
ـــــــــــــــ

-

)(297,564

-

4,539,288

ـــــــــــــــ

4,539,288

4,760,625

-

35,298,379
ـــــــــــــــ
327,925,561
ـــــــــــــــ

6,593,000

)(579,559

)(23,366,012

13,528,543

)(1,559,751
ـــــــــــــــ

15,088,294

296,451,210

-

-

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

291,690,585

4,760,625

296,451,210

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

6,593,000

-

)(23,366,012

10,549,006

ـــــــــــــــ

10,549,006

47,569,179

ـــــــــــــــ

2,433,199

45,135,980

دينار كويتي

أرباح
مرحلة

اإلجمالي
الفرعي

الحصص غير
المسيطرة

مجموع
حقوق
الملكية
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أنشطة التشغيل

إيضاحات

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تعديالت لمطابقة الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة بصافي التدفقات النقدية:

17,581,832

15,328,944

صافي ربح حيازة شركات تابعة
ايرادات توزيعات ارباح
صافي (ربح) خسارة موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادة من خالل
األرباح أو الخسائر
حصة في نتائج شركات زميلة
انخفاض قيمة شركات زميلة
انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
مخصص خسائر ائتمان متوقعة لتوزيعات أرباح مستحقة
استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
استهالك موجودات حق االستخدام
إطفاء موجودات غير ملموسة
تكاليف تمويل
صافي فروق غير محققة من تحويل عمالت أجنبية

()1,239,474
)(19,332,986

()1,363,742
)(44,867,787

13
13
14
15
5
14
14
15

التعديالت على رأس المال العامل:
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
دائنون ومصروفات مستحقة
ضرائب مدفوعة
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
حيازة شركات تابعة
حيازة حصة إضافية في شركات زميلة
متحصالت من تخفيض رأسمال شركة زميلة
متحصالت من توزيع احتياطيات حقوق ملكية لشركة زميلة
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
شراء استثمارات في أسهم
متحصالت من بيع استثمارات في أسهم
توزيعات ارباح مستلمة من استثمارات في أسهم
صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل

3
13
13
13
13
14

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
توزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمي الشركة األم
مبالغ مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة من تخفيض رأسمال
شركات تابعة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
حيازة الحصص غير المسيطرة
صافي الحركة في قروض محددة االجل
صافي الحركة في دائني تمويل إسالمي
تكاليف تمويل مدفوعة
سداد جزء أصل المبلغ من مطلوبات عقود التأجير
شراء أسهم خزينة
متحصالت من بيع أسهم خزينة

18

صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل

ا لنقــد و ا لنقــد ا لمعــا د ل ا لذ ي تــم حيا ز ته من شــر كا ت
تا بعــة نتيجــة د مــج أ عما ل
تعد يــل تحو يــل عمــا ت ا جنبيــة  -با لصا فــي
ا لنقــد و ا لنقــد ا لمعــا د ل كما فــي  1ما يو
النقد والنقد المعادل كما في  30أبريل

3

9

)(1,084,686

662,072

)(7,352,504
4,694,106
3,277,491
8,711,955
6,661,768
565,176
310,096
8,634,364
51,520
ـــــــــــــــ
21,478,658

)(8,806,501
21,067,511
1,113,577
11,175,233
3,320,656
310,096
8,157,601
ـــــــــــــــ
6,097,660

)(1,264,719
485,854
)(3,418,969
)(1,442
ـــــــــــــــ
17,279,382
ـــــــــــــــ

1,735,267
2,456,071
)(153,309
)(141,314
ـــــــــــــــ
9,994,375
ـــــــــــــــ

()76,564
)(2,957,898
1,844,094
2,469,346
6,657,381
)(5,495,342
20,874
)(44,465,117
14,290,047
1,909,076
5,219,462
ـــــــــــــــ

()20,886,516
)(7,679,208
4,179,808
)(1,361,378
43,466
)(11,538,104
1,041,536
44,867,787
160,538
ـــــــــــــــ

)(20,584,641
ـــــــــــــــ

8,827,929
ـــــــــــــــ

)(26,039,254

)(23,366,012

()6,174,386
)(9,441,249
)(106,769
67,267,156
10,529,714
)(8,538,315
)(576,842
)(14,398,857
579,970
ـــــــــــــــ
13,101,168
ـــــــــــــــ
9,795,909

)(579,559
)(3,750,188
6,135,699
)(8,157,601
)(3,757,240
10,350,240
ـــــــــــــــ
)(23,124,661
ـــــــــــــــ
)(4,302,357

543,548
)(193,883
36,834,361
ـــــــــــــــ
46,979,935
ـــــــــــــــ

23,848,375
97,944
17,190,399
ـــــــــــــــ
36,834,361
ـــــــــــــــ
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بيان التدفقات النقدية المجمع (تــابــع) | للسنة المنتهية في  30أبريل 2020
بنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية المجمع:
إيضاحات
تعديل انتقالي لمطلوبات عقود التأجير نتيجة تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية ( 16تم تسويته مقابل
الدائنين والمصروفات المستحقة)

2.3

إضافات إلى مطلوبات عقود التأجير (تم تسويتها مقابل
الدائنين والمصروفات المستحقة)

18

تعديل انتقالي لموجودات حق االستخدام نتيجة تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية ( 16تم تسويته مقابل
إضافات إلى ممتلكات ومنشآت ومعدات)

2.3

تعديل انتقالي لمدفوعات مقدم ًا نتيجة تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية 16
(تم تسويته مقابل الدائنين والمصروفات المستحقة)

2.3

إضافات إلى موجودات حق االستخدام
(تم تسويتها مقابل إضافات إلى ممتلكات ومنشآت
ومعدات)

14

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

2,690,413

141,429

)(2,698,617

8,204

)(141,429

-

-

-

-

-
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 -1معلومات حول الشركة

تــم التصريــح بإصــدار البيانات الماليــة المجمعــة لشــركة بوبيــان للبتروكيماويــات ش.م.ك.ع"( .الشــركة األم")
وشــركاتها التابعة (يشــار إليها مع ًا بـ "المجموعة") للسنة المنتهية في  30أبريل  2020وفق ًا لقرار أعضاء مجلس
اإلدارة الصــادر بتاريــخ  17يونيو  ،2020ويخضع إصدارها لموافقة الجمعية العمومية العادية لمســاهمي الشــركة
األم .لدى الجمعية العمومية السنوية للمساهمين صالحية تعديل البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.
تم اعتماد البيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية في  30أبريل  2019من قبل مساهمي الشركة
األم خــال الجمعيــة العمومية الســنوية المنعقــدة بتاريخ  27مايــو  .2019تم توضيــح توزيعات األربــاح المعلنة
والمدفوعة من قبل الشركة األم للسنة المنتهية بذلك التاريخ ضمن اإليضاح .19
إن الشــركة األم هي شــركة مساهمة عامة تأسست بدولة الكويت ويقع مقرها فيها وهي شركة مدرجة ببورصة
الكويت .عنوان المركز الرئيســي للشــركة األم هو برج كيبكو ،الطابق رقم  ،35شــارع الشــهداء ،وعنوانها البريدي
المسجل هو شرق ،ص.ب 2383 .الصفاة  ،13024الكويت.
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 للشــركة األم باألخص المساهمة أو المشاركة في تأسيس شركات
صناعة البتروكيماويات أو التداول فيها سواء أكانت شركات حالية أو شركات قد يتم تأسيسها في المستقبل.
• امتــاك وتطوير وإقامة المشــاريع والمناطق والخدمات الصناعية ودعمها والمســاهمة فــي جميعها ،وتقديم
الدعــم الفنــي والصيانــة الصناعية وتمويل وتطوير المشــروعات بعد الحصــول على الموافقات مــن كافة الجهات
الرسمية المختصة.
• تطويــر المشــروعات الصناعية والحرفية المقامة من قبل الدولة أو القطاع الخاص والمســاهمة في الشــركات
والهيئات الصناعية.
• استثمار فوائض األموال في محافظ استثمارية داخل دولة الكويت وخارجها بصفة أصلية أو عن طريق الوكالة.
• المشاركة في أو الحيازة أو االستحواذ على شركات ذات أنشطة مماثلة أو تلك التي تعاون الشركة األم في تحقيق
أغراضها في الكويت أو في الخارج.
تتضمن االستثمارات الرئيسية للشــركة األم في تاريخ البيانات المالية المجمعة شركة إيكويت للبتروكيماويات
ش.م.ك( .مقفلة) ("إيكويت") والشركة الكويتية لألولفينات ش.م.ك( .مقفلة) ("الشركة الكويتية لألولفينات") .إن
شــركة إيكويت والشــركة الكويتية لألولفينات هما شركتان مســاهمتان كويتيتان مقفلتان تم تأسيسهما في
دولة الكويت ويقع مقرهما فيها ،وهما تضطلعان بصورة رئيسية بأعمال تصنيع وبيع المنتجات البتروكيماوية.
فيما يلي هيكل ملكية شركة إيكويت والشركة الكويتية لألولفينات كما في  30أبريل:
شركة صناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.

2020
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%

تم عرض المعلومات حول هيكل المجموعة باإليضاح  ،2.2كما تم عرض المعلومات حول العالقات مع األطراف
ذات عالقة األخرى للمجموعة ضمن اإليضاح .25
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
 1.2أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير
المحاسبة الدولية.
تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفق ًا لمبدأ التكلفة التاريخية باســتثناء االســتثمارات في أســهم
التي تم قياسها وفق ًا للقيمة العادلة.
تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي والذي يمثل أيض ًا العملة الرئيسية للشركة األم.
تعرض المجموعة بيان مركزها المالي المجمع حســب ترتيب الســيولة .تم عرض تحليل لالســترداد أو التســوية
خالل مدة  12شــهرا ً من تاريخ البيانات المالية المجمعة (المتداولة) وأكثر من  12شهرا ً من تاريخ البيانات المالية
المجمعة (غير المتداولة) ضمن اإليضاح .23

 2.2أساس التجميع
تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشــركة االم وشــركاتها التابعة كمــا في  30أبريل  .2020تتحقق
الســيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشــاركتها في الشركة
المســتثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل ســيطرتها على الشــركة المســتثمر
فيها .وبصورة محددة ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
• الســيطرة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية 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 إلى 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
تشــير إلى وجــود تغيرات في عامل واحــد أو أكثر من العوامل الثالثة للســيطرة .يبدأ تجميع الشــركة التابعة عندما
تحصل المجموعة على الســيطرة على الشــركة التابعة ويتوقف التجميع عندما تفقد المجموعة ســيطرتها على
الشــركة التابعة .ويتم إدراج الموجــودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المتعلقة بالشــركة التابعة التي تم
حيازتها أو بيعها خالل السنة في البيانات المالية المجمعة اعتبارا من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى
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تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
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 المحاسبة عن التغير في حصة الملكية لشركة تابعة ،دون فقد السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إذا فقــدت المجموعــة الســيطرة على شــركة تابعة ،فإنهــا تلغي االعتــراف بالموجــودات ذات الصلة (بمــا في ذلك
الشــهرة) والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وأي بنود أخرى لحقوق الملكية؛ في حين يتم االعتراف بأي أرباح أو
خسائر ناتجة في األرباح أو الخسائر .ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به وفق ًا للقيمة العادلة.
تتضمن البيانات المالية المجمعة للمجموعة ما يلي:
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

حصة الملكية في  30ابريل

2020

2019

محتفظ بها بشكل مباشر:
شركة بوبيان للصناعات
البالستيكية ش.م.ك( .مقفلة)
("بوبيان للصناعات البالستيكية") 1

دولة الكويت

تصنيع وتجارة
مواد التغليف

%99

%99

شركة منى نور للصناعة والتجارة

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

%80

%80

ذ.م.م.

تصنيع وتجارة مواد
التغليف

%100

%60

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

%80

%80

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

شــركة الجبيل المتكاملــة للتغليف المملكة
العربية
المحدودة ذ.م.م.
السعودية
شركة منى نور للصناعات
البالستيكية ذ.م.م.
شركة منى نور ذ.م.م( .صاللة)

المجموعــة التعليميــة القابضــة دولة الكويت

خدمات تعليمية

شــركة إيــاس للتعليــم األكاديمــي دولة الكويت

خدمات تعليمية

ش.م.ك.ع2 .

%80

%80

% 83.11

% 82.99

% 55.44

% 55.44

والتقني ش.م.ك( .مقفلة)
شــركة الكوت للمشــاريع الصناعية دولة الكويت

إنتاج الكلور
والملح والمنتجات
البتروكيماوية
األخرى

شــركة وربــة كابيتــال القابضــة دولة الكويت

االستثمارات
الصناعية

ش.م.ك.ع.

ش.م.ك.ع"(.وربة كابيتال") 3

% 54.14

% 50.26

% 54.14

% 29.16
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 2.2أساس التجميع ( تتمة)
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

حصة الملكية في  30ابريل

2020

2019

محتفظ بها بصورة غير
مباشرة من خالل شركة بوبيان
للصناعات البالستيكية:
شركة منى نور للصناعة والتجارة
ذ.م.م.

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

شركة الجبيل المتكاملة للتغليف

المملكة
العربية
السعودية

تصنيع وتجارة مواد
التغليف

شركة منى نور للصناعات

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

سلطنة عمان

تصنيع وتجارة
األنابيب البالستيكية

المحدودة ذ.م.م.

البالستيكية ذ.م.م.
شركة منى نور ذ.م.م( .صاللة)

% 20

% 20

--

% 40

% 20

% 20

% 20

% 20

 1يتم االحتفاظ باألســهم المتبقية في شــركة بوبيان للصناعات البالســتيكية ش.م.ك( .مقفلة) من قبل أطراف
ً
نيابة عن الشــركة االم .وبالتالي ،تبلغ حصة الملكية الفعلية للمجموعة في هذه الشــركة التابعة
أخرى ذات عالقة
نسبة .% 100
 2حيازة حصة إضافية في المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع"( .المجموعة التعليمية القابضة")
خالل الســنة الحالية ،قامــت المجموعة بحيازة حصة ملكية إضافية بنســبة  % 0.12فــي المجموعة التعليمية
القابضــة ش.م.ك.ع ،.ممــا أدى إلــى زيــادة حصة ملكيــة المجموعة فيها مــن  % 82.99إلى  .% 83.11تم ســداد
مقابل نقدي بقيمة  106,769دينار كويتي إلى مساهمي الحصص غير المسيطرة .وبلغت القيمة الدفترية لصافي
موجودات المجموعة التعليمية القابضة (باستثناء الشهرة الناتجة من الحيازة األصلية) في تاريخ الحيازة 39,112
دينار كويتي .فيما يلي جدول يوضح حصة الملكية اإلضافية التي تم حيازتها في المجموعة التعليمية القابضة:
دينار كويتي

المقابل النقدي المدفوع للحصص غير المسيطرة

106,769

القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة التي تم حيازتها

)(39,112

الفارق المسجل ضمن االحتياطي اآلخر

67,657
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 3حيازة حصة إضافية في شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع.
قامــت المجموعــة بتاريخ  28مــارس  2020بحيازة حصــة ملكية إضافية بنســبة  % 1.39في األســهم وحقوق
التصويــت لشــركة وربــة كابيتال ،ممــا أدى إلى زيادة حصــة ملكيتها مــن  % 48.87إلى  % 50.26والتــي نتج عنها
منحها الســيطرة على شــركة وربة كابيتال .ونتيجة للحصول على الســيطرة على الشــركة الزميلة السابقة ،أعيد
قياس القيمة الدفترية لحصة الملكية المحتفظ بها سابق ًا للمجموعة في شركة وربة كابيتال إلى القيمة العادلة
في تاريخ الحيازة وتم تسجيل خسارة بمبلغ  210,812دينار كويتي نتيجة إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر.
قامت المجموعة خالل الســنة (قبل تاريخ حيازة الحصة مسيطرة) بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة %19.71
في شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع ،.مما أدى إلى زيادة حصة ملكيتها من  / % 29.16إلى  .%48.87قامت
المجموعة بتطبيق الطريقة "الجزئية التدريجية" في المحاســبة عن هذه المعاملة واســتمرت في المحاســبة عن
استثمارها في شركة وربة كابيتال بواسطة طريقة حقوق الملكية طبق ًا لمعيار المحاسبة الدولي  28استثمارات
في شركات زميلة وشركات محاصة.

 3.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات
قامــت المجموعــة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تســري للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير  .2019وفيما يلي طبيعة وتأثير التغييرات الناتجة عن تطبيق هذه المعايير المحاسبية الجديدة.
تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة اعتبارا من  1مايو  2019ولكن ليس لها تأثير على البيانات
الماليــة المجمعة للمجموعــة .لم تقم المجموعة بالتطبيــق المبكر ألي معايير أو تفســيرات أو تعديالت صادرة
ولكنها لم تسر بعد.
المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود التأجير
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية  16محل معيار المحاســبة الدولي  17عقود التأجير ،وتفســير لجنة تفســيرات
المعايير الدولية للتقارير المالية  4تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد تأجير ،وتفســير لجنة التفســيرات الدائمة
 15عقود التأجير التشغيلي -الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة  - 27تقييم جوهر المعامالت التي تتضمنشــك ً
ال قانوني ًا لعقد التأجير .يحــدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصــاح عن عقود التأجير ،ويتطلب
من المستأجرين المحاسبة عن معظم عقود التأجير في نموذج الموازنة.
إن طريقة محاسبة المؤجر وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  16ال تختلف بصورة جوهرية عن طريقة المحاسبة
وفقــ ًا لمعيار المحاســبة الدولي  ،17حيث يســتمر المؤجرون في تصنيف عقــود التأجير إما كعقود تأجير تشــغيلي
أو تمويلــي بواســطة مبادئ مماثلة لتلك الواردة في معيار المحاســبة الدولي  .17وبالتالي ،لــم يكن للمعيار الدولي
للتقارير المالية  16تأثير على عقود التأجير التي تكون فيها المجموعة كمؤجر.
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  16بواسطة طريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي في تاريخ
التطبيق المبدئي في  1مايو  .2019وبالتالي ،لم يتم إعادة إدراج المعلومات المقارنة .تم تسجيل كل من مطلوبات
التأجيــر وموجودات حق االســتخدام وفق ًا للقيمة الحالية لمدفوعات التأجير المســتقبلية وبالتالــي ليس لها تأثير
علــى األربــاح المرحلــة االفتتاحية .اختــارت المجموعة االســتفادة مــن المبرر العملــي لالنتقال الذي يســمح بعدم
إعــادة تقييــم ما إذا كان العقد يتمثل فــي أو يتضمن عقد تأجير في  1مايو  .2019بــد ًال من ذلك ،قامت المجموعة
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 3.2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ( تتمة)
المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات ( تتمة)
المعيار الدولي للتقارير المالية  16عقود التأجير ( تتمة)

بتطبيق المعيار فقط على العقود التي سبق تحديدها كعقود تأجير تطبق معيار المحاسبة الدولي  17وتفسير لجنة
تفســيرات المعاييــر الدولية للتقاريــر المالية  4في تاريخ التطبيــق المبدئي .كما اختارت المجموعة االســتفادة من
إعفــاءات االعتــراف لعقود التأجير التي تمتد مدة التأجير بموجبها في تاريخ البدء لمدة  12شــهرا ً أو أقل وال تتضمن
خيــار الشــراء ("عقود التأجير قصيــرة األجل") وعقود التأجير التــي تنخفض فيها قيمة األصــل ذي الصلة ("موجودات
منخفضة القيمة").
فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( 16الزيادة(/النقص)) كما في  1مايو :2019
دينار كويتي

الموجودات
موجودات حق االستخدام (مدرجة ضمن ممتلكات ومنشآت ومعدات)
مدفوعات مقدم ًا (مدرجة ضمن مدينين ومدفوعات مقدم ًا)

2,698,617
)(8,204
ـــــــــــــــــــــــــ

2,690,413
ــــــــــــــــــــــ

المطلوبات
مطلوبات عقود تأجير (مدرجة ضمن دائنين ومصروفات مستحقة)

2,690,413
ــــــــــــــــــــــ

قبــل تطبيــق المعيــار الدولي للتقاريــر المالية  ،16صنفــت المجموعة عقود تأجيرها (كمســتأجر) فــي تاريخ البدء
كعقود تأجير تشــغيلي .وفي حالة عقد التأجير التشغيلي ،لم يتم رسملة العقار المستأجر وتم تسجيل مدفوعات
التأجيــر كمصروفات إيجار ضمن األرباح أو الخســائر على أســاس القســط الثابــت على مدى فترة عقــد التأجير .وتم
تسجيل أي إيجار مدفوع مقدم ًا أو إيجار مستحق ضمن الموجودات األخرى والمطلوبات األخرى على التوالي.
فــي إطار تطبيق المعيــار الدولي للتقارير الماليــة  ،16قامت المجموعة بتطبيق طريقة فرديــة لالعتراف والقياس
بالنسبة لكافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة .راجع
اإليضاح " .2.5.9عقود التأجير  -المجموعة كمســتأجر" لالطالع على السياســة المحاسبية المطبقة اعتبارا ً من 1
مايو  .2019يتضمن المعيار متطلبات انتقال محددة ومبررات عملية تم تطبيقها من قبل المجموعة.
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• عقود التأجير التي تم تصنيفها سابق ًا كعقود تأجير تمويلي
كما في  1مايو  ،2019لم يكن لدى المجموعة أي عقود تأجير مصنفة كعقود تأجير تمويلي.
• عقود التأجير التي تم المحاسبة عنها سابق ًا كعقود تأجير تشغيلي
ســجلت المجموعة موجودات حق االســتخدام ومطلوبــات عقود التأجير بالنســبة لتلك العقود المصنفة ســابق ًا
كعقــود تأجير تشــغيلي باســتثناء العقود قصيرة األجــل وعقود تأجير الموجــودات منخفضة القيمــة .تم االعتراف
بموجودات حق االســتخدام اســتنادا ً إلى مبلغ يكافئ مطلوبات عقود التأجير مع تعديلها بما يعكس أي مدفوعات
مســددة ســابق ًا ومدفوعات عقود التأجير المســتحقة المســجلة ســابق ًا .وتم االعتراف بمطلوبات عقــود التأجير
اســتنادا إلــى القيمــة الحالية لمدفوعــات التأجيــر المتبقية مخصومــة مقابل معدل االقتــراض المتزايــد في تاريخ
التطبيق المبدئي.
كما طبقت المجموعة المبررات العملية المتاحة حيث:
• قامــت المجموعــة بتطبيق معــدل خصم فردي علــى محفظة عقود التأجيــر ذات الخصائــص المتماثلة بصورة
معقولة.
ً
مباشــرة قبل
• اعتمدت المجموعة على تقييمها لما إذا كانت عقود التأجير ذات شــروط مجحفة والذي تم إجراؤه
تاريخ التطبيق المبدئي.
• قامت بتطبيق إعفاءات عقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير ذات مدة تأجير تنتهي خالل  12شهرا ً اعتبارا
من تاريخ التطبيق المبدئي.
• اســتبعدت المجموعة التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام كما في تاريخ التطبيق
المبدئي.
• اســتخدمت المجموعــة اإلدراك المتأخــر في تحديد مدة التأجير في حالة اشــتمال العقد على خيــارات بمد أجل أو
إنهاء عقد التأجير.
استنادا ً إلى ما سبق ،وكما في  1مايو :2019
• تم تســجيل موجودات حق االســتخدام بمبلغ  2,698,617دينار كويتي وعرضها تحت بند "ممتلكات ومنشآت
ومعدات" في بيان المركز المالي المجمع.
• تــم تســجيل مطلوبات عقــود التأجير بمبلــغ  2,690,413دينار كويتــي وعرضها تحت بند "دائنــون ومصروفات
مستحقة" في بيان المركز المالي المجمع.
• تــم إلغاء االعتراف بالمدفوعات مقدم ًا (المدرجة ضمن "مدينون ومدفوعات مقدم ًا") بمبلغ  8,204دينار كويتي
فيما يتعلق بعقود تأجير تشغيلي سابقة.

