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 شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة 
 

  المعلومات الـمالية المرحلية المكثفة المجمعة

 )غير مدققة(  

 2021 يوليو 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 دارة اإل أعضاء مجلسإلى حضرات السادة 

 ع.شركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.
 

 مقدمة
)"الشركة األم"(   ع.للبتروكيماويات ش.م.ك.لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة بوبيان  

التابعة ) إليهاوشركاتها  الخسائر  اتنوبيا  ،2021يوليو    31"المجموعة"( كما في    بـ  معا    يشار  أو    والدخل الشامل   األرباح 

 .أشهر المنتهية بذلك التاريخ الثالثةلفترة  به ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحليالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية و

معيار المحاسبة الدولي لهي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا     اإلدارةإن  

المرحلي:  34 المالي  المرحلية  .  التقرير  المالية  المعلومات  لهذه  مراجعتنا  نتيجة  عن  التعبير  هي  مسؤوليتنا  المكثفة إن 

 المجمعة.
 

 نطاق المراجعة

  المستقل مراقب الحساباتمراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي 
المراجعة.  للمجموعة بمهام  المتعلق  االستفسارات بصفة    تتضمن"  توجيه  المرحلية  المالية  المعلومات  إلى   رئيسيةمراجعة 

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق سؤوالموظفين الم

ة وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد التدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدولينطاق  المراجعة أقل بشكل كبير من  

 بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق.
 

 النتيجة

كثفة المجمعة المرفقة لم  استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية الم

 .34لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  يتم إعدادها، من جميع النواحي المادية، 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

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

إليه علمنا واعتقادن األم. حسبما وصل  للشركة  أيالمحاسبية  إلى علمنا وجود  يرد  لم  فإنه  الشركات    ةا  لقانون   رقم مخالفات 

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

المنتهية في    ثةالثالخالل فترة  ،  األم تأثير  2021  يوليو  31أشهر  له  قد يكون  أو   ا  مادي  ا  على وجه  الشركة األم  على نشاط 

 مركزها المالي.
 

نبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  

على   2021  يوليو  31  أشهر المنتهية في  الثالثةفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة    2010لسنة    7

  على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  

 

 

 

 
 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2021 أغسطس 22
 

 الكويت 
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 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف  األرباح أو الخسائربيان 

  2021  يوليو 31المنتهية في  للفترة

  

 المنتهية في  أشهر الثالثة

   يوليو 31

  2021 2020   

   دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات  
      

   9,574,856 11,787,127  بيع بضاعة

   6,686,399 7,373,559  رسوم دراسية 

  ─────────── ───────────   

   16,261,255 19,160,686 3 إجمالي اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء

  ─────────── ───────────   

      

   (7,745,192) (9,349,956)  تكلفة بضاعة مباعة 

   (2,799,151) (3,070,384)  تكاليف دراسية

 

 ─────────── ───────────   

   (10,544,343) (12,420,340)  اإليرادات  إجمالي تكلفة

  ─────────── ───────────   

   5,716,912 6,740,346  مجمل الربح

      

   338,504 311,777  إيرادات توزيعات أرباح 

   634,309 461,303  إيرادات أخرى 

   (158,745) (162,359)    أوراق مالية االستثمارات في  من خسارةالصافي 

   1,742,391     -  رد خسائر االئتمان المتوقعة لتوزيعات أرباح مستحقة 

   2,007,802 2,043,897 7 حصة في نتائج شركات زميلة

   (5,006,645) (3,441,704)  مصروفات عمومية وإدارية 

   (1,605,672) (1,093,257)  تكاليف تمويل  

   61,030 (17,335)  تحويل عمالت أجنبية فروق 

 
 ─────────── ───────────   

   3,729,886 4,842,668  الربح قبل الضرائب 

   (37,805) (30,802)  الضرائب 

 
 ─────────── ───────────   

   3,692,081 4,811,866  ربح الفترة 

  
═══════════ ═══════════   

      

 الخاص بـ: 
     

   2,519,844 2,808,912  مساهمي الشركة األم 

   1,172,237 2,002,954  الحصص غير المسيطرة 

  
─────────── ───────────   

  
4,811,866 3,692,081   

  
═══════════ ═══════════   

      

   فلس 5.00 فلس 5.45 4 ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  
═══════════ ═══════════   
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 )غير مدقق(بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع 

  2021  يوليو 31في المنتهية   للفترة
 

  
 المنتهية في  أشهر الثالثة

   يوليو 31

  2021 2020   

   دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاحات  

      

   3,692,081 4,811,866  ربح الفترة 

 

     

      أخرى  شاملة )خسائر( يرادات إ

      في فترات الحقة: الخسائراألرباح أو تصنيفها إلى  قد يتم إعادةشاملة أخرى  خسائر

   (183,037) (27,955)  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل عمليات اجنبية 

   7,622 (2,236) 7 اإليرادات الشاملة األخرى لشركات زميلة (الخسائر)حصة في 

 

 ─────────── ───────────   

  األرباح أو الخسائرإعادة تصنيفها الى  التي قد يتمخرى  األشاملة ال صافي الخسائر

   (175,415) (30,191)  في فترات الحقة 

 

 ─────────── ───────────   

 األرباح أو الخسائرتصنيفها الى إلى  لن يتم إعادةشاملة أخرى  )خسائر( إيرادات 
        في فترات الحقة:

صافي الربح )الخسارة( من أدوات حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  

   (5,586,845) 3,050,832  اإليرادات الشاملة األخرى  

   1,947,551 331,910   من الجزء الفعلي ألدوات تحوطناتجة فروق تحويل عمالت أجنبية 

   (245,684) 146,402 7   حصة في إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لشركات زميلة  

 

 ─────────── ───────────   

إيرادات )خسائر( شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في   

   (3,884,978) 3,529,144      فترات الحقة 

  ─────────── ───────────   

   (4,060,393) 3,498,953     إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للفترة  

 

 ─────────── ───────────   

   (368,312) 8,310,819     الشاملة للفترة )الخسائر( اإليراداتإجمالي 

  
═══════════ ═══════════   

 الخاص بـ: 
    

 

   (1,565,461) 6,248,413  مساهمي الشركة األم

   1,197,149 2,062,406  الحصص غير المسيطرة

  
─────────── ───────────   

  
8,310,819 (368,312)   

  
═══════════ ═══════════   
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2021  يوليو 31في المنتهية   للفترة
 بمساهمي الشركة االم  ةالخاص  

 

