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شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جـزًءا من ھـذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.15إلى 1ن اإلیضاحات المرفقة من إ
  

3

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

المنتھیة فيالثالثة أشھر 
سبتمبر30

المنتھیة فيأشھر الستة
سبتمبر30

2019201820192018
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي اتإیضاح

9,588,0078,308,32517,192,16715,330,537خدماتت من تقدیمإیرادا
45,848,44741,782,59988,999,75279,048,880إیرادات من بیع بضاعة

────────────────────────────────
55,436,45450,090,924106,191,91994,379,417اإلیراداتإجمالي 

(8,405,680)(10,468,058)(4,450,167)(5,639,764)تكلفة اإلیرادات من تقدیم الخدمات
(54,859,956)(60,458,463)(29,286,325)(30,728,332)تكلفة اإلیرادات من بیع البضاعة

────────────────────────────────
(63,265,636)(70,926,521)(33,736,492)(36,368,096)إجمالي تكلفة اإلیرادات

19,068,35816,354,43235,265,39831,113,781مجمل الربح

72,29339,223516,527450,731إیرادات توزیعات أرباح
482,496504,0241,335,0001,517,189فوائد وإیرادات أخرى

صافي (خسائر) أرباح محققة / غیر محققة من 
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

12,903(88,596)(197,399)(25,452)األرباح أو الخسائر
3,326,5743,273,7846,473,1526,703,173حصة في نتائج شركات زمیلة وشركة محاصة

(11,068,392)(11,246,099)(5,397,049)(5,710,355)مصروفات عمومیة وإداریة 
(10,326,843)(12,645,588)(5,609,763)(6,909,956)مصروفات بیع وتوزیع 

(1,184,752)(1,517,412)(631,491)(839,572)تكالیف تمویل 
────────────────────────────────

الربح قبل مخصص الضرائب ومكافأة أعضاء 
9,464,3868,335,76118,092,38217,217,790مجلس اإلدارة 

(292,060)(278,181)(128,330)(117,346)7مخصص الضرائب 
(75,000)(75,000)(37,500)(37,500)مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

────────────────────────────────
9,309,5408,169,93117,739,20116,850,730ربح الفترة 

════════════════════════════════
الخاص بـ:

4,915,9014,413,5709,691,3789,606,801مساھمي الشركة األم
4,393,6393,756,3618,047,8237,243,929الحصص غیر المسیطرة

────────────────────────────────
9,309,5408,169,93117,739,20116,850,730

════════════════════════════════

الخاصة بمساھمي -ربحیة السھم األساسیة 
فلس9.25فلس9.38فلس4.25فلس84.77الشركة األم

════════════════════════════════════

الخاصة بمساھمي -السھم المخففة ربحیة
فلس9.23فلس9.37فلس4.24فلس84.76الشركة األم

════════════════════════════════════



شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جـزًءا من ھـذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.15إلى 1ن اإلیضاحات المرفقة من إ
  

4

بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)  
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

المنتھیة فيالثالثة أشھر 
سبتمبر30

المنتھیة فيأشھر الستة
سبتمبر30

2019201820192018
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

9,309,5408,169,93117,739,20116,850,730ربح الفترة 
────────────────────────────────

إیرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة: 
إلى خسائر شاملة أخرى للفترة لن یتم اعادة تصنیفھا الحقا 

بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع:
التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات في أسھم مدرجة 

(1,039,009)(462,292)(560,245)(210,698)بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

إیرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة یتم او قد یتم إعادة 
إلى بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع:تصنیفھا الحقا 

1,055,451590,75463,9682,222,005فروق التحویل الناتجة من تحویل عملیات اجنبیة 
صافي الخسارة عند التحوط من صافي االستثمار في 

(502,431)(10,250)(122,971)(204,953)العملیات األجنبیة
────────────────────────────────

680,565(408,574)(92,462)639,800إیرادات (خسائر) شاملة أخرى للفترة 
────────────────────────────────