 4.2معايير صادرة ولكن لم تسر بعد
فيما يلي المعايير الجديدة والمعدلة والتفســيرات التي صدرت ولكن لم تســر بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية
المجمعــة للمجموعــة .تنوي المجموعة تطبيــق هذه المعايير الجديــدة والمعدلة والتفســيرات متى أمكن ذلك
عندما تصبح سارية المفعول.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 4.2معايير صادرة ولكن لم تسر بعد ( تتمة)
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  :3تعريف األعمال
أصــدر مجلــس معايير المحاســبة الدوليــة في أكتوبــر  2018تعديالت علــى تعريف األعمــال الوارد ضمــن المعيار
الدولي للتقارير المالية  3دمج األعمال بهدف مســاعدة المنشــأة في تحديد ما إذا كانت أية مجموعة من األنشطة
أو الموجــودات التــي تم حيازتهــا تمثل أعمــا ًال أم ال .وتوضح هذه التعديــات الحد األدنى من المتطلبــات المرتبطة
باألعمال كما أنها تســتبعد التقييم لما إذا كان لدى المشــاركين في الســوق القدرة على استبدال أي عناصر ناقصة
وتشــتمل التعديالت أيض ًا على إرشادات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المشتراة تمثل أعما ًال
جوهريــة كمــا أنها تعمل على تضييق نطاق التعريفــات الموضوعة لألعمال والمخرجــات .إضافة إلى ذلك ،تتضمن
التعديالت اختبارا اختياريا لمدى تركز القيمة العادلة ،كما صاحبت هذه التعديالت أمثلة توضيحية جديدة.
نظرا ً ألن التعديالت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاريخ أول تطبيق ،فلن
يكون لهذه التعديالت تأثير على المجموعة في تاريخ االنتقال لتطبيق التعديالت.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي  :8تعريف المعلومات الجوهرية
أصــدر مجلس معايير المحاســبة الدولية في أكتوبــر  2018تعديالت على معيار المحاســبة الدولي  1عرض البيانات
المالية ومعيار المحاسبة الدولي  8السياسات المحاسبية ،التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء لكي يتفق
تعريــف مصطلــح "المعلومات الجوهرية" في جميع المعايير وتتضح بعض جوانب التعريف .ويشــير التعريف الجديد
إلى أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان حذفها أو عدم صحة التعبير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة
أن يؤثــر على القرارات التي يتخذها المســتخدمون األساســيون للبيانــات المالية ذات الغرض العام اســتنادا إلى تلك
البيانات المالية والتي تقدم معلومات مالية عن المنشأة التي قامت بإعدادها".
إن التعديــات على تعريــف المعلومات الجوهرية ليس من المتوقع أن يكون لها تأثيــر جوهري على البيانات المالية
المجمعة للمجموعة.

 5.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 1.5.2دمج 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.
بالنسبة لكل عملية دمج أعمال ،تختار المجموعة ما إذا كان سيتم قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة
المشــتراة بالقيمــة العادلة أو بنســبة الحصة في صافي قيمة الموجودات المحددة للشــركة المشــتراة .تســجل
التكاليف المتعلقة بالحيازة كمصروفات عند تكبدها ويتم إدراجها ضمن المصروفات العمومية واإلدارية.
عندمــا تقــوم المجموعة بحيازة أعمــال ،تقوم بتقييم الموجــودات والمطلوبات المالية المقــدرة لغرض التحديد
والتصنيف المناســب وفق ًا للشــروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشــروط ذات الصلة كما فــي تاريخ الحيازة.
يتضمن هذا الفصل بين المشتقات المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
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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 األرباح أو الخسائر.
إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم إدراجه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة .ال يتم إعادة
قياس المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاســبة عن التســوية الالحقة ضمن حقوق الملكية.
يتمثــل المقابل المحتمل المصنف كأصل أو التزام فــي أداة مالية وتقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية
 9األدوات الماليــة ،ويتــم قياســه بالقيمــة العادلة مــع إدراج التغيرات في القيمــة العادلة في بيان األرباح أو الخســائر
المجمــع طبقــ ًا للمعيار الدولي للتقارير الماليــة  .9ويتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الــذي ال يندرج ضمن نطاق
المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية  9وفقــ ًا للقيمة العادلة في تاريــخ كل بيانات مالية مجمعة مــع إدراج التغيرات في
القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم قياس الشهرة مبدئي ًا بالتكلفة (التي تمثل زيادة المقابل المحول والمبلغ المحقق للحصص غير المسيطرة
واي فوائد محتفظ بها سابقا عن صافي قيمة الموجودات المحددة والمطلوبات المقدرة) .إذا كانت القيمة العادلة
لصافــي الموجودات التي تــم حيازتها تتجاوز إجمالي المقابــل المحول ،تقوم المجموعة بإعــادة تقييم مدى صحة
تحديــد الموجودات التي تــم حيازتها والمطلوبــات المقدرة ومراجعة االجراءات المســتخدمة لتقييــم المبالغ التي
ســيتم تســجيلها في تاريخ الحيــازة .إذا أدت اعادة التقييم الى زيــادة في القيمة العادلة لصافــي الموجودات التي تم
حيازتها عن إجمالي المقابل المحول ،يسجل الربح في األرباح أو الخسائر.
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 العملية بداخل الوحدة ،يتم إدراج الشهرة
المرتبطة بالعملية المســتبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخســارة الناتجة عن البيع .يتم
قياس الشــهرة المســتبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به
من وحدة إنتاج النقد.

 2.5.2استثمار في شركات زميلة
الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليها تأثيرا ً ملموس ًا .والتأثير الملموس هو القدرة على المشاركة
في قرارات السياســات المالية والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيها ولكن دون ممارســة ســيطرة أو سيطرة
مشتركة على تلك السياسات.
إن االعتبارات التي يتم مراعاتها عند تحديد التأثير الملموس مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات
التابعة .يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة بواسطة طريقة حقوق الملكية.
وفق ًا لطريقة حقوق الملكية ،يدرج االســتثمار في الشــركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة .ويتم تعديل القيمة الدفترية
لالســتثمار مقابل تســجيل التغيرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 5.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 2.5.2استثمار في شركات زميلة ( تتمة)
وتــدرج الشــهرة المتعلقة بالشــركة الزميلة ضمــن القيمة الدفتريــة لالســتثمار وال يتم اختبارهــا لغرض تحديد
انخفاض القيمة بصورة مستقلة.
يعكس بيان األرباح أو الخســائر المجمع حصة المجموعة في نتائج عمليات الشــركة الزميلة .يعرض أي تغيير في
اإليرادات الشــاملة األخرى لتلك الشركات المســتثمر فيها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى للمجموعة .إضافة
إلــى ذلك ،في حالــة وجود تغيير محقق مباشــرة في حقوق الملكية للشــركة الزميلة ،تقوم المجموعة بتســجيل
حصتهــا فــي أي تغييــرات – متى أمكن ذلك  -فــي بيان التغيرات في حقــوق الملكية المجمع .ويتم اســتبعاد األرباح
والخســائر غير المحققــة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشــركة الزميلة في حدود الحصة في الشــركة
الزميلة.
تعرض حصة المجموعة في أرباح أو خســائر الشــركة الزميلة في مقدمة بيان األرباح أو الخســائر المجمع خارج ربح
التشغيل وتمثل األرباح أو الخسائر بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.
يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة البيانات المالية المجمعة للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم
إجراء تعديالت لكي تتماشى السياسات المحاسبية للشركات الزميلة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
بعــد تطبيــق طريقــة حقوق الملكيــة ،تحدد المجموعــة مــا إذا كان من الضروري قيد خســارة انخفــاض في قيمة
اســتثمار المجموعــة فــي شــركتها الزميلــة .تحــدد المجموعة فــي تاريــخ كل بيانات ماليــة مجمعة مــا إذا كان
هنــاك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة االســتثمار في الشــركة الزميلة .فإذا ما وجد هذا الدليل ،تحتســب
المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن اســترداده للشــركة الزميلة وقيمتها الدفترية
وتسجل الخسارة ضمن "انخفاض قيمة شركات زميلة" في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
عند فقد التأثير الملموس على الشــركة الزميلة ،تقوم المجموعة بقياس وتســجيل أي استثمار محتفظ به وفق ًا
لقيمتــه العادلــة .يدرج أي فرق بيــن القيمة الدفترية للشــركة الزميلة عند فقد التأثير الملمــوس والقيمة العادلة
لالستثمار المتبقي والمتحصالت من البيع في األرباح أو الخسائر.

 3.5.2قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هي الســعر المســتلم من بيــع أصل مــا أو المدفوع لتســوية التزام مــا في معاملــة منظمة بين
المشــاركين في الســوق في تاريخ القياس .يســتند قياس القيمة العادلــة الى افتراض تنفيذ معاملــة 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.
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يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام باســتخدام االفتراضــات المحتمل ان يســتخدمها المشــاركون
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:
• المستـــوى  :1األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛
• المســتوى  :2أســاليب تقييم يكون بها أقل مســتوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقيــاس القيمة العادلة
ً
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر ،و
• المســتوى  :3أســاليب تقييم ال يكون بها أقل مســتوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة
ً
ملحوظا.
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.

 4.5.2اإليرادات من العقود مع العمالء
يتــم االعتــراف باإليرادات من العقود مع العمالء عندما تنتقل الســيطرة على البضاعــة أو الخدمات إلى العميل لقاء
مبلــغ يعكــس المقابل المــادي الذي تتوقــع المجموعــة أحقيتها فــي الحصول عليه فيــه مقابل تلــك البضاعة أو
الخدمات .وتوصلت المجموعة بصورة عامة إلى أنها منشأة أساسية تعمل عن نفسها في جميع ترتيبات اإليرادات
نظرا ً ألنها تسيطر بصورة نموذجية على البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل.
يجب أيض ًا الوفاء بمعايير االعتراف المبينة أدناه قبل االعتراف باإليرادات:
بيع بضاعة
يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضاعة في النقطة الزمنية التي تنتقل فيها السيطرة على األصل إلى العميل ويكون
ذلك عادة عند تسليم البضاعة.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 5.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 4.5.2اإليرادات من العقود مع العمالء ( تتمة)
بيع بضاعة ( تتمة)

تأخــذ المجموعــة في اعتبارها ما إذا وجــدت أي تعهدات أخرى في العقــد وتمثل التزامــات أداء منفصلة 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).
تقديم خدمات تعليمية (رسوم دراسية)
هذه الخدمات تمثل التزام أداء فردي يتكون من مجموعة من الخدمات المنفصلة التي تتماثل بشــكل كبير ولها
نفس نمط التحويل على مدار فترة العقد .وحيث إنه يتم تحويل المزايا من الخدمات إلى العميل بشــكل متســاوي
على مدار فترة الخدمة ،يتم االعتراف بهذه الرسوم كإيرادات بالتساوي على مدار الفترة استنادا إلى الوقت المنقضي.
يستحق سداد هذه الرسوم ويتم استالم مدفوعاتها بشكل دوري مقدم ًا.

 5.5.2الضرائب
الزكاة
يتم احتساب الزكاة بنسبة  % 1من ربح السنة الخاضع للضرائب وفق ًا لقرار وزارة المالية رقم  58لسنة .2007
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتم احتســاب حصة مؤسســة الكويت للتقدم العلمي بنســبة  % 1من ربح الشــركة االم بعد خصم حصتها في
اإليرادات من الشركات التابعة المساهمة والزميلة والمحول إلى االحتياطي االجباري ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
والخسائر المتراكمة المرحلة.
ضريبة دعم العمالة الوطنية
يتــم احتســاب ضريبة دعم العمالة الوطنية بنســبة  % 2.5مــن الربح المجمع للشــركة األم بعد خصم حصتها
في األرباح من الشــركات الزميلة والشــركات التابعة المدرجة في بورصة الكويت ،وحصتها في ضريبة دعم العمالة
الوطنيــة المدفوعة من قبل الشــركات التابعــة المدرجة في بورصة الكويت ،وتوزيعات األرباح النقدية المســتلمة
من الشركات المدرجة في بورصة الكويت وفق ًا للقانون رقم  19لسنة  2000والقرار الوزاري رقم  24لسنة 2006
والئحتهما التنفيذية.
الضرائب على الشركات التابعة األجنبية
يتــم احتســاب الضرائب على الشــركات التابعة األجنبية على أســاس معــدالت الضرائب المطبقة ووفقــ ًا للقوانين
واألنظمــة والتعليمات الســارية فــي البلدان التي تعمل فيها هذه الشــركات التابعة .تدرج ضريبــة الدخل على الربح
الخاضــع للضريبــة كمصروفات في الفتــرة التي تتحقق فيهــا األرباح وفقا للوائــح المالية المعمول بهــا في البلدان
المعنية التي تعمل فيها المجموعة.
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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 .تدرج
مطلوبــات الضريبة المؤجلة بما يعكس الفروق المؤقتة الخاضعة للضرائب .تتحدد موجودات ومطلوبات الضريبة
المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة والقوانين المطبقة بتاريخ البيانات المالية المجمعة.

 6.5.2العمالت األجنبية
تعــرض البيانــات المالية المجمعــة للمجموعة بالدينــار الكويتي وهو العملة الرئيســية للشــركة األم .تقوم كل
شــركة فــي المجموعة بتحديد العملة الرئيســية لها ،كمــا يتم قياس البنــود المدرجة في البيانــات المالية لكل
شــركة باســتخدام تلك العملة الرئيســية .تســتخدم المجموعة الطريقة المباشــرة للتجميع وعنــد بيع عملية
أجنبية تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.
 )1المعامالت واألرصدة
يتم مبدئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بالعملة الرئيسية لكل منها وفق ًا لسعر
الصرف الفوري في تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة.
ويتــم تحويــل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية إلى العملة الرئيســية وفق ًا لســعر الصرف
الفوري في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
تســجل الفروق الناتجة من تســوية أو تحويل البنود النقدية في األرباح أو الخســائر باســتثناء البنود النقدية التي يتم
تصنيفهــا كجــزء من عملية تحوط لصافي اســتثمار المجموعة فــي عملية أجنبية .يتم إدراج هــذه الفروق ضمن
اإليرادات الشــاملة األخرى حتى يتم بيع صافي االســتثمار وفي هذه المرحلة ،يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى األرباح
أو الخسائر.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باســتخدام أســعار الصرف كما
في تواريخ المعامالت المبدئية .وبالنســبة للبنود غير النقدية التي يتم إعادة قياســها وفق ًا للقيمة العادلة بعملة
أجنبية فيتم تحويلها باســتخدام أســعار الصرف كما فــي التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمــة العادلة .تتم معاملة
الربح أو الخســارة الناتجة من تحويل البنود غير النقدية المقاســة بالقيمة العادلة بما يتماشــى مع تســجيل الربح
أو الخســارة الناتجــة من التغير فــي القيمة العادلة للبند (أي ان فروق تحويل البنود التي تدرج أرباح أو خســائر قيمتها
العادلة في اإليرادات الشــاملة األخرى أو األرباح أو الخســائر يتم ايضا ادراجها في اإليرادات الشــاملة األخرى أو األرباح أو
الخسائر على التوالي).
عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبدئي ألصل أو مصروفات أو إيرادات (أو جزء منها)
أو عند اســتبعاد أصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مســددة مقدم ًا ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم
فيه المجموعة باالعتراف المبدئي باألصل أو االلتزام غير النقدي الذي نشــأ عن تلك الدفعات المســددة مقدم ًا .في
حالة وجود عدة مبالغ مدفوعة أو مســتلمة مقدما ،فيجب على المنشاة تحديد تاريخ المعاملة لكل مبلغ مدفوع
أو مستلم من الدفعات مقدما.
 )2شركات المجموعة
عنــد التجميع ،يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الدينار الكويتي بأســعار الصرف الســائدة
في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،وتحول بيانات األرباح أو الخســائر لهذه الشــركات بأســعار الصرف الســائدة في
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 5.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 6.5.2العمالت األجنبية ( تتمة)
 )2شركات المجموعة ( تتمة)

تواريــخ المعامــات .تــدرج فروق تحويــل العمالت األجنبيــة الناتجة عــن التحويل بغــرض التجميع ضمــن اإليرادات
الشــاملة األخرى .عند بيع عملية أجنبية ،يعاد تصنيف بند اإليرادات الشــاملة األخرى المتعلق بهذه العملية األجنبية
إلى األرباح أو الخسائر.
تتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة عملية أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبــات الناتجة من الحيــازة كموجودات ومطلوبات للعمليــة األجنبية ويتم تحويلها بســعر الصرف الفوري
لتحويل العمالت األجنبية في تاريخ البيانات المالية المجمعة.

 7.5.2توزيعات األرباح
تســجل الشــركة األم توزيعات األرباح كالتزام بســداد األرباح عندما لم تعد التوزيعات بناء على تقدير الشــركة األم.
وفقــا لقانون الشــركات ،يتم التصديــق على التوزيعــات عندما يتم اعتمادهــا من قبل المســاهمين في الجمعية
العمومية السنوية .ويسجل المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

 8.5.2ممتلكات ومنشآت ومعدات
يتم إدراج األعمال اإلنشــائية قيد التنفيذ وفق ًا للتكلفة بالصافي بعد خســائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
يتم تســجيل الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة بالصافي بعد االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة
مــن االنخفــاض فــي القيمة .تتضمــن هذه التكلفــة تكلفة اســتبدال جزء من الممتلــكات والمنشــآت والمعدات
وتكاليف االقتراض لمشــاريع اإلنشــاءات طويلة األجل إذا تم اســتيفاء معايير االعتراف .عندما يجب اســتبدال أجزاء
جوهرية من الممتلكات والمنشــآت والمعدات على فترات زمنية فاصلة ،تستهلكها المجموعة بشكل منفصل
اســتنادا إلى األعمار اإلنتاجية المحددة .وبالمثل ،عندما يتم إجراء فحص رئيســي ،يتم تسجيل تكلفتها في القيمة
الدفتريــة للممتلكات والمنشــآت والمعدات كاســتبدال إذا تم الوفــاء بمعايير االعتراف .يتــم إدراج جميع تكاليف
اإلصالح والصيانة األخرى في األرباح أو الخسائر عند تكبدها.
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
• مباني

• آالت ومكائن

• أثاث ومعدات مكتبية
• سيارات

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

يتم احتســاب استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات لبعض الشركات التابعة بواسطة طريقة وحدات اإلنتاج
استنادا إلى المخرجات المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات .ال يتم استهالك األرض.
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لالطــاع على السياســة المحاســبية المتعلقة باالعتراف بموجودات حق االســتخدام وقياســها ،يرجــى الرجوع إلى
اإليضاح " 2.5.9عقود التأجير – المجموعة كمستأجر".
إن بند الممتلكات والمنشــآت والمعدات وأي جزء جوهري مســجل مبدئي ًا يتم إلغاء االعتراف به عند البيع (أي تاريخ
حصول المســتلم على الســيطرة) أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مســتقبلية من اســتخدامه أو بيعه .تدرج أي
أربــاح أو خســائر ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل (المحتســبة بالفرق بين صافي متحصالت البيــع والقيمة الدفترية
لألصل) في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصل.
تتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات في نهاية كل
سنة مالية وتعديلها على أساس مستقبلي ،متى كان ذلك مناسب ًا.

 9.5.2عقود التأجير  -المجموعة كمستأجر

السياسة المطبقة اعتبارا من  1مايو 2019

تقــوم المجموعــة بتقييــم ما إذا كان العقــد يتمثل في أو ينطــوي على عقد تأجيــر ،أي إذا كان العقــد ينص على حق
السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت لقاء مقابل نقدي.
تطبــق المجموعة طريقة اعتراف وقياس فردية لكافة عقود التأجير باســتثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود
تأجير الموجودات منخفضة القيمة .تسجل المجموعة مطلوبات التأجير لسداد مدفوعات التأجير وموجودات حق
االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات ذات الصلة.
 )1موجودات حق االستخدام
تســجل المجموعــة موجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بدايــة عقــد التأجيــر (أي تاريخ توافــر األصــل ذي الصلة
لالستخدام) .يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة،
ويتــم تعديلهــا مقابــل أي قياس لمطلوبــات التأجير .تتضمــن تكلفة موجودات حق االســتخدام مبلــغ مطلوبات
التأجير المسجلة ،والتكاليف المباشرة المتكبدة لعقد التأجير ،ومدفوعات التأجير التي تمت في أو قبل تاريخ البدء،
ناقصا أي حوافز تأجير مســتلمة .يتم عرض موجودات حق االســتخدام تحت بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات" في
ً
بيان المركز المالي المجمع ويتم اســتهالكها على أســاس القسط الثابت على مدى فترة التأجير واألعمار اإلنتاجية
المقدرة للموجودات (أي  20سنة) أيهما أقصر.
فــي حالة نقل ملكية األصل المســتأجر إلى المجموعــة في نهاية مدة عقد التأجير أو أن التكلفة تعكس ممارســة
خيار الشراء ،يتم احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
تتعرض موجودات حق االســتخدام ً
أيضا النخفاض القيمة .راجع السياســة المحاسبية في إيضاح " 2.5.15انخفاض
قيمة الموجودات غير المالية".
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السياسة المطبقة اعتبارا من  1مايو  ( 2019تتمة)
 )2مطلوبات التأجير

في تاريخ بدء عقد التأجير ،تســجل المجموعة مطلوبات التأجير المقاســة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي
يتعين سدادها على مدى مدة عقد التأجير .تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة
ناقصا أي حوافز تأجير مســتحقة ومدفوعات التأجير المتغيرة التي تســتند إلى مؤشــر أو ســعر ،والمبالغ
مضمنــة)
ً
المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة التخريدية .تتضمن مدفوعات التأجير ً
أيضا ســعر ممارســة خيار الشــراء
المؤكد ممارســته من قبل المجموعة بصورة معقولة ومدفوعات غرامــات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة
عقــد التأجير تعكس ممارســة المجموعــة لخيار اإلنهاء .يتم تســجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تســتند
إلى مؤشــر أو ســعر كمصــروف (ما لم يتم تكبدهــا إلنتاج مخزون) في الفتــرة التي يقع فيها الحدث أو الشــرط الذي
يستدعي السداد.
عنــد احتســاب القيمة الحاليــة لمدفوعات التأجير ،تســتخدم المجموعة معــدل االقتراض المتزايد فــي تاريخ بدء
التأجيــر في حالة عدم إمكانية تحديد ســعر الفائدة المتضمن في عقد التأجير بســهولة .بعد تاريخ البدء ،يتم زيادة
مبلــغ مطلوبــات التأجير لتعكس تراكــم الفائدة وتخفيض قيمــة مدفوعات التأجير المســددة .باإلضافة إلى ذلك،
يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير في حالة وجود تعديل أو تغير في مدة التأجير أو في مدفوعات
التأجيــر (مثــل التغيرات فــي المدفوعات المســتقبلية الناتجة مــن التغير في مؤشــر أو معدل مســتخدم لتحديد
مدفوعات التأجير) أو التغير في التقييم لخيار شراء األصل ذي الصلة.
تدرج مطلوبات عقود التأجير للمجموعة تحت بند "دائنون ومصروفات مستحقة" في بيان المركز المالي المجمع.
 )3عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة
تطبــق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل (أي عقود التأجير التي
تبلغ مدتها  12شهرًا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء) وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة .يتم
إدراج مدفوعــات التأجيــر على عقود التأجير قصيــرة األجل وعقود تأجير الموجــودات منخفضة القيمة كمصروفات
على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير.

السياسة المطبقة قبل  1مايو 2019
إن تحديــد ما إذا كان ترتيب معين يمثل (أو يتضمن) عقد تأجير يســتند إلــى جوهر هذا الترتيب في بداية عقد التأجير.
إن الترتيب يمثل أو يتضمن عقد تأجير إذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد على اســتخدام أصل معين أو موجودات معينة
وينقل الترتيب حق استخدام األصل حتى وإن لم يتم النص صراحة على هذا األصل في الترتيب.
يتم تســجيل مدفوعات عقود التأجير التشغيلي كمصروفات في األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على
مدى فترة عقد التأجير.
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 10.5.2تكاليف االقتراض
ً
مباشــرة بحيازة أو إنشــاء أو إنتاج أصل يســتغرق فترة كبيرة من الوقت
يتم رســملة تكاليف االقتراض المتعلقة
حتــى يصبح جاه ًزا لالســتخدام المعد له أو البيــع كجزء من تكلفة األصل .يتم إدراج كافــة تكاليف االقتراض األخرى
كمصروفات في فترة تكبدها .تتضمن تكاليف االقتراض الفائدة والتكاليف األخرى ذات الصلة التي تتكبدها المنشأة
فيما يتعلق باقتراض األموال.