 رأس  
 المال

 عالوة
 إصدار أسهم  

 أسهم  
 خزينة 

 احتياطي  
 أسهم خزينة 

 احتياطي  
 اجباري

احتياطي  
 اختياري

احتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية 

 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 )مدقق(  2021مايو  1في كما 

 4,811,866 2,002,954 2,808,912 2,808,912     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 3,498,953 59,452 3,439,501     -     - 3,464,938 (25,437)     -     -     -     -     -     - ( إيرادات شاملة أخرى للفترة رخسائ)

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

الشاملة   )الخسائر( اإليراداتإجمالي 

 8,310,819 2,062,406 6,248,413 2,808,912     - 3,464,938 (25,437)     -     -     -     -     -     - للفترة 

 (28,679,178)     - (28,679,178) (26,279,178)     -     -     -     -     -     -     - (2,400,000)     - (9)إيضاح  توزيعات أرباح

توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص  

 (937,563) (937,563)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير المسيطرة 

دون  الحصص غير المسيطرةحيازة 

 (18,588) (9,012) (9,576)     - (9,576)     -     -     -     -     -     -     -     - تغير في السيطرة 

 15,609,877     - 15,609,877     -     -     -     -     -     - 3,687,602 11,922,275     -     - (8أسهم خزينة )إيضاح  صافي بيع

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

 260,854,426 33,376,163 227,478,263 24,017,079 (3,401,222) 126,391,735 449,093     - 26,741,138 9,419,688 (9,621,523)     - 53,482,275   2021 يوليو 31في 

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

              

 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 )مدقق(  2020مايو  1في كما 

 3,692,081 1,172,237 2,519,844 2,519,844     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة  

 (4,060,393) 24,912 (4,085,305)     -     - (3,904,738) (180,567)     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة  إيرادات)خسائر( 

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

الشاملة  اإليرادات  )الخسائر( إجمالي

 (368,312) 1,197,149 (1,565,461) 2,519,844     - (3,904,738) (180,567)     -     -     -     -     -     - للفترة 

 (17,652,327)     - (17,652,327) (17,652,327)     -     -     -     -     -     -     -     -     - (9توزيعات أرباح )إيضاح 

مدفوعة إلى الحصص   توزيعات أرباح

 (2,313,818) (2,313,818)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير المسيطرة  

 (90,438)     - (90,438)     -     -     -     -     -     -     - (90,438)     -     - ( 8شراء أسهم خزينة )إيضاح 

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

 241,328,558 37,267,889 204,060,669 6,013,526 (3,360,513) 108,382,918 745,287 25,467,750 26,741,138 5,732,086 (21,543,798) 2,400,000 53,482,275 2020 يوليو 31في 

 
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 )غير مدقق(المجمع  المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية

  2021  يوليو 31في المنتهية   للفترة

  

   المنتهية في أشهر الثالثة

 يوليو 31

  
2021 2020 

 
 دينار كويتي   دينار كويتي  ات إيضاح 

 أنشطة التشغيل  
   

 قبل الضرائب  الربح
 

4,842,668 3,729,886 
 لمطابقة الربح قبل الضرائب بصافي التدفقات النقدية:  تعديالت

   

 توزيعات أرباح   إيرادات
 

(311,777) (338,504) 
 الخسائر من استثمارات في أوراق مالية صافي 

 
162,359 158,745 

 رد خسائر االئتمان المتوقعة لتوزيعات أرباح مستحقة 
 

-       (1,742,391) 
 (2,007,802) (2,043,897) 7 حصة في نتائج شركات زميلة 

 ومعدات  استهالك ممتلكات ومنشآت
 

1,403,962 1,435,015 
 استخدام استهالك موجودات حق 

 
224,933 136,338 

 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 

77,524 78,162 
 تكاليف تمويل 

 
1,093,257 1,605,672 

 من تحويل عمالت أجنبية  ناتجة صافي فروق غير محققة 
 

331,910 1,947,551 
  

────────── ────────── 

  
5,780,939 5,002,672 

 أس المال العامل:  ر التعديالت على
   

  ً  مدينون ومدفوعات مقدما
 

5,314,901 10,960,025 
   مخزون 

 
1,379,064 (1,230,876) 

 دائنون ومصروفات مستحقة   
 

(9,870,028) 3,443,417 
  

────────── ────────── 
 التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

 
2,604,876 18,175,238 

 ضرائب مدفوعة  
 

(52,807) -       
  

────────── ────────── 
 أنشطة التشغيل   الناتجة منالنقدية صافي التدفقات 

 
2,552,069 18,175,238 

  
────────── ────────── 

 أنشطة االستثمار  
   

 ومعدات  ممتلكات ومنشآتشراء 
 

(370,859) (760,987) 
 ومعدات  ومنشآتمتحصالت من بيع ممتلكات 

 
-       506,838 

 1,723,996 1,056,212 7 توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 
 10,792,850 311,777  توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في أوراق مالية 

       - (6,100,000)  صافي الحركة في ودائع قصيرة األجل 
  

────────── ────────── 
 أنشطة االستثمار  الناتجة من  (المستخدمة في ) التدفقات النقديةصافي 

 
(5,102,870) 12,262,697 

  
────────── ────────── 

 أنشطة التمويل  
   

 إلى مساهمي الشركة األم  توزيعات أرباح مدفوعة
 

(27,774,610) (31,972) 

 توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة  
 

(937,563) (2,313,818) 
 حيازة حصص غير مسيطرة 

 
(18,588) -       

 قروض محددة األجل  صافي سداد
 

(4,041,150) (6,163,425) 
 دائني تمويل إسالمي  سدادصافي 

 
(2,013,567) (1,642,883) 

 تمويل مدفوعة  تكاليف
 

(1,050,884) (1,583,071) 
 سداد جزء أصل المبلغ من مطلوبات التأجير 

 
(269,375) (102,762) 

 (90,438) (1,129,665) 8 شراء أسهم خزينة 
       - 16,739,542 8 متحصالت من بيع أسهم خزينة 

  ────────── ────────── 
 أنشطة التمويل المستخدمة في  صافي التدفقات النقدية 

 
(20,495,860) (11,928,369) 

  
────────── ────────── 

 في النقد والنقد المعادل   )النقص( الزيادةصافي 
 

(23,046,661) 18,509,566 
 بالصافي   -تعديل تحويل عمالت أجنبية 

 
7,900 (133,691) 

 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 
 

32,822,180 46,979,935 
  

────────── ────────── 

 65,355,810 9,783,419 5   يوليو  31في كما النقد والنقد المعادل 

  
══════════ ══════════ 

    

 مستبعدة من بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع:  بنود غير نقدية
 

  
    

 مستحقة( امتيازات إيجار )تم تسويتها مقابل دائنين ومصروفات 
 

(5,676) (18,164) 
    

 مقابل دائنين ومصروفات مستحقة( تم تسويتها )إضافات إلى مطلوبات التأجير 
 

86,289 -     
    

  ومنشآت مقابل إضافات الى ممتلكاتتم تسويتها ) موجودات حق االستخدام إضافات إلى

 ومعدات( 
 

(86,289) -     



شركاتھا التابعة وشركة بوبیان للبتروكیماویات ش.م.ك.ع. 
  

