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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

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

 مقدمة 
المرفق لشركة   المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  البترولية ش.م.ك.ع. )"الشركة لقد راجعنا بيان  الكيماويات  القرين لصناعة 

التغيرات في حقوق و الشامل الدخل والدخل ات وبيان 2022يونيو  30تها التابعة )يشار إليها معاً بـ "المجموعة"( كما في ااألم"( وشرك

المرحلي  النقدية  والتدفقات  لفترة    ةالمتعلق  ةالمجمع  ةالمكثف  ةالملكية  التاريخ.  أشهر  الثالثةبه  بذلك  األم هي   المنتهية  الشركة  إدارة  إن 

الدولي المحاسبة  لمعيار  وفقاً  وعرضها  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  عن  المالي   34  المسؤولة  "التقرير 
   لمرحلية المكثفة المجمعة.إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية ا. المرحلي"

 

 نطاق المراجعة 
 " للمنشأة   مراقب الحسابات المستقل"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  

المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين المسؤولين عن  

األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق 

يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن   التدقيق الذي

 تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.  
 

 النتيجة
بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم إعدادها، استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد  

 .34معيار المحاسبة الدولي لمن جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

ة إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبي

والتعديالت   2016لسنة    1للشركة األم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم  

خالل   والتعديالت الالحقة لهما،  ،عقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األمل  والتعديالت الالحقة لها، أو   ،والئحته التنفيذيةله  الالحقة  

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2022يونيو  30المنتهية في  أشهر الثالثةفترة   على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ا
 

لسنة   7وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم    ،خالل مراجعتنانبين أيضاً أنه  

 2022يونيو    30المنتهية في    أشهر  الثالثة، والتعديالت الالحقة له، في شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة  2010

 راً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. على وجه قد يكون له تأثي

 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 2022 أغسطس 14
 

 الكويت 





 وشركاتها التابعة ع. ك.ات البترولية ش.م.لكيماويا اعةصنلن يقرال شركة
 

 

 

 المجمعة.ومات المالية المرحلية المكثفة لذه المعهـ ـزًءا منكل جتش 14إلى  1من  ةت المرفقحااإليضا نإ
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  

 2022يونيو   30ة في للفترة المنتهي

  
 في هية تالثالثة أشهر المن

 يونيو 30
 

 

  2022 2021   
   دينار كويتي   دينار كويتي  ت اح اإيض 

      

   11,783,757 13,538,534  خدمات  ت من تقديمإيرادا

   42,581,499 55,190,251  يع بضاعةت من ب إيرادا

  

──────── ────────   

   54,365,256 68,728,785 13 رادات يإجمالي اإل
      

   (9,019,968) (10,064,942)  اتلخدمت من تقديم اإليراداتكلفة ا

   (29,883,257) (38,011,815)  تكلفة اإليرادات من بيع البضاعة

  

──────── ────────   

   (38,903,225) (48,076,757)  إجمالي تكلفة اإليرادات

      

   15,462,031 20,652,028  مجمل الربح
      

   4,146 4,189,669  ح زيعات أرباإيرادات تو

   739,827 557,323  ى رأخ تارادإيوفوائد 

   915,427 1,005,323  اصة شركات زميلة وشركة مح نتائج حصة في

   (6,543,203) (6,962,332)   إداريةومصروفات عمومية 

   (6,215,192) (6,620,919)    وزيعع وتروفات بيصم

   (446,089) (2,701,898)  تكاليف تمويل  

  

──────── ────────   

   3,916,947 10,119,194  دارة  أعضاء مجلس اإل ةومكافأ  قبل مخصص الضرائببح الر

   (54,395) (161,981) 7 مخصص الضرائب 

   (37,500) (37,500)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

──────── ────────   

   3,825,052 9,919,713  ربح الفترة  

  

════════ ════════ 
 

 

  الخاص بـ: 

  

  

   1,556,440 6,297,439  األم مساهمي الشركة

   2,268,612 3,622,274  ص غير المسيطرةصحلا

  

──────── ──────── 
  

  9,919,713 3,825,052   

  

════════ ════════ 
 

 
      

    فلس  1.52 فلس   5.87 8    لشركة األممي امساهب الخاصة -األساسية لسهم حية ابر

 

 ═══════ ═══════   

     
 

   فلس  1.52  فلس   5.86 8  الشركة األم يبمساهم  خاصةال  -ربحية السهم المخففة 

 

 ═══════ ═══════   



 وشركاتها التابعة ع. ك.ات البترولية ش.م.لكيماويا اعةصنلن يقرال شركة
 

 

 

 المجمعة.ومات المالية المرحلية المكثفة لذه المعهـ ـزًءا منكل جتش 14إلى  1من  ةت المرفقحااإليضا نإ
 

4 

 

 جمع )غير مدقق(  المرحلي المكثف المشامل لبيان الدخل ا

 2022يونيو   30للفترة المنتهية في 

 

 ية في منتهلاشهر أالثالثة 
   يونيو 30

 
2022 2021   

 
   دينار كويتي   دينار كويتي 

     

   3,825,052 9,919,713 فترة  ربح ال

 

──────── ────────   

 :  ةفتر رى للشاملة أخ (خسائرإيرادات )
    

 ف المجمع:المكث إلى بيان الدخل المرحليا الحقا هفة تصنيلن يتم اعاد شاملة أخرى للفترة خسائر
    

العادلة من خالل اإليرادات  ة ة بالقيمسهم مدرجات في ألة الستثمارقيمة العاديرات في التغال

   (50,706) (7,862) الشاملة األخرى 
     

إلى بيان الدخل المرحلي  دة تصنيفها الحقا اعيتم ا قدشاملة أخرى للفترة يتم او  (خسائر)إيرادات 
     المكثف المجمع: 

   (711,632) 2,680,674   جنبيةأعمليات تحويل  ة منناتجال لتحويلفروق ا

   227,560 (419,579) لية اجنبية  ثمار في عمتفي اسمن التحوط لصاالربح  )الخسارة( صافي

 
──────── ────────   

   (534,778) 2,253,233 شاملة أخرى للفترة   (خسائرإيرادات )

 
──────── ────────   

   3,290,274 12,172,946   ةاجمالي اإليرادات الشاملة للفتر

 
════════ ════════   

     بـ: اص الخ

   1,153,628 7,629,947 مساهمي الشركة األم

   2,136,646 4,542,999 الحصص غير المسيطرة

 

──────── ────────   

 
12,172,946 3,290,274   

 
════════ ════════   



 

 

 ة ا التابعوشركاته ش.م.ك.ع.ن لصناعة الكيماويات البترولية يكة القرشر
 

 

 جمعة.فة المثكالم يةلرحمالية علومات المالزًءا من هـذه المتشكل جـ 16إلى  1من  المرفقة ن اإليضاحاتإ
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 لمجمع )غير مدقق(مكثف احلي اللتغيرات في حقوق الملكية المرن ابيا

 2022يونيو   30هية في فترة المنتلل

 

 

 
   اهمي الشركة األم حقوق الملكية الخاصة بمس 

 