 11.5.2موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموســة التي تم حيازتها بصورة منفصلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي .وتكلفة
الموجودات غير الملموســة التي يتم حيازتها في دمج لألعمال هي القيمة العادلة في تاريخ الحيازة .وبعد االعتراف
المبدئي ،يتم إدراج الموجودات غير الملموســة بالتكلفة ناقص ًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر االنخفاض في القيمة
المتراكمة .ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلي ًا وتنعكس المصروفات ذات الصلة في األرباح
أو الخسائر في فترة تكبد المصروفات.
يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كمحددة أو غير محددة.
تطفــأ تكلفــة الموجودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحددة على مــدى أعمارهــا االنتاجيــة االقتصادية ويتم
تقييمهــا لغــرض تحديد االنخفاض في قيمتها في حالة وجود ما يشــير إلى انخفاض قيمــة األصل غير الملموس.
يتــم في نهاية كل فتــرة للبيانات المالية المجمعة على األقل مراجعة فتــرة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير
الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد .يتم مراعاة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو نمط االستهالك المتوقع
للمزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء ،متى كان ذلك مناسب ًا ،ويتم
التعامل معها كتغيرات في التقديرات المحاســبية .يتم تســجيل مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة
ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحددة فــي بيان األرباح أو الخســائر المجمع ضمن فئة المصروفات التــي تتفق مع وظيفة
الموجودات غير الملموسة.
يتم احتســاب اإلطفاء للموجودات غير الملموســة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على
مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كما يلي:
• عالقات مع الطالب

 5سنوات

ال تطفــأ الموجودات غير الملموســة التي لهــا أعمار إنتاجية غير محــددة ولكن يتم اختبارها ســنوي ًا لغرض تحديد
انخفــاض القيمــة ســنوي ًا إمــا على أســاس إفرادي أو على مســتوى وحــدة إنتــاج النقد .يتــم مراجعة العمــر اإلنتاجي
للموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمار اإلنتاجيــة غير المحددة ســنويا للتأكد ممــا إذا كان تقييــم األعمار غير
المحــددة مــا زال مؤيــداً ،وإن لم يكن ذلك فــإن التغير في تقييم العمــر اإلنتاجي من غير محدد إلــى محدد يتم على
أساس مستقبلي.
يتــم إلغــاء االعتراف باألصل غير الملموس عند البيع (أي تاريخ حصول المســتلم على الســيطرة) أو عندما ال يكون
مــن المتوقع أي مزايا اقتصادية مســتقبلية من اســتخدامه أو بيعه .يتــم إدراج األرباح أو الخســائر الناتجة من إلغاء
االعتراف باألصل (المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) في بيان األرباح أو الخسائر
المجمع.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 5.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)

 12.5.2األدوات المالية – االعتراف المبدئي والقياس الالحق
األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 )1الموجودات المالية

االعتراف المبدئي والقياس
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.
يســتند تصنيــف الموجودات المالية عند االعتــراف المبدئي إلى خصائص التدفقات النقديــة التعاقدية لألصل المالي
وإلى نموذج األعمال المستخدم إلدارته من قبل المجموعة .باستثناء 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.
لغــرض تصنيــف األصل المالي وقياســه بالتكلفة المطفــأة أو بالقيمة العادلــة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى،
يجــب أن يؤدي إلــى تدفقات نقدية تمثــل "مدفوعات أصل المبلغ والفائــدة فقط" على أصل المبلغ القائم .يشــار إلى
هــذا التقييم باختبــار مدفوعات أصل المبلــغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مســتوى األداة .يتــم تصنيف وقياس
الموجــودات المالية ذات التدفقــات النقدية التي ال تندرج ضمن مدفوعات أصل المبلــغ والفائدة فقط وفق ًا للقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بغض النظر عن 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 الموجــودات المالية أو كليهما .يتــم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاســة
بالتكلفــة المطفــأة ضمــن نموذج أعمــال يهدف إلــى االحتفاظ بالموجــودات الماليــة لتحصيل التدفقــات النقدية
التعاقديــة في حيــن يتم االحتفــاظ بالموجودات الماليــة المصنفة والمقاســة بالقيمة العادلة من خــال اإليرادات
الشاملة األخرى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
إن مشــتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تســليم الموجودات خالل إطار زمني يتم تحديده عموم ًا
وفق ًا للنظم أو بالعرف في األســواق (بالطريقة االعتيادية) يتم تســجيلها على أساس تاريخ المتاجرة ،أي التاريخ الذي
تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.
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القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:
• الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
• 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.
كمــا فــي تاريخ البيانات الماليــة المجمعة ،ليس لدى المجموعة أيــة أدوات دين مدرجة بالقيمــة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى.
أ) الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
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 إلغــاء االعتراف باألصــل أو تعديله أو تعرضه
النخفاض في القيمة.
نظرا ً ألن الموجــودات المالية لدى المجموعة (المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى والنقد والودائع قصيرة
األجل) تستوفي هذه الشروط) ،تم قياسها الحق ًا وفق ًا للتكلفة المطفأة.
ب) الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (أدوات حقوق الملكية)
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.
ال يتــم أبــدا إعادة إدراج األرباح والخســائر لهــذه الموجودات الماليــة إلى األرباح أو الخســائر .وتســجل توزيعات األرباح
كإيــرادات أخــرى في بيــان األرباح أو الخســائر المجمع عندمــا يثبت الحق في المدفوعات باســتثناء عندما تســتفيد
المجموعة من هذه المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي .وفي هذه الحالة ،تسجل هذه األرباح في
اإليرادات الشــاملة األخــرى .إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى ال
تتعرض لتقييم انخفاض القيمة.
اختارت المجموعة تصنيف بعض االستثمارات في األسهم على نحو غير قابل لإللغاء ضمن هذه الفئة.
ج) الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر
تــدرج الموجــودات الماليــة المدرجة بالقيمــة العادلة من خــال األرباح أو الخســائر في بيان المركــز المالي المجمع
بالقيمة العادلة مع تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
تتضمن هذه الفئة بعض االســتثمارات في األســهم التي لم تختر المجموعة على نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها
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ج) الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر ( تتمة)

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى .وتسجل توزيعات أرباح االستثمارات في األسهم في بيان األرباح
أو الخسائر المجمع عندما يثبت الحق في المدفوعات.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف (أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة) بأصل مالي (أو جزء من األصل المالي
أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك) عندما:
• تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
التزامــا بدفع التدفقات
• تقــوم المجموعــة بتحويل حقوقها في اســتالم التدفقات النقدية مــن األصل أو تتحمل
ً
النقديــة المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر مــادي إلــى طــرف آخر بموجــب ترتيب "القبــض والدفــع" وإمــا (أ) أن تقوم
المجموعــة بتحويــل كافة المخاطر والمزايــا الهامة لألصل أو (ب) ال تقوم المجموعــة بتحويل أو االحتفاظ بكافة
المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها فقدت السيطرة على األصل.
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية أو الدخول في ترتيبات القبض والدفع ،فإنها
تقــوم بتقييــم ما إذا كانت ما زالــت تحتفظ بكافة المخاطر والمزايــا الهامة لملكية االصل والــى أي مدى ذلك .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 القيمة
تعتــرف المجموعة بمخصص لخســائر االئتمــان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غيــر المحتفظ بها وفقا للقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخســائر .تســتند خســائر االئتمــان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقــات النقدية التعاقدية
المســتحقة طبقــا للعقد وكافة التدفقــات النقدية الذي تتوقع المجموعة اســتالمها ،مخصومة بنســبة تقريبية
لسعر 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
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خسائر االئتمان الناتجة من أحداث التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهرا ً التالية (خسائر االئتمان المتوقعة
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 طريقة مبســطة في احتســاب خســائر االئتمــان 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
المستقبلية المرتبطة بالمدينين والبيئة االقتصادية للمجموعة.
تعامــل المجموعــة األصل المالي كأصــل متعثر في حالــة التأخر في ســداد المدفوعات التعاقدية لمــدة  90يوم ًا.
ومــع ذلك ،قد تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت ،وذلك في حالة أن تشــير المعلومات
الداخليــة أو الخارجيــة إلى عدم احتمالية اســتالم المجموعــة للمبالغ التعاقديــة القائمة بالكامل قبــل مراعاة أي
تعزيــزات ائتمانيــة محتفظ بها مــن قبل المجموعة .ويتم شــطب األصل المالــي عندما ال يوجــد أي توقع معقول
باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
 )2المطلوبات المالية

االعتراف المبدئي والقياس
ً
مباشــرة
يتــم إدراج كافة المطلوبــات المالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة بالصافي بعد تكاليف المعاملة المتعلقة بها
في حالة القروض والســلف والدائنين .راجع السياسة المحاســبية المتعلقة بعقود التأجير لالطالع على المعلومات
حــول االعتــراف المبدئي والقيــاس لمطلوبات عقود التأجير حيث إنهــا ال تندرج ضمن نطاق المعيــار الدولي للتقارير
المالية .9

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين:
• المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
• المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
لــم تقــم المجموعة بتصنيــف أي مــن مطلوباتهــا المالية بالقيمــة العادلة مــن خالل األربــاح أو الخســائر ،وتعتبر
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطا بالمجموعة.

المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
هذه الفئة هي األكثر ارتباط ًا بالمجموعة وتنطبق بشكل عام على القروض والسلف التي تحمل فائدة (بما في ذلك
دائنو التمويل اإلسالمي) واألرصدة التجارية الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى.
قروض وسلف
بعــد االعتــراف المبدئي ،تقاس القروض والســلف التي تحمل أســعار فائدة الحقــ ًا وفق ًا للتكلفة المطفأة بواســطة
طريقة معدل الفائدة الفعلي .يتم تســجيل األرباح والخســائر في األرباح أو الخســائر عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات
وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
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قروض وسلف ( تتمة)

يتم احتساب التكلفة المطفأة أخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحيازة والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال
يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي .يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي تحت بند تكاليف تمويل في بيان األرباح أو الخسائر
المجمع.

دائنون ومصروفات مستحقة
يتم قيد الدائنين والمصروفات المســتحقة للمبالغ التي ســتدفع في المســتقبل لقاء خدمات تم تسلمها سواء
صدرت بها فواتير من قبل المورد أو لم تصدر.

إلغاء االعتراف
ال يتــم االعتــراف بااللتــزام المالي عنــد اإلعفاء من االلتــزام المرتبط بالمطلوبــات أو إلغاؤه أو انتهــاء صالحيته .عند
اســتبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشــروط مختلفة بشكل كبير ،أو بتعديل شروط االلتزام المالي
الحالــي بشــكل جوهري ،يتم معاملة هذا التبديــل أو التعديل كإلغاء اعتراف بااللتزام األصلــي واعتراف بالتزام جديد،
ويدرج الفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
 )3مقاصة األدوات المالية
تتــم المقاصــة بين الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية ويــدرج صافي المبلغ في بيان المركــز المالي المجمع
إذا كان هنــاك حــق قانونــي يلزم حاليًــا لمقاصة المبالــغ المحققة وتوجد نية الســداد على أســاس الصافي لتحقيق
الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.

 13.5.2األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط
االعتراف المبدئي والقياس الالحق
تســتخدم المجموعــة األدوات المالية للتحوط ضد التعرض لمخاطر التقلبات في أســعار صــرف العمالت الجنبية
المتعلقة بالقيمة العادلة لبعض االســتثمارات في األســهم المصنفة كموجودات ماليــة مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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 ثابت 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
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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" والذي ينتج من العالقة االقتصادية.
• تماثل نســبة التحــوط بعالقة التحوط مع تلك الناتجة من حجم البند الــذي يتم التحوط له والذي تقوم
المجموعة بالفعل بالتحوط له وكذلك حجم أداة التحوط والتي تستخدمها المجموعة فعلي ًا في التحوط
لحجم البند الذي يتم التحوط له.

عمليات تحوط القيمة العادلة
يتم المحاسبة عن عمليات التحوط التي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة التحوط كما يلي:
يتحقق التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط في بيان األرباح أو الخسائر المجمع كمصروفات أخرى .ويتم تسجيل
التغيــر في القيمة العادلــة للبند المتحوط له المتعلق بالمخاطرة المتحوط لها كجــزء من القيمة الدفترية للبند
المتحوط له ويدرج ً
أيضا في بيان األرباح أو الخسائر المجمع كمصروفات أخرى.
بالنســبة لعمليات تحــوط القيمة العادلة المتعلقة بالبنود المدرجة وفق ًا للتكلفــة المطفأة ،يتم إطفاء أي تعديل
علــى القيمــة الدفترية من خالل األرباح أو الخســائر على مدى الفتــرة المتبقية من عالقة التحوط بواســطة طريقة
معــدل الفائدة الفعلي .قد يبدأ إطفاء معــدل الفائدة الفعلي بمجرد تحقق التعديل وبما ال يتجاوز التوقف عن تعديل
البند المتحوط له بما يعكس التغيرات في القيمة العادلة المتعلقة بالمخاطر التي يتم التحوط لها.
في حالة عدم االعتراف بالبند المتحوط له ،يتم تسجيل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في األرباح أو الخسائر.
عند تصنيف التزام تام غير محقق كبند يتم التحوط له ،يســجل التغير المتراكم الالحق في القيمة العادلة لاللتزام
التام الخاص بالمخاطر المتحوط لها كأصل أو التزام مع تسجيل األرباح أو الخسائر المقابلة في األرباح أو الخسائر.
ومع ذلك ،في حالة قيام المنشــأة بالتحوط الســتثمار في أدوات حقوق ملكية والتي اختارت المنشأة أن يتم عرض
التغيــرات فــي قيمته العادلة ضمن اإليرادات الشــاملة األخــرى ،طبقا لما هو مســموح به بالمعيــار الدولي للتقارير
المالية  ،9يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .ويتم تسجيل 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 األرباح أو الخسائر المجمع.
فــي حالة إلغاء االعتــراف بالبند المتحوط له ،يتم تســجيل القيمة العادلة غير المطفأة على الفــور في بيان األرباح أو
الخسائر المجمع.

 14.5.2مخزون
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها ،أيهما أقل.
تتم المحاسبة عن التكاليف المتكبدة في الوصول بكل منتج إلى موقعه وحالته الحالية كما يلي:
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 5.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 14.5.2مخزون ( تتمة)
• مواد خام وقطع غيار  :تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح
• بضاعة محتفظ بها لغرض إعادة البيع :تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح
• أعمــال قيــد التنفيــذ وبضاعــة جاهزة :تكلفــة المواد والعمالة المباشــرة ونســبة مــن مصروفــات التصنيع غير
المباشرة استنادا إلى طاقة التشغيل العادية.
• بضاعة في الطريق :تكلفة الشراء المتكبدة حتى تاريخ البيانات المالية المجمعة.
صافي القيمة الممكن تحقيقها هو ســعر البيع المقدر في ســياق األعمال العادي ناقصا التكاليف المقدرة لإلتمام
والتكاليف المقدرة الضرورية إلجراء البيع.

 15.5.2انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقييما بتاريخ كل بيانات مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشــر على أن أصال قد تنخفض
تجري المجموعة
ً
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
إنتاج النقد ناقص ًا تكاليف البيع أو قيمته أثناء االســتخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على أســاس إفرادي ما
لــم يكن األصل منتج ًا لتدفقات نقدية مســتقلة على نحو كبير عن تلك التــي يتم إنتاجها من الموجودات األخرى أو
مجموعات الموجودات األخرى .عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل أو وحدة إنتاج نقد عن مبلغه الممكن اســترداده،
يعتبر األصل منخفض القيمة ويخفض إلى مبلغه الممكن استرداده.
عند تقييم القيمة أثناء االســتخدام ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام
معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل.
عنــد تحديــد القيمــة العادلة ناقصــ ًا تكاليف البيع ،تؤخــذ المعامالت الحديثة بالســوق فــي االعتبار .وفــي حالة عدم
إمكانيــة تحديد مثــل هذه المعامالت ،يتم اســتخدام نموذج تقييم مناســب .إن هذه العمليات المحاســبية يتم
تأييدها من خالل مضاعفات التقييم وأســعار األســهم المعلنة لشــركات متداولة علنا أو مؤشرات القيمة العادلة
المتاحة األخرى.
يســتند احتســاب المجموعة النخفاض القيمــة على الموازنات التفصيلية والحســابات التقديرية التــي يتم إعدادها
بصورة منفصلة لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها .تغطي
هذه الموازنات والحسابات التقديرية عادة فترة خمس سنوات .وبالنسبة للفترات األطول ،يتم حساب معدل نمو
طويل األجل ويتم تطبيقه لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.
يتم تســجيل خســائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخســائر المجمع ضمن "انخفاض قيمــة الموجودات غير
الملموسة".
بالنســبة للموجــودات باســتثناء الشــهرة ،يتم إجــراء تقييم بتاريــخ كل بيانات ماليــة مجمعة لتحديد مــا إذا كان
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هناك أي مؤشــر على أن خســائر انخفاض القيمة المســجلة ســابق ًا لم تعــد موجودة أو قد انخفضــت .فإذا ما توفر
مثــل هذا المؤشــر ،يتــم تقدير المبلغ الممكن اســترداده لألصل أو وحــدة إنتاج النقد من قبــل المجموعة .يتم رد
خســارة انخفاض القيمة المســجلة ســابق ًا فقــط إذا كان هناك تغير فــي االفتراضات المســتخدمة لتحديد المبلغ
الممكــن اســترداده لألصل منذ أن تم إدراج أخر خســارة من انخفــاض القيمة .إن مبلغ الرد محــدود بحيث ال تتجاوز
القيمة الدفترية لألصل مبلغه الممكن استرداده أو القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد
االســتهالك فيما لو لم يتم تسجيل خســارة انخفاض القيمة لألصل في سنوات سابقة ،ويسجل هذا الرد في بيان
األربــاح أو الخســائر المجمع ما لم يتــم إدراج األصل بمبلغ معــاد تقييمه وفي هذه الحالة ،تتــم معاملة الرد كزيادة
إعادة تقييم.
يتم اختبار الشــهرة لغرض تحديد انخفاض القيمة سنوي ًا وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تتعرض
لالنخفاض.
يحــدد انخفاض قيمة الشــهرة من خــال تقييم المبلغ الممكن اســترداده لــكل وحدة من وحدات انتــاج النقد (أو
مجموعــة وحــدات إنتاج النقد) التي تنتمي اليها الشــهرة .عندما يكون المبلغ الممكن اســترداده لوحدة انتاج النقد
أقل من قيمتها الدفترية ،تسجل خسائر انخفاض القيمة .إن خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة ال يمكن
ردها في فترات مستقبلية.
يتــم اختبــار الموجودات غير الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجية غير المحــددة لغرض انخفاض القيمة ســنوي ًا على
أساس مستوى وحدة إنتاج النقد – وفق المالئم – وعندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض قيمتها الدفترية.

 16.5.2النقد والنقد المعادل
يتكــون النقد والنقــد المعادل من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع التي يســهل تحويلها إلــى مبالغ معروفة من
النقد والتي لها فترة اســتحقاق أصلية مدتها ثالثة أشــهر أو أقل وتتعرض لمخاطر غير جوهرية من حيث التغيرات
في القيمة.
يتكون النقد والنقد المعادل ،ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع ،من النقد واألرصدة لدى البنوك كما هو محدد
أعاله.

 17.5.2أسهم 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 بعد .ويتم المحاسبة عن أسهم الخزينة باستخدام طريقة التكلفة التي بموجبها يتم
إدراج المتوســط المرجح لتكلفة األســهم المعاد شراؤها في حســاب مقابل ضمن حقوق المساهمين .عند إعادة
إصدار أســهم الخزينة ،يتم إدراج األرباح في حســاب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق المســاهمين "احتياطي
أســهم الخزينــة" ،كما يتم تحميل أية خســائر محققة على نفس الحســاب في حدود الرصيــد الدائن ويتم تحميل
الخسائر اإلضافية على األرباح المرحلة ثم االحتياطي االختياري واالحتياطي اإلجباري .تستخدم األرباح المحققة الحق ًا
الناتجة عن بيع أســهم الخزينة أو ًلا لمقاصة الخســائر المسجلة ســابق ًا في االحتياطيات واألرباح المرحلة وحساب
احتياطي أسهم الخزينة على التوالي .ال يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية عن أسهم الخزينة.

يؤدي إصدار أســهم المنحة إلى زيادة عدد أســهم الخزينة نسبي ًا وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون
التأثير على إجمالي تكلفة أسهم الخزينة.

57

التقرير السنوي 2020

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 5.2ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 17.5.2أسهم الخزينة ( تتمة)
إن جــزءا ً مــن االحتياطيــات المكونة أو المخصصــة واألرباح المرحلــة التي تعادل تكلفة أســهم الخزينة ال
يمكن توزيعه على مدار فترة الحيازة.

 18.5.2المخصصات
تقيــد المخصصــات عندمــا يكون لدى المجموعــة التزام حالــي (قانوني أو اســتداللي) ناتج عن حدث وقــع من قبل،
كمــا أنه من المحتمل أن تظهر ضرورة اســتخدام المــوارد المتضمنة لمنافع اقتصادية لتســوية االلتزام وعندما
يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوق فيها .عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو المخصص
بالكامل ،بموجب عقد تأمين ،يتحقق االســترداد كأصل منفصل ولكن يكون ذلك فقط عندما يكون هذا االسترداد
مؤكــدا بصورة فعلية .يتــم عرض المصروفات المتعلقة بــأي مخصص في بيان الدخل األرباح أو الخســائر المجمع
ً
بالصافي بعد أي استرداد.
إذا كان تأثيــر القيمــة الزمنية لألمــوال ماديا ،يتم خصم المخصصات باســتخدام معدل حالي قبــل الضرائب بحيث
يعكــس ،وفقــ ًا لما هــو مالئــم ،المخاطر المرتبطــة بااللتــزام .عند اســتخدام الخصم ،يتــم االعتــراف بالزيادة في
المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

 19.5.2مكافأة نهاية الخدمة
تقــدم المجموعــة مكافأة نهايــة الخدمة لجميع موظفيهــا وفقا لعقــود التوظيف وقوانين العمالة الســارية في
الدول التي تعمل بها المجموعة .إن اســتحقاق هذه المكافأة يســتند إلى آخر راتب يتقاضاه الموظف وإلى طول 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
االشتراكات المطبقة تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وفق ًا للمتطلبات القانونية في الدول التي تعمل فيها
الشركات التابعة .إن التزامات المجموعة محددة بهذه االشتراكات والتي تسجل كمصروف عند استحقاقها.

 20.5.2المطلوبات والموجودات المحتملة
ال يتــم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في البيانات المالية المجمعة ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال
التدفق الصادر للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية أمرا ً مستبعداً.
ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة في البيانات المالية المجمعة ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون التدفق
الوارد للمنافع االقتصادية مرجحً ا.
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 21.5.2معلومات 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 والخدمات وفئــة العمالء يتم تجميعها وإعداد تقارير حولها كقطاعات قابلة لرفع التقارير
حولها.

 22.5.2احتياطي آخر
يتم استخدام االحتياطي اآلخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية في شركات تابعة دون فقد السيطرة.

 23.5.2أحداث بعد فترة البيانات المالية المجمعة
إذا تلقــت المجموعة أية معلومات  -بعد فتــرة البيانات المالية المجمعة وقبل اعتمادها للتصريح بإصدار البيانات
الماليــة المجمعــة  -حول ظــروف وقعت في نهاية فترة البيانــات المالية المجمعة ،تقــوم المجموعة بتقييم ما
إذا كانــت المعلومات تؤثر على المبالغ المســجلة في البيانــات المالية المجمعة للمجموعــة .وتقوم المجموعة
بتعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة بحيث تعكس أي أحداث أدت إلى التعديل بعد فترة البيانات
الماليــة المجمعــة ،باإلضافة إلى تحديــث اإلفصاحات التي تتعلق بتلــك الظروف في ضوء المعلومــات الجديدة .في
حالــة وقــوع أي أحداث ال تؤدي إلى تعديالت بعد تاريخ البيانات الماليــة المجمعة ،لن تقوم المجموعة بتغيير المبالغ
المســجلة في البيانات المالية المجمعة ،ولكن ســوف تقــوم باإلفصاح عن طبيعة الحدث وتقديــر تأثيره المالي أو
بيان عدم إمكانية إجراء هذا التقدير  -إن أمكن.

 6.2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ
المســجلة لإليــرادات والمصروفات والموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات المرفقة واإلفصاح عــن المطلوبات
المحتملــة .إن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب إجراء تعديل مادي على
القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

األحكام
فــي إطار تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة ،قامــت اإلدارة باتخاذ األحــكام التالية والتي لهــا التأثير األكثر
جوهرية على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة.

تصنيف الموجودات المالية
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.
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 -2أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ( تتمة)
 6.2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ( تتمة)

تحديد مدة عقد التأجير للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء-
المجموعة كمستأجر (السياسة المطبقة اعتباراً من  1مايو )2019
تحــدد المجموعــة مدة عقد التأجير بوصفها مدة غيــر قابلة لإللغاء لعقد التأجير إلى جانــب أي فترات تتضمن خيار
مد فترة عقد التأجير في حالة التأكد بصورة معقولة من ممارسته ،أو أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد التأجير في
حالة عدم التأكد بصورة معقولة من ممارسته.
لــدى المجموعة العديد من عقــود التأجير التي تتضمن خيــارات التمديد واإلنهاء .وتســتعين المجموعة باألحكام
فــي تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكد بصورة معقولة ممارســة خيــار تجديد أو إنهاء العقــد أم ال .أي أنهــا تراعي كافة
العوامــل ذات الصلــة التي تحقــق حافزا ً اقتصادي ًا لممارســة خيــار التجديد أو اإلنهــاء .وبعد تاريخ بداية عقــد التأجير،
تعيــد المجموعــة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هنــاك حدث أو تغير جوهري في الظروف ويقع في نطاق ســيطرة
المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء.
أدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من عقد التأجير في حالة عقود التأجير ذات فترة أقصر غير قابلة لإللغاء (أي
من  3إلى  5سنوات) نظرا ً ألهمية هذه الموجودات لعملياتها وسيكون هناك تأثير سلبي جوهري على العمليات إذا
لم يتوفر البديل بسهولة.