9,949,3408,077,46917,330,62717,531,295اجمالي اإلیرادات الشاملة للفترة 
════════════════════════════════

الخاص بـ:
4,826,7813,923,3159,019,18210,004,498مساھمي الشركة األم

5,122,5594,154,1548,311,4457,526,797الحصص غیر المسیطرة
────────────────────────────────

9,949,3408,077,46917,330,62717,531,295
════════════════════════════════



شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جـزًءا من ھـذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.15إلى 1ن اإلیضاحات المرفقة من إ
5

مدقق)بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر 
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم 

رأس 
المال

احتیاطي 
اجباري

احتیاطي 
اختیاري

أسھم 
خزینة

احتیاطي 
المدفوعات 

باألسھم 
احتیاطي 

آخر

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة

أرباح 
مرحلة

اإلجمالي 
الفرعي

الحصص 
غیر المسیطرة

مجموع 
حقوق الملكیة

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

136,378,6579,569,569134,054,397436,538,250149,812,673586,350,923(1,888,883)121,722(13,363,430)109,919,25830,934,33130,812,629(مدقق)2019ابریل 1كما في 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9,691,3789,691,3788,047,82317,739,201--------ربح الفترة 
شاملة أخرى ) إیراداتخسائر(

(408,574)263,622(672,196)-22,588(694,784)------للفترة  
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

اجمالي (الخسائر) اإلیرادات 
22,5889,691,3789,019,1828,311,44517,330,627(694,784)------الشاملة للفترة 

(4,993,033)-(4,993,033)-----(4,993,033)---شراء أسھم خزینة 
45,000-45,000----45,000----احتیاطي مدفوعات باألسھم 

(16,535,475)-(16,535,475)(16,535,475)--------) 12توزیعات أرباح (إیضاح 
الحصص غیر المسیطرة الناتجة 

17,008,05417,008,054----------) 15من دمج االعمال (إیضاح 
حیازة حصة ملكیة إضافیة في 

(230,000)(169,575)(60,425)---(60,425)-----) 9شركة تابعة (إیضاح 
بیع استثمارات في خسارةتحویل 

أسھم بالقیمة العادلة من خالل 
اإلیرادات الشاملة األخرى الى 

---(84,923)-84,923------األرباح المرحلة 
توزیعات أرباح الى الحصص غیر 

(7,299,144)(7,299,144)---------المسیطرة 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

135,768,7969,592,157127,125,377424,013,499167,663,453591,676,952(1,949,308)166,722(18,356,463)2019109,919,25830,934,33130,812,629سبتمبر30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جـزًءا من ھـذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.15إلى 1اإلیضاحات المرفقة من ن إ
6

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
(تتمة)2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

حقوق الملكیة الخاصة بمساھمي الشركة األم 

رأس 
المال

احتیاطي 
اجباري

احتیاطي 
اختیاري

أسھم 
خزینة

احتیاطي 
المدفوعات 

باألسھم 
احتیاطي 

آخر

التغیرات 
المتراكمة في 
القیمة العادلة

احتیاطي 
تحویل 

عمالت 
أجنبیة

أرباح 
مرحلة

اإلجمالي 
الفرعي

الحصص 
غیر المسیطرة

مجموع 
حقوق الملكیة

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

ھو كما (2018أبریل 1كما في 
92,701283,822117,596,9287,557,389111,669,457386,826,972147,014,595533,841,567(12,657,395)109,919,25826,243,25726,121,555)في األصلمدرج 

تطبیق المعیار الدولي للتقاریر تأثیر 
2018أبریل 1كما في 9المالیة 

(242,427)(57,981)(184,446)835,722-(1,020,168)------) 2.2(إیضاح 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

92,701283,822116,576,7607,557,389112,505,179386,642,526146,956,614533,599,140(12,657,395)109,919,25826,243,25726,121,555(مدققة)2018أبریل 1كما في 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9,606,8019,606,8017,243,92916,850,730--------ربح الفترة
(خسائر) إیرادات شاملة أخرى 

397,697282,868680,565-1,508,050(1,110,353)------للفترة 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