 رأس  
 رياحتياطي اختيا يرااحتياطي اجب المال

   همسأ
 خزينة

   همسأاحتياطي 
 خزينة

احتياطي  
المدفوعات  

  سهمباأل
 ات يياطاحت

 أخرى 

  تاالتغير
في   تراكمةالم
 قيمة العادلة ال

ل  احتياطي تحوي
 ية ت أجنبعمال

 أرباح  
 يمالي الفرعج اإل مرحلة

 الحصص  
 المسيطرة غير 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 ويتيدينار ك تييونار كيد دينار كويتي ويتينار كيد دينار كويتي كويتيدينار  يتير كودينا نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتينادي 
              

ريل  أب 1كما في 
 619,648,845 171,913,467 447,735,378 132,793,267 8,730,582 127,434,348 (7,827,430) 230,137 7,411,247 (6,251,331) 37,586,799 37,708,501 109,919,258 قق( )مد 2022

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 9,919,713 3,622,274 6,297,439 6,297,439 - - - - - - - - - فترة ال ربح

  ( إيراداترخسائ)
شاملة أخرى  

 - للفترة  
 

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- (14,525) 1,347,032 - 1,332,507 920,725 2,253,232 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
الخسائر(  )إجمالي 

الشاملة    اإليرادات
 12,172,945 4,542,999 7,629,946 6,297,439 1,347,032 (14,525) - - - - - - -   للفترة  

 26,829 - 26,829 - - - - - - 26,829 - - - هم خزينة سأبيع 
ي طااحتي

المدفوعات  
 6,758 - 6,758 - - - - 6,758 - - - - -  باألسهم 

توزيعات أرباح  
 (19,328,086) - (19,328,086) (19,328,086) - - - - - - - - - ( 12اح )إيض 

  أرباح توزيعات
إلى الحصص غير  

 (2,605,412) (2,605,412) - - - - - - - - - - -   المسيطرة
 1,070 513 557 557 - - - - - - - - - حركات أخرى 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
يونيو  30 يكما ف

2022   109,919,258 37,708,501 37,586,799 (6,224,502) 7,411,247 236,895 (7,827,430) 127,419,823 10,077,614 119,763,177 436,071,382 173,851,567 609,922,949 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 



 

 

 لتابعة وشركاتها ا. .ك.عماويات البترولية ش.ماعة الكيشركة القرين لصن
 

 

 

 معة.مجللمكثفة اية االمرحل يةلمالات اًءا من هـذه المعلومتشكل جـز 14إلى  1ن مرفقة ملات ااحضيإلا نإ
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 لمجمع )غير مدقق(مكثف احلي الالملكية المر ي حقوقلتغيرات فن ابيا

 )تتمة( 2022يونيو   30هية في فترة المنتلل

 

 

 
   اهمي الشركة األم حقوق الملكية الخاصة بمس 

 

 رأس  
 رياحتياطي اختيا يرااحتياطي اجب المال

   همسأ
 خزينة

   همسأاحتياطي 
 خزينة

احتياطي  
المدفوعات  

  سهمباأل
 ات احتياطي
 أخرى 

  تارالتغي
في   تراكمةمال
 قيمة العادلة ال

ل  احتياطي تحوي
 ية ت أجنبعمال

 أرباح  
 يمالي الفرعج اإل مرحلة

 الحصص  
 المسيطرة غير 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 ويتيدينار ك تييونار كيد كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  يتير كودينا نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتينادي 
              
              
              

أبريل   1كما في 
 590,095,143 173,813,079 416,282,064 131,414,219 8,304,125 122,575,644 (7,891,399) 165,401 - (18,794,098) 35,233,606 35,355,308 109,919,258 ( )مدقق 2021

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 3,825,052 2,268,612 1,556,440 1,556,440 - - - - - - - - - ربح الفترة 

شاملة   خسائر
 أخرى للفترة  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- (79,746) (323,066) 

 
- (402,812) (131,966) (534,778) 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
إجمالي  
ر(  )الخسائ

اإليرادات الشاملة  
 3,290,274 2,136,646 1,153,628 1,556,440 (323,066) (79,746) - - - - - - - للفترة  
 ياحتياط
عات  المدفو

 5,000 - 5,000     -  - - - 5,000 - - - - - سهمباأل
صافي   ويلحت

  بيع خسارة
ي  ف اراتاستثم
  جةدر م أسهم

  مة العادلة منلقياب
ادات  خالل اإلير 

  ة األخرى الشامل
رباح  إلى األ

 (116,531)  116,531 - - - - - - -   المرحلة 
 

- 
 

(610) 
 

(610) 
حيازة حصة 

كة  شري إضافية ف
 (27,843) (52,858) 25,015     - - - 25,015 - - - - - - ابعة ت

أرباح  عات توزي
إلى الحصص  

 (4,356,350) (4,356,350) -     - - - - - - - - - - لمسيطرة غير ا
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 يونيو 30كما في 
2021 109,919,258 35,355,308 35,233,606 (18,794,098) - 170,401 (7,866,384) 122,612,429 7,981,059 132,854,128 417,465,707 171,539,907 589,005,614 

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



 
   

 تابعة ا الاتهوشرك.ع. ك.ولية ش.مالبتراويات م كيلا ةلصناعشركة القرين 
 

 

 المجمعة.المكثفة المالية المرحلية  المعلوماتهـذه  نجـزًءا متشكل  14إلى  1ضاحات المرفقة من إن اإلي
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  مرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(القدية ت الندفقاالت نبيا

 2022يونيو   30لمنتهية في ا رةفتلل

  
 المنتهية في   أشهر ثالثةال

  يونيو 30

  2022 2021 

 دينار كويتي نار كويتييد إيضاحات 

    ل لتشغي اشطة نأ
 3,916,947 10,119,194  ضاء مجلس اإلدارة فأة أع ح قبل الضرائب ومكابرال

    : لـــــ ديالتعت

 5,630,816 5,863,872  استهالك واطفاء  

 المسيطرة  لحصص غيرل  اآلجليار البيع خو لمستحقالمحتمل ا بلمقالل روفات تصفية صم
 - 51,156 

 - 1,965  مخصص مخزون بطيء الحركة 

 - (263,305)  إيرادات فوائد 

 (915,427) (1,005,323)  صة وشركة محالة زميات شركج ئي نتاحصة ف

 معدات نشآت وبيع ممتلكات وم ربح 
 (32,933) (276,951) 

 24,371 -  انخفاض قيمة موجودات مالية 

 (1,461) -  د تأجير ربح من انهاء عق

 (312) -   ومطلوبات التأجير حق االستخدام جوداتبمو  فإلغاء االعترا نم ربح

 ت أجنبية تحويل عمالق  فرو صافي
 13,050 (7,109) 

 108,366 121,089  تجاريين ال مدينين ال ئتمان المتوقعة عن االر ائلخس المحمل

 555,079 818,636   ن يخدمة للموظفالة فأة نهايمكامخصص 

 5,000 -    سهمات باأل احتياطي المدفوع

 طلوبات تأجيرتكلفة تمويل لم 
 77,307 85,083 

 361,006 2,624,591  يل موتكاليف ت

  ──────── ──────── 

  18,338,143 9,536,564 

    لعامل:  ل ا لماس االتعديالت على رأ

 5,966,431 389,680  رى  م مدينة أخذمو مدينون تجاريون

 المستحق من طرف ذي عالقة 
 36,397 20,971 

 (4,770,952) (5,956,821)  مخزون  

 3,139,102 6,086,590   ة أخرىدائنون تجاريون وذمم دائن
  ──────── ──────── 

 13,892,116 18,893,989  نقد الناتج من العمليات لا

 مدفوعة  ن فيظوة للمدمية الخاهن فأةمكا
 (237,254) (380,409) 