(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة
2021یولیو 31وللفترة المنتھیة في فيكما 
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معلومات حول الشركة  1

المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة لشركة بوبیان للبتروكیماویات ش.م.ك.ع. ("الشركة األم")  م التصریح بإصدار ت
وفقاً لقرار مجلس اإلدارة  2021یولیو31المنتھیة فـي أشھرالثالثةلفترة المجموعة") ـ "یشار الیھا معا بوشركاتھا التابعة (

. 2021أغسطس22في 

للسنة المنتھیة في   المالیة المجمعة  البیانات  الشركة األم  2021أبریل  30تم اعتماد  مساھمي  اجتماعمن قبل  الجمعیة في 
وسدادھا من قبل الشركة األم  . 2021و  نییو9العمومیة السنویة المنعقد بتاریخ   إن توزیعات األرباح التي تم اإلعالن عنھا 

.  9للسنة المنتھیة بذلك التاریخ مبینة في اإلیضاح 

إن الشركة األم ھي شركة مساھمة عامة تأسست بدولة الكویت ویقع مقرھا فیھا وھي شركة مدرجة ببورصة الكویت. عنوان  
وعنوانھا البریدي المسجل ھو  ص.ب.  ،شرق، شارع الشھداء،  33ج كیبكو، الطابق رقم  المركز الرئیسي للشركة األم ھو بر

الكویت.  ،13024الصفاة 2383

:  تتضمن ما یليلشركة األم الرئیسیة لغراضاألإن 

.ھا مشتقاتومواد البتروكیماویةالأنواعجمیعتصنیع�
إنشاء ذلكویشملبذلك،المتعلقةاألنشطةجمیعفيوالمشاركةالموادھذهوتخزینوتصدیروتوزیعوتوریدوشراءبیع�

على وجھ الخصوص أن تساھم أو تشترك في تأسیس شركات صناعات  األم. ویجوز للشركةالالزمةالخدماتوتأجیر
موجودة حالیاً أو ستنشأ مستقبًال. سواء أكانت تلك الشركات  البتروكیماویات او اإلتجار فیھا 

لك، وتقدیم الدعم  الخدمات والمساھمة في كل ذدعم ھذه  امتالك وتطویر وإقامة المشاریع الصناعیة والمناطق الصناعیة و�
وتطویرھا والصیانةالفني المشاریع  وتمویل  من  الصناعیة  الموافقات  على  الحصول  ذات كافة  بعد  الرسمیة  الجھات 

.االختصاص
منشآتوالتطویر المشاریع الصناعیة والحرفیة المطروحة من قبل الدولة أو القطاع الخاص والمساھمة في الشركات�

الصناعیة.
استثماریة داخل دولة الكویت وخارجھا بصفة أصلیة أو عن طریق الوكالة.استثمار فوائض األموال في محافظ �
أو� الحیازة  أو  في  علىالمشاركة  األم االستحواذ  الشركة  تعاون  التي  تلك  أو  مماثلة  أنشطة  ذات  تحقیقفيشركات 

الخارج. فيأوالكویتفيأغراضھا 

تاریخ   في  األم  للشركة  الرئیسیة  االستثمارات  المجمعة  تتضمن  المكثفة  المرحلیة  المالیة  إیكویت  المعلومات  شركة 
للبتروكیماویات ش.م.ك. (مقفلة) ("إیكویت") والشركة الكویتیة لألولفینات ش.م.ك. (مقفلة) ("الشركة الكویتیة لألولفینات"). 

فینات ھما شركتان مساھمتان كویتیتان مقفلتان تم تأسیسھما في دولة الكویت ویقع  إن شركة إیكویت والشركة الكویتیة لألول
مقرھما فیھا، وھما تضطلعان بصورة رئیسیة بأعمال تصنیع وبیع المنتجات البتروكیماویة.

أساس اإلعداد والتغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة 2

أساس اإلعداد  2.1

المجمعة  أ المكثفة  لمعیار المحاسبة وفقاً 2021یولیو 31المنتھیة في  أشھرالثالثةلفترة  عدت المعلومات المالیة المرحلیة 
."التقریر المالي المرحلي "34الدولي 

مجمعة  إلعداد بیانات مالیة  إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة 
أبریل 30في  للسنة المنتھیةكما في وللمجموعةویجب أن یتم االطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة السنویة  ،  سنویة
2021.

المجمع حسب ترتیب السیولة. تم عرض تحلیل لالسترداد أو التسویة  المرحلي المكثف  بیان مركزھا المالي  تعرض المجموعة  
مدة   المكثفة  تاریخ  بعدشھرًا  12خالل  المرحلیة  المالیة  من  المعلومات  وأكثر  (المتداولة)  تاریخ بعدشھرًا  12المجمعة 
.10المجمعة (غیر المتداولة) ضمن اإلیضاح المرحلیة المكثفةالمالیةالمعلومات
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 )تتمة(  أساس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة 2
 

 المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة        2.2
 

في إعداد البيانات   المتبعةالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  إعداد  في    المطبقةإن السياسات المحاسبية  
، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي تسري كما في  2021أبريل    30للسنة المنتهية في    للمجموعة  المالية المجمعة السنوية

  . قبل تاريخ سريانهسير أو تعديل آخر لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تف . 2021مايو  1
 

ليس لها تأثير على المعلومات المالية   إال أنه  2021مايو    1تسري ألول مرة اعتباراً من   إن العديد من التعديالت والتفسيرات
 المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. 

 

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

استبدال معدل )اإليبور(   نتيجة  المرحلية المكثفة المجمعة  المالية  المعلوماتتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على  
 المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريباً من المخاطر.

 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

   يستلزم عملي  النقدية  إجراء  مبرر  التدفقات  على  تغيرات  أو  تعاقدية  لعملية وتغيرات  مباشرة  بصورة  مطلوبة  تكون  التي 
 يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية.  اإلصالح، والتي

 إيقاف تحوط دون  التحوط وتوثيقات ال  تصنيفاتعلى  تغييرات يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور  السماح ب  
 عالقة التحوط.

   التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل معدل تقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات
 فائدة خالي تقريباً من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 

 

على    لهذه  يكنلم   تأثير  أي  المكثفة    المعلوماتالتعديالت  المرحلية  للمجموعةالمالية  تعتزم  المجمعة  استخدام   المجموعة. 
 المبررات العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.

 
 من العقود مع العمالء  إيرادات   3

 

 معلومات حول توزيع اإليرادات
 فيما يلي توزيع إيرادات المجموعة: 

  

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 يوليو 31

  

 2021 2020 
  

 دينار كويتي   دينار كويتي  
  

     

   نوع البضاعة أو الخدمات
  

   بيع بضاعة 
  

 5,826,864 7,967,980 بيع كلور قلوي ومنتجات بتروكيماوية
  

 713,957 701,261 بيع أكياس تعبئة بتقنية التشكيل والتعبئة والتلحيم ومنتجات ذات صلة 
  

 2,999,863 3,018,302 بوليفينيل الكلوريدو   بولي إيثيلينبيع أنابيب وتجهيزات  
  

 34,172 99,584 أخرى 
  

 
─────────── ─────────── 

  

 
11,787,127 9,574,856 

  

 
─────────── ─────────── 

  

   تقديم خدمات )رسوم دراسية(
  

 6,686,399 7,373,559 خدمات تعليمية
  

 
─────────── ─────────── 

  

 16,261,255 19,160,686 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء
  

 
═══════════ ═══════════ 

  

   األسواق الجغرافية 
  

 16,261,255 19,160,686 الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي
  

 
─────────── ─────────── 

  

 16,261,255 19,160,686 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء
  

 
═══════════ ═══════════ 

  

   توقيت االعتراف باإليرادات
  

 9,574,856 11,787,127 بضاعة محولة عند نقطة زمنية معينة 
  

 6,686,399 7,373,559 خدمات محولة على مدار الوقت
  

 
─────────── ─────────── 

  

 16,261,255 19,160,686 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء
  

 
═══════════ ═══════════ 

  

 

 

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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 ربحية السهم   4
 

ربحية السهم األساسية بقسمة ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم العاديين على المتوسط المرجح لعدد   يتم احتساب مبالغ

على المتوسط  بمساهمي الشركة األم العاديين  األسهم القائمة خالل الفترة. وتحتسب ربحية السهم المخففة بقسمة الربح الخاص  

الفترة زائداً المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  

كافة األسهم العادية المخففة المحتملة إلى أسهم عادية. وحيث إنه ليس هناك أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية 

  والمخففة متطابقة.

   

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 يوليو 31

  

 
2021 2020 

  

 2,519,844 2,808,912 ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي( 
  

 
═══════════ ═══════════ 

  

 504,415,513 515,745,758 )أسهم(*خالل الفترة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
  

 
═══════════ ═══════════ 

  

 5.00 5.45 األساسية والمخففة )فلس(ربحية السهم 
  

 
═══════════ ═══════════ 

 
 

 

 كما يلي:  يراعي المتوسط المرجح لعدد األسهم المتوسط المرجح لتأثير التغيرات في أسهم الخزينة خالل الفترة  *

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
يوليو 31  

 2021 2020 

   

 534,822,750 534,822,750 العادية القائمة خالل الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم  

 (30,407,237) (19,076,992) ناقصاً: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة القائمة خالل الفترة

 ─────────── ─────────── 

 504,415,513 515,745,758  المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزينة القائمة خالل الفترة 
 ═══════════ ═══════════ 

 

المكثفة المجمعة  لم يتم اجراء أي معامالت تتضمن أسهم عادية بين تاريخ   المالية المرحلية  هذه    اعتمادوتاريخ  المعلومات 

 ما قد يتطلب إعادة ادراج ربحية السهم. مالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 
 

 النقد والنقد المعادل   5
 

 : مما يلي النقد والنقد المعادل يتكون، التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمعلغرض بيان 
 

 

 يوليو 31
2021 

 دينار كويتي 

 )مدققة( 
 أبريل  30

2021 
 دينار كويتي  

 يوليو 31
2020 

 دينار كويتي  
    

 30,852,381 12,304,124 6,283,419 رصدة لدى البنوك ونقد أ 

 36,750,000 26,427,491 14,600,000 ودائع قصيرة االجل 
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 67,602,381 38,731,615 20,883,419 إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل 

من أكثر  اصلية  استحقاق  فترات  ذات  االجل  قصيرة  ودائع   ناقصا: 

       - (5,000,000) (11,100,000) أشهر  3  

 (2,246,571) (909,435)       - ناقصاً: حسابات مكشوفة لدى البنوك 
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 65,355,810 32,822,180 9,783,419 إجمالي النقد والنقد المعادل 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 شركاتها التابعة  وشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. 
 

 )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

   2021يوليو  31وللفترة المنتهية في  فيكما 
  

 

10 
 
 

 استثمارات في أوراق مالية 6
  )مدققة(  

 

 يوليو 31
2021 

 دينار كويتي 

 أبريل  30
2021 

 دينار كويتي  

 يوليو 31
2020 

 دينار كويتي  
    

 8,418,506 8,087,003 7,924,644  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 333,448,739 345,347,256 348,398,088  األخرى
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 356,322,732 353,434,259 341,867,245 

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

استثماراً في شركة إيكويت والشركة  الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تتضمن

أبريل    30دينار كويتي )  293,810,317الكويتية لألولفينات والمدرج بالدوالر األمريكي ويحمل إجمالي قيمة دفترية بمبلغ  

وهي مصنفة كأدوات تحوط في   دينار كويتي(  285,106,156  :2020  يوليو  31و  دينار كويتي  294,348,162:  2021

من التحوط ضمن اإليرادات الشاملة األخرى    الناتجة  . ويظل الربح أو الخسارةوالسلفللقروض  تحوط القيمة العادلة  عمليات  

    لمطابقته مع الربح او الخسارة من أداة التحوط.
 