إجمالي (الخسائر) اإلیرادات 
1,508,0509,606,80110,004,4987,526,79717,531,295(1,110,353)------الشاملة للفترة 

44,167-44,167-----44,167---أسھم خزینة  بیع
(285,728)-(285,728)-----(285,728)---شراء أسھم خزینة  

40,537-40,537----40,537----احتیاطي مدفوعات باألسھم 
(14,542,081)-(14,542,081)(14,542,081)--------)12(إیضاح توزیعات أرباح 

حیازة حصة إضافیة في شركة 
(880,696)(352,071)(528,625)---(528,625)-----تابعة

الحصص غیر المسیطرة الناتجة 
1,295,0001,295,000----------)15(إیضاح من دمج االعمال

(33,902)-(33,902)---(33,902)-----حركات أخرى
توزیعات أرباح إلى الحصص غیر 

(6,314,283) (6,314,283) ----------المسیطرة
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

115,466,4079,065,439107,569,899381,341,392149,112,057530,453,449(278,705)133,238(12,898,956)2018109,919,25826,243,25726,121,555سبتمبر30كما في 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════



شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

تشكل جـزًءا من ھـذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.15إلى 1إن اإلیضاحات المرفقة من 
7

بیان التدفقات النقدیة المرحلي المكثف المجمع (غیر مدقق)
2019سبتمبر30للفترة المنتھیة في 

أشھر المنتھیة فيالستة
سبتمبر30

20192018
دینار كویتيدینار كویتيإیضاحات

أنشطة التشغیل
18,092,38217,217,790ربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةال

تعدیالت لـــــ:
7,968,7776,282,721وإطفاءاستھالك 

-2.1110,475تكلفة تمویل التزامات تأجیر 
-131,889مصروفات التصفیة لخیار البیع للحصص غیر المسیطرة 

خسائر محققة من بیع موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
82,41826,741الخسائر 
غیر محققة من بیع موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل )أرباح(خسائر 

(39,644)6,178األرباح أو الخسائر 
(6,703,173)(6,473,152)حصة في نتائج شركة زمیلة 

(47,130)(24,862)ربح من بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات
132,597-ممتلكات ومنشآت ومعداتشطب

140,416161المحمل لخسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین  
1,061,4881,060,087مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

45,00048,306احتیاطي مدفوعات باألسھم 
1,517,4121,184,752تكالیف تمویل 

────────────────
 22,658,42119,163,208

تعدیالت على رأس المال العامل: 
626,651(6,371,383)مدینون تجاریون وارصدة مدینة أخرى 

2,131,603(3,863,507)مخزون 
3,273,7761,397,991دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى 

────────────────
15,697,30723,319,453النقد الناتج من العملیات 

(739,055)(782,579)مكافأة نھایة الخدمة للموظفین مدفوعة 
(150,000)(150,000)اإلدارة مدفوعةمكافأة أعضاء مجلس

6,005,000-توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة 
(1,702,657)(1,446,863)زكاة سداد 
(780,837)(1,049,770)ضریبة دعم العمالة الوطنیة مدفوعة سداد 

────────────────
12,268,09525,951,904صافي التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة التشغیل 

────────────────
أنشطة االستثمار 

(1,354,563)(869,552)شراء موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى
2,203,614(171,190)خالل األرباح أو الخسائرشراء موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من 

اإلیرادات الشاملة متحصالت من بیع موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
260,8521,800,000األخرى

من بیع / استرداد موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح متحصالت
-5,836,213أو الخسائر

(9,643,469)(4,179,163)ممتلكات ومنشآت ومعداتشراء
258,00448,173ومنشآت ومعداتمن بیع ممتلكات متحصالت 

(5,931,000)(39,765,300)15حیازة شركة تابعة، بالصافي بعد النقد الذي تم حیازتھ
(880,696)(115,000)9إضافیة في شركة تابعة ملكیة حیازة حصة 