  ──────── ──────── 

 13,511,707 18,656,735  يل  طة التشغنشمن أتجة  دية الناات النق صافي التدفق 
  ──────── ──────── 

      راالستثمشطة انأ

 146,302 46,299  اإليرادات الشاملة األخرى يمة العادلة من خالل ة بالقة مدرجيات مالودوجم متحصالت من بيع

 ات ومنشآت ومعد شراء ممتلكات
 (4,024,968) (4,560,383) 

 461,263 40,404  نشآت ومعدات مومن بيع ممتلكات  متحصالت

 - (6,847,698)  ة  ة زميلحيازة شرك

 3,603,000 3,742,006  مة من شركات زميلة اح مستلعات أربتوزي

 - 114,474  فوائد مستلمة 

 222,250 (500,000)  أشهر ثالثةتزيد عن أصلية  يرة األجل ذات استحقاقاتودائع قص لفي الحركة اص

  ──────── ──────── 

 (127,568)        (7,429,483)           ستثمارطة اال ش نفي اتخدمة س ية الم ت النقدتدفقافي الاص
  ──────── ──────── 

    ل  التمويطة أنش 

 (428,613) (442,907)  توزيعات أرباح مدفوعة  

 - 33,587  ظفين للموبرنامج خيارات األسهم زينة مقابل إصدار أسهم خمتحصالت من 

 - 28,740,866  ت من قروض  صالحتم

 (8,562,240) (31,526,790)  سداد قروض 

 (439,884) (456,071)  ويل  تم سداد تكاليف

 (143,655) (259,228)  تابعة  ركاترة في شطغير المسي  حصصى الدفوعة الأرباح معات توزي

 (569,832) (622,581)  تأجير عات فومد

  ──────── ──────── 

 (10,144,224) (4,533,124)  انشطة التمويل    المستخدمة في في التدفقات النقديةاص

  ──────── ──────── 

 175,716 401,077  اجنبية  عمالت ل ويتحير تأث

 3,415,631 7,095,205  ألرصدة لدى البنوك والنقد  ا  في الزيادةصافي 

 76,119,141 67,885,951 4 يل أبر 1في لنقد واوك لبناة لدى األرصد

 

 ──────── ──────── 

 79,534,772 74,981,156 4  يونيو 30في   نقدوالوك  األرصدة لدى البن

  

═══════ ═══════ 
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 مةت عامعلوما 1
 

عامة تأسست بموجب    يةكويت  ةمة مساههي شرك  (شركة األم".ك.ع. )"الش.م  الكيماويات البترولية ةرين لصناعإن شركة الق

رق األميري  إصدار  2004نوفمبر    10في    332/2004م  المرسوم  تم  العا  ماألركة  شال  أسهم.  بموجب  لالكتتاب    رار القم 

 لمالية. ألوراق اة في سوق الكويت لجدراألم م الشركة أسهم إن .2004نوفمبر  28بتاريخ  347/2004 رقم الوزاري
 

 : مكة األطة الشرشما يلي أنيف
 

 لبتروكيماوية وأي مواد أخرى مشتقة عنها. الكيماوية وا أنواع المواد كافة يعتصن 

 ذلك  ليشمك، وعلقة بذلنشاطات المتيع الي جمكة فشار والم  دوالميع وتصدير وتخزين هذه اتوزوريد وتبيع وشراء و    

 الالزمة. ير الخدماتجإنشاء وتأ    

 مقفلة(  يتية للعطريات ش.م.ك. )كة الكو( والشر)مقفلة  ك.م.ش.يات  واموكي بترلل  كويتيمن شركة إ  في كل اهمة  المس   

 ش.م.ك. )مقفلة(.  يناتوليفلأل تيةك. )مقفلة( والشركة الكويم..ين ش رياوالشركة الكويتية للست   

 اهأسهمرة في مويل واإلدارة والمتاجالت ةنشطلك أذصناعية وكال  كاتري الشالمساهمة ف . 

  القطاع الخاص.ة أو الدولرحها روعات تطشوم يةاعنفية وصاطق حرنتطوير م 

 هات والج صناعةامة لل علة اموافقات الالزمة من الهيئال  على لو صإقامة مشروعات صناعية أو المساهمة فيها بعد الح 

 المعنية.     
 

أن    األم  ركةشز للوجيو كالة،لوو باأية  أصلفة  صبفي الخارج  ها في دولة الكويت وبق ذكرال السعمامباشرة األ  ماأل  ركةلشول

ها ضاأغرو التي تعاونها في تحقيق  أ  امالهعأبو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهه  ها مصلحة أتكون ل

   قها بها.كات أو تلحرشه الري هذفي الخارج ولها أن تشتت أو الكويفي 
 

المسجل المكتب  األ  إن عنوان  أعم  مللشركة  الاومقر  شرق،  الوليد،  ع خالد بن  كيبكو، شار، برج  24  ابقط  و:هرئيسي  لها 

  يت.لكواالصفاة، دولة   13153، الصفاة، 29299ص.ب. 
 

المعلو بإصدار  التصريح  للشركحلية  المر  يةمالال  ماتتم  المجمعة  االالمكثفة  وشة  التابكرم  )يشاراتها  معاً   عة  اليها 

 . 2022 طسأغس 14الصادر في س اإلدارة وفقاً لقرار مجل 2022يونيو  30 فيية هتالمن أشهر ثالثةاللفترة وعة"( بـ"المجم
 

  بية للمجموعةاسمحالسات والتغيرات في السيا أساس اإلعداد 2
 

 عداد أساس اإل 2.1
 

المعلومات   إعداد  للمجا  لماليةاتم  المجمعة  المكثفة  لموف  عةمولمرحلية  رقم  عقاً  الدولي  المحاسبة  المالي    قريرلت"ا  34يار 
 . لي"حالمر

 

المر  علوماتالم  نإ المكث المالية  الالزم  ت ماعلوالمكافة    تتضمن  ال المجمعة    ةفحلية  المللبيا  ةواإلفصاحات  المجمعة  الينات  ة 

 ة علمجمووية للمالية المجمعة السنانات ابالبي رنةقتم المالية، ويجب االطالع عليها يرللتقار الدوليةمعدة وفقاً للمعايير الكاملة ال

المن الميالتعدال  ج كافةراانه تم اد  مالشركة اال. ترى إدارة  2022رس  ما  31  هية فيتللسنة  ة  متكررلااالستحقاقات  علقة بتت 

يونيو    30ي  هية فت نمال  أشهر  ثالثةالالتشغيل لفترة  ج  ن نتائإ ف  لعرض العادل. فضال عن ذلك،عتادة التي تعتبر ضرورية لالم

ومات علض المرع  تم.  2022  سمار  31في    لية التي تنتهية الماللسن  اتوقعه  التي يمكنج  ائتن النورة عال تعبر بالضر  2022

 م.  الاً العملة الرئيسية للشركة ابالدينار الكويتي الذي يمثل أيضجمعة ملمكثفة االلمرحلية  اية اللما
 