 زميلة  في شركات استثمار 7
 

 لالستثمار في شركات زميلة:  الدفتريةفيما يلي الحركة في القيمة 
  )مدققة(  

 

 يوليو 31
2021 

 دينار كويتي 

 أبريل  30
2021 

 دينار كويتي  

 يوليو 31
2020 

 دينار كويتي  
    

 51,952,763 51,952,763 53,063,261 السنة الفترة/ في بداية

       - 75,095      - حيازة حصص إضافية 

 2,007,802 7,512,792 2,043,897 حصة في النتائج

ــة في  ــائر(  حص ــاملة األخرى)الخس التي قد يتم إعادة    اإليرادات الش

 7,622 19,323 (2,236) تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

ــاملة األخرى التي لن يتم إعادة   ــائر( الش حصــة في اإليرادات )الخس

 (245,684) (785,991) 146,402 تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة 

       - (1,195,023)       - خسائر انخفاض القيمة

 (1,723,996) (4,315,542) (1,056,212) توزيعات أرباح مستلمة

 (68,614) (200,156) (17,331) فروق تحويل عمالت أجنبية  
 ────────── ────────── ────────── 

 51,929,893 53,063,261 54,177,781 في نهاية الفترة /السنة
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة 8
  )مدققة(  

 

 يوليو 31
2021 

 دينار كويتي 

 أبريل  30
2021 

 دينار كويتي  

 يوليو 31
2020 

 دينار كويتي  
    

 30,463,091 30,463,091 13,375,698 عدد أسهم الخزينة 

 %5.70 %5.70 %2.50 نسبة رأس المال 

 21,543,798 21,543,798 9,621,523 دينار كويتي  –تكلفة أسهم الخزينة 

 16,389,143 28,026,044 11,342,592 كويتيدينار  -القيمة السوقية 

 574.5 651.5 906.7 فلس -المتوسط المرجح لسعر السوق 
 

   إن االحتياطيات المساوية لتكلفة أسهم الخزينة المحتفظ بها غير متاحة للتوزيع خالل فترة حيازة هذه األسهم وفقا لمتطلبات

 هيئة أسواق المال. 
 

   31دينار كويتي )  1,129,665لقاء مقابل إجمالي بمبلغ    سهم  1,253,736بشراء    الحالية  خالل الفترةقامت الشركة األم  

 دينار كويتي(. 90,438 سهم لقاء مقابل إجمالي بمبلغ  165,760: 2020 يوليو
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 )تتمة( أسهم الخزينة واحتياطي أسهم الخزينة 8
 

 دينار كويتي   16,739,542سهم لقاء مقابل إجمالي بمبلغ    18,341,129، قامت الشركة األم ببيع  الحالية  خالل الفترة  

يوليو   31)دينار كويتي  3,687,602. وبلغ الربح الناتج من بيع أسهم الخزينة : ال شيء دينار كويتي(2020يوليو  31)

 وتم تسجيله في احتياطي أسهم الخزينة. : ال شيء دينار كويتي(،  2020

 

 توزيعات مسددة وموصي بها  9
 

  55وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة األم على توزيعات أرباح نقدية بقيمة  ،2021يو نيو 9في 

ألسهم القائمة )باستثناء أسهم الخزينة(، لفلس للسهم(    35:  2020أبريل    30)  2021أبريل    30فلس للسهم للسنة المنتهية في  

عالوة إصدار عن طريق استغالل    دينار كويتي(  17,652,327:  2020أبريل    30دينار كويتي )  28,679,178بإجمالي مبلغ  

   دينار كويتي. 26,279,178دينار كويتي وجزء من األرباح المرحلة بمبلغ  2,400,000األسهم بالكامل بمبلغ 
 

  4,448,802:  2021أبريل    30دينار كويتي )  5,353,370مبلغ    2021  يوليو  31  بلغت توزيعات األرباح المستحقة كما في

ضمن بند" دائنون ومصروفات مستحقة" في بيان   ا دينار كويتي( وتم تسجيله  21,673,398: 2020  يوليو  31دينار كويتي و

    المجمع.  المرحلي المكثف المركز المالي
 

    تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات  10
 

النقد   استحقاق  قائمة  إن  المجموعة.  ومطلوبات  موجودات  استحقاق  قائمة  التالي  الجدول  األجل يلخص  قصيرة    والودائع 

التمويل اإلسالمي األجل ودائني  البنوك  والقروض محددة  لدى  المكشوف  تاريخ    والحساب  المرحلية في  المالية  المعلومات 

التع  المكثفة إلى المجمعة تستند إلى ترتيبات السداد  المتبقية استناداً  اقدية. يتم تحديد قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات 

تقدير اإلدارة لسيولة تلك الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بمراقبة قائمة االستحقاق للتأكد من توفر السيولة الكافية. فيما يلي 

 قائمة استحقاق الموجودات والمطلوبات: 

 2021 يوليو 31كما في  
 خالل 
 اإلجمالي  بعد سنة   شهرا   12

 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

 الموجودات
   

 20,883,419     - 20,883,419 والودائع قصيرة األجل النقد 

 ً  29,977,658     - 29,977,658 مدينون ومدفوعات مقدما

 7,190,113     - 7,190,113 مخزون

 356,322,732 348,398,088 7,924,644 أوراق ماليةاستثمارات في 

 54,177,781 54,177,781     - استثمار في شركات زميلة

 50,139,327 50,139,327     - ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 9,959,258 9,959,258     - موجودات غير ملموسة 
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 528,650,288 462,674,454 65,975,834 إجمالي الموجودات 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

    المطلوبات 

 113,481,551 102,790,801 10,690,750 قروض محددة األجل 

 116,774,682 90,443,473 26,331,209 دائنو تمويل إسالمي  

 37,539,629 10,452,470 27,087,159 دائنون ومصروفات مستحقة  
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 267,795,862 203,686,744 64,109,118 إجمالي المطلوبات  

 ─────────── ─────────── ─────────── 

 260,854,426 258,987,710 1,866,716 صافي فجوة السيولة 

 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

  



 شركاتها التابعة  وشركة بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع. 
 