التقديرات واالفتراضات
فيمــا يلي االفتراضات الرئيســية التــي تتعلق بالمصادر المســتقبلية والمصادر الرئيســية األخرى لعــدم التأكد من
التقديــرات بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة والتي لهــا مخاطر جوهريــة تتطلب إجــراء تعديل مــادي على القيم
الدفتريــة للموجودات والمطلوبات خالل الســنة المالية الالحقة .اســتندت المجموعة فــي افتراضاتها وتقديراتها
إلى المؤشــرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة .على الرغم من ذلك ،قد تختلف الظروف واالفتراضات
الحالية حول التطورات المستقبلية بسبب التغيرات في السوق أو ظروف خارج نطاق سيطرة المجموعة .تنعكس
مثل هذه التغيرات في االفتراضات وقت حدوثها.

انخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
تقــوم المجموعة على أســاس مســتقبلي بتقييم خســائر االئتمــان المتوقعــة المرتبطة 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.
بالنســبة للمدينين التجاريين ،تســتخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب خســائر االئتمان المتوقعة.
تســتند معــدالت المخصصات إلى معــدالت أيام التأخر في الســداد لمجموعــات قطاعات العمــاء المختلفة ذات
أنماط الخســائر المماثلة (أي حســب نوع المنتج ونوع العميل إلى غير ذلك) .تستند مصفوفة المخصصات مبدئي ًا
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إلى معدالت التعثر التاريخية الملحوظة للمجموعة .ســتقوم المجموعة بتعديل الخســائر الملحوظة ســابق ًا في
ضوء المعلومات المســتقبلية .على ســبيل المثال ،إذا كان من المتوقع أن تتدهــور الظروف االقتصادية المتوقعة
(أي إجمالي الناتج المحلي) على مدى السنة التالية والتي يمكن أن تؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر ،يتم تعديل
معــدالت التعثــر التاريخية .ويتــم تحديث معدالت التعثر التاريخيــة الملحوظة في تاريخ كل بيانــات مالية مجمعة
ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن تقييــم االرتبــاط بين معــدالت التعثــر التاريخية الملحوظــة والظروف االقتصاديــة المتوقعة وخســائر االئتمان
حساســا للتغيرات في األوضاع والظروف
المتوقعــة يعتبر تقديرا ً جوهري ًا .إن مبلغ خســائر االئتمان المتوقعة يعتبر
ً
االقتصاديــة المتوقعــة .قد ال تكون الخبرة الســابقة بخســائر االئتمــان للمجموعة والتوقع بالظــروف االقتصادية
مؤشرا ً للتعثر الفعلي للعميل في المستقبل.

دمج األعمال
يتم المحاسبة عن دمج األعمال مبدئي ًا على أساس مؤقت .يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات التي تم حيازتها
والمطلوبــات والمطلوبات المحتملــة المقدرة مبدئي ًا من قبل المجموعة مع مراعــاة كافة المعلومات المتاحة
في تاريخ البيانات المالية المجمعة .وتتم التعديالت على القيمة العادلة عند إنهاء المحاسبة عن دمج األعمال بأثر
رجعــي متى كان ذلك ممكن ًا إلى الفترة التي وقع فيها الدمج وقد يكون لها تأثير على القيم المســجلة للموجودات
والمطلوبات واالستهالك واإلطفاء.

تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات
تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية المقدرة ومخصصات االســتهالك واإلطفاء ذات الصلة بالممتلكات والمنشــآت
والمعــدات والموجــودات غير الملموســة ذات األعمار المحددة .يمكــن أن تتغير األعمار االنتاجية بشــكل جوهري
نتيجــة االبتــكارات التقنيــة أو بعض األحــداث األخــرى .وتزيد قيمــة مخصصات االســتهالك واإلطفــاء عندما تكون
ً
ســابقا ،أو عندما سيتم شــطب أو تخفيض الموجودات المتقادمة أو غير
األعمار اإلنتاجية أقل من األعمار المقدرة
االستراتيجية من الناحية الفنية التي تم استبعادها أو بيعها.

الشهرة وغيرها من الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة
تقوم المجموعة ســنوي ًا أو بمعدل أكثر تكرارا ً عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف بالتحقق من وقوع انخفاض
في قيمة الشــهرة وغيرها من الموجودات غير الملموســة ذات األعمار غير المحددة طبق ًا للسياسة المحاسبية
المبينــة باإليضاح  .2.5.11تم تحديد المبالغ الممكن اســتردادها لوحدات إنتاج النقد اســتنادا ً إلى احتســاب القيمة
أثناء االســتخدام .وتتطلب هذه العمليات الحســابية اســتخدام االفتراضات بما في ذلك معدالت الخصم المقدرة
استنادا ً إلى التكلفة الحالية لرأس المال ومعدالت النمو للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة بخــاف الشــهرة وغيرها من
الموجودات غير الملموسة ذات األعمار غير المحددة
تقــوم المجموعــة بتقييم انخفــاض قيمة الموجــودات غير المالية بخالف الشــهرة وغيرها مــن الموجودات غير
الملموســة ذات األعمــار غيــر المحددة فــي تاريخ كل بيانــات مالية مجمعة من خــال تقييم الظــروف المرتبطة
بالمجموعــة واألصــل المحدد والتــي قد تؤدي إلى انخفاض القيمــة .في حالة وجود انخفاض فــي القيمة ،يتم تحديد
ناقصــا تكاليــف البيع أو حســابات القيمــة أثناء
المبلــغ الممكــن اســترداده لألصــل .يتضمن هــذا القيمــة العادلة
ً
االستخدام ،والتي تتضمن عد ًدا من التقديرات واالفتراضات الرئيسية.
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 6.2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ( تتمة)
التقديرات واالفتراضات ( تتمة)

مخصص انخفاض قيمة المخزون
يتطلب مخصص انخفاض قيمة المخزون اتخاذ درجة من التقدير واألحكام .يتم تقييم مســتوى المخصصات من
خالل مراعاة الخبرة الحديثة بالمبيعات وتقادم المخزون والعوامل األخرى التي تؤثر على تقادم المخزون.

انخفاض قيمة الشركات الزميلة
يتم المحاســبة عن االســتثمار في شــركات زميلة وفق ًا لطريقة حقوق الملكية المحاســبية للشــركات الزميلة،
حيــث يتم مبدئي ًا إدراج هذه االســتثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك مقابــل تغيرات ما بعد الحيازة في حصة
المجموعة من صافي موجودات الشــركات الزميلة ناقص ًا أي خســائر لالنخفاض في القيمة .يجب على المجموعة
فــي تاريخ كل بيانات مالية مجمعة تقييم ما إذا وجد أي مؤشــرات على انخفــاض القيمة .وفي حالة وجود مثل هذه
المؤشــرات ،تقوم اإلدارة بتقدير المبلغ الممكن اســترداده للشــركة الزميلة لغرض تحديد حجم خســائر انخفاض
القيمة (إن وجدت) .إن تحديد مؤشرات انخفاض القيمة وتحديد المبالغ الممكن استردادها يتطلب من اإلدارة وضع
أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية.

قياس القيمة العادلة
تســتخدم اإلدارة أســاليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية (عندما ال تتوفر لها أســعار ســوق نشــط).
ويتضمن ذلك وضع تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها المشــاركون في الســوق في تسعير األداة.
لوضــع هذه االفتراضات ،تســتند اإلدارة إلــى البيانات الملحوظة قدر اإلمكان ،إال أن هــذه البيانات قد ال تكون متوافرة
بصورة مســتمرة .وفي تلك الحالة ،تقوم اإلدارة باســتخدام أفضــل المعلومات المتاحة .قد تختلــف القيم العادلة
المقــدرة عن األســعار الفعلية التي ســيتم تحقيقها فــي معاملة ذات شــروط متكافئة في تاريخ البيانــات المالية
المجمعة.

عقود التأجير – تقدير معدل االقتراض المتزايد (السياسة المطبقة
اعتباراً من  1مايو )2019
ليــس بإمــكان المجموعة تحديد معــدل الفائدة المرتبط بعقود التأجير بســهولة وبالتالي ،فإنها تســتخدم معدل
االقتــراض المتزايــد لقياس مطلوبات عقود التأجير .ومعدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة التي ســيكون على
المجموعة ســداده لالقتــراض على مدار فترة مماثلة وفي ظل توفر ضمان مماثــل ،للحصول على األموال الالزمة
للحصــول علــى أصل ذي قيمــة مماثلة مرتبط بأصل حق االســتخدام في بيئة اقتصادية مماثلــة .وبالتالي ،يعكس
معدل االقتراض المتزايد المبلغ الذي "يتعين" على المجموعة "سداده" والذي يتطلب وضع التقديرات حينما ال تتوفر
معــدالت ملحوظة أو يكون هناك ضرورة لتعديلها لتعكس بنود وشــروط عقــد التأجير .وتقوم المجموعة بتقدير
معــدل االقتراض المتزايد بواســطة المدخالت الملحوظة (مثل معدالت الربح في الســوق) عنــد توفرها وال بد من
توفره لوضع بعض التقديرات المرتبطة بالمنشأة.

62

التقرير السنوي 2020

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

 .3دمج األعمال وحيازة الحصص غير المسيطرة
 1.3الحيازة في عام 2020-2019

حيازة شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع"( .وربة كابيتال")
قامت المجموعة بتاريخ  29مارس  2020بحيازة حصة ملكية إضافية بنســبة  % 1.39في شــركة وربة كابيتال،
والتــي ســبق االحتفــاظ بها كاســتثمار في شــركة زميلة مــن خالل حصــة ملكية فعليــة بنســبة  % 48.87وتم
المحاسبة عنها بواسطة طريقة حقوق الملكية ،وبالتالي تم الحصول على السيطرة على الشركة الزميلة .شركة
وربة كابيتال هي شركة مدرجة مقرها في دولة الكويت وتضطلع بصورة رئيسية بتنفيذ االستثمارات الصناعية.
قامت المجموعة خالل السنة (قبل تاريـــخ حيـــازة الحصـــة المسيطـــرة) بحيـــازة حصـة ملكيـــة إضافيـة بنسبـة
 % 19.71فــي شــركة وربــة كابيتــال القابضــة ش.م.ك.ع ،.ممــا أدى إلى زيادة حصــة ملكيتها مــن  / % 29.16إلى
 .% 48.87قامــت المجموعة بتطبيق الطريقة "الجزئية التدريجية" في المحاســبة عن هذه المعاملة واســتمرت
في المحاســبة عن اســتثمارها في شــركة وربة كابيتال بواســطة طريقة حقوق الملكية طبق ًا لمعيار المحاسبة
الدولي  28استثمارات في شركات زميلة وشركات محاصة.
اختارت المجموعة قياس الحصص غير المســيطرة في الشــركة المشــتراة بنســبة حصة ملكيتها النســبية في
صافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة.
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 -3دمج األعمال وحيازة الحصص غير المسيطرة ( تتمة)
 1.3الحيازة في عام 2020-2019هامة ( تتمة)
حيازة شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع"( .وربة كابيتال") ( تتمة)

الموجودات المشتراة والمطلوبات المقدرة
فيمــا يلــي ملخص المقابــل المدفوع والقيم المؤقتــة للموجودات المشــتراة والمطلوبات المقــدرة والتي تعادل
قيمتها الدفترية في تاريخ الحيازة:
القيم الدفترية
عند الحيازة
دينار كويتي

الموجودات
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
استثمارات في أسهم
استثمار في شركة زميلة
ممتلكات ومنشآت ومعدات

543,548
240,936
20,793
3,756,980
1,685,283
3,084,510
ـــــــــــــــ
9,332,050
ـــــــــــــــ

المطلوبات
قرض محدد االجل
دائنون ومصروفات مستحقة

إجمالي صافي الموجودات المحددة المشتراة
الحصص غير المسيطرة (نسبة  %47.94من صافي الموجودات)
الحصة النسبية في القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابقا من قبل المشتري 1
حصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة المشتراة
مقابل الشراء المحول
ربح شراء بسعر مغري 2

تحليل التدفقات النقدية من الحيازة
صافي النقد الذي تم حيازته مع الشركة التابعة
ناقص ًا :نقد مدفوع
صافي التدفقات النقدية الواردة من الحيازة
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700,701
197,319
ـــــــــــــــ
898,020
ـــــــــــــــ
8,434,030
()4,194,763
()2,712,417
ـــــــــــــــ
1,526,850
()76,564
ـــــــــــــــ
1,450,286
ـــــــــــــــــــــــ

543,548
()76,564
ـــــــــــــــ
466,984
ـــــــــــــــــــــــ
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

 1عنــد تحقيــق دمج األعمال علــى مراحل ،أعــادت المجموعة قياس حصة ملكيتها المحتفظ بها ســابق ًا بنســبة
 48.87%فــي شــركة وربــة كابيتــال وفقــ ًا للقيمــة العادلة في تاريــخ الحيــازة (أي تاريــخ حصــول المجموعة على
الســيطرة) وسجلت خســارة بمبلغ  210,812دينار كويتي ضمن "صافي ربح حيازة شركات تابعة في بيان األرباح أو
الخسائر المجمع.
 2تم تسجيل ربح الشراء بسعر مغري بقيمة  1,450,286دينار كويتي ضمن "صافي ربح حيازة شركات تابعة" في
بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
فــي حالــة إتمام دمج األعمال في بداية الســنة ،كانت إيرادات المجموعة لتزيد بمبلــغ  623,460دينار كويتي وكان
الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لينخفض بمبلغ  434,303دينار كويتي.

 2.3الحيازة في عام 2019-2018

 1.2.3حيازة شركة إياس للتعليم العالي والفني ش.م.ك( .مقفلة) ("إياس")

قامــت المجموعــة فــي  28مايو  2018بحيازة حصة ملكية إضافية بنســبة  % 20.68في شــركة إيــاس للتعليم العالي
والفني ش.م.ك( .مقفلة) ("إياس") المحتفظ بها ســابقا كاســتثمار في شركة زميلة من خالل حصة ملكية فعلية بنسبة
 % 34.76وتم المحاسبة عنها بواسطة طريقة حقوق الملكية ،وبالتالي حصلت المجموعة على السيطرة على الشركة
الزميلــة .شــركة إياس هي شــركة غير مدرجــة مقرها في دولــة الكويت وهي تضطلع بصورة رئيســية بتقديــم الخدمات
التعليمية.

اختارت المجموعة قياس الحصص غير المســيطرة في الشــركة المشــتراة بنســبة حصة ملكيتها النســبية في صافي
الموجودات المحددة للشركة المشتراة.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

 -3دمج األعمال وحيازة الحصص غير المسيطرة ( تتمة)

 2.3الحيازة في عام  ( 2019-2018تتمة)

 1.2.3حيازة شركة إياس للتعليم العالي والفني ش.م.ك( .مقفلة) ("إياس") ( تتمة)
الموجودات المشتراة والمطلوبات المقدرة
كانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة لشركة إياس في تاريخ الحيازة كالتالي:
القيمة العادلة
المسجلة عند الحيازة
دينار كويتي

الموجودات
النقد والنقد المعادل
وديعة ثابتة
مدينون ومدفوعات مقدماً
استثمارات في أسهم
مخزون
ممتلكات ومعدات
عالمة تجارية
عالقات الطالب

21,627,541
4,500,000
6,321,176
210,699
132,045
23,779,837
7,167,050
1,550,480
ـــــــــــــــ
65,288,828
ـــــــــــــــ

المطلوبات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
دائنون ومصروفات مستحقة

إجمالي صافي الموجودات المحددة وفق ًا للقيمة العادلة
الحصص غير المسيطرة (نسبة  %44.56من صافي الموجودات)1
الحصة النسبية من القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها سابق ًا من قبل المشتري 2
الشهرة الناتجة من الحيازة
مقابل الشراء المحول
تحليل التدفقات النقدية من الحيازة
صافي النقد الذي تم حيازته مع الشركة التابعة
ناقصا :نقد مدفوع
صافي التدفقات النقدية الواردة من الحيازة
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4,952,643
6,609,891
ـــــــــــــــ
11,562,534
ـــــــــــــــ
53,726,294
()23,938,642
()25,672,511
11,175,233
ـــــــــــــــ
15,290,374
ـــــــــــــــــــــــ

21,627,541
()15,290,374
ـــــــــــــــ
6,337,167
ـــــــــــــــــــــــ
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

 1بلغت القيمة الدفترية لشــركة إيــاس في تاريخ الحيازة  30,765,905دينار كويتي ،ومــن بينها مبلغ  5,244,343دينار
كويتي يتعلق بالحصص غير المســيطرة في إطار حصة الشــركة األم بنســبة ( % 82.7كما في تاريخ الحيازة) في شــركة
المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع .التي تمتلك بشكل مباشر نسبة  % 42.03في شركة اياس .وعليه ،تم تعديل
الحصص غير المسيطرة الناتجة عن دمج األعمال بمبلغ  23,938,642دينار كويتي بمبلغ  5,244,343دينار كويتي عند
إلغاء االعتراف بحصة الملكية المحتفظ بها سابقا في الشركة الزميلة عند الحصول على السيطرة.
 2عند تحقيق دمج األعمال على مراحل ،أعادت المجموعة قياس حصة ملكيتها المحتفظ بها ســابق ًا بنســبة % 34.76
في شركة إياس وفق ًا للقيمة العادلة وسجلت ربح ًا بمبلغ  228,236دينار كويتي في بيان األرباح أو الخسائر المجمع

 2.2.3حيازة شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع"( .الكوت")

فــي  30أكتوبــر  ،2018قامــت المجموعــة بحيازة حصــة ملكية إضافية بنســبة  % 7.24في شــركة الكوت للمشــاريع
الصناعية ش.م.ك.ع"( .الكوت") ،والتي كان محتفظ بها ســابق ًا كاســتثمار في شــركة زميلة بحصة ملكية فعلية بنســبة
 % 46.46وتم المحاسبة عنها بواسطة طريقة حقوق الملكية ،وبالتالي حصلت المجموعة على السيطرة على الشركة
الزميلة .شــركة الكوت هي شــركة مدرجة مقرها في دولة الكويت وتضطلع بصورة رئيسية بإنتاج منتجات الكلور والملح
والمنتجات البتروكيماوية األخرى.

اختــارت المجموعة قياس الحصص غير المســيطرة في الشــركة المشــتراة وفقــ ًا لحصة ملكيتها النســبية من صافي
الموجودات المحددة للشركة المشتراة.
أثناء التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لسنة  ،2019لم تكن المجموعة قد انتهت بعد من المحاسبة عن حيازة
شــركة الكوت ،وبالتالي ،تم فقط تحديد صافي قيمة الموجودات المســجلة في البيانات المالية للســنة المنتهية في 30
أبريل  2019بصورة مؤقتة .واســتكملت المجموعة ممارســة توزيع ســعر الشــراء خالل الســنة المنتهية في  30أبريل
 2020وبالتالي أعيد إدراج المعلومات المقارنة لســنة  2019لكي تعكس التعديل الناتج عن توزيع سعر الشراء على القيم
المؤقتة.
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

 -3دمج األعمال وحيازة الحصص غير المسيطرة ( تتمة)

 2.3الحيازة في عام  ( 2019-2018تتمة)

 2.2.3حيازة شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع"( .الكوت") ( تتمة)

القيم المؤقتة
دينار كويتي

الموجودات
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
استثمارات في أسهم
استثمار في شركة زميلة
ممتلكات ومنشآت ومعدات
أصل غير ملموس

المطلوبات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
قروض محددة االجل
دائنون ومصروفات مستحقة

إجمالي صافي الموجودات المحددة وفق ًا للقيمة العادلة
الحصص غير المسيطرة (نسبة  %46.3من صافي
الموجودات)
الحصة النسبية من القيمة العادلة للحصة المحتفظ
بها سابق ًا من قبل المشتري 1
الشهرة الناتجة من الحيازة 2
مقابل الشراء المحول
تحليل التدفقات النقدية من الحيازة
نقد مدفوع
ناقص ًا :صافي النقد الذي تم حيازته مع الشركة التابعة
صافي التدفقات النقدية الصادرة من الحيازة
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تعديالت
دينار كويتي

القيم العادلة
المسجلة بعد
التعديل
دينار كويتي

2,220,834

-

2,220,834

9,400,704

-

9,400,704

2,803,500

-

2,803,500

1,132,122

-

1,132,122

7,144,311

-

7,144,311

14,691,169

10,836,672

25,527,841

336,300

-

336,300

ـــــــــــــــ
37,728,940

ـــــــــــــــ
10,836,672

ـــــــــــــــ
48,565,612

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

2,257,729

-

2,257,729

5,000,000

-

5,000,000

5,445,393

-

5,445,393

ـــــــــــــــ
12,703,122

ـــــــــــــــ
-

ـــــــــــــــ
12,703,122

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

25,025,818

10,836,672

35,862,490

()11,586,981

()5,017,099

()16,604,080

()35,909,005

-

()35,909,005

28,066,310

()5,819,573

22,246,737

ـــــــــــــــ
5,596,142

ـــــــــــــــ
-

ـــــــــــــــ
5,596,142

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

5,596,142
()2,220,834
ـــــــــــــــ
3,375,308
ـــــــــــــــ
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شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

 1عند تحقيق دمج األعمال على مراحل ،أعادت المجموعة قياس حصة ملكيتها المحتفظ بها ســابق ًا بنســبة 46.46%
في شركة الكوت وفق ًا للقيمة العادلة وسجلت ربح ًا بمبلغ  13,605,212دينار كويتي في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
 2أجرت المجموعة اختبارا ً سنوي ًا لتحديد انخفاض قيمة الشهرة المؤقتة في أبريل  2019من خالل تقييم المبلغ الممكن
استرداده لوحدة انتاج النقد باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة .ونتيجة لهذا التحليل ،سجلت اإلدارة مخصص ًا
النخفاض القيمة بمبلغ  12,469,706دينار كويتي في عام  2019مقابل الشهرة .تم تسجيل مخصص انخفاض القيمة
وعرضه بشــكل منفصل في بيان األرباح أو الخســائر المجمع للســنة المنتهية بذلك التاريخ .تــم اإلفصاح عن االفتراضات
الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة أثناء االستخدام والحساسية للتغيرات في االفتراضات ضمن اإليضاح .15
• خــال الســنة المنتهية في  30أبريــل  ،2019ســجلت المجموعة الربح الموضــح آنفا من إعادة قيــاس حصة ملكيتها
المحتفظ بها ســابق ًا في شــركة الكــوت (بالصافي بعــد انخفاض قيمة الشــهرة) بمبلغ  1,135,506دينــار كويتي ضمن
"صافي ربح حيازة شركات تابعة" في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
بالنســبة للســنة المنتهية فــي  30أبريل  ،2020تم تســجيل انخفــاض قيمة الشــهرة بمبلــغ  3,277,491دينار كويتي
وعرضه بصورة منفصلة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
• في أبريل  ،2020تم االنتهاء من ممارســة توزيع ســعر الشراء وســجلت القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لكل من األرض
والمبانــي مبلــغ  25,527,841دينــار كويتــي بما يمثــل زيــادة بمبلــغ  10,966,400دينار كويتــي فوق القيمــة المؤقتة.
وأعيــد إدراج المعلومات المقارنة لســنة  2019لكي تعكــس التعديل على المبالغ المؤقتة .نتيجــة لذلك ،كان هناك زيادة
فــي الحصص غير المســيطرة بمبلغ  5,017,099دينــار كويتي .كما كان هنــاك أيض ًا انخفاض مقابل في الشــهرة بمبلغ
 5,819,573دينــار كويتــي مما أدى إلى مبلــغ  22,246,737دينار كويتي من إجمالي الشــهرة الناتجة عن الحيازة .لم تكن
الزيادة في مخصص استهالك المباني من تاريخ الحيازة حتى  30أبريل  2019جوهرية.
• خــال الســنة المنتهية في  30أبريــل  ،2019قامت المجموعة بحيازة حصة ملكية إضافية في شــركة الكوت بنســبة
 % 0.44ممــا أدى إلــى زيــادة حصــة ملكية المجموعة من نســبة  % 53.7إلى نســبة  .% 54.14تم تســجيل الفارق بين
المقابــل المدفــوع والقيمــة الدفترية بمبلــغ  281,995دينار كويتي ضمــن االحتياطي اآلخر خالل الســنة المنتهية بذلك
التاريخ.
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 -4إيرادات من العقود مع العمالء
معلومات حول توزيع اإليرادات
فيما يلي توزيع إيرادات المجموعة:
2020
دينار كويتي

نوع البضاعة أو الخدمات
بيع بضاعة
بيع كلور قلوي ومنتجات بتروكيماوية
بيع أكياس تعبئة بتقنية التشكيل والتعبئة والتلحيم ومنتجات ذات صلة
بيع أنابيب وتجهيزات بولي إيثيلين وبوليفينيل الكلوريد
أخرى

تقديم خدمات (رسوم دراسية)
خدمات تعليمية
إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء
األسواق الجغرافية
الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي
إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء
توقيت االعتراف باإليرادات
بضاعة محولة عند نقطة زمنية معينة
خدمات محولة على مدار الوقت
إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

2019
دينار كويتي

29,566,471

14,403,188

2,491,280

2,764,695

15,788,607

14,296,107

-

59,145

ـــــــــــــــ
47,846,358

ـــــــــــــــ
31,523,135

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

27,642,414
ـــــــــــــــ

23,237,365
ـــــــــــــــ

75,488,772

54,760,500

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

75,488,772
ـــــــــــــــ
75,488,772

54,760,500
ـــــــــــــــ
54,760,500

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

47,846,358

31,523,135

27,642,414

23,237,365

ـــــــــــــــ
75,488,772

ـــــــــــــــ
54,760,500

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -5إيرادات توزيعات أرباح

إيرادات توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى
إيرادات توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

19,100,316

42,448,894

232,670

2,418,893

ـــــــــــــــ
19,332,986
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تتضمــن إيــرادات توزيعات األرباح للســنة توزيعات األرباح المعلنة من قبل شــركة إيكويت والشــركة الكويتية لألولفينات
("الشركات المستثمر فيها") بمبلغ  10,054,980دينار كويتي ( 28,065,212 :2019دينار كويتي) ومبلغ 7,368,930
دينار كويتي ( 14,383,682 :2019دينار كويتي) على التوالي.
فــي ضــوء الظــروف االقتصادية الراهنــة واالضطرابات واســعة النطاق فــي األعمال نتيجة تفشــي فيروس كورونــا وتأثيره
المتوقــع على الســيولة قصيــرة األجل والربحية للشــركات المســتثمر فيها ،حــددت إدارة المجموعــة أن احتمالية قيام
الشــركات المستثمر فيها بســداد مبلغ توزيعات األرباح المعلن عنها بالكامل هي احتمالية ضئيلة والذي من شأنه عدم
وفاء الشركات الزميلة باالتفاقيات المالية.
نتيجة لذلك ،سجلت المجموعة مخصص ًا للخسائر بمبلغ  8,711,955دينار كويتي مقابل توزيعات األرباح المستحقة من
الشــركات المســتثمر فيها .ويمتد هذا التقييم إلى تحليل المعلومات المتاحة بعد نهاية فترة البيانات المالية المجمعة
وقبل تاريخ اعتماد البيانات المالية المجمعة.

