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 نبذة عن أهم االستثمارات املباشرة

 

 ش.م.ك.م   ) يكو�تإشركة إيكو�ت للب��وكيماو�ات (  

للب��وكيماو�ات   إي�و�ت  شركة  عام  (تأسست  الب��ولية   1995إي�و�ت)  الكيماو�ات  صناعة  شركة  من  �ل  بمساهمة  وذلك 

%  10بنسبة  % وشركة بو�يان للب��وكيماو�ات  45% وشركة يونيان �ار�ايد (تملكها حاليا شركة داو كيمي�ال) بنسبة  45بنسبة  

أك��    من  � إي�و�تو�عت�  ا�خاص �� مجال املشاريع الب��وكيماو�ة ا�ح�ومية. أول مشاركة للقطاع  بذلك  لتش�ل    من رأس املال 

  . نفيذيةت وال والتسو�قية مصا�ع االوليفينات كفاءة وأنجحها �� املنطقة �سبب التقنية املستخدمة وحسن اإلدارة الفنية

امللكيات من  �غ�� جدول  الب��ولية  بدخول شر�ك ج  2005بداية عام    ذهذا وقد  الكيماو�ات  القر�ن لصناعة  ديد هو شركة 

% �� ح�ن بلغت ملكية �ل من شركة صناعة الكيماو�ات الب��ولية وداو كيمي�ال  9بو�يان    شركة  ملكية% لتصبح  6بنسبة  

 % ل�ل م��ما. 42,5

 

   ش.م.ك.م ) 2الشركة الكو�تية لألوليفينات (إيكو�ت  

%  42,5الب��ولية بنسبة  وذلك بمساهمة �ل من شركة صناعة الكيماو�ات    2005وليفينات �� عام  أل تأسست الشركة ال�و�تية ل

% وشركة القر�ن لصناعة الكيماو�ات الب��ولية  9% وشركة بو�يان للب��وكيماو�ات بنسبة  42,5وشركة داوكيمي�ال بنسبة  

 لشركة إي�و�  . %6ة  ببنس
ً
  كفاءة اإلنتاج و شركة إي�و�ت    منشآت تم توسعة   ت للب��وكيماو�ات حيث و�عت�� هذه الشركة امتدادا

 الوصول إ�� الطاقة اإلنتاجية القصوى بأقل ت�لفة رأسمالية. ليتم لنفس املنتجات  

السنة املالية    ��  ت) عن أدا��اامجموعة شر�ات إي�و�ت (بما ف��ا األوليفين هذا وتجدر اإلشارة إ�� أن نصيب بو�يان من توزيعات  

 مليون دينار �و��ي.  30.25بلغت ما �عادل  2021/ 31/12املن��ية ��  

 

 :   ش.م.ك.عشركة ا�جموعة التعليمية القابضة   •

�� شــــــــركة مســــــــاهمة �و�تية عامــــــــة  و شركة ا�جموعة التعليمية القابضة  % من رأسمال  82.7استحوذت بو�يان ع�� ما �سبتھ  

أجنبية  وخاصــــــة تلك  إ�� تملك أســــــهم شــــــر�ات مســــــاهمة  وحصــــــص �� شــــــر�ات �و�تية أو   مدرجة �� بورصــــــة ال�و�ت ، و��دف

س مال شــــــــــــركة إياس للتعليم األ�ادي�ي والتق�ي وال�ي  أ% من ر   42النشــــــــــــطة �� ا�جال التعلي�ي، حيث تمتلك الشــــــــــــركة �ســــــــــــبة  

وال�ي تمتلك    التعليميةس مال شــــركة ســــما أ% من ر   42�� �ســــبة  إضــــافة  جيا باإل و تمتلك بدورها جامعة ا�خليج للعلوم والتكنول

و ال�ي تمتلك مجموعة من  % من رأس مال شـــــــــــركة آفاق ل�خدمات ال��بو�ة88، إضـــــــــــافة إ�� �ســـــــــــبة  ا�اديمية االبداع االمر�كية

 املدارس العر�ية �� ال�و�ت

 

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

و�� إبر�ل  ،  2010% من رأسمال شركة ال�وت للمشاريع الصناعية �� مايو  24استحوذت شركة بو�يان للب��وكيماو�ات ع��  

بو�يان ع�� حصة إضافية    2018 ال�و�ت استحوذت  �� بورصة  ا ومن خالل مزاد  % لتصل إجما�� ملكية 21ل�وت بلغت  �� 

�عادل   ما  ال�وت   �� الزامي    ، مما ترتب ع�� ذلك %46.46بو�يان  للب��وكيماو�ات عرض استحواذ  بو�يان  لبا�� اسهم تقديم 
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تم  % ، و قد  53.7، لتصل ملكية بو�يان ا��    من اسهم ال�وت    %7.24  استحواذ بو�يان ع��ال�وت، و قد نتج عن ذلك ز�ادة  

 املالية. %  من خالل عمليات شراء من سوق ال�و�ت لالوراق 54.14ز�ادة مجموع ملكية بو�يان �� ا��  

و�عت�� ال�وت �� الشركة الوحيدة املنتجة ملواد ال�لور والصودا ال�او�ة وحمض الهيدرو�لور�ك حيث تقوم ببيع منتجا��ا ��   

ال�و�ت �حطات تقط�� املياه التا�عة لوزارة الكهر�اء واملاء ومحطات ت��يد مياه البحر التا�عة للهيئة العامة للصناعة باإلضافة  

 تلك العاملة �� نطاق حفر اآلبار. كما تقوم الشركة ببيع منتجا��ا  إ�� شر�ات ال
ً
عاملة �� مجال/ قطاع النفط والغاز وخصوصا

 �� بلدان أخرى مجاورة �� املنطقة. 

  49(ما �عادل  مليون دينار    5.0بلغت    12/2120/ 31قد أعلنت أر�اح صافية للعام املنت�ي ��  �وت  وتجدر اإلشارة إ�� أن شركة ال

 . للسهم الواحد)  لسف

 اململكة العر�ية السعودية  –شركة ال��ج للمخت��ات الطبية ذ.م.م. (مخت��ات ال��ج)  

�عادل  إستحوذت شركة    2012�� د�سم��   للب��وكيماو�ات ع�� ما  الطبية  20بو�يان  ال��ج للمخت��ات  % من رأسمال شركة 

% من رأسمال  4% من خالل شراء  24تم ز�ادة ا�حصة إ��    2016مليون دينار �و��ي ولكن �� عام    5.7حيث بلغت قيمة الصفقة  

كشركة ذات    2002�ج للمخت��ات الطبية �� عام  مليون دينار �و��ي. هذا وقد تأسست شركة ال�  4.9الشركة بمبلغ �عادل حوا��  

مسؤولية محدودة و مقرها جدة و �� شركة متخصصة �� إدارة و�شغيل ا�خت��ات الطبية وال�ي توفر خدمات واسعة �� مجال  

الفحوصات الت�خيصية و ال�ي تقدمها من خالل عدد كب�� من األفرع �� معظم دول مجلس التعاون ا�خلي�� وكذلك �عض  

ول العر�ية األخرى. هذا وقد قامت إدارة شركة ال��ج بجهود حثيثة باتجاه التوسع اإلقلي�ي وا�ح�� من جهة وكذلك �� مجال  الد

 اإلستحواذ اإلس��اتي�� ع�� حصص �� شر�ات تدعم �شاط الشركة من جهة أخرى. 

(ما   سعودي ر�المليون  175.7بلغت    2120/ 31/12قد أعلنت أر�اح صافية للعام املنت�ي ��   ��جوتجدر اإلشارة إ�� أن شركة ال

 . للسهم الواحد)   سعودي ر�ال  2,928�عادل 

 

 م ش.م.ك. شركة نفائس القابضة  

تنويع  % من رأسمال شركة نفائس القابضة و  ذلك �غرض  21.3لقد إستحوذت شركة بو�يان للب��وكيماو�ات ع�� ما �عادل  

مصادر الدخل حيث أن نفائس لد��ا ملكيات �� قطا�� التعليم وال�حة حيث أ��ما من القطاعات ال�ي التتأثر �ش�ل مباشر  

 باألوضاع اإلقتصادية. 

مليون دينار (ما �عادل    9.9بلغت    2120/ 31/12قد أعلنت أر�اح صافية للعام املنت�ي ��    نفائسوتجدر اإلشارة إ�� أن شركة  

 فلس للسهم الواحد).  101.1

 

   سلطنة ُعمان  –مجموعة شر�ات م�ى نور  •

منذ   نور  م�ى  من    تأسست شركة  وتركيب    استطاعتسنة    40أك��  إنتاج  أنظمة  وتحديث  تطو�ر  فرصة  إغتنام  خاللها  من 

البنية التحتية �� ُعمان ومنطقة ا�خليج العر�ي . وقد عملت الشركة ع�� توسيع نطاق قدرا��ا و�نتاجي��ا    ر األنابيب  لتواكب تطو 

املنطقة إحتياجات وطموحات  للب��وكيماو�ات    .لتلبية  بو�يان  إستحواذ شركة  الطاقة    2005العام  ��    عل��اومنذ  تضاعفت 

مواقع    �� تتمركز  صناعية  منشآت  ثالث  إ�شاء  خالل  من  ا�جغرافية  بصم��ا  بإمتداد  وذلك  مرات،  عدة  للشركة  اإلنتاجية 
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إس��اتيجية �� ُعمان و�� مسقط وصاللة وُ�حار،  إضافة إ�� فروع وم�اتب تمثلها �� �ل من دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  

 ودولة ال�و�ت. 

وقد واصلت شركة م�ى نور العمل ع�� تطو�ر منتجا��ا ونظم ا�حلول املت�املة ، وذلك ��دف املز�د من التعاون والدخول ��  

شرا�ات وتحديات املشاريع ا�جديدة. هذا و تركز إنتاجية شركة م�ى نور �� تصنيعها �جموعة من األنابيب ذات ا�جودة العالية  

متعدد الطبقات  كما �س��دف الشركة إنتاج عدة منتجات ذات قيمة مضافة مثل  HDPE و   UPVC / DWC / HDPE مثل  

الـ للتحكم  SCADA بطانة أنابيب الصلب، وا�حلول التقليدية واملستحدثة لعمليات ال�حام ، وأنظمة الري املت�املة، ونظام 

ن  الفر�دة من  ا�حلول  �� املياه، وكذلك بتقديم  التحكم  األنابيب ا�حديثة وغ��  و�عددية الصمامات وأجهزة  بإستخدام   وعها 

البنية   وقطاعات  والبناء  والتعدين  والصناعة  واإلتصاالت  والغاز  والنفط  والري  الص��  والصرف  املياه  تحلية   �� التقليدية 

ي للشركة  املعتمدة، و�التا�� اإلل��ام األسا��  (ISO 9001:2008) التحتية. وتحافظ الشركة ع�� إستمرار�ة إل��امها �شهادة الـ

 .هو �� تقديم منتجات وخدمات عالية ا�جودة للعمالء

 اململكة العر�ية السعودية  – (عوازل) شركة صناعة العزل العر�ية ا�حدودة 

تم تأسيس شركة عوازل عام   و قد  . � رأسمال شركة عوازل % �20.78قدرها   ھحص��وكيماو�ات  شركة بو�يان للب  لقد تملكت  

إفتتاح مصنع األكسدة مع خط إنتاج األغشية لينمو و يصبح أحد أك�� و أشمل املصا�ع  ب  �� اململكة العر�ية السعودية  1981

بادرت ��    شركة عوازل إ�� أن  تجدر اإلشارة  و   املتخصصة بمواد العزل املعتمدة ع�� البيتوم�ن (األسفلت) �� الشرق األوسط.  

إ�� تنويع منتجا��ا من خالل شراء حصص �� شر�ات لها منتجات مكملة ملنتجا��ا   السنوات وخاصة �� قطاع البناء    األخ��ة 

   والتشييد. 
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   القاعدة األو��

 اإلدارة  �جلس متوازن  هي�ل  بناء

     �شكيل مجلس اإلدارةنبذة عن (أ) 

  يتناســـــب مع حجم وطبيعة �شـــــاط الشـــــركة حيث يبلغ عدد أعضـــــاء مجلس اإلدارة ا�حا��  تنظي�ي ��ي�ل   ( بو�يان ب )شـــــركة   تمتع مجلس إدارة  ي 
ً
وفقا

 األعضـاء من ال�ا�� العدد يمثل ما وهوا�خ��ات واملؤهالت املتخصـصـة  ممن يمتلكون   العامة ا�جمعية تنتخ��م) أعضـاء   5(شـركة   لللنظام األسـا�ـ�ي ل

ا�جمعية    ��سـنوات   ثالث  ملدةوقد تم إنتخاب أعضـاء مجلس اإلدارة ا�حوكمة  ،   متطلبات إطار �� اإلدارة مجلس عن واملنبثقة الالزمة ال�جان لتشـكيل

  ة التالية أسماؤهم :  وهم الساد   2020/ 7/ 15العامة العادية املنعقدة بتار�خ 

  

 املنصب  اإلسم 

 و تصنيف العضو�ة

 

 

 تار�خ اإلنتخاب  املؤهل العل�ي /ا�خ��ة العملية

 و�عي�ن أم�ن السر  

 رئيس مجلس اإلدارة  السيد / دبوس مبارك الدبوس 

 ( عضو غ�� تنفيذي ) 

 ب�الور�وس الر�اضيات وعلوم ا�حاسوب  

 سنة خ��ة   31أك�� من 

15 /7 /2020   

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد / خالد ع�� الغانم                             

 ( عضو غ�� تنفيذي ) 

 ب�الور�وس إدارة األعمال 

 سنة خ��ة   21أك�� من 

15 /7 /2020 

 

 عضو  مجلس اإلدارة البابط�نالسيد / سعود عبدالعز�ز 

 مستقل )  عضو  (

 ب�الور�وس إدارة األعمال 

 سنة خ��ة    31أك�� من 

15 /7 /2020    

 

 عضو  مجلس اإلدارة السيد / خالد عبدالعز�ز املر��� 

 مستقل)  عضو  (

 ماجست�� إدارة األعمال 

 كهر�ائية والك��ونيات  ب�الور�وس هندسة  

 سنة خ��ة   31أك�� من 

15 /7 /2020    

 

 (*)  السيد / خالد محمد األم�� 

 عن شركة أبناء مبارك الدبوس  * 
ً
ممثال

 للتجارة العامة واملقاوالت ( ذ.م.م ) 

 عضو  مجلس اإلدارة

 (عضو غ�� تنفيذي ) 

 

 ليسا�س القانون  

سنة خ��ة   21أك�� من   

15 /7 /2020    

    

 دبلوم   أم�ن سر مجلس اإلدارة  السيدة / غادة احمد خريس   

 

 

 

بموجب قرار مجلس اإلدارة  

 �� إجتماعھ املنعقد بتار�خ

15 /7 /2020 
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                      إجتماعات مجلس اإلدارة نبذة عن) (ب

إدارة   (عقــــــد مجلس  )    شــــــــــــركــــــة   ب  اتخــــــاذ  و   جتمــــــاعــــــاتإ)  7(عــــــدد  بو�يــــــان  قرارات8(تم  ��  بــــــالتمر�ر    )  املن��يــــــة  املــــــاليــــــة  الســــــــــــنــــــة     2022/ 4/ 30خالل 

 :    املب�ن أدناه و وذلك ع�� النح

   4/2022/ 30إجتماعات مجلس اإلدارة املنعقدة خالل السنة املالية املن��ية ��  

 املنصب اسم العضو 

 االجتماع 

)1 ( 

17/5 /2021 

 االجتماع 

)2 ( 

2021/5/20 

 االجتماع  

)3 ( 

22/8 /2021 

 االجتماع  

)4  ( 

29/11/2021 

 االجتماع 

)5 ( 

17/1 /2022 

 االجتماع 

)6 ( 

21/2 /2022 

 االجتماع 

)7 (  

24/4 /2022 

عدد 

 االجتماعات 

 سبعة

الســـــيد / دبوس مبارك  

 الدبوس

 

رئيس مجلس 

 اإلدارة 

              7 

ــيـــــد / خـــــالـــــد ع��  الســــــــــ

 الغانم       

                  

نائب رئيس مجلس  

 اإلدارة 

*   *         5 

ــعـــــــود  ســــــــــــــــ  / ــيـــــــد  الســــــــــــــــ

 عبدالعز�ز البابط�ن

 عضو مجلس إدارة

 مستقل

 

      * *     5 

خــــــــــالــــــــــد   / ــيــــــــــد  الســـــــــــــــــــ

 عبدالعز�ز املر���

 عضو مجلس إدارة

 مستقل

 

              7 

الســــــــــــيد / خالد محمد  

 األم�� 

 دارةإعضو مجلس 

 

              7 

    (*) : غياب �عذر مقبول 

 

 :  اإلدارة جتماعات مجلسإ محاضر حفظ  و ��جيل تطبيق متطلبات  كيفية موجز عن(ج) 

افر لدى   وال�ي تنت�ي ��   وفق الســـــــــــنة املالية لشـــــــــــركة ( بو�يان ب )  معدمحاضـــــــــــر إجتماعات مجلس اإلدارة �حفظ مرقم مانة الســـــــــــر �ـــــــــــجل خاص  أ يتو

واملناقشـــــات ال�ي تتم من قبل أعضـــــاء    بيان األعضـــــاء ا�حاضـــــر�ن وتدو�ن تصـــــو���م �شـــــأن القرارات املتخذةال�ـــــجل يتضـــــمن  ابر�ل من �ل عام ، و   30 

األعضـــــاء  من أم�ن الســـــر  و من �افة  و توقع هذه ا�حاضـــــر  دول األعمال �� بداية محضـــــر �ل اجتماع حيث يتم ســـــرد ج،    خالل االجتماع مجلس االدارة  

 ملعاي��    ذلك  و ،  ا�حاضر�ن
ً
 . )  2016/ 1رقم (   قواعد ا�حوكمة وقانون الشر�اتتنظيم ا�حاضر املنصوص عل��ا ��  فقا

 -خالل اإلجتماع   ال�ي ســــتتم مناقشــــ��اب��و�د أعضــــاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال ا�جلس و�افة الوثائق واملعلومات  األســــاســــية  يقوم أم�ن الســــّر  كما  

   .   �ستوجب توجيھ الدعوة بوقت �اٍف  ما لم يكن هناك اجتماع طارئ   -قبل ثالثة أيام عمل ع�� األقل   وذلك  
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افر (د)    : فيھ ضوابط االستقالليةإقرار العضو املستقل بأنھ تتو

 / يتمتع العضو املستقل �� مجلس اإلدارة باالستقاللية 
ً
 وفقا للضوابط التالية:  أوال

 % أو أك�� من أسهم الشركة أو ممثال عنھ.5 ملا �سبتھ  ال يملك -1

، أو األطراف من مجموع��ا أي شركةأو اإلدارة التنفيذية �� الشركة أو ��  مع أي من أعضاء مجلس اإلدارةليس لديھ صلة قرابة من الدرجة األو��  -2

 الرئيسية ذات العالقة. 

 عضو مجلس إدارة �� أي شركة من مجموع��ا، أو ال�ي �� جزء من مجموع��ا. ليس  -3

 بالشركة أو بأي شركة من مجموع��ا أو لديھ أي من أ�حاب املصا�ح. -4
ً
 ليس موظفا

 لدى األ�خاليس  -5
ً
 ص االعتبار��ن الذين يمل�ون حصص سيطرة �� الشركة.موظفا

افر �� العضو املستقل   .املؤهالت وا�خ��ات واملهارات الفنية ال�ي تتناسب مع �شاط الشركة ثانًيا / تتو

 العضوان  املستقالن.  ا إقرار ) صورة عن 1م�حق رقم (
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  القاعدة الثانية

  واملسؤولياتالتحديد السليم للمهام 

 

سياسة مهام، ومسؤوليات، �ل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والصالحيات ال�ي يتم   نبذة عن كيفية قيام الشركة بتحديد(أ) 

 :  تفو�ضها لإلدارة التنفيذية
 

 

 

جلس االدارة و االدارة التنفيذية،  موالذي يب�ن الفصل �� صالحيات  من مجلس اإلدارة هي�ل التنظي�ي والوظيفي املعتمد بالشركة ( بو�يان ب)   تحتفظ

باداء مهامهم  دارة اإل مجلس يقوم أعضـــــــاء  . كما   مســـــــتحدثة و�تم تحديث هذ الهي�ل بصـــــــورة منتظمة ليواكب اي �عديالت وظيفية أو متطلبات رقابية

 للمســؤولياتبصــورة فعالة  
ً
افق مع الواجبات واإلل��امات   املعتمد مجلس اإلدارةميثاق  املنصــوص عل��ا ��   تبعا ، و النظام األســا�ــ�ي للشــركة و بما يتو

 .   2016/ 1الواردة �� قانون الشر�ات رقم  

زمة  ل��شـــــــيحات ) باعطاء �عض الصـــــــالحيات الال �جنة امل�افآت وا –�جنة التدقيق   –و�قوم ا�جلس من خالل ال�جان املنبثقة عنھ و�� ( �جنة ا�خاطر  

 ألداء عمل هذه ال�جان وفق ما هو منصوص عليھ �� قواعد ا�حوكمة .  

وفق السياسات و الوصف   التنفيذية املطلوب أداؤها من قبل اإلدارة  املهامع�� نحو محدد بحسب    التنفيذية اإلدارة بتفو�ض اإلدارة  مجلس كما يقوم

  الوظيفي ا�خاص ��ذه اإلدارات .
 

 

 

 

 

 

 خالل العامإنجازات مجلس اإلدارة (ب)  

بالعمل ع�� تحقيق أهداف الشـركة اإلسـ��اتيجية و املتمثلة �� السـ�� الدائم لتعظيم أر�اح الشـركة  مجلس إدارة شـركة  (بو�يان ب )باإلضـافة إ�� دور  

 وتقر�ر اإلستثمارات السنوي .    ، كما هو  وارد ��  تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي جلس لهذا العام  تتج�� إنجازات ا�و ا�حافظة ع�� حقوق املساهم�ن ،  

،  ) 8وعـددهـا (  �عض القرارات بـالتمر�ر اتخـاذ  اجتمـاعـات بـاإلضــــــــــــافـة إ��   )7(  عـدد  2022ابر�ـل    30ة اـملاليـة املن��يـة ��  اجتمع مجلس اإلدارة خالل الســــــــــــنـ

 :أبرز القرارات التالية   اتخاذ  تمقد وخالل تلك االجتماعات  

 املالية املرحلية والسنو�ة .بيانات اعتماد ال •

 دراة استثمارات الشركة .  إاتخاذ القرارات املتعلقة ب •

     .2022/ 4/ 30وانجازا��ا خالل السنة املالية املن��ية ��   ال�جان املتخصصة واملنبثقة عن ا�جلس أداء  متا�عة •

 .   2022/ 4/ 30نجازا��ا خالل السنة املالية املن��ية ��  �و  التنفيذية اإلدارة أداء  متا�عة •

   .   2022/ 4/ 30سنة املالية املن��ية ��  لل  مجلس االدارة السنوي وتقر�ر ا�حوكمة السنوي   تقر�ر  اعتماد •

 .االس��اتيجية وخطة العملواعتماد مناقشة  •

 . ) 2024-2023-2022سنوات املالية (   الثالثةاسة توزيع االر�اح بالنسب الثابتة واملرتبطة باس��اتيجية الشركة عن يقرار سإ •

افقة املبدئية ع�� االندماج عن طر�ق الضـــــم ب�ن �ل   • بو�يان للب��وكيماو�ات وا�جموعة التعليمية القابضـــــةح�ى يتم الســـــ�� ��  شـــــركة  من املو

 القانونية واإلجرائية املتعلقة �عملية الدمج واعتماد صيغة مذكرة التفاهم.ا�خطوات  

التوصـــــية بتعي�ن مســـــتشـــــار قانو�ي ومقيم أصـــــول ومســـــتشـــــار اســـــتثمار ومدير اإلصـــــدار  واالتفاق ع�� أ�عاب �ل م��م و�عي�ن ال�جنة املشـــــ��كة   •

 لعملية االندماج طبقا ملا جاء بمذكرة التفاهم.
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 متطلبات �شكيل مجلس اإلدارة ل�جان متخصصة تتمتع باالستقاللية نبذة عن تطبيق (ج) 

  �جان �شــــــكيل    وذلك من خالل  �شــــــ�ل خاص   لقاعدةا  ض ا�خطوات األســــــاســــــية نحو تطبيق قواعد ا�حوكمة �شــــــ�ل عام و هذه إتخاذ �عا�جلس بقام  

 وأعضا��ا ع�� النحو اال�ي :وتحديد مهامها  اعتمادها و   هاوضع مواثيقو   تتمتع باالستقاللية    متخصصة

 : ) �جنة التدقيق 1(

تار�خ �شكيل ال�جنة   

 ومد��ا 

بموجب   ال�جنة�شــكيل إعادة  تم  وانتخاب مجلس إدارة جديد    2020/ 7/ 15�عد إ�عقاد ا�جمعية العامة العادية بتار�خ  

 سنوات ) الرتباطها بمدة ا�جلس  3ع�� أن تكون مدة ال�جنة(    2020/ 7/ 15 تار�خ باجتماعھ املنعقد بقرار مجلس اإلدارة 

   خالد عبدالعز�ز املر��� السيد /  ورئيسها   أعضاء ال�جنة 

 السيد /سعود عبدالعز�ز البابط�ن  

 خالد ع�� الغانم السيد / 

 رئيس ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو مستقل 

 عضو مستقل 

 عضو غ�� تنفيذي 

عدد إجتماعات ال�جنة 

   خالل العام 

 .   % 80  بلغت  حضور  بنسبة  وذلك  ،  2022/ 4/ 30املن��ية ��   املاليةالسنة إجتماعات خالل   )5عدد (  ال�جنة عقدت  

مهام و انجازات ال�جنة  

 خالل العام  

 :تم من خاللها إتخاذ التا��  2022/ 4/ 30) إجتماعات خالل السنة  املالية املن��ية ��  5قامت ال�جنة �عقد ( 

مراجعة البيانات املالية املرحلية و السنو�ة ورفع التوصية إلعتمادها من مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية ��    -1 

30 /4 /2022    . 

 تقر�ر �جنة التدقيق السنوي والتوصية إلعتماده من مجلس اإلدارة .مراجعة   -2

اإلدارات التشــــــــــــغيليـة للشــــــــــــركـة ، والتوصــــــــــــيـة بوضــــــــــــع خطـة ملعـا�جـة  اإلطالع ع�� تقـار�ر التـدقيق الـداخ�� املعـدة عن    -3

 املالحظات .  

 .2022/ 4/ 30االطالع ع�� خطة التدقيق الداخ�� للسنة املالية املن��ية ��   -4

لرفعھ للمجلس و إرســـالھ لهيئة أســـواق املال  والتوصـــية   )   ICRاإلطالع ع�� التقر�ر الســـنوي لنظم الرقابة الداخلية ( -5

 خالل املدة ا�حددة.

 للشر�ات التا�عة. (ICR)االطالع ع�� التقار�ر السنو�ة لنظم الرقابة الداخلية -6

التوصــية  �جلس اإلدارة بإعادة �عي�ن امل�اتب املهنية املتخصــصــة بأداء مهام التدقيق الداخ�� والـــــــــــــــمخاطر و التقر�ر  -7

 عن السنة املالية القادمة .   ICR )السنوي لنظم الرقابة الداخلية ( 

 .التقر�ر السنوي املرفوع للمساهم�نتجديد التعهد �سالمة و�حة التقار�ر املالية و التوصية بتضم�ن هذا التعهد ��   -8

اقب ا�حسابات ا�خار�� عن السنة املالية املن��ية ��    وليد العصي�يتعي�ن السيد /  بالتوصية  -9    .  2022/ 4/ 30كمر

ناقشت ال�جنة مق��ح االندماج ب�ن الشركت�ن وأثر املق��ح ع�� الشركة الدامجة (بو�يان ب)ماليا وقانونيا و�شغيليا .10

افقة ع�� عملية االندماج عن طر�ق الضم ومراسلة مجلس   افقة باإلجماع ع�� التوصية �جلس اإلدارة للمو وتمت املو

 . إدارة التعليمية للس�� �� اإلجراءات القانونية واإلجرائية

�� أ�عاب  .التوصــية �جلس اإلدارة بتعي�ن مســتشــار قانو�ي ومقيم أصــول ومســتشــار اســتثمار ومدير إصــدار واالتفاق ع11

 �ل م��م.
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   :  خاطر ) �جنة ا�2(

تار�خ �شكيل ال�جنة   

 ومد��ا 

 ال�جنـــة وانتخـــاب مجلس إدارة جـــديـــد تم إعـــادة �شــــــــــــكيـــل    2020/ 7/ 15العـــاديـــة بتـــار�خ   �عـــد إ�عقـــاد ا�جمعيـــة العـــامـــة  

ســــــــــــنوات ) الرتباطها   3(    مدة ال�جنة  ، ع�� أن تكون   2020/ 7/ 15بموجب قرار مجلس اإلدارة باجتماعھ املنعقد بتار�خ  

   بمدة ا�جلس . 

 السيد / خالد ع�� الغانم   ورئيسها  أعضاء ال�جنة 

 السيد /سعود عبدالعز�ز البابط�ن  

 السيد / خالد عبدالعز�ز املر���  

 رئيس ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو غ�� تنفيذي 

 عضو مستقل 

 عضو مستقل 

عدد إجتماعات ال�جنة 

 خالل العام   

 %. 86.7، وذلك بنسبة حضور بلغت    2022/ 4/ 30) إجتماعات خالل السنة املالية املن��ية ��  5عدد (  ال�جنة عقدت 

مهام و انجازات ال�جنة  

 خالل العام  

 .4/2021/ 30عن السنة املالية املن��ية �� السنوي مراجعة تقر�ر ا�خاطر  .1

 .4/2022/ 30االطالع ع�� خطة عمل إدارة ا�خاطر للسنة املالية املن��ية ��  .2

 .2021أكتو�ر   31النصف السنوي للسنة املالية املن��ية �� تقر�ر ا�خاطر  االطالع ع�� .3

التوصية بمراجعة �افة السياسات واملواثيق املتعلقة بقواعد ا�حوكمة وفق احدث التشريعات ورفعها �جلس   .4

 االدارة العتمادها تجنبا �خاطر اإلل��ام الرقا�ي .  

ناقشت ال�جنة مق��ح االندماج ب�ن شركة بو�يان للب��وكيماو�ات وا�جموعة التعليمية القابضة وا�خاطر املرتبطة   .5

افقة باإلجماع ع�� بامل  افقة ع�� عملية الدمج عن طر�ق الضم. ق��ح املذكور واملو  التوصية �جلس اإلدارة باملو

 ) �جنة امل�افآت وال��شيحات                     3( 

تار�خ �شكيل ال�جنة  

 ومد��ا

امل�ـــافـــآت  تم �شــــــــــــكيـــل �جنـــة  وانتخـــاب مجلس إدارة جـــديـــد    2020/ 7/ 15�عـــد إ�عقـــاد ا�جمعيـــة العـــامـــة العـــاديـــة بتـــار�خ  

 الرتباطها بمدة ا�جلس .    سنوات )  3ع�� أن تكون مدة ال�جنة ( وال��شيحات  

   دبوس مبارك الدبوسالسيد /  ورئيسها  أعضاء ال�جنة 

   خالد ع�� الغانم  السيد / 

 املر���   عبدالعز�ز  السيد / خالد

 رئيس ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو غ�� تنفيذي 

غ�� تنفيذي  عضو   

 عضو مستقل 

عدد إجتماعات ال�جنة 

 خالل العام   

 .% 66.7بلغت  حضور  بنسبة ، وذلك   2022/ 4/ 30املن��ية ��   املاليةخالل السنة  اجتماع واحد ال�جنة عقدت  

مهام و انجازات ال�جنة  

 خالل العام
 ي .  ع�� أساس سنو  بأعضاء مجلس اإلدارة املستقل�ن و املتعلقة شروط اإلستقاللية مراجعة إستيفاء  •

) لدى أعضاء مجلس اإلدارة  KPIsإعداد تقر�ر تقييم األداء السنوي والذي يتضمن مؤشرات قياس األداء (  •

 .   2021/ 4/ 30واإلدارة التنفيذية عن السنة املن��ية �� 

 .2021/ 4/ 30عن السنة املن��ية �افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية السنوي مل تقر�ر الإعداد  •
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 تطبيق املتطلبات ال�ي تتيح ألعضاء مجلس اإلدارة ا�حصول ع�� املعلومات والبيانات �ش�ل دقيق و�� الوقت املناسب.(د) نبذة عن كيفية 

ن  أعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة من   املعلومات و   الدور�ة رفع التقار�ر   خالل  من املطلو�ة  واملعلومات  الوثائق بجميع و�جانھ اإلدارة  مجلس  زو�ديتم ت
ّ

ال�ي تمك

، كما �عمل أم�ن ســــر مجلس اإلدارة بدوره كحلقة وصــــل ب�ن جميع األعضــــاء و اإلدارة دراســــة املوضــــوعات املطروحة واتخاذ القرارات املناســــبة �شــــأ��ا  

   واملستندات امل��تبطة بھ و ال�ي يتم ارسالها لألعضاء �� املواعيد ا�حددة .  دول االعمالالتنفيذية فيما يتعلق بايصال ج

 

 

  القاعدة الثالثة

   إختيار أ�خاص من ذوي الكفاءة لعضو�ة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
 

 

 

 

 

 

   نبذة عن تطبيق متطلبات �شكيل �جنة ال��شيحات و امل�افآت :(أ) 

ــمام لعضــــــو�ة مجلس اإلدارة  واإلدارة  التنفيذية، كما أن آلية منح امل�افآت تمإن آلية   ــتمرار �� جذب واختيار الكفاءات لالنضــــ ــيح تضــــــمن االســــ  ال��شــــ

من قواعد  1-4  ةتحديدها لتســـــــاعد �� تحقيق اســـــــ��اتيجية الشـــــــركة، حيث قام مجلس اإلدارة بتشـــــــكيل �جنة ال��شـــــــيحات وامل�افآت كما جاء �� املاد

 وقام مجلس اإلدارة باعتماد ميثاق عمل ال�جنة والذي يتضـــــــــمن مهام ومســـــــــؤوليات ال�جنة  
ً
ا�حوكمة حيث �شـــــــــمل �شـــــــــكيل ال�جنة عضـــــــــًوا مســـــــــتقال

 وتختص ال�جنة باملهام التالية:

 التوصية بقبول ال��شيح و�عادة ال��شيح ألعضاء ا�جلس واإلدارة  التنفيذية . -1

 �افآت أعضاء مجلس اإلدارة  واإلدارة  التنفيذية .وضع سياسة وا�حة مل  -2

 تحديد االحتياجات املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة ومراجعة تلك االحتياجات بصورة سنو�ة. -3

 استقطاب طلبات الراغب�ن �� شغل املناصب التنفيذية حسب ا�حاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات. -4

ختلفـة للم�ـافـآت ال�ي ســــــــــــيتم منحهـا للموظف�ن، مثـل شــــــــــــر�حـة امل�ـافـآت الثـابتـة، وشــــــــــــر�حـة امل�ـافـآت املرتبطـة بـاألداء،  تحـديـد الشــــــــــــرائح ا� -5

 وشر�حة امل�افآت �� ش�ل أسهم، وشر�حة م�افآت ��اية ا�خدمة.

 إعداد وصف وظيفي لألعضاء التنفيذي�ن واألعضاء غ�� التنفيذي�ن واألعضاء املستقل�ن. -6

دة ترشــــــــيح األعضــــــــاء لالنتخابات بواســــــــطة ا�جمعية العامة والتأكد من عدم انتفاء صــــــــفة االســــــــتقاللية عن األعضــــــــاء اق��اح ترشــــــــيح و�عا -7

 املستقل�ن.

أيا    إعداد تقر�ر سـنوي مفصـل عن �افة امل�افآت املمنوحة ألعضـاء مجلس اإلدارة  واإلدارة  التنفيذية ، سـواء �انت مبالغ أو منافع أو مزايا،  -8

افقة عليھ.�انت طبيع��ا ومس  ماها، ع�� أن �عرض هذا التقر�ر ع�� ا�جمعية العامة للشركة للمو

 تحديد آليات تقييم أداء ا�جلس ك�ل وأداء �ل عضو من أعضاء ا�جلس واإلدارة  التنفيذية. -9

 

ل��شــــــــــــيحـات ع�� أن تكون مـدة وانتخـاب مجلس إدارة جـديـد تم �شــــــــــــكيـل �جنـة امل�ـافـآت وا  2020/ 7/ 15�عـد إ�عقـاد ا�جمعيـة العـامـة العـاديـة بتـار�خ  

 السادة األعضاء التالية أسماؤهم : من ال�جنة   تتكون   ، و سنوات ) الرتباطها بمدة ا�جلس  3ال�جنة ( 

   دبوس مبارك الدبوسالسيد /  .1

 خالد ع�� الغانم    السيد /  .2

 السيد / خالد عبدالعز�ز املر���   .3

 رئيس ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو ال�جنة

تنفيذي عضو غ��   

 عضو غ�� تنفيذي 

 عضو مستقل 
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 و اإلدارة التنفيذية : عضاء مجلس اإلدارةاملمنوحة أل �افآت  تقر�ر امل )  ب(

افز املتبع لدى الشركة : •  م�خص سياسة امل�افآت وا�حو

 �� تحقيق القيمة. ولذلك، فإن ســـــــياســـــــة امل�افآت  
ً
 رئيســـــــيا

ً
وا�حوافز ��دف إ�� تحديد الســـــــياســـــــة العامة تدرك الشـــــــركة أن نظام امل�افآت �عد عنصـــــــرا

إلدارة لنظام امل�افآت الذي ســـــــيتم تصـــــــميمھ وتطبيقھ من قبل الشـــــــركة بالشـــــــ�ل الذي يحقق القيمة املتبادلة أو املشـــــــ��كة لإلدارة التنفيذية ومجلس ا

ل املمارســات �� مجال ا�حوكمة الرشــيدة، وال�ي يتم  وللشــركة و�ما يتفق مع مصــا�ح املســاهم�ن. و�عكس هذه الســياســة املعاي�� واملبادئ ا�خاصــة بأفضــ 

 تكييفها بما يتناسب مع الهي�ل والظروف ا�خاصة بالشركة، باإلضافة إ�� املتطلبات الرقابية ذات الصلة.