 )غير مدققة( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

   2021يوليو  31وللفترة المنتهية في  فيكما 
  

 

12 
 
 

 )تتمة(تحليل استحقاق الموجودات والمطلوبات   10
 

 )مدققة(  2021أبريل  30كما في 
 خالل

 اإلجمالي  بعد سنة  شهرًا   12

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    الموجودات

 38,731,615     - 38,731,615 والودائع قصيرة األجل النقد 

 ً  35,292,559     - 35,292,559 مدينون ومدفوعات مقدما

 8,569,177     - 8,569,177 مخزون

 353,434,259 345,347,256 8,087,003 أوراق ماليةاستثمارات في 

 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     - موجودات غير ملموسة 
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 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  
 

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

 

 
 

   

 2020 يوليو 31كما في 
 خالل

 اإلجمالي  بعد سنة  شهرًا   12

 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    الموجودات

 67,602,381     - 67,602,381 والودائع قصيرة األجل النقد 

 ً  20,636,753     - 20,636,753 مدينون ومدفوعات مقدما

 6,983,997     - 6,983,997 مخزون

 341,867,245 333,448,739 8,418,506 أوراق ماليةاستثمارات في 

 51,929,893 51,929,893     - استثمار في شركات زميلة

 57,457,300 57,457,300     - ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 14,518,716 14,518,716     - موجودات غير ملموسة 
 

─────────── ─────────── ─────────── 

 560,996,285 457,354,648 103,641,637 إجمالي الموجودات
 

═══════════ ═══════════ ═══════════ 

    المطلوبات 

 123,489,526 109,844,976 13,644,550 قروض محددة األجل 

 133,752,189 101,055,402 32,696,787 دائنو تمويل إسالمي  

 2,246,571     - 2,246,571 حسابات مكشوفة لدى البنوك

 60,179,441 9,273,393 50,906,048 دائنون ومصروفات مستحقة  
 

─────────── ─────────── ─────────── 

 319,667,727 220,173,771 99,493,956 إجمالي المطلوبات 
 

─────────── ─────────── ─────────── 

 241,328,558 237,180,877 4,147,681 صافي فجوة السيولة  
 

═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 معلومات القطاعات    11
 

 ألغراض اإلدارة، تنتظم المجموعة في قطاعين رئيسيين لألعمال. فيما يلي األنشطة والخدمات الرئيسية تحت هذه القطاعات:  
 

  :الرئيسية   قطاع الطاقة والتصنيع والبتروكيماويات المواد  من  القطاع  هذا  في  المباشر  االستثمار  حصص  تتألف 

لألولفنيات   -)ايكويت غاز  -الكويتية  وأنشطة وشرك  -بانا  أخرى(  ات 

ذ.م.م. والتجارة  للصناعة  نور  منى  شركة  التابعة:  للشركات   - التصنيع 

البالستيكية ذ.م.م. عمان، وشركة   -عمان، وشركة منى نور للصناعات 

)صاللة( ذ.م.م.  نور  للتغليف    -  منى  المتكاملة  الجبيل  وشركة  عمان 

مسؤولية محدودة(   ذات  )شركة  ال  -المحدودة  العربية  سعودية، المملكة 

الكوت   )مقفلة( وشركة  البالستيكية ش.م.ك.  للصناعات  بوبيان  وشركة 

 للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع. وشركة وربة كابيتال القابضة ش.م.ك.ع. 
 

 :لرسوم واإليرادات الدراسية الناتجة من تقديم الخدمات التعليمية  ا خدمات وخدمات تعليمية

 والطبية
 

  الخدمات والتمويل...  قطاع المباشر ومن خالل محافظ فياالستثمار  أخرى

 وغيرها
  
 

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية للقطاعات الخاصة بها بصورة منفصلة بغرض اتخاذ قرارات بشأن توزيع الموارد وتقييم  

 . القطاعاتليس لدى المجموعة معامالت جوهرية فيما بين  يتم تقييم أداء القطاعات استناداً إلى العائد من االستثمارات.    األداء.  
 

 أشهر المنتهية في   لفترة الثالثةاعات التشغيل لدى المجموعة  معلومات حول اإليرادات واألرباح لقط  ةول التالياوضح الجدت

 : على التوالي 2020و 2021 يوليو 31
 

 2021  يوليو 31المنتهية في  أشهر الثالثة

قطاع الطاقة  
والتصنيع 

 المجموع  أخرى خدمات وتعليم   ات البتروكيمياويو

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 
    

 11,787,127      -      - 11,787,127 بيع بضاعة 

 7,373,559      - 7,373,559      - رسوم دراسية 

 311,777      -      - 311,777 إيرادات توزيعات أرباح 

 2,043,897 12,654 1,991,146 40,097 حصة في نتائج شركات زميلة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 21,516,360 12,654 9,364,705 12,139,001 إيرادات القطاع
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 4,811,866 (88,018) 4,612,901 286,983 نتائج القطاع

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

     إفصاحات أخرى:

ممتلكات ومنشآت ومعدات  استهالك

 1,628,895      - 496,323 1,132,572 وموجودات حق االستخدام 

 77,524      - 77,524      - موجودات غير ملموسة  إطفاء

 1,093,257 100,672 188,762 803,823 تكاليف تمويل 

)بما في ذلك  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 457,148      - 6,261 450,887 اإلضافات إلى موجودات حق االستخدام(

 9,012      - 9,012      - حيازة حصص غير مسيطرة 
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 )تتمة( معلومات القطاعات   11
 

     

 2020 يوليو 31المنتهية في  أشهر الثالثة

قطاع الطاقة  
والتصنيع 

 المجموع  أخرى خدمات وتعليم   ات البتروكيمياويو

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 9,574,856     -     - 9,574,856 بيع بضاعة

 6,686,399     - 6,686,399     - دراسية رسوم 

 338,504 36,466     - 302,038 إيرادات توزيعات أرباح 

 2,007,802 (252,661) 2,261,096 (633) حصة في نتائج شركات زميلة
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 18,607,561 (216,195) 8,947,495 9,876,261 إيرادات القطاع

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

 3,692,081 (290,466) 3,850,693 131,854 ربح القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     أخرى: إفصاحات

ممتلكات ومنشآت ومعدات وموجودات  استهالك  

 1,571,353     - 371,031 1,200,322  حق االستخدام

 78,162     - 78,162     - إطفاء موجودات غير ملموسة 

ــائر االئتمان المتوقعة لتوزيعات أرباح   رد خســ

 1,742,391     -     - 1,742,391 مستحقة

 1,605,672     - 5,375 1,600,297 تكاليف تمويل

)بما في ذلك  شــراء ممتلكات ومنشــآت ومعدات

 760,987     - 30,781 730,206 اإلضافات إلى موجودات حق االستخدام(

 

التشغيل لدى المجموعة كما في   التالي معلومات حول الموجودات والمطلوبات لقطاعات   2021  يوليو  31يوضح الجدول 

 : على التوالي 2020  يوليو 31و 2021أبريل  30و
 

 2021 يوليو 31كما في 

الطاقة  قطاع 
والتصنيع 

 المجموع  أخرى  خدمات وتعليم  والبتروكيماويات 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي 
     

 528,650,288 51,801,959 94,959,253 381,889,076 القطاع  موجودات

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

 267,795,862 21,975,372 55,475,648 190,344,842 مطلوبات القطاع 

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

     

     إفصاحات أخرى: 