 -6مصروفات عمومية وإدارية
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

تكاليف موظفين

5,954,153

3,381,267

استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات حق االستخدام (إيضاح )41

2,177,493

2,006,596

إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح )51

310,096

310,096

مصروفات إدارية أخرى

7,976,265
ـــــــــــــــ
16,418,007

10,565,010
ـــــــــــــــ
16,262,969

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -7الضرائب
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

حصة ضريبة دعم العمالة الوطنية

125,245

42,755

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-

107,895

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

125,245

150,650

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ
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 -8ربحية السهم
يحتسب مبلغ ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم العاديين على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة .وتحتسب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح الخاص بالمساهمين
العاديين للشــركة األم على المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل السنة زائدا ً المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية.
وحيث إنه ليس هناك أدوات مخففة قائمة ،فإن ربحية السهم األساسية والمخففة متطابقة.
2020

ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم (دينار كويتي)

11,822,773
ـــــــــــــــــــــــ

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة القائمة خالل السنة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) القائمة
خالل السنة
ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

2019
10,549,006
ـــــــــــــــــــــــ

534,822,750

534,822,750

()23,461,524
ـــــــــــــــ

()15,319,372
ـــــــــــــــ

511,361,226

519,503,378

ـــــــــــــــــــــــ

 23.12فلس

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 20.31فلس

ـــــــــــــــــــــــ

لــم يكن هناك معامالت تشــمل أســهم عادية بين تاريخ البيانــات المالية المجمعة وتاريــخ التصريح بإصدار هذه
البيانات المجمعة والتي قد تتطلب إعادة إدراج ربحية السهم.

 -9النقد والنقد المعادل
ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع ،يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي في  30أبريل:

نقد لدى البنوك ونقد في الصندوق
ودائع قصيرة األجل
النقد والنقد المعادل ألغراض بيان المركز المالي المجمع
ناقص ًا :ودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
النقد والنقد المعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع
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2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

10,879,935
36,100,000
ـــــــــــــــ

36,834,361
5,219,462
ـــــــــــــــ

46,979,935

42,053,823

ـــــــــــــــ
46,979,935
ـــــــــــــــــــــــ

()5,219,462
ـــــــــــــــ
36,834,361
ـــــــــــــــــــــــ
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يكتســب النقد لدى البنوك فائدة بمعدالت متغيرة اســتنادا ً إلى معدالت الودائع البنكية اليومية .ويتم إيداع الودائع قصيرة
األجل لفترات متباينة تتراوح بين شــهر وثالثة أشــهر حســب متطلبات النقد الفورية للمجموعة كما أنها تكتسب فائدة
وفق ًا لمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.

 -10مدينون ومدفوعات مقدم ًا
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

32,158,024

25,890,451

()7,706,603
ـــــــــــــــ

()2,011,132
ـــــــــــــــ

مدينون تجاريون ،بالصافي
إيرادات مستحقة

24,451,421

23,879,319

-

1,285,494

توزيعات أرباح مستحقة (بالصافي بعد مخصص بمبلغ  8,711,955دينار كويتي)

8,711,955

-

مدينون تجاريون ،باإلجمالي
ناقص ًا :مخصص خسائر ائتمان متوقعة

أرصدة مدينة أخرى

7,145,357
ـــــــــــــــ
40,308,733

4,229,026
ـــــــــــــــ
29,393,839

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

كما في  30أبريل  ،2020كانت توزيعات األرباح المســتحقة للمجموعة بالصافي بعد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
بمبلغ  8,711,955دينار كويتي (إيضاح .)5
أدت حيازة الشركة التابعة إلى زيادة األرصدة المدينة بمبلغ  240,936دينار كويتي في عام 15,721,880 :2019( 2020
دينار كويتي) (إيضاح .)3
فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لألرصدة التجارية المدينة:
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

كما في بداية السنة

2,011,132

908,450

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
الحركة في أسعار صرف العمالت األجنبية

5,692,266

1,110,184

3,205

()7,502

كما في  30أبريل

ـــــــــــــــ
7,706,603

ـــــــــــــــ
2,011,132

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

يعتبــر صافي القيمة الدفترية لألرصــدة المدينة تقديرا ً تقريبي ًا معقو ًال للقيمة العادلة .والحد األقصى من التعرض لمخاطر
االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة هو القيمة الدفترية لكل فئة من األرصدة المدينة المذكورة أعاله.
يتضمن اإليضاح  27.1اإلفصاحات المتعلقة باالنكشــافات لمخاطر االئتمان لألرصــدة التجارية المدينة واألرصدة المدينة
األخرى لدى المجموعة.

73

التقرير السنوي 2020

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

 -11مخزون
2020
دينار كويتي

مواد خام (وفق ًا للتكلفة)
قطع غيار (وفق ًا للتكلفة)
أعمال قيد التنفيذ (وفق ًا للتكلفة)
بضاعة جاهزة (وفق ًا للتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل)
بضاعة في الطريق (وفق ًا للتكلفة)
إجمالي المخزون وفق ًا للتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل

2019
دينار كويتي

1,998,537

2,308,587

1,441,808
51,399
1,868,574
392,803
ـــــــــــــــ
5,753,121

962,104
31,051
2,640,847
275,593
ـــــــــــــــ
6,218,182

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -12استثمارات في أسهم
2020
دينار كويتي

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

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة
 شركة إيكويت الشركة الكويتية لألولفينات -أخرى

1,162,267

14,955,565

6,915,101
519,454
ـــــــــــــــ
8,596,822
ـــــــــــــــ

7,834,580
428,990
ـــــــــــــــ
23,219,135
ـــــــــــــــ

32,004,000

-

163,110,057
124,652,804
19,249,152
ـــــــــــــــ
339,016,013
ـــــــــــــــ

173,429,398
131,822,654
14,140,023
ـــــــــــــــ
319,392,075
ـــــــــــــــ

347,612,835

342,611,210

ـــــــــــــــــــــــ
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 -12استثمارات في أسهم ( تتمة)

• تم تحديد القيمة العادلة لحصة الملكية بنسبة  % 9في شركة إيكويت وشركة الكويت لألولفينات باستخدام
المتوســط المرجح لمجموعة من أساليب التقييم :نموذج التدفقات النقدية الحرة ونموذج خصم توزيعات االرباح
وطريقة مضاعف الســعر إلى الربحية وطريقة مضاعف الربحية قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء .وهذه
التقييمات تتطلب من اإلدارة وضع بعض االفتراضات حول مدخالت النماذج بما في ذلك التدفقات النقدية المتوقعة
ومعدالت الخصم ومخاطر االئتمان والتقلبات .يمكن بصورة معقولة تقييم احتماالت التقديرات المختلفة الواردة
ضمن نطاق التقديرات واستخدامها في تقدير االدارة للقيمة العادلة لألسهم غير المسعرة.
نتيجة لهذا اإلجراء ،تم تسجيل ربح غير محقق للقيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى من شركة إيكويت والشركة
الكويتيــة لألولفينــات بمبلغ  10,319,341دينــار كويتي و  7,169,850دينار كويتي على التوالــي ( 470,323 :2019دينار
كويتي و  1,767,659دينار كويتي على التوالي).
إضافة إلى ذلك ،ســجلت المجموعة خســارة غير محققة من القيمة العادلة بمبلغ  14,707,631دينار كويتي خالل فترة
البيانات المالية المجمعة من أسهم مسعرة مصنفة كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
تم عرض إفصاح الجدول الهرمي للقيمة العادلة وأساس التقييم بصورة أكثر تفصي ً
ال ضمن اإليضاح .28
• تتضمن االستثمارات في األسهم استثمارا ً في شركة إيكويت والشركة الكويتية لألولفينات والمدرج بالدوالر األمريكي
ويحمــل إجمالي قيمة دفتريــة بمبلغ  287,762,861دينــار كويتي ( 305,252,052 :2019دينــار كويتي) وهي مصنفة
كأدوات تحوط في عمليات تحوط للقروض والســلف .ويظل الربح أو الخســارة من التحوط ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
لمطابقته مع الربح او الخسارة من أداة التحوط.
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 -13استثمار في شركات زميلة
إجمالي االستثمارات التي يتم
المحاسبة عنها بحقوق الملكية

شركة الداو للمشاريع البيئية
ش.م.ك( .مقفلة)* 5

شركة الدرة للخدمات البترولية
ش.م.ك( .مقفلة) 4

شركة السكب الكويتية
ش.م.ك.ع"( .السكب") 3

شركة سما التعليمية ش.م.ك.
(مقفلة) ("سما") 2

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

شركة البرج للمختبرات الطبية
المحدودة ("البرج")

شركة صناعات العزل العربية
المحدودة ("عوازل")

شركة وربة كابيتال القابضة
ش.م.ك.ع"( .وربة كابيتال")1

دولة الكويت

دولة الكويت

دولة الكويت

دولة الكويت

دولة الكويت

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

دولة الكويت

التصنيع والمتاجرة في المنتجات
المتعلقة بالبيئة

تقديم خدمات البترول لقطاع النفط
والغاز

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

خدمات تعليمية

االستثمار في الحصص وبصورة
رئيسية في شركات تعليمية وطبية

العمل في المختبرات الطبية
والفحوصات البيئية والعلمية

تصنيع المنتجات العازلة للماء
والعازلة للحرارة

القيام باالستثمارات الصناعية

بلد التأسيس

األنشطة الرئيسية

-

37.99%

22.17%

41.69%

21.12%

24%

20.8%

29.16%

2019

20%

37.99%

22.61%

41.69%

21.12%

25.13%

20.8%

50.26%

2020

حصة الملكية %

*-

8,496,174

*-

*-

*-

*-

1,742,700

2019
دينار كويتي

*-

4,137,381

*-

*-

*-

*-

-

2020
دينار كويتي

القيمة العادلة المسعرة

ـــــــــــــــــــــــ

58,015,630

ـــــــــــــــ

1,685,283

3,673,179

3,130,152

26,030,502

10,001,410

3,170,331

4,261,906

-

ـــــــــــــــــــــــ

51,952,763

ـــــــــــــــ

-

7,062,740

7,255,328

25,250,778

9,551,469

3,407,595

4,109,840

1,377,880

2019
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

القيمة الدفترية
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• شركة خاصة – ال يتوفر لها سعر معلن متاح.
 -1قامت المجموعة بتاريخ  28مارس  2020بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة  % 1.39في األسهم وحقوق التصويت
لشــركة وربــة كابيتــال؛ مما أدى إلــى زيادة حصة ملكيتها مــن  % 48.87إلــى  % 50.26والتي نتج عنهــا منح المجموعة
السيطرة على شركة وربة كابيتال .قامت المجموعة بتجميع شركة وربة كابيتال آخذا في االعتبار حصة الملكية الفعلية
بنسبة  % 50.26من تاريخ حيازة السيطرة (إيضاح .)3.1
قامــت المجموعة خالل الســنة (قبل الحصول على الحصة المســيطرة آنفــة الذكر) بحيازة حصة ملكية إضافية بنســبة
 % 19.71فــي شــركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع ،.ممــا أدى إلى زيادة حصة ملكيتها من  / % 29.16إلى .% 48.87
قامت المجموعة بتطبيق الطريقة "الجزئية التدريجية" في المحاســبة عن هذه المعاملة واســتمرت في المحاســبة عن
اســتثمارها في شــركة وربة كابيتال بواســطة طريقة حقوق الملكية طبق ًا لمعيار المحاســبة الدولي  28استثمارات في
شركات زميلة وشركات محاصة.
 -2محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
 -3خالل الســنة ،قامت المجموعة بحيازة حصة ملكية إضافية بنســبة  % 0.44في شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع.
لقاء مقابل بمبلغ  170,298دينار كويتي  ،مما أدى إلى زيادة حصة ملكيتها في الشركة الزميلة إلى .% 22.61
 -4محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
 -5محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع.
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 -13استثمار في شركات زميلة ( تتمة)
إن الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في شركات زميلة خالل السنة هي كما يلي:

في بداية السنة
حيازة حصص إضافية
حيازة شركات تابعة (إيضاح )3
تخفيض رأس المال
توزيع احتياطيات أسهم
حصة في النتائج
حصة في اإليرادات الشاملة األخرى
إلغاء االعتراف بحصة ملكية محتفظ بها سابق ًا في شركات زميلة عند
الحصول على السيطرة
خسائر انخفاض القيمة*
توزيعات أرباح مستلمة
فروق تحويل عمالت أجنبية
كما في  30أبريل

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

58,015,630

112,617,468

2,957,898
1,685,283
()1,844,094
()2,469,346
7,352,504
429,813

7,679,208
7,144,311
8,806,501
-

()2,923,229
()4,694,106
()6,657,381
99,791
ـــــــــــــــ
51,952,763
ـــــــــــــــــــــــ

()53,069,697
()21,067,511
()4,179,808
85,158
ـــــــــــــــ
58,015,630
ـــــــــــــــــــــــ

* قامت المجموعة خالل الســنة بمراجعة القيمة الدفترية الســتثمارها في الشركات الزميلة لتحديد ما إذا كانت
قــد تعرضــت لالنخفاض في القيمة .واســتنادا ً إلى هذا التقييم ،ســجلت اإلدارة خســارة انخفاض فــي القيمة بمبلغ
 4,694,106دينــار كويتــي ( 21,067,511 :2019دينــار كويتــي) في بيان األرباح أو الخســائر المجمــع فيما يتعلق
بالشــركات الزميلة التاليــة .تم إجراء تقييم انخفاض القيمة بواســطة نموذج التدفقــات النقدية المخصومة الذي
يغطي فترة خمس سنوات.
2020
دينار كويتي

وربة كابيتال
الدرة
البرج
عوازل
نفائس

2019
دينار كويتي

1,208,701
3,485,405
-

11,738,345
6,556,596
2,772,570

ـــــــــــــــ
4,694,106

ـــــــــــــــ
21,067,511

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ليــس مــن المتوقع أن يكــون للتغير المعقول فــي المدخالت الجوهرية المســتخدمة في تحديــد المبلغ الممكن
استرداده تأثير جوهري على مبلغ خسارة انخفاض القيمة الجاري تقييمها.
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تعرض الجداول التالية معلومات مالية موجزة عن تلك الشركات الزميلة التي تعتبر جوهرية بالنسبة للمجموعة:
سما
2020
دينار كويتي

ملخص بيان المركز المالي
الموجودات
المطلوبات
حقوق الملكية
حصة المجموعة في حقوق الملكية %
حصة المجموعة في حقوق الملكية
تعديل توزيع سعر الشراء
القيمة الدفترية الستثمار المجموعة

نفائس
2019
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

41,867,769

40,042,573

66,929,715

61,483,252

)(7,955,983
ـــــــــــــــ

)(7,998,182
ـــــــــــــــ

)(19,574,554
ـــــــــــــــ

)(16,267,484
ـــــــــــــــ

33,911,786

32,044,391

47,355,161

45,215,768

41.69%
ـــــــــــــــ

41.69%
ـــــــــــــــ

21.12%
ـــــــــــــــ

21.12%
ـــــــــــــــ

14,139,031

13,359,307

10,001,410

9,551,469

11,891,471
ـــــــــــــــ

11,891,471
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

26,030,502
ـــــــــــــــــــــــ

25,250,778
ـــــــــــــــــــــــ

10,001,410
ـــــــــــــــــــــــ

9,551,469
ـــــــــــــــــــــــ

سما
2020
دينار كويتي

ملخص بيان األرباح أو الخسائر
إيرادات
تكلفة اإليرادات
مصروفات إدارية ومصروفات أخرى
ربح السنة
حصة المجموعة في حقوق الملكية %
حصة المجموعة في الربح

2019
دينار كويتي

18,882,221

نفائس
2019
دينار كويتي

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

47,451,302

45,803,009

)(8,559,115

)(7,844,403

)(35,042,887

)(28,446,686

)(1,760,909
ـــــــــــــــ

)(1,782,867
ـــــــــــــــ

)(3,276,611
ـــــــــــــــ

)(7,624,736
ـــــــــــــــ

8,562,197

8,095,230

9,131,804

9,731,587

41.69%
ـــــــــــــــ

41.69%
ـــــــــــــــ

21.12%
ـــــــــــــــ

21.12%
ـــــــــــــــ

3,569,580
ـــــــــــــــــــــــ

3,374,901
ـــــــــــــــــــــــ

1,928,637
ـــــــــــــــــــــــ

2,055,720
ـــــــــــــــــــــــ

17,722,500
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 -14ممتلكات ومنشآت ومعدات
صافي القيمة الدفترية:
في  30أبريل 2020

في  30أبريل 2020

االستهالك المحمل للسنة
مستبعدات
فروق تحويل عمالت أجنبية

االستهالك وانخفاض القيمة:
في  1مايو 2019

في  30أبريل 2020

حيازة شركة تابعة (إيضاح )3
مستبعدات
فروق تحويل عمالت أجنبية

التكلفة:
في  1مايو 2019
تأثير تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية ( 16إيضاح )2.3
إضافات

ـــــــــــــــ

11,741,400

ـــــــــــــــ

-

ـــــــــــــــ

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

11,741,400

ـــــــــــــــ

-

-

775,000

-

-

10,966,400

دينار كويتي

أرض مستأجرة

ـــــــــــــــ

24,842,886

ـــــــــــــــ

8,510,039

ـــــــــــــــ

)(540

-

2,752,719

5,757,860

ـــــــــــــــ

33,352,925

ـــــــــــــــ

)(548

-

671,427

251,474

-

32,430,572

دينار كويتي

مباني

ـــــــــــــــ

13,895,386

ـــــــــــــــ

15,269,705

ـــــــــــــــ

722

)(168,043

2,945,502

12,491,524

ـــــــــــــــ

29,165,091

ـــــــــــــــ

2,178

)(188,917

1,431,635

4,752,311

-

23,167,884

دينار كويتي

آالت
ومعدات

ـــــــــــــــ

859,245

ـــــــــــــــ

1,980,966

ـــــــــــــــ

)(10

)(5,991

498,877

1,488,090

ـــــــــــــــ

2,840,211

ـــــــــــــــ

)(14

)(5,991

8,073

160,703

-

2,677,440

دينار كويتي

أثاث ومعدات
مكتبية

ـــــــــــــــ

1,203,466

ـــــــــــــــ

960,462

ـــــــــــــــ

)(70

)(10,257

464,670

506,119

ـــــــــــــــ

2,163,928

ـــــــــــــــ

)(73

)(10,257

155,952

142,104

-

1,876,202

دينار كويتي

سيارات

ـــــــــــــــ

2,274,870

ـــــــــــــــ

565,176

ـــــــــــــــ

-

-

565,176

-

ـــــــــــــــ

2,840,046

ـــــــــــــــ

3,937,983

ـــــــــــــــ

-

ـــــــــــــــ

-

-

-

ـــــــــــــــ

58,755,236

ـــــــــــــــ

27,286,348

ـــــــــــــــ

102

)(184,291

20,243,593

ـــــــــــــــ

86,041,584

7,226,944

-

ـــــــــــــــ

3,937,983

-

-

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

1,543

)(205,165

-

ـــــــــــــــ

-

-

42,423

3,084,510

141,429

-

2,698,617

188,750

5,636,771

3,706,810

74,825,308

دينار كويتي

دينار كويتي

2,698,617

-

دينار كويتي

موجودات حق
االستخدام

أعمال إنشائية
قيد التنفيذ

المجموع

80

التقرير السنوي 2020

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

صافي القيمة الدفترية:
في  30أبريل 2019

في  30أبريل 2019

االستهالك المحمل للسنة
انخفاض القيمة
مستبعدات

االستهالك وانخفاض القيمة:
في  1مايو 2018

في  30أبريل 2019

مستبعدات
فروق تحويل عمالت أجنبية

حيازة شركات تابعة (إيضاح )3

إضافات

التكلفة:
في  1مايو 2018

ـــــــــــــــ

10,966,400

ـــــــــــــــ

-

ـــــــــــــــ

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

10,966,400

ـــــــــــــــ

-

-

10,966,400

-

-

دينار كويتي

أرض مستأجرة

مباني

ـــــــــــــــ

26,672,712

ـــــــــــــــ

5,757,860

ـــــــــــــــ

-

928,307

1,046,771

3,782,782

ـــــــــــــــ

32,430,572

ـــــــــــــــ

12,289

-

24,584,298

42,894

7,791,091

دينار كويتي

ـــــــــــــــ

10,676,360

ـــــــــــــــ

12,491,524

ـــــــــــــــ

)(124,764

185,270

1,672,233

10,758,785

ـــــــــــــــ

23,167,884

ـــــــــــــــ

12,030

)(139,034

8,921,852

224,517

14,148,519

دينار كويتي

آالت
ومعدات

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

دينار كويتي

أثاث ومعدات
مكتبية

ـــــــــــــــ

1,370,083

ـــــــــــــــ

506,119

ـــــــــــــــ

)(60,897

-

136,762

430,254

ـــــــــــــــ

1,876,202

ـــــــــــــــ

3,706,810

ـــــــــــــــ

-

ـــــــــــــــ

-

-

-

-

ـــــــــــــــ

3,706,810

3,934

ـــــــــــــــ

54,581,715

ـــــــــــــــ

20,243,593

ـــــــــــــــ

)(187,154

1,113,577

3,320,656

15,996,514

ـــــــــــــــ

74,825,308

1,246
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

65,968

)(230,620

1,370,024

ـــــــــــــــ

)(67,467

)(22,626

2,161,986

48,617,681

-

1,060,938

1,361,378

572,399

502,578

دينار كويتي

دينار كويتي

25,010,901

دينار كويتي

سيارات

أعمال إنشائية
قيد التنفيذ

المجموع
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 -14ممتلكات ومنشآت ومعدات ( تتمة)
اإلنشاءات قيد التنفيذ
تتعلق اإلنشاءات قيد التنفيذ بالتكاليف المتكبدة إلنشاء مرافق جديدة للشركات التابعة.
انخفاض القيمة
كما في  30أبريل  ،2020لم تحدد اإلدارة أي مؤشرات على انخفاض قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات وبالتالي
ال ضرورة إلجراء اختبار انخفاض القيمة .وخالل الســنة المنتهيــة في  30أبريل  ،2019أجرت اإلدارة تقييم ًا النخفاض
قيمة الممتلكات والمنشــآت والمعدات .ونتيجة لهذا التحليل ،ســجلت اإلدارة مخصصــ ًا النخفاض القيمة بمبلغ
 1,113,577دينــار كويتي في الســنة الســابقة مقابــل الممتلكات والمنشــآت والمعدات .تم تســجيل مخصص
انخفاض القيمة ضمن "انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات" في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
االستهالك المحمل للسنة
تم توزيع االستهالك المحمل للسنة على تكلفة البضاعة المباعة والمصروفات العمومية واإلدارية كما يلي:
2020
دينار كويتي
5,049,451