  التغيرات في السياسات المحاسبية 2.2
 

 ة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعةالمعايير الجديد

المستخدمةلسياا  نإ المحاسبية  هذإعداي  ف  سات  الد  المرحله  المالية  المعلومات  فمستلا  لتلك  ةلمماثة  معمجال  مكثفةية  ي  خدمة 

تطبيق المعايير الجديدة التي ، باستثناء  2022س  مار  31تهية في  لمنانة  لسل  مجموعةنوية للالسالمجمعة    ةات المالييانإعداد الب

 اصدارهتم إ  ىفسيرات أو تعديالت أخرأو ت يير  معا  يأل  جموعة بالتطبيق المبكر قم المم ت. ل2022  بريلأ  1  كما في  تسري

 بعد.  رسلم تا نهلكو
 

العديد  ت التعديسري  ألول  من  سنة  الت  في  المكثفة   أنهإال    2022مرة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  تأثير  لها  ليس 

  المجمعة للمجموعة.
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 )تتمة(  بية للمجموعةالمحاسوالتغيرات في السياسات  أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة(  التغيرات في السياسات المحاسبية 2.2
 

 )تتمة( بقة من قبل المجموعةة والتفسيرات والتعديالت المطيدر الجد المعايي
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقد  –العقود المجحفة 
التي ال يمكن   التكاليف  التي ال يمكن تجنبها )أي  التكاليف  فيه  الذي تتجاوز  العقد  المثقل بااللتزامات هو   للمجموعةالعقد 

للوفنظراً البها  جنت التعاقدي(  العقد  لتزامها  المزايا االقتصادية التي من المتوقع استالمها بموجب  باء بااللتزامات بموجب 

 العقد. 
 

العقد   التعديالت أنه عند تقييم ما إذا كان  ً تحدد  للخسائرأو    مجحفا التكاليف التي تتعلق محققاً  المنشأة إلى تضمين  ، تحتاج 

لتوفي بعقد  كالً   ائعالبضر  مباشرة  تتضمن  التي  الخدمات  )على    أو  اإلضافية  التكاليف  العمالة  من  تكاليف  المثال،  سبيل 

العقد )على سبيل المثال، استهالك المعدات المست التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة  المباشرة( وتخصيص  خدمة  والمواد 

العق إدارة  تكاليف  وكذلك  بالعقد  واإلشرافوللوفاء  العليها  د  تت(.  التكاليفعل  بالعواإلدارية    العمومية  ق  ويتم  مباشرة  قد 

 استبعادها ما لم يتم تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.
 

المكثفة المجمعة حيث أن المجموعة لم تحدد أي عقود   المالية المرحلية  المعلومات  التعديالت أي تأثير على  لم يكن لهذه 

، والتي كانت عبارة عن تكاليف للوفاء بها ، تتألف ودها بموجب العقالتي ال يمكن تجنبكاليف  حيث أن الت  مجحفةعلى أنها  

 مباشرة بالعقود. فقط من التكاليف اإلضافية المتعلقة 
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي إشارة 
إلى  تستبدل المرجعية  اإلشارة  لمجل  إصدار  التعديالت  المفاهيمي  اإلطار  من  بإشارة  سابق  الدولية  المحاسبة  معايير  س 

   دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 2018ي مارس مرجعية إلى اإلصدار الحالي الصادر ف
 

اح أو  لتجنب إصدار األرب  مج األعمال""د  3تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  

"الي في  المحتملة  الثالخسائر  التيوم  المحتملة  االلتزامات والمطلوبات  تنشأ عن  والتي  معيار   اني"  نطاق  ستتحقق ضمن 

أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية   المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة  37المحاسبة الدولي  

المالية  للتقاري تمالضرائب:  21ر  إذا  منفصل.  تكبده  ،  بشكل  االستثناء  ا  في  يتطلب  الواردة  المعايير  تطبيق  الكيانات  من 

المالية    37المحاسبة الدولي  معيار   للتقارير  الدولية  المعايير  التوالي، بدالً من اإلطار  21أو تفسير لجنة تفسيرات  ، على 

  ي قائم في تاريخ الحيازة.المفاهيمي، لتحديد ما إذا كان التزام حال
 

أالت  يفتض العديالت  إلى  المالية  يًضا فقرة جديدة  للتقارير  الدولي  المحتملة غير مؤهلة   الموجوداتأن    لتوضيح  3معيار 

 لالعتراف بها في تاريخ الحيازة.
 

المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات   المعلوماتلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. امات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق والتز محتملة
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –الممتلكات والمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
من بيع    متحصالت  ات، أيديل على المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعديحظر التع

ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها  ب  الوصولة أثناء األصناف المنتج

المنشأة   تعترف  ذلك،  من  وبدالً  مناإلدارة.  في    بالمتحصالت  البنود،  تلك  إنتاج  وتكاليف  البنود،  هذه  أو بيع  األرباح 

 . الخسائر
 

لي  لم التعكن  مبيعات  حيث لم تكن هناك  المجمعة للمجموعة    المكثفةلمرحلية  المالية ا  ماتعلوالمديالت أي تأثير على  هذه 

 . لبنود منتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة
 

المالية   للتقارير  الدولي  "نسبة    –ية  المال  األدوات  9المعيار  اختبار  إلغا10الرسوم ضمن  حالة  في  االعتراف %"  ء 
 بالمطلوبات المالية

يتضمن التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى اختالف شروط االلتزام  

ددة  ذه الرسوم فقط تلك المبالغ المستشمل هالمالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي.  

المستلمة   المقرض  أو  أو  المقترض  قبل  إما من  المستلمة  أو  المسددة  الرسوم  على  المقترض والمقرض مشتملةً  بين  فيما 

األخر.   الطرف  عن  الدولي  نيابةً  المحاسبة  بمعيار  يتعلق  فيما  مقترح  مماثل  تعديل  هناك  المالية:    39ليس  األدوات 
 .االعتراف والقياس
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 )تتمة(  بية للمجموعةالمحاسات والتغيرات في السياس أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة(  التغيرات في السياسات المحاسبية 2.2
 

 )تتمة( ة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعةالمعايير الجديد

المالية   للتقارير  الدولي  ا  9المعيار  "نسبة    –لمالية  األدوات  اختبار  إلغا10الرسوم ضمن  حالة  في  االعتراف %"  ء 
 )تتمة( بالمطلوبات المالية

المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك تعديالت على تأثير على  لتعديالت  لم يكن لهذه ا

 األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
 

 ألحكام وا اتيرتقدال 3
 

إعداد ال  إن  المرحليالمعلومات  المكثفمالية  يتة  المجمعة  م لطة  اب  أحكامن  وضع  ووتقديرا  إلدارة  على تؤثر  اضات  ترافت 

والمبالالملسياسات  اطبيق  ت ال  .والمصروفاتت  وإليرادا  وباتلوالمطات  ودجوللم  المدرجةغ  حاسبية  تختلف  النتقد  فعلية ائج 

 . هذه التقديرات نع
 

يق  طب ت  عندإلدارة  ية التي اتخذتها اوهرالج  مكانت األحكا  حلية المكثفة المجمعة،اد هذه المعلومات المالية المرعدإر  طاإي  وف

معة  ة المجليالبيانات الما المطبقة في مماثلة لتلكت امن التقدير دية لعدم التأكوالمصادر الرئيس ةعللمجمو اسبيةحمسياسات الال