 للمبادئ التالية:  سياسةكما تم تأسيس  
ً
 امل�افآت ا�خاصة بالشركة وفقا

  . ر�ط امل�افآت بدرجة مستو�ات ا�خاطر املقبولة 

  . استقطاب أفضل املهني�ن �غرض ا�حفاظ عل��م 

 . ضمان املساواة داخل الشركة والتنافسية خارجها 

   .مقارنة مستو�ات األداء بالسوق باستخدام التحليالت الواردة من الشر�ات االستشار�ة املتخصصة �� مجال امل�افآت 

  . ضمان الشفافية �� منح امل�افآت 

عميمها لضـــــــــمان  يتم وضـــــــــع واعتماد االســـــــــ��اتيجية العامة للشـــــــــركة من قبل مجلس اإلدارة وترجم��ا إ�� مؤشـــــــــرات أداء رئيســـــــــية. ومن ثم يتم توثيقها و� 

داء الرئيســـية ورفع التقار�ر�شـــأ��ا إ�� مجلس اإلدارة موائمة األ�شـــطة مع االســـ��اتيجية املطبقة من قبل اإلدارة التنفيذية. كما تتم متا�عة مؤشـــرات األ 

 �ش�ل منتظم.  

 م�خص لألح�ام العامة مل�افآت عضو�ة مجلس اإلدارة:

 بحسب ما هو منصوص عليھ �� قانون الشر�ات ال�و��ي والنظام األسا��ي للشركة. يتم تحديد م�افآت رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة 

   ــاء مجلس اإلدارة من قبل ا�جمعية العامة �� اجتماعها الســــــــنوي، وذلك بناًء ع�� توصــــــــية من �جنة يجب أن تتم املوافقة ع�� م�افآت أعضــــــ

 ال��شيحات وامل�افآت.

  مكن إعفاء عضـــــــــــو مجلس اإلدارة املســـــــــــتقل من ا�حد األع��  للم�افآت املنصـــــــــــوص عل��ا �� هذا  بناًء ع�� موافقة ا�جمعية العامة العادية، ي

 القسم.

   يجوز منح عضـــــــــــــو مجلس اإلدارة م�ـافـأة نظ�� عضـــــــــــــو�تـھ �� �جـان مجلس اإلدارة، و�عتمـد قيمـة امل�ـافـأة ع�� عـدد ال�جـان ال�ي ي�ون عضـــــــــــــو

 ف��ا.
ً
عضـــــاء م�افأة واحدة شـــــاملة عن عضـــــو���م �� ا�جلس وعن مشـــــارك��م �� ال�جان  كما يجوز للمجلس أن يمنح األ  مجلس اإلدارة عضـــــوا

 املنبثقة عنھ .

   لالئحة م�افآت ومخصـــــصـــــات أعضـــــاء مجلس 
ً
كما يجوز منح أعضـــــاء مجلس اإلدارة مقابل عن التأم�ن أو مصـــــروفات الســـــفر واالقامة وفقا

 اإلدارة.

 عضاءه نظ�� أعمال أو مهام تم ت�ليفھ ��ا من قبل ا�جلس.كما يجوز �جلس اإلدارة تخصيص م�افآة خاصة ألي من أ 

   و�� جميع األحوال يل��م مجلس اإلدارة بتقـديم تقر�ر ســـــــــــــنوي �عرض ع�� ا�جمعيـة العـامـة العـاديـة للموافقـة عليـھ، ع�� أن يتضـــــــــــــمن بوجـھ

 �انت طبيع��ا ومسماها.  
ً
 مفصال عن املبالغ و املنافع و املزايا ال�ي حصل عل��ا عضو مجلس اإلدارة أيا

ً
 دقيق بيانا

 

 بم�افآت اإلدارة التنفيذية:م�خص لألح�ام العامة ا�خاصة 

 

االعتبار البيئة ال�ي �عمل ف��ا الشركة والنتائج ال�ي تحققها ودرجة تحمل الشركة للمخاطر.   ��إن نظام امل�افآت ا�خاص باإلدارة التنفيذية يأخذ 

 ويشمل املكونات الرئيسية التالية:
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ايا ألعضاء مجلس اإلدارة   امل�افآت واملز

إجما�� عدد  

 األعضاء

 امل�افآت واملزايا من خالل الشر�ات التا�عة امل�افآت واملزايا من خال ل الشركة األم 

امل�افآت واملزايا  

 الثابتة (د.ك) 

 امل�افآت واملزايا املتغ��ة 

 (د.ك) 

 امل�افآت واملزايا الثابتة  

 (د.ك) 

 امل�افآت واملزايا املتغ��ة 

 (د.ك) 

 تأم�ن ص�� 
م�افأة  

 سنو�ة 
 تأم�ن ص��  م�افأة �جان 

الرواتب الشهر�ة 

(اإلجمالية خالل  

 العام)

م�افأة  

 سنو�ة 
 م�افأة �جان 

 ال يوجد  310,086 180,000 ال يوجد  ال يوجد  90,000 18,000 (خمسة أعضاء)

 

 امل�افآت الثابتة. )1

   �� يتم تحديد امل�افآت الثابتة �� الشــــــــــركة مع األخذ �ع�ن االعتبار مســــــــــتوى املســــــــــؤوليات املســــــــــندة واملســــــــــار امل�ي ا�حدد للعضــــــــــو التنفيذي

 الشركة. 

 ملهــارا��م وكفــاءا��م وخ��ا��م املســـــــــــــتخــدمــة ألداء د  مع أعضـــــــــــــــاء اإلدارة التنفيــذيــة كمقــابــل 
ً
ورهم يتم االتفــاق ع�� امل�ــافــآت الثــابتــة �عــاقــديــا

 الوظيفي.

   تتم مراجعـة امل�ـافـآت الثـابتـة �ـل ثالث ســـــــــــــنوات ع�� األقـل إلعـادة تقييم حزمـة امل�ـافـآت اإلجمـاليـة، وظروف الســـــــــــــوق، واألداء ع�� مســـــــــــــتوى

  .
ً
 األفراد والشركة عموما

 امل�افآت املتغ��ة. )2

 و�دارة ا�خاطر �ش 
ً
 �ل فّعال.ترتبط امل�افآت املتغ��ة �عملية تحقيق األهداف ا�حددة مسبقا

  عضــــو  تم تصــــميم هذا النوع من امل�افآت لتحف�� وم�افأة أعضــــاء اإلدارة التنفيذية. و�تم تخصــــيص امل�افآت املتغ��ة بناًء ع�� األداء الفردي ل

  .
ً
 اإلدارة التنفيذية / املوظف�ن وأداء الشركة عموما

 يتم تقديم امل�افآت املتغ��ة �شـــ�ل نقدي أوع�� شـــ�ل أســـهم �� حال قررت ا  
ً
لشـــركة تب�ي نظام �خيارات األســـهم. و�تم تحديد هذا األمر ســـنو�ا

 من قبل �جنة ال��شيحات وامل�افآت قبل اعتماده من مجلس اإلدارة. 

  ات،  �ســـــتند نظام امل�افآت املتغ��ة �� الشـــــركة ع�� عملية تحديد مؤشـــــرات األداء ا�خاصـــــة باإلدارة التنفيذية. ومن خالل االل��ام ��ذه املؤشـــــر

 قيمة امل�افآت املتغ��ة املستحقة ألعضاء اإلدارة التنفيذية، و�تم توزيع تلك امل�افآت بناًء ع�� األداء الفردي.تحدد  

  .هناك نوعان من املؤشرات: املؤشرات املالية (للشركة واإلدارات) واملؤشرات غ�� املالية ا�خاصة �عمليات وأ�شطة الشركة 

   فّعال هو عنصـــر حاســـم �� امل�افآت املتغ��ة ا�خاصـــة ��ا. ولهذا تم وضـــع األر�اح االقتصـــادية كمؤشـــر ما��  �عت�� الشـــركة إدارة ا�خاطر �شـــ�ل

 .رئي��ي لتحديد املبالغ املستحقة بموجب هذا البند. ويستند هذا املؤشر ع�� مستو�ات ا�خاطر ال�ي تم قبولها وت�لفة رأس املال املستخدم

 ــ��اتيجية العامة للشـــــــركة. وهذا �شـــــــمل املعاي�� املالية وغ�� املالية    يتم تحديد امل�افآت بناًء ع�� تحقيق  لالســـــ
ً
مؤشـــــــرات األداء الرئيســـــــية وفقا

 ومؤشرات ا�خاطر الرئيسية ع�� مستوى الشركة.

ــر   من الشـــــــــركة بأع�� معاي�� الشـــــــــفافية وفقا ملا نصـــــــــت عليھ املمارســـــــــات الرائدة وقواعد حوكمة الشـــــــــر�ات، فقد ال��مت الشـــــــ
ّ
كة بإعداد تقر�ر  وال��اما

ع ع��  مفصـــــل عن �افة امل�افآت املمنوحة ألعضـــــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،  كما أن الشـــــركة تضـــــمن ل�افة الســـــادة املســـــاهم�ن ا�حق باالطال 

تحديث بيانات هذا ال�ـجل  �ـجل امل�افآت املعد من قبل الشـركة وذلك خالل سـاعات العمل املعتادة لدى الشـركة دون أي مقابل أو رسـم . كما تل��م ب 

 �ش�ل دوري �عكس حقيقة أوضاع األطراف ذات العالقة.

 إ�� أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 2022إبر�ل  30وفيما ي�� بيان بامل�افآت املق��ح توزيعها عن العام املنت�ي ��   •
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 الرئيس التنفيذي واملدير إجما�� امل�افآت واملزايا املمنوحة �خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع�� م�افآت، يضاف إل��م 

 املا�� أو من يقوم مقامهما
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املناصب  

 التنفيذية 

 امل�افآت واملزايا من خالل الشر�ات التا�عة امل�افآت واملزايا من خال ل الشركة األم 

 امل�افآت واملزايا الثابتة (د.ك) 
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 // // // // // // // 345,000 // // // // 7,750 286,200 خمســــــة
 

 

 ال يوجد أية انحرافات جوهر�ة عن سياسة امل�افآت املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  •
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  القاعدة الرا�عة

  ضمان نزاهة التقار�ر املالية
 

 من قبل مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية بضمان نزاهة التقار�ر املالية   ات الكتابية (أ) التعهد

و �شـــ�ل    ، املعدة ع��اوالتقاير ذات الصـــلة بنشـــاط الشـــركة  حرص إدارة شـــركة ( بو�يان ب )  ع�� ضـــمان ســـالمة و نزاهة التقار�ر املالية الدور�ة ت 

لية ســـــــنوي يتعهد مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية بأن التقار�ر املالية يتم عرضـــــــها بصـــــــورة ســـــــليمة وعادلة  وأ��ا �ســـــــتعرض �افة ا�جوانب املا

 للمعاي�� ا�حاسبية الدولية املعتمدة .  
ً
 للشركة و���ا معدة وفقا

 

 : نبذة عن تطبيق متطلبات �شكيل �جنة التدقيق(ب) 

 ع�� أن تكون مــدة ال�جنــة   التــدقيقوانتخــاب مجلس إدارة جــديــد تم �شــــــــــــكيــل �جنــة    2020/ 7/ 15�عــد إ�عقــاد ا�جمعيــة العــامــة العــاديــة بتــار�خ  

 ال�جنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم :   سنوات ) الرتباطها بمدة ا�جلس ، و تتكون   3( 

 عبدالعز�ز املر��� السيد / خالد  .1

 لعز�ز البابط�ن  السيد /سعود عبدا .2

   ع�� الغانم السيد / خالد .3

 رئيس ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو مستقل 

 عضو مستقل 

غ�� تنفيذي عضو   

 

 :  �عارض ب�ن توصيات �جنة التدقيق وقرارات مجلس اإلدارةعدم وجود  /وجود  مدى(ج) 

 .  30/4/2022خالل السنة املالية املن��ية ��  اإلدارةتوصيات �جنة التدقيق وقرارات مجلس �عارض ب�ن  حاالت لم يرد اي

 

اقب ا�حسابات ا�خار�� التأكيد ع�� )  د(   :إستقاللية وحياد مر

 تكفــل إســـــــــــــتقالليــة وحيــاد مراقــب ا�حســـــــــــــــابــات ا�خــار�� عن الشـــــــــــــركــة ومجلس إدار��ــا ، ال�ي  عــاي��  ع�� املو�صـــــــــــــورة ســـــــــــــنو�ــة  ال�جنــة تطلع  

للعمل ��ا عند التوصـــــــــــية  �جلس  ال�جنة    �اعتمد��ال�ي ســـــــــــبق و �� املعاي��  و   ،  قواعد ا�حوكمة قواعد اإلدراج  و كما هو منصـــــــــــوص عليھ ��

ضــافة ا�� حســاب املدة الالزمة لتغي�� مراقب  ، باإل ع�� هذه التوصــية  ا�جمعية العمومية   ا�حســابات  ومن ثم موافقة    مراقب  اإلدارة بتعي�ن

  . ا�حسابات وفق قانون الهيئة 

ــي��ا �جلس اإلدارة  عليھ و   ــيد/    تعي�نبرفعت ال�جنة توصـ ــي�يالسـ ــاباتكمراقب ا�  EYند يو�غآإر�ســـت  من مكتب   وليد العصـ ــنة   حسـ عن السـ

املنصـــــــوص   زاميمع اإلل��ام بف��ة التغي�� اإلل  ملقيدين �� �ـــــــجل هيئة أســـــــواق املالاقب�ن ار املضـــــــمن    عتبارهإب    30/4/2022املالية املن��ية �� 

 عل��ا �� قواعد الهيئة .
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 القاعدة ا�خامسة  

 وضع نظم سليمة إلدارة ا�خاطر والرقابة الداخلية  
 

 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات �شكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة إلدارة ا�خاطر(أ) 

نواعها  أ�عمل ع�� حماية الشــــــــــــركة من ا�خاطر ا�حتملة بمختلف  وال�ي    الرقابة الداخلية  وجود إداراتؤمن شــــــــــــركة ( بو�يان ب ) بأهمية  ت

 وذلك من خالل وضع أنظمة الرقابة الداخلية املتناسبة مع �شاط الشركة وطبيعة عملها .
 

 

 
 

افقة هيئة أسواق املال بتار�خ    تم إسناد مهام إدارة ا�خاطر  ولذا    قامت �جنة  حيث    23/6/2016ملكتب خار�� وذلك �عد ا�حصول ع�� مو

انــت ثورنتون  شــــــــــــركــة /  رفع توصــــــــــــيــة �جلس اإلدارة بتعي�ن  ب  ا�خــاطر    ،   ألداء مهــام  ا�خــاطر   واالقتصــــــــــــــاديــة  اإلدار�ــةلالســــــــــــتشــــــــــــــارات جر

 

 

 ا�خاطرنبذة عن تطبيق متطلبات �شكيل �جنة إدارة (ب) 

مــــدة ال�جنــــة    التــــدقيقوانتخــــاب مجلس إدارة جــــديــــد تم �شــــــــــــكيــــل �جنــــة    2020/ 7/ 15�عــــد إ�عقــــاد ا�جمعيــــة العــــامــــة العــــاديــــة بتــــار�خ    ع�� أن تكون 

 ال�جنة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم :  سنوات ) الرتباطها بمدة ا�جلس ، و تتكون   3( 

 السيد / خالد ع�� الغانم   .1

 السيد /سعود عبدالعز�ز البابط�ن   .2

 السيد / خالد عبدالعز�ز املر���   .3

 رئيس ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو غ�� تنفيذي 

 عضو مستقل 

 عضو مستقل  

  
 :) التأكد من مدى كفاة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ج( 

يتوفر لدى الشـــــركة انظمة ضـــــبط ورقابة داخلية �غطي جميع أ�شـــــطة الشـــــركة وال�ي من شـــــأ��ا ا�حفاظ ع�� ســـــالمة الشـــــركة املالية ودقة 

 بيانا��ا وكفاءة عمليا��ا من مختلف ا�جوانب.

للقيام بتقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية �� برفع توصــــــــــــي��ا �جلس اإلدارة بتعي�ن مكتب  تدقيق مســــــــــــتقل    حيث قامت �جنة التدقيق

 لتقديمھ لهيئة أسواق املال .  ICR )رقابة الداخلية ( لالتقر�ر السنوي ل إعداد الشركة و 

 

 :  للتدقيق الداخ�� بيان مختصر عن تطبيق متطلبات �شكيل إدارة/ مكتب/وحدة مستقلة (د)  

افقة هيئة أسـواق املال بتار�خ   الداخ��   التدقيقوحدة  تم إسـناد مهام  حيث قامت  23/6/2016ملكتب خار�� وذلك �عد ا�حصـول ع�� مو

انت ثورنتون لالســـــتشـــــارات  /    شـــــركة�جنة التدقيق برفع توصـــــية �جلس اإلدارة بتعي�ن   ألداء مهام  وحدة  واالقتصـــــادية    اإلدار�ةشـــــركة جر

 .  اإلدارات التشغيلية �� الشركةل التدقيق واصدار تقار�ر التدقيق الداخ�� عن عم
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 لقاعدة السادسة ا
 �عز�ز السلوك امل�ي والقيم األخالقية  

 

 موجز عن ميثاق العمل الذي �شتمل ع�� معاي�� ومحددات السلوك امل�ي والقيم األخالقية(أ) 

قواعـد الســــــــــــلوك امل�ي واالخال�� بـإعتبـاره أهم  أهميـة اإلمتثـال ل، بـدار��ـا التنفيـذيـة وجميع موظف��ـاتؤمن شــــــــــــركـة ( بو�يـان ب ) ممثلـة بمجلس إدار��ـا و إ

إتبـاع هـذا امليثـاق كمـا هو محـدد �� القـانون ولوائح ا�جهـات الرقـابية  �ن �� الشــــــــــــركـة  و�حرص ا�جميع ع��  عوامـل النجـاح وثقـة املســــــــــــاهم�ن واملســــــــــــتثمر 

وظفي الشــــركة التقيد بأع�� املعاي�� األخالقية واملهنية �� العمل �غض النظر  و�جب ع�� �افة موفق ميثاق العمل املعمول بھ لدى الشــــركة   والتنظيمية  

 .  عن امل�ان والظروف

� الســــلوك  وانطالقا من هذا اإليمان قام مجلس اإلدارة  باعتماد ســــياســــة تختص بتحديد معاي�� الســــلوك امل�ي واألخال�� �� الشــــركة مشــــتملة ع�� معاي�

مالحظة بالغ عند  لإل سـياسـة اإلبالغ واعتمدت أيضـا  امل�ي واألخال��، وكذلك مسـؤوليات �ل من الشـركة، ومجلس اإلدارة  واإلدارة  التنفيذية واملوظف�ن.  

العالقة مع الشـــــــر�اء    لتنظيمســـــــياســـــــة أخرى غاية �� األهمية  واعتمدت  ع�� ا�جميع دون اســـــــتثناء.  مســـــــئولي��ا  تقع  وال�ي أمر غ�� �ـــــــحيح أو غ�� آمن أي  

 .التجار��ن ونزاهة البيانات املالية وأيضا أمن املعلومات وال�حة والسالمة البيئية

 

 ليات �شأن ا�حد من حاالت �عارض املصا�حموجز عن السياسات واآل (ب) 

بالقواعد املتعلقة �عدم �عارض املصــا�ح الواردة �� قانون االل��ام   ع�� ممثلة بمجلس إدار��ا و إدار��ا التنفيذية   شــركة ( بو�يان ب )  تحرص   

  .  وفق السياسات املعمول ��ا لدى الشركة ��دف تقليل هذه ا�حاالت والتعامل معهاالشر�ات وقانون هيئة أسواق املال 

اإلجراءات املناســبة الكتشــاف حاالت اعتمد مجلس إدارة الشــركة ســياســة خاصــة بتعارض املصــا�ح ��دف هذه الســياســة إ�� ضــمان تطبيق  

ــا�ح القائمة  ــا�ح ا�جوهر�ة والتعامل معها �شـــــــــ�ل فعال، والتأكد من أن مجلس اإلدارة  يقوم بالتعامل مع حاالت �عارض املصـــــــ �عارض املصـــــــ

يتجزأ من ال��ام الشـــــركة    وا�حتملة واملتوقعة وأن �افة القرارات يتم اتخاذها بما يحقق مصـــــا�ح الشـــــركة و�عد هذه الســـــياســـــة بمثابة جزء ال 

ال�امل بالن�اهة والعدالة �� التعامل مع أ�ـــحاب املصـــا�ح، و�ينت الســـياســـة أســـس التعامل و�دارة حاالت �عارض املصـــا�ح، ومفهوم �عارض 

�دارة االل��ام  املصـــا�ح، واألطراف ال�ي تتعارض مصـــا�حها مع مصـــ�حة الشـــركة، وكذلك أيضـــا دور �ل من مجلس اإلدارة  واإلدارة  التنفيذية و 

ــياســـــــــة إجراءات التعامل مع حاالت  ــا�ح، وكذلك اســـــــــتعرضـــــــــت الســـــــ والتدقيق الداخ�� وا�جمعية العامة للشـــــــــركة فيما يخص �عارض املصـــــــ

 �عارض املصا�ح وآلية اإلفصاح.

 املصا�ح وتتناول ما ي��: �عارضتحدد هذه السياسة إدارة 

 .بمصا�ح الشركة تضر �ي تنطوي ع�� مخاطر مادية املصا�ح ال �عارض• تحديد الظروف ال�ي قد تؤدي إ�� 

 • إ�شاء اآلليات واألنظمة املناسبة لتال�� تلك الن�اعات. 

 • صيانة األنظمة املصممة ملنع الضرر الفع�� ملصا�ح الشركة من خالل أي تضارب محدد.

 .هذه السياسة �� مكمل الل��ام الشركة العام للعمل بن�اهة و�نصاف 
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 القاعدة السا�عة

 ناسب  �� الوقت املاإلفصاح والشفافية �ش�ل دقيق و
 

 موجز عن تطبيق آليات العرض واإلفصاح الدقيق والشفاف ال�ي تحدد جوانب ومجاالت وخصائص اإلفصاح(أ) 

ب)      شركةتمتلك   والشفافية(بو�يان  اإلفصاح  تلزم  سياسة  و   وال�ي  دقيق  إفصاح  بتقديم  جميع  و الشركة  عن  املناسب  الوقت   �� ومتوازن  اق�� 

 :التا�� الغرض من هذه السياسة هو تمك�ن الشركة من، حيث أن  املعلومات ا�جوهر�ة حول الشركة وتوف�� وصول عادل ومتساو لهذه املعلومات 

افق مع •  .األخرى املعمول ��ا ةومتطلبات اإلفصاح التنظيمي أسواق املال هيئة  التو

ابط الرقابة الداخلية ال�ي  • مساعدة أ�حاب املص�حة �� اإلفصاح �� تحديد طبيعة ومدى اإلفصاحات ال�ي يتع�ن ع�� الشركة القيام ��ا وضو

 .سيتم اعتمادها ع�� عملية اإلفصاح 

اقبة عملية   ن املعلومات املالية وغ�� املالية للمساهم�ن والعمالء.العل�ي ع  اإلفصاح • إدارة ومر

 متطلبات هذه السياسة.و واملوظفون �� الشركة االمتثال �حتو�ات  التنفيذية مجلس اإلدارة واإلدارة حيث أنھ من الواجب ع��  

  وأ�شـــــط��ا   بأوضـــــاعها  تتعلق ال�ي  ا�جوهر�ة  املعلومات عن جميع  �� الوقت الدقيق واملناســـــب  و  و�شـــــ�ل مســـــتمر   اإلفصـــــاح وتحرص الشـــــركة ع�� كما  

   ،  املسـاهم�ن  وحقوق   الشـركة  سـعر سـهم ع��  أثر   لها  قد يكون  وال�ي
ً
   م��ا  االن��اء فور  والسـنو�ة  الفصـلية املالية البيانات جميعإفصـاحها عن  عن فضـال

 ع�� 
ً
ــا ــاهم�ن طمأنة  ودون إبطاء حرصــــ ــتثمر�ن ع��   املســــ ــاع الشــــــركة  أ واملســــ ــاحا��ا ان تكون متســــــقة مع املعاي��     .وضــــ كما تحرص الشــــــركة �� �ل إفصــــ

 املطبقة من قبل هيئة أسواق املال ��ذا الشان . 

 نبذة عن تطبيق متطلبات �جل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية(ب) 

افر لدى الشركة �جل خاص يتضمن عمليات اإلفصاح ا�خاصة بم يات أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية  وقائمة باإل�خاص املطلع�ن  لكيتو

و�تم تحديثھ �شـــــــــ�ل دوري و�� الوقت املناســـــــــب، كما تخضـــــــــع اإلفصـــــــــاحات إ��  ر�ات وقواعد اإلفصـــــــــاح والشـــــــــفافية،  وذلك وفق قواعد حوكمة الشـــــــــ

 اح ا�جديدة أو املتطلبات الرقابية أو املعاي�� الدولية ذات الصلة.  املراجعة والتحديث بانتظام من قبل إدارة الشركة �� ضوء متطلبات اإلفص

 بيان مختصر عن تطبيق متطلبات �شكيل وحدة تنظيم شؤون املستثمر�ن(ج ) 

الشــــــركة �شــــــاء وحدة شــــــؤون املســــــتثمر�ن لتعمل كحلقة وصــــــل ب�ن  إب  2016/ 5/ 11قامت شــــــركة ( بو�يان ب ) و�قرار من مجلس اإلدارة الصــــــادر بتار�خ 

املـــــــعـــــــ بـــــــ�ـــــــافـــــــة  وتـــــــزو�ـــــــدهـــــــم  وا�ـــــــحـــــــتـــــــمـــــــلـــــــ�ـــــــن  ا�ـــــــحـــــــالـــــــيـــــــ�ـــــــن  واملســــــــــــــــــتـــــــثـــــــمـــــــر�ـــــــ�ـــــــن  دور�ـــــــةلـــــــواملســــــــــــــــــاهـــــــمـــــــ�ـــــــن  و�صــــــــــــــــــورة  الـــــــالزمـــــــة  والـــــــتـــــــقـــــــار�ـــــــر   ،    ومـــــــات 

�ســــــتقبل  و كما  حيث تقوم الوحدة بارســــــال دعوات مؤتمر ا�حلل�ن والتقار�ر ا�خاصــــــة بھ ع�� اســــــاس ر�ع ســــــنوي ل�افة ا�حلل�ن و املســــــتثمر�ن املهتم�ن  

 IR@boubyan.com :   ال��يد اإللك��و�ي ا�خاص بالوحدة ع��وذلك من خالل التواصل املباشر  ، استفسارات وأسئلة املساهم�ن هذه الوحدة جميع

 اإلفصاحنبذة عن كيفية تطو�ر البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات، واالعتماد عل��ا �ش�ل كب�� �� عمليات )  د( 

 �� االفصــــــــــاح عن امل ليتضــــــــــمن تحديث املوقع اإللك��و�ي  تحرص شــــــــــركة ( بو�يان ب ) ع��  
ً
علومات  �افة البيانات واملعلومات ال�ي ترتبط ارتباطا وثيقا

ــافة �افة الب ــتثمر�ن و�ضـ ــاهم�ن واملسـ ــاهم�ن  و ، يانات الالزمة وفق قواعد ا�حوكمةال�ي ��م املسـ ــاعد املسـ ــتثمر�ن ا�حتمل�ن ع�� ال�ي �سـ ا�حالي�ن واملسـ

 ممارسة حقوقهم وتقييم أداء الشركة.
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 القاعدة الثامنة  

 إح��ام حقوق املساهم�ن  
 

 موجز عن تطبيق متطلبات تحديد وحماية ا�حقوق العامة للمساهم�ن، وذلك لضمان العدالة واملساواة ب�ن �افة املساهم�ن(أ) 

ــة   مســـاهم��احقوق   شـــركة ( بو�يان ب ) من خالل أ�شـــط��ا اإلســـتثمار�ة و توزيعات األباح الســـنو�ة إ�� حماية   تحرص واتاحة الفرصـــة ملمارسـ

 .ولوائحها التنفيذية للشركة وقانون الشر�ات و قانون  هيئة أسواق املال حقوقهم املنصوص عل��ا  �� عقد التأسيس والنظام األسا��ي 

 اعتماد سياسة خاصة �حماية حقوق املساهم�ن.بولتحقيق أع�� درجة من حماية واح��ام حقوق املساهم�ن قامت الشركة 

 

 موجز عن إ�شاء �جل خاص يحفظ لدى و�الة املقاصة، وذلك ضمن متطلبات املتا�عة املستمرة للبيانات ا�خاصة باملساهم�ن) ب( 

افر   و�تم   يتضــــــمن �افة بيانا��م    ،الشــــــركة الكو�تية للمقاصــــــةلدى    يتم حفظھشــــــركة  ال�ــــــجل خاص بمســــــاه�ي  ( بو�يان ب ) لدى شــــــركة  يتو

   –�شــــــــ�ل ســــــــنوي   –جهات الرقابية  شــــــــركة ع��  اإلفصــــــــاح ل�ال. كما تحرص     هذه البياناتالتأشــــــــ�� �� �ــــــــجل املســــــــاهم�ن بأي �غي�� يطرأ ع��  

 % و أك�� من رأس مال الشركة . 5�سبة ممن يملكون عن كبار مساهم��ا 

 وفقا ألق��ى درجات ا�حماية والسر�ة. املساهم�نالتعامل مع البيانات الواردة �� �جالت  كما يتم

 

 نبذة عن كيفية ��جيع املساهم�ن ع�� املشاركة والتصو�ت �� االجتماعات ا�خاصة بجمعيات الشركة) ج( 

والعمل ع�� تضم�ن جدول االعمال     دون أي تمي��      وجيھ الدعوة ال�عقاد ا�جمعية العامة ل�افة املساهم�ن تع��  تحرص شركة ( بو�يان ب )   .1

ا�حوكمة   وقواعد  الشر�ات  قانون   �� عل��ا  املنصوص  البيانات  ال�حف   ،�افة   �� األعمال  وجدول  الدعوة  �شر   ثم  من   �� و  اليومية  و 

 . بوقٍت �اف و التصو�ت ع�� قرارات ا�جمعية العامة  اساهم�ن العلم ��مما يمكن امل  بورصة الكو�ت

بصــــــــفة �ــــــــخصــــــــية أو باإلنابة مع إعطاء نفس ا�حقوق والواجبات  تتيح الشــــــــركة الفرصــــــــة ل�افة املســــــــاهم�ن ان يمارســــــــوا حق التصــــــــو�ت   .2

ــالـة أو بـاإلنـابـة   و�ـذات املعـاملـة من قبـل الشــــــــــــركـة ، كمـا تتيح    دون وضــــــــــــع ايـة عوائق تؤدي ا�� حظر التصــــــــــــو�ـتللمســــــــــــاهم�ن ســــــــــــواء بـاألصــــــــــ

 ن األسهم حق التصو�ت ع�� أي �غي��ات تتعلق بحقوق املساهم�ن.للمساهم�ن املالك�ن لذات النوع م

 . إضافة بنود ع�� جدول أعمال اجتماعـات ا�جمعيـــة العامة من رأس مال الشركة من %5كــن املساهم�ن الذين يملكون �سبة تم .3

عقد التأســـيس والنظام األســـا�ـــ�ي و�� إطار فيما يخص التصـــو�ت الختيار أعضـــاء مجلس اإلدارة، فإنھ يتم وفق اآلليات املنصـــوص عل��ا ��  .4

ماهو منصــــــــــــوص عليـھ �� قانون الشــــــــــــر�ات والالئحـة التنفيـذية مع إجازة إتبـاع نظـام التصــــــــــــو�ت ال��اك�ي، كمـا يتم توف�� نبـذة �عر�فيـة عن  

 املر�ح�ن لعضو�ة مجلس اإلدارة والصفة الت��ي يرغب �� ال���ح ع�� أساسها قبل  إجراء التصو�ت.

�افة فئات املســـاهم�ن فرصـــة مســـاءلة ا�جلس وعدم فرض أي رســـوم مقابل حضـــور اجتماعات ا�جلس او منح م��ة تفضـــيلية   كما يتم منح .5

 ألي فئة مقابل فئة أخرى من املساهم�ن.

��   رةمن خالل انتخابات أعضـــــاء مجلس اإلدا  اإلدارةمجلس    �� �� حال �عذر ا�حصـــــول ع�� ا�حد األد�ى املطلوب لعدد األعضـــــاء املســـــتقل�ن   .6

غ�� املســـتقل�ن الذين حصـــلوا ع�� أقل األصـــوات بأعضـــاء األعضـــاء  العامة، فإنھ يتم اســـتيفاء العدد املطلوب من خالل اســـتبدال  ا�جمعية  

،  مستقل�ن من خالل عملية انتخاب منفصلة من ب�ن املر�ح�ن غ�� الفائز�ن من هذه الفئة، ع�� أن تتم عملية االستبدال �� ذات االجتماع 

، فإنھ يجوز للمســـاهم�ن الذين لهم ممثل�ن �� مجلس اإلدارة االشـــ��اك مع املســـاهم�ن اآلخر�ن    اإلدارةأعضـــاء مجلس  و�� حالة ما تم �عي�ن  

 .اإلدارةاملستقل�ن �� حدود ما زاد عن النسبة املستخدمة �� �عي�ن ممثليھ �� مجلس  أعضاء مجلس اإلدارة�� انتخاب با�� 
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 القاعدة التاسعة   

 إدراك دور أ�حاب املصا�ح  
 

 نبذة عن النظم والسياسات ال�ي تكفل ا�حماية واالع��اف بحقوق أ�حاب املصا�ح(أ) 

افق وطبيعة عمل الشـــــــركة وحجم العقود ف��ا لضـــــــمان ا تحرص شـــــــركة ( بو�يان ب )  لتعامل مع أ�ـــــــحاب املصـــــــا�ح بمبدأ  ع�� اتباع ن�ج يتو

  وفر حماية �حقوق أ�ـــــحاب املصـــــا�حتطبيق القوان�ن والتشـــــريعات واألنظمة والعقود ال�ي توذلك من خالل  ة،  الشـــــفافية والعدل واملســـــاوا

ســـياســـة �شـــتمل ع�� القواعد واإلجراءات ال�ي تكفل ا�حماية واالع��اف بحقوق أ�ـــحاب املصـــا�ح و وتتيح حصـــولهم ع��   اعتمادوعن طر�ق  

ــا�ح ع�� أية ، و ق ما ورد �� قواعد حوكمة الشــــر�ات�عو�ضــــات �� حال ان��اك اي من حقوقهم وف التأكد من أال يحصــــل أي من أ�ــــحاب املصــ

 ود والصفقات ال�ي تدخل �� أ�شطة الشركة االعتيادية.م��ة تنافسية من خالل �عاملھ �� العق

 

 

 نبذة عن كيفية ��جيع أ�حاب املصا�ح ع�� املشاركة �� متا�عة أ�شطة الشركة ا�ختلفة(ب) 

وذلك وفق األنظمة والســـياســـات    هم وح��م ع�� املشـــاركة �� أ�شـــطة الشـــركةا�حفاظ ع�� عالقات جيدة معتحرص شـــركة ( بو�يان ب )  ع�� 

توف�� اآلليات و الطرق ال�ي تكفل االسـتفادة القصـوى من إسـهامات أ�ـحاب املصـا�ح وح��م املشـاركة �� وعن طر�ق  املعمول ��ا لدى الشـركة  

 متا�عة �شاطها، و�ما يتفق مع تحقيق مصا�حها ع�� الوجھ األكمل.
املصــــا�ح بإبالغ مجلس اإلدارة  عن أي ممارســــات غ�� ســــليمة يتعرضــــون إل��ا من قبل وضــــع اآلليات املناســــبة لتســــهيل قيام أ�ــــحاب  وكذلك  

 الشركة.

 

 

 القاعدة العاشرة  
 �عز�ز وتحس�ن األداء  

 

 

 

 

 

 

ــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع�� برامج ودورات  (أ)  تدر�بية  موجز عن تطبيق متطلبات وضــــع اآلليات ال�ي تتيح حصــــول �ل من أعضــ

 �ش�ل مستمر

و املتعلقة باملوضـــــــــــوعات ذات    واإلدارة التنفيذيةاســـــــــــبة ل�ل من أعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة  من  يةبرامج تدر�ب  و اعتمادتقوم الشـــــــــــركة بمراجعة  

 آخر املستجدات ��ذا الشان . فق  الصلة بطبيعة أ�شطة ومجال عمل الشركة و 

�عز�ز التنظيم اإلداري السليم من  تحت عنوان حوكمة الشر�ات وال�ي هدفت إ��  وقد تم خالل العام عمل دورة داخلية ألعضاء ا�جلس  

أو   افز وامل�افآت مرتبط بتقييم األداء سواء للمدراء  �� اإلختصاصات، ووضع نظام ل�حو خالل توزيع الصالحيات واملسئوليات، والفصل 

وتحقيق توازن �� مصا�ح �افة األطراف ذوي العالقة بالشركة، وكذلك تفعيل نظام مت�امل للرقابة واملسائلة إلكتشاف    العامل�ن بالشركة، 

 عن االل��ام بقواعد  
ً
افات والتجاوزات، والتأكيد ع�� أن اإلفصاح والشفافية عنصر أسا��ي �� حماية حقوق أ�حاب املصا�ح، فضال االنحر

ك يحرص مجلس اإلدارة ع�� حضور اإلدارة التنفيذية جميع الدورات والورش التدر�بية والتوعو�ة ال�ي �عقدها  وكذل  السلوك امل�ي الرشيد .