تكلفة بضاعة مباعة
مصروفات عمومية وإدارية (ايضاح )6

2019
دينار كويتي
1,314,060

2,177,493
ـــــــــــــــ
7,226,944

2,006,596
ـــــــــــــــ
3,320,656

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 -15موجودات غير ملموسة

التكلفة:
في  1مايو  2019و  30أبريل 2020

الشهرة

العالمة التجارية

عالقات الطالب

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

7,167,050
ـــــــــــــــ

1,550,480
ـــــــــــــــ

33,421,970
ـــــــــــــــ

42,139,500
ـــــــــــــــ

اإلطفاء وانخفاض القيمة:
في  1مايو 2019

23,644,939

-

310,096

23,955,035

اإلطفاء

-

-

310,096

310,096

انخفاض القيمة

3,277,491

-

-

3,277,491

في  30أبريل 2020
صافي القيمة الدفترية:
في  30أبريل 2020

82

ـــــــــــــــ
26,922,430
ـــــــــــــــ
6,499,540
ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
7,167,050
ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
620,192
ـــــــــــــــ
930,288
ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
27,542,622
ـــــــــــــــ
14,596,878
ـــــــــــــــــــــــ
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التكلفة:
حيازة شركات تابعة (إيضاح )3
في  30أبريل 2019

الشهرة

العالمة التجارية

عالقات الطالب

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

7,167,050
ـــــــــــــــ
7,167,050
ـــــــــــــــ

33,421,970
ـــــــــــــــ
33,421,970
ـــــــــــــــ

42,139,500
ـــــــــــــــ
42,139,500
ـــــــــــــــ

1,550,480
ـــــــــــــــ
1,550,480
ـــــــــــــــ

اإلطفاء وانخفاض القيمة:
اإلطفاء
انخفاض القيمة
في  30أبريل 2019

-

23,644,939
ـــــــــــــــ
23,644,939
ـــــــــــــــ

310,096

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

310,096
23,644,939
ـــــــــــــــ
23,955,035
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
310,096
ـــــــــــــــ

صافي القيمة الدفترية:
في  30أبريل 2019

9,777,031

7,167,050

1,240,384

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

18,184,465
ـــــــــــــــــــــــ

اإلطفاء المحمل للسنة
تم إدراج اإلطفاء المحمل للسنة في المصروفات العمومية واإلدارية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع.
تقييم انخفاض القيمة
ألغراض اختبار انخفاض القيمة ،تم توزيع الشــهرة المكتســبة من خالل دمج األعمال والعالمة التجارية ذات العمر
اإلنتاجي غير المحدد على وحدات إنتاج النقد التالية:
العالمة التجارية
2020
دينار كويتي

وحدات إنتاج النقد
الكوت
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

-

2019
دينار كويتي

الشهرة
2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

6,499,540

9,777,031

7,167,050
ـــــــــــــــ
7,167,050

7,167,050
ـــــــــــــــ
7,167,050

ـــــــــــــــ
6,499,540

ـــــــــــــــ
9,777,031

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

-
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 -15موجودات غير ملموسة ( تتمة)
أ) الشهرة
وحدة إنتاج النقد – شركة الكوت
أجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة لهذه الوحدة كما في  30أبريل  .2020تم تحديد المبلغ الممكن استرداده
لوحدة إنتاج النقد المتعلقة بشــركة الكوت كما في  30أبريل  2020اســتنادا ً إلى احتســاب القيمة أثناء االستخدام
بواسطة توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا والتي تغطي فترة خمس
ســنوات .تم تحديــث التدفقات النقديــة المتوقعة لكي تعكس التأثير المقدر لتفشــي فيــروس كوفيد .19 -وبلغ
معــدل الخصــم المطبق علــى توقعات التدفقات النقدية نســبة  )12.11% :2019( % 10.97كما تم اســتقراء
التدفقــات النقدية فيما يتجاوز فترة الخمس ســنوات بواســطة معدل نمو بنســبة  .)2% :2019( % 2اســتنادا
إلــى التقييم الذي تــم إجراؤه من قبل اإلدارة ،ســجلت اإلدارة مخصــص النخفاض القيمة بمبلــغ  3,277,491دينار
كويتي خالل الســنة الحالية ( 12,469,706 :2019دينار كويتي) مقابل الشــهرة .تم تسجيل مخصص االنخفاض
في القيمة للســنة الحالية ضمن انخفاض قيمة الموجودات غير الملموســة في بيان األرباح أو الخســائر المجمع.
وتم تســوية مخصص انخفاض القيمة للسنة المنتهية في  30أبريل  2019مقابل ربح إعادة قياس حصة ملكية
المجموعة المحتفظ بها سابق ًا في شركة الكوت (إيضاح .)3
وحدة إنتاج النقد  -جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
استنادا إلى التقييم الذي أجرته ،سجلت المجموعة في  30أبريل  2019انخفاض ًا كام ً
ال في قيمة الشهرة المتعلقة
بوحدة إنتاج النقد الخاصة بالجامعة بمبلغ  11,175,233دينار كويتي.
االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة أثناء االستخدام والحساسية للتغيرات في االفتراضات
تعتبر عملية احتساب القيمة أثناء االستخدام األكثر حساسية لالفتراضات التالية:
• معدالت الخصم
• معدالت النمو المتوقعة المستخدمة في استقراء التدفقات النقدية فيما يتجاوز فترة الموازنة
• معدالت التضخم المحلية
 معدالت الخصمتعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد المطلوب على رأس المال المستخدم .هذا هو المعيار الذي تستخدمه
اإلدارة في تقييم األداء التشغيلي وتقييم عروض االستثمار المستقبلية .يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
 معدالت النمو المتوقعة المستخدمة في استقراء التدفقات النقدية فيما يتجاوز فترة الموازنةتســتند االفتراضات إلى أبحاث القطاع التي تم إجراؤها من قبل اإلدارة .إضافة إلى ذلك ،تقوم اإلدارة بتقييم مدى تغير
المركز النسبي لوحدات إنتاج النقد لقاء منافسيها على مدار فترة التوقع.
 معدالت التضخم المحليةيتــم الحصول علــى التقديرات من المؤشــرات المعلنة للدول التي تعمــل فيها وحدات إنتاج النقــد وكذلك البيانات
المتعلقة بالسلع المحددة.
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الحساسية للتغيرات في االفتراضات
فيمــا يتعلــق بتقدير القيمــة أثناء االســتخدام لوحدة إنتاج النقــد ،فإن اإلدارة تــرى 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 جوهرية.
ب) العالمة التجارية
وحدة إنتاج النقد  -جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
قامت اإلدارة بتقدير القيمة الممكن استردادها للعالمة التجارية استنادا إلى طريقة اإلعفاء من رسوم االمتياز عن
طريق تقدير القيمة الحالية للموفورات االســمية لمدفوعات رســوم االمتياز نظرا ً المتالك العالمات التجارية على
مدار فترة الموازنة ومدتها خمس سنوات.
االفتراضات الرئيسية المســتخدمة في احتساب القيمة أثناء االستخدام والحساسية للتغيرات في االفتراضات
تعتبر عملية احتساب القيمة أثناء االستخدام األكثر حساسية لالفتراضات التالية:
التقديرات
معدل النمو
معدل االمتياز
معدل الخصم
معدالت النمو المتوقعة المستخدمة الستقراء موفورات رسوم االمتياز فيما
يتجاوز فترة الموازنة

2020
2%
5.75%
18.04%

2019
2%
5.75%
21.5%

2%

2%

صافي الموفورات االسمية لمدفوعات رسوم االمتياز
تم الوصول إلى صافي الموفورات االســمية لمدفوعات رســوم االمتياز عن طريق تقدير معدل النمو المســتقبلي
لإليرادات ومعدل االمتياز واللذين يستندان إلى أبحاث القطاع التي تم إجراؤها من قبل اإلدارة.
معدالت الخصم
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد المطلوب على رأس المال المستخدم .هذا هو المعيار الذي تستخدمه
اإلدارة في تقييم األداء التشغيلي وتقييم عروض االستثمار المستقبلية .يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
الحساسية للتغيرات في االفتراضات
فيمــا يتعلق بتقييم المبلغ الممكن اســترداده للعالمــة التجارية ،فإن اإلدارة ترى أنه ال يوجــد تغير محتمل بصورة
معقولــة في أي مــن االفتراضات األساســية أعاله يمكن أن يــؤدي إلى أن تتجــاوز القيمة الدفترية للعالمــة التجارية
قيمتها الممكن استردادها بصورة جوهرية.
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 -16قروض محددة األجل

عملة محلية
عملة أجنبية
 دوالر أمريكي -أخرى

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

47,075,701

37,446,060

82,577,250
ـــــــــــــــ
129,652,951

12,470,150
10,854,659
ـــــــــــــــ
60,770,869

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

لدى المجموعة القروض البنكية الرئيسية التالية غير المكفولة بضمان:
• قــروض محــددة األجل متجددة بمبلــغ  42,950,000دينار كويتــي ( 23,550,000 :2019دينار كويتي) مدرجة
بالعملــة المحليــة وتحمل فائدة بمعدل الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي زائد هامش بنســبة % 0.75
سنوي ًا .وهذه القروض سيتم تجديدها على أساس سنوي.
• قــروض محــددة األجل بمبلــغ  4,125,701دينــار كويتــي ( 2,696,000 :2019دينــار كويتي) مدرجــة بالعملة
المحليــة وتحمل فائدة بمعــدل الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي زائد هامش بنســبة  % 0.75ســنوي ًا.
ولهذه القروض تواريخ استحقاق مختلفة بين يونيو  2020وأبريل .2024
• قــروض محــددة األجل متجــددة بمبلــغ  9,878,400دينــار كويتــي ( 3,041,500 :2019دينار كويتــي) مدرجة
بعمالت أجنبية وتحمل فائدة بمعدل الليبور زائد هامش بنسبة  % 1.5سنوي ًا .هذه القروض سيتم تجديدها على
أساس سنوي.
• قــروض محــددة األجل بمبلــغ  72,698,850دينــار كويتــي ( 9,428,650 :2019دينار كويتــي) مدرجة بعمالت
أجنبيــة وتحمــل فائــدة بمعــدل الليبور زائــد هامش بنســبة  % 1.5إلــى  % 1.75ســنوي ًا .ولهذه القــروض تواريخ
استحقاق مختلفة بين مايو  2021ومايو .2022
خــال الســنة ،لم تخالــف المجموعة أي مــن االتفاقيات المالية كمــا لم تتعثر في ســداد أي مــن االلتزامات األخرى
بموجب اتفاقيات القروض.
لدى المجموعة في  30أبريل  2020مبلغ  43,000,000دينار كويتي ( 53,000,000 :2019دينار كويتي) متاح من
تسهيالت القروض الملزمة غير المسحوبة والتي تم الوفاء بكافة الشروط المرتبطة بها.
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 -17دائنو تمويل إسالمي
إن أرصــدة دائنــي التمويل اإلســامي تمثل اتفاقية المرابحــة والتورق واإلجــارة المبرمة مع البنوك المحليــة وتدرج بالمبلغ
األساسي بالصافي بعد تكلفة التمويل المؤجل.
2020
مرابحة:
مجمل المبلغ
ناقصا :تكلفة تمويل مؤجلة

تورق:
مجمل المبلغ
ناقصا :تكلفة تمويل مؤجلة

عملة أجنبية

عملة محلية

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

76,313,268

-

76,313,268

)(15,056
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(15,056
ـــــــــــــــ

76,298,212
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

76,298,212
ـــــــــــــــ

55,654,211

3,655,707

59,309,918

)(205,065
ـــــــــــــــ

)(7,993
ـــــــــــــــ

)(213,058
ـــــــــــــــ

55,449,146
ـــــــــــــــ

3,647,714
ـــــــــــــــ

59,096,860
ـــــــــــــــ

131,747,358

3,647,714

ـــــــــــــــــــــــ

2019
مرابحة:
مجمل المبلغ
ناقصا :تكلفة تمويل مؤجلة

تورق:
مجمل المبلغ
ناقصا :تكلفة تمويل مؤجلة

إجارة:
مجمل المبلغ
ناقصا :تكلفة تمويل مؤجلة

ـــــــــــــــــــــــ

135,395,072

ـــــــــــــــــــــــ

عملة أجنبية

عملة محلية

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

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

ـــــــــــــــ

4,040,329
)(40,329
ـــــــــــــــ

4,040,329
)(40,329
ـــــــــــــــ

-ـــــــــــــــ

4,000,000
ـــــــــــــــ

4,000,000
ـــــــــــــــ

32,975,131

ـــــــــــــــــــــــ

89,668,472

ـــــــــــــــــــــــ

122,643,603

ـــــــــــــــــــــــ
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 -17دائنو تمويل إسالمي ( تتمة)
• تحمل أرصدة دائني المرابحة والتورق واإلجارة تكلفة تمويل بمعدالت تجارية.
• خالل الســنة ،لــم تخالف المجموعة أي من االتفاقيات المالية كما لم تتعثر فــي الوفاء بأي من االلتزامات األخرى
طبق ًا التفاقيات القروض.
• تــم تصنيــف القروض بالدوالر االمريكــي (إيضاح  16و  )17كأدوات تحــوط للقيمة العادلــة إلدارة مخاطر التقلبات
في أســعار صرف العمالت االجنبية لبعض الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى (إيضاح .)12

 -18دائنون ومصروفات مستحقة

دائنون
توزيعات أرباح مستحقة
مطلوبات عقود تأجير
مصروفات مستحقة على تسهيالت ائتمانية
مخصص ضرائب
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة
مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

10,681,893

18,871,011

4,053,043
2,351,049
226,676
396,542
90,000
21,358,822
ـــــــــــــــ
39,158,025

3,957,051
764,662
272,739
75,000
15,778,368
ـــــــــــــــ
39,718,831

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

فيما يلي القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأجير والحركات خالل السنة:
2020
دينار كويتي

في  1مايو (إيضاح )2.3
إضافات
تراكم فائدة
مدفوعات
في  30أبريل

بنود وشروط المطلوبات المالية أعاله:
ً
يوما.
• إن األرصدة التجارية الدائنة ال تحمل فائدة ويتم تسويتها
عادة خالل فترة  60إلى ً 90
• إن األرصدة الدائنة األخرى ال تحمل فائدة ويبلغ متوسط مدة سدادها ستة أشهر.
ً
عادة تسوية الفائدة المستحقة على مبالغ مجمعة على مدار السنة المالية.
• يتم
لالطالع على توضيح بشأن عمليات إدارة مخاطر السيولة بالمجموعة ،راجع إيضاح .27.2

88

2,690,413
141,429
96,049
()576,842
ـــــــــــــــ
2,351,049
ـــــــــــــــــــــــ
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 -19رأس المال وعالوة إصدار األسهم والتوزيعات
 1.19رأس المال

يتكــون رأســمال الشــركة األم المصــرح به والمصــدر والمدفــوع مــن  534,822,750ســهم (2019534,822,750 :
ســهم) بقيمة  100فلس للســهم (2019 100 :فلس للســهم) .يتضمن ذلك عدد  400,000,000ســهم (2019:
 400,000,000سهم) ،مدفوع بالكامل نقدا ً وعدد  134,822,750سهم (2019 134,822,750 :سهم) من أسهم
منحة.

 2.19عالوة إصدار األسهم
تمثل فائض سعر اإلصدار للسهم عن قيمته االسمية.

 3.19التوزيعات المسددة والمقترحة

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة األم بتوزيعــات أرباح نقدية بقيمة  35فلس لكل ســهم ( 50 :2019فلس للســهم) على
األسهم القائمة (باستثناء أسهم الخزينة) بإجمالي مبلغ  17,658,390دينار كويتي ( 26,135,246 :2019دينار كويتي)
للســنة المنتهيــة في  30أبريــل  ،2020وتخضع هذه التوصية لموافقة المســاهمين خالل الجمعية العمومية الســنوية
للشركة األم.
في  27مايو  ،2019قام المســاهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة األم باعتماد توزيعات أرباح نقدية
بقيمة  50فلس للسهم عن السنة المنتهية في  30أبريل  30( 2019أبريل  45 :2018فلس للسهم) وذلك لألسهم
القائمة (باستثناء أسهم الخزينة) بإجمالي مبلغ  26,135,246دينار كويتي ( 30أبريل  23,366,012 :2018دينار كويتي).

 -20أسهم خزينة

عدد أسهم الخزينة
نسبة رأس المال
تكلفة أسهم الخزينة (دينار كويتي)
القيمة السوقية (دينار كويتي)
المتوسط المرجح لسعر السوق  -فلس

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

30,297,331
5.67%
21,453,360
15,088,071

12,110,387
2.26%
7,451,647
11,141,557

702.0

966.3

ليســت االحتياطيات بما يعادل تكلفة أســهم الخزينــة المحتفظ بها متاحة للتوزيع خالل فترة االحتفاظ باألســهم طبق ًا
لتعليمات هيئة أسواق المال.
خــال الســنة ،قامــت الشــركة األم بشــراء عــدد  18,828,704ســهم ( 4,838,736 :2019ســهم) بينمــا باعت عدد
 641,760ســهم ( 13,641,927 :2019سهم) .بلغ الربح الناتج عن بيع أسهم الخزينة  182,826دينار كويتي (:2019
 4,274,681دينار كويتي) وتم تسجيله ضمن احتياطي أسهم الخزينة.
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 -21االحتياطيات
 1.21االحتياطي اإلجباري

وفق ًا لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،يقتطع سنويا نسبة ال تقل عن  % 10بحد أدنى من
ربح الســنة الخاص بمســاهمي الشــركة األم (قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة) إلى االحتياطي االجباري .يجوز
للجمعيــة العمومية الســنوية للشــركة األم وقف هذا االقتطــاع إذا زاد رصيد االحتياطي عن نســبة  % 50من رأس المال
المصدر.
ال يجوز استخدام االحتياطي إال في تغطية الخسائر أو توزيع أرباح بنسبة ال تزيد عن  % 5من رأس المال المدفوع في السنوات
التي ال يسمح 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 نســبة  % 50من رأس المال المصدر.
بالنسبة للسنة الحالية ،لم يتم إجراء أي اقتطاع حيث إن االحتياطي اإلجباري بلغ نسبة  % 50من رأس المال المدفوع وقرر
مساهمو الشركة األم وقف هذه االقتطاعات.

 2.21االحتياطي االختياري

وفق ًا لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم ،ينبغي أن يقتطع سنوي ًا نسبة  %10بحد أقصى من
ربح الســنة الخاص بمســاهمي الشــركة األم (قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة) إلى االحتياطي االختياري .يجوز
وقــف هذا االقتطاع بناء على قرار الجمعية العمومية الســنوية للشــركة األم بموجب توصيــة من مجلس االدارة .ال توجد
بناء على توصية من مجلس اإلدارة.
قيود على توزيع هذا االحتياطي االختياري .خالل السنة ،لم يتم إجراء مثل هذا االقتطاع ً
أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  17يونيــو  2020بتحويــل االحتياطــي االختيــاري بالكامــل بمبلــغ
 25,467,750دينــار كويتــي إلــى األربــاح المرحلة .وتخضــع هذه التوصيــة لموافقة المســاهمين خالل اجتمــاع الجمعية
العمومية السنوية.

 3.21احتياطي تحويل العمالت األجنبية
يتم تســجيل فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل العمليات األجنبية ضمن اإليرادات الشــاملة األخرى ويتم
تسجيلها بصورة تراكمية في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية .ويعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى األرباح أو الخسائر
عند بيع صافي االستثمار.

 4.21احتياطي القيمة العادلة
يتــم تســجيل التغيرات فــي القيمة العادلة وفــروق تحويل العمــات األجنبية الناتجة مــن تحويل االســتثمارات المصنفة
كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (مثل األسهم) والحصة في احتياطي التغيرات
في القيمة العادلة للشركات الزميلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم تسجيلها بصورة تراكمية في احتياطي منفصل
ضمن حقوق الملكية .ال يعاد تصنيف المبالغ إلى األرباح أو الخســائر عند بيع موجودات الشــركات الزميلة للبيع أو االنخفاض
في القيمة.
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كما في  30أبريل ،يتكون احتياطي القيمة العادلة مما يلي:

أرباح غير محققة متعلقة بموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
حصة في احتياطي القيمة العادلة لحقوق ملكية الشركات الزميلة

2020

2019

دينار كويتي

دينار كويتي

111,651,719

144,752,111

635,937
ـــــــــــــــ
112,287,656

206,124
ـــــــــــــــ
144,958,235

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 5.21احتياطي آخر
يتم استخدام االحتياطي اآلخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية بالشركات التابعة دون فقد السيطرة.

 -22شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئي ًا
فيما يلي معلومات مالية عن الشركات التابعة التي لديها حصص غير مسيطرة جوهرية:
نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:
االسم

بلد التأسيس والعمليات

شركة المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.
("المجموعة التعليمية القابضة")
شركة إياس للتعليم العالي والفني ش.م.ك.
دولة الكويت
(مقفلة) ("إياس")
شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
دولة الكويت
("الكوت")
دولة الكويت

2020

2019

16.89%

17.01%

44.56%

44.56%

45.86%

45.86%

األرصدة المتراكمة للحصص غير المسيطرة الجوهرية:
2020
KD
المجموعة التعليمية القابضة
إياس
الكوت

2019
KD

10,196,359

11,762,109

7,740,488
16,252,948

14,595,782
17,942,837

الربح الموزع على الحصص غير المسيطرة الجوهرية:
2020
المجموعة التعليمية القابضة
إياس
الكوت

KD
1,713,562
3,206,323
623,929

2019
KD
1,081,172
2,010,228
1,447,888
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 -22شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئي ًا ( تتمة)
الربح الموزع على الحصص غير المسيطرة الجوهرية:

( تتمة)

فيما يلي معلومات مالية موجزة عن هذه الشــركات التابعة .تســتند هذه المعلومات إلى المبالغ ما قبل االســتبعادات ما
بين الشركات.
الكوت

ملخص بيان األرباح أو الخسائر لسنة :2020
بيع بضاعة
رسوم دراسية
تكلفة بضاعة مباعة
تكاليف دراسية
إيرادات أخرى
صافي خسارة موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
حصة في نتائج شركات زميلة
انخفاض قيمة شركات زميلة
مصروفات عمومية وإدارية

ربح السنة
الخاص بالحصص غير المسيطرة
توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة
مبالغ مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة نتيجة
تخفيض رأس المال

ملخص بيان األرباح أو الخسائر لسنة :2019
بيع بضاعة
رسوم دراسية
تكلفة بضاعة مباعة
تكاليف دراسية
إيرادات أخرى
صافي ربح موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
حصة في نتائج شركات زميلة
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
مصروفات عمومية وإدارية
ربح السنة  /الفترة
الخاص بالحصص غير المسيطرة
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اياس

المجموعة
التعليمية القابضة

السنة المنتهية في
 31مارس 2020

السنة المنتهية في
 29فبراير 2020

السنة المنتهية في
 29فبراير 2020

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

29,566,471

-

-

-

22,362,557

5,279,857

)(20,943,840

-

-

-

)(7,530,787

)(3,951,353

657,584

2,069,580

732,711

)(276,018

-

-

70,409

-

7,145,599

)(3,485,405

-

-

)(4,228,819
ـــــــــــــــ

)(8,301,619
ـــــــــــــــ

)(624,753
ـــــــــــــــ

1,360,382
ـــــــــــــــــــــــ

8,599,731
ـــــــــــــــــــــــ

8,582,061
ـــــــــــــــــــــــ

623,929
2,313,818

3,206,323
4,471,911

1,713,562
2,655,520

-

5,589,706

584,680

الكوت
من تاريخ الحيازة
إلى  31مارس 2019

اياس
من تاريخ الحيازة إلى
 28فبراير 2019

المجموعة التعليمية
القابضة
السنة المنتهية في
 28فبراير 2019

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

14,403,188

-

59,145

-

17,532,229

5,705,136

)(9,516,363

-

)(44,165

-

)(9,144,157

)(4,214,744

124,163

797,451

319,804

398,624

-

-

51,134

-

6,225,384

-

-

)(322,550

)(2,303,829
ـــــــــــــــ

)(4,485,251
ـــــــــــــــ

)(1,192,496
ـــــــــــــــ

3,156,917
ـــــــــــــــــــــــ

4,700,272
ـــــــــــــــــــــــ

6,535,514
ـــــــــــــــــــــــ

1,447,888

2,010,228

1,081,172
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ملخص بيان المركز المالي كما في :2020
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدماً
مخزون
استثمارات في أسهم
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
قرض محدد األجل
دائنون ومصروفات مستحقة

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

ملخص بيان المركز المالي كما في :2019
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدما
مخزون
استثمارات في أسهم
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
دائنون ومصروفات مستحقة
إجمالي حقوق الملكية
الخاص بـ:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

الكوت
 31مارس 2020

اياس
 29فبراير 2020

المجموعة
التعليمية القابضة
 29فبراير 2020

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

740,407

10,288,937

5,269,552

10,552,065

10,072,478

4,235,378

2,768,760

119,342

4,756

1,162,267

-

-

3,673,179

180,585

27,915,267

28,581,046

12,047,773

112,929

)(1,425,000

-

-

)(10,809,556
ـــــــــــــــ

)(10,089,064
ـــــــــــــــ

)(5,148,672
ـــــــــــــــ

35,243,168
ـــــــــــــــــــــــ

22,620,051
ـــــــــــــــــــــــ

32,389,210
ـــــــــــــــــــــــ

18,990,220
16,252,948

14,879,563
7,740,488

22,192,851
10,196,359

الكوت
 31مارس 2019

إياس
 28فبراير 2019

المجموعة
التعليمية القابضة
 28فبراير 2019

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

733,241

30,291,104

7,523,294

10,188,133

7,673,775

4,327,867

2,722,798

84,863

78,255

1,438,285

-

-

7,062,740

431,411

34,900,081

25,981,787

13,068,068

10,750

)(9,496,630
ـــــــــــــــ

)(10,528,105
ـــــــــــــــ

)(7,681,566
ـــــــــــــــ

38,630,354
ـــــــــــــــــــــــ

41,021,116
ـــــــــــــــــــــــ

39,158,681
ـــــــــــــــــــــــ

20,687,517
17,942,837

26,425,334
14,595,782

27,396,572
11,762,109
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 -22شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئي ًا ( تتمة)
ملخص معلومات التدفقات النقدية:
الكوت