 .2022 رسما 31ة المنتهية في نسلل
 

 والنقد  لدى البنوك   صدةرأ 4

 

 يونيو  30

2022   

 )مدققة(
 مارس   31

2022   

 يونيو 30

2021 

 

 كويتي ار دين دينار كويتي  ير كويتنادي
    

 2,175,578 374,516 737,241  الصندوق النقد في

 12,151,245 17,121,945 10,592,767 بنوك لدى الد النق

 801,884 68,656 197,945 لمحافظ  في ا النقد

 77,454,115 63,820,834 77,453,203 ل جودائع قصيرة األ
 ──────── ──────── ──────── 

بيان المركز المالي  ألغراض البنوك والنقد ة لدى األرصد

 88,981,156 المجمع 
 

81,385,951 
 

92,582,822 

ق أصلية أكثر تحقات اسات فترارة األجل ذناقًصا: ودائع قصي

 (13,500,000) (14,000,000) أشهر  ثالثةن م
 

(13,048,050) 
 ──────── ──────── ──────── 

دية نقد ألغراض بيان التدفقات النق وال  بنوكال دىل ةرصداأل

 79,534,772 67,885,951 74,981,156 المرحلي المكثف المجمع 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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  رادات الشاملة االخرىياإل لدلة من خالبالقيمة العاجة مدرموجودات مالية  5

 

 يونيو  30

2022   

 )مدققة(
 مارس   31

2022   

 يونيو 30

2021 

 تي دينار كوي دينار كويتي  كويتيدينار  
    

 216,704 231,302 223,436 أسهم مسعرة  

 199,807,837 204,669,591 204,627,140 رة  عغير مس همأس
 ────────── ───────── ───────── 
 204,850,576 204,900,893 200,024,541 

 ═════════ ═════════ ════════ 

 

 نة زيخ أسهم 6

 

 يونيو  30

2022   

 )مدققة(
 مارس   31

2022   

 يونيو 30

2021 

 ي كويت رنايد ي كويتر ادين دينار كويتي 
    

 76,262,823 25,602,271 25,492,508 زينة عدد أسهم الخ

 %6.94 %2.33 %2.32 المصدرة نسبة األسهم

 18,794,098 6,251,331 6,224,502 يتي(و ر كة )ديناالخزين أسهمتكلفة 

 29,742,501 9,831,272 8,030,140 ار كويتي( وقية ألسهم الخزينة )دين الس ةالقيم
 

 م أسهلكية  ى فترة ممد  ىلختياري عمن االحتياطي اال  ر قابل للتوزيعنة كغيالخزي  همأساء  رشالمقابل لتكلفة    غف المبليتصنتم  

 الخزينة.
 

   لضرائبصص امخ 7

 

 في  يةنتهالمالثالثة أشهر 
 يونيو 30

 
 

 

2022 
 ي دينار كويت

2021 
 ويتي دينار ك

 
 

     

   3,867 38,315 ميللتقدم العل ة الكويتحصة مؤسس

   36,091 117,391 وطنية  لاضريبة دعم العمالة 

   14,437 6,275  كاةالز
 ────────── ──────────   
 161,981 54,395   

 ══════════ ══════════   
 

  فةة والمخفاألساسي السهمة حيرب 8
 

اتحتسب رب االم  سالمالفترة    ربحبقسمة  األساسية  م  لسهحية  الشركة  الملعهمي  ا  رجحمالتوسط  ى    ناقصا   مةالقائ  سهمأللعدد 

 :  تاليالو ، وذلك على النحللفترة نةالخزي أسهم

 

 في  ةتهي منال أشهرة ث الثال
 يونيو 30

 
 

 

2022 
 دينار كويتي 

2021 
 ر كويتي دينا

 
 

     

   1,556,440 6,297,439 مكة األي الشرساهمص بمة الخاربح الفتر

 

────────── ──────────   

   سهم سهم  
     

   1,099,192,576 1,099,192,576 لقائمةدد األسهم ارجح لعلمتوسط الما

   (76,574,631) (25,518,661) ةالخزينجح لعدد أسهم رط المالمتوس

 

────────── ──────────  
 

   1,022,617,945 1,073,673,915 ة  يساسم األالسه بحيةسهم فيما يتعلق بر متوسط المرجح لعدد األلا

 

────────── ────────── 
 

 

           فلس  1.52 س فل  5.87 االم ة كرالسهم االساسية الخاصة بمساهمي الش ربحية
 ══════════ ══════════   

 



 ة وشركاتها التابع. عش.م.ك. ةروليبتلا تياماون لصناعة الكيشركة القري
 

 ققة( ر مد)غيالمجمعة  ةة المكثفمرحليلية الالمات امعلومإيضاحات حول ال

 2022يونيو  30رة المنتهية في وللفتي فا كم
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 )تتمة(ة السهم األساسية والمخففة ربحي       8
 

 المخففة:  
 ة فيففدوات المخاأل  تأثيرمقابل  معدل  ال  ماألة  شركال  اهميالخاص بمس   الفترةة ربح  يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسم

ة خالل السنة زائدا  العادية القائم مسهجح لعدد األرالم على المتوسط األمشركة لة لملحتملية ادالعا سهمسة األربح نتيجة ممارال

األ لعدد  المرجح  س  العادية  مسهالمتوسط  خياروف  التي  كافة  لتحويل  إصدارها  ايتم    األم الشركة    لدىفين.  للموظ  سهمألات 

 باح.ا تأثير مخفف على األرهي للتوا ،ظفينوللم مسهرات األوجب برنامج خيابم  ارهاصدائمة تم إق أسهمات خيار
 

 

 المنتهية في ر الثالثة أشه
 يونيو 30

 
 

 

  2022   2021   

 

   ي يتدينار كو يدينار كويت
     

   1,556,440 6,297,439 همي الشركة األممساص بافترة الخربح ال

 

────────── ──────────   

 
 سهم سهم 

 
 

     عدد األسهم القائمة: 

   1,022,617,945 1,073,673,915 مرجح لعدد األسهم القائمةال وسطمتال

   625,163 234,223 دار  االصند ع تأثير خيارات األسهم

 

────────── ────────── 
 

 

 1,073,908,138 1,023,243,108   

 

────────── ────────── 
 

 

   فلس  1.52 فلس   5.86 الشركة األم صة بمساهمي الخام المخففة سهة الربحي

 

══════════ ══════════   
 

 ذات عالقة  أطرافمع  معامالتو أرصدة 9
 

ارة، وموظفي اإلدء مجلس  يلة، وأعضاكات الزمشرالمساهمين الرئيسيين، وال  مني  األطراف ذات عالقة بشكل رئيس  يتكون

العليااإلد واارة  اللشركا،  تست  هتي  عليها  أو  يطر  األطراف  س  اً جوهري  اً أثيرت  هاعليرس  اتمي  التذه  يتم   .مشتركةة  رطيأو 

ن شركات  بييع، تم استبعاد المعامالت  لتجممن قبل إدارة المجموعة. عند ا  المعامالتير لهذه  روط التسعاعتماد سياسات وش

 االيضاح.  صاح عنها في هذا االفلم يتم المجموعة و
 

 ي:يلا مهي ك مجمعةال المرحلية المكثفة يةللماا لمعلوماتا  يقة والمدرجة فألطراف ذات عالمع ا مالتالمعاإن 
 

  
 