 هيئة أسواق املال وغ��ها من ا�جهات التشريعية والرقابية داخل الكو�ت.   
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 اإلدارة واإلدارة التنفيذية.نبذة عن كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة ك�ل، وأداء �ل عضو من أعضاء مجلس (ب)  

افق مناســـبة موضـــوعية أداء مؤشـــراتبتطبيق   الشـــركة  قامت   اإلدارة بمجلس  ا�خاصـــة واملســـؤوليات واملهام الشـــركة اســـ��اتيجية مع  تتو

 من خالل قيــــام �جنــــة امل�ــــافــــات وال��شــــــــــــيحــــات بمراجعــــة تقر�ر تقييم األداء الســــــــــــنوي   )   KPIs(  و اإلدارة التنفيــــذيــــة    لــــھ التــــا�عــــة وال�جــــان

ستخدمبحيث 
ُ
ستمر التطو�ر خطط وضع  ��  التقييم نتائج �

ُ
 .تحديدها يتم ال�ي الضعف نقاط ملعا�جة والتدر�ب امل

 

 

الشــــركة، وذلك من خالل تحقيق األهداف   العامل�ن ��  لدى (Value Creation) املؤســــســــية بخلق القيم نبذة عن جهود مجلس اإلدارة(ج) 

 االس��اتيجية وتحس�ن معدالت األداء.

التأكيد �شــــــــ�ل مســــــــتمر ع�� أهمية خلق قيم مؤســــــــســــــــية لدى جميع بممثلة بمجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية  تحرص شــــــــركة ( بو�يان ب ) 

ا�جهات    ل ع�� تحقيق األهداف االســـــ��اتيجية للشـــــركة و تحســـــ�ن معدالت األداء و اإلل��ام بقوان�نالعامل�ن بالشـــــركة وذلك من خالل العم

 .و قواعد ا�حوكمة  الرقابية 

 لذلك تصــــدر  الشــــركة عدة تقار�ر دور�ة  ( التقر�ر الســــنوي  و  
ً
وغ��ها من   ) الســــنوي  تقر�ر �جنة التدقيق    –تقر�ر ا�حوكمة الســــنوي    -إمتثاال

 املصـــا�ح أ�ـــحابواملســـاهم�ن و   التنفيذية واإلدارة  اإلدارة مجلس أعضـــاء �غرض معاونة شـــمولية بصـــورة املعلوماتتتضـــمن  التقار�ر ال�ي  

 .وسليم م����  �ش�ل  القرارات اتخاذ ع�� 

 

   لقاعدة ا�حادية عشرا

   املسؤولية اإلجتماعية 

 موجز عن وضع سياسة تكفل تحقيق التوازن ب�ن �ل من أهداف الشركة وأهداف ا�جتمع (أ) 

ا�جتمع الذي تمارس مســــــــاهم��ا و  �خلق التوزان ب�ن أهداف الشــــــــركة  و اهداف    اإلجتماعية املســــــــؤولية  بأهميةتؤمن شــــــــركة ( بو�يان ب)  

 .وفق األنظمة والسياسات املعمول ��ا لدى الشركة  اإلل��ام املستمر  بالوفاء باملتطلبات الرقابية �شاطها فيھ وذلك من خالل 

توجيھ الشـــــــــركة �� إدارة إطار املســـــــــؤولية االجتماعية للشـــــــــر�ات مع تزو�د ا�جتمع ، من خالل   الغرض م��احيث تملك الشـــــــــركة ســـــــــياســـــــــة  

 االجتماعية.الفوائد و طو�لة األجل استثمارات الشركة والشر�ات التا�عة ، بالدعم املطلوب لتحقيق األعمال التجار�ة 

 د الشركة املبذولة �� مجال العمل االجتما�� نبذة عن ال��امج واآلليات املستخدمة وال�ي �ساعد ع�� إبراز جهو (ب) 

افق مع طبيعــة وحجم عمــل الشــــــــــــركــة   تتبع (بو�يــان ب)  ��ــــــــــــجيع � موظف��ــا من خالل  � حيــث تحرص الشــــــــــــركــة ع�� اإلســــــــــــتثمــار   ن�ج يتو

 . إستقطاب العمالة الوطنية والس�� لتدر�ب املوظف�ن �ش�ل دوري 
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 أهداف ال�جنة 

    و نزاهة التقار�ر املالية  ةضـــــــــمان ســـــــــالمداء دوره �� أل اإلدارة  مجلس  عاونة �� م���دف هذه ال�جنة إ�� ترســـــــــيخ ثقافة اإلل��ام داخل الشـــــــــركة  و 

 لقواعد ا�حوكمة التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية املطبقة �� الشركةو 
ً
 .تطبيقا

 

 �شكيل ال�جنة

�� بموجب قرار مجلس اإلدارة    ال�جنةوانتخاب مجلس إدارة جديد تم إعادة �شكيل    15/7/2020�عد إ�عقاد ا�جمعية العامة العادية بتار�خ   

افق مع متطلبـات التشــــــــــــكيـل املنصــــــــــــوص عل��ـا �� قواعـد ا�حوكمـة ، حيـث تتـألف ال�جنـة من  و   15/7/2020إجتمـاعـھ املنعقـد بتـار�خ  بمـا يتو

 ع�� النحو اآل�ي : ت ا�حاسبية واملالية ، وجميعهم من ذوي ا�خ��ة �� ا�جاال عضو��ن مستقل�ن وعضو غ�� تنفيذي 

 

 أعضاء ال�جنة  

 عبدالعز�ز املر���  السيد / خالد 

 السيد /سعود عبدالعز�ز البابط�ن  

 ع�� الغانم السيد / خالد 

 رئيس ال�جنة

 عضو ال�جنة

 عضو ال�جنة

 

 عضو مستقل 

 عضو مستقل 

 عضو غ�� تنفيذي 

  

 عدد إجتماعات ال�جنة 

 ع�� النحو اآل�ي : ، وذلك   30/4/2022املن��ية ��  املالية ) إجتماعات خالل السنة 5عدد (  ال�جنة عقدت 

  2021 مايو  17 عقد بتار�خ  اإلجتماع االول 

 2021 أغسطس 22 عقد بتار�خ  اإلجتماع الثا�ي     % 80.02بلغت بنسبة حضور 

 2021 نوفم��  29 عقد بتار�خ  اإلجتماع الثالث

 2022 ف��اير  21 عقد بتار�خ  اإلجتماع الرا�ع

  2022 إبر�ل 24 عقد بتار�خ   اإلجتماع ا�خامس 
 

 إنجازات وتوصيات ال�جنة 
 .قبل عرض توصي��ا ع�� مجلس اإلدارة إلعتمادها    قامت ال�جنة بمراجعة �افة البيانات املالية الدور�ة .1 البيانات املالية �شأن 

 ر�ر املالية ليتم تضمي��ا �� التقر�ر السنوي .االتعهد بن�اهة وسالمة التق بتجديدقامت ال�جنة  .2

اقابة الداخلية لللشركة عن السنة املالية املن��ية ��   .3 الرقابة الداخلية �شان  وأوصت    30.4.2021قامت ال�جنة باالطالع ع�� تقر�ر نظم الر

 اإلدارة التنفيذية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصو�ب املالحظات الواردة �� التقر�ر.

ضـــــرورة  ) للشـــــر�ات التا�عة وأوصـــــت ال�جنة بICRقامت ال�جنة باالطالع ع�� تقار�ر مراجعة نظم الرقابة الداخلية ( .4

 تصو�ب املالحظات الوارةد ��ا لدى الشر�ات التا�عة.

مراجعــة نظم إعــداد تقر�ر  بــتــدقيق مســــــــــــتقــل للقيــام  �عي�ن مكتــب  إعــادة  دارة بــال�جنــة بــالتوصــــــــــــيــة �جلس اإل قــامــت   .5

 .   ICR )( السنوي الرقابة الداخلية 

وضع خطة ملعا�جة �افة  بال�جنة  أوصت    و ، اإلدارات التشغيلية  ع��الداخ��    مراجعة تقار�ر التدقيقبال�جنة    قامت   .6 التدقيق الداخ�� �شان 

 املالحظات الواردة �� هذه التقار�ر .  

  لالســـــتشـــــارات اإلقتصـــــادية واالدار�ة  جرانت ثورنتون    شـــــركة�عي�ن  إعادة  قامت ال�جنة بالتوصـــــية �جلس اإلدارة ب .7

 .و ا�خاطر   التدقيق الداخ�� وحدة  ألداء مهام  

 وتم اعتمادها. 30.4.2022السنة املالية املن��ية ��  قامت ال�جنة باالطالع ع�� خطة التدقيق الداخ�� عن  .8
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 التدقيق ا�خار�� �شان 

 

 

رغبة الشركة  �شأن 

باالندماج مع شركة  

ا�جموعة التعليمية  

   القابضة

 

اقب   من مكتب إر�ســت و�و�غ  وليد العصــي�ي الســيد/   تعي�نببالتوصــية �جلس اإلدارة قامت ال�جنة  .9 حســابات    كمر

 .2022/ 4/ 30عن السنة املالية املن��ية ��   خار��

 

نــاقشــــــــــــــت ال�جنــة مق��ح االنــدمــاج ب�ن الشــــــــــــركت�ن وأثر املق��ح ع�� الشــــــــــــركــة الــدامجــة (بو�يــان ب)مــاليــا وقــانونيــا  .10

افقة ع�� عملية االندماج عن طر�ق الضـــــــم و�شـــــــغيليا   افقة باإلجماع ع�� التوصـــــــية �جلس اإلدارة للمو وتمت املو

 .للس�� �� اإلجراءات القانونية واإلجرائية  ومراسلة مجلس إدارة التعليمية 

أ�عاب  التوصـية �جلس اإلدارة بتعي�ن مسـتشـار قانو�ي ومقيم أصـول ومسـتشـار اسـتثمار ومدير إصـدار واالتفاق ع��  .11

 �ل م��م.

 





 

 

 

 

 

 

 

 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. 
 التابعة   وشركاتها
 

 الـبيانات الـمالية المجمعة 

 2022أبريل   30



 

 
 

 

 

 

 

 

 المستقل  تقرير مراقب الحسابات 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 ع. شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 الرأي  
البيانات المالية المجمعة لشركة   للبتروكيماويات ش.م.ك.لقد دققنا  إليها معاً  )"الشركة  ع.  بوبيان  التابعة )يشار  األم"( وشركاتها 

والدخل الشامل   األرباح أو الخسائروبيانات    2022  أبريل  30تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في    يبـ"المجموعة"(، والت

بيانات المالية المجمعة، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول ال

 بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
 

في رأينا، أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة  

للمعايير الدولية وعن أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية ال  2022  أبريل  30كما في   مجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً 

 للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي  
  تقريرنا في  وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبقًا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في بأعمال التدقيقلقد قمنا 

األخالقيات   وفًقا لميثاقونحن مستقلون عن المجموعة  .  "تدقيق البيانات المالية المجمعة  الحسابات عن  "مسؤوليات مراقب  قسم
المهنيين )بما في ذلك معايير   المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين  الصادر عن  المهنيينللمحاسبين  الدولي  المهنية  

. وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق. وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق  االستقاللية الدولية( )"الميثاق"(

  سبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.التي حصلنا عليها كافية ومنا 
 

  أمور التدقيق الرئيسية
  للسنةإن أمور التدقيق الرئيسية، في حكمنا المهني، هي تلك األمور التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة  

 منفصالً   اً رأي  ونحن ال نبدي   .إبداء رأينا حولها في  الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل و

فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق الرئيسية التي قمنا بتحديدها وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار حول هذه األمور.  

 تدقيقنا له. 
 

، بما في "تدقيق البيانات المالية المجمعةمراقب الحسابات عن  "مسؤوليات  لقد قمنا بالوفاء بمسئولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم  

، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر  وبالتالياألمور.    بهذهذلك ما يتعلق  

 تنفيذها لمعالجة جراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم  إاألخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج  

 .المرفقة المجمعةننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية األمور الواردة أدناه، تطرح أساساً يمك
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 المستقل  تقرير مراقب الحسابات 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 . )تتمة( عشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 

 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 األسهماالستثمارات في  تقييم
 العادلة   للقيمة  وفقاً   قياسها   يتم  والتي  المجموعة  موجودات  إجمالي  من%  60لدى المجموعة نسبة    األسهماالستثمارات في    تمثل

  العادلة بالقيمة مدرجة مالية كموجودات  أو األخرى الشاملة اإليرادات خالل من  العادلة بالقيمة مدرجة مالية كموجودات  وتصنيفها 

 .المجمعة المالية البيانات حول 11 باإليضاح عنها  مفصح هو كما  الخسائر أو األرباح خالل من
 

من الجدول الهرمي للقيمة العادلة والتي ليس لها سعر معلن    3المصنفة ضمن المستوى    على األسهم   االستثمارات في األسهم   تشتمل

التي   األحكامإلى    استناداً تقييم هذه األسهم غير المسعرة    يتمفي سوق نشط ويتم تحديد قيمتها العادلة بواسطة أساليب تقييم أخرى.  

األحكام الجوهرية المطبقة من قبل اإلدارة في تقييم    تتضمنيرات.  وكذلك استخدام االفتراضات والتقد  إلدارةمن قبل ا  يتم وضعها 

  وأسعار شابهةالمهذه األسهم التوقع بالتدفقات النقدية للشركات المستثمر فيها وتحديد مضاعفات قيمة الشركات في حالة الشركات 

 . السيولة لضعفالخصم ومعامالت البيع الحديثة وتطبيق معدالت الخصم 
 

على أعمال   19-جائحة كوفيدب  عوامل عدم التيقن المتعلقة  باإلضافة الى تأثير  األسهم  في  االستثمارات  تقييم  عملية  وتعقيد  لحجم  نظراً 

 .الرئيسية التدقيق أمور من األمر هذا نعتبر فإننا  ،التقييم
 

 : يلي ما  بينها  من اإلجراءات من العديد تدقيقنا  إجراءات تضمنت
 

 مدخالت جوهرية غير ملحوظة، قمنا بتقييم النماذج واالفتراضات المستخدمة   على االعتمادلعمليات التقييم التي تم فيها  بالنسبة

إلى أكبر حد ممكن في ضوء المصادر المستقلة وبيانات   من قبل اإلدارة والتحقق من بيانات المصادر المستخدمة في التقييم

باالستعانة  كما قمنا أيضا  ارتباط البيانات بعمليات التقييم واستيفائها ودقتها.    مدى   قييمالسوق المتاحة خارجياً، وذلك لغرض ت

  التقييم   ومدخالت  نماذج  ومالءمة  مستخدمة لدينا لمساعدتنا في تقييم مدى معقولية المنهجية ال  في التقييم الداخلي  بالمتخصصين

 .التقييم ذجنما  تناسق مدى ذلك في بما  األسهم، هذه تقييم في المستخدمة
 

  بتقييم مدى معقولية المدخالت األساسية التي تم مراعاتها في التقييم مثل توقعات التدفقات النقدية ومعدالت النمو طويلة    قمنا

 هذه التدفقات النقدية. استقراءاألجل المستخدمة في 
 

  تحليل  وتثمارات في األسهم  بتقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة حول قياس القيمة العادلة لالس  قمنا

 حول البيانات المالية المجمعة.   27للتغيرات في المدخالت الرئيسية غير الملحوظة الواردة باإليضاح  الحساسية
 

حول البيانات   27واإليضاح   2.5.13اإلفصاح عن سياسات المجموعة المتعلقة بتقييم االستثمارات في األسهم ضمن اإليضاح    تم

 المالية المجمعة. 
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 المستقل  تقرير مراقب الحسابات 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 ع. )تتمة( شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.
 

 )تتمة(  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 )تتمة( أمور التدقيق الرئيسية 
 

 ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة  األخرى والموجودات غير الملموسة للشهرة انخفاض القيمة السنوي 
تتضمن   والتي 2022أبريل    30دينار كويتي كما في   9,726,686  المجموعة موجودات غير ملموسة ذات قيمة دفترية بمبلغ  لدى

محدد، النتاجي غير  اإلعمر  الذات    (تجاريةالعالمة  )أي الوالموجودات غير الملموسة األخرى  الشهرة الناتجة عن حيازة شركة تابعة  

 حول البيانات المالية المجمعة.  14باإليضاح وفقاً للمفصح عنه في 
 

أمور التدقيق تبر أحد  يع  ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة  الملموسةموجودات غير  شهرة والإن اختبار انخفاض القيمة السنوي لل

المتطلبات المحاسبية واالحكام الجوهرية المطلوبة لتحديد االفتراضات الواجب استخدامها لتقدير المبلغ الممكن الرئيسية نظرا لتعقد  

 استرداده. 
 

لتكلفة حتى البيع، أيهما  الذي يستند الى القيمة أثناء االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا اوإن المبلغ الممكن استرداده لوحدة انتاج النقد  

أعلى، تم تحديده من خالل نماذج التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة. تستخدم هذه النماذج العديد من االفتراضات الرئيسية بما 

فة المتوسط  في ذلك تقديرات أحجام المبيعات المستقبلية واألسعار وتكاليف التشغيل ومعدالت االمتياز ومعدل نمو القيمة النهائية وتكل

المرجح لرأس المال )معدل الخصم(. كما أخذت المجموعة في اعتبارها عدة عوامل من بينها المنظور المستقبلي السلبي الناتج من 

 في تحديد المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج النقد.  19-تأثير استمرار جائحة كوفيد
 

 : يلي ما  بينها  من اإلجراءات من العديد تدقيقنا  إجراءات تضمنت
 

 لدينا في تقييم مدى مالءمة نماذج التقييم والتحقق من االفتراضات الرئيسية المستخدمة في    بالمتخصصينقمنا باالستعانة    لقد

 تحليل تقييم انخفاض القيمة مثل معدل الخصم ومعدل حقوق االمتياز ومعدل النمو النهائي. 
 

  نتائج   من  والتحقق  أعاله  ضحةالمو  الرئيسية  االفتراضات  حول  اإلدارة  قبل  من  إجراؤها   تم  التي  الحساسية  تحليالت  بتقييم  قمنا 

 . التقييم
 

  حول البيانات المالية المجمعة فيما يتعلق   14بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات المقدمة من قبل المجموعة والواردة باإليضاح    قمنا

 بهذه االفتراضات. 
 

واإليضاح   2.5.1موجودات غير الملموسة باإليضاح  شهرة والاإلفصاح عن سياسة المجموعة المتعلقة باختبار انخفاض قيمة ال  تم

 حول البيانات المالية المجمعة.على التوالي  2.5.12
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 المستقل  تقرير مراقب الحسابات 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 ع. )تتمة( للبتروكيماويات ش.م.ك.شركة بوبيان 
 

 )تتمة(  تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

   2022معلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 
السنوي إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير  

الحسابات حولها. لقد حصلنا على  ات المالية المجمعة وتقرير مراقب، بخالف البيان 2022أبريل   30للسنة المنتهية في  للمجموعة

ير السنوي بعد تاريخ الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقر  اقبتقرير مجلس إدارة الشركة األم، قبل تاريخ تقرير مر

 بات.الحسا  تقرير مراقب
 

 إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة ال يغطي المعلومات األخرى ولم ولن نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.   
 

وتحديد ما إذا  أعاله    المذكورةفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى  

بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية  كانت غير متوافقة  

بشأنها. وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلومات األخرى، استناداً إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات 

الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما  اريخ تقرير مراقبصول عليها قبل تاألخرى والتي تم الح 

 يستوجب إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة 
الية المجمعة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وعن إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات الم

أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعة خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن  

 الغش أو الخطأ. 
 

ؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مس

مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسباً، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم 

 واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء.  اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل
 

 للمجموعة.   المجمعةالمالية  البياناتيتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش  إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية المجمعة ككل  

أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه  

مادية في حال وجودها. وقد تنشأ ال يضمن أن عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائًما باكتشاف األخطاء ال

األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات 

 االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. 
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 المستقل  تقرير مراقب الحسابات 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 . )تتمة( عشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة )تتمة( 
 

 )تتمة(  مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
بما كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنيةً وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا  

 يلي: 
 

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات

قيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا. إن مخاطر التد

عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ  

 يل أو تجاوز الرقابة الداخلية. أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضل
 

   فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي

 حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.  
 

 يرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقد

 اإلدارة. 
 

   التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً إلى أدلة التدقيق التي حصلنا

حول قدرة عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمك ن أن يثير شًكا جوهرياً 

المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن 

إلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة  إلى ا  في تقرير مراقب الحسابات،تشير  

اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على الرغم من ذلك،  

 قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 
 

  معة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية المج

 البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.
 

  رية داخل المجموعة إلبداء رأي الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجا

حول البيانات المالية المجمعة. ونحن مسؤولون عن إبداء التوجيهات واإلشراف على عملية التدقيق وتنفيذها للمجموعة ونتحمل 

 عن رأي التدقيق.  فقطالمسؤولية 
 

إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة 

 بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 
 

بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيًضا   نقدم أيًضا للمسؤولين عن الحوكمة بيان يفيد بالتزامنا 

بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها قد تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة الستبعاد 

   ت والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً. مصادر التهديدا
 

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات 

إننا نف  للسنة المالية المجمعة   التدقيق الرئيسية.  الحسابات   مور في تقرير مراقبصح عن هذه األالحالية، ولذلك تعتبر هي أمور 

الخاص بنا ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو في أحوال نادرة جداً، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما  

ز المكاسب  يجب عدم اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تتجاو 

 العامة له. 
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 المستقل  تقرير مراقب الحسابات 

 إلى حضرات السادة المساهمين  

 )تتمة( ع. شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

  الشركة األم تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة   أنفي رأينا أيضاً  

فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات    الشركة األم

رورية ألغراض التدقيق، كما أن البيانات المالية المجمعة تتضمن جميع المعلومات التي يتطلبها قانون  واإليضاحات التي رأيناها ض

التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له    2016لسنة    1رقم  الشركات   التأسيس والنظام األساسي والتعديالت الالحقة لها   والئحته  ، وعقد 

الشركات رقم المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون للشركة األم، وأنه قد أجري الجرد وفقاً لألصول 

، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األم،  والتعديالت الالحقة لها   والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له    2016لسنة    1

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. اً مادي اً تأثيرعلى وجه قد يكون له  2022بريل أ 30المنتهية في خالل السنة 
 

في شان هيئة أسواق المال   2010لسنة    7نبين أيضاً أنه خالل تدقيقنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  

مادياً على نشاط الشركة األم أو  على وجه قد يكون له    2022أبريل    30والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في   تأثيراً 

 مركزها المالي. 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

  إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

 

   2022مايو  12

   الكويت

 

 

 



 للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة بوبيان 
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 المجمع    األرباح أو الخسائربيان 
  2022أبريل  30للسنة المنتهية في 

  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح  
    

 42,587,652 47,940,149  بيع بضاعة 

 24,281,184 24,079,237  رسوم دراسية  

  ─────── ─────── 

 66,868,836 72,019,386 3 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 

  ─────── ─────── 

    

 (33,146,251) (36,767,734)  تكلفة بضاعة مباعة 

 (11,262,174) (11,562,997)  تكاليف دراسية  

  ─────── ─────── 

 (44,408,425) (48,330,731)  اإليرادات إجمالي تكلفة 

  ─────── ─────── 

 22,460,411 23,688,655  مجمل الربح 
    

 11,243,136 32,257,832 4 إيرادات توزيعات أرباح  

 2,667,170 2,386,068  إيرادات أخرى 

 (26,009) 508,393  صافي ربح )خسارة( استثمارات في أسهم  

 7,512,792 7,714,495 12 حصة في نتائج شركات زميلة  

 (1,195,023)     - 12 انخفاض قيمة شركات زميلة 

 (3,438,662) (8,263) 13 ممتلكات ومنشآت ومعدات انخفاض قيمة 

 (4,250,000)     - 14 انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة   

 8,711,955     -  رد خسائر ائتمان متوقعة لتوزيعات أرباح مستحقة

 (15,762,507) (16,295,968) 5 مصروفات عمومية وإدارية

 (5,171,986) (4,809,177)  تكاليف تمويل 

 (48,739) (37,500)  فروق تحويل عمالت أجنبية 

  ─────── ─────── 

 22,702,538 45,404,535  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

 (429,708) (1,305,596) 6 الضرائب 

 (90,000) (90,000) 24 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

  ─────── ─────── 

 22,182,830 44,008,939  ربح السنة  

  ═══════ ═══════ 

    الخاص بــ:  

 18,525,913 38,760,810  مساهمي الشركة االم   

 3,656,917 5,248,129  الحصص غير المسيطرة  
  ─────── ─────── 

  44,008,939 22,182,830 

  ═══════ ═══════ 
    

 فلس  36.73 فلس  74.55 7 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة االم  

  ═══════ ═══════ 
  



 للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة بوبيان 
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 بيان الدخل الشامل المجمع   

 2022أبريل  30للسنة المنتهية في 

   
  2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ات إيضاح  
 

   

 22,182,830 44,008,939  ربح السنة  

  ─────── ─────── 

    إيرادات شاملة أخرى  

شاملة أخرى قد يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر   (خسائرإيرادات )
    في فترات الحقة: 

 (471,088) 305,704  فروق تحويل ناتجة من تحويل عمليات أجنبية  

 19,323 (1,560) 12 اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة  (خسائرال)حصة في 

  ─────── ─────── 

قد يتم إعادة تصنيفها الى    التي  خرىاألشاملة  ال  (خسائر)الصافي اإليرادات  

 (451,765) 304,144  األرباح أو الخسائر في فترات الحقة  

  ─────── ─────── 

    

إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات 
    الحقة: 

خالل   من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  الملكية  حقوق  أدوات  من  الربح  صافي 

 6,310,298 20,468,262  اإليرادات الشاملة األخرى  

 5,142,266 (3,610,421)  فروق تحويل الجزء الفعال من أدوات التحوط 

 (785,991) 206,399 12 حصة في اإليرادات )الخسائر( الشاملة األخرى لشركات زميلة 

  ─────── ─────── 

صافي اإليرادات الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها الى األرباح أو  

 10,666,573 17,064,240  الحقةالخسائر في فترات 

  ─────── ─────── 

 10,214,808 17,368,384  إيرادات شاملة أخرى للسنة  

  ─────── ─────── 

 32,397,638 61,377,323  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

  ═══════ ═══════ 

    الخاص بــ:  

 28,713,730 56,060,332  مساهمي الشركة االم   

 3,683,908 5,316,991  الحصص غير المسيطرة  

  ─────── ─────── 
  61,377,323 32,397,638 
  ═══════ ═══════ 

 

  





 
 

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

  2022أبريل  30للسنة المنتهية في 

 
   بمساهمي الشركة األم   ةالخاص  

 

 

 رأس  
 المال

 عالوة  
 إصدار أسهم 

 أسهم  
 خزينة 

 احتياطي  
 أسهم خزينة 

 احتياطي  
 اجباري 

 احتياطي  

 اختياري 

احتياطي تحويل  
 عمالت اجنبية 

احتياطي القيمة 
 العادلة

 احتياطي  

 آخر 

 أرباح  
 مرحلة

 اإلجمالي  

 الفرعي  

الحصص غير  
 المسيطرة  

مجموع حقوق  
 الملكية

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
              

 266,569,059 32,260,332 234,308,727 47,487,345 (3,391,646) 122,926,797 474,530     - 26,741,138 5,732,086 (21,543,798) 2,400,000 53,482,275   2021مايو   1كما في  
 44,008,939 5,248,129 38,760,810 38,760,810     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح السنة  

 17,368,384 68,862 17,299,522     -     - 17,000,373 299,149     -     -     -     -     -     - إيرادات شاملة أخرى للسنة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 61,377,323 5,316,991 56,060,332 38,760,810     - 17,000,373 299,149     -     -     -     -     -     - اإليرادات الشاملة للسنة إجمالي 
 (28,679,178)     - (28,679,178) (26,279,178)     -     -     -     -     -     -     - (2,400,000)     - (18.3توزيعات أرباح )إيضاح  

غير   الحصص  الى  مدفوعة  أرباح  توزيعات 

 (4,463,968) (4,463,968)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - المسيطرة  
مبالغ مدفوعة للحصص غير المسيطرة نتيجة  

 (2,178,966) (2,178,966)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - تخفيض رأسمال شركات تابعة 
في   تغير  دون  مسيطرة  غير  حصص  حيازة 

 (18,570) (8,994) (9,576)     - (9,576)     -     -     -     -     -     -     -     - (2.2السيطرة )إيضاح  
 15,609,877     - 15,609,877     -     -     -     -     -     - 3,687,602 11,922,275     -     - (19أسهم خزينة )إيضاح    صافي بيع

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 308,215,577 30,925,395 277,290,182 59,968,977 (3,401,222) 139,927,170 773,679     - 26,741,138 9,419,688 (9,621,523)     - 53,482,275   2022أبريل  30في 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
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 الملكية المجمع )تتمة( بيان التغيرات في حقوق 
  2022بريل أ 30للسنة المنتهية في 

 

   الخاصة بمساهمي الشركة االم  

 
 

 رأس  
 المال 

 عالوة  
 أسهم إصدار 

  أسهم
 خزينة 

 احتياطي  
 خزينة  أسهم

 احتياطي  
 اجباري 

احتياطي  
 اختياري 

احتياطي تحويل  
 عمالت اجنبية 

احتياطي القيمة  
 العادلة

 احتياطي  
 آخر 

 أرباح 
 مرحلة 

   جمالياإل
 الفرعي  

الحصص غير  
 المسيطرة  

مجموع حقوق  
 الملكية 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

              

 261,753,453 38,384,558 223,368,895 21,146,009 (3,360,513) 112,287,656 925,854 25,467,750 26,741,138 5,732,086 (21,453,360) 2,400,000 53,482,275   2020مايو  1كما في  

 22,182,830 3,656,917 18,525,913 18,525,913     -       -     -     -     -     -     - ربح السنة  

 10,214,808 26,991 10,187,817     -     - 10,639,141 (451,324)     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى للسنة   ( إيرادات خسائر )

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

 32,397,638 3,683,908 28,713,730 18,525,913     - 10,639,141 (451,324)     -     -     -     -     -     - إجمالي )الخسائر( اإليرادات الشاملة للسنة 

تحويل االحتياطي االختياري إلى األرباح  
     -     -     - 25,467,750     -     -     - (25,467,750)     -     -     -     -     - ( 20.2المرحلة )إيضاح 

 (17,652,327)     - (17,652,327) (17,652,327)     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 18.3توزيعات أرباح )إيضاح  

توزيعات أرباح مدفوعة الى الحصص  
 (4,819,434) (4,819,434)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير المسيطرة  

مبالغ مدفوعة إلى الحصص غير  
المسيطرة من تخفيض رأسمال شركات  

 (4,963,608) (4,963,608)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة 

حيازة حصص غير مسيطرة دون التغير  
 (56,225) (25,092) (31,133)     - (31,133)     -     -     -     -     -     -     -     - ( 2.2في السيطرة )إيضاح  

 (90,438)     - (90,438)     -     -     -     -     -     -     - (90,438)     -     - ( 19شراء أسهم خزينة )إيضاح  

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

 266,569,059 32,260,332 234,308,727 47,487,345 (3,391,646) 122,926,797 474,530     - 26,741,138 5,732,086 (21,543,798) 2,400,000 53,482,275 2021أبريل   30في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع

  2022أبريل  30للسنة المنتهية في 
  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي   ات إيضاح 
    أنشطة التشغيل  

 22,702,538 45,404,535  الربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

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

 (11,243,136) (32,257,832) 4 إيرادات توزيعات أرباح  

 26,009 (508,393)  صافي )الربح( الخسارة من استثمارات في أسهم 

 (7,512,792) (7,714,495) 12 حصة في نتائج شركات زميلة  

 1,195,023     - 12 انخفاض قيمة شركات زميلة  

 3,438,662 8,263 13 انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 4,250,000     - 14 انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة  

 (8,711,955)     -  المتوقعة لتوزيعات أرباح مدينة خسائر االئتمان  رد 

 5,932,387 5,220,764 13 استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 939,983 858,441 13 استهالك موجودات حق االستخدام  

 310,096 310,096 14 إطفاء موجودات غير ملموسة  

 (441,346)     -  منح حكومية )مدرجة ضمن "إيرادات أخرى"( 

 5,171,986 4,809,177  تكاليف تمويل  

  ─────── ─────── 

  16,130,556 16,057,455 

     تعديالت على رأس المال العامل: ال 

 2,798,959 4,581,777  مدينون ومدفوعات مقدما  

 (2,816,056) 909,260  مخزون  

 (354,857) (2,478,183)  دائنون ومصروفات مستحقة  

  ─────── ─────── 

 15,685,501 19,143,410  التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  

 441,346     -  استالم منح حكومية  

 (67,283) (516,219)  ضرائب مدفوعة  

  ─────── ─────── 

 16,059,564 18,627,191  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل  

  ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار  

 (75,095)     - 12 حيازة حصة إضافية في شركات زميلة  

 3,855,034 4,815,783  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة  

 (1,831,181) (4,697,125) 13 شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 95,385 218  المحصل من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

     - (10,168,089)  شراء استثمارات في أسهم  

 923,373 5,745,635  المحصل من بيع استثمارات في أسهم  

 28,667,046 32,257,832  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في أسهم  

 (5,000,000) (52,238,023)  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل  

 (56,225) (18,570) 2.2 حيازة الحصص غير المسيطرة 

  ─────── ─────── 

 26,578,337 (24,302,339)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة االستثمار 

  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل  

 (17,256,568) (28,544,753)  توزيعات أرباح مدفوعة الى مساهمي الشركة األم  

 (4,819,434) (4,463,968)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

 (4,963,608) (2,178,966)  مبالغ مدفوعة الى الحصص غير المسيطرة نتيجة تخفيض رأسمال شركات تابعة  

 (10,099,005) (19,626,400)  قروض محددة األجل  سداد   صافي 

 (13,495,802) 52,058,568  صافي المحصل من )سداد( دائني تمويل إسالمي 

 (5,022,230) (4,665,419)  تكاليف تمويل مدفوعة  

 (1,011,375) (981,846) 17 مطلوبات التأجير  من  مبلغ السداد جزء أصل  

 (90,438) (1,129,665) 19 شراء أسهم خزينة  

     - 16,739,542 19 المحصل من بيع أسهم خزينة  

  ─────── ─────── 

 (56,758,460) 7,207,093  أنشطة التمويل صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( 

  ─────── ─────── 

 (14,120,559) 1,531,945  صافي الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل 

 (37,196) 56,099  بالصافي   – تعديل تحويل عمالت أجنبية  

 46,979,935 32,822,180  النقد والنقد المعادل في بداية السنة  

  ─────── ─────── 

 32,822,180 34,410,224 8 ابريل   30النقد والنقد المعادل كما في  

  ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع

 )تتمة(  2022أبريل  30للسنة المنتهية في 
 

 بنود غير نقدية مستبعدة من بيان التدفقات النقدية المجمع:
  2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح  

    

مقابل شراء استثمارات في   ا توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة )تم تسويته
 460,508     -  أسهم( 

    

شراء استثمارات في أسهم )تم تسويته مقابل توزيعات األرباح المستلمة من  
 (460,508)     -  شركات زميلة( 

    

 (18,164) (31,705) 17 مقابل دائنين ومصروفات مستحقة(  ا تسويتهامتيازات تأجير )تم 

    

 1,375,316 519,750 17 مقابل دائنين ومصروفات مستحقة(  اإضافات الى مطلوبات التأجير )تم تسويته

    

مقابل ممتلكات ومنشآت    ا إضافات الى موجودات حق االستخدام )تم تسويته
 (1,375,316) (510,781) 13 ومعدات( 

    

     - 93,254 17 إعادة قياس مطلوبات تأجير )تم تسويتها مقابل دائنين ومصروفات مستحقة( 

    

إعادة قياس موجودات حق االستخدام )تم تسويتها مقابل ممتلكات ومنشآت  
     - (93,254) 13 ومعدات( 

    

استثمارات في أسهم )تم تسويته مقابل متحصالت من بيع استثمارات في  شراء 
     - (890,657)  أسهم( 

    

متحصالت من بيع استثمارات في أسهم )تم تسويتها مقابل شراء استثمارات في 
     - 890,657  أسهم( 

 

 

 

 



 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2022أبريل  30كما في وللسنة المنتهية في 
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 معلومات حول الشركة        -1
 

تم التصريح بإصدار البيانات المالية المجمعة لشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة 
 12بتاريخ  الصادر ةداروفقا  لقرار أعضاء مجلس اإل 2022أبريل  30"المجموعة"( للسنة المنتهية في  يشار إليها معا  بـ)

جمعية العمومية السنوية  دى اللمساهمي الشركة األم. ل  السنوية ، ويخضع إصدارها لموافقة الجمعية العمومية  2022مايو  
 للمساهمين صالحية تعديل البيانات المالية المجمعة بعد إصدارها.  