ثالثة تزید عناآلجل ذات فترة استحقاق أصلیة من الودائع قصیرةصافي الحركة 
(3,400,000)2,620,000أشھر

────────────────
(17,157,941)(36,125,136)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في انشطة االستثمار 

────────────────
أنشطة التمویل 

(12,005,305)(14,406,388)توزیعات أرباح مدفوعة 
23,375,00020,734,841متحصالت من قروض 

(30,124,311)(59,645)سداد قروض 
36,398-بیع اسھم خزینة 

(285,728)(4,993,033)شراء أسھم خزینة
(1,184,752)(1,517,412)سداد تكالیف تمویل 

(6,877,898)(6,940,920)توزیعات أرباح مدفوعة الى الحصص غیر المسیطرة لشركة تابعة 
-(845,496)المبلغ األصلي في مدفوعات التأجیر 

────────────────
(29,706,755)(5,387,894)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في انشطة التمویل 

────────────────
(1,888,421)(1,614,273)تأثیر تحویل عمالت اجنبیة 

(22,801,213)(30,859,208)صافي (النقص) الزیادة في األرصدة لدى البنوك والنقد 
102,611,45578,805,351أبریل 1األرصدة لدى البنوك والنقد في 

────────────────
471,752,24756,004,138سبتمبر30األرصدة لدى البنوك والنقد في 

══════════════



شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة ش.م.ك.ع. وشركاتھا التابعة
  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة (غیر مدققة) 
2019سبتمبر30وللفترة المنتھیة في في كما 
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معلومات عامة1

إن شركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة ش.م.ك.ع. ("الشركة األم") ھي شركة مساھمة عامة تأسست بموجب 
. تم إصدار أسھم الشركة األم لالكتتاب العام بموجب القرار 2004نوفمبر 10في 332/2004المرسوم األمیري رقم 

. إن أسھم الشركة األم مدرجة في سوق الكویت لألوراق المالیة.2004نوفمبر 28بتاریخ 347/2004الوزاري رقم 

فیما یلي أنشطة الشركة األم:

تصنیع كافة أنواع المواد الكیماویة والبتروكیماویة وأي مواد أخرى مشتقة عنھا.·
بذلك، ویشمل ذلك بیع وشراء وتورید وتوزیع وتصدیر وتخزین ھذه المواد والمشاركة في جمیع النشاطات المتعلقة ·

إنشاء وتأجیر الخدمات الالزمة.
) والشركة الكویتیة للعطریات ش.م.ك. (مقفلة) (مقفلةالمساھمة في كل من شركة إیكویت للبتروكیماویات ش.م.ك.·

والشركة الكویتیة للستایرین ش.م.ك. (مقفلة) والشركة الكویتیة لألولیفینات ش.م.ك. (مقفلة).
لصناعیة وكذلك أنشطة التمویل واإلدارة والمتاجرة في أسھمھا.المساھمة في الشركات ا·
تطویر مناطق حرفیة وصناعیة ومشروعات تطرحھا الدولة أو القطاع الخاص.·
إقامة مشروعات صناعیة أو المساھمة فیھا بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الھیئة العامة للصناعة والجھات ·

المعنیة.

ویجوز للشركة أن ة األعمال السابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج بصفة أصلیة أو بالوكالة،وللشركة األم مباشر
تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھھ بأعمالھا أو التي تعاونھا في تحقیق أغراضھا 

قھا بھا. في الكویت أو في الخارج ولھا أن تشتري ھذه الشركات أو تلح

، برج كیبكو، شارع خالد بن الولید، الشرق، 26إن عنوان المكتب المسجل للشركة األم ومقر أعمالھا الرئیسي ھو: طابق 
الصفاة، دولة الكویت.13153، الصفاة، 29299ص.ب. 

عة (یشار الیھا معًا بـ تم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشركة االم وشركاتھا التاب
. 2019أكتوبر 28وفقاً لقرار مجلس اإلدارة في 2019سبتمبر30أشھر المنتھیة في الستة"المجموعة") لفترة 

أساس اإلعداد 2

"التقاریر المالیة34تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
المرحلیة".

إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبیانات المالیة المجمعة 
الكاملة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ویجب االطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة السنویة للمجموعة 

. ترى إدارة الشركة االم انھ تم ادراج كافة التعدیالت المتعلقة باالستحقاقات المتكررة 2019مارس 31ة المنتھیة في للسن
سبتمبر30أشھر المنتھیة في الستةالمعتادة التي تعتبر ضروریة للعرض العادل. فضال عن ذلك، فإن نتائج التشغیل لفترة 

تم عرض المعلومات . 2020مارس 31ي یمكن توقعھا للسنة المالیة التي تنتھي في ال تعبر بالضرورة عن النتائج الت2019
المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي الذي یمثل أیضاً العملة الرئیسیة للشركة االم. 

إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المستخدمة في 
التغییرات المبینة أدناه ، باستثناء 2019مارس 31إعداد البیانات المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

. لم تقم المجموعة 2019أبریل 1اعتبارا من عقود التأجیر" "16لي للتقاریر المالیة والناتجة عن تطبیق المعیار الدو
بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى تم إصدارھا ولكنھا لم تسر بعد.

التغیرات في السیاسات المحاسبیة2.1

تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة 
عقود التأجیر –16معیار الدولي للتقاریر المالیة ال

عقود التأجیر، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر 17محل معیار المحاسبة الدولي 16یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
-عقود التأجیر التشغیلي-15تحدید ما إذا كان الترتیب یتضمن عقد تأجیر، ولجنة التفسیرات الدائمة 4الدولیة للتقاریر المالیة 

تقییم جوھر المعامالت التي تتضمن شكًال قانونیًا لعقد التأجیر. یحدد ھذا المعیار -27الحوافز، ولجنة التفسیرات الدائمة 
العرض واإلفصاح عن عقود التأجیر، ویتطلب من المستأجر المحاسبة مبادئ االعتراف والقیاس و16الدولي للتقاریر المالیة 

عن كافة عقود التأجیر باستخدام نموذج المیزانیة الفردي.

ال تختلف بصورة جوھریة عن طریقة المحاسبة الحالیة 16إن طریقة محاسبة المؤجر وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، حیث یستمر المؤجر في تصنیف عقود التأجیر إما كعقود تأجیر تشغیلي أو تمویلي بواسطة 17وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

تأثیر على 16. وبالتالي، لم یكن للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 17المحاسبة الدولي مبادئ مماثلة لتلك الواردة في معیار
عقود التأجیر التي تكون فیھا المجموعة كمؤجر. 
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أساس اإلعداد (تتمة)2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.1

الجدیدة (تتمة)تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر 
عقود التأجیر (تتمة)–16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

بواسطة طریقة التطبیق المعدل بأثر رجعي في تاریخ التطبیق 16قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
مع مراعاة التأثیر التراكمي للتطبیق وبموجب ھذه الطریقة، تم تطبیق المعیار بأثر رجعي . 2019ابریل 1المبدئي في 

المبدئي للمعیار المسجل في تاریخ التطبیق المبدئي. واختارت المجموعة االستفادة من المبرر العملي لالنتقال بما یسمح 
ات وتفسیر لجنة تفسیر17بتطبیق المعیار فقط على العقود التي سبق تحدیدھا فقط كعقود تأجیر تطبق معیار المحاسبة الدولي 

في تاریخ التطبیق المبدئي. كما اختارت المجموعة االستفادة من إعفاءات االعتراف لعقود 4المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
شھرًا أو أقل وال تتضمن خیار الشراء ("عقود التأجیر 12التأجیر التي تمتد مدة التأجیر بموجبھا في تاریخ البدء لمدة 

جیر التي تنخفض فیھا قیمة األصل األساسي ("موجودات منخفضة القیمة").قصیرة األجل") وعقود التأ

على بیان المركز المالي المرحلي المكثف 2019ابریل 1كما في 16فیما یلي تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
المجمع:

دینار كویتي
الموجودات
6,153,466حق االستخدام موجودات 

──────
المطلوبات

5,877,819أخرى) دائنین تجاریین وارصدة دائنةمطلوبات تأجیر (مدرجة ضمن 
═════

تم قیاس التزامات التأجیر بالقیمة الحالیة لمدفوعات االیجار المتبقیة مخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزاید للمجموعة 
. یتراوح المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزاید للمجموعة المطبق على التزامات التأجیر في 2019ابریل 1كما في 

%. 6% الى 4.29ما بین 2019ابریل 1

تم قیاس موجودات حق االستخدام بمبلغ یساوي التزام التأجیر، ویتم تعدیلھ مقابل قیمة أي مدفوعات تأجیر مسبقة او 
وال توجد . 2019ابریل 1مستحقة تتعلق بعقد االیجار المسجل في بیان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كم في 

(تاریخ التطبیق المبدئي). 2019ابریل 1أي عقود تأجیر تتطلب تعدیل موجودات حق االستخدام في 

نتیجة التغیر في السیاسة المحاسبیة: 2019ابریل 1ال یوجد صافي تأثیر على األرباح المرحلة في 
المنتھیة أشھرالستة

2019سبتمبر30في 
دینار كویتي

739,603موجودات حق التأجیر (مدرج ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة)استھالك 
110,475تكلفة تمویل التزامات تأجیر (مدرجة ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة)

──────
850,078اجمالي المبالغ المسجلة في بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

══════

، انخفضت مصروفات التأجیر وارتفع االستھالك وتكلفة التمویل الى 16نتیجة لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
دینار كویتي. ألف850,078

16طبیعة وتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة أ) 
، قامت المجموعة 16عیار الدولي للتقاریر المالیة قبل تطبیق الملدى المجموعة عقود تأجیر مباني وسیارات ومعدات أخرى. 

(كمستأجر) بتصنیف كل عقد من عقود تأجیرھا في تاریخ البدء كعقود تأجیر تمویلي أو تشغیلي. تم تصنیف العقد كعقد 
یتم تصنیفھ تأجیر تمویلي في حالة تحویل كافة المخاطر والمزایا الھامة المرتبطة بملكیة البند المستأجر إلى المجموعة وإال

كعقد تأجیر تشغیلي. وتم رسملة عقود التأجیر التمویلي في بدایة عقد التأجیر وفقاً للقیمة العادلة للعقار المستأجر في تاریخ 
البدء أو القیمة الحالیة للحد األدنى من مدفوعات التأجیر، أیھما أقل. ویتم توزیع مدفوعات التأجیر بین الفائدة (المسجلة 

یل) وتخفیض التزام عقد التأجیر. في حالة عقد التأجیر التشغیلي، لم یتم رسملة العقار المستأجر وتم تسجیل كتكالیف تمو
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجیر. وتم األرباح او الخسائرمدفوعات التأجیر كمصروفات إیجار في 

تسجیل أي إیجار مدفوع مقدمًا أو إیجار مستحق ضمن "الموجودات المتداولة األخرى" و"الدائنین التجاریین واألرصدة 
طریقة فردیة ، قامت المجموعة بتطبیق16الدائنة األخرى" على التوالي. بموجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

للقیاس واالعتراف بالنسبة لكافة العقود التي تكون فیھا المجموعة كمستأجر باستثناء عقود التأجیر قصیرة األجل وعقود 
یتضمن المعیار متطلبات انتقالیة معینة ومبررات عملیة قامت المجموعة بتطبیقھا. الموجودات منخفضة القیمة. 
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أساس اإلعداد (تتمة)2

رات في السیاسات المحاسبیة (تتمة)التغی2.1

تأثیر التغیرات في السیاسات المحاسبیة نتیجة تطبیق المعاییر الجدیدة (تتمة)
عقود التأجیر (تتمة)–16المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

(تتمة)16طبیعة وتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة أ) 
سابقاً كعقود تأجیر تشغیليتصنیفھاعقود التأجیر التي تم 