ملخص معلومات التدفقات
النقدية لسنة :2020
تشغيل
استثمار
تمويل

صافي (النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

ملخص معلومات التدفقات النقدية لسنة :2019
تشغيل
استثمار
تمويل
صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل

اياس

المجموعة
التعليمية القابضة

السنة المنتهية في
 31مارس 2020

السنة المنتهية في
 29فبراير 2020

السنة المنتهية في
 29فبراير 2020

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

10,367,963

2,508,882

)(1,233,916

)(5,864,980

4,847,851

15,058,265

)(4,881,311
ـــــــــــــــ

)(23,249,337
ـــــــــــــــ

)(14,108,102
ـــــــــــــــ

)(378,328
ـــــــــــــــــــــــ

)(15,892,604
ـــــــــــــــــــــــ

)(283,753
ـــــــــــــــــــــــ

الكوت
من تاريخ الحيازة
إلى  31مارس 2019

اياس
من تاريخ الحيازة إلى
 28فبراير 2019

المجموعة التعليمية
القابضة
السنة المنتهية في
 28فبراير 2019

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

2,445,072

2,168,576

551,577

)(5,860,212

)(491,814

3,673,378

4,490,009
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

)(179,105
ـــــــــــــــ

1,074,869
ـــــــــــــــــــــــ

1,676,762
ـــــــــــــــــــــــ

4,045,850
ـــــــــــــــــــــــ

 -23تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات
يلخص الجدول التالي قائمة اســتحقاق موجودات ومطلوبات المجموعة .إن قائمة استحقاق النقد والنقد المعادل
والقــروض محددة األجل ودائني التمويل اإلســامي في تاريخ البيانات المالية المجمعة تســتند إلى ترتيبات الســداد
التعاقديــة .يتم تحديد قائمة اســتحقاق الموجودات والمطلوبات المتبقية اســتنادا ً إلى تقدير اإلدارة لســيولة تلك
الموجودات المالية .تقوم اإلدارة بمراقبة قائمة االستحقاق للتأكد من توفر السيولة الكافية.
فيما يلي قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات:
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كما في  30أبريل 2020
الموجودات
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
استثمارات في أسهم
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومنشآت ومعدات
موجودات غير ملموسة

إجمالي الموجودات

خالل
 12شهراً

بعد سنة

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

46,979,935

-

46,979,935

40,308,733

-

40,308,733

5,753,121

-

5,753,121

8,596,822

339,016,013

347,612,835

-

51,952,763

51,952,763

-

58,755,236

58,755,236

ـــــــــــــــ

14,596,878
ـــــــــــــــ

14,596,878
ـــــــــــــــ

101,638,611
ـــــــــــــــ

464,320,890
ـــــــــــــــ

565,959,501
ـــــــــــــــ

المطلوبات
قروض محددة األجل
دائنو تمويل إسالمي
دائنون ومصروفات مستحقة

إجمالي المطلوبات
صافي فجوة السيولة

6,414,268

123,238,683

129,652,951

26,809,165

108,585,907

135,395,072

30,063,818
ـــــــــــــــ

9,094,207
ـــــــــــــــ

39,158,025
ـــــــــــــــ

63,287,251
ـــــــــــــــ

240,918,797
ـــــــــــــــ

304,206,048
ـــــــــــــــ

38,351,360

223,402,093

261,753,453

ـــــــــــــــــــــــ

 30أبريل 2019
الموجودات
النقد والنقد المعادل
مدينون ومدفوعات مقدم ًا
مخزون
استثمارات في أسهم
استثمار في شركات زميلة
ممتلكات ومنشآت ومعدات
موجودات غير ملموسة
إجمالي الموجودات

ـــــــــــــــــــــــ

خالل
 12شهرا ً

دينار كويتي

ـــــــــــــــــــــــ

بعد سنة

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

42,053,823

-

42,053,823

29,393,839

-

29,393,839

6,218,182

-

6,218,182

23,219,135

319,392,075

342,611,210

-

58,015,630

58,015,630

-

54,581,715

54,581,715

ـــــــــــــــ

18,184,465
ـــــــــــــــ

18,184,465
ـــــــــــــــ

100,884,979
ـــــــــــــــ

450,173,885
ـــــــــــــــ

551,058,864
ـــــــــــــــ

المطلوبات
قروض محددة األجل
دائنو تمويل إسالمي
دائنون ومصروفات مستحقة

31,338,214

29,432,655

60,770,869

16,259,554

106,384,049

122,643,603

30,558,015
ـــــــــــــــ

9,160,816
ـــــــــــــــ

39,718,831
ـــــــــــــــ

إجمالي المطلوبات

78,155,783
ـــــــــــــــ

144,977,520
ـــــــــــــــ

223,133,303
ـــــــــــــــ

صافي فجوة السيولة

22,729,196

305,196,365

327,925,561

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ
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 -24معلومات القطاعات
ألغراض اإلدارة ،تنتظم أنشطة المجموعة في قطاعين رئيسيين لألعمال .فيما يلي األنشطة والخدمات الرئيسية
ضمن هذين القطاعين:

قطاع الطاقة والتصنيع والبتروكيماويات

تتألــف حصص االســتثمار المباشــر في هــذا القطاع مــن المواد
الرئيســية (ايكويــت -الكويتية لألولفنيات -بانا غاز -وشــركات
أخــرى) وأنشــطة التصنيــع للشــركات التابعــة :شــركة منى نور
للصناعــة والتجارة ذ.م.م -.عمان ،وشــركة منى نور للصناعات
البالســتيكية ذ.م.م -.عمان ،وشركة منى نور ذ.م.م( .صاللة)-
عمان وشــركة الجبيل المتكاملة للتغليف المحدودة (شــركة
ذات مســؤولية محــدودة)  -المملكــة العربيــة الســعودية،
وشــركة بوبيــان للصناعــات البالســتيكية ش.م.ك( .مقفلــة)
وشركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.
الرســوم واإليــرادات الدراســية الناتجــة مــن تقديــم الخدمــات

خدمات وخدمات تعليمية:

التعليمية والطبية.
االســتثمار المباشــر ومــن خــال محافــظ فــي مجال الشــحن

أخرى:

والخدمات والتمويل ...وغيرها

تقــوم المجموعة بمراقبة النتائج التشــغيلية للقطاعات الخاصة بها بصورة منفصلة بغرض اتخاذ قرارات بشــأن
توزيع الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاعات على أســاس العائد على االســتثمارات .ليس لدى المجموعة
أية معامالت جوهرية بين القطاعات.
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توضح الجداول التالية معلومات عن اإليرادات واألرباح من قطاعات التشغيل لدى المجموعة للسنتين المنتهيتين
في  30أبريل  2020و  30أبريل :2019

السنة المنتهية في  30أبريل 2020
بيع بضاعة
رسوم دراسية
إيرادات توزيعات أرباح
حصة في نتائج شركات زميلة

قطاع الطاقة
خدمات وخدمات
والتصنيع
تعليمية
والبتروكيمياويات
دينار كويتي

دينار كويتي

أخرى

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

47,846,358

-

-

47,846,358

-

27,642,414

-

27,642,414

17,616,227

-

1,716,759

19,332,986

1,061,288
ـــــــــــــــ

6,330,085
ـــــــــــــــ

)(38,869
ـــــــــــــــ

7,352,504
ـــــــــــــــ

إيرادات القطاع

66,523,873
ـــــــــــــــ

33,972,499
ـــــــــــــــ

1,677,890
ـــــــــــــــ

102,174,262
ـــــــــــــــ

ربح القطاع

6,037,998

10,254,017

1,074,572

17,366,587

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

استهالك
إطفاء
انخفاض قيمة شركات زميلة
انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة
مخصص خسائر ائتمان متوقعة
لتوزيعات أرباح مستحقة
تكاليف تمويل

5,164,083

2,062,861

-

-

310,096

-

310,096

3,485,405

-

1,208,701

4,694,106

3,277,491

-

-

3,277,491

8,711,955

-

-

8,711,955

3,453,746

5,180,618

-

8,634,364

شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
حيازة حصص إضافية في شركات زميلة

5,448,290
170,298

188,481
2,787,600

-

5,636,771
2,957,898

إفصاحات أخرى:

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

7,226,944
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 -24معلومات القطاعات ( تتمة)

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

قطاع الطاقة
والتصنيع
والبتروكيمياويات
دينار كويتي

أخرى

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

-

-

-

23,237,365

-

23,237,365

44,415,596

-

452,191

44,867,787

1,663,259
ـــــــــــــــ

7,143,242
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

8,806,501
ـــــــــــــــ

إيرادات القطاع

77,601,990
ـــــــــــــــ

30,380,607
ـــــــــــــــ

452,191
ـــــــــــــــ

108,434,788
ـــــــــــــــ

ربح القطاع

31,088,597

)(15,790,422

)(209,881

إفصاحات أخرى:
استهالك
إطفاء
انخفاض قيمة شركات زميلة
تكاليف تمويل
انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت
ومعدات
انخفاض قيمة موجودات غير
ملموسة
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
حيازة حصص إضافية في شركات
زميلة

31,523,135

خدمات وخدمات
تعليمية

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

31,523,135

ـــــــــــــــــــــــ

15,088,294

ـــــــــــــــــــــــ

2,312,291

1,008,365

-

3,320,656

-

310,096

-

310,096

6,556,596

14,510,915

-

21,067,511

6,980,621

1,176,980

-

8,157,601

1,113,577

-

-

1,113,577

-

11,175,233

-

11,175,233

1,314,552

46,826

-

1,361,378

7,255,328

-

423,880

7,679,208

توضح الجداول التالية معلومات حول موجودات ومطلوبات قطاعات التشــغيل لدى المجموعة كما في  30أبريل
 2020و  30أبريل :2019

كما في  30أبريل 2020
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

إفصاحات أخرى:
استثمار في شركات زميلة
الشهرة
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قطاع الطاقة
والتصنيع
والبتروكيمياويات
دينار كويتي

خدمات وخدمات
تعليمية

أخرى

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

419,308,527

87,680,644

58,970,330

565,959,501

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

178,205,711

79,899,460

46,100,877

304,206,048

ـــــــــــــــــــــــ

11,065,237
6,499,540

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

39,202,243
-

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

1,685,283
-

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

51,952,763
6,499,540

ـــــــــــــــــــــــ
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كما في  30أبريل 2019
موجودات القطاع

قطاع الطاقة
والتصنيع
والبتروكيمياويات
دينار كويتي

خدمات وخدمات
تعليمية

أخرى

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

416,748,523

98,389,468

35,920,873

551,058,864

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

مطلوبات القطاع

121,534,420

98,670,177

إفصاحات أخرى:
استثمار في شركات زميلة
الشهرة

18,427,908
9,777,031

ـــــــــــــــــــــــ

2,928,706

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

38,209,842
-

ـــــــــــــــــــــــ

1,377,880
-

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

223,133,303

ـــــــــــــــــــــــ

58,015,630
9,777,031

ـــــــــــــــــــــــ

 -25إفصاحات األطراف ذات عالقة
يمثل األطراف ذات عالقة المســاهمين الرئيســيين والشــركات الزميلــة وأعضاء مجلــس اإلدارة وموظفي اإلدارة
العليا للشــركة األم والشركات التي يســيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا ً ملموس ًا .تتم
الموافقة على سياسات تسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.
يوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات عالقة خالل السنتين المنتهيتين في
 30أبريل  2020و  30أبريل  2019وكذلك األرصدة لدى أطراف ذات عالقة كما في  30أبريل  2020و  30أبريل :2019
أطراف أخرى ذات
عالقة
دينار كويتي

بيان األرباح أو الخسائر المجمع:
مبيعات
مشتريات
إيرادات أخرى

2020
دينار كويتي

576,725

576,725

1,170,018

502,796

502,796

501,449

49,400

49,400

48,928

شركات خاضعة
للسيطرة
المشتركة

2020
دينار كويتي

دينار كويتي

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

2019
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

180,589

180,589

667,183

-

-

152
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 -25إفصاحات األطراف ذات عالقة ( تتمة)
بنود وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة
تتــم المعامالت مع األطراف ذات عالقة بشــروط معتمدة مــن قبل إدارة المجموعة .واألرصــدة القائمة في نهاية
الســنة غيــر مكفولة بضمان وال تحمــل أية فائدة وليس لها تاريخ ســداد ثابت .لم تكن هنــاك ضمانات مقدمة أو
مســتلمة ألي أرصدة مدينة أو أرصدة دائنة لألطراف ذات عالقة .بالنســبة للسنة المنتهية في  30أبريل  ،2020لم
تسجل المجموعة أي مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
( :2019ال شيء).
مكافآت موظفي اإلدارة العليا
يتضمن موظفو اإلدارة العليا مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيســيين في اإلدارة ممن لديهم الســلطة والمســئولية
عن تخطيط وتوجيه ومراقبة انشطة المجموعة.
فيما يلي القيمة اإلجمالية للمعامالت واألرصدة القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا:
قيمة المعامالت
للسنة المنتهية في  30أبريل

2020
دينار كويتي

مزايا قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

2019
دينار كويتي

الرصيد القائم
كما في  30أبريل

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

1,250,382

874,575

356,507

347,669

50,380
ـــــــــــــــ
1,300,762

36,710
ـــــــــــــــ
911,285

20,431
ـــــــــــــــ
376,938

22,483
ـــــــــــــــ
370,152

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

أوصــى مجلــس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقــد بتاريخ  17يونيو  2020بدفع مكافأة ألعضــاء مجلس اإلدارة بمبلغ
 90,000دينار كويتي للسنة المنتهية في  30أبريل  .2020وتخضع التوصية لموافقة المساهمين خالل الجمعية
العمومية الســنوية للشــركة األم .تم اعتماد مكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة بمبلغ  90,000دينار كويتي للســنة
المنتهية في  30أبريل  2019من قبل الجمعية العمومية الســنوية للمســاهمين في اجتماعها المنعقد في 27
مايو .2019

 -26التزامات ومطلوبات محتملة
 1.26التزامات رأسمالية

فــي  30أبريل  ،2020لــدى المجموعة التزامات بمبلغ  805,213دينار كويتي ( 793,345 :2019دينار كويتي) فيما يتعلق
بحيازة استثمارات.

 2.26مطلوبات محتملة

قدمت الشــركة األم كفــاالت تضامنية بمبلغ  14,985,962دينــار كويتي ( 34,402,662 :2019دينــار كويتي) إلى بنوك
أجنبية نيابة عن شركاتها التابعة .ليس من المتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات مادية.
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 -27أهداف وسياسات ادارة مخاطر األدوات المالية
تمثــل المخاطــر جزءا ً رئيســي ًا من أنشــطة المجموعــة لكن هــذه المخاطر تُــدار بطريقة التحديــد والقيــاس والمراقبة
المســتمرة وفق ًا لحدود المخاطر واألدوات الرقابية األخرى .إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار
المجموعــة في تحقيــق األرباح ويتحمل كل فرد بالمجموعة مســئولية التعــرض للمخاطر فيما يتعلق بالمســئوليات
المنوطة به داخل المجموعة.
تشــتمل المطلوبــات الماليــة الرئيســية للمجموعــة على القــروض محددة األجــل ودائني التمويــل اإلســامي والدائنين
والمصروفات المستحقة (بما في ذلك مطلوبات عقود التأجير) .إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو توفير
تمويل لعمليات المجموعة .ولدى المجموعة أرصدة مدينة ونقد ونقد معادل ناتجة مباشرة من عملياتها.
لدى المجموعة أيض ًا موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى وموجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتولى مجلس اإلدارة المراجعة والموافقة على سياسات إدارة كل فئة من فئات المخاطر الموجزة أدناه.
إن المخاطــر الرئيســية الناتجة مــن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر االئتمان ومخاطر الســيولة ومخاطر الســوق
والتي تنقســم إلى أســعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار االســهم .كما تتعرض المجموعة للمخاطر
التشــغيلية .ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المســتقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع
األعمال .يتم مراقبة هذه المخاطر من خالل عملية التخطيط االستراتيجي الخاصة بالمجموعة.
هيكل إدارة المخاطر
إن مجلس إدارة المجموعة هو المسئول النهائي عن المنهج الشامل إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ إدارة
المخاطر.
تخفيف المخاطر
كجزء من اإلدارة الشاملة للمخاطر ،تستخدم المجموعة أو قد تختار استخدام مشتقات وأدوات أخرى إلدارة االنكشافات
الناتجة من التغيرات في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر األسهم.
إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها موجودات ومطلوبات المجموعة والطرق األساسية إلدارة تلك المخاطر هي كما يلي:

 1.27مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية مما يؤدي إلى تكبد خسائر مالية.
تســعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمــان لديها فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حــدود ائتمانية للعمالء األفراد
ومراقبة األرصدة المدينة القائمة.
يمثل حساب أكبر عميل للمجموعة نسبة  )%64 :2019( % 38من األرصدة التجارية المدينة القائمة في  30أبريل .2020
تركز مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة ،أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية،
أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل
بالتغيــرات في الظروف االقتصادية أو السياســية أو غيرها .تشــير التركزات إلى الحساســية النســبية ألداء المجموعة نحو
التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.
إن الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمان فــي تاريــخ البيانات الماليــة المجمعة هــو القيمــة الدفترية لــكل فئة من
الموجودات المالية كما هو مبين أدناه .وال تحتفظ المجموعة بأي ضمان كتأمين.
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 -27أهداف وسياسات ادارة مخاطر األدوات المالية ( تتمة)
 1.27مخاطر االئتمان ( تتمة)
فيما يلي مجمل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان مع تحليله حسب المناطق الجغرافية:

 30أبريل 2020
النقد والنقد المعادل
مدينون تجاريون
مدينون آخرون
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

الكويت

منطقة الشرق
األوسط

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

44,110,083

2,869,852

46,979,935

20,443,207

4,008,214

24,451,421

15,537,259
ـــــــــــــــ

320,053
ـــــــــــــــ

15,857,312
ـــــــــــــــ

80,090,549

7,198,119

ـــــــــــــــــــــــ

 30أبريل 2019
النقد والنقد المعادل
مدينون تجاريون
مدينون آخرون
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

ـــــــــــــــــــــــ

87,288,668

ـــــــــــــــــــــــ

الكويت

منطقة الشرق
األوسط

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

40,869,546

1,184,277

42,053,823

19,461,571

4,417,748

23,879,319

5,324,393
ـــــــــــــــ

190,127
ـــــــــــــــ

5,514,520
ـــــــــــــــ

65,655,510

ـــــــــــــــــــــــ

5,792,152

ـــــــــــــــــــــــ

71,447,662

ـــــــــــــــــــــــ

فيما يلي مجمل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان مع تحليله حسب قطاع األعمال:

تصنيع
بنوك
خدمات وتعليم

2020
دينار كويتي
11,211,858
46,979,935
29,096,875
ـــــــــــــــ

2019
دينار كويتي
15,936,389
42,053,823
13,457,450
ـــــــــــــــ

87,288,668

71,447,662

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

تقييم 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 المعيــار الدولي للتقارير المالية 9
لقياس خســائر االئتمان المتوقعة والتي تستخدم مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة لكافة
األرصدة التجارية المدينة.
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تســتند معدالت الخسائر المتوقعة إلى قوائم مدفوعات المبيعات على مدى فترة  36شهرا ً قبل  30أبريل 2020
وخســائر االئتمان الســابقة المقابلة التي تم التعرض لها خالل هذه الفترة .يتم تعديل معدالت الخســائر التاريخية
لكي تعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية
األرصــدة المدينــة .ولقد حددت المجموعة إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالــة في الدول التي تبيع فيها البضاعة
والخدمات بحيث تكون العوامل األكثر ارتباط ًا وبالتالي يتم تعديل معدالت الخســائر الســابقة اســتنادا إلى التغيرات
المتوقعة في هذه العوامل.
فيما يلي المعلومات حول االنكشاف لمخاطر االئتمان كما في  30أبريل لألرصدة التجارية المدينة لدى المجموعة
بواسطة مصفوفة مخصصات:

 30أبريل 2020

متداولة

180-0
يوم

270-181
يوم

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

معدل خسائر االئتمان
المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية
المقدرة عند التعثر
10,004,505
0.5%

10.0%

14.0%

28.8%

95.0%

24.0%

5,725,770
ـــــــــــــــ

4,196,286
ـــــــــــــــ

7,745,778
ـــــــــــــــ

4,485,685
ـــــــــــــــ

32,158,024
ـــــــــــــــ

54,361

572,577

587,480

2,230,784

4,261,401

7,706,603

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

متداولة

180-0
يوم

270-181
يوم

365-270
يوم

أكثر من
 365يوم

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

ـــــــــــــــ

خسائر االئتمان المتوقعة

عدد أيام التأخر في السداد

365-270
يوم

أكثر من
 365يوم

عدد أيام التأخر في السداد

 30أبريل 2019

معدل خسائر االئتمان
المتوقعة
اإلجمالي الكلي للقيمة الدفترية
المقدرة عند التعثر
19,911,748
0.7%

ـــــــــــــــ

خسائر االئتمان المتوقعة

8.0%

11.2%

28.9%

94.94%

7.8%

1,321,645

2,389,999

992,599

1,274,460

25,890,451

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

141,876

106,130

266,489

286,700

1,209,937

2,011,132

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

األرصدة المدينة األخرى
تقــوم المجموعــة بإجراء تحليل انخفاض القيمة لألرصدة المســتحقة من األطراف ذات عالقــة واألرصدة المدينة
األخــرى فــي تاريخ كل بيانات مالية مجمعة اســتنادا إلــى الطريقة العامة الــواردة بالمعيار الدولــي للتقارير المالية 9
لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعة .وتراقــب المجموعة بانتظــام األرصدة المدينــة لتحديد مــا إذا كانت تتعرض
لخســائر ائتمان متوقعة على مدار فترة  12شــهرا ً أو خســائر ائتمان متوقعة على مدى عمر األداة .وهذا يستند إلى
تقييم المجموعة لما إذا كان هناك أي ازدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بهذه األدوات.
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 -27أهداف وسياسات ادارة مخاطر األدوات المالية ( تتمة)
 1.27مخاطر االئتمان ( تتمة)
تقييم خسائر االئتمان المتوقعة ( تتمة)
تقوم المجموعة بتقدير عناصر خســائر االئتمان المتوقعة (أي احتمالية التعثر والخســارة عند التعثر واالنكشــاف
عند التعثر) بواســطة افتراضات مناسبة حول مخاطر االئتمان مع إجراء التعديالت المستقبلية ذات الصلة .وتقوم
المجموعة بتعديل احتمالية التعثر مع إجراء التعديالت المســتقبلية المتعلقة بظروف الســوق المتوقعة التي قد
تؤثر على حدود حاالت التعثر من قبل األطراف المقابلة.
بالنســبة للســنة المنتهية في  30أبريل  ،2020قامت المجموعة بتسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة
بمبلغ  8,711,955دينار كويتي فيما يتعلق بتوزيعات األرباح المستحقة (إيضاح .)5
النقد والنقد المعادل
إن مخاطــر االئتمــان الناتجة من النقد والنقد المعــادل محدودة حيث إن األطراف المقابلة تمثل مؤسســات مالية
حســنة الســمعة ذات تصنيفــات ائتمانية مناســبة محددة من قبــل وكاالت التصنيــف االئتمــان العالمية .إضافة
إلــى ذلك ،تخضع المبالغ الرئيســية للودائع فــي البنوك المحلية (بما في ذلك حســابات االدخار والحســابات الجارية)
لضمانات بنك الكويت المركزي طبق ًا للقانون رقم  30لســنة  2008بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في
دولة الكويت والذي أصبح ساري ًا اعتبارا ً من  3نوفمبر .2008
تــرى المجموعــة أن النقد والنقد المعادل لديها مرتبط بمخاطر ائتمان منخفضة اســتنادا إلى التصنيفات االئتمانية
الخارجية لألطراف المقابلة .وبالتالي ،حددت اإلدارة خسارة االنخفاض في القيمة كغير جوهرية.