 

من قبل مساهمي الشركة األم خالل الجمعية    2021أبريل    30للسنة المنتهية في    للمجموعة  تم اعتماد البيانات المالية المجمعة
تم توضيح توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة من قبل الشركة األم للسنة   .2021  يونيو  9بتاريخ    ةالعمومية السنوية المنعقد

 .18 يضاحالمنتهية بذلك التاريخ ضمن اإل
 

ب الكويت.    ببورصةمدرجة  ويقع مقرها فيها وهي شركة  الكويت  دولة  إن الشركة األم هي شركة مساهمة عامة تأسست 
،  شرقوعنوانها البريدي المسجل هو  الشهداء،  ، شارع  33لشركة األم هو برج كيبكو، الطابق رقم  ل   الرئيسيالمركز  عنوان  
 الكويت.   ،13024الصفاة  2383 . ب.ص

 

 إن األغراض الرئيسية للشركة األم تتضمن ما يلي:  
 

 ومشتقاتها  البترولية الكيماوية المواد أنواع جميع تصنيع. 
 ذلك ويشمل بذلك، المتعلقة النشاطات جميع في والمشاركة المواد هذه وتخزين وتصدير وتوزيع وتوريد وشراء بيع 

تأسيس  باألخص  األم    للشركة ويكون .الالزمة الخدمات وتأجير إنشاء في  المشاركة  أو   شركات صناعة المساهمة 
 .في المستقبل يتم تأسيسها سواء أكانت شركات حالية أو شركات قد اويات أو التداول فيها مالبتروكي

 وتقديم الدعم الفني  في جميعها المساهمة  و  ودعمها   امتالك وتطوير وإقامة المشاريع والمناطق والخدمات الصناعية ،
 المختصة. الجهات الرسمية  كافة بعد الحصول على الموافقات منتمويل وتطوير المشروعات والصيانة الصناعية و

 الشركات والهيئات    في المساهمةتطوير المشروعات الصناعية والحرفية المقامة من قبل الدولة أو القطاع الخاص و
 الصناعية.

   وخارجها بصفة أصلية أو عن طريق الوكالة.استثمار فوائض األموال في محافظ استثمارية داخل دولة الكويت 
 تحقيق في أنشطة مماثلة أو تلك التي تعاون الشركة األم  ذاتشركات   االستحواذ على المشاركة في أو الحيازة أو 

 الخارج.  في أو الكويت في أغراضها 
 

األم    تتضمن للشركة  الرئيسية  المجمعةاالستثمارات  المالية  البيانات  تاريخ  للبتروكيماويات ش.م.ك.    في  إيكويت  شركة 
( )مقفلة(  لألولفينات ش.م.ك.  الكويتية  والشركة  )"إيكويت"(  لألولفينات")مقفلة(  الكويتية  إن شرك"الشركة  إيكويت    ة(. 

ويقع مقرهما فيها، وهما    هما شركتان مساهمتان كويتيتان مقفلتان تم تأسيسهما في دولة الكويت   والشركة الكويتية لألولفينات
 .تصنيع وبيع المنتجات البتروكيماوية أعمالتضطلعان بصورة رئيسية ب

 

 أبريل:  30كما في والشركة الكويتية لألولفينات إيكويت  شركة فيما يلي هيكل ملكية 
 حصة الملكية %  
 2022   2021 

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

 %42.5 %42.5 (داو كيميكالالداو يوروب هولدينج بي.في. )شركة تابعة لشركة شركة 

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

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

، كما تم عرض المعلومات حول العالقات مع األطراف ذات  2.2  يضاحالمعلومات حول هيكل المجموعة باإلتم عرض  
 .24 يضاحللمجموعة ضمن اإلعالقة األخرى 

 

 والسياسات المحاسبية الهامة  عدادأساس اإل   2
 

   عدادأساس اإل       2.1

المالية الصادرة    إعدادتم   للتقارير  الدولية  ن مجلس معايير المحاسبة ع البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير 
 الدولية.  

 

وفقا     التي تم قياسها   أسهماالستثمارات في  وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء  للمجموعة  البيانات المالية المجمعة    إعدادتم  
 تم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي.للقيمة العادلة. 

 

  قامت المجموعة بإعداد البيانات المالية المجمعة على أساس أنها ستواصل أعمالها استنادا  إلى مبدأ االستمرارية.
 
 
 



 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2022أبريل  30كما في وللسنة المنتهية في 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    2
 

 )تتمة( أساس اإلعداد      2.1

  12لالسترداد أو التسوية خالل مدة حسب ترتيب السيولة. تم عرض تحليل المجمع تعرض المجموعة بيان مركزها المالي 
شهرا  من تاريخ البيانات المالية المجمعة )غير المتداولة(    12شهرا  من تاريخ البيانات المالية المجمعة )المتداولة( وأكثر من  

 .22 يضاحضمن اإل
 

 س التجميع  اسأ     2.2
. تتحقق السيطرة 2022أبريل    30تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة االم وشركاتها التابعة كما في  

عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها ويكون  
تسيطر   محددة،  وبصورة  فيها.  المستثمر  الشركة  على  سيطرتها  خالل  من  العائدات  تلك  على  التأثير  على  القدرة  لديها 

 المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط عندما يكون لدى المجموعة:
 

   التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة    الحاليةالسيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق
 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 

 

ممارسة السيطرة. ولدعم هذا االفتراض، وعندما تحتفظ   إلىراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي  بشكل عام، هناك افت
كافة  اعتبارها  في  المجموعة  تأخذ  فيها،  المستثمر  للشركة  حقوق مماثلة  أو  التصويت  حقوق  أغلبية  من  بأقل  المجموعة 

 تثمر فيها بما في ذلك:المعلومات والظروف ذات الصلة عند تقييم مدى سيطرتها على الشركة المس
 

  مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها ةالقائم ةالتعاقدي)الترتيبات( الترتيب 
  الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 
 حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها في حالة إذا كانت المعلومات والظروف تشير إلى وجود  
التابعة عندما تحصل المجموعة على  تغيرات في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسيطرة. يبدأ تجميع الشركة 

الموجودات   إدراجدما تفقد المجموعة سيطرتها على الشركة التابعة. ويتم السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التجميع عن
ات والمصروفات المتعلقة بالشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل السنة في البيانات المالية يرادوالمطلوبات واإل

 المجمعة اعتبارا من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. 
 

األخرى بمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير    الشاملةات  يرادتتعلق األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود اإل
المسيطرة حتى إن أدى ذلك إلى رصيد عجز في الحصص غير المسيطرة. ويتم إجراء تعديالت عند الضرورة على البيانات 

الموجودات  المالية للشركات التابعة لكي تتماشى السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ويتم استبعاد كافة  
ات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت يرادوالمطلوبات فيما بين شركات المجموعة وحقوق الملكية واإل

 فيما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التجميع.
  

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

الشهرة(  ذلك  في  )بما  الصلة  ذات  بالموجودات  االعتراف  تلغي  فإنها  تابعة،  شركة  على  السيطرة  المجموعة  فقدت  إذا 
والمطلوبات والحصص غير المسيطرة وأي بنود أخرى لحقوق الملكية؛ في حين يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة 

 فظ به وفقا  للقيمة العادلة.   في األرباح أو الخسائر. ويتم تسجيل أي استثمار محت
 

 : للمجموعة ما يلي البيانات المالية المجمعة تتضمن
 

   % حصة الملكية األنشطة الرئيسية بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

   2022 2021 

     محتفظ بها بشكل مباشر:  

شركة بوبيان للصناعات البالستيكية ش.م.ك.  

 دولة الكويت   للصناعات البالستيكية"()مقفلة( )"بوبيان 

 تصنيع وتجارة 

 %100 %100 مواد التغليف 
     

 سلطنة عمان  شركة منى نور للصناعة والتجارة ذ.م.م.  

 تصنيع وتجارة 

 %80 %80 األنابيب البالستيكية 
     

 شركة الجبيل المتكاملة للتغليف المحدودة ذ.م.م. 
العربية   المملكة 

 السعودية 

مواد   وتجارة  تصنيع 

 %100 %100 التغليف 
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  عدادأساس اإل   2
 

 س التجميع )تتمة( اأس      2.2

 النشاط األساسي  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

 حصة الملكية الفعلية في  

 أبريل 30

   2022 2021 

     

 سلطنة عمان  شركة منى نور للصناعات البالستيكية ذ.م.م.  

 تصنيع وتجارة 

 %99.43 %99.43 األنابيب البالستيكية 

     

 سلطنة عمان  شركة منى نور ذ.م.م. )صاللة( 

 تصنيع وتجارة 

 %80 %96.44 األنابيب البالستيكية 

     

 %83.11 %83.11 خدمات تعليمية   دولة الكويت  المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.  

     

شركة إياس للتعليم األكاديمي والتقني ش.م.ك.  

 %55.72 %55.74 خدمات تعليمية   الكويت    * )مقفلة(
     

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

إنتاج الكلور والملح  

والمنتجات  

 %54.14 %54.14 البتروكيماوية األخرى 

     

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

 دولة الكويت   كابيتال"( 

االستثمارات  

 %50.26 %50.26 الصناعية 
     

مباشرة من خالل شركة  محتفظ بها بصورة غير 
     بوبيان للصناعات البالستيكية: 

 سلطنة عمان  شركة منى نور للصناعة والتجارة ذ.م.م.   

 تصنيع وتجارة 

 %20 %20 األنابيب البالستيكية 

     

 سلطنة عمان  شركة منى نور للصناعات البالستيكية ذ.م.م.  

 تصنيع وتجارة 

 %0.57 %0.57 األنابيب البالستيكية 

     

 سلطنة عمان  شركة منى نور ذ.م.م. )صاللة( 

 تصنيع وتجارة 

 %20 %3.56 األنابيب البالستيكية 
 

 "( ياس)"ا   شركة إياس للتعليم األكاديمي والتقني ش.م.ك. )مقفلة(حيازة حصة إضافية في  *

، مما  شركة اياسفي   ( %0.08: 2021% )0.02 خالل السنة الحالية، قامت المجموعة بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة  

. تم  (%55.72% إلى  55.64  :2021% )55.74% إلى  55.72  لمجموعة فيها منالفعلية لملكية  الأدى إلى زيادة حصة  

)  18,570  سداد مقابل نقدي بقيمة  إلى مساهمي الحصص غير المسيطرة.    (دينار كويتي  56,225  : 2021دينار كويتي 

القيمة الدفترية لصافي موجودات   الناتجة من الحيازة األصلية( في تاريخ الحيازة  شركة أياس  وبلغت  )باستثناء الشهرة 

فيما يلي جدول يوضح حصة الملكية اإلضافية التي تم حيازتها في .  (دينار كويتي  25,092:  2021دينار كويتي ) 8,994

 :شركة اياس
 

2022 2021 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

 
  

 56,225 18,570 المقابل النقدي المدفوع للحصص غير المسيطرة 

 (25,092) (8,994)  القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة التي تم حيازتها 
 

─────── ─────── 

 31,133 9,576 رق المسجل ضمن االحتياطي اآلخر االف
 ═══════ ═══════ 
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  عدادأساس اإل   2
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات      2.3
 

 والتفسيرات معدلة ال جديدة والمعايير ال

للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   يناير   1قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري 

 لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكن لم يسر بعد.   .2021
 

، ومعيار المحاسبة الدولي  9على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت  :  2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
   16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39

بالتأثيرات على   تتعلق  والتي  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  المالية  تقدم  )اإليبور(  البيانات  معدل  استبدال  يتم  المجمعة عندما 

 التعديالت المبررات العملية التالية:   تتضمن المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.
 

   تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية اإلصالح، مبرر عملي يستلزم تغيرات

 والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية.

   لتحوط التصنيفات وتحوط الوثائق دون  السماح بالتغييرات التي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور

 توقف عالقة التحوط. 

  تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل

 معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

تعتزم المجموعة استخدام المبررات العملية  المجمعة للمجموعة.البيانات المالية لى ع مادي لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير

 في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول.

 

    16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية   - 2021يونيو  30بعد  19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد
على    تتعديال -  19-امتيازات التأجير المتعلقة بفيروس كوفيد  2020مايو    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  

. تمنح التعديالت إعفاء  للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي  عقود التأجير  16المعيار الدولي للتقارير المالية  

تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات التأجير الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي وباء    بشأن المحاسبة عن  16للتقارير المالية  

ا عملي ا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز التأجير المتعلق بفيروس كوفيد19-كوفيد ا لكونه مبرر   19-. نظر 

بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات   يقومر الذي  والممنوح من المؤجر يمثل تعديال لعقد التأجير أم ال. يقوم المستأج 

بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفق ا للمعيار الدولي   19-التأجير الناتجة عن امتياز التأجير المتعلق بكوفيد

 .، إذا لم يمثل التغيير تعديال لعقد التأجير16للتقارير المالية 
 

، قام المجلس  19-، ولكن نظرا  الستمرار تأثير جائحة كوفيد  2021يونيو    30تلك التعديالت حتى  كان من المقرر تطبيق  

يسري التعديل    .2022يونيو    30بمد فترة تطبيق المبرر العملي حتى    2021مارس    31في    الدولي لمعايير المحاسبة الدولية

قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي    .2021  أبريل  1عد  على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو ب

 والمستلمة خالل فترة التطبيق المسموح بها.  19-على امتيازات التأجير المتعلقة بجائحة كوفيد
 

 معايير صادرة ولكن لم تسر بعد     2.4
 

المجمعة   المالية  البيانات  إصدار  تاريخ  حتى  بعد  تسر  لم  ولكن  صدرت  التي  والتفسيرات  والمعدلة  الجديدة  المعايير  إن 

تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات متى أمكن ذلك عندما تصبح سارية    ة للمجموعة مبينة أدناه. تنوي المجموع

 المفعول.  
 

 عقود التأمين  17لمالية المعيار الدولي للتقارير ا
، وهو معيار محاسبي عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقارير المالية    2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  

جديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وما أن يسري، يحل المعيار الدولي للتقارير المالية 

  17. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 2005الصادر في سنة  عقود التأمين 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية  17

نواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة والتأمين العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع  على كافة أ

تسري  المنشآت التي تصدر هذه العقود وكذلك بما يخضع لبعض الضمانات واألدوات المالية ذات مزايا المشاركة التقديرية.  

هو تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين   17لشامل للمعيار الدولي للتقارير المالية  استثناءات محدودة لنطاق التطبيق. والهدف ا

 4يتميز بأنه األكثر إفادة وتناسقا  لشركات التأمين. على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  

لمحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيار الدولي للتقارير  والتي تستند بصورة كبيرة إلى عدم التطبيق بأثر رجعي للسياسات ا

نموذجا  شامال  لعقود التأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة. يعتمد أساس المعيار الدولي للتقارير المالية   17المالية  

 على النموذج العام والذي يسانده: 17
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 مة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تت   2
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 )تتمة(   عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 محدد للعقود ذات مزايا المشاركة المباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(. تعديل 

 مبسطة )طريقة توزيع األقساط( وتنطبق بصورة رئيسية على العقود قصيرة األجل. طريقة 
 

المالية   للتقارير  الدولي  المعيار  بعد    17يسري  أو  في  تبدأ  التي  المجمعة  المالية  البيانات  فترات  مع    2023يناير    1على 
المنشأة أيضا  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير ضرورة إدراج المبالغ المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر ولكن شريطة أن تقوم  

 ألول مرة.   17في أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15والمعيار الدولي للتقارير المالية  9المالية 
 

 ال يسري هذا المعيار على المجموعة. 
 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  : 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
من معيار المحاسبة الدولي    76إلى    69تعديالت على الفقرات رقم    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يناير  

 لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي: 1
 

  ويةبحق تأجيل التس المقصودما 

 ال بد أن يتحقق حق التأجيل في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة 

  يف باحتمالية ممارسة المنشأة لحق التأجيل ن ذلك التص يتأثرلن 

   يتحقق ذلك فقط إذا تمثلت األداة المشتقة المضمنة في التزام قابل للتحويل في أداة حقوق ملكية وذلك في حالة أال يؤثر

 تصنيفها. االلتزام على 
 

ويجب تطبيقها بأثر رجعي.   2023يناير    1تسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  
تقوم المجموعة حاليا  بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا كانت اتفاقيات القروض القائمة قد تتطلب إعادة 

 ا.التفاوض بشأنه
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  – إشارة مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي 
إشارة    –دمج األعمال    3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  

إطار إعداد وعرض البيانات . والغرض من هذه التعديالت هو استبدال اإلشارة المرجعية إلى  مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي
دون أن   2018الصادر في مارس    اإلطار المفاهيمي للتقارير الماليةبإشارة مرجعية إلى    1989الصادر في سنة  المالية  

 يطرأ أي تغيير ملحوظ في المتطلبات المتعلقة به.
 

لتجنب   3بالمعيار الدولي للتقارير المالية  الواردة    المحاسبة الدولية استثناء  من مبادئ االعتراف  كما أضاف مجلس معايير
إصدار األرباح أو الخسائر المحتملة خالل "اليوم الثاني للتطبيق" والناتجة عن االلتزامات والمطلوبات المحتملة التي تندرج  

الضرائب، في حالة    21ة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  أو تفسير لجن  37ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  
 تكبدها بصورة منفصلة.  

 

وفي نفس الوقت، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية توضيح اإلرشادات الحالية الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير  
 ل اإلشارة المرجعية إلى إطار إعداد وعرض البيانات المالية.المتعلقة بالموجودات المحتملة والتي لن تتأثر باستبدا   3المالية  

 

 وتنطبق بأثر مستقبلي. 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  تسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة
 

   16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود  
مايو   في  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  الدولي    2020أصدر  المحاسبة  معيار  والمنشآت    16تعديالت على  الممتلكات 

المتحصالت قبل االستخدام المقصود، والتي تمنع المنشآت من أن تقوم بخصم أي متحصالت من بيع بنود    -والمعدات  
لمنشآت والمعدات من تكلفة بيع أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات وذلك في حالة الوصول بذلك الممتلكات وا

األصل إلى الموقع والحالة الضرورية ألن يكون جاهزا للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل اإلدارة. بدال  من ذلك، تسجل 
 نتاج تلك البنود ضمن األرباح أو الخسائر. المنشأة المتحصالت من بيع مثل هذه البنود وتكاليف إ

 
وال بد من تطبيقه بأثر رجعي   2022يناير    1يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  

بداية أقرب فترة معروضة في حالة قيام المنشأة  على بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد 
 بتطبيق التعديل ألول مرة. 

 
 لمجموعة. اير المتوقع أن ينتج عن التعديالت تأثير مادي على من غ
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 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   –تكاليف الوفاء بالعقد   –العقود المجحفة 
لتحديد أي من التكاليف    37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    2020أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو  

 تحتاج المنشأة إلدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد ذي شروط مجحفة أو محققا  للخسائر. 
 

ف التي تتعلق بشكل مباشر بأحد العقود المرتبطة تطبق التعديالت "طريقة التكلفة المتعلقة بشكل مباشر". تتضمن التكالي 
بتقديم بضاعة أو خدمات كال من التكاليف المتزايدة وتوزيع التكاليف المتعلقة مباشرة  بأنشطة العقد. ال تتعلق المصروفات  

 بموجب العقد. العمومية واإلدارية بشكل مباشر بالعقد ويتم استبعادها ما لم يتم تحميلها بشكل صريح على الطرف المقابل
 

. ستطبق المجموعة هذه  2022يناير    1تسري التعديالت على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد  
التعديالت على العقود التي لم تقم فيها بعد بالوفاء بكافة التزاماتها في بداية فترة البيانات المالية المجمعة السنوية التي تقوم  

 لمجموعة بتطبيق التعديالت ألول مرة.فيها ا
 

قيام الشركة التابعة بالتطبيق ألول    – تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة    1المعيار الدولي للتقارير المالية  
 مرة

على المعايير الدولية للتقارير المالية، أصدر مجلس معايير المحاسبة  2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات 
يسمح التعديل للشركة  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة.    1الدولية تعديال  على المعيار الدولي للتقارير المالية  

بقياس فروق    1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية    16ق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د(  التابعة التي تختار تطبي 
لشركة األم استنادا  إلى تاريخ انتقال الشركة األم إلى من قبل اتحويل العمالت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة  

ا التعديل أيضا  على الشركة الزميلة أو شركة المحاصة التي تختار تطبيق  يسري هذ  .استخدام المعيار الدولي للتقارير المالية
 .1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية   16اإلفصاحات رقم )د( بالفقرة المتعلقة 

 

 المبكر. مع السماح بالتطبيق  2022يناير  1يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

المالية  ال للتقارير  الدولي  المالية    9معيار  "نسبة    – األدوات  اختبار  ضمن  االعتراف  10الرسوم  إلغاء  حالة  في   "%
 بالمطلوبات المالية 

للسنوات   السنوية  التحسينات  من  مجلس   2020-2018كجزء  المالية، أصدر  للتقارير  الدولية  المعايير  إعداد  على عملية 
. يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها 9معايير المحاسبة الدولي تعديال  على المعيار الدولي للتقارير المالية  

معدل بصورة جوهرية عن شروط المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام المالي الجديد أو ال
االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط تلك المبالغ المسددة أو المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملة  على 
الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  عن الطرف األخر. تطبق المنشأة هذا التعديل على  

المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد بداية فترة البيانات المالية المجمعة السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق    المطلوبات
 التعديل ألول مرة.

 

مع السماح بالتطبيق المبكر.   2022يناير  1يسري التعديل على فترات البيانات المالية المجمعة السنوية التي تبدأ في أو بعد 
لمجموعة التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة أو المتبادلة في أو بعد بداية فترة البيانات المالية المجمعة السنوية  ستطبق ا

المالية  البيانات  مادي على  تأثير  للتعديالت  يكون  أن  المتوقع  من غير  مرة.  التعديل ألول  بتطبيق  المنشأة  فيها  تقوم  التي 
 المجمعة للمجموعة.  

 

 الضرائب ضمن قياسات القيمة العادلة  – الزراعة  41محاسبة الدولي معيار ال 
من عملية إعداد المعايير الدولية للتقارير المالية، أصدر مجلس معايير   2020-2018كجزء من التحسينات السنوية للسنوات  

. يستبعد التعديل المتطلبات المفروضة سابقا  بالفقرة رقم الزراعة  41المحاسبة الدولي تعديال  على معيار المحاسبة الدولي  
ة المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة بشأن قيام المنشآت باستبعاد التدفقات النقدي 41من معيار المحاسبة الدولي  22

 .  41للموجودات المندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
 

تطبق المنشأة التعديل بأثر مستقبلي على قياسات القيمة العادلة في أو بعد فترة البيانات المالية المجمعة السنوية األولى التي 
 على المجموعة.ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت تأثير مادي  ح بالتطبيق المبكر.  مع السما   2022يناير    1تبدأ في أو بعد  

 

   8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  – تعريف التقديرات المحاسبية 
والتي قدم فيها تعريف    8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي في فبراير  

"التقديرات المحاسبية". توضح التعديالت التمييز بين التغيرات في التقديرات والتغيرات المحاسبية في السياسات المحاسبية  
 ف تستخدم المنشآت أساليب القياس والمدخالت لتطوير التقديرات المحاسبية. وتصحيح األخطاء. كما توضح التعديالت كي

 

وتنطبق على التغييرات   2023يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    المجمعة  تسري التعديالت على فترات البيانات المالية
تحدث في أو بع التقديرات المحاسبية التي  بالتطبيق المبكر في السياسات والتغيرات المحاسبية في  الفترة. ويسمح  بداية  د 

 طالما تم اإلفصاح عن تلك الحقيقة. ليس من المتوقع ان يكون للتعديالت تأثير مادي على المجموعة.
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ضمن المعايير الدولية   2وبيان الممارسة   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   –اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  
 للتقارير المالية  

ضمن  2وبيان الممارسة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولية  2021أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في فبراير 
والتي يقدم فيها إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على    وضع أحكام المعلومات الجوهريةالمالية    المعايير الدولية للتقارير

تطبيق أحكام المعلومات الجوهرية على إفصاحات السياسات المحاسبية. تهدف تلك التعديالت إلى مساعدة المنشآت على  
استبدال متطلبات المنشآت في اإلفصاح عن سياستها تقديم إفصاحات السياسات المحاسبية التي تكون أكثر نفعا  عن طريق  

المحاسبية "الجوهرية" باإلضافة إلى متطلبات اإلفصاح عن سياستها المحاسبية "الجوهرية" وإضافة اإلرشادات حول كيفية 
 تطبيق المنشآت لمفهوم المعلومات الجوهرية في صنع القرارات بشأن إفصاحات السياسات المحاسبية. 

 

مع السماح بالتطبيق   2023يناير    1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    1يالت على معيار المحاسبة الدولي  تسري التعد
تقدم إرشادات غير إلزامية بشأن تطبيق تعريف المعلومات الجوهرية   2المبكر. نظرا  ألن التعديالت على بيان الممارسة  

 ن مفعول تلك التعديالت ليس ضروريا . على معلومات السياسات المحاسبية، فإن تاريخ سريا 
 

 تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسات المحاسبية للمجموعة. تقوم المجموعة حاليا  بتقييم 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.5
 

 والشهرة   عمالدمج األ 2.5.1
باستخدام طريقة الحيازة المحاسبية. تقاس تكلفة الحيازة وفقا  لمجموع المقابل المحول، ويقاس    عماليتم المحاسبة عن دمج األ 

بالنسبة لكل عملية دمج   ، أعمالبالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. 
ركة المشتراة بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قياس الحصص غير المسيطرة في الشتختار المجموعة ما إذا كان سيتم  

ها إدراج كمصروفات عند تكبدها ويتم  الحيازة  المتعلقة ب  تكاليف ال  تسجلصافي قيمة الموجودات المحددة للشركة المشتراة.  
 ية.داراإلوالمصروفات العمومية  ضمن

 

مدخالت    التي تم حيازتها مجموعة من األنشطة والموجودات  تتضمن  تحدد المجموعة أنها قامت بحيازة األعمال عندما  
تعتبر العملية التي يتم حيازتها جوهرية إذا  حيث يساهمان مع ا بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات. وعملية جوهرية 

القوى العاملة المنظمة التي  التي تم حيازتها  المخرجات، وتشمل المدخالتكانت ضرورية للقدرة على االستمرار في إنتاج 
تتمتع بالمهارات أو المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء هذه العملية أو تساهم بشكل كبير في القدرة على االستمرار في إنتاج 

د أو تأخير في القدرة على االستمرار في المخرجات وتعتبر فريدة أو نادرة أو ال يمكن استبدالها دون تكلفة كبيرة أو جه
 إنتاج المخرجات.

 

، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب أعمالعندما تقوم المجموعة بحيازة  
الحيازة. يتضمن هذا الفصل بين المشتقات وفقا  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ  

 المتضمنة في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
 

على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ الحيازة لحصة ملكية المشتري المحتفظ بها سابقا  في   عمالعند تحقيق دمج األ
ألرباح تاريخ الحيازة وتدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة في بيان ا  الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما في

 . أو الخسائر
 

ال يتم إعادة قياس  ه بالقيمة العادلة في تاريخ الحيازة.  إدراج إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم  
المقابل المحتمل المصنف كحقوق ملكية وتتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية. يتمثل المقابل المحتمل  

للتقارير المالية   أداة مالية وتقع ضمن نطاق المعيار الدولي  ، ويتم قياسه األدوات المالية  9المصنف كأصل أو التزام في 
طبقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية   المجمع  األرباح أو الخسائر  بيان  التغيرات في القيمة العادلة في  إدراجبالقيمة العادلة مع  

وفقا  للقيمة العادلة في    9. ويتم قياس المقابل المحتمل اآلخر الذي ال يندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  9
 التغيرات في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.  إدراجيخ كل بيانات مالية مجمعة مع تار
 

التي تمثل زيادة المقابل المحول والمبلغ المحقق للحصص غير المسيطرة واي فوائد محتفظ )  يتم قياس الشهرة مبدئيا  بالتكلفة
ذا كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم إ  .(بها سابقا عن صافي قيمة الموجودات المحددة والمطلوبات المقدرة

تتجاوز   حيازتها   إجماليحيازتها  تم  التي  الموجودات  تحديد  مدى صحة  تقييم  بإعادة  المجموعة  تقوم  المحول،  المقابل 
أد إذا  لتقييم المبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ الحيازة.  ت اعادة  والمطلوبات المقدرة ومراجعة االجراءات المستخدمة 

األرباح الربح في    يسجلالمقابل المحول،    إجماليالتقييم الى زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم حيازتها عن  
 . أو الخسائر
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 األعمال والشهرة )تتمة( دمج  2.5.1

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا  أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض  

، من تاريخ الحيازة، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة إلنتاج النقد  عمالالقيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة في دمج األ 

من   األالتي  دمج  من  تستفيد  أن  للشركة    عمالالمتوقع  المطلوبات األخرى  أو  الموجودات  النظر عن تخصيص  بصرف 

 المشتراة إلى تلك الوحدات.
 

الشهرة المرتبطة   إدراجبداخل الوحدة، يتم    ةعندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة إنتاج النقد ويتم استبعاد جزء من العملي

عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن البيع. يتم قياس الشهرة المستبعدة في  ةالدفترية للعملي المستبعدة في القيمة ةبالعملي

 هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد.
 

 استثمار في شركات زميلة   2.5.2

ا تأثيرا  ملموسا . والتأثير الملموس هو القدرة على المشاركة في قرارات الشركة الزميلة هي شركة تمارس المجموعة عليه

 السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكن دون ممارسة سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.  
  

الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.  إن االعتبارات التي يتم مراعاتها عند تحديد التأثير الملموس مماثلة لتلك 

 يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتها الزميلة بواسطة طريقة حقوق الملكية.
 

وفقا  لطريقة حقوق الملكية، يدرج االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا بالتكلفة. ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار مقابل  

ات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ الحيازة. وتدرج الشهرة المتعلقة  تسجيل التغير

 بالشركة الزميلة ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اختبارها لغرض تحديد انخفاض القيمة بصورة مستقلة.  
 

ات يراديات الشركة الزميلة. يعرض أي تغيير في اإلحصة المجموعة في نتائج عمل  المجمع  األرباح أو الخسائر  يعكس بيان

ات الشاملة األخرى للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة يرادالشاملة األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها كجزء من اإل

أمكن    متى  –وجود تغيير محقق مباشرة في حقوق الملكية للشركة الزميلة، تقوم المجموعة بتسجيل حصتها في أي تغييرات  

في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع. ويتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين  - ذلك

 الحصة في الشركة الزميلة.  في حدودالمجموعة والشركة الزميلة 
 

مثل توالمجمع  األرباح أو الخسائر  بيان  الشركة الزميلة في مقدمة    أرباح أو خسائرحصة المجموعة في  إجمالي    عرضي

 األرباح أو الخسائر بعد الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة. 
 

البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة البيانات المالية المجمعة للمجموعة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت    إعداديتم  

 لكي تتماشى السياسات المحاسبية للشركات الزميلة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.
 

يد خسارة انخفاض في قيمة استثمار المجموعة  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري ق

ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض   كل بيانات مالية مجمعةفي شركتها الزميلة. تحدد المجموعة في تاريخ  

  زميلة. فإذا ما وجد هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق بين الشركة  الفي قيمة االستثمار في  

  ضمن "انخفاض قيمة شركات زميلة" في بيان المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة وقيمتها الدفترية وتسجل الخسارة  

 .المجمع األرباح أو الخسائر
 

عند فقد التأثير الملموس على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثمار محتفظ به وفقا  لقيمته العادلة. 

يدرج أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير الملموس والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت  

 من البيع في األرباح أو الخسائر. 
 

 القيمة العادلة قياس  2.5.3

 العادلة في تاريخ كل بيان للمركز المالي.تقيس المجموعة األدوات المالية مثل االستثمارات في األسهم وفقا  للقيمة 
 

القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لتسوية التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق  

 في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة الى افتراض تنفيذ معاملة بيع األصل أو تسوية االلتزام في: 
 

 لسوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو ا 

  .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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يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات المحتمل ان يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير  

 األصل أو االلتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق مصلحتهم االقتصادية المثلى. 
 

ارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام  يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المش

 االمثل، أو من خالل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى له. 
 

عادلة، مع تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف وبقدر ما يتوافر لها من بيانات ومعلومات كافية لقياس القيمة ال

 تحقيق أقصى استخدام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة والحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.
 

البيانات المالية المجمعة ضمن  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في 

والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة أقل مستوى من المدخالت  الجدول الهرمي للقيمة العادلة، والمبين الحقا، استنادا  إلى  

 ككل:
 

  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المماثلة أو المطلوبات المماثلة؛: 1المستوى 

   قياس القيمة العادلة ملحوظ ا بشكل أهمية ل: أساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل  2المستوى

 مباشر أو غير مباشر؛ و 

  قياس القيمة العادلة ملحوظ ا.أهمية لل مستوى من المدخالت والذي يمثل : أساليب تقييم ال يكون بها أق3المستوى 
 

البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت   بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في 

إلى أقل مستوى من المدخالت   التحويالت قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  

 ذي التأثير الهام على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة. 
 

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات للموجودات والمطلوبات استناد ا إلى طبيعة وسمات ومخاطر  

 األصل أو االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.  
 

 من العقود مع العمالء   ات يراداإل 2.5.4

الخدمات إلى العميل لقاء مبلغ يعكس    وأات من العقود مع العمالء عندما تنتقل السيطرة على البضاعة  يراديتم االعتراف باإل

المقابل المادي الذي تتوقع المجموعة أحقيتها في الحصول عليه فيه مقابل تلك البضاعة أو الخدمات. وتوصلت المجموعة  

ترتيب في  نفسها  تعمل عن  أساسية  منشأة  أنها  إلى  اإلبصورة عامة  تسيطر بصورة  نظرا  ألات  يرادات  على   نموذجية نها 

 البضاعة أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل. 
 

 ات: يرادقبل االعتراف باإل المبينة أدناهيجب أيضا  الوفاء بمعايير االعتراف 
 

 بيع بضاعة
لى العميل ويكون ذلك  إات من بيع البضاعة في النقطة الزمنية التي تنتقل فيها السيطرة على األصل  يراديتم االعتراف باإل

 عادة عند تسليم البضاعة.  
 

ينبغي توزيع جزء من   منفصلةتأخذ المجموعة في اعتبارها ما إذا وجدت أي تعهدات أخرى في العقد وتمثل التزامات أداء 

ت ونقاط والء العمالء(. ولتحديد سعر معاملة بيع البضاعة، تأخذ المجموعة في اعتبارها سعر المعاملة عليها )مثل الضمانا 

 تأثير المقابل المتغير ووجود بنود تمويل جوهرية والمقابل غير النقدي والمقابل المستحق الى العميل )إن وجد(.  
 

 ( دراسية  تقديم خدمات تعليمية )رسوم
فردي يتكون من مجموعة من الخدمات المنفصلة التي تتماثل بشكل كبير ولها نفس نمط  هذه الخدمات تمثل التزام أداء  

  إلى العميل بشكل متساوي على مدار فترة الخدمة، من الخدمات ه يتم تحويل المزايا التحويل على مدار فترة العقد. وحيث إن

يستحق سداد هذه الرسوم ويتم  لى الوقت المنقضي.  ات بالتساوي على مدار الفترة استنادا إإيراد بهذه الرسوم كيتم االعتراف  

 استالم مدفوعاتها بشكل دوري مقدما . 
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 المنح الحكومية   2.5.5

بالمنح الحكومية عندما يوجد تأكيد معقول   بأنه سيتم استالم المنحة وسيتم االلتزام بكافة الشروط المرفقة.  يتم االعتراف 

ات على أساس منتظم على مدار الفترات التي يتم خاللها تحميل إيرادعندما تتعلق المنحة ببند المصروفات، يتم تسجيلها ك

المنحة بأصل ما، يتم تسجيلها  التكاليف ذات الصلة، التي تم تخصيص تلك المنحة لتعويضها، كمصروفات. وعندما تتعلق  

 ات بمبالغ متساوية على مدار العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة.  إيرادك
 

بالقيم االسمية ويتم   هما إلى إدراج عندما تقوم المجموعة باستالم منح لموجودات غير نقدية، يتم تسجيل األصل والمنحة 

متوقع لألصل، استنادا  إلى نمط استهالك مزايا األصل ذي الصلة على األرباح أو الخسائر على مدار العمر اإلنتاجي ال

 أقساط سنوية متساوية.  
 