 أخرى 
   يونيو 30

2022   

 قة()مدق
 رس ما 31

2022 
  يونيو 30

2021   
 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتيكدينار  دينار كويتي   

      

      جمع:المالمالي  ان المركزبي

 540,004 540,004 540,004 540,004  رى أخة  مدين وذممن تجاريون مدينو
 

 

 
 

  أخرى
   ويوني 30

2022   

 )مدققة(
 مارس  31

2022 
  يونيو 30

2021   
 ويتي ك ناردي كويتي  ينارد ر كويتيادين كويتي  دينار  

      

      :عبيان الدخل المجم

 7,791 52,612 7,668 7,668   ىإيرادات أخرفوائد و

 4,146 4,146 - -  أرباح   إيرادات توزيعات

 66,151 169,284 35,168 35,168  دارة محافظ تعاب إا
 

 نة. بيل األماعلى سقة ذي عال  قبل طرف ة منجموعية للملموجودات المالعض ايتم إدارة ب

 
 



 ة وشركاتها التابع. عش.م.ك. ةروليبتلا تياماون لصناعة الكيشركة القري
 

 ققة( ر مد)غيالمجمعة  ةة المكثفمرحليلية الالمات امعلومإيضاحات حول ال

 2022يونيو  30رة المنتهية في وللفتي فا كم
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  مة(ت)ت القةف ذات ععامالت مع أطراوم صدةأر 9
 

    لعلياا ةاإلداري ظفمكافأة مو
 ترة: ارة العليا خالل الفرين باإلداآلخاإلدارة واألعضاء  مجلس افأة أعضاءلي مكفيما ي

 

 

 المنتهية في  أشهر  الثالثة
 يونيو 30

 

 
 2022 2021   
   يتي كو اردين يتويك دينار 

     

   778,049 820,124 األجل واتب ومزايا أخرى قصيرة ر

   146,658 133,554 ين فظمولمكافأة نهاية الخدمة ل
 ──────── ────────   
 953,678 924,707   

 ════════ ════════ 
  

 

 جنبية  ليات أعم يصافي االستثمار ف ل  حوطالت 10
 

دوالر أمريكي    192,927,000  :2022مارس    31كي )دوالر أمري  140,000,000  غبمبل  جلة األتحديد القروض محدد  تم

أمريكي(    197,862,825  :2021  يونيو  30و فيمااالستثلصافي    كتحوطدوالر  تاشرك  ر  الشربعة  وهي  للمجموعة  كة  ة 

لمن االالسعودية  واألغذية ش.م.س.لبتجات  يستخ"(ادافكو"س)  ان  القرض    دم.  المانكشا  للتحوط ضدهذا  لمخاطر   جموعةف 

ل  ن الدخعن إعادة تحويل هذا القرض إلى بيا  جةسائر الناتلخا  وويتم تحويل األرباح أستثمار.  لهذا اال  مريكير األالدوالعملة  

لم يلحظ أي    .ةتابعالة  شركال   فير  حويل صافي االستثماتن  مخسائر  صة أي أرباح أو  المكثف المجمع لمقا  ليلمرحل امالشا

    . 2022يونيو  30 يالفترة المنتهية ف خالل جوهريعالية انعدام ف
 

   والتزاماتمحتملة بات مطلو 11
 

في  كم التزام2022يونيو    30ا  المجموعة  لدى  كان  )  35,719,703  مبلغب  محتمل  ،  كويتي    : 2022ارس  م  31دينار 

ونادي  35,529,246 كويتي  بندي  35,855,379  : 2021  يونيو  30ر  يتعلق  فيما  كويتي(  هيالت  والتسالكفاالت    بعضار 

اإلد  تاحةالمنية  االئتما  تتوقع  ال  أي  والتي  عنها  ينشأ  أن  ماديلتاارة  الم2022يونيو    30وفي    ة.زامات  لدى  كان  جموعة ، 

مستقبن ئمة إلقا  تتزامالا رأسمالي  بمبلغفاق  )  اردين  7,157,575  لي  كويتي    ردينا  5,256,995  :2022مارس    31كويتي 

             يتي(.دينار كو13,555,993  :2021 يونيو 30و
 

 نوية معية العمومية الساجتماع الج 12
 

الب اعتماد  الماانيتم  المجمعات  للسة  لية  للمجموعة  المنتالمدققة  في  نة  الج  2022  ارسم  31هية  اجتماع  العمومية في  معية 

في  ساهمين  للم  السنوية ت؛  2022  يونيو  22المنعقد  بقيمة  ت  موافقة على إصدار توزيعاال  مكما  نقدية  م  لسهل  فلس  18أرباح 

للسهم(    16  :2021مارس    31) نار  دي  16,372,238  :2021  رس ما  31يتي )كوينار  د  19,328,086  مبلغ  جماليبإفلس 

   . ي(كويت
 



 ة وشركاتها التابع. عش.م.ك. ةروليبتلا تياماون لصناعة الكيشركة القري
 

 ققة( ر مد)غيالمجمعة  ةة المكثفمرحليلية الالمات امعلومإيضاحات حول ال

 2022يونيو  30رة المنتهية في وللفتي فا كم
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 علومات القطاعات  م      13
 

ت  ألغراض اإلدقاريإعداد  تنتظمار  رئيسي  أربعي  ف  موعةالمج  رة،  تشغيل  الة  قطاعات  التقارير  إلى  المقدمة  خليدااستناداً  ة 

اتخاذ  للرئيس عن  تم    المسئول  التشغيل.  المسحدتقرارات  اتخيد  عن  وهو  اذئول  التشغيل،  ا  قرارات  عن  الشخص  لمسئول 

التشغيل، ليكون  اوارد وتقييم أدلما  عوزيت الت جوهرية فيما  معام  ةعوالمجملدى  ألم. ليس  الشركة  ارة امجلس إدء قطاعات 

 ذه القطاعات. ه بين
 

 :حت هذه القطاعاتيسية التي تندرج تطة والخدمات الرئنشاألفيما يلي 
 

 تروكيماوية بقطاع المواد الب  لجاألمارات طويلة ي االستثارات بصورة رئيسية فتثمتتمثل االس : ارات ثمتاس
   

 : التصنيع 

كيماوية لأللياف الزجاجية العات تصنيع وتوريد المواد  اطقة في  ئيسي ع بصورة ر اا القطثل هذيتم  

 واالستخدامات العامة  ات البتروكيماوية الطالء والصناع موادو
    

 لبان والمواد الغذائية  وريد منتجات االوت عيصنرئيسية في ت اع بصورةيتمثل هذا القط : ة  ائيناعات الغذالص
   

   

 : مات الخد

هذا بالق  يتمثل  في  وصطاع  رئيسية  حقورة  النا  لخدمات  تركيبات  تتضمن  والتي  ت  سمنالفط 

تي تتضمن خدمات تتعلق ال  ر النفطيةدمات غيلخاو  ،ات العمل للحفاراتتلف التطبيقات وبيئمخو

 .االستشارات لبيئية والهندسية، وخدماتت ااملخدالسالمة وباألمن وا
 

تعلقة بنقل الركاب عن لمالعمليات االكويت وخصوصاً    ةج دولخار  البري  نقللفة عمليات انفيذ كات

النقل  أي  ق  طري أ  ادرتأجير واستئجار واستيالبري. شراء وبيع ومن وسائل  الشاكافة  ت ناحنواع 