لم تقم المجموعة بتغییر القیمة الدفتریة المبدئیة للموجودات والمطلوبات المحققة في تاریخ التطبیق المبدئي لعقود التأجیر 
المصنفة سابقاً كعقود تأجیر تمویلي (أي موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود التأجیر المكافئة لموجودات ومطلوبات 

على ھذه 16). تم تطبیق متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة 17التأجیر المسجلة طبقًا لمعیار المحاسبة الدولي عقود 
.2019ابریل1العقود اعتبارا من 

عقود التأجیر التي تم المحاسبة عنھا سابقاً كعقود تأجیر تشغیلي
االستخدام ومطلوبات عقود التأجیر بالنسبة لتلك العقود المصنفة قامت المجموعة باالعتراف بالموجودات المرتبطة بحق 

سابقًا كعقود تأجیر تشغیلي باستثناء العقود قصیرة األجل وعقود تأجیر الموجودات منخفضة القیمة. تم االعتراف 
المعیار مطبقا بالفعل بالموجودات المرتبطة بحق االستخدام بالنسبة لمعظم العقود استنادا إلى القیمة الدفتریة كما لو كان

وفي بعض الحاالت، یتم تسجیل موجودات بشكل دائم، بخالف استخدام معدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق المبدئي.
حق االستخدام استنادا إلى مبلغ یكافئ مطلوبات عقود التأجیر مع تعدیلھا بما یعكس أي مدفوعات مسددة سابقًا ومدفوعات 

لمستحقة المسجلة سابقاً. ویتم االعتراف بمطلوبات عقود التأجیر استنادا إلى القیمة الحالیة لمدفوعات التأجیر عقود التأجیر ا
المتبقیة مخصومة مقابل معدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق المبدئي. 

ب) ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة 
والتي تم تطبیقھا اعتبارًا 16ة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة فیما یلي السیاسات المحاسبیة الجدیدة للمجموع

من تاریخ التطبیق المبدئي:

موجودات حق االستخدام 
تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاریخ بدایة عقد التأجیر (أي تاریخ أن یصبح األصل األساسي متاحًا 
لالستخدام). وتقاس موجودات حق االستخدام وفقًا للتكلفة ناقصًا أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة والمعدلة بما 

. تتضمن تكلفة الموجودات المرتبطة بحق االستخدام قیمة مطلوبات عقود یعكس أیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود التأجیر
التأجیر المسجلة والتكالیف المبدئیة المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجیر المسددة في أو قبل تاریخ البدء ناقصًا أي 

كیة األصل المستأجر في نھایة مدة حوافز عقود تأجیر مستلمة. وما لم تتیقن المجموعة بصورة معقولة من حصولھا على مل
عقد التأجیر، یتم استھالك الموجودات المرتبطة بحق االستخدام المعترف بھا على أساس القسط الثابت على مدى العمر 
اإلنتاجي المقدر لألصل أو مدة عقد التأجیر أیھما أقصر. وتخضع قیمة الموجودات المرتبطة بحق االستخدام النخفاض 

القیمة. 

وبات عقود التأجیرمطل
تعترف المجموعة في تاریخ بدایة عقد التأجیر بمطلوبات العقد والتي یتم قیاسھا وفقاً للقیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر 
التي سیتم سدادھا على مدى فترة عقد التأجیر. وتتضمن مدفوعات عقد التأجیر المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات 

وافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجیر المتغیرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت الثابتة في طبیعتھا) ناقصا أي ح
وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادھا بموجب ضمانات القیمة التخریدیة. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجیر على سعر 

من قبل المجموعة، ومدفوعات الغرامات ممارسة خیار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنھ سیتم ممارستھ 
إلنھاء عقد التأجیر في حالة إذا كانت مدة عقد التأجیر تعكس ممارسة المجموعة لخیار إنھاء العقد. وفي حالة مدفوعات 

ف التأجیر المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فیتم تسجیلھا كمصروفات في الفترة التي یقع فیھا الحدث أو الظرو
التي تستدعي سداد المدفوعات