 الضرائب  2.5.6

 الزكاة  
 . 2007لسنة  58وفقا  لقرار وزارة المالية رقم الخاضع للضرائب % من ربح السنة  1يتم احتساب الزكاة بنسبة 

 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
للتقدم العلمي بنسبة  يتم احتساب   ات من  يراد% من ربح الشركة االم بعد خصم حصتها في اإل1حصة مؤسسة الكويت 

ة والخسائر المتراكمة دارإلى االحتياطي االجباري ومكافأة أعضاء مجلس اإل  واالقتطاعوالزميلة  المساهمة  الشركات التابعة  

 لمرحلة.  ا
 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية 
% من الربح المجمع للشركة األم بعد خصم حصتها في األرباح من 2.5دعم العمالة الوطنية بنسبة    يتم احتساب ضريبة

الكويت، وحصتها في ضريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة من قبل الشركات التابعة    بورصةالشركات الزميلة المدرجة في  

الكويت وفقا  للقانون   بورصة الكويت، وتوزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركات المدرجة في    بورصةالمدرجة في  

 والئحتهما التنفيذية.  2006لسنة  24والقرار الوزاري رقم   2000لسنة  19رقم 
 

 األجنبية الشركات التابعة  الضرائب على
احتساب   علىيتم  التابعة    الضرائب  واألنظمة    األجنبيةالشركات  للقوانين  ووفقا   المطبقة  الضرائب  معدالت  أساس  على 

التابعة. تدرج ضريبة الدخل على الربح الخاضع للضريبة  البلدان التي تعمل فيها هذه الشركات  والتعليمات السارية في 

 نية التي تعمل فيها المجموعة.  كمصروفات في الفترة التي تتحقق فيها األرباح وفقا للوائح المالية المعمول بها في البلدان المع
 

غير  الضريبية  والخسائر  اإلعفاءات  وترحل  للخصم،  القابلة  المؤقتة  الفروق  عن  المؤجلة  الضريبة  موجودات  تتحقق 

المستخدمة، إلى الحد الذي تتوفر فيه األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة لالستفادة من تلك اإلعفاءات. تدرج مطلوبات  

. تتحدد موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام  الخاضعة للضرائب  فروق المؤقتةاللة بما يعكس  الضريبة المؤج 

 معدالت الضريبة والقوانين المطبقة بتاريخ البيانات المالية المجمعة.  
 

 العمالت األجنبية  2.5.7

تعرض البيانات المالية المجمعة للمجموعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية للشركة األم. تقوم كل شركة في المجموعة  

الرئيسية.   العملة  تلك  باستخدام  لكل شركة  المالية  البيانات  في  المدرجة  البنود  قياس  يتم  كما  لها،  الرئيسية  العملة  بتحديد 

أجنبية تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى األرباح   عمليةتستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتجميع وعند بيع  

 أو الخسائر المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة. 
 

 رصدةالمعامالت واأل (1
ئيسية لكل منها وفقا  لسعر الصرف الفوري  يتم مبدئيا قيد المعامالت بعمالت أجنبية من قبل شركات المجموعة بالعملة الر

 في تاريخ تأهل المعاملة لالعتراف ألول مرة. 
 

ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية إلى العملة الرئيسية وفقا  لسعر الصرف الفوري في 

 تاريخ البيانات المالية المجمعة.  
 

ها  باستثناء البنود النقدية التي يتم تصنيف  تسجل الفروق الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في األرباح أو الخسائر

ات الشاملة األخرى يرادهذه الفروق ضمن اإل  إدراجكجزء من عملية تحوط لصافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم  

 . حتى يتم بيع صافي االستثمار وفي هذه المرحلة، يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى األرباح أو الخسائر
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24 

 

 ة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتم    2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     2.5
 

 العمالت األجنبية )تتمة(  2.5.7
 

 )تتمة(  المعامالت واألرصدة( 1
تواريخ   في  كما  الصرف  أسعار  باستخدام  أجنبية  بعملة  التاريخية  بالتكلفة  قياسها  يتم  التي  النقدية  البنود غير  تحويل  يتم 

وبالنسبة للبنود غير النقدية التي يتم إعادة قياسها وفقا  للقيمة العادلة بعملة أجنبية فيتم تحويلها باستخدام  المعامالت المبدئية. 

أسعار الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. تتم معاملة الربح أو الخسارة الناتجة من تحويل البنود غير 

ما يتماشى مع تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة من التغير في القيمة العادلة للبند )أي ان النقدية المقاسة بالقيمة العادلة ب

األرباح أو الخسائر يتم ات الشاملة األخرى أو  يرادفروق تحويل البنود التي تدرج أرباح أو خسائر قيمتها العادلة في اإل

 ائر على التوالي(.األرباح أو الخسات الشاملة األخرى أو يرادها في اإلإدراج ايضا 
 

ات )أو جزء منها( إيرادعند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيستخدم عند االعتراف المبدئي ألصل أو مصروفات أو  

، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة مسددة مقدما  أو عند استبعاد أصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات  

. في حالة وجود عدة مبالغ  المسددة مقدما  ألصل أو االلتزام غير النقدي الذي نشأ عن تلك الدفعات  باباالعتراف المبدئي  

 لدفعات مقدما.  مدفوعة أو مستلمة مقدما، فيجب على المنشاة تحديد تاريخ المعاملة لكل مبلغ مدفوع أو مستلم من ا
 

 شركات المجموعة (2
عند التجميع، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية إلى الدينار الكويتي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

البيانات المالية المجمعة، وتحول بيانات األرباح أو الخسائر لهذه الشركات بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.  

  عمليةات الشاملة األخرى. عند بيع  يرادتدرج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل بغرض التجميع ضمن اإل

 األجنبية إلى األرباح أو الخسائر.  العمليةات الشاملة األخرى المتعلق بهذه يرادأجنبية، يعاد تصنيف بند اإل
 

أجنبية وأي تعديالت على القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات   عمليةتتم معاملة أية شهرة ناتجة من حيازة  

األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري لتحويل العمالت األجنبية   للعمليةالناتجة من الحيازة كموجودات ومطلوبات  

 عة.في تاريخ البيانات المالية المجم
 

 النقدية  توزيعات األرباح 2.5.8
. وفقا لقانون  بناء على تقدير الشركة األمالتوزيعات    لم تعدتسجل الشركة األم توزيعات األرباح كالتزام بسداد األرباح عندما  

الشركات، يتم التصديق على التوزيعات عندما يتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. ويسجل المبلغ  
 المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.  

 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات  2.5.9
يتم تسجيل ، إن وجدت.  اإلنشائية قيد التنفيذ وفقا  للتكلفة بالصافي بعد خسائر انخفاض القيمة المتراكمة  عمالاأل  إدراجيتم  

 االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة من االنخفاض في القيمة.  بالصافي بعدالممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة  
طويلة األجل إذا تم    اإلنشاءاتالمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع  تتضمن هذه التكلفة تكلفة استبدال جزء من المنشآت و

  تستهلكها ، فاصلة استيفاء معايير االعتراف. عندما يجب استبدال أجزاء جوهرية من المنشآت والمعدات على فترات زمنية
ص رئيسي، يتم تسجيل تكلفتها عمار اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عندما يتم إجراء فح المجموعة بشكل منفصل استنادا إلى األ

جميع تكاليف اإلصالح والصيانة   إدراج. يتم  االعترافمعايير  الوفاء بإذا تم    كاستبداللمنشآت والمعدات  لفي القيمة الدفترية  
 .عند تكبدها  األرباح أو الخسائراألخرى في 

 

 اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار 

 

  سنة   20 مباني 

  سنة او وحدات االنتاج   20 -10   ومكائنآالت 

   سنوات  5-4 أثاث ومعدات مكتبية 

  سنوات  5 سيارات 
 

طريقة وحدات اإلنتاج استنادا إلى    بواسطة يتم احتساب استهالك الممتلكات والمنشآت والمعدات لبعض الشركات التابعة  

 المخرجات المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات. ال يتم استهالك األرض. 
 

بموجودات حق   باالعتراف  المتعلقة  المحاسبية  السياسة  اإللالطالع على  إلى  الرجوع  يرجى  وقياسها،   يضاح االستخدام 

 "عقود التأجير".  2.5.10
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(         2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(      2.5
 

 )تتمة(  ممتلكات ومنشآت ومعدات  2.5.9

مسجل مبدئيا  يتم إلغاء االعتراف به عند البيع )أي تاريخ حصول  إن بند الممتلكات والمنشآت والمعدات وأي جزء جوهري  

المستلم على السيطرة( أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو بيعه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة 

صل( في بيان األرباح أو  عن إلغاء االعتراف باألصل )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لأل

 الخسائر المجمع عند إلغاء االعتراف باألصل. 
 

تتم مراجعة القيم التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمنشآت والمعدات في نهاية كل سنة مالية 

 ، متى كان ذلك مناسبا .مستقبليوتعديلها على أساس 
 

 عقود التأجير   2.5.10
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يتمثل في أو ينطوي على عقد تأجير، أي إذا كان العقد ينص على حق السيطرة على 

 استخدام أصل محدد لفترة من الوقت لقاء مقابل نقدي.
 

 المجموعة كمستأجر  
تأجير  وعقود  األجل  قصيرة  التأجير  عقود  باستثناء  التأجير  عقود  لكافة  فردية  وقياس  اعتراف  طريقة  المجموعة  تطبق 
الموجودات منخفضة القيمة. تسجل المجموعة مطلوبات التأجير لسداد مدفوعات التأجير وموجودات حق االستخدام التي  

 .  الموجودات ذات الصلةتمثل حق استخدام 
 

 ت حق االستخدام  ( موجودا1
)أي تاريخ توافر األصل ذي الصلة لالستخدام(. يتم   التأجيرتسجل المجموعة موجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد  

قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديلها مقابل أي قياس 
ن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات التأجير المسجلة، والتكاليف المباشرة المتكبدة لمطلوبات التأجير. تتضم

ا أي حوافز تأجير مستلمة.    لعقد التأجير، ومدفوعات التأجير التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقص 
 

ز المالي المجمع ويتم استهالكها  يتم عرض موجودات حق االستخدام تحت بند "ممتلكات ومنشآت ومعدات" في بيان المرك
 .أيهما أقصر سنة( 20للموجودات )أي على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير واألعمار اإلنتاجية المقدرة 

 

في حالة نقل ملكية األصل المستأجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد التأجير أو أن التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، 
 . احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصليتم 

 

ا   القيمة. راجع السياسة المحاسبية في  التتعرض موجودات حق االستخدام أيض  "انخفاض قيمة    2.5.16  إيضاحنخفاض 
 الموجودات غير المالية". 

 

 ( مطلوبات التأجير  2
مطلوبات التأجير المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات التأجير التي يتعين سدادها المجموعة  في تاريخ بدء عقد التأجير، تسجل  

ا أي حوافز  على مدى مدة عقد التأجير. تتضمن مدفوعات التأجير مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة( ناقص 
لمتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعر، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة  تأجير مستحقة ومدفوعات التأجير ا

ا سعر ممارسة خيار الشراء المؤكد ممارسته من قبل  بصورة معقولة  المجموعة التخريدية. تتضمن مدفوعات التأجير أيض 
 لخيار اإلنهاء. المجموعة رسة ومدفوعات غرامات إنهاء مدة عقد التأجير إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس مما 

 

يتم تسجيل مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تستند إلى مؤشر أو سعر كمصروف )ما لم يتم تكبدها إلنتاج مخزون( في 
 .  الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يستدعي السداد

 

االقتراض المتزايد في تاريخ بدء التأجير في حالة  معدلالمجموعة عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات التأجير، تستخدم 
عدم إمكانية تحديد سعر الفائدة المتضمن في عقد التأجير بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات التأجير لتعكس 

. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات التأجير  المسددةوعات التأجير  تراكم الفائدة وتخفيض قيمة مدف
في حالة وجود تعديل أو تغير في مدة التأجير أو في مدفوعات التأجير )مثل التغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة من 

 . ذي الصلةخيار شراء األصل لتقييم الو التغير في ( أمدفوعات التأجيرالتغير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد 
 

 " في بيان المركز المالي المجمع.  دائنون ومصروفات مستحقةالتأجير للمجموعة تحت بند "عقود تدرج مطلوبات 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     2.5
 

 )تتمة( عقود التأجير   2.5.10
 

 )تتمة( المجموعة كمستأجر  
 

 ( عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة  3
إعفاء االعتراف بعقود التأجير قصيرة األجل على عقود التأجير قصيرة األجل )أي عقود التأجير التي تبلغ المجموعة  تطبق  

ا أو أقل من    12مدتها   . كما أنها تطبق إعفاء االعتراف بالموجودات منخفضة (تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراءشهر 

مدفوعات التأجير على عقود التأجير قصيرة األجل وعقود   إدراجيتم    عقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة.القيمة على  

 .تأجير الموجودات منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة التأجير
 

 المجموعة كمؤجر  
أجير تشغيلي. إن عقود التأجير التي ال تنقل فيها المجموعة كافة المخاطر والمزايا الهامة لملكية األصل يتم تصنيفها كعقود ت

المحاسبة عن   اإلإيراديتم  فترات  مدى  الثابت على  القسط  أساس  الناتجة على  التأجير  اإلات  وتدرج ضمن  ات يراديجار 

. إن التكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة في التفاوض والترتيبات المتعلقة بعقد المجمعفي بيان األرباح أو الخسائر األخرى  

التأجير التشغيلي يتم إضافتها إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وتسجل على مدى فترة التأجير وفقا  لنفس األسس التي يتم 

 في فترة اكتسابها.ات إيرادكما تسجل اإليجارات المحتملة ك ات التأجير.إيراد بها تسجيل 
 

 تكاليف االقتراض  2.5.11

يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة  بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق فترة كبيرة من الوقت حتى يصبح 

ا لالستخدام المعد له أو البيع كجزء من تكلفة األصل. يتم   كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروفات في فترة   إدراججاهز 

 تكبدها. تتضمن تكاليف االقتراض الفائدة والتكاليف األخرى ذات الصلة التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال.
 

 موجودات غير ملموسة   2.5.12

وتكلفة الموجودات     ة عند االعتراف المبدئي.يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بصورة منفصلة بالتكلف

  إدراج بعد االعتراف المبدئي، يتم  هي القيمة العادلة في تاريخ الحيازة. و  عمالغير الملموسة التي يتم حيازتها في دمج لأل

بالتكلفة ناقصا  أي إطفاء متراكم وأي خسائر   القيمة  االالموجودات غير الملموسة  رسملة    ال يتم    متراكمة.النخفاض في 

تكبد  فترة  في  الخسائر  أو  األرباح  في  الصلة  ذات  المصروفات  وتنعكس  داخليا   المنتجة  الملموسة  غير  الموجودات 

 المصروفات.
 

 اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كمحددة أو غير محددة. يتم تقييم األعمار 
 

تطفأ تكلفة الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها االنتاجية االقتصادية ويتم تقييمها لغرض 

يتم في نهاية كل فترة للبيانات  تحديد االنخفاض في قيمتها في حالة وجود ما يشير إلى انخفاض قيمة األصل غير الملموس. 
يتم  على األقل مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد.المجمعة  المالية  

مراعاة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو نمط االستهالك المتوقع للمزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل 

التقديرات المحاسبية. يتم تسجيل لت التعامل معها كتغيرات في  عديل فترة أو طريقة اإلطفاء، متى كان ذلك مناسبا ، ويتم 
المجمع ضمن   مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في بيان األرباح أو الخسائر

 . ات غير الملموسة فئة المصروفات التي تتفق مع وظيفة الموجود
 

يتم احتساب اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على أساس القسط الثابت على مدى العمر  
 اإلنتاجي المقدر للموجودات كما يلي:

 

   سنوات  5  عالقات مع الطالب 
 

كن يتم اختبارها سنويا  لغرض تحديد انخفاض القيمة ال تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة ول
سنويا  إما على أساس إفرادي أو على مستوى وحدة إنتاج النقد. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة ذات  

إن لم يكن ذلك فإن  األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويا للتأكد مما إذا كان تقييم األعمار غير المحددة ما زال مؤيدا ، و

 التغير في تقييم العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي.   
 

يتم إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس عند البيع )أي تاريخ حصول المستلم على السيطرة( أو عندما ال يكون من المتوقع  

مستقبلية   اقتصادية  مزايا  بيعه.    من أي  أو  باألصل   إدراجتم  ياستخدامه  االعتراف  إلغاء  من  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح 
 )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل( في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 
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 االعتراف المبدئي والقياس الالحق  –  األدوات المالية 2.5.13

 األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 

 الموجودات المالية  (1
 

 االعتراف المبدئي والقياس 

ات يرادالمبدئي وتقاس الحقا  وفقا  للتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليتم تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف  

 الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 

نموذج  يستند تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي وإلى  

التي ال تتضمن  ومديني الرسوم الدراسية التجارية المدينة   رصدةته من قبل المجموعة. باستثناء األدارالمستخدم إل عمالاأل

بند تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق المبرر العملي لها، تقيس المجموعة مبدئيا  األصل المالي وفقا لقيمته 

لمعاملة في حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. وبالنسبة العادلة زائدا تكاليف ا 

التي ال تتضمن بند تمويل جوهري أو تلك التي قامت المجموعة بتطبيق   ومديني الرسوم الدراسية  التجارية المدينة  رصدةلأل

 المبرر العملي لها، فيتم قياسها وفقا  لسعر المعاملة. 
 

ات الشاملة األخرى، يجب أن يرادلغرض تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإل

فقط" على أصل المبلغ القائم. يشار إلى هذا التقييم باختبار    والفائدةيؤدي إلى تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات أصل المبلغ  

يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات   مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة.

رباح أو الخسائر بغض النظر النقدية التي ال تندرج ضمن مدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط وفقا  للقيمة العادلة من خالل األ 

 .عمالعن نموذج األ
 

ة المجموعة لموجوداتها المالية من أجل  إدارة الموجودات المالية إلى كيفية  إدارالمجموعة المتعلق ب  أعماليشير نموذج  

ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو  عمالإنتاج تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األ

 أعمال بيع الموجودات المالية أو كليهما. يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج  

تعاقدية في حين يتم االحتفاظ بالموجودات المالية المصنفة يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية ال

يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  أعمالات الشاملة األخرى في نموذج يرادوالمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإل

 والبيع.
 

إطار زمني يتم تحديده عموما  وفقا  للنظم إن مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل  

بالطريقة االعتيادية( يتم تسجيلها على أساس تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه  المتاجرة أو بالعرف في األسواق )

 المجموعة بشراء أو بيع األصل.
 

 القياس الالحق 

 ع فئات: ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أرب
 

  أدوات الدين( الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة( 

 بالقيمة العادلة من خالل اإل األرباح والخسائر    إدراجات الشاملة األخرى مع إعادة  يرادالموجودات المالية المدرجة 

 المتراكمة )أدوات الدين(  

 األرباح والخسائر   إدراجات الشاملة األخرى مع عدم إعادة  يرادالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل

 المتراكمة عند عدم االعتراف )أدوات حقوق الملكية( 

 .الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 

البيانات المالية المجمعة، ليس لدى المجموعة أية أدوات دين   بالقيمة العادلة من خالل اإلكما في تاريخ  ات يرادمدرجة 

 الشاملة األخرى. 
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 )تتمة(  القياس الالحق 

 )أدوات الدين( الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  ( أ
يتم   القيمة.  الفعلي وتخضع النخفاض  الفائدة  بالتكلفة المطفأة بواسطة طريقة  المالية المدرجة  يتم الحقا  قياس الموجودات 

االعتراف باألصل أو تعديله أو تعرضه النخفاض في    إلغاءاالعتراف باألرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند  

 القيمة.
 

المدينة األخرى والنقد والودائع قصيرة األجل(   رصدةنظرا  ألن الموجودات المالية لدى المجموعة )المدينون التجاريون واأل

 تستوفي هذه الشروط، تم قياسها الحقا  وفقا  للتكلفة المطفأة.

 

 ات الشاملة األخرى )أدوات حقوق الملكية( يرادالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلب( 
على نحو غير قابل لإللغاء كأدوات    سهماالستثمارات في األتصنيف بعض    عند االعتراف المبدئي، قد تختار المجموعة

اإل من خالل  العادلة  للقيمة  ملكية وفقا  لمعيار  يرادحقوق  الملكية طبقا  حقوق  تعريف  تستوفي  الشاملة األخرى عندما  ات 

ا التصنيف على  وال يتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذ  األدوات المالية: العرض  32المحاسبة الدولي  

 أساس كل أداة على حدة.
 

إعادة   أبدا  يتم  األرباح   إدراجال  توزيعات  وتسجل  الخسائر.  أو  األرباح  إلى  المالية  الموجودات  لهذه  والخسائر  األرباح 

المجموعة من ات أخرى في بيان األرباح أو الخسائر المجمع عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد  إيرادك

اإل في  األرباح  هذه  تسجل  الحالة،  هذه  وفي  المالي.  األصل  تكلفة  من  لجزء  كاسترداد  المتحصالت  الشاملة  يراد هذه  ات 

ات الشاملة األخرى ال تتعرض لتقييم انخفاض  يراداألخرى. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإل

 القيمة.
 

 على نحو غير قابل لإللغاء ضمن هذه الفئة.  سهمف بعض االستثمارات في األاختارت المجموعة تصني
 

 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  ج( 
بالقيمة العادلة  تدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي المجمع  

 .  المجمع األرباح أو الخسائر بيان مع تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة ضمن
 

التي لم تختر المجموعة على نحو غير قابل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادلة  سهماألتتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في 
في بيان   سهماالستثمارات في األ  . وتسجل توزيعات أرباحلمسعرةوالصناديق غير ا  ات الشاملة األخرىيرادمن خالل اإل

 .المدفوعاتالمجمع عندما يثبت الحق في  أو الخسائراألرباح 
 

 االعتراف  إلغاء

يتم إلغاء االعتراف )أي االستبعاد من بيان المركز المالي المجمع للمجموعة( بأصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو  

 حسبما ينطبق عليه ذلك( عندما: مماثلةجزء من مجموعة موجودات مالية 
 

 الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو تنتهي 

   ا بدفع التدفقات النقدية المستلمة  بتحويل حقوقها ف  المجموعة تقوم ي استالم التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزام 

بالكامل دون تأخير مادي إلى طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع" وإما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة  

بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل   المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو )ب( ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ

 ولكنها فقدت السيطرة على األصل. 
 

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية أو الدخول في ترتيبات القبض والدفع، فإنها تقوم بتقييم ما  
. وإذا لم تقم المجموعة بتحويل أو  ذلك  والى أي مدى إذا كانت ما زالت تحتفظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لملكية االصل 

السيطرة على األصل، تستمر المجموعة في تسجيل االصل   االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل أو لم تفقد 
االلتزام ذي الصلة. ويتم المحول بمقدار استمرارها في المشاركة في األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل  

 قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. 
 

يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل أو الحد  
 قد ينبغي على المجموعة سداده أيهما أقل.  األقصى للمقابل المستلم الذي
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 قيمة  الانخفاض 
بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل  المجموعة  تعترف  

التعاقدية المستحقة طبقا للعقد وكافة  النقدية  التدفقات  األرباح أو الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين 
تتوقع   الذي  النقدية  تتضمن  ة  المجموعالتدفقات  سوف  األصلي.  الفعلي  الفائدة  لسعر  تقريبية  بنسبة  مخصومة  استالمها، 

التدفقات النقدية المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمان المحتفظ به أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تعتبر 
 من الشروط التعاقدية.ال يتجزأ جزءا  

 

ا االئتمان  بخسائر  االعتراف  تتعرض الزدياد يتم  والتي ال  االئتمان  لمخاطر  لالنكشافات  بالنسبة  مرحلتين.  لمتوقعة على 
ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة عن خسائر االئتمان  

التعثر المحتملة خالل فترة االثني عشر شهرا  التالية )خ  سائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر  الناتجة من أحداث 
شهرا (. وبالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان التي تتعرض الزدياد ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، 
ينبغي احتساب مخصص للخسائر لخسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من االنكشاف للمخاطر بغض النظر عن توقيت  

 ثر )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة(. التع
 

التجاريين للمدينين  الدراسية  بالنسبة  الرسوم  فإن  ومديني  مبسطة تطبق  المجموعة  ،  االئتمان    طريقة  خسائر  احتساب  في 
استنادا إلى التغيرات في مخاطر االئتمان ولكنها بدال  من ذلك تسجل مخصص خسائر  المجموعة  المتوقعة. وبالتالي، ال تتبع  

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة. كما أعدت المجموعة مصفوفة مخصصات  
استنادا إلى خبرة المجموعة السابقة بخسائر االئتمان مع تعديلها بما يتناسب مع العوامل المستقبلية المرتبطة بالمدينين والبيئة 

 وعة.  االقتصادية للمجم
 

يوما . ومع ذلك، قد    90األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة    المجموعةتعامل  
تعتبر المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في بعض الحاالت، وذلك في حالة أن تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية 

ائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل  إلى عدم احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية الق
 المجموعة. ويتم شطب األصل المالي عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 

  المطلوبات المالية ( 2
 االعتراف المبدئي والقياس  

كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  عند االعتراف المبدئي يتم تصنيف المطلوبات المالية 

 كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعالة متى كان ذلك مناسب ا.   دائنين أو أو قروض وسلف أو
 

في حالة القروض  المعاملة المتعلقة بها مباشرة  تكاليف بالصافي بعد كافة المطلوبات المالية مبدئيا  بالقيمة العادلة  إدراجيتم 
  والسلف والدائنين.

 
تتضمن المطلوبات المالية للمجموعة الدائنين التجاريين واألرصدة الدائنة األخرى بما في ذلك مطلوبات التأجير والقروض 

البنوك.   لدى  المكشوفة  الحسابات  ذلك  في  بما  المحاسبية "عقود    2.5.10اإليضاح رقم  راجع  والسلف  بالسياسة  المتعلق 
لالطالع على المعلومات حول االعتراف المبدئي والقياس لمطلوبات عقود التأجير حيث إنها ال تندرج ضمن نطاق  التأجير"  

 . 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 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 
 

لم تقم المجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وتعتبر المطلوبات المالية  

 المدرجة بالتكلفة المطفأة األكثر ارتباطا بالمجموعة.  
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    2
 

 ة )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهام    2.5
 

 )تتمة(   االعتراف المبدئي والقياس الالحق – األدوات المالية  2.5.13
 

 )تتمة(   المالية المطلوبات  (2
 

 )تتمة( الالحق   القياس
 

 المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
الفئة هي األكثر ارتباطا  بالمجموعة وتنطبق بشكل عام على القروض والسلف التي تحمل   دائنو  هذه  )بما في ذلك  فائدة 

 الدائنة األخرى. رصدةالتجارية الدائنة واأل رصدةالتمويل اإلسالمي( واأل
 

 قروض وسلف
بعد االعتراف المبدئي، تقاس القروض والسلف التي تحمل أسعار فائدة الحقا  وفقا  للتكلفة المطفأة بواسطة طريقة معدل  
الفائدة الفعلي. يتم تسجيل األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عند إلغاء االعتراف بالمطلوبات وكذلك من خالل عملية 

 إطفاء معدل الفائدة الفعلي. 
 

م احتساب التكلفة المطفأة أخذا في االعتبار أي خصم أو عالوة عند الحيازة والرسوم أو التكاليف التي تعتبر جزءا ال يت

 .  المجمع  يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي تحت بند تكاليف تمويل في بيان األرباح أو الخسائر
 

 دائنون ومصروفات مستحقة  
للمبالغ التي ستدفع في المستقبل لقاء خدمات تم تسلمها سواء صدرت بها فواتير من   قيد الدائنين والمصروفات المستحقة  يتم

 قبل المورد أو لم تصدر.
 

 االعتراف   إلغاء

ال يتم االعتراف بااللتزام المالي عند اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عند استبدال  

بشكل   الحالي  المالي  االلتزام  بتعديل شروط  أو  كبير،  بشكل  مختلفة  بشروط  المقرض  نفس  من  بآخر  حالي  مالي  التزام 

اعتراف بااللتزام األصلي واعتراف بالتزام جديد، ويدرج الفرق في    كإلغاءعديل  جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو الت

 المجمع. األرباح أو الخسائرالقيمة الدفترية ذات الصلة في بيان 
 

 مقاصة األدوات المالية ( 3
المالي المجمع إذا كان هناك  تتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز  

حق قانوني يلزم حالي ا لمقاصة المبالغ المحققة وتوجد نية السداد على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات  
  في آن واحد.

 

 محاسبة التحوط  2.5.14

 االعتراف المبدئي والقياس الالحق 
التعرض لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت الجنبية المتعلقة بالقيمة تستخدم المجموعة األدوات المالية للتحوط ضد  

االستثمارات لبعض  األ  العادلة  اإل  سهم في  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  كموجودات  الشاملة يرادالمصنفة  ات 

 األخرى. 
 

القي مة العادلة عند التحوط للتعرض  ألغراض محاسبة التحوط، يتم تصنيف عمليات التحوط لدى المجموعة إلى تحوط 

 غير محقق. ثابتلمخاطر التغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام محقق أو التزام 
 

في بداية عالقة التحوط، تقوم المجموعة بإجراء تحديد رسمي وتوثيق لعالقة التحوط التي تنوي المجموعة تطبيق محاسبة 

 اتيجية تنفيذ التحوط عليها.  ة المخاطر واسترإدارالتحوط عليها وأهداف 
 

يتضمن التوثيق تحديد أداة التحوط والبند المتحوط له وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها وأسلوب المجموعة في تقييم  

مدى استيفاء عالقة التحوط لمتطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصادر انعدام فعالية التحوط وكيفية تحديد نسبة 

 التحوط(. 
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 ات المحاسبية الهامة )تتمة( أساس اإلعداد والسياس   2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     2.5
 

 )تتمة(  محاسبة التحوط 2.5.14

 )تتمة(  االعتراف المبدئي والقياس الالحق 
 تتأهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط في حالة استيفاء كافة متطلبات الفعالية التالية: 

 

  البند الذي يتم التحوط له وأداة التحوط. هناك "عالقة اقتصادية" بين 

  "من العالقة االقتصادية.  والذي ينتجليس لمخاطر االئتمان "تأثير مهيمن على التغيرات في القيمة 

 بالفعل   مع  تماثل نسبة التحوط بعالقة التحوط الذي يتم التحوط له والذي تقوم المجموعة  البند  الناتجة من حجم  تلك 

 أداة التحوط والتي تستخدمها المجموعة فعليا  في التحوط لحجم البند الذي يتم التحوط له. بالتحوط له وكذلك حجم
 

 عمليات تحوط القيمة العادلة  
 يتم المحاسبة عن عمليات التحوط التي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة التحوط كما يلي: 

 

المجمع كمصروفات أخرى. ويتم تسجيل التغير   األرباح أو الخسائريتحقق التغير في القيمة العادلة ألداة التحوط في بيان  

ا  ويدرجفي القيمة العادلة للبند المتحوط له المتعلق بالمخاطرة المتحوط لها كجزء من القيمة الدفترية للبند المتحوط له  أيض 

 المجمع كمصروفات أخرى.  األرباح أو الخسائرفي بيان 
 

بالنسبة لعمليات تحوط القيمة العادلة المتعلقة بالبنود المدرجة وفقا  للتكلفة المطفأة، يتم إطفاء أي تعديل على القيمة الدفترية 

إطفاء  من خالل األرباح أو الخسائر على مدى الفترة المتبقية من عالقة التحوط بواسطة طريقة معدل الفائدة الفعلي. قد يبدأ 

له بما يعكس التغيرات في القيمة  طمعدل الفائدة الفعلي بمجرد تحقق التعديل وبما ال يتجاوز التوقف عن تعديل البند المتحو

 العادلة المتعلقة بالمخاطر التي يتم التحوط لها.
 

 . األرباح أو الخسائرفي حالة عدم االعتراف بالبند المتحوط له، يتم تسجيل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في 
 

عند تصنيف التزام تام غير محقق كبند يتم التحوط له، يسجل التغير المتراكم الالحق في القيمة العادلة لاللتزام التام الخاص  

 التزام مع تسجيل األرباح أو الخسائر المقابلة في األرباح أو الخسائر.  بالمخاطر المتحوط لها كأصل أو
 

ومع ذلك، في حالة قيام المنشأة بالتحوط الستثمار في أدوات حقوق ملكية والتي اختارت المنشأة أن يتم عرض التغيرات 

، يتم تسجيل 9بالمعيار الدولي للتقارير المالية  وح به  مات الشاملة األخرى، طبقا لما هو مسيراد في قيمته العادلة ضمن اإل

ات يرادات الشاملة األخرى. ويتم تسجيل انعدام الفعالية أيضا  ضمن اإليرادالتغير في القيمة العادلة ألداة التحوط ضمن اإل

ت الشاملة األخرى ايرادالشاملة األخرى. وفي حالة بيع االستثمار، ال يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة ضمن اإل

 المجمع. األرباح أو الخسائرإلى بيان 
 

في حالة إلغاء االعتراف بالبند المتحوط له، يتم تسجيل القيمة العادلة غير المطفأة على الفور في بيان األرباح أو الخسائر 

 المجمع.
 

 مخزون ال 2.5.15
 تحقيقها، أيهما أقل.يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن 

 

 تتم المحاسبة عن التكاليف المتكبدة في الوصول بكل منتج إلى موقعه وحالته الحالية كما يلي:
 

 المتوسط المرجح : تكلفة الشراء على أساس وقطع غيار  مواد خام 

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة ونسبة من مصروفات التصنيع غير المباشرة استنادا  وبضاعة جاهزة قيد التنفيذ أعمال :

 التشغيل العادية. طاقةإلى 

 محتفظ بها لغرض إعادة البيع: تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجح بضاعة. 

 في الطريق: تكلفة الشراء المتكبدة حتى تاريخ البيانات المالية المجمعة.  بضاعة 
 

البيع المقدر في سياق األ  القيمة الممكن تحقيقها هو سعر  والتكاليف    عمالصافي  التكاليف المقدرة لإلتمام  العادي ناقصا 
 المقدرة الضرورية إلجراء البيع.
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(    2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     2.5
 

 قيمة الموجودات غير المالية انخفاض  2.5.16
ا بتاريخ كل بيان  مالية مجمعة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن أصال قد تنخفض قيمته. فإذا   اتتجري المجموعة تقييم 

المبلغ  القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير  ما توفر مثل هذا المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض 
اده لألصل. إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصا  تكاليف الممكن استرد

البيع أو قيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على أساس إفرادي ما لم يكن األصل منتجا  لتدفقات نقدية 
جها من الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد  مستقلة على نحو كبير عن تلك التي يتم إنتا 

إلى مبلغه   ويخفض  القيمة  منخفض  يعتبر األصل  استرداده،  الممكن  مبلغه  نقد عن  إنتاج  وحدة  أو  الدفترية ألصل  القيمة 
 الممكن استرداده.  

 

النقدية المستقبلية   التدفقات  القيمة أثناء االستخدام، تخصم  المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل  عند تقييم 
الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المرتبطة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا  

المعامالت، يتم استخدام   وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة بالسوق في االعتبار. تكاليف
المعلنة لشركات    سهمإن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها من خالل مضاعفات التقييم وأسعار األ  نموذج تقييم مناسب.

 متداولة علنا أو مؤشرات القيمة العادلة المتاحة األخرى.
 

ها بصورة منفصلة إعداديستند احتساب المجموعة النخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات التقديرية التي يتم  
لكل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات والحسابات 

سنوات. وبالنسبة للفترات األطول، يتم حساب معدل نمو طويل األجل ويتم تطبيقه لتوقع التدفقات  التقديرية عادة فترة خمس  
 النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

 

 كبند منفصل.    يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر المجمع
 

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على   كل بيانات مالية مجمعةبتاريخ  بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقييم  
أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا  لم تعد موجودة أو قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ  

لقيمة المسجلة سابقا  فقط إذا كان خسارة انخفاض ا  ردالممكن استرداده لألصل أو وحدة إنتاج النقد من قبل المجموعة. يتم  
أخر خسارة من انخفاض   إدراجهناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل منذ أن تم  

محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل مبلغه الممكن استرداده أو القيمة الدفترية التي كان من  الردالقيمة. إن مبلغ 
الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك فيما لو لم يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة لألصل في سنوات سابقة، ويسجل هذا  

كزيادة  الرداألصل بمبلغ معاد تقييمه وفي هذه الحالة، تتم معاملة  إدراجما لم يتم المجمع األرباح أو الخسائر بيان في  الرد
 إعادة تقييم. 

 

عندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد و  لغرض تحديد انخفاض القيمة سنويا    أبريل  30كما في    يتم اختبار الشهرة
 تتعرض لالنخفاض.