 54,177,781 349,318 45,263,926 8,564,537 استثمار في شركات زميلة

 2,249,540      -      - 2,249,540 الشهرة
     

     )مدققة(  2021أبريل  30كما في 

 550,458,781 48,286,819 97,815,945 404,356,017 القطاع  موجودات
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 283,889,722 20,195,264 62,616,210 201,078,248 مطلوبات القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

     إفصاحات أخرى: 

 53,063,261 338,900 44,334,880 8,389,481 استثمار في شركات زميلة

 2,249,540      -      - 2,249,540 الشهرة
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 )تتمة( معلومات القطاعات   11
 

 

قطاع الطاقة  
والتصنيع 

 المجموع  أخرى    خدمات وتعليم  والبتروكيماويات

 كويتي دينار  دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  

     2020 يوليو 31كما في 

 560,996,285 47,268,291 97,850,467 415,877,527   موجودات القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 319,667,727 48,444,016 83,960,457 187,263,254   مطلوبات القطاع 

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

     إفصاحات أخرى: 

 51,929,893 1,387,393 39,955,373 10,587,127 استثمار في شركات زميلة

 6,499,540     -     - 6,499,540 الشهرة
 

  أطراف ذات عالقة  إفصاحات 12
 

وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للشركة   والشركات الزميلة  المساهمين الرئيسيين  األطراف ذات عالقةمثل  ي

أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة على سياسات تسعير    مشتركةً   يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرةً   التي  شركاتالاألم و

 . المجموعةالمعامالت من قبل إدارة  هذه وشروط
 

اجمالي   التالي  الجدول  ت  مبلغيعرض  التي  معم  المعامالت  خالل    إبرامها  عالقة  ذات  في   أشهر  الثالثةاألطراف   المنتهية 

 . 2020  يوليو  31و  2021أبريل    30و  2021  يوليو  31كما في    واألرصدة لدى أطراف ذات عالقة   2020و  2021  يوليو  31
 

    

   المنتهية في أشهر الثالثة
 يوليو 31

2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي    
      

      :المجمع بيان األرباح أو الخسائر

 318,929 195,805    المبيعات   

 126,221 171,790    المشتريات  
 

  )مدققة(   

 

 يوليو 31 
2021 

 دينار كويتي 

 أبريل  30
2021 

 دينار كويتي  

 يوليو 31
2020 

 دينار كويتي  
     

     :  المجمع بيان المركز المالي

ً مدينون   411,342 184,287 115,211  ومدفوعات مقدما
 

 بنود وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة

تتم المعامالت مع األطراف ذات عالقة بشروط معتمدة من قبل إدارة المجموعة. في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

القائمة  ليست  ،المجمعة لها    األرصدة  فائدة وليس  أو    موعدمكفولة بضمان وال تحمل  تقديم  ستالم أي اسداد محدد. ولم يتم 

، 2021  يوليو  31المنتهية في    أشهر   لفترة الثالثةضمانات على األرصدة المدينة أو الدائنة من أي طرف ذي عالقة. بالنسبة  

المتوقعة   المجموعة أي مخصص لخسائر االئتمان  المستحقة من أطراف ذات عالقة )لم تسجل  بالمبالغ   يوليو   31المتعلقة 

 : ال شيء(. 2020
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

تخطيط   لديهم سلطة ومسئولية  اإلدارة ممن  في  الرئيسيين  اإلدارة واألعضاء  العليا أعضاء مجلس  اإلدارة  يتضمن موظفو 

 وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
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 )تتمة( أطراف ذات عالقة  إفصاحات 12
 

 )تتمة(  مكافأة موظفي اإلدارة العليا

 يعرض الجدول التالي مجمل قيمة المعامالت واالرصدة القائمة المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا: 
 

 

  أشهر للثالثةالمعامالت  ةقيم

 يوليو  31 المنتهية في

 

 األرصدة القائمة  

 كما في

 

   

 
 )مدققة(

 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

 

 يوليو 31
2021 

 دينار كويتي 

 أبريل  30
2021 

 دينار كويتي  

 يوليو 31
2020 

 دينار كويتي  
   

 
   

 37,500 45,000 مزايا قصيرة األجل 
 

51,956 53,639 37,768 

 2,704 3,781 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 

60,550      56,769 23,135 
 

───────── ───────── 
 

───────── ───────── ───────── 

 
48,781 40,204 

 
112,506 110,408 60,903 

 
═════════ ═════════ 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

دينار كويتي    90,000بمبلغ    اإلدارةعضاء مجلس  ألمكافأة  ب  2021مايو    17مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ    أوصى

من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد    التوصية  ه. وتم اعتماد هذ2021أبريل    30للسنة المنتهية في  

 .  2021 يونيو 9بتاريخ 
 

   التزامات ومطلوبات محتملة 13

 

 التزامات 13.1

دينار كويتي    785,128:  2021أبريل    30)كويتي    دينار  783,693، لدى المجموعة التزامات بمبلغ  2021يوليو    31في  
 كويتي( تتعلق بحيازة استثمارات. دينار 805,213: 2020يوليو  31و
 

 مطلوبات محتملة 13.2

  31و   دينار كويتي  8,695,731:  2021أبريل    30دينار كويتي )  8,695,731قدمت الشركة األم كفاالت تضامنية بمبلغ  
دينار كويتي( إلى بنوك أجنبية نيابةً عن شركاتها التابعة وليس من المتوقع أن ينشأ عنها التزامات    14,985,962:  2020يوليو  

 جوهرية.
 

 قياس القيمة العادلة   14
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

األدوات المالية التي يتم تحقق قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها ضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما يلي، يتم تصنيف كافة 
 استنادا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل، كما يلي:

 

  ت مماثلة.معلنة )غير معدلة( في سوق نشطة لموجودات أو مطلوبا ال السوق : أسعار1المستوى 
   قياس القيمة العادلة ملحوظاً، إما بصورة مباشرة  يكون المستوى األدنى لمدخالتها الجوهرية ل : أساليب تقييم2المستوى

 أو غير مباشرة(.  
  أساليب تقييم يكون المستوى األدنى لمدخالتها الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.3المستوى : 
 

المالية المدرجة وفقا للقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قــد حــدثت بــين بالنسبة لألدوات 
مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت ذي التأثير الهام علــى قيــاس 

 مالية.  القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة معلومات
 

لم تكن هناك أي تغييرات في عمليات التقييم لدى المجموعة وأساليب التقييم وأنواع المــدخالت المســتخدمة فــي قياســات القيمــة 
 العادلة خالل الفترة. 
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  )تتمة( قياس القيمة العادلة 14
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