 2.27مخاطر 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
المبيعات لدى المجموعة دفع المبالغ خالل  90يوم ًا من تاريخ البيع .تســدد األرصدة التجارية الدائنة
يوم ًا من تاريخ الشراء.
قامت المجموعة بتقييم مدى تركز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل دين المجموعة وانتهت إلى أنه منخفض.
كما لدى المجموعة إمكانية االســتفادة مــن مجموعة متنوعة وكافية من موارد التمويــل ويمكن تجديد الدين
الذي يستحق خالل  12شهرا ً مع المقرضين الحاليين.
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يلخص الجدول أدناه قائمة اســتحقاق المطلوبات المالية على المجموعة اســتنادا ً إلــى المدفوعات التعاقدية غير
المخصومة:
 30أبريل 2020
قروض محددة األجل
دائنو تمويل إسالمي
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
مطلوبات تأجير
إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

خالل  3أشهر
دينار كويتي

إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

دينار كويتي

دينار كويتي

10,253,299

128,075,631

138,328,930

23,453,748

123,616,052

147,069,800

27,712,769

9,094,207

36,806,976

641,190
ـــــــــــــــ

1,901,705
ـــــــــــــــ

2,542,895
ـــــــــــــــ

62,061,006

262,687,595

324,748,601

ـــــــــــــــــــــــ

 30أبريل 2019
قروض محددة األجل
دائنو تمويل إسالمي
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

من سنة إلى 5
سنوات

اإلجمالي

خالل  3أشهر
دينار كويتي

33,781,121

ـــــــــــــــــــــــ

من سنة إلى 5
سنوات
دينار كويتي

ـــــــــــــــــــــــ

اإلجمالي
دينار كويتي

32,040,026

65,821,147

20,572,177

113,973,382

134,545,559

30,558,015
ـــــــــــــــ

9,160,816
ـــــــــــــــ

39,718,831
ـــــــــــــــ

84,911,313

155,174,224

240,085,537

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 3.27مخاطر السوق
إن مخاطر الســوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغير
في أســعار السوق .تنشــأ مخاطر السوق عن المراكز القائمة في أســعار الفائدة والعمالت ومنتجات األسهم حيث
تتعرض جمعيها للحركات العامة والمحددة في السوق والتغيرات في مستوى تقلب معدالت أو أسعار السوق مثل
أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

 1.3.27مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات
فــي أســعار الفائدة في الســوق .يتعلق تعرض المجموعــة لمخاطر التغيرات في أســعار الفائدة في الســوق بصورة
رئيسية بالتزامات الدين طويلة األجل ذات أسعار الفائدة المتغيرة لدى المجموعة.
تم إدراج قروض المجموعة ذات أسعار الفائدة المتغيرة بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي في تاريخ البيانات المالية
المجمعة.
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 -27أهداف وسياسات ادارة مخاطر األدوات المالية ( تتمة)
 1.3.27مخاطر أسعار الفائدة ( تتمة)
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة
األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
موجودات مالية
مطلوبات مالية

2020

دينار كويتي
36,100,000
()135,395,072
ـــــــــــــــ

)(99,295,072

ـــــــــــــــــــــــ

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

مطلوبات مالية

()129,652,951
ـــــــــــــــ
)(228,948,023

ـــــــــــــــــــــــ

2019

دينار كويتي
5,219,462
()122,643,603
ـــــــــــــــ

)(117,424,141

ـــــــــــــــــــــــ

()60,770,869
ـــــــــــــــ
)(178,195,010

ـــــــــــــــــــــــ

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
ال تقــوم المجموعــة بالمحاســبة عن أي من الموجــودات المالية أو المطلوبــات المالية ذات أســعار الفائدة الثابتة
والمدرجة وفقا للقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر كما ال تقوم المجموعة بتصنيف المشــتقات (مبادالت
أســعار الفائدة) كأدوات تحوط طبق ًا لنموذج محاســبة التحــوط بالقيمة العادلة .وبالتالي ،لن يؤثر التغير في أســعار
الفائدة في تاريخ البيانات المالية المجمعة على األرباح أو الخسائر.
ســيؤدي التغير بعدد  100نقطة أساســية في أســعار الفائدة إلــى زيادة أو نقص حقوق الملكيــة بمبلغ  992,951دينار
كويتــي بعد الضرائب ( 1,174,241 :2019دينار كويتي) .ويفتــرض التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وباألخص
أسعار صرف العمالت األجنبية.
تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
ســيؤدي التغيــر المحتمل بصورة معقولة بعدد  100نقطة أساســية في أســعار الفائدة في تاريــخ البيانات المالية
المجمعــة إلى زيادة أو نقص الربح قبل الضرائب بمبلــغ  1,296,530دينار كويتي ( 607,709 :2019دينار كويتي).
وهذا التحليل يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى وباألخص أسعار صرف العمالت األجنبية.

 2.3.27مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
إن اســتثمارات المجموعة هي بصورة رئيســية مدرجة بالــدوالر األمريكي .يتم تمويل هذه االســتثمارات بقروض بعمالت
أجنبية ،وبالتالي فإن اإلدارة ترى أنه ال يوجد مخاطر جوهرية نتيجة تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .وتعمل اإلدارة أيض ًا
على إدارة هذه األسعار بإبرام معامالت تحوط.
فيما يلي التأثير على الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واإليرادات الشاملة األخرى (بسبب التغير في القيمة
العادلــة للموجــودات والمطلوبات النقدية) كنتيجة للتغير في أســعار صــرف العمالت األجنبية بنســبة  ،% 5مع االحتفاظ
بثبات جميع المتغيرات األخرى:
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الحساسية للعمالت األجنبية
يوضــح الجــدول التالي الحساســية للتغير المحتمل بصورة معقولة في ســعر صرف الــدوالر األمريكي مع االحتفاظ
بكافــة المتغيــرات األخــرى ثابتة .وليس تعــرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أســعار صــرف العمالت األجنبية
بالنسبة لكافة العمالت األخرى جوهري ًا.
التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى

2020

دوالر أمريكي

دينار كويتي
4,906,829

2019

دينار كويتي
5,808,658

 3.3.27مخاطر أسعار األسهم
ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم من االستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة والمصنفة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشــاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر .واســتثمارات المجموعة
المدرجــة وغيــر المدرجــة عرضة لمخاطر أســعار الســوق الناشــئة عن عــدم اليقين بشــأن القيمة المســتقبلية
لالســتثمارات في األســهم .تدير المجموعة مخاطر أســعار األســهم من خالل التنويع ومن خالل وضع حدود على
األدوات الفردية واإلجمالية لألسهم.
في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،ســجل التعرض للمخاطر بالنســبة لالســتثمارات في األســهم غير المدرجة
وفقــ ًا للقيمة العادلة مبلغ  313,927,114دينار كويتي ( 327,226,655 :2019دينار كويتي) .تم عرض تحليالت
الحساسية لهذه االستثمارات في إيضاح .28
إن أغلبية االستثمارات في األسهم المدرجة لدى المجموعة متداولة بشكل عام وهي مدرجة إما في سوق الكويت
لألوراق المالية ("بورصة الكويت") أو أسواق أخرى.
في تاريخ البيانات المالية المجمعة ،بلغ التعرض للمخاطر عن االســتثمارات في األسهم بالقيمة العادلة المدرجة
في بورصة الكويت واألســواق األخرى  32,004,000دينار كويتــي و  1,162,267دينار كويتي على التوالي .بالنظر إلى
ً
ارتباطا إيجابيًا قويًــا بالتغيرات في
أن التغيــرات فــي القيمة العادلة لالســتثمارات في األســهم المحتفظ بها ترتبــط
مؤشــرات الســوق ،فقد حددت المجموعة أن الزيادة(/النقص) بنسبة  % 5في مؤشر السوق ذي الصلة قد تؤدي إلى
التأثيــر علــى حقوق الملكية الخاصة بالمجموعــة بزيادة(/نقص) بحوالي مبلــغ  1,760,220دينار كويتي و 58,113
دينار كويتي على التوالي.

 4.3.27مخاطر التشغيل
إن مخاطــر التشــغيل هــي مخاطر التعرض لخســائر نتيجة لتعطل األنظمة أو الخطأ البشــري أو الغــش أو األحداث
الخارجيــة .عند فشــل ضوابــط الرقابة في األداء ،يمكــن أن تؤدي مخاطر التشــغيل إلى الضرر بالســمعة أو تداعيات
قانونية وتنظيمية أو تكبد خسارة مالية .ال تستطيع المجموعة أن تتوقع استبعاد كافة مخاطر التشغيل ،ولكنها
تستطيع إدارة هذه المخاطر من خالل إطار مراقبة وعن طريق المراقبة واالستجابة للمخاطر المحتملة .تتضمن
ضوابط الرقابة عمليات الفصل الفعال للواجبات وحقوق الوصول والتفويض وإجراءات المطابقة وتوعية الموظفين
والتقييم ،بما في ذلك استخدام التدقيق الداخلي والتطبيق العملي للتكنولوجيا.
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 -27أهداف وسياسات ادارة مخاطر األدوات المالية ( تتمة)
 4.3.27مخاطر التشغيل ( تتمة)
إن التطــورات الحديثة والمتســارعة لتفشــي فيــروس كورونا حول العالم دفعت الشــركات إلى الحــد من عمليات
األعمــال التجاريــة أو تعليقهــا ،وفرض قيود على الســفر وإجــراءات الحجر الصحــي التي أوقفت بشــكل كبير (أو من
المتوقع أن تؤدي الى) توقف أنشطتها .في محاولة إلدارة مثل هذه األحداث ،تقوم المجموعة بتنفيذ خطط الطوارئ
الخاصة بها والتي تشــمل تدابير الســامة الوقائية ،واالمتثال لإلرشادات التوجيهية القانونية والرقابية والتعليمات،
وتحقيق أقصى اســتخدام مــن التكنولوجيا وإدارة الموارد لتلبية االحتياجات التشــغيلية اليومية التي تعتبر ضرورية
الستمرارية األعمال.

 -28قياس القيمة العادلة
فيما يلي ملخص األدوات المالية المقاســة وفق ًا للقيمة العادلة على أســاس متكرر بخالف تلك ذات قيمة دفترية
تمثل تقديرا ً تقريبي ًا معقوال لقيمتها العادلة .وكما في  30أبريل  2020و  30أبريل  ،2019ليس لدى المجموعة أي
أصل غير مالي مقاس وفق ًا للقيمة العادلة.
األدوات المالية
استثمارات في أسهم (وفق ًا للقيمة العادلة)
أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة
صناديق غير مسعرة

2020

دينار كويتي

2019

دينار كويتي

33,166,267
313,927,114
519,454
ـــــــــــــــ

14,955,565
327,226,655
428,990
ـــــــــــــــ

347,612,835

342,611,210

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

تشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التالية تقارب قيمتها الدفترية:
• النقد والنقد المعادل
• المدينون
• القروض محددة األجل
• دائنو التمويل اإلسالمي
• دائنون ومصروفات مستحقة (بما في ذلك مطلوبات عقود التأجير)
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طرق وافتراضات التقييم
تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:
االستثمار المدرج في أسهم
تســتند القيمة العادلة لألســهم المتداولة علنا إلى أســعار السوق المعلنة في سوق نشــط للموجودات المماثلة
بدون إجراء أي تعديالت .تصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى  1من الجدول الهرمي.
االستثمارات غير المدرجة في األسهم
تســتثمر المجموعــة في شــركات أســهم خاصة غير مســعرة في ســوق نشــط .وال تحــدث المعامــات في هذه
االســتثمارات على أســاس منتظم .تســتخدم المجموعة أسلوب تقييم يستند إلى الســوق بالنسبة ألغلبية هذه
المراكز .تحدد المجموعة شــركات عامة مماثلة (أقران) اســتنادا إلى القطاع ،والحجم ،والرفع المالي واالستراتيجية
كما تحتســب مضاعف تداول مناســب لكل شــركة مماثلة يتم تحديدهــا .يتم بعد ذلك خصــم مضاعف التداول
لكي يعكس اعتبارات مثل ضعف السيولة واختالفات الحجم بين الشركات المماثلة استنادا إلى الحقائق والظروف
المرتبطــة بالشــركة .ويتم تطبيــق المضاعف المخصوم على قياس الربحية المقابل للشــركة المســتثمر فيها
لقياس القيمة العادلة .تم عرض الطريقة المحددة المتعلقة باالستثمارات الرئيسية لدى المجموعة وهي شركة
إيكويــت والشــركة الكويتية لألولفينــات ضمن اإليضاح  .12تصنــف المجموعة القيمة العادلة لهذه االســتثمارات
ضمن المستوى .3
الصناديق غير المدرجة
تســتثمر المجموعــة فــي الصناديــق المدارة بما فــي ذلك صناديق األســهم الخاصة وهي غير مســعرة في ســوق
نشــط وقد تخضع لقيود على االســتردادات مثل فترات امتناع كبار المســاهمين عن بيع أســهمهم .وتراعي اإلدارة
أســاليب التقييــم والمدخالت المســتخدمة في تقييم هــذه الصناديق كجزء مــن العناية الواجبة قبل االســتثمار
لضمان أنها معقولة ومناســبة .بالتالي ،يمكن اســتخدام صافي قيمة الموجودات لصناديق الشــركة المســتثمر
فيهــا كأحد المدخالت لقياس قيمتها العادلة .وعند قياس قيمتهــا العادلة ،يتم تعديل صافي قيمة الموجودات
لهــذه الصناديق ،حســب الضرورة ،لتعكس القيود على االســتردادات وااللتزامات المســتقبلية وغيرها من العوامل
المحددة لصناديق الشــركة المســتثمر فيها ومدير الصنــدوق .وعند قياس القيمة العادلة أيضــا ،تتم أيضا مراعاة
أية معامالت في أســهم صندوق الشركة المستثمر فيها .واستنادا إلى طبيعة ومستوى التعديالت الالزمة لتقدير
صافي قيمة الموجودات ومســتوى التداول في صندوق الشركة المســتثمر فيها ،تقوم المجموعة بتصنيف هذه
الصناديق ضمن المستوى  2أو المستوى .3
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 -28قياس القيمة العادلة ( تتمة)
الجدول الهرمي للقيمة العادلة
توضــح الجداول التالية الجــدول الهرمي لقياس القيمة العادلــة لألدوات المالية لدى المجموعــة والتي تقاس وفق ًا
للقيمة العادلة:
قياس القيمة العادلة بواسطة

 30أبريل 2020

المجموع

أسعار معلنة في
أسواق نشطة
)المستوى (1
دينار كويتي

دينار كويتي

المدخالت
الجوهرية
الملحوظة
)المستوى (2

المدخالت
الجوهرية غير
الملحوظة
)المستوى (3
دينار كويتي

دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر:
أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة
صناديق غير مسعرة

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

استثمارات في أسهم (وفق ًا
للقيمة العادلة)

1,162,267

1,162,267

-

-

6,915,101

-

-

6,915,101

519,454

-

519,454

-

ـــــــــــــــ
8,596,822

ـــــــــــــــ
1,162,267

ـــــــــــــــ
519,454

ـــــــــــــــ
6,915,101

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

32,004,000

32,004,000

-

-

307,012,013

-

-

307,012,013

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

339,016,013
ـــــــــــــــ

32,004,000
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

307,012,013
ـــــــــــــــ

347,612,835

ـــــــــــــــــــــــ
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33,166,267

ـــــــــــــــــــــــ

519,454

ـــــــــــــــــــــــ

313,927,114

ـــــــــــــــــــــــ

التقرير السنوي 2020

شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع .وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة | كما في وللسنة المنتهية في  30أبريل 2020

قياس القيمة العادلة بواسطة

 30أبريل 2019

أسعار معلنة
في أسواق
نشطة
)المستوى (1

المجموع

دينار كويتي

دينار كويتي

المدخالت
الجوهرية
الملحوظة
)المستوى (2

المدخالت
الجوهرية غير
الملحوظة
)المستوى (3
دينار كويتي

دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
أسهم مسعرة
أسهم غير مسعرة
صناديق غير مسعرة

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

14,955,565

14,955,565

-

-

7,834,580

-

-

7,834,580

428,990
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

428,990
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

23,219,135
ـــــــــــــــ

14,955,565
ـــــــــــــــ

428,990
ـــــــــــــــ

7,834,580
ـــــــــــــــ

319,392,075
ـــــــــــــــ
342,611,210

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

428,990

14,955,565

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

319,392,075
ـــــــــــــــ
327,226,655

ـــــــــــــــــــــــ

لم يكن هناك أي تحويالت بين أي من مستويات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل السنتين المنتهيتين
في  30أبريل  2020و  30أبريل .2019
مطابقة المستوى  3من الجدول الهرمي
يوضــح الجــدول التالي مطابقة كافــة الحركات في القيمــة العادلة للبنــود المصنفة ضمن المســتوى  3بين بداية
ونهاية فترة البيانات المالية المجمعة:
موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األخرى

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
2020
كما في  1مايو 2019
حيازة شركة تابعة (إيضاح )3
إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر
مشتريات /مبيعات (بالصافي)

كما في  30أبريل 2020

دينار كويتي

دينار كويتي

7,834,580

319,392,075

اإلجمالي

دينار كويتي

327,226,655

-

3,672,933

3,672,933

-

)(14,642,019

)(14,642,019

)(519,479

-

)(519,479

)(400,000
ـــــــــــــــ

)(1,410,976
ـــــــــــــــ

)(1,810,976
ـــــــــــــــ

6,915,101

307,012,013

313,927,114

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ
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 -28قياس القيمة العادلة ( تتمة)
موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة
األخرى

موجودات مالية
مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
2019
كما في  1مايو 2018
إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر
مشتريات /مبيعات (بالصافي)

كما في  30أبريل 2019

دينار كويتي

9,551,115

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

320,199,388

329,750,503

-

)(807,313

)(807,313

)(2,116,535

-

)(2,116,535

400,000
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

400,000
ـــــــــــــــ

7,834,580

319,392,075

327,226,655

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

تفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في التقييم:
فيما يلي المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى
 3من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة:
الفئة

مدخالت التقييم الجوهرية غير الملحوظة

• موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

مضاعفات السوق التي تشمل مضاعف السعر إلى الربحية
ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية وعائد توزيعات األرباح
ومعدل الخصم لضعف التسويق

• موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى

توقعات التدفقات النقدية ومعدل الخصم ومعدالت النمو
النهائي وأرباح توزيعات األرباح ومضاعفات السوق بما في
ذلك مضاعف السعر إلى الربحية ومضاعف الربح قبل الفائدة
والضرائب واالستهالك واإلطفاء ومعدل الخصم لضعف
التسويق

إن الخصم لضعف التســويق يمثل المبالغ التي توصلت المجموعة إلى أن المشــاركين في الســوق ســوف يقومون
بمراعاتها عند تسعير االستثمارات.
تحليل الحساسية:
يوضــح الجــدول التالــي التأثير على اإليرادات الشــاملة األخــرى نتيجة التغير بصــورة معقولة فــي كل من المدخالت
الجوهرية على حدة مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة.
التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى
الزيادة (النقص) بعدد
معدل الخصم
معدل النمو النهائي
معدل الخصم لضعف التسويق
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 50نقطة أساسية
( 50نقطة أساسية)
%5

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

)(12,992,853
)(14,330,469

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

)(18,947,591

)(19,079,284
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ســيكون التأثير على بيان األرباح أو الخســائر المجمع غير جوهري نتيجة الحركة بعدد  50نقطة أساســية في أي من
المدخالت الجوهرية المستخدمة في تقييم أدوات حقوق الملكية غير المسعرة لدى المجموعة.

 -29إدارة 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 بــإدارة هيــكل رأس المال وإجــراء تعديــات عليه في ضــوء التغيرات فــي الظــروف االقتصادية
ومتطلبــات االتفاقيات المالية .وللمحافظة على هيــكل رأس المال أو تعديله ،يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات
توزيعات األرباح إلى المساهمين أو رد رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل االقتراض وهو "صافي الدين" مقسوم على إجمالي رأس المال زائدا ً
صافي الدين .تقوم سياسة المجموعة على الحفاظ على معدل االقتراض عند مستويات مقبولة .تدرج المجموعة
القروض والســلف ذات الفائدة ودائني التمويل اإلسالمي ضمن صافي الدين ناقص ًا النقد والنقد المعادل .يمثل رأس
المال حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة االم.

قروض محددة األجل
دائنو تمويل إسالمي
ناقص ًا :النقد والنقد المعادل

صافي الدين
إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة االم

رأس المال وصافي الدين

2020
دينار كويتي

2019
دينار كويتي

129,652,951
135,395,072
()46,979,935
ـــــــــــــــ
218,068,088
ـــــــــــــــ
223,368,895
ـــــــــــــــ
441,436,983

60,770,869
122,643,603
()42,053,823
ـــــــــــــــ
141,360,649
ـــــــــــــــ
283,624,833
ـــــــــــــــ
424,985,482

ـــــــــــــــــــــــ

معدل االقتراض

49%

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

33%

ـــــــــــــــــــــــ

لتحقيق هذا الغرض العام ،تهدف إدارة رأس المال لدى المجموعة إلى عدة أمور من بينها التأكد من الوفاء بشروط
االتفاقيات المالية المرتبطة بالقروض والسلف ذات الفائدة والتي تنص على متطلبات هيكل رأس المال .ذلك حيث
إن أي إخالل بالوفاء باالتفاقيات المالية قد يســمح للبنك باســتدعاء القروض والســلف على الفور .لم يقع أي إخالل
بشروط االتفاقيات المالية ألي قروض وسلف تحمل فائدة في الفترة الحالية.
لم يتم إجراء أي تغييرات في أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في  30أبريل
 2020و  30أبريل .2019
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 -30تأثير تفشي فيروس كوفيد19 -
خالل شــهر مــارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشــي فيــروس كورونا ("كوفيــد )"19 -كجائحة إثر
انتشاره السريع في جميع أنحاء العالم .كان لهذا التفشي أيض ًا تأثير على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومن
بينهــا دولــة الكويت .واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم العديد من الخطوات الحتواء انتشــار هذا الفيروس
بما في ذلك إغالق الحدود وتطبيق إرشــادات التباعد االجتماعي باإلضافة إلى فرض اإلغالق العام على مســتوى البالد
وحظر التجوال.
كما شــهدت أســعار النفط تقلب ًا ملحوظ ًا خالل الفترة الحالية وهو ما يرجع ليس فقط النخفاض مســتوى الطلب
الناتج عن تفشي الفيروس إثر اإلغالق لكافة األنشطة االقتصادية على مستوى العالم ولكن أيض ًا نتيجة ألمور تتعلق
بالعرض والتي ســبقت انتشــار الجائحــة .وقامت المجموعة بتقييــم الوضع الحالي من خالل تطبيق ســيناريوهات
اختبار اإلجهاد على التأثير المتوقع فيما يتعلق باالئتمان والســيولة والتشــغيل واإلعسار ومؤشرات األداء الرئيسية
باإلضافــة إلى ممارســات إدارة المخاطر األخــرى إلدارة االضطراب المحتمل لألعمال نتيجة تفشــي الفيروس والذي
قــد تعاني منه عمليات المجموعــة وأدائها المالي .ومن بين الخطوات التي اتخذتها اإلدارة البدء في مراجعة تركزات
مخاطر االستثمار ومخاطر االئتمان.
تقتضــي األحداث الحاليــة والوضع االقتصادي الســائد أن تقوم المجموعــة بمراجعة بعض المدخــات واالفتراضات
المســتخدمة في تقدير المبالغ الممكن استردادها لغرض اختبار انخفاض القيمة للموجودات غير المالية وتقييم
األسهم غير المسعرة .وهو ما قد يتضمن بصورة رئيسية تعديل توقعات التدفقات النقدية وتطبيق معدل خصم
تحفظي لضعف التسويق مع مراعاة تدهور مركز السيولة في السوق.
ً
عالوة على ذلك ،يتعين على المجموعة مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان
المتوقعة .وهي قد تتعلق بصرورة رئيســية بتعديل التقديرات المســتقبلية التي تستخدمها المجموعة في تقدير
خسائر االئتمان المتوقعة.
إن تحديــد التأثيــر على البيئــة االقتصادية التي يشــوبها عدم اليقين يتطلــب وضع األحكام وســتواصل المجموعة
بشكل منتظم إعادة تقييم مركزها والتأثير ذي الصلة.
عوامل المخاطر
قد تتأثر العمليات والتدفقات النقدية والوضع المالي للمجموعة سلب ًا نتيجة لما يلي:
• االنخفــاض في التدفقات النقدية التشــغيلية نظرا ً ألن الشــركات التابعة والشــركات الزميلــة للمجموعة تعمل
بصورة رئيســية في قطاعات النفط والغاز والتعليم والتي قد تشــهد انخفاض ًا في إيراداتها وأرباحها نتيجة النخفاض
مستويات الطلب المرتبطة بما تم فرضه من إجراءات حكومية لمكافحة تفشي فيروس كوفيد.-19
• االنخفــاض فــي القيمة العادلة لالســتثمارات في األســهم لــدى المجموعة نتيجــة لالنخفاض فــي األداء المالي/
التدفقات النقدية المتوقعة لهذه االستثمارات والتدهور في األسواق المالية.
• االنخفاض المحتمل في القيمة الدفترية الســتثمار المجموعة في شــركاتها الزميلــة آخذا في االعتبار المناطق
الجغرافية والقطاعات التي تعمل بها هذه المنشآت.
• التأثير على النمو االقتصادي نتيجة انخفاض مســتويات اإلنفاق الحكومي حيث تعمل المجموعة بصورة رئيسية
في اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط.
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