والمكائن   والمعدات  الفة  يفالخ  والمعداتوالمركبات  وسائل  من  وأي  الضرورية موالثقيلة    ناولة 

النقباإلضا إلى  واال  لفة  داخلبحربري  الكو  ل ي  دولة  وخدمات  وخارج  والشحن  اليت  تخليص 

  .كافة أنواع البضائعمصدرة وكذلك تعبئة ة المستوردة وال ضاع لبوالمناولة ل
 

التشغيل بصورة منفصلة  قبادارة بمرتقوم اإل اة قطاعات  الموارد وتلقرا  خاذتألغراض  تقييمييم األداء. يتقار بشأن توزيع   م 

 . اعاالستثمار لدى القط على  ئداعاللى اً إاستنادات عأداء القطا
 

 وزعةالمت معلومات حول اإليرادا

 ة: اعضوبيع الب الخدماتم يادات المجموعة من تقدل التالي توزيع إيريعرض الجدو
 

 2022 2021 
 ي يتدينار كو دينار كويتي 

   

   قديم الخدمات ت

 5,174,059 6,562,674   وجستيةلخدمات 

 4,781,449 5,218,310 لضخ ات امخد

 1,828,249 1,757,550 ة المة والبيئة وتوفير العمالسالصحة والخدمات 
 ─────────── ─────────── 

 11,783,757 13,538,534  ديم الخدماتن تقة ملناتجرادات ايإلا إجمالي
 ─────────── ─────────── 

   ة عبضابيع ال

 39,605,796 51,699,048 ة واد الغذائيتجات األلبان والمنم

 2,975,703 3,491,203 ى أخر
 ─────────── ─────────── 

 42,581,499 55,190,251 اعة تجة من بيع البضإجمالي اإليرادات النا
 ─────────── ─────────── 

 54,365,256 68,728,785 موع اإليرادات مج
 ═══════════ ═══════════ 

 

 

 

 



 ة وشركاتها التابع. عش.م.ك. ةروليبتلا تياماون لصناعة الكيشركة القري
 

 ققة( ر مد)غيالمجمعة  ةة المكثفمرحليلية الالمات امعلومإيضاحات حول ال
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 )تتمة(القطاعات معلومات       13
 

 )تتمة( عة ادات الموزات حول اإليرمعلوم
 2022 2021 
 دينار كويتي  ار كويتيدين 

   

   االعتراف باإليرادات   توقيت

 45,290,464 55,210,632 ة ية معيننة زملة في نقطمحووالخدمات الة عاالبض

 9,074,792 13,518,153 ت قالور مروب خدمات المحولةوالالبضاعة 
 ─────────── ─────────── 

 54,365,256 68,728,785 دات المبيعات والخدمات  جمالي إيراإ
 ═══════════ ═══════════ 

 
 2022 2021 
 ي ويتينار كد يكويت اردين 

   

   غرافية  الج لمعلوماتا

 14,127,146 16,436,369 ة الكويت دول

 33,193,460 41,442,428 السعودية  ةلعربيا كةالممل

 7,044,650 10,849,988 أخرى 
 ─────────── ─────────── 

 54,365,256 68,728,785 ات ت والخدممبيعات من الإجمالي اإليرادا
 ═══════════ ═══════════ 
 



 

 

 شركاتها التابعة وك.ع. ش.م.البترولية  كيماوياتالقرين لصناعة ال شركة
 

 جمعة )غير مدققة( مرحلية المكثفة المالية المال اتمعلوملول اإيضاحات ح

 2022يونيو  30تهية في ة المنرفتلول فيما ك
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 تمة()تومات القطاعات معل      13
 

 :اعات التشغيلية للمجموعةقطلبا  قيتعلا فيمــتالي معلومات يعرض الجدول ال
 

 

 2022يونيو    30في   المنتهية   أشهر   الثة ث ال 

 

 المجموع  تخدما  صناعات غذائية تصنيع  استثمارات

 

 يويتر كنايد يتدينار كوي ر كويتيدينا دينار كويتي يويتك دينار
      

 74,613,367 13,717,830 51,931,451 4,343,358 4,620,728 القطاع   داتاإير
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (64,494,173) (11,447,992) (47,322,778) (3,550,662) (2,172,741)   طاعمصروفات الق 

 (199,481)     غير موزعة  وفات مصر
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (64,693,654) (11,447,992) (47,322,778) (3,550,662) (2,172,741)   إجمالي المصروفات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 9,919,713 2,269,838 4,608,673 792,696 2,447,987 القطاع للفترة  ربح 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 804,501,765 108,837,812 321,107,164 50,664,843 323,891,946   اعموجودات القط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 175,250,729 23,528,728 67,726,477 10,032,609 73,962,915 ت القطاع امطلوب
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 مدققة()   2022مارس    31

 

 المجموع  ماتخد  غذائية  اعات صن  تصنيع تااستثمار 

 

 تي دينار كوي دينار كويتي  ر كويتي دينا ار كويتي دين يتي ينار كود
      

 784,993,540 109,074,212 306,082,776 50,113,564 319,722,988 موجودات القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 165,344,695 19,919,665 58,922,488 9,782,919 76,719,623 ع  ت القطامطلوبا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 

 

 شركاتها التابعة وك.ع. ش.م.البترولية  كيماوياتالقرين لصناعة ال شركة
 

 جمعة )غير مدققة( مرحلية المكثفة المالية المال اتمعلوملول اإيضاحات ح

 2022يونيو  30تهية في ة المنرفتلول فيما ك
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 ()تتمةمعلومات القطاعات       13

 

 2021  يونيو   30  ي منتهية فال  هر أش   ثالثة ل ا 

 

 المجموع  اتخدم  صناعات غذائية عنيصت  اتاستثمار 

 

 ي ويتينار كد ويتي ر كدينا ي تكويدينار  ار كويتي دين دينار كويتي 
      

 56,013,220 12,170,223 39,711,647 3,834,018 297,332 إيرادات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (52,096,273) (10,213,761) (36,655,327) (3,060,087) (2,167,098) وفات القطاعرصم

 (91,895)      ر موزعةمصروفات غي
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (52,188,168) (10,213,761) (36,655,327) (3,060,087) (2,167,098) مالي المصروفات  إج
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 لفترة  ربح القطاع ل)خسارة( 
 

(1,869,769) 
 

773,931 
 

3,056,320 
 

1,956,462 
 

3,825,052 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 756,472,217 104,287,960 307,318,334 51,128,655 293,737,268   موجودات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 167,466,603 18,488,811 58,442,403 10,433,615 80,101,774 لوبات القطاع مط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 



 

 ابعة كاتها التوشرع. ك..ش.مولية لقرين لصناعة الكيماويات البترا شركة
 

 ( عة )غير مدققةة المكثفة المجملومات المالية المرحليحول المعإيضاحات 

 2022يونيو  30هية في ة المنت رفتللوفي  اكم
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 المالية    دواتألالقيمة العادلة ل 14
 

 ت المالية. وباودات المالية والمطلمن الموج ة يلوات الماتتكون األد
 

للموجوداتسبنالب الم  ة  السالمالية والمطلوبات  فتر ذا  أوائلة  الية  فإن    ،أشهر(  ثةثالقل من  )أ  جلرة األق قصياات االستحقت 