 

مجموعة وحدات    أوالممكن استرداده لكل وحدة من وحدات انتاج النقد )  يحدد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ
نتاج النقد( التي تنتمي اليها الشهرة. عندما يكون المبلغ الممكن استرداده لوحدة انتاج النقد أقل من قيمتها الدفترية، تسجل إ

 في فترات مستقبلية.   ردها خسائر انخفاض القيمة. إن خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة ال يمكن 
 

أبريل   30كما في    سنويا  يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لغرض انخفاض القيمة 
 وعندما تشير الظروف إلى احتمال انخفاض قيمتها الدفترية.  –وفق المالئم  –نتاج النقد إوحدة  مستوى على أساس

 

 والودائع قصيرة األجل  النقد  2.5.17

يتكون النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي المجمع من النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة 

أشهر أو أقل والتي يسهل تحويلها الى مبالغ نقدية معلومة وتتعرض لمخاطر   3عالية السيولة ذات فترة استحقاق    جلاأل

 القيمة.  في اتمحدودة للتغير
 

وفقا للمبين أدناه بالصافي    جلألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد والودائع قصيرة األ

 ة النقد بالمجموعة.  إداربعد الحسابات المكشوفة لدى البنوك التي تعتبر جزءا ال يتجزأ من 
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 الخزينة      أسهم 2.5.18

الشركة األم الخاصة المصدرة والتي تم إعادة شرائها من قبل الشركة األم دون أن يتم إعادة   أسهمالخزينة في    أسهمتتمثل  

المتوسط المرجح    إدراجالخزينة باستخدام طريقة التكلفة التي بموجبها يتم    أسهم. ويتم المحاسبة عن بعدإصدارها أو إلغائها  

األرباح   إدراجيتم ، الخزينة أسهم اهمين. عند إعادة إصدار المعاد شراؤها في حساب مقابل ضمن حقوق المس سهم لتكلفة األ

الخزينة"، كما يتم تحميل أية خسائر محققة    أسهمفي حساب منفصل غير قابل للتوزيع ضمن حقوق المساهمين "احتياطي  

االختياري   ثم االحتياطي  المرحلةعلى نفس الحساب في حدود الرصيد الدائن ويتم تحميل الخسائر اإلضافية على األرباح  

الخسائر المسجلة سابقا     لمقاصةالخزينة أوال     أسهم. تستخدم األرباح المحققة الحقا  الناتجة عن بيع  اإلجباريواالحتياطي  

الخزينة على التوالي. ال يتم دفع أي توزيعات أرباح نقدية عن   أسهموحساب احتياطي    المرحلةفي االحتياطيات واألرباح  

 الخزينة.  أسهم
 

تكلفة  إجماليالخزينة نسبيا  وتخفيض متوسط تكلفة السهم بدون التأثير على  أسهممنحة إلى زيادة عدد ال أسهم إصدار يؤدي 

 الخزينة. أسهم
 

على الخزينة ال يمكن توزيعه    أسهم التي تعادل تكلفة    المرحلةمن االحتياطيات المكونة أو المخصصة واألرباح    ا  إن جزء

   فترة الحيازة.  مدار
 

 المخصصات  2.5.19

تقيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( ناتج عن حدث وقع من قبل، كما أنه من  

االلتزام المحتمل أن تظهر ضرورة استخدام الموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية لتسوية االلتزام وعندما يمكن تقدير مبلغ  

بالكامل، بموجب عقد تأمين،   بصورة موثوق فيها. عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو المخصص 

فعلية. بصورة  مؤكد ا  االسترداد  هذا  يكون  عندما  فقط  ذلك  يكون  ولكن  منفصل  كأصل  االسترداد  عرض  يتحقق  يتم 

  المجمع بالصافي بعد أي استرداد. الخسائر األرباح أوالمصروفات المتعلقة بأي مخصص في بيان الدخل 
 

إذا كان تأثير القيمة الزمنية لألموال ماديا، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل حالي قبل الضرائب بحيث يعكس، وفقا  

مرور الوقت  عند استخدام الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص نتيجة  لما هو مالئم، المخاطر المرتبطة بااللتزام.

 كتكلفة تمويل. 
 

 مكافأة نهاية الخدمة  2.5.20

المجموعة مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفيها وفقا لعقود التوظيف وقوانين العمالة السارية في الدول التي تعمل بها   تقدم

المجموعة. إن استحقاق هذه المكافأة يستند إلى آخر راتب يتقاضاه الموظف وإلى طول مدة الخدمة ويخضع إلتمام الحد 

 لمتوقعة لهذه التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت مدى فترة الخدمة.  األدنى لمدة الخدمة. يتم احتساب التكلفة ا
 

إضافة إلى ذلك وبالنسبة لموظفيها الكويتيين، تقوم المجموعة بدفع اشتراكات إلى البرامج الحكومية محددة االشتراكات 

فيها الشركات التابعة. إن التزامات المطبقة تحتسب كنسبة من رواتب الموظفين وفقا  للمتطلبات القانونية في الدول التي تعمل  

 المجموعة محددة بهذه االشتراكات والتي تسجل كمصروف عند استحقاقها.
 

 المطلوبات والموجودات المحتملة  2.5.21

الصادر  ال يتم االعتراف بالمطلوبات المحتملة في البيانات المالية المجمعة ولكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق  

 للموارد المتضمنة لمنافع اقتصادية أمرا  مستبعدا .
 

عندما يكون التدفق الوارد للمنافع ولكن يتم اإلفصاح عنها  البيانات المالية المجمعة  في  ال يتم االعتراف بالموجودات المحتملة  

ا.  االقتصادية مرجح 
 

 معلومات القطاعات  2.5.22

ات أو تكبد تكاليف. تستخدم إيرادالتي ينتج عنها اكتساب  عمالالمجموعة يعمل في أنشطة األإن القطاع هو جزء مميز من 

لتوزيع الموارد وتقييم األداء. إن قطاعات التشغيل لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات   عمالة المجموعة قطاعات األإدار

 عات قابلة لرفع التقارير حولها.كقطا  ا تقارير حوله إعدادو ا تجميعه يتم والخدمات وفئة العمالء 
 

 احتياطي آخر  2.5.23

 يتم استخدام االحتياطي اآلخر لتسجيل تأثير التغيرات في حصة الملكية في شركات تابعة دون فقد السيطرة. 
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 أحداث بعد فترة البيانات المالية المجمعة  2.5.24

أي المجموعة  تلقت  بإصدار  فترةبعد    -معلومات    ةإذا  للتصريح  اعتمادها  وقبل  المجمعة  المالية  المالية   البيانات  البيانات 

المعلومات تؤثر حول ظروف وقعت في نهاية فترة البيانات المالية المجمعة، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت    - المجمعة

على المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة للمجموعة. وتقوم المجموعة بتعديل المبالغ المسجلة في البيانات المالية 

أدت إلى التعديل بعد فترة البيانات المالية المجمعة، باإلضافة إلى تحديث اإلفصاحات التي    أي أحداثالمجمعة بحيث تعكس  

ظروف في ضوء المعلومات الجديدة. في حالة وقوع أي أحداث ال تؤدي إلى تعديالت بعد تاريخ البيانات المالية تتعلق بتلك ال

المجمعة، لن تقوم المجموعة بتغيير المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة، ولكن سوف تقوم باإلفصاح عن طبيعة 

 إن أمكن.   -إجراء هذا التقدير  الحدث وتقدير تأثيره المالي أو بيان عدم إمكانية
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة      2.6
 

اإل  إعدادإن   من  يتطلب  للمجموعة  المجمعة  المالية  المبالغ دارالبيانات  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  ة 

ن  إ واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة.  واإلفصاحات المرفقة والمصروفات والموجودات والمطلوبات اتيرادلإل المسجلة

الدفترية  القيمة  على  مادي  تعديل  إجراء  تتطلب  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  والتقديرات  االفتراضات  هذه  من  التأكد  عدم 

 . يةمستقبلفترات الللموجودات أو المطلوبات المتأثرة في ال 
 

 األحكام 2.6.1

على  ةجوهريالتأثير األكثر  التالية والتي لها ة باتخاذ األحكام داراإل في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت

 المبالغ المسجلة في البيانات المالية المجمعة. 
 

   تصنيف الموجودات المالية
الذي يتم ضمنه االحتفاظ بالموجودات وتقييم   عمالتقييم نموذج األتحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى  

 ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي ترتبط بمدفوعات أصل المبلغ والفائدة فقط على أصل المبلغ القائم.
 

 المجموعة كمستأجر  -للعقود التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء التأجير تحديد مدة عقد 
المجموعة مدة عقد التأجير بوصفها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد التأجير إلى جانب أي فترات تتضمن خيار مد فترة عقد تحدد  

التأكد  التأجير في حالة عدم  التأكد بصورة معقولة من ممارسته، أو أي فترات يشملها خيار إنهاء عقد  التأجير في حالة 

 بصورة معقولة من ممارسته. 
 

العديد من عقود التأجير التي تتضمن خيارات التمديد واإلنهاء. وتستعين المجموعة باألحكام في تقييم ما إذا لدى المجموعة 

كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار تجديد أو إنهاء العقد أم ال. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق  

اإلنهاء. وبعد تاريخ بداية عقد التأجير، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد التأجير إذا  حافزا  اقتصاديا  لممارسة خيار التجديد أو  

كان هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف ويقع في نطاق سيطرة المجموعة ويؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم  

 .ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء
   

في حالة عقود التأجير ذات فترة أقصر غير  لبعض الموجودات  تأجير  د الوأدرجت المجموعة فترة التجديد كجزء من عق

نظرا  ألهمية هذه الموجودات لعملياتها وسيكون هناك تأثير سلبي جوهري على    سنوات(  5إلى    3قابلة لإللغاء )أي من  

 . العمليات إذا لم يتوفر البديل بسهولة
 

 ( 19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد
(  19-كوفيدجائحة فيروس كورونا )  بسبب   المجموعةعند مراعاة التأثيرات التي نتجت أو قد تنتج على    األحكامتم اتخاذ  

التوريد  وسلسلة  والعمالء  المقدمة  والخدمات  المنتجات  طبيعة  المراعاة  هذه  تشمل  المعروفة.  المعلومات  إلى  استناد ا 

محددة، ال يبدو حالي ا أن هناك  في إيضاحات  . بخالف ما تم تناوله  ةالمجموعوالموظفين والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها  

أو أي عوامل عدم تيقن جوهرية فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد    المجمعة  أي تأثير جوهري على البيانات المالية

-جائحة فيروس كورونا )كوفيدأو الحق ا نتيجة ل المجمعة  بشكل سلبي كما في تاريخ البيانات المالية    المجموعةتؤثر على  

19 .) 
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  عدادأساس اإل   2
 

 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     2.6
 

   التقديرات واالفتراضات  2.6.2
االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ البيانات   فيما يلي

المالية المجمعة والتي ترتبط بمخاطر جوهرية تتسبب في إجراء تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 
جموعة في افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية . تستند المخالل السنة المالية الالحقة

المجمعة. ومع ذلك قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية نظرا للتغيرات في السوق أو الظروف 
    عند حدوثها.الناتجة خارج نطاق سيطرة المجموعة. تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات 

 

 لموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  انخفاض قيمة ا 
المرتبطة بأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة. تستند   المتوقعةتقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقييم خسائر االئتمان 

خسائر االئتمان المتوقعة إلى االفتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسائر المتوقعة. تستخدم المنشأة األحكام في 
لسابق للمجموعة اتخاذ هذه االفتراضات واختيار المدخالت المستخدمة في احتساب انخفاض القيمة استنادا إلى التاريخ ا 

 وظروف السوق الحالية والتقديرات المتوقعة في نهاية كل فترة بيانات مالية مجمعة. 
 

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات الحتساب خسائر االئتمان   ومدينين الرسوم الدراسية  بالنسبة للمدينين التجاريين،
السداد لمجموعات قطاعات العمالء المختلفة ذات أنماط  المتوقعة. تستند معدالت المخصصات إلى معدالت أيام التأخر في  

الخسائر المماثلة )أي حسب نوع المنتج ونوع العميل إلى غير ذلك(. تستند مصفوفة المخصصات مبدئيا  إلى معدالت التعثر  
تقبلية. على  التاريخية الملحوظة للمجموعة. ستقوم المجموعة بتعديل الخسائر الملحوظة سابقا  في ضوء المعلومات المس

الناتج المحلي( على مدى السنة   إجماليسبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية المتوقعة )أي  
التالية والتي يمكن أن تؤدي إلى عدد متزايد من حاالت التعثر، يتم تعديل معدالت التعثر التاريخية. ويتم تحديث معدالت  

 ظة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.التعثر التاريخية الملحو
   

إن تقييم االرتباط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة يعتبر 

والظروف االقتصادية المتوقعة. قد    األوضاعتقديرا  جوهريا . إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يعتبر حساس ا للتغيرات في  

 ر االئتمان للمجموعة والتوقع بالظروف االقتصادية مؤشرا  للتعثر الفعلي للعميل في المستقبل.  بخسائ   السابقةال تكون الخبرة  
 

 عمال دمج األ
مبدئيا  على أساس مؤقت. يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات التي تم حيازتها والمطلوبات   عماليتم المحاسبة عن دمج األ 

المالية   البيانات  تاريخ  في  المتاحة  المعلومات  كافة  مراعاة  مع  المجموعة  قبل  من  مبدئيا   المقدرة  المحتملة  والمطلوبات 

بأثر رجعي متى كان ذلك ممكنا  إلى الفترة    عمالبة عن دمج األوتتم التعديالت على القيمة العادلة عند إنهاء المحاسالمجمعة.  

واالستهالك  وربح حيازة شركة تابعة  الدمج وقد يكون لها تأثير على القيم المسجلة للموجودات والمطلوبات    وقع فيها التي  

 واإلطفاء.
 

 للموجودات األعمار اإلنتاجية تقدير  
المقدرة ومخصصات االستهالك واإلطفاء ذات الصلة بالممتلكات والمنشآت والمعدات  تحدد المجموعة األعمار اإلنتاجية  

والموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة. يمكن أن تتغير األعمار االنتاجية بشكل جوهري نتيجة االبتكارات التقنية 

ن األعمار اإلنتاجية أقل من األعمار أو بعض األحداث األخرى. وتزيد قيمة مخصصات االستهالك واإلطفاء عندما تكو

المقدرة سابق ا، أو عندما سيتم شطب أو تخفيض الموجودات المتقادمة أو غير االستراتيجية من الناحية الفنية التي تم استبعادها 

 أو بيعها. 
 

 األعمار غير المحددةالشهرة وغيرها من الموجودات غير الملموسة ذات 
في قيمة  وقوع انخفاض  بالتحقق من  دل أكثر تكرارا  عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف  تقوم المجموعة سنويا  أو بمع

.  2.5.12  يضاحطبقا  للسياسة المحاسبية المبينة باإل  األعمار غير المحددةالموجودات غير الملموسة ذات  الشهرة وغيرها من  

القيمة أثناء االستخدام. وتتطلب هذه العمليات  احتساب  تم تحديد المبالغ الممكن استردادها لوحدات إنتاج النقد استنادا  إلى  

الحسابية استخدام االفتراضات بما في ذلك معدالت الخصم المقدرة استنادا  إلى التكلفة الحالية لرأس المال ومعدالت النمو  

 بلية المقدرة. للتدفقات النقدية المستق
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 والسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  عدادأساس اإل   2
 

 )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     2.6
 

 )تتمة(  التقديرات واالفتراضات  2.6.2
 

 األعمار غير المحددة انخفاض قيمة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وغيرها من الموجودات غير الملموسة ذات 
تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة وغيرها من الموجودات غير الملموسة ذات  

األعمار غير المحددة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة من خالل تقييم الظروف المرتبطة بالمجموعة واألصل المحدد 

انخفاض في القيمة، يتم تحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل. يتضمن  ؤدي إلى انخفاض القيمة. في حالة وجود  توالتي قد  

ا تكاليف البيع أو حسابات القيمة أثناء االستخدام، والتي تتضمن عدد ا من التقديرات واالفتراضات  هذا القيمة العادلة ناقص 

 الرئيسية.
 

 مخصص انخفاض قيمة المخزون 
ة من التقدير واألحكام. يتم تقييم مستوى المخصصات من خالل مراعاة درج اتخاذ  يتطلب مخصص انخفاض قيمة المخزون  

 الخبرة الحديثة بالمبيعات وتقادم المخزون والعوامل األخرى التي تؤثر على تقادم المخزون.
 

 زميلة  ال شركات الانخفاض قيمة 

 إدراج يتم المحاسبة عن االستثمار في شركات زميلة وفقا  لطريقة حقوق الملكية المحاسبية للشركات الزميلة، حيث يتم مبدئيا   

هذه االستثمارات بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك مقابل تغيرات ما بعد الحيازة في حصة المجموعة من صافي موجودات  

نخفاض في القيمة. يجب على المجموعة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة تقييم ما  الشركات الزميلة ناقصا  أي خسائر لال

ة بتقدير المبلغ الممكن استرداده  دارإذا وجد أي مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات، تقوم اإل

مؤشرات انخفاض القيمة وتحديد المبالغ  للشركة الزميلة لغرض تحديد حجم خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. إن تحديد

 ة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات جوهرية. دارالممكن استردادها يتطلب من اإل
 

 قياس القيمة العادلة  
ة أساليب تقييم لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية )عندما ال تتوفر لها أسعار سوق نشط(. ويتضمن ذلك  دارتستخدم اإل

تقديرات وافتراضات تتوافق مع الطريقة التي يتبعها المشاركون في السوق في تسعير األداة. لوضع هذه االفتراضات، وضع  

ة إلى البيانات الملحوظة قدر اإلمكان، إال أن هذه البيانات قد ال تكون متوافرة بصورة مستمرة. وفي تلك الحالة، دارتستند اإل

للتقلبات الحالية في السوق    التأثيرات المحتملة  أخذت المجموعة في االعتبارمات المتاحة.  ة باستخدام أفضل المعلودارتقوم اإل

المعلومات الملحوظة المتاحة كما في تاريخ البيانات    علىة بناءا  دارعند تحديد القيمة العادلة، ويمثل ذلك أفضل تقييم لإل

المالية   لألدوات، تراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيمة العادلة  19-المالية المجمعة. وفي ضو تأثير جائحة كوفيد

عادلة المقدرة عن قد تختلف القيم البين أطراف السوق في السيناريو الحالي.  تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه في المعامالت  

 األسعار الفعلية التي سيتم تحقيقها في معاملة ذات شروط متكافئة في تاريخ البيانات المالية المجمعة.
 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد    –عقود التأجير 
ليس بإمكان المجموعة تحديد معدل الفائدة المرتبط بعقود التأجير بسهولة وبالتالي، فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد  

لقياس مطلوبات عقود التأجير. ومعدل االقتراض المتزايد هو معدل الفائدة التي سيكون على المجموعة سداده لالقتراض 

ان مماثل، للحصول على األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة  على مدار فترة مماثلة وفي ظل توفر ضم

مرتبط بأصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وبالتالي، يعكس معدل االقتراض المتزايد المبلغ الذي "يتعين" على  

أو يكون هناك ضرورة لتعديلها لتعكس  ملحوظةالمجموعة "سداده" والذي يتطلب وضع التقديرات حينما ال تتوفر معدالت  

التأجير. وتقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد بواسطة المدخالت الملحوظة )مثل   أسعار بنود وشروط عقد 

 في السوق( عند توفرها وال بد من توفره لوضع بعض التقديرات المرتبطة بالمنشأة. الفائدة
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 إيرادات من العقود مع العمالء 3
 

 معلومات حول توزيع اإليرادات 
 فيما يلي توزيع إيرادات المجموعة:

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

   نوع البضاعة أو الخدمة 

   بيع بضاعة 

 28,019,388 32,270,991 بيع كلور قلوي ومنتجات بتروكيماوية 

 2,658,526 2,467,065 ومنتجات ذات صلة بيع أكياس تعبئة بتقنية التشكيل والتعبئة والتلحيم  

 11,656,440 12,574,053 بوليفينيل الكلوريد و  بولي إيثيلين بيع أنابيب وتجهيزات 

 253,298 628,040 أخرى
 ─────── ─────── 
 47,940,149 42,587,652 
 ─────── ─────── 

   تقديم خدمات )رسوم دراسية( 

 24,281,184 24,079,237 خدمات تعليمية 
 ─────── ─────── 

 66,868,836 72,019,386 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 
 ═══════ ═══════ 

   األسواق الجغرافية 

 66,868,836 72,019,386 دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي 
 ─────── ─────── 

 66,868,836 72,019,386 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 
 ═══════ ═══════ 

   توقيت االعتراف باإليرادات 

 42,587,652 47,940,149 بضاعة مقدمة في فترة زمنية معينة 

 24,281,184 24,079,237 خدمات مقدمة على مدار الوقت 
 ─────── ─────── 

 66,868,836 72,019,386 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 
 ═══════ ═══════ 

 

 إيرادات توزيعات أرباح  4

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي  
   

إيرادات توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 10,430,300 31,687,237 اإليرادات الشاملة األخرى 

ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  إيرادات توزيعات أرباح من أدوات حقوق  
 812,836 570,595 األرباح أو الخسائر 

 ─────── ─────── 

 32,257,832 11,243,136 
 ═══════ ═══════ 
 

إيكويت   قبل شركة  من  المعلنة  األرباح  توزيعات  للسنة  األرباح  توزيعات  إيرادات  لألولفينات  تتضمن  الكويتية  والشركة 
  10,018,320دينار كويتي( ومبلغ   4,980,004: 2021دينار كويتي )  20,227,117بمبلغ  )"الشركات المستثمر فيها"(

 دينار كويتي( على التوالي.  4,688,296: 2021دينار كويتي )
  

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86
https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 مصروفات عمومية وإدارية  5

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

 6,583,071 6,692,077 تكاليف موظفين 

 2,493,080 2,636,478 (13استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات حق االستخدام )إيضاح 

 310,096 310,096 (14إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح 

  مخصــص خســائر االئتمان المتوقعة لمدينين تجاريين ورســوم دراســية مســتحقة
 1,989,415 1,792,794 (9)إيضاح  

 4,386,845 4,864,523 مصروفات إدارية أخرى 

 ─────── ─────── 

 16,295,968 15,762,507 
 ═══════ ═══════ 

 

 الضرائب  6
 2022 

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي  
   

 356,349 1,064,194 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 73,359 241,402 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 ─────── ─────── 

 1,305,596 429,708 
 ═══════ ═══════ 
  

 ربحية السهم         7
 

تحتسب مبالغ ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم العاديين على المتوسط المرجح لعدد  
األسهم العادية القائمة خالل السنة. تحتسب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح الخاص بمساهمي الشركة األم العاديين على 

لقائمة خالل السنة زائدا  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ا
ا لعدم وجود أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم   عند تحويل كافة األسهم العادية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية. نظر 

 األساسية والمخففة متماثلة.  
 2022 2021 
   

 18,525,913 38,760,810 بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي(ربح السنة الخاص  
 ═══════ ═══════ 

 504,373,737 519,963,199 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )أسهم(* 
 ═══════ ═══════ 

 36.73 74.55 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 
 ═══════ ═══════ 
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة خالل السنة كما يلي:يراعي  *  
 

 2022 2021 
   

 534,822,750 534,822,750 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

ا:    (30,449,013) (14,859,551) المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة القائمة خالل السنةناقص 
 ─────── ─────── 
 519,963,199 504,373,737 
 ═══════ ═══════ 
 

لم يتم إجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ البيانات المالية المجمعة وتاريخ التصريح بهذه البيانات المالية 
 المجمعة والتي قد تتطلب إعادة إدراج ربحية السهم.  
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 النقد والنقد المعادل 8
 

 المعادل مما يلي:ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، يتكون النقد والنقد 
 

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي  
   

 12,304,124 12,940,224 نقد لدى البنوك ونقد في الصندوق 

 26,427,491 78,708,023 ودائع قصيرة األجل 
 ─────── ─────── 

 38,731,615 91,648,247 إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل 

 (5,000,000) (57,238,023) األجل ذات فترة استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر ناقصا : ودائع قصيرة 

ا: حسابات مكشوفة لدى البنوك   (909,435)     - ناقص 
 ─────── ─────── 

 32,822,180 34,410,224 إجمالي النقد والنقد المعادل  
 ═══════ ═══════ 
 

متغيرة استنادا  إلى معدالت الودائع البنكية اليومية. يتم إيداع الودائع قصيرة األجل يحقق النقد لدى البنوك فائدة بمعدالت  

ا استناد ا إلى متطلبات النقد الفورية للمجموعة كما أنها تحقق فائدة   لفترات متباينة تتراوح ما بين شهر إلى أثني عشر شهر 

 وفقا  لمعدالت الودائع قصيرة األجل ذات الصلة. 
 

 فوعات مقدما  مدينون ومد 9
 

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي  
   

 37,971,039 33,169,613 مدينون تجاريون ورسوم دراسية مستحقة، باإلجمالي 

 (7,319,171) (8,427,251)  ناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 ─────── ─────── 

 30,651,868 24,742,362 مدينون تجاريون ورسوم دراسية مستحقة، بالصافي 

 2,602,170 3,353,941 دفعة مقدما  إلى موردين ومدفوعات مقدما  

 572,419 200,713 ودائع هامشية وتأمينات مستردة أخرى 

 1,466,102 2,413,766 مدينون آخرون 
 ─────── ─────── 
 30,710,782 35,292,559 
 ═══════ ═══════ 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لمدينين تجاريين ورسوم دراسية مستحقة:  
 

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي  
   

 5,385,717 7,319,171 كما في بداية السنة

 1,989,415 1,792,794 (5)إيضاح  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

     - (644,500) شطب 

 (55,961) (40,214) الحركة في أسعار صرف العمالت األجنبية 

 ─────── ─────── 

 7,319,171 8,427,251 أبريل  30كما في 
 ═══════ ═══════ 
 

يعتبر صافي القيمة الدفترية للمدينين معادال  للقيمة العادلة تقريب ا بصورة معقولة. إن الحد األقصى من التعرض لمخاطر 

 االئتمان في تاريخ البيانات المالية المجمعة يعادل القيمة الدفترية لكل فئة من أرصدة المدينين المذكورة أعاله. 
 

ة بالتعرض لمخاطر االئتمان للمدينين التجاريين واألرصدة المدينة األخرى لدى اإلفصاحات المتعلق  26.1يتضمن إيضاح  

 المجموعة.  
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 مخزون  10

 
2022 

 دينار كويتي 
2021 

 دينار كويتي  
   

 2,957,740 3,880,523 مواد خام )وفقا  للتكلفة(

 1,649,228 814,941 قطع غيار )وفقا  للتكلفة( 

 36,056 31,961 )وفقا  للتكلفة(  أعمال قيد التنفيذ

صافي  للتكلفة أو وبضاعة محتفظ بها لغرض البيع مرة أخرى )وفقا   بضاعة جاهزة
 2,070,662 2,932,492 القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل( 

 1,855,491     - بضاعة في الطريق )وفقا  للتكلفة(
 ─────── ─────── 

 8,569,177 7,659,917 للتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل إجمالي المخزون وفقا  
 ═══════ ═══════ 

 

 استثمارات في أسهم  11

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 883,185 862,118 أسهم مسعرة  

 6,858,030 6,808,141 أسهم غير مسعرة  

 345,788 96,555 صناديق غير مسعرة
 ─────── ─────── 
 7,766,814 8,087,003 
 ─────── ─────── 

   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 33,070,800 52,646,580 أسهم مسعرة  

   أسهم غير مسعرة  

 173,312,558 181,613,795 شركة إيكويت  -

 121,035,604 119,125,900 الشركة الكويتية لألولفينات -

 17,928,294 17,680,279 أخرى  -
 ─────── ─────── 
 371,066,554 345,347,256 
 ─────── ─────── 
 378,833,368 353,434,259 
 ═══════ ═══════ 
 

   القيمة العادلة لحصة الملكية بنسبة % في شركة إيكويت والشركة الكويتية لألولفينات باستخدام المتوسط  9تم تحديد 
أساليبالمرجح   من  وطريقة   لمجموعة  األرباح  توزيعات  خصم  ونموذج  الحرة  النقدية  التدفقات  نموذج  هي:  التقييم 

ا  قبل  الربحية  مضاعف  وطريقة  الربحية  إلى  السعر  هذه  مضاعف  تتطلب  واإلطفاء.  واالستهالك  والضرائب  لفوائد 
التقييمات من اإلدارة وضع بعض االفتراضات حول مدخالت النماذج بما في ذلك التدفقات النقدية المتوقعة ومعدالت  
التقديرات المختلفة الواردة ضمن المعدل  والتقلبات. يمكن بصورة معقولة تقييم احتماالت  الخصم ومخاطر االئتمان 

 استخدامها في تقدير اإلدارة للقيمة العادلة لألسهم غير المسعرة.   و
 

نتيجة لهذا اإلجراء، قامت المجموعة بتسجيل ربح غير محقق للقيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى بمبلغ 
لقيمة العادلة  دينار كويتي( وخسائر غير محققة ل    10,202,501:  2021دينار كويتي من شركة إيكويت )  8,301,237

 دينار كويتي(.   3,617,200: 2021دينار كويتي من الشركة الكويتية لألولفينات ) 1,909,704بمبلغ 
 

دينار كويتي خالل السنة   19,575,780غير محقق للقيمة العادلة بمبلغ    ا  باإلضافة إلى ذلك، سجلت المجموعة ربح
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة   1,066,800  :2021) دينار كويتي( من أسهم مسعرة مصنفة كمدرجة 

 األخرى.    
 

 .27يتم إدراج إفصاح الجدول الهرمي للقيمة العادلة وأساس التقييم بالمزيد من التفاصيل في إيضاح 
 

  يتم تصنيف االستثمار في شركة إيكويت والشركة الكويتية لألولفينات المدرج بالدوالر األمريكي بإجمالي قيمة دفترية
دينار كويتي(، كأدوات تحوط في عمليات تحوط القيمة   294,348,162: 2021دينار كويتي ) 300,739,695قدرها 

ط مدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى لمطابقتها مع أرباح أو خسائر التحو  أرباحالعادلة للقروض والسلف. ال تزال  
 أو خسائر أداة التحوط.



 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2022أبريل  30المنتهية في كما في وللسنة 
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 استثمار في شركات زميلة   12
 

 أبريل:  30فيما يلي الشركات الزميلة للمجموعة كما في 
 

 القيمة الدفترية  العادلة المسعرةالقيمة   حصة الملكية %      
 2021 2022  2021 2022  2021 2022 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس االسم 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي      

           

 شركة صناعات العزل العربية المحدودة 
المملكة العربية  

 السعودية 
العازلة للماء  تصنيع المنتجات  
 3,974,953 3,362,033      *-     *-  %20.78 %20.78 والعازلة للحرارة 

           

 شركة البرج للمختبرات الطبية المحدودة 
المملكة العربية  

 السعودية 
العمل في المختبرات الطبية  
 5,501,095 7,197,560      *-     *-  %25.13 %25.13 والفحوصات البيئية والعلمية 

           

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

 دولة الكويت 
االستثمار في الحصص وبصورة  
 10,396,575 9,970,813      *-     *-  %21.12 %21.12 رئيسية في شركات تعليمية وطبية  

           
 1شركة سما التعليمية ش.م.ك. )مقفلة( )"سما"(  

 28,437,210 31,221,032      *-     *-  %41.70 %41.70 خدمات تعليمية  دولة الكويت 
           

 
 شركة السكب الكويتية ش.م.ك.ع.  

 
 دولة الكويت 

صب الحديد الزهر والمعادن  
المتعلقة به والصخر الحريري  

األدوات  وصرف المياه وتصنيع 
الصحية والمعدات الكهربية المتعلقة  

 1,414,528 1,674,909  4,562,996 5,362,353  %23.03 %23.03 بتصنيع الحديد الزهر 

           

شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. )مقفلة(  
 دولة الكويت  2)الدرة( 

تقديم خدمات البترول لقطاع النفط  
 3,000,000 2,640,075      *-     *-  %37.99 %37.99 والغاز  

           

 دولة الكويت  3شركة الداو للمشاريع البيئية ش.م.ك. )مقفلة(  
التصنيع والمتاجرة في المنتجات  

 338,900 265,902      *-     *-  %20 %20 المتعلقة بالبيئة 

         ───────── ───────── 

إجمالي االستثمارات التي يتم المحاسبة عنها  
 53,063,261 56,332,324         بحقوق الملكية 

         ═════════ ═════════ 

 



 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2022أبريل  30كما في وللسنة المنتهية في 
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  استثمار في شركات زميلة )تتمة( 12
 

 ال يتوفر لها سعر معلن.  –*  شركة خاصة 

 غير مباشرة من خالل المجموعة التعليمية القابضة ش.م.ك.ع.   بصورةمحتفظ بها  1
 محتفظ بها بصورة غير مباشرة من خالل شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.   2
 بها بصورة غير مباشرة من خالل شركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع.   محتفظ   3
 

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

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

 51,952,763 53,063,261 في بداية السنة

 75,095     - حيازة حصص إضافية  

 7,512,792 7,714,495 حصة في النتائج

ــائر( حصــة في ــاملة أخرى قد يتم إعادة تصــنيفها إلى األرباح أو   )خس إيرادات ش

 19,323 (1,560) الخسائر في فترات الحقة

ــيتم إعادة تصــنيفها إلى األرباح أو   ــاملة أخرى س ــائر( ش حصــة في إيرادات )خس

 (785,991) 206,399 الخسائر في فترات الحقة 

 (1,195,023)     - خسائر انخفاض القيمة

 (4,315,542) (4,815,783) توزيعات أرباح مستلمة

 (200,156) 165,512 فروق تحويل عمالت أجنبية 
 ─────── ─────── 

 53,063,261 56,332,324 أبريل 30في 
 ═══════ ═══════ 

 

 خسائر انخفاض القيمة 
االستثمار في الشركات الزميلة، وبالتالي ال يلزم   قيمة  ، لم تحدد اإلدارة أي مؤشرات على انخفاض2022أبريل    30كما في  

، قامت المجموعة بمراجعة القيم الدفترية 2021أبريل    30إجراء اختبار انخفاض في القيمة. خالل السنة السابقة المنتهية في  

األرباح أو دينار كويتي في بيان    1,195,023الستثمارها في الشركات الزميلة وأدرجت خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ  

المجمع فيما يتعلق بالشركات الزميلة التالية. تم إجراء تقييم انخفاض القيمة باستخدام نموذج خصم التدفقات النقدية  الخسائر

 الحرة الذي يغطي فترة خمس سنوات. 
 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

 
  

 195,023     - الدرة 

 1,000,000     - الداو 

 
─────── ─────── 

 
-     1,195,023 

 
═══════ ═══════ 

 

من غير المتوقع أن يكون للتغير المعقول في المدخالت الجوهرية المستخدمة في تحديد المبلغ الممكن استرداده تأثير مادي 

 على مبلغ خسائر انخفاض القيمة الذي تم تقييمه. 
 

  



 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2022أبريل  30كما في وللسنة المنتهية في 
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  زميلة )تتمة(استثمار في شركات  12
 

 تعرض الجداول التالية ملخص المعلومات المالية حول تلك الشركات الزميلة التي تعتبر مادية للمجموعة:
 

 سما  نفائس  

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
  دينار كويتي  

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

      ملخص بيان المركز المالي  

      

 45,748,408 54,846,910  73,171,124 71,515,550 الموجودات

 (6,069,445) (8,491,960)  (16,739,680) (16,590,789) المطلوبات 

     -     -  (7,205,237) (7,714,472) الحصص غير المسيطرة 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 39,678,963 46,354,950  49,226,207 47,210,289 حقوق الملكية 

 %41.70 %41.70  %21.12 %21.12 حصة المجموعة في حقوق الملكية % 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 16,545,739 19,329,561  10,396,575 9,970,813 حصة المجموعة في حقوق الملكية 

 11,891,471 11,891,471      -     - تعديل توزيع سعر الشراء

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 28,437,210 31,221,032  10,396,575 9,970,813 القيمة الدفترية للمجموعة 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 سما  نفائس  

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

 2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

      ملخص بيان األرباح أو الخسائر  

 
     

 15,915,276 18,490,497  44,525,194 47,544,224 إيرادات

 (6,909,458) (8,558,394)  (29,715,440) (30,538,014) تكلفة إيرادات 

 (1,322,643) (1,344,557)  (5,277,753) (5,955,745) مصروفات إدارية ومصروفات أخرى 

     -     -  (659,548) (1,014,774) المسيطرة الحصص غير 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 7,683,175 8,587,546  8,872,453 10,035,691 ربح السنة 

 %41.70 %41.70  %21.12 %21.12 حصة المجموعة في حقوق الملكية % 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 3,203,809 3,580,923  1,873,862 2,119,538 حصة المجموعة في الربح 

 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 



 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

 2022أبريل  30كما في وللسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات  13
 

 
 أراضي

 مباني  مستأجرة
 منشآت  
 ومعدات

 أثاث
 سيارات ومعدات مكتبية 

موجودات حق  
 االستخدام

 أعمال إنشاءات  
 المجموع قيد التنفيذ

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
         التكلفة:

 86,637,702 4,534,101 2,840,046 2,163,928 2,840,211 29,165,091 33,352,925 11,741,400 2020مايو  1في 
 3,206,497 1,614,402 1,375,316 12,443 109,910 46,529 47,897     - إضافات  

 (141,887)     -     - (25,806) (654) (115,427)     -     - مستبعدات  
     - (33,519)     -     -     -     - 33,519     - تحويالت

 (672,182) (1,426) (16,324) (25,857) (18,291) (446,183) (164,101)     - فروق تحويل عمالت أجنبية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 89,030,130 6,113,558 4,199,038 2,124,708 2,931,176 28,650,010 33,270,240 11,741,400 2021أبريل  30في 
 5,207,906 4,257,053 510,781 46,318 103,477 290,277     -     - إضافات

 93,254     - 93,254     -     -     -     -     - إعادة قياس موجودات حق االستخدام
 (156,960)     -     - (47,425) (91,078) (18,457)     -     - مستبعدات
     - (680,148)     -     -     - 680,148     -     - تحويالت

 369,601 (70,984) 11,864 6,922 15,354 243,608 162,837     - فروق تحويل عمالت أجنبية
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 94,543,931 9,619,479 4,814,937 2,130,523 2,958,929 29,845,586 33,433,077 11,741,400   2022أبريل  30في 

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

         االستهالك وانخفاض القيمة:
 27,882,466     - 565,176 939,905 2,258,594 13,460,924 10,657,867     - 2020مايو  1في 

 6,872,370     - 939,983 347,748 272,290 3,104,826 2,207,523     - للسنة  المحمل االستهالك
 (46,502)     -     - (25,806) (621) (20,075)     -     - االستهالك المتعلق بالمستبعدات

 3,438,662 3,438,662     -     -     -     -     -     - انخفاض القيمة
 (447,994)     - (1,212) (23,401) (12,546) (328,433) (82,402)     - فروق تحويل عمالت أجنبية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 37,699,002 3,438,662 1,503,947 1,238,446 2,517,717 16,217,242 12,782,988     - 2021أبريل  30في 

 6,079,205     - 858,441 291,782 169,911 2,363,130 2,395,941     - للسنة  المحمل االستهالك
 (156,742)     -     - (47,425) (90,881) (18,436)     -     - المتعلق بالمستبعدات االستهالك

 8,263 8,263     -     -     -     -     -     - انخفاض القيمة
 274,981     - 2,121 10,337 9,781 211,595 41,147     - فروق تحويل عمالت أجنبية

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 43,904,709 3,446,925 2,364,509 1,493,140 2,606,528 18,773,531 15,220,076     - 2022أبريل  30في 

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

         صافي القيمة الدفترية: 
 50,639,222 6,172,554 2,450,428 637,383 352,401 11,072,055 18,213,001 11,741,400 2022أبريل   30في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 51,331,128 2,674,896 2,695,091 886,262 413,459 12,432,768 20,487,252 11,741,400  2021أبريل  30في 

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



 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح 

 2022أبريل  30كما في وللسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات )تتمة(     13
 

 اإلنشاءات قيد التنفيذ
 تتعلق اإلنشاءات قيد التنفيذ بالتكاليف المتكبدة إلنشاء مرافق جديدة في الشركات التابعة. 