التالي   المالية لدى المجموعة كما في  يبين الجدول  العادلة للموجودات  القيمة   30و  2021  يوليو  31الجدول الهرمي لقياس 
 : 2020 يوليو 31و 2021أبريل 

 قياس القيمة العادلة بواسطة  

 

 اإلجمالي 

أسعار معلنة في  
 أسواق نشطة 

الجوهرية  المدخالت
 الملحوظة 

الجوهرية  المدخالت
 غير الملحوظة 

 (3)المستوى  (2)المستوى  (1)المستوى  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     2021 يوليو 31
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

     خالل األرباح أو الخسائر: 

     -     - 743,189 743,189 أسهم مسعرة 

 6,855,118     -     - 6,855,118 أسهم غير مسعرة 

     - 326,337     - 326,337 صناديق غير مسعرة 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 
 7,924,644 743,189 326,337 6,855,118 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 

     خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

     -     - 36,576,000 36,576,000 أسهم مسعرة 

 311,822,088     -     - 311,822,088 أسهم غير مسعرة 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 348,398,088 36,576,000 -     311,822,088 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 318,677,206 326,337 37,319,189 356,322,732 استثمارات في أسهم )وفقا  للقيمة العادلة( 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

     )مدققة( 2021أبريل  30

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  موجودات 

     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 )وفقاً للقيمة العادلة( 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  14
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة

 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  

     2020 يوليو 31
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

     خالل األرباح أو الخسائر:

     -     - 1,003,522 1,003,522 أسهم مسعرة 

 6,899,550     -     - 6,899,550 أسهم غير مسعرة 

     - 515,434     - 515,434 صناديق غير مسعرة 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 8,418,506 1,003,522 515,434 6,899,550 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  

     خالل اإليرادات الشاملة األخرى: 

     -     - 28,956,000 28,956,000 أسهم مسعرة 

 304,492,739     -     - 304,492,739 أسهم غير مسعرة 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 333,448,739 28,956,000 -     304,492,739 
 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 

 311,392,289 515,434 29,959,522 341,867,245 استثمارات في أسهم )وفقاً للقيمة العادلة( 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

من الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة، كما لم   2والمستوى    1جراء أي تحويالت بين المستوى  إلم يتم  

 السنة.  /القيمة العادلة خالل الفترة قياساتمن  3جراء أي تحويالت من او الى المستوى إيتم 
 

 من القيمة العادلة  3مطابقة المستوى 

المعلومات  بين بداية ونهاية فترة    3فة الحركات في القيمة العادلة للبنود المصنفة ضمن المستوى  يوضح الجدول التالي مطابقة كا

 المجمعة: المالية المرحلية المكثفة
 

 2021 يوليو 31

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

 
   

 319,134,486 312,276,456 6,858,030 )مدققة(   2021مايو  1كما في 

 (454,368) (454,368)     - إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

 (2,912)     - (2,912) إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 318,677,206 311,822,088 6,855,118 2021 يوليو 31كما في 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  14
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة )تتمة( 
 

 )تتمة(  من القيمة العادلة 3مطابقة المستوى 

 )مدققة( 2021أبريل  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  
    

 313,927,114 307,012,013 6,915,101 2020مايو  1كما في 

 5,264,443 5,264,443     - إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

 (517,579)     - (517,579) إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر

 460,508     - 460,508 مشتريات/ مبيعات )بالصافي(

 
─────── ─────── ─────── 

 319,134,486 312,276,456 6,858,030 2021أبريل  30كما في 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

    

 2020 يوليو 31

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 )مدققة(   2020مايو  1كما في 

 (2,519,274) (2,519,274)     - إعادة القياس المسجلة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى 

 (15,551)     - (15,551) إعادة القياس المسجلة ضمن األرباح أو الخسائر
 ─────────── ─────────── ─────────── 

 311,392,289 304,492,739 6,899,550 2020 يوليو 31كما في 
 ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

 

ً   المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  انتهت اإلدارة الى ان القيمة العادلة لألدوات هذه غالبية  أن  حيث    قيمتها الدفترية  تعادل تقريبا

 حركة أسعار الفائدة في السوق. ذات استحقاقات قصيرة األجل أو يعاد تسعيرها على الفور استنادًا إلى األدوات 
 

 هذه األساليب   تتضمن  ، يتم تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب تقييم مناسبة. قد3بالنسبة للموجودات المصنفة ضمن المستوى  

استخدام معامالت السوق ذات الشروط المتكافئة أو الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية لموجودات مماثلة أو آليات تقييم أخرى. 

نقطة في  50وانتهت إلى أن التغير بمعدل  قامت المجموعة أيضاً بإجراء تحليل للحساسية عن طريق تنويع عوامل المدخالت

دينار كويتي    15,616,914بمبلغ  ؤدي إلى تغير في اإليرادات الشاملة األخرى للفترة  أي مدخالت جوهرية مستخدمة قد ي

ً  دينار كويتي( 14,330,469: 2020 يوليو 31)   على األرباح أو الخسائر.  جوهريأي تأثير  دون تقريبا
 

 19-كوفيد تفشي جائحة تأثير 15
 

ما يؤدي إلى توقف االعمال واألنشطة االقتصادية  معبر مختلف المناطق الجغرافية حول العالم    19-يستمر انتشار جائحة كوفيد

من اإلجراءات المكثفة   احول العالم عدد  الحكوميةويثير عوامل عدم التيقن حول البيئة االقتصادية العالمية. وقد أطلقت الهيئات  

 لتفادي التبعات السلبية الشديدة للجائحة. 
 

ي  السنوية للمجموعة للسنة المنتهية فالمجمعة  على البيانات المالية    بشكل جوهري  19-كوفيدجائحة   تم اإلفصاح عن تأثيرات

أخرى على   جوهريي آثار سلبية  ، لم تتعرض المجموعة بعد أل2021أبريل    30بالسنة المنتهية في    . مقارنةً 2021  أبريل  30

. ومع ذلك تستمر التقلبات في السوق كما تستمر حساسية القيم  2021  يوليو  31أشهر المنتهية في    فترة الثالثةعملياتها خالل  

  ، وبناءً اال يزال تأثير البيئة االقتصادية غير المؤكدة بشكل كبير أمًرا تقديريً وتلك التقلبات السوقية.    إزاءالدفترية للموجودات  

  تواصل المجموعة إعادة تقييم مركزها والتأثيرات ذات الصلة بصفة منتظمة.سعليه، 

 