تقري  تعادل  ريةدفتالمتها  قي العادلة  العبً قيمتها  القيمة  إن  لاا.  ال  دلة  األخرى  المالية  بألدوات  مادية  روصتختلف  قيمها ة    عن 

 .  دفتريةال
 

 السوق في يشاركين فالم  ينبالت منظمة معام التزام فيأو تسوية  أصلسعر المستلم من بيع على أنها الة لعرف القيمة العادت

التا يتقريخ  عياس.  الحصول  القيمةم  الأالعادلة من    لى  ونماذجسسعار  المعلنة  المخصومة وغيرالتدف  وق  النقدية  ها من  قات 

 رى حسبما هو مالئم. اذج األخمنلا
 

 العادلة مةيلجدول الهرمي للقا

 قييم: لوب التسحسب أها عن فصاحواإلالمالية وات د عادلة لأل ة اليمقال لي لتحديدهرمي التاتخدم المجموعة الجدول التس
 

 ؛جودات والمطلوبات المماثلةللمو طلمعدلة( في سوق نشااألسعار المعلنة )غير  :1ستوى الم

         روضة لمسجلة معري على القيمة العادلة اتأثير الجوهال تافة مدخالتها ذان كساليب األخرى التي تكو: األ2 ىوالمست

 ير مباشرة؛ ة او غرشصورة مباب                

 نات  البيا  ىلإلمسجلة  ادلة اوهري على القيمة العر الجدخالتها ذات التأثيمى التي ال تستند أي من  ب األخرألسالي: ا3لمستوى  ا

 روضة في السوق. لمعا               
 

 3المستوى   1المستوى   2022يونيو    30

 جمالي إ 
 دلة قيمة العاال 

 يتيينار كو د  ار كويتيدين  تيي نار كو دي  

الشاملة  تادلة من خالل اإليراداقيمة العمدرجة بال ت ماليةموجودا
    : االخرى

 223,436 - 223,436 هم مسعرة  أس

 204,627,140 204,627,140 - عرة م غير مسهأس
 ───────── ───────── ───────── 

 223,436 204,627,140 204,850,576 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    الخسائر:   رباح او ل اال مة العادلة من خال ة مدرجة بالقيمالي ات موجود 

 1,406,279 1,406,279 - صناديق ومحافظ مدارة 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 3ستوى  الم  1المستوى   ( قة ق )مد   2022س  مار  31

 إجمالي 
 العادلةقيمة  ال 

 تيكوير  دينا  ار كويتيندي  ييت ر كو نا دي  

الشاملة  اداتلعادلة من خالل اإليررجة بالقيمة امدة جودات ماليوم
    : األخرى

 231,302 - 231,302 أسهم مسعرة  

 204,669,591 204,669,591 - عرة غير مسأسهم 
 ──────── ──────── ──────── 
 231,302 204,669,591 204,900,893 
 ════════ ════════ ════════ 
    

    ئر:  ح او الخساالربا دلة من خالل ا قيمة العا ل دات مالية مدرجة با موجو 

 1,406,279 1,406,279 - اديق ومحافظ مدارةن ص 
 ════════ ════════ ════════ 

 



 

 ابعة كاتها التوشرع. ك..ش.مولية لقرين لصناعة الكيماويات البترا شركة
 

 ( عة )غير مدققةة المكثفة المجملومات المالية المرحليحول المعإيضاحات 

 2022يونيو  30هية في ة المنت رفتللوفي  اكم
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    )تتمة(ة يلألدوات المال العادلة مةيلقا 14
 

 )تتمة(  لةد للقيمة العاالجدول الهرمي 

 3ى  المستو  1المستوى    2021  يونيو   30

 إجمالي 
 ةادل القيمة الع 

 تيدينار كوي تيدينار كوي ر كويتيدينا  

الشاملة  لعادلة من خالل اإليراداتمة امدرجة بالقيجودات مالية مو
    : األخرى

 216,704 - 216,704   عرةمسأسهم 

 199,807,837 199,807,837 - أسهم غير مسعرة 
 ───────── ───────── ───────── 

 216,704 199,807,837 200,024,541 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    لخسائر:  او ا ادلة من خالل االرباح  الع  مدرجة بالقيمة   ت مالية موجودا

 936,073 936,073 - ومحافظ مدارة  يق د صنا 

 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 .3 ح الجدول التالي مطابقة القيمة االفتتاحية والختامية للموجودات المالية ضمن المستوىيوض

 أبريل 1كما في   2022يونيو    30

المشتريات افي  ص 
)المبيعات( 

والتحويالت 
 والتسويات

الربح المسجل 
ضمن األرباح أو 

 الخسائر

الخسارة المسجلة 
ضمن اإليرادات 

 يونيو  30ما في  ك  ألخرى الشاملة ا

 ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  

لعادلة من  مة ارجة بالقيمدجودات مالية مو
      : األخرىالشاملة   خالل اإليرادات

 204,627,140 (42,451) - - 204,669,591 أسهم غير مسعرة 

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

ادلة من الع   مدرجة بالقيمة   موجودات مالية 
      لخسائراو ا خالل االرباح  

 1,406,279 - - - 1,406,279 مدارة ومحافظ  يق د صنا 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 أبريل  1كما في   2022مارس    31

افي المشتريات ص 
)المبيعات( 

والتحويالت 
 والتسويات

 ة المسجل خسارة ال 
ضمن األرباح أو 

 الخسائر

ضمن  المسجل  الربح 
اإليرادات الشاملة 

 سمار   31كما في   ألخرىا 
 ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  ير كويت دينا  ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  

لعادلة من  مة امدرجة بالقيجودات مالية مو
      : األخرىالشاملة   خالل اإليرادات

 204,669,591 4,884,348 - - 199,785,243 أسهم غير مسعرة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      

مالية م  بالقيمة   وجودات  من  الع   مدرجة  ادلة 
      لخسائراو ا خالل االرباح  

 1,406,279 - (137,794) 608,000 936,073 ومحافظ مدارة  يق د صنا 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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    )تتمة(ة يلألدوات المال العادلة مةيلقا 14
 

 تتمة( ) لةد للقيمة العاالجدول الهرمي 

 

 أبريل  1كما في   2021يونيو    30

في ا ص 
المشتريات 
)المبيعات( 

والتحويالت 
 والتسويات

 الخسارة 
ضمن  ة المسجل 

األرباح أو 
 الخسائر

 المسجل  الربح 
ضمن اإليرادات 

 يونيو  30ما في  ك  ألخرىالشاملة ا 
 ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  ر كويتيدينا  

لعادلة من  مة امدرجة بالقي جودات ماليةمو
      : األخرىالشاملة   اتخالل اإليراد

 199,807,837 22,594 - - 199,785,243 أسهم غير مسعرة 

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

مالية  بالقيمة   موجودات  من الع   مدرجة  ادلة 
      لخسائراو ا خالل االرباح  

 936,073 - - - 936,073 مدارة  ومحافظ  يق د صنا 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

فيالمن  أشهر  ثالثةالة  رفت  اللخ هن  ،2022يونيو    30  تهية  يكن  بلم  تحويالت  أي  للقيمة اك  الهرمي  الجدول  مستويات  ين 

   .العادلة
 

 جوهرية خالل الفترة.يست ل 3وى لمستية ضمن ا ماللقيمة العادلة للموجودات الا  يالحركة ف إن