 

 انخفاض القيمة
ا في   إجراء تقييم انخـفاض قيـمة الممتلـكات والمنشــــآت والمـعدات. نتيـجة إلجراء ـهذا 2022أبرـيل    30كـم اـمت اإلدارة ـب ، ـق

يمثل .  (دينار كويتي  3,438,662:  2021دينار كويتي )  8,263التحليل، قامت اإلدارة بتســجيل تكلفة انخفاض القيمة بمبلغ 

أعمال اإلنشاءات )التي تتضمن التركيبات والتجهيزات   تخفيض 2021أبريل    30انخفاض القيمة المحمل للسنة المنتهية في 

د   اج النـق اج ـجدـيد )"وـحدة إنـت ة بخط إنـت دات( المتعلـق ائن والمـع ة. نتج   -والمـك ابـع ــرـكات الـت د الـحدـيدـيك"( إلـحدى الشــ كلورـي

بب عدم تحقيق خط اإلنتاج لألرباح. يتم ت روع بـس جيل مصـروف مصـروف انخفاض القيمة بعد قرار اإلدارة بإيقاف المـش ـس

 انخفاض القيمة وعرضه كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر المجمع. 
 

 للسنة  المحمل االستهالك
 تم توزيع مصروف االستهالك للسنة على تكلفة البضاعة المباعة والمصروفات العمومية واإلدارية كما يلي: 

 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

 4,379,290 3,442,727 تكلفة بضاعة مباعة 

 2,493,080 2,636,478 (5مصروفات عمومية وإدارية )ايضاح 
 ─────── ─────── 
 6,079,205 6,872,370 
 ═══════ ═══════ 

 

 موجودات غير ملموسة      14
 

 المجموع   عالقات الطالب  العالمة التجارية   الشهرة   

 دينار كويتي  دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  

     التكلفة 

  30و  2021أبريل   30و  2020مايو   1في 

 42,139,500 1,550,480 7,167,050 33,421,970 2022أبريل 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

       اإلطفاء وانخفاض القيمة: 

 27,542,622 620,192     - 26,922,430 2020مايو   1في 

 310,096 310,096     -     - للسنة  المحمل  اإلطفاء 

 4,250,000     -     - 4,250,000 انخفاض القيمة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 32,102,718 930,288     - 31,172,430   2021أبريل    30في 

 310,096 310,096     -     - للسنة المحمل اإلطفاء 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 32,412,814 1,240,384     - 31,172,430 2022أبريل    30في 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

     صافي القيمة الدفترية 

 9,726,686 310,096 7,167,050 2,249,540   2022أبريل   30في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 10,036,782 620,192 7,167,050 2,249,540   2021أبريل   30في 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 للسنة  المحمل  اإلطفاء
 (.5للسنة ضمن مصروفات عمومية وإدارية في بيان األرباح أو الخسائر المجمع )إيضاح  المحمل يتم إدراج اإلطفاء
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 تقييم انخفاض القيمة 
ألغراض اختبار انخفاض القيمة، تم توزيع الشهرة المكتسبة من خالل عمليات دمج األعمال والعالمة التجارية ذات العمر 

 اإلنتاجي غير المحدد على وحدات إنتاج النقد التالية:
 

 الشهرة  
 

 العالمة التجارية 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

      

      وحدات إنتاج النقد 

 2,249,540 2,249,540 الكوت 
 

-     -     

     -     - والتكنولوجياجامعة الخليج للعلوم 
 

7,167,050 7,167,050 
 ─────── ─────── 

 

─────── ─────── 
 2,249,540 2,249,540 

 

7,167,050 7,167,050 
 ═══════ ═══════ 

 

═══════ ═══════ 
 

 أ( الشهرة 
 

 شركة الكوت  –وحدة إنتاج النقد  
. تم تحديد المبلغ الممكن استرداده لوحدة إنتاج 2022أبريل    30أجرت المجموعة اختبار انخفاض القيمة الخاص بها كما في  

استنادا  إلى احتساب القيمة أثناء االستخدام بواسطة التدفقات النقدية المتوقعة    2022أبريل    30النقد لشركة الكوت كما في  

من قبل اإلدارة العليا التي تشمل فترة خمس سنوات. بلغ معدل الخصم المطبق على التدفقات من الموازنات المالية المعتمدة  

%( كما تم تقدير التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة الخمس سنوات بواسطة  10.28:  2021% )10.74النقدية المتوقعة نسبة  

خالل السنة   القيمةفي  انخفاض  أي  سجل اإلدارة  ت  لم%(. استنادا إلى التقييم الذي أجرته،  2:  2021% )2معدل نمو يبلغ  

 مقابل الشهرة.   (دينار كويتي 4,250,000: تحميل انخفاض في القيمة بمبلغ 2021الحالية )
 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة أثناء االستخدام والحساسية للتغيرات في االفتراضات 

 يعتبر احتساب القيمة أثناء االستخدام األكثر حساسية لالفتراضات التالية: 
 

  معدالت الخصم؛ و 

 معدالت النمو المتوقعة المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية بما يتجاوز فترة الموازنة؛ و 

  معدالت التضخم المحلية 
 

 الخصم معدالت 
رأس المال المستخدم. إن هذا هو المعيار الذي تستخدمه اإلدارة في تقييم تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد على  

أداء التشغيل وتقييم عروض االستثمار المستقبلية. يتم احتساب معدالت الخصم باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس  

 المال. 
 

 النمو المتوقعة المستخدمة في تقدير التدفقات النقدية بما يتجاوز فترة الموازنة  معدالت 
تستند االفتراضات إلى أبحاث قطاعات األعمال التي تم إجراؤها من قبل اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم اإلدارة بتقييم  

 رة التوقع.مدى تغير المركز النسبي لوحدات إنتاج النقد لقاء منافسيها على مدار فت
 

 التضخم المحلية  معدالت 
يتم الحصول على التقديرات من المؤشرات الصادرة للدول التي تعمل بها وحدات إنتاج النقد وكذلك البيانات المتعلقة بالسلع 

 المحددة.
 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات 
دارة ترى أنه ال يوجد تغير محتمل بصورة معقولة في أي  فيما يتعلق بتقدير القيمة أثناء االستخدام لوحدة إنتاج النقد، فإن اإل

من االفتراضات األساسية المذكورة أعاله يمكن أن يؤدي إلى أن تتجاوز القيمة الدفترية لوحدة إنتاج النقد مبلغها الممكن 

 استرداده بصورة مادية.
 

 

 

 

 

  



 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة
 

 ات حول البيانات المالية المجمعةإيضاح 

 2022أبريل  30كما في وللسنة المنتهية في 
 

 

47 

 

 موجودات غير ملموسة )تتمة( 14
 

 ب( العالمة التجارية  
 

 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا -وحدة إنتاج النقد 
عن طريق تقدير   االمتيازقامت اإلدارة بتقدير المبلغ الممكن استرداده للعالمة التجارية استنادا إلى طريقة اإلعفاء من رسوم  

نظرا  المتالك العالمات التجارية على مدار فترة الموازنة التي   االمتيازالقيمة الحالية للوفورات االسمية لمدفوعات رسوم  
 تبلغ خمس سنوات. 

 

 ضات الرئيسية المستخدمة في حسابات القيمة أثناء االستخدام والحساسية للتغيرات في االفتراضات االفترا
 عتبر احتساب المبلغ الممكن استرداده هو األكثر حساسية لالفتراضات المستخدمة التالية: ي
 

 

 التقديرات 

 

2022 2021 
   

  2 %2.32 معدل النمو% 
  5.75 %5.75 االمتياز معدل% 
  17.39 %17.15 معدل الخصم% 
   بما يتجاوز فترة    االمتياز معدالت النمو المتوقعة المستخدمة في تقدير وفورات رسوم

 %2 %2 الموازنة
 

  االمتياز صافي الوفورات االسمية لمدفوعات رسوم 
لمدفوعات رسوم   االسمية  الوفورات  بلوغ صافي  ومعدل    االمتيازتم  لإليرادات  المستقبلي  النمو  معدل  تقدير  عن طريق 

 اللذين يستندان إلى أبحاث قطاعات األعمال التي تم إجراؤها من قبل اإلدارة.  االمتياز
 

 معدالت الخصم 
يم تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للعائد على رأس المال المستخدم. إن هذا هو المعيار الذي تستخدمه اإلدارة في تقي
لتكلفة   المرجح  المتوسط  باستخدام  الخصم  معدالت  احتساب  يتم  المستقبلية.  االستثمار  وتقييم عروض  التشغيل   رأس أداء 

 المال. 
 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات 
بصورة معقولة في أي فيما يتعلق بتقييم المبلغ الممكن استرداده للعالمة التجارية، فإن اإلدارة ترى أنه ال يوجد تغير محتمل  

من االفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله يمكن أن يؤدي إلى أن تتجاوز القيمة الدفترية للعالمات التجارية مبلغها الممكن  
 استرداده بصورة مادية.

 

 قروض محددة األجل      15

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

 43,476,701 45,326,701 عملة محلية 

 74,046,000 53,663,750 عملة أجنبية )دوالر أمريكي( 
 ─────── ─────── 
 98,990,451 117,522,701 
 ═══════ ═══════ 

  
 المجموعة القروض البنكية الرئيسية التالية غير المكفولة بضمان:  لدى

 

   44,950,000قرض محدد األجل متجدد بمبلغ  ( دينار كويتي( مدرج بالعملة   42,950,000:  2021دينار كويتي 
%(  0.75:  2021% )0.75المحلية ويحمل فائدة بمعدل الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي زائد ا هامش بنسبة  

 سنويا ، وسيتم تجديده على أساس سنوي. 
   رجة بالدوالر  دينار كويتي( مد 6,622,000:  2021دينار كويتي )  9,812,800قروض محددة األجل متجددة بمبلغ

%( سنويا ، وسيتم تجديدها على أساس  1.5:  2021% ) 1.5األمريكي وتحمل فائدة بمعدل الليبور زائد ا هامش بنسبة  
 سنوي.  

   بمبلغ األجل  محددة  )  43,850,950قروض  كويتي  بالدوالر   67,424,000:  2021دينار  مدرجة  كويتي(  دينار 
%( سنويا . إن القروض 1.75% إلى  1.5:  2021) %  1.5األمريكي وتحمل فائدة بمعدل الليبور زائد ا هامش بنسبة  

 .   2023مايو  31في محددة األجل هذه لها تاريخ استحقاق 
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بمخالفة أي من االتفاقيات المالية لديها كما لم تتعثر في سداد أي من االلتزامات األخرى خالل السنة، لم تقم المجموعة  

 بموجب اتفاقيات القروض.
 

دينار كويتي( من    37,000,000:  2021دينار كويتي )  72,921,237كان لدى المجموعة مبلغ قدره    2022أبريل    30في  

 وفاء بكافة الشروط السابقة المرتبطة بها.تسهيالت القروض الملزمة غير المسحوبة والتي تم ال
 

 دائنو تمويل إسالمي       16
 

المرابحة والتورق المبرمة مع البنوك المحلية وتدرج بأصل مبلغها  اتالتمويل اإلسالمي الدائنون بموجب اتفاقي  دائنوتمثل 

 بالصافي بعد تكلفة التمويل المؤجلة. 

2022 
  عملة أجنبية

 عملة محلية )دوالر أمريكي(

 

 اإلجمالي

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    مرابحة:

 123,431,306 31,804,236 91,627,070 مجمل المبلغ

 (2,370,952) (2,343,029) (27,923)  ناقصا: تكلفة تمويل مؤجلة

 ─────── ─────── ─────── 
 91,599,147 29,461,207 121,060,354 

 ─────── ─────── ─────── 

    تورق:

 52,552,843      - 52,552,843 مجمل المبلغ

 (250,109)      - (250,109)  ناقصا: تكلفة تمويل مؤجلة

 ─────── ─────── ─────── 

 52,302,734 -      52,302,734 

 ─────── ─────── ─────── 

 143,901,881 29,461,207 173,363,088 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 

2021 
)دوالر   عملة أجنبية 
 عملة محلية  أمريكي( 

 

 اإلجمالي 
 دينار كويتي  كويتي دينار   دينار كويتي  

    مرابحة:

 61,616,527 5,598,265 56,018,262 مجمل المبلغ 

 (248,565) (35,439) (213,126) ناقصا: تكلفة تمويل مؤجلة 
 ─────── ─────── ─────── 
 55,805,136 5,562,826 61,367,962 
 ─────── ─────── ─────── 

    تورق:

 57,574,484     - 57,574,484 مجمل المبلغ 

 (154,197)     - (154,197)  ناقصا: تكلفة تمويل مؤجلة 
 ─────── ─────── ─────── 
 57,420,287 -     57,420,287 
 ─────── ─────── ─────── 
 113,225,423 5,562,826 118,788,249 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  والتورق تكلفة تمويل بمعدالت تجارية.تحمل دائنو المرابحة 

  خالل السنة، لم تخالف المجموعة أي من االتفاقيات المالية كما لم تتعثر في الوفاء بأي من االلتزامات األخرى بموجب

 اتفاقيات التمويل. 

   ر التقلبات ( كأدوات تحوط للقيمة العادلة وذلك إلدارة مخاط 16و  15تم تصنيف القروض بالدوالر األمريكي )إيضاحي

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  في أسعار صرف العمالت االجنبية لبعض الموجودات المالية المدرجة 

 (.  11األخرى )إيضاح 
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 دائنون ومصروفات مستحقة  17

       

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

 7,572,223 6,825,979 دائنون 

 4,448,802 4,583,227 أرباح مستحقةتوزيعات 

 8,485,976 8,629,633 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ا من عمالء مستلمةرسوم دراسية  ا ودفعة مقدم   8,788,382 7,522,189 مقدم 

 2,856,130 2,609,868 مطلوبات التأجير

 249,334 320,446 مصروفات مستحقة لتسهيالت ائتمانية 

 758,967 1,615,627 مخصص ضرائب 

 90,000 90,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة

 3,672,229 3,651,148 مصروفات مستحقة

 9,747,294 9,133,313 مصروفات مستحقة أخرى ودائنون آخرون
 ─────── ─────── 
 44,981,430 46,669,337 
 ═══════ ═══════ 
 

 الدفترية لمطلوبات التأجير والحركات خالل السنة: فيما يلي القيمة 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

 2,351,049 2,856,130 في بداية السنة

 1,375,316 519,750 إضافات

     - 93,254 إعادة قياس

 149,756 143,758 تراكم فائدة

 (1,011,375) (981,846) مدفوعات

 (18,164) (31,705) امتيازات إيجار

 9,548 10,527 فروق تحويل عمالت أجنبية
 ─────── ─────── 

 2,856,130 2,609,868 أبريل 30في 
 ═══════ ═══════ 
 

 .26.2الطالع على توضيحات حول عمليات إدارة مخاطر السيولة لدى المجموعة، راجع إيضاح ل
 

 رأس المال وعالوة إصدار األسهم والتوزيعات  18
 

 رأس المال   18.1

سهم(    534,822,750:  2021سهم )  534,822,750يتكون رأسمال الشركة األم المصرح به والمصدر والمدفوع من  

سهم(،    400,000,000  :2021سهم )  400,000,000فلس للسهم(. يتضمن ذلك عدد    100:  2021للسهم )فلس    100بقيمة  

 سهم( من أسهم منحة.  134,822,750: 2021سهم )  134,822,750مدفوع بالكامل وعدد 
 

 عالوة إصدار األسهم  18.2

 تمثل فائض سعر اإلصدار للسهم عن قيمته االسمية. 
 

 والموصي بها التوزيعات المسددة  18.3

فلس للسهم( على األسهم القائمة   55:  2021فلس للسهم )  60أوصى مجلس إدارة الشركة األم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  

  30دينار كويتي( للسنة المنتهية في    28,679,178:  2021دينار كويتي )  31,286,823)باستثناء أسهم الخزينة( بمبلغ  

    للشركة األم.  موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية . تخضع هذه التوصية ل2022أبريل 
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 )تتمة(  والموصي بهاالتوزيعات المسددة  18.3

  55، قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة األم باعتماد توزيع أرباح نقدية بقيمة 2021 يونيو  9في 

فلس للسهم( وذلك لألسهم القائمة )باستثناء أسهم    35:  2020أبريل    30)  2021أبريل    30فلس للسهم للسنة المنتهية في  

عن طريق استغالل    دينار كويتي(  17,652,327:  2020ريل  بأ  30دينار كويتي )  28,679,178الخزينة( بإجمالي مبلغ  

: ال شيء( وجزء من األرباح المرحلة 2020أبريل    30دينار كويتي )  2,400,000عالوة إصدار األسهم بالكامل بمبلغ  

 .  دينار كويتي( 17,652,327: 2020أبريل  30دينار كويتي ) 26,279,178بمبلغ 
 

 خزينةأسهم خزينة واحتياطي أسهم  19

 2022 2021 
   

 30,463,091 13,375,698 عدد أسهم الخزينة

 %5.70 %2.50 نسبة رأس المال 

 21,543,798 9,621,523 دينار كويتي -تكلفة أسهم الخزينة 

 28,026,044 13,589,709 دينار كويتي -القيمة السوقية 

 651.5 920.4 فلس -المتوسط المرجح لسعر السوق 
 

  التي تعادل تكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع خالل فترة االحتفاظ بهذه األسهم طبقا   االحتياطياتإن

 لتعليمات هيئة أسواق المال. 
 

 السنة بشراء عدد  الحالية  خالل  األم  الشركة  قامت  بمبلغ  سهم(    165,760:  2021)  سهم  1,253,736،  لقاء مقابل 

 دينار كويتي(.   90,438: 2021كويتي )دينار  1,129,665
 

  ــنة ــركة األم ببيعالحاليةخالل الس ــهم لقاء إجمالي مقابل قدره    18,341,129عدد   ، قامت الش دينار    16,739,542س

 30) دينار كويتي  3,687,602الربح الناتج من بيع أســـهم الخزينة بمبلغ قدر .  : ال شـــيء(2021أبريل    30) كويتي

 وتم تسجيله في احتياطي أسهم الخزينة.  : ال شيء(2021أبريل  

 

   صـانع السـوق"  إلىعدد ا معين ا من األسـهم المققرضـة  البيانات المالية المجمعة تتضـمن أسـهم الخزينة كما في تاريخ"

 بموجب اتفاقية.
 

 االحتياطيات       20
 

 االحتياطي اإلجباري   20.1

% بحد أدنى من ربح  10وفقا  لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يتم استقطاع نسبة ال تقل عن 

يجوز  اإلجباري.  االحتياطي  إلى  اإلدارة(  مجلس  أعضاء  ومكافأة  الضرائب  )قبل  األم  الشركة  بمساهمي  الخاص  السنة 

 % من رأس المال المصدر. 50االستقطاع إذا تجاوز االحتياطي نسبة  للجمعية العمومية السنوية للشركة األم وقف هذا
 

إلى   بنسبة تصل  أرباح  توزيع  أو  الخسائر  مبادلة  في  إال  االحتياطي  استخدام  يجوز  المدفوع في  5ال  المال  % من رأس 

لة للتوزيع. ويتم رد أي السنوات التي ال يسمح فيها الربح بسداد توزيعات هذه األرباح بسبب عدم وجود االحتياطيات القاب

% من رأس 50مبالغ مخصومة من االحتياطي عندما تسمح األرباح في السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز االحتياطي نسبة  

 المصدر. المال
 

المدفوع وقرر % من رأس المال  50بالنسبة للسنة الحالية، لم يتم إجراء أي استقطاع حيث بلغ االحتياطي اإلجباري نسبة  

 قطاعات. ستمساهمو الشركة األم وقف هذه اال
 

 االحتياطي االختياري 20.2

% بحد أقصى من 10وفقا  لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، يجب استقطاع نسبة ال تزيد عن 

إلدارة( إلى االحتياطي االختياري. يجوز  ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم )قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس ا

وقف هذه االستقطاعات السنوية بناء على قرار الجمعية العمومية السنوية للشركة األم بموجب توصية من مجلس اإلدارة.  

 ال توجد قيود على توزيع االحتياطي االختياري. 
 

اإلدارة 2020يوليو    15في   مجلس  توصية  األم على  للشركة  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  في  المساهمون  ، وافق 

في    باستقطاع كما  بالكامل  االختياري  االحتياطي  األرباح   25,467,750بمبلغ    2020أبريل    30مبلغ  إلى  كويتي  دينار 

 المرحلة.
 

 بناء  على توصية من مجلس اإلدارة. ياريإلى االحتياطي االخت خالل السنة، لم يتم إجراء أي استقطاع
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 االحتياطيات )تتمة(       20
 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية  20.3

ويتم  الشاملة األخرى  اإليرادات  األجنبية ضمن  العمليات  تحويل  من  الناتجة  األجنبية  العمالت  تحويل  تسجيل فروق  يتم 

تسجيلها بصورة تراكمية في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية. يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى األرباح أو الخسائر  

 عند استبعاد صافي االستثمار. 
 

 احتياطي القيمة العادلة  20.4

يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة وفروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل االستثمارات المصنفة كموجودات  

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )مثل األسهم( والحصة في احتياطي التغيرات في القيمة 

شركات الزميلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم تسجيلها بصورة تراكمية في احتياطي منفصل ضمن حقوق العادلة لل

 الملكية. ال يعاد تصنيف المبالغ إلى األرباح أو الخسائر عند بيع موجودات الشركات الزميلة أو انخفاض قيمتها. 
 

 أبريل، يتضمن احتياطي القيمة العادلة ما يلي:  30كما في 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

أرباح غير محققة متعلقة بموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

 123,035,930 139,852,253 الشاملة األخرى 

 (109,133) 74,917 حصة في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق ملكية الشركات الزميلة 

 ─────── ─────── 

 139,927,170 122,926,797 
 ═══════ ═══════ 

 

 احتياطي آخر  20.5

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

 شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيا   21
 

 التابعة التي لديها حصص غير مسيطرة جوهرية:فيما يلي معلومات مالية حول الشركات 
 

 نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:
 

 2021 2022 بلد التأسيس والعمليات  االسم
    

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

 %16.89 %16.89 دولة الكويت  التعليمية القابضة"( 

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

 %44.28 %44.26 دولة الكويت  )"إياس"( 

 %45.86 %45.86 دولة الكويت  شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع. )"الكوت"(  
 

 األرصدة المتراكمة للحصص غير المسيطرة الجوهرية: 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

 9,407,881 6,511,875 المجموعة التعليمية القابضة  

 5,074,414 4,895,049 إياس  

 14,164,142 15,889,694 الكوت  
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 شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيا  )تتمة(       21
 

 الربح الموزع على الحصص غير المسيطرة الجوهرية: 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   

 1,061,078 1,184,495 المجموعة التعليمية القابضة  

 3,159,272 1,464,593 إياس  

 239,205 2,624,901 الكوت  
 

فيما يلي ملخص المعلومات المالية حول هذه الشركات التابعة. تستند هذه المعلومات إلى المبالغ ما قبل االستبعادات فيما 

 بين الشركات. 
 

 : 2022ملخص بيان األرباح أو الخسائر لسنة 
المجموعة التعليمية  

 الكوت   اياس  القابضة 

 

  28السنة المنتهية في 
   2022فبراير  

  28السنة المنتهية في 
   2022فبراير  

السنة المنتهية في  
   2022مارس   31

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

    
 32,270,991     -     - بيع بضاعة

     - 20,311,566 3,767,671 رسوم دراسية 
 (22,164,794)     -     - تكلفة بضاعة مباعة 

     - (8,941,373) (2,621,624) تكاليف دراسية
 237,121 435,455 502,763 إيرادات أخرى 

 (21,067)     -     - صافي خسائر من استثمارات في أسهم
 (406,944)     - 5,744,254 حصة في نتائج شركات زميلة

 (4,191,982) (7,107,017) (1,021,456) مصروفات عمومية وإدارية وتكاليف تمويل 
 ─────── ─────── ─────── 

 5,723,325 4,698,631 6,371,608 ربح السنة  
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 2,624,901 1,464,593 1,184,495 الخاص بالحصص غير المسيطرة 
 925,527 1,634,964 1,903,477 توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

مبالغ مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة نتيجة تخفيض  
     -     - 2,178,966 رأس المال 

 

 :2021ملخص بيان األرباح أو الخسائر لسنة 
المجموعة التعليمية  

 الكوت   اياس  القابضة 

  

  28السنة المنتهية في  
   2021فبراير 

  28السنة المنتهية في  
   2021فبراير 

  31السنة المنتهية في  
   2021مارس  

 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي 
    

 28,019,388     -     - بيع بضاعة
     - 21,650,779 2,630,405 رسوم دراسية 

 (19,849,281)     -     - تكلفة بضاعة مباعة 
     - (8,481,900) (2,780,274) تكاليف دراسية

 190,962 1,520,771 406,180 أخرى إيرادات 
 (279,082)     -     - صافي خسائر من استثمارات في أسهم 

 (490,304) 21,314 6,766,769 حصة في نتائج شركات زميلة
 (3,633,685)     -     - قيمة  الانخفاض خسائر 

 (3,436,436) (6,233,044) (677,435) مصروفات عمومية وإدارية وتكاليف تمويل 
 ─────── ─────── ─────── 

 521,562 8,477,920 6,345,645 ربح السنة 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 239,205 3,159,272 1,061,078 الخاص بالحصص غير المسيطرة 
 2,313,818 2,446,430 239,772 توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة 

الحصص غير المسيطرة نتيجة تخفيض  مبالغ مدفوعة إلى 
     - 3,353,824 1,609,784 رأس المال 
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 شركات تابعة جوهرية مملوكة جزئيا  )تتمة(       21

 : 2022ملخص بيان المركز المالي كما في 

المجموعة التعليمية  
 القابضة 

   2022فبراير    28
 دينار كويتي  

 إياس 
   2022فبراير    28

 دينار كويتي  

 الكوت  
   2022مارس   31

 دينار كويتي  

    

 3,376,442 7,807,267 6,318,662 النقد والودائع قصيرة األجل 

 12,313,841 11,882,204 2,925,480 مدينون ومدفوعات مقدما  

 2,883,378 110,413     - مخزون 

 862,118     -     - استثمارات في أسهم

 2,640,075 201,900 51,543,424 استثمار في شركات زميلة

 24,942,002 25,213,021 514,685 ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير ملموسة 

 (5,278,642)     - (24,182,565) دائنو تمويل إسالمي 

 (7,288,084) (13,875,856) (5,370,154) دائنون ومصروفات مستحقة 

 ─────── ─────── ─────── 

 34,451,130 31,338,949 31,749,532 الملكية إجمالي حقوق  

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    الخاص بـ: 

 18,561,436 26,443,900 25,237,657 مساهمي الشركة األم  

 15,889,694 4,895,049 6,511,875 الحصص غير المسيطرة  
 

 :2021ملخص بيان المركز المالي كما في 

المجموعة التعليمية  
 القابضة 

   2021فبراير  28
 دينار كويتي  

 إياس 
   2021فبراير  28

 دينار كويتي  

 الكوت  
   2021مارس    31

 دينار كويتي  

    

 2,220,081 2,265,853 3,698,606 النقد والودائع قصيرة األجل  

 11,480,610 18,060,021 2,629,434 مدينون ومدفوعات مقدما 

 3,173,889 71,626     - مخزون 

 883,185     -     - استثمارات في أسهم

 3,000,000 201,900 48,445,430 استثمار في شركات زميلة

 23,643,469 26,479,761 687,879 ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات غير ملموسة 

 (5,562,826)     -     - دائنو تمويل إسالمي 

 (909,435)     -     - حسابات مكشوفة لدى البنوك 

 (7,240,230) (15,714,535) (5,991,571) دائنون ومصروفات مستحقة 
 ─────── ─────── ─────── 

 30,688,743 31,364,626 49,469,778 إجمالي حقوق الملكية
 ═══════ ═══════ ═══════ 

    الخاص بـ:

 16,524,601 26,290,212 40,061,897 مساهمي الشركة األم

 14,164,142 5,074,414 9,407,881 الحصص غير المسيطرة 
 

 :  2022ملخص معلومات التدفقات النقدية لسنة 
المجموعة التعليمية  

 الكوت   اياس  القابضة 

 

 السنة المنتهية في  
   2022فبراير    28

 السنة المنتهية في  
   2022فبراير    28

 السنة المنتهية في  
   2022مارس   31

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

    

 6,968,027 10,817,625 661,283 تشغيل

 (2,140,520) (4,839,771) 6,428,633 استثمار 

 (2,762,413) (13,436,440) (10,217,790) تمويل
 ─────── ─────── ─────── 

 2,065,094 (7,458,586) (3,127,874) الزيادة في النقد والنقد المعادل  )النقص(  صافي
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 شركة تابعة جوهرية مملوكة جزئيا  )تتمة(        21
 

 :   2021ملخص معلومات التدفقات النقدية لسنة 

المجموعة التعليمية  
 القابضة 

  28السنة المنتهية في  
   2021فبراير 

 دينار كويتي  

 اياس 
  28السنة المنتهية في  

   2021فبراير 
 دينار كويتي  

 الكوت  
  31السنة المنتهية في  

   2021مارس  
 دينار كويتي  

    

 3,230,902 7,425,317 1,913,774 تشغيل

 (1,558,679) 317,642 3,581,028 استثمار 

 (1,201,691) (6,766,043) (1,317,819) تمويل

 ─────── ─────── ─────── 

 470,532 976,916 4,176,983 في النقد والنقد المعادل  الزيادةصافي 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات  22
 

األجل   والودائع قصيرة  النقد  استحقاق  قائمة  إن  المجموعة.  ومطلوبات  موجودات  استحقاق  قائمة  التالي  الجدول  يلخص 

والقروض محددة األجل ودائني التمويل اإلسالمي والحسابات المكشوفة لدى البنوك في تاريخ البيانات المالية المجمعة تستند  

يتم تحديد قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات المتبقية استنادا  إلى تقدير اإلدارة  إلى ترتيبات سداد المدفوعات التعاقدية. 

 لسيولة تلك الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بمراقبة قائمة االستحقاق للتأكد من االحتفاظ بسيولة كافية. 
 

 فيما يلي قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات: 

 2022أبريل  30كما في 
 خالل 
   شهرا    12

 بعد 
 اإلجمالي سنة واحدة

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  الموجودات  

    

 91,648,247     - 91,648,247 النقد والودائع قصيرة األجل 

 30,710,782     - 30,710,782 مدينون ومدفوعات مقدما  

 7,659,917     - 7,659,917 مخزون 

 378,833,368 371,066,554 7,766,814 استثمارات في أسهم

 56,332,324 56,332,324     - استثمار في شركات زميلة

 50,639,222 50,639,222     - ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 9,726,686 9,726,686     - موجودات غير ملموسة 

 ─────── ─────── ─────── 

 625,550,546 487,764,786 137,785,760 إجمالي الموجودات  

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    المطلوبات 

 98,990,451 95,547,250 3,443,201 قروض محددة األجل 

 173,363,088 150,982,184 22,380,904 دائنو تمويل إسالمي  

 44,981,430 10,043,024 34,938,406 دائنون ومصروفات مستحقة   

 ─────── ─────── ─────── 

 317,334,969 256,572,458 60,762,511 إجمالي المطلوبات  

 ─────── ─────── ─────── 

 308,215,577 231,192,328 77,023,249 صافي فجوة السيولة  

 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات )تتمة(       22

 2021أبريل  30كما في 
 خالل
 شهرا    12

 بعد
 اإلجمالي  سنة واحدة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  الموجودات

    

 38,731,615     - 38,731,615 النقد والودائع قصيرة األجل 

 35,292,559     - 35,292,559 ومدفوعات مقدما  مدينون 

 8,569,177     - 8,569,177 مخزون 

 353,434,259 345,347,256 8,087,003 استثمارات في أسهم

 53,063,261 53,063,261     - استثمار في شركات زميلة

 51,331,128 51,331,128     - ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 10,036,782 10,036,782     - ملموسة موجودات غير 

 ─────── ─────── ─────── 

 550,458,781 459,778,427 90,680,354 إجمالي الموجودات 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    المطلوبات 

 117,522,701 113,433,000 4,089,701 قروض محددة األجل 

 118,788,249 102,962,030 15,826,219 دائنو تمويل إسالمي  

 909,435     - 909,435 حسابات مكشوفة لدى البنوك

 46,669,337 10,802,925 35,866,412 دائنون ومصروفات مستحقة   
 ─────── ─────── ─────── 

 283,889,722 227,197,955 56,691,767 إجمالي المطلوبات  

 ─────── ─────── ─────── 

 266,569,059 232,580,472 33,988,587 صافي فجوة السيولة 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 معلومات القطاعات         23
 

هذين  ضمن  الرئيسية  والخدمات  األنشطة  يلي  فيما  رئيسيين.  أعمال  قطاعي  في  المجموعة  تنتظم  اإلدارة،  ألغراض 

  القطاعين: 
 

  -تتألف حصص االستثمار المباشر في هذا القطاع من المواد الرئيسية )ايكويتقطاع الطاقة والتصنيع والبتروكيماويات: 

لألولفنيات غاز  -الكويتية  للشركات    -بانا  التصنيع  وأنشطة  أخرى(  وشركات 

ذ.م.م.  والتجارة  للصناعة  نور  منى  شركة  نور    - التابعة:  منى  وشركة  عمان، 

عمان    - عمان، وشركة منى نور ذ.م.م. )صاللة(  - للصناعات البالستيكية ذ.م.م. 

محدودة(   مسؤولية  ذات  )شركة  المحدودة  للتغليف  المتكاملة  الجبيل    -وشركة 

بية السعودية، وشركة بوبيان للصناعات البالستيكية ش.م.ك. )مقفلة(  المملكة العر

ش.م.ك.ع.  الصناعية  للمشاريع  الكوت  القابضة    وشركة  كابيتال  وربة  وشركة 

 .م.ك.ع. ش
 

 الرسوم واإليرادات الدراسية الناتجة من تقديم الخدمات التعليمية والطبية. خدمات وتعليم:
 

 وغيرها  المؤسسات المالية والصناديقاالستثمار المباشر ومن خالل محافظ في  أخرى: 
 

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل للقطاعات الخاصة بها بصورة منفصلة بغرض اتخاذ قرارات بشأن توزيع الموارد  

المجموعة أية معامالت جوهرية فيما  وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاعات على أساس العائد على االستثمارات. ليس لدى 

 بين القطاعات. 
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  30توضح الجداول التالية معلومات حول اإليرادات واألرباح من قطاعات التشغيل لدى المجموعة للسنتين المنتهيتين في  

 : 2021و 2022أبريل 

 2022أبريل  30السنة المنتهية في 

قطاع الطاقة  
والتصنيع 

 والبتروكيمياويات 

 خدمات 

 المجموع أخرى وتعليم

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     

 47,940,149     -     - 47,940,149 بيع بضاعة

 24,079,237     - 24,079,237     - رسوم دراسية 

 32,257,832 1,100,432     - 31,157,400 إيرادات توزيعات أرباح 

 7,714,495 (71,438) 8,369,621 (583,688) حصة في نتائج شركات زميلة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 111,991,713 1,028,994 32,448,858 78,513,861 إيرادات القطاعات 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 44,008,939 547,729 12,903,210 30,558,000 ربح القطاعات 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     إفصاحات أخرى: 

 6,079,205     - 2,166,619 3,912,586 استهالك

 310,096     - 310,096     - إطفاء 

 8,263     -     - 8,263 انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 4,809,177 481,265 902,007 3,425,905 تكاليف تمويل 

 5,207,906     - 1,036,999 4,170,907 ممتلكات ومنشآت ومعدات شراء 

 8,994     - 8,994     - حيازة حصص غير مسيطرة 
 

     2021أبريل  30السنة المنتهية في 

     

 42,587,652     -     - 42,587,652 بيع بضاعة

 24,281,184     - 24,281,184     - رسوم دراسية 

 11,243,136 795,632     - 10,447,504 إيرادات توزيعات أرباح 

 7,512,792 (291,757) 8,249,364 (444,815) حصة في نتائج شركات زميلة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 85,624,764 503,875 32,530,548 52,590,341 إيرادات القطاعات 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 22,182,830 503,875 16,284,845 5,394,110 ربح القطاعات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     إفصاحات أخرى: 

 6,872,370     - 2,238,046 4,634,324 استهالك

 310,096     - 310,096     - إطفاء 

 1,195,023 1,000,000     - 195,023 انخفاض قيمة شركات زميلة 

 3,438,662     -     - 3,438,662 انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 4,250,000     -     - 4,250,000 انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة 

خسائر االئتمان المتوقعة لتوزيعات أرباح رد 

 8,711,955     -     - 8,711,955 مستحقة

 5,171,986 430,434 885,237 3,856,315 تكاليف تمويل 

 3,206,497     - 1,121,671 2,084,826 شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 75,095     -     - 75,095 حيازة حصص إضافية في شركات زميلة

 25,092     - 25,092     - حيازة حصص غير مسيطرة 
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التالية معلومات حول موجودات ومطلوبات قطاعات التشغيل لدى المجموعة كما في     2022أبريل    30توضح الجداول 

 :2021أبريل  30و

 2022أبريل  30كما في 

قطاع الطاقة  
والتصنيع 

 والبتروكيمياويات 

 خدمات 

 المجموع أخرى وتعليم

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 625,550,546 67,196,681 110,638,283 447,715,582 موجودات القطاعات 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 317,334,969 26,051,045 86,321,213 204,962,711 مطلوبات القطاعات

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     إفصاحات أخرى: 

 56,332,324 265,902 48,389,405 7,677,017 شركات زميلةاستثمار في 

 2,249,540     -     - 2,249,540 الشهرة
 

 2021أبريل  30كما في 

قطاع الطاقة  
والتصنيع  

 المجموع  أخرى  خدمات وتعليم والبتروكيمياويات 

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 550,458,781 48,286,819 97,815,945 404,356,017 القطاعات موجودات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 283,889,722 20,195,264 62,616,210 201,078,248 مطلوبات القطاعات
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     أخرى:  إفصاحات

 53,063,261 338,900 44,334,880 8,389,481 استثمار في شركات زميلة

 2,249,540     -     - 2,249,540 الشهرة
 

 إفصاحات األطراف ذات عالقة         24
 

يمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين والشركات الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة 

سياسات  الموافقة على  يتم  ملموسا .  تأثيرا   أو  مشتركة  سيطرة  يمارسون عليها  أو  يسيطرون عليها  التي  والشركات  األم 

 لمجموعة.  وشروط تسعير هذه المعامالت من قبل إدارة ا
 

أبريل    30ها مع أطراف ذات عالقة خالل السنتين المنتهيتين في  ؤيوضح الجدول التالي إجمالي قيمة المعامالت التي تم إجرا

 : 2021و 2022أبريل  30وكذلك األرصدة لدى أطراف ذات عالقة كما في   2021و 2022
 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   الخسائر المجمع:بيان األرباح أو 

 1,046,364 571,404 مبيعات 

 515,491 629,763 مشتريات 
 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي  

   بيان المركز المالي المجمع: 

 184,287 115,389 مدينون ومدفوعات مقدما  
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 بنود وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

يتم إجراء المعامالت مع أطراف ذات عالقة بشروط معتمدة من قبل إدارة المجموعة. إن األرصدة القائمة في نهاية السنة 

غير مكفولة بضمان وال تحمل فائدة وليس لها تاريخ سداد ثابت. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات مقابل أي أرصدة مدينة  

، لم تسجل المجموعة 2022أبريل    30طراف ذات عالقة. بالنسبة للسنة المنتهية في  أو دائنة مستحقة القبض أو السداد لأل

 : ال شيء(. 2021أي مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة )
 

 اإلدارة العليا:  يمكافأة موظف

يتضمن موظفو اإلدارة العليا مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة ممن لديهم السلطة والمسئولية عن تخطيط 

 وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة.  
 

 إن إجمالي قيمة المعامالت واألرصدة القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كان كما يلي:  
 

 

 قيمة المعامالت  
  أبريل    30للسنة المنتهية في  

 الرصيد القائم 
 أبريل    30كما في  

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
  دينار كويتي 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي 

      

 53,639 39,216  435,476 407,855 مزايا قصيرة األجل 

 56,769 71,769  21,389 15,000 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 422,855 456,865  110,985 110,408 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

  90,000بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  2022مايو  12أوصى مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 

لموافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية    التوصية. تخضع هذه  2022أبريل    30دينار كويتي للسنة المنتهية في  

 السنوية للشركة األم. 
 

من قبل الجمعية    2021أبريل    30دينار كويتي للسنة المنتهية في    90,000تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  

 .  2021  يونيو 9العمومية السنوية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
 

 التزامات ومطلوبات محتملة 25
 

 التزامات   25.1

 التالية:لتزامات اال، كان لدى المجموعة 2022أبريل  30في 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 دينار كويتي 

   

     - 3,453,656 المتعلق باإلنشاءات قيد التنفيذ 

 785,128 799,866 االستثمارات  ةالمتعلق بحياز
 ─────── ─────── 
 4,253,522 785,128 
 ═══════ ═══════ 

 

 مطلوبات محتملة  25.2

محلية  ( إلى بنوك  ينار كويتيد  8,695,731:  2021دينار كويتي )  37,218,098قدمت الشركة األم كفاالت تضامنية بمبلغ  

 أجنبية نيابة عن شركاتها التابعة. من غير المتوقع أن ينتج أي مطلوبات مادية. و
 

 مخاطر األدوات المالية إدارةأهداف وسياسات       26
 

أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تقدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا  لحدود المخاطر تكمن المخاطر في  

واألدوات الرقابية األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح  

يما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به داخل المجموعة. تقوم اإلدارة ويتحمل كل فرد بالمجموعة مسئولية التعرض للمخاطر ف

للسنة المنتهية في   .19-بمراقبة وإعادة تقييم أهداف وسياسات إدارة المخاطر استناد ا إلى المستجدات الحالية لفيروس كوفيد

  تغيرات جوهرية في أهداف وسياسات إدارة المخاطر.أي  قع، لم ت2022أبريل  30
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 )تتمة( مخاطر األدوات المالية إدارةأهداف وسياسات       26
 

تتضمن المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة القروض محددة األجل ودائني التمويل اإلسالمي والحسابات المكشوفة لدى  
البنوك والدائنين والمصروفات المستحقة )بما في ذلك مطلوبات التأجير(. إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية 

 مجموعة مدينين ونقد وودائع قصيرة األجل تنتج مباشرة من عملياتها. هو توفير تمويل لعمليات المجموعة. لدى ال
 

مالية  وموجودات  األخرى  الشاملة  اإليرادات  من خالل  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  بموجودات  أيضا   المجموعة  تحتفظ 
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 

 يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة كل فئة من هذه المخاطر الموضحة بإيجاز أدناه.   
 

إن المخاطر الرئيسية الناتجة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي 
مخاطر أسعار األسهم. كما تتعرض المجموعة لمخاطر التشغيل.  تنقسم إلى مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية و

ال تتضمن عملية مراقبة المخاطر المستقلة مخاطر األعمال مثل التغيرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع األعمال. يتم مراقبة 
 هذه المخاطر من خالل عملية التخطيط االستراتيجي الخاصة بالمجموعة. 

 

 هيكل إدارة المخاطر 
ولى مجلس إدارة المجموعة المسئولية الكاملة عن وضع المنهج الشامل إلدارة المخاطر واعتماد استراتيجيات ومبادئ  يت

 إدارة المخاطر. 
 

 تخفيف المخاطر 
التعرض  إلدارة  أخرى  وأدوات  مشتقات  استخدام  تختار  قد  أو  المجموعة  تستخدم  للمخاطر،  الشاملة  اإلدارة  من  كجزء 

 التغيرات في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر األسهم.  للمخاطر الناتجة من 
 

 فيما يلي المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها موجودات ومطلوبات المجموعة والطرق الرئيسية إلدارة المخاطر: 
 

  مخاطر االئتمان  26.1
 إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية مما يؤدي إلى تكبد خسارة مالية.  

 

  30تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية على المدينين التجاريين والرسوم الدراسية المستحقة. كما في  
تأثير فيروس كوفيد، أخذت المجموعة في  2022  أبريل على العوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان    19-اعتبارها 

المتعلقة بقاعدة عمالئها بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلقة بالقطاع والدولة التي يعمل فيها العمالء. لم يتم إجراء أي تغيرات  
وف تستمر في تقييم الوضع على أساس فردي في حالة على فترة السداد المحددة للعمالء خالل الفترة، إال أن المجموعة س 

توفر بيانات أكثر تأكيد ا، وبالتالي، فقد تغير فترة السداد لبعض العمالء في فترات البيانات المالية المجمعة الالحقة. تسعى  
األفراد ومراقبة أرصدة  المجموعة للحد من مخاطر االئتمان لديها فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية للعمالء  

 المدينين القائمة.
 

 تركز مخاطر الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان 
تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو 

لى الوفاء بالتزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات عندما يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم ع
في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو التطورات التي  

 تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة. 
 

اال  لمخاطر  التعرض  من  األقصى  الحد  من إن  فئة  لكل  الدفترية  القيمة  يعادل  المجمعة  المالية  البيانات  تاريخ  في  ئتمان 
 الموجودات المالية كما هو مبين أدناه. ال تحتفظ المجموعة بضمان كتأمين.

 

 فيما يلي إجمالي الحد األقصى من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المنقسمة وفق ا للمنطقة الجغرافية: 
 

 

 الكويت   2022أبريل  30
منطقة الشرق  

 المجموع   األوسط 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 91,648,247 4,094,429 87,553,818 نقد وودائع قصيرة األجل 

 24,742,362 1,166,692 23,575,670 مدينون تجاريون ورسوم دراسية مستحقة

 5,968,420 423,735 5,544,685 مدينون آخرون 
 ─────── ─────── ─────── 

 122,359,029 5,684,856 116,674,173 الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان  
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(      26
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  26.1
 

 تركز مخاطر الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان )تتمة( 

 الكويت   2021أبريل  30
منطقة الشرق  

 المجموع   األوسط

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 38,731,615 2,958,487 35,773,128 األجل نقد وودائع قصيرة 

 30,651,868 1,668,704 28,983,164 مدينون تجاريون ورسوم دراسية مستحقة

 4,640,691 465,939 4,174,752 مدينون آخرون 

 

─────── ─────── ─────── 

 74,024,174 5,093,130 68,931,044 الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان  
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 فيما يلي إجمالي الحد األقصى من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المنقسمة وفق ا لتصنيف قطاع األعمال:  
 

 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 14,603,104 15,903,098 تصنيع   

 38,731,615 91,648,247 بنوك  

 20,689,455 14,807,684 خدمات وتعليم 
 ─────── ─────── 
 122,359,029 74,024,174 
 ═══════ ═══════ 
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة  
 

 مدينون تجاريون ورسوم دراسية مستحقة
يتم إجراء تحليل انخفاض القيمة في تاريخ كل بيانات مالية مجمعة بواسطة مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان  

لقياس خسائر االئتمان المتوقعة    9المبسطة الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية    الطريقةالمتوقعة. تطبق المجموعة  

االئتما  خسائر  بمخصص  فيها  تستعين  التجاريين  والتي  المدينين  أرصدة  لكافة  بالنسبة  األداة  عمر  مدى  على  المتوقعة  ن 

 والرسوم الدراسية المستحقة.
 

  30شهرا  قبل    36تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى قوائم مدفوعات المبيعات وتحصيل الرسوم الدراسية على مدى فترة  

وخسائر االئتمان السابقة المقابلة التي تم التعرض لها خالل هذه الفترة. يتم تعديل معدالت الخسائر السابقة   2022أبريل  

ة حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوية أرصدة المدينين.  لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلي

حددت المجموعة إجمالي الناتج المحلي ومعدل البطالة في الدول التي تبيع فيها بضاعتها وتقدم خدماتها بحيث تكون العوامل 

 ى التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.  األكثر صلة وبالتالي يتم تعديل معدالت الخسائر السابقة استنادا إل
 

أبريل للمدينين التجاريين والرسوم الدراسية المستحقة لدى   30فيما يلي المعلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان كما في 

 المجموعة بواسطة مصفوفة مخصصات:
 

  عدد أيام التأخر في السداد  

 متداولة  2022أبريل  30

0-180 

 يوما

181-270  
 يوما

271-365  
 يوما 

 أكثر من
 اإلجمالي يوما   365

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
       

معدل خسائر االئتمان  

 %25.4 %73.5 %83.4 %55.1 %7.2 %11.0 المتوقعة

اإلجمالي الكلي للقيمة 

 33,169,613 6,830,986 972,591 993,971 16,489,892 7,882,173 التعثر الدفترية المقدرة عند 

 

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

 8,427,251 5,019,141 810,996 548,124 1,182,308 866,682 خسائر االئتمان المتوقعة 

 

══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(      26
 

 )تتمة(  مخاطر االئتمان  26.1
 

 تقييم خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة( 
 

 مدينون تجاريون ورسوم دراسية مستحقة )تتمة( 
  عدد أيام التأخر في السداد   

 متداولة  2021أبريل  30

0-180 

 يوما 

181-270 

 يوما 

271-365  
 يوما  

 أكثر من 
 اإلجمالي  يوما   365

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
       

معدل خسائر االئتمان  

 %19.3 %58.5 %70.6 %22.8 %7.2 %5.3 المتوقعة

اإلجمالي الكلي للقيمة 

 37,971,039 6,605,399 1,324,219 3,336,360 17,909,247 8,795,814 الدفترية المقدرة عند التعثر 

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

 7,319,171 3,863,516 934,355 761,167 1,290,612 469,521 خسائر االئتمان المتوقعة 

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

 مدينون آخرون 
في تاريخ كل   والمدينون اآلخرونتقوم المجموعة بإجراء تحليل انخفاض القيمة لألرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة  

لقياس خسائر االئتمان المتوقعة.    9بيانات مالية مجمعة استنادا إلى الطريقة العامة الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية  

شهرا    12فترة    ىمتوقعة على مدالئتمان  اللتحديد ما إذا كانت تتعرض لخسائر ا  ينالمدين تراقب المجموعة بانتظام أرصدة  

في    زيادة جوهرية متوقعة على مدى عمر األداة. يستند هذا إلى تقييم المجموعة لما إذا كان هناك أي  الئتمان  الأو خسائر ا

 مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بهذه األدوات. 
 

المجموع احتماالتقوم  )أي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  عناصر  بتقدير  والخسا   تة  منر  ئ التعثر  والتعرض   الناتجة   التعثر 

االئتمان  للمخاطر مخاطر  افتراضات  بواسطة  التعثر(  تقوم   المناسبة  عند  الصلة.  ذات  المستقبلية  التعديالت  إجراء  مع 

المتعلقة بظروف السوق المتوقعة التي قد ذات الصلة  قبلية  التعثر مع إجراء التعديالت المست  تالمجموعة بتعديل احتماال

 حاالت التعثر من قبل األطراف المقابلة.   مقدارتؤثر على 
 

 النقد والودائع قصيرة األجل  
إن مخاطر االئتمان الناتجة من النقد والودائع قصيرة األجل محدودة حيث إن األطراف المقابلة تمثل مؤسسات مالية حسنة  

أصل  خضع يضافة إلى ذلك، باإلالعالمية.  يالسمعة ذات تصنيفات ائتمانية مناسبة محددة من قبل وكاالت التصنيف االئتمان 

المبالغ للودائع في البنوك المحلية )بما في ذلك حسابات االدخار والحسابات الجارية( لضمانات بنك الكويت المركزي طبقا  

  3ن الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت والذي أصبح ساريا  اعتبارا  من  بشأن ضما   2008لسنة    30للقانون رقم  

 .  2008نوفمبر 
 

األجل لديها مرتبط بمخاطر ائتمان منخفضة استنادا إلى التصنيفات االئتمانية  النقد والودائع قصيرة  ترى المجموعة أن 

 اإلدارة إلى أن خسائر االنخفاض في القيمة غير مادية.الخارجية لألطراف المقابلة. وبالتالي، انتهت 
 

 مخاطر السيولة   26.2

تزامات المرتبطة باألدوات المالية.  ل االب  لوفاءإن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة في توفير األموال ل

 .  وإدارة رأس المال العامل بفعالية  التسهيالت البنكيةتحد المجموعة من مخاطر السيولة لديها بواسطة التأكد من توفر 
 

قامت المجموعة بتقييم مدى تركز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل دين المجموعة وانتهت إلى أنه منخفض. لدى المجموعة  

يستحق   الذي  الدين  تجديد  ويمكن  التمويل  موارد  من  متنوعة وكافية  مجموعة  من  االستفادة  مع    12خالل  إمكانية  شهرا  

 المقرضين الحاليين.
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 مخاطر السيولة )تتمة(  26.2

 المجموعة استنادا  إلى المدفوعات التعاقدية غير المخصومة: لدىقائمة استحقاق المطلوبات المالية  التالييلخص الجدول 
 

 
 2022أبريل  30

 خالل  
ا   12  شهر 

 سنة واحدة
 اإلجمالي سنوات   5إلى 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 110,344,160 104,626,827 5,717,333 قروض محددة األجل 

 195,218,519 168,466,529 26,751,990 دائنو تمويل إسالمي  

 34,849,373 8,629,633 26,219,740 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 2,770,580 1,520,559 1,250,021 مطلوبات التأجير 

 ─────── ─────── ─────── 

 343,182,632 283,243,548 59,939,084 إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 
 2021أبريل  30

 خالل 
ا  12  شهر 

 سنة واحدة 
 اإلجمالي  سنوات  5إلى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 126,067,028 119,765,777 6,301,251 قروض محددة األجل 

 124,251,814 106,518,092 17,733,722 دائنو تمويل إسالمي  

 909,435     - 909,435 البنوكحسابات مكشوفة لدى 

 35,024,825 8,485,976 26,538,849 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى   

 3,158,188 2,629,400 528,788 مطلوبات التأجير 

 ─────── ─────── ─────── 

 289,411,290 237,399,245 52,012,045 إجمالي المطلوبات المالية غير المخصومة

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مخاطر السوق  26.3

النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار  التدفقات  القيمة العادلة أو  إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب 

السوق. تنشأ مخاطر السوق عن المراكز القائمة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات األسهم حيث تتعرض جمعيها للحركات 

في مستوى تقلب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت   العامة والمحددة في السوق والتغيرات

 األجنبية وأسعار األسهم.  
 

 مخاطر أسعار الفائدة   26.3.1

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار  إن 

ي السوق. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق بصورة رئيسية بالتزامات الدين الفائدة ف

 الفائدة المتغيرة لدى المجموعة. معدالت طويلة األجل ذات 
 

إدراج   تم  المجمعة،  المالية  البيانات  تاريخ  ذات  الفي  بالدلدى  المتغيرة    المعدلقروض  رئيسية  بصورة  والر المجموعة 

  األمريكي.
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
يلي   تم  قائمة  فيما  كما  المجموعة  لدى  الفائدة  ذات  المالية  لألدوات  الفائدة  المرفوعأسعار  التقرير  في  إدارة    تسجيلها  إلى 
 المجموعة.

 2022 2021 
 دينار كويتي  دينار كويتي  

   أدوات ذات معدالت فائدة ثابتة
 26,427,491 78,708,023 مالية موجودات 

 (118,788,249) (173,363,088) مطلوبات مالية 

 

─────── ─────── 
 

(94,655,065) (92,360,758) 
 

─────── ─────── 
   أدوات ذات معدالت فائدة متغيرة 

 (117,522,701) (98,990,451) مطلوبات مالية 

 

─────── ─────── 

 

(193,645,516) (209,883,459) 
 

═══════ ═══════ 
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(       26
 

 )تتمة( مخاطر السوق   26.3
 

 مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(  26.3.1

 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات معدالت فائدة ثابتة 
لقيمة العادلة با فائدة ثابتة والمدرجة    معدالتمن الموجودات المالية أو المطلوبات المالية ذات    باحتساب أيال تقوم المجموعة  

ح  اربلن يؤثر على األ  بيانات المالية المجمعةلذلك، فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ ال  من خالل األرباح أو الخسائر.

 ر. ئأو الخسا 
 

 ت ذات معدالت الفائدة المتغيرة تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوا
نقطة أساسية في أسعار الفائدة في تاريخ البيانات المالية المجمعة إلى    100سيؤدي التغير المحتمل بصورة معقولة بعدد  

دينار كويتي(. إن هذا التحليل    1,175,227:  2021دينار كويتي )  989,905زيادة أو نقص الربح قبل الضرائب بمبلغ  

 يفترض ثبات كافة المتغيرات األخرى وعلى وجه الخصوص أسعار صرف العمالت األجنبية.
 

 مخاطر العمالت األجنبية   26.3.2

 هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.األجنبية إن مخاطر العمالت 
 

قروض بعمالت  مقابل  استثمارات المجموعة بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي. يتم تمويل هذه االستثمارات    يتم إدراج

أسعار صرف العمالت األجنبية. تعمل  في  تقلبات  الأجنبية، وبالتالي فإن اإلدارة ترى أنه ال يوجد مخاطر جوهرية نتيجة  

 عامالت تحوط. م جراءإمن خالل اإلدارة أيضا  على إدارة هذه األسعار 
 

 الحساسية للعمالت األجنبية 
في سعر صرف الدوالر األمريكي مع االحتفاظ %(  5)بنسبة  يوضح الجدول التالي الحساسية للتغير المحتمل بصورة معقولة  

المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية بالنسبة لكافة   ال تتعرضبكافة المتغيرات األخرى ثابتة.  

 .بصورة ماديةلعمالت األخرى ا

 التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى  

 2022 2021 

 دينار كويتي   دينار كويتي  

   

 5,360,435 5,164,481    دوالر أمريكي  
 

 مخاطر أسعار األسهم   26.3.3

بالقيمة العادلة    كمدرجة  المجموعة والمصنفةينشأ تعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم من االستثمارات التي تحتفظ بها  

استثمارات المجموعة المدرجة تتعرض  .  اإليرادات الشاملة األخرى أو القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  خاللمن  

النا  القيم المستقبلية لالستثمارات في  ت عدم ال عوامل  ن  مة  تج وغير المدرجة لمخاطر أسعار السوق  تدير  سهم.  أيقن بشأن 

 وضع حدود على األدوات الفردية واإلجمالية لألسهم. و المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع 
 

المجمعة،   المالية  البيانات  تاريخ  لمخاطر    قدرفي  مدرجة  االتعرض  أسهم غير  في  لالستثمارات  العادلة  وفق ا  مبلغ  بلقيمة 

دينار كويتي(. تم عرض تحليالت الحساسية لهذه االستثمارات في   319,134,486: 2021دينار كويتي ) 325,228,115

 .27إيضاح 
 

إما في سوق الكويت لألوراق المالية  ها ج ادر يتم إو علن ا لدى المجموعة متداولة  المدرجة االستثمارات في األسهم أغلبية إن

 )"بورصة الكويت"( وأسواق أخرى.
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(      26
 

 )تتمة( مخاطر السوق   26.3
 

 مخاطر أسعار األسهم )تتمة(  26.3.3

لقيمة العادلة المدرجة في بورصة  وفق ا لالستثمارات في أسهم  لمخاطر ا  التعرض  قدرفي تاريخ البيانات المالية المجمعة،  

دينار   33,070,800:  2021دينار كويتي )  862,118ومبلغ  دينار كويتي   52,646,580  بمبلغ  الكويت واألسواق األخرى

ا.  دينار كويتي( على التوالي  883,185و  كويتي لتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في أسهم المحتفظ بها ترتبط  ل  نظر 

بالتغيرات في مؤشرات السوق، فقد   % في مؤشر  5أن الزيادة/)النقص( بنسبة  إلى  جموعة  الم  انتهتارتباط ا إيجابي ا قوي ا 

:  2021دينار كويتي )  43,106ومبلغ  دينار كويتي    2,974,532السوق ذي الصلة قد تؤدي إلى التأثير بزيادة/)نقص( بحوالي  

 . على التواليفي اإليرادات الشاملة األخرى وربح السنة دينار كويتي(  44,159ودينار كويتي  1,868,500
 

 مخاطر التشغيل  26.3.4

إن مخاطر التشغيل هي مخاطر التعرض لخسائر نتيجة لتعطل األنظمة أو الخطأ البشري أو الغش أو األحداث الخارجية.  

ية أو  رقابة في األداء، يمكن أن تؤدي مخاطر التشغيل إلى الضرر بالسمعة أو تداعيات قانونية ويضوابط الرقابالعند فشل  

تتوقع استبعاد كافة مخاطر التشغيل، ولكنها تستطيع إدارة هذه المخاطر من خالل  تكبد خسارة مالية. ال تستطيع المجموعة أن  

ة عمليات الفصل الفعال للواجبات يضوابط الرقاباللمخاطر المحتملة. تتضمن  ا  مواجهةإطار مراقبة وعن طريق المراقبة و

لك استخدام التدقيق الداخلي والتطبيق  وحقوق الوصول والتفويض وإجراءات المطابقة وتوعية الموظفين والتقييم، بما في ذ

 العملي للتكنولوجيا.
 

الشركات الحد من عمليات األعمال التجارية   تطلبت منإن التطورات الحديثة والمتسارعة لتفشي فيروس كورونا حول العالم  

  ( وقفت بشكل كبير )أو من المتوقع أن تؤدي إلى توقفأا، وفرض قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي التي إيقافه أو 

تدابير السالمة  اتخاذ  أنشطتها. في محاولة إلدارة هذه األحداث، تقوم المجموعة بتنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بها التي تشمل  

، وتحقيق أقصى استخدام من التكنولوجيا وإدارة الموارد توالتعليماونية والرقابية  لإلرشادات التوجيهية القان  واالمتثالالوقائية  

 االحتياجات التشغيلية اليومية التي تعتبر ضرورية الستمرارية األعمال. ب لوفاءل
 

 قياس القيمة العادلة      27
 

 ة قيمال  التي تعادلفيما يلي ملخص األدوات المالية المقاسة وفقا  للقيمة العادلة على أساس متكرر بخالف تلك ذات قيمة دفترية  

، ليس لدى المجموعة أي أصل غير مالي مقاس وفقا  للقيمة 2021و 2022أبريل  30. كما في تقريب ا بصورة معقولة العادلة

 العادلة.
 2022 2021 

 دينار كويتي  دينار كويتي  األدوات المالية 

   

   استثمارات في أسهم )وفقا  للقيمة العادلة(

 33,953,985 53,508,698 أسهم مسعرة 

 319,134,486 325,228,115 أسهم غير مسعرة

 345,788 96,555 صناديق غير مسعرة
 ─────── ─────── 
 378,833,368 353,434,259 
 ═══════ ═══════ 

 

 : تقريب ا  قيمتها الدفترية عادلتشير تقديرات اإلدارة إلى أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التالية ت
 

  والودائع قصيرة األجل النقد 

  المدينون 

  القروض محددة األجل 

 دائنو التمويل اإلسالمي 

 حسابات مكشوفة لدى البنوك 

  دائنون ومصروفات مستحقة 
 

 وافتراضات التقييم طرق  

 تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة: 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(      27
 

 طرق وافتراضات التقييم )تتمة( 

 استثمار في أسهم مدرجة
نشط   المعلنة في سوق  السوق  أسعار  إلى  المتداولة علنا  العادلة لألسهم  القيمة  أي تستند  إجراء  دون  المماثلة  للموجودات 

 من الجدول الهرمي.  1تعديالت. تصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
 

 استثمارات في أسهم غير مدرجة
المعامالت في هذه االستثمارات    يتم إجراءأسهم خاصة غير مسعرة في سوق نشط. ال  ذات  تستثمر المجموعة في شركات  

على أساس منتظم. تستخدم المجموعة أسلوب تقييم يستند إلى السوق بالنسبة ألغلبية هذه المراكز. تحدد المجموعة شركات  

)أقران( استنادا إلى القطاع والحجم والرفع المالي واالستراتيجية كما تحتسب مضاعف تداول مناسب لكل شركة    قارنةعامة م

الحجم بين الشركات   فروق اعتبارات مثل ضعف السيولة و  مقابليتم تحديدها. يتم بعد ذلك خصم مضاعف التداول    ةقارنم

للشركة   ةالمقابل  رباحة استنادا إلى الحقائق والظروف المرتبطة بالشركة. يتم تطبيق المضاعف المخصوم على قياس األقارنالم

الطريقة المحددة المتعلقة باالستثمارات الرئيسية لدى المجموعة وهي شركة  المستثمر فيها لقياس القيمة العادلة. تم عرض  

. تصنف المجموعة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى  11لألولفينات ضمن إيضاح  إيكويت والشركة الكويتية  

3 . 
 

 صناديق غير مدرجة 
هم الخاصة وهي غير مسعرة في سوق نشط وقد تخضع  تستثمر المجموعة في الصناديق المدارة بما في ذلك صناديق األس

سهم. تراعي اإلدارة أساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تقييم األمتناع عن بيع  اللقيود على االستردادات مثل فترات ا

استخدام صافي قيمة بالتالي، يمكن  وهذه الصناديق كجزء من العناية الواجبة قبل االستثمار لضمان أنها معقولة ومناسبة.  

كأحد المدخالت لقياس قيمتها العادلة. وعند قياس قيمتها العادلة، يتم تعديل صافي    هذه  الموجودات للصناديق المستثمر فيها 

، لتعكس القيود على االستردادات وااللتزامات المستقبلية وغيرها ي ا ضرور  متى كان ذلكقيمة الموجودات لهذه الصناديق،  

تم أيضا مراعاة أي معامالت  يق المستثمر فيه ومدير الصندوق. عند قياس القيمة العادلة أيضا، وحددة للصندمن العوامل الم

ستنادا إلى طبيعة ومستوى التعديالت الالزمة لتقدير صافي قيمة الموجودات ومستوى  افي أسهم الصندوق المستثمر فيه.  

 . 3أو المستوى  2يف هذه الصناديق ضمن المستوى التداول في الصندوق المستثمر فيه، تقوم المجموعة بتصن
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 

 لقيمة العادلة:با  المقاسةتوضح الجداول التالية الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة لألدوات المالية لدى المجموعة 
 

 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 

 اإلجمالي

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

المدخالت  
الجوهرية  
 الملحوظة

المدخالت  
الجوهرية غير  

 الملحوظة

 

 ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1)المستوى 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2022أبريل  30

 

    

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

     خالل األرباح أو الخسائر: 

     -     - 862,118 862,118 أسهم مسعرة 

 6,808,141     -     - 6,808,141 أسهم غير مسعرة

     - 96,555     - 96,555 صناديق غير مسعرة

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 7,766,814 862,118 96,555 6,808,141 

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

     خالل اإليرادات الشاملة األخرى:  

     -     - 52,646,580 52,646,580 أسهم مسعرة 

 318,419,974     -     - 318,419,974 أسهم غير مسعرة

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 

371,066,554 52,646,580 -     318,419,974 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 

 325,228,115 96,555 53,508,698 378,833,368 استثمارات في أسهم )وفقا  للقيمة العادلة( 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(        27
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 القيمة العادلة بواسطة قياس  

  

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

المدخالت  
الجوهرية  
 الملحوظة 

المدخالت  
الجوهرية غير  

 الملحوظة 

 ( 3)المستوى  ( 2)المستوى  ( 1)المستوى  اإلجمالي  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2021أبريل  30

     

بالقيمة العادلة من موجودات مالية مدرجة 

     خالل األرباح أو الخسائر: 

     -     - 883,185 883,185 أسهم مسعرة 

 6,858,030     -     - 6,858,030 أسهم غير مسعرة

     - 345,788     - 345,788 صناديق غير مسعرة

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 
8,087,003 883,185 345,788 6,858,030 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

     خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

     -     - 33,070,800 33,070,800 أسهم مسعرة 

 312,276,456     -     - 312,276,456 أسهم غير مسعرة

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 
345,347,256 33,070,800 -     312,276,456 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 319,134,486 345,788 33,953,985 353,434,259 استثمارات في أسهم )وفقا  للقيمة العادلة(
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 2022أبريل    30لم يتم إجراء أي تحويالت بين أي من مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل السنتين المنتهيتين في  

 . 2021 وأ
 

   3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

المستوى   المصنفة ضمن  للبنود  العادلة  القيمة  في  الحركات  كافة  مطابقة  التالي  الجدول  فترة  بين    3يوضح  بداية ونهاية 

 البيانات المالية المجمعة:
 

 2022أبريل  30

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل  

األرباح أو  
 الخسائر 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة 
العادلة من خالل  

اإليرادات 
 اإلجمالي الشاملة األخرى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 319,134,486 312,276,456 6,858,030 2021مايو  1كما في 

 892,482 892,482     - إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

 (940,546)     - (940,546) إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر 

 6,141,693 5,251,036 890,657 مبيعات )بالصافي( / مشتريات

 ─────── ─────── ─────── 

 325,228,115 318,419,974 6,808,141 2022أبريل  30كما في 

 
═══════ ═══════ ═══════ 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة(        27
 

 )تتمة(  3مطابقة القيمة العادلة ضمن المستوى 

 2021ابريل  30

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
األرباح أو  
 الخسائر 

موجودات مالية  
مدرجة بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 اإلجمالي  األخرى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    

 313,927,114 307,012,013 6,915,101 2020مايو  1كما في 

 5,264,443 5,264,443     - الشاملة األخرى إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات 

 (517,579)     - (517,579) إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر 

 460,508     - 460,508 مبيعات )بالصافي( / مشتريات

 ─────── ─────── ─────── 

 319,134,486 312,276,456 6,858,030 2021أبريل  30كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 تفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في التقييم:

من الجدول   3فيما يلي المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في قياسات القيمة العادلة المصنفة ضمن المستوى  

 الهرمي للقيمة العادلة:
 

 الملحوظة مدخالت التقييم الجوهرية غير   الفئة 

  

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 من خالل األرباح أو الخسائر 

مضاعف السعر إلى الربحية ومضاعف السعر    تضمن مضاعفات السوق التي ت

 إلى القيمة الدفترية وعائد توزيعات األرباح ومعدل الخصم لضعف التسويق 
 

 

  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

النقدية   النهائي و المتوقعة  التدفقات  النمو  الخصم ومعدالت    مدفوعات ومعدل 

توزيعات األرباح ومضاعفات السوق بما في ذلك مضاعف السعر إلى الربحية  

ومضاعف الربح قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلطفاء ومعدل الخصم  

 لضعف التسويق  
 

 سيأخذونها في اعتبارهم المجموعة إلى أن المشاركين في السوق    انتهتإن معدل الخصم لضعف التسويق يمثل المبالغ التي  

 عند تسعير االستثمارات.
 

 تحليل الحساسية: 

يوضح الجدول التالي التأثير  على اإليرادات الشاملة األخرى نتيجة التغير بصورة معقولة في كل من المدخالت الجوهرية  

 ثابتة. مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى بصورة منفصلة،

 التأثير على اإليرادات الشاملة األخرى    

 2021 2022 الزيادة )النقص( بعدد 

 

 
 دينار كويتي  دينار كويتي 

 

 

  

 (15,616,914) (21,153,636) نقطة أساسية  50 معدل الخصم

 (14,719,000) (13,541,100) نقطة أساسية(  50) معدل النمو النهائي

 (12,434,946) (20,910,964) %5 التسويق معدل الخصم لضعف 
 

نقطة أساسية في أي من المدخالت  50ي نتيجة الحركة بعدد مادسيكون التأثير على بيان األرباح أو الخسائر المجمع غير 

 الجوهرية المستخدمة في تقييم أدوات حقوق الملكية غير المسعرة لدى المجموعة. 
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        المال إدارة رأس       28
  

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال المجموعة هو ضمان المحافظة على معدالت رأس المال الجيدة لدعم األعمال التي 

 ن.   وقيمة يحصل عليها المساهم علىتقوم بها وتحقيق أ
 

في   التغيرات  تعديالت عليه في ضوء  وإجراء  المال  هيكل رأس  بإدارة  المجموعة  ومتطلبات تقوم  االقتصادية  الظروف 

إلى  األرباح  توزيعات  مدفوعات  تعديل  للمجموعة  يجوز  تعديله،  أو  المال  هيكل رأس  للمحافظة على  المالية.  االتفاقيات 

 المساهمين أو رد رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. 
 

دين" مقسوم على إجمالي رأس المال زائدا  صافي تراقب المجموعة رأس المال باستخدام معدل االقتراض وهو "صافي ال

الحفاظ على معدل االقتراض عند مستويات مقبولة. تدرج المجموعة القروض والسلف   فيسياسة المجموعة    تمثلالدين. ت

التمويل اإلسالمي ودائني  الفائدة  البنوك  ذات  لدى  المكشوف  النقد    والحساب  ناقصا   الدين  والودائع قصيرة ضمن صافي 

 . يمثل رأس المال حقوق الملكية الخاصة الشركة األم.جلاأل
  

 
2022 

 دينار كويتي 

2021 

 دينار كويتي 
   

 117,522,701 98,990,451 قروض محددة األجل  

 118,788,249 173,363,088 دائنو تمويل إسالمي  

 909,435     - حسابات مكشوفة لدى البنوك 

 (38,731,615) (91,648,247)   األجلوالودائع قصيرة ناقصا : النقد 

 ─────── ─────── 
 198,488,770 180,705,292 صافي الدين  

 ─────── ─────── 
 234,308,727 277,290,182 إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 ─────── ─────── 
 432,797,497 457,995,474 رأس المال وصافي الدين 

 ═══════ ═══════ 

 %46 %39 معدل االقتراض 

 ═══════ ═══════ 
 

لتحقيق هذا الغرض العام، تهدف إدارة رأسمال المجموعة إلى عدة أمور من بينها التأكد من الوفاء بشروط االتفاقيات المالية 

شروط  إن أي إخالل بالوفاء بالمرتبطة بالقروض والسلف ذات الفائدة والتي تنص على متطلبات هيكل رأس المال. حيث  

االتفاقيات المالية قد يسمح للبنك باستدعاء القروض والسلف على الفور. لم يقع أي إخالل بشروط االتفاقيات المالية ألي  

 قروض وسلف تحمل فائدة في الفترة الحالية.
 

 2022أبريل    30لم يتم إجراء أي تغيرات في أهداف أو سياسات أو إجراءات إدارة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في  

 . 2021و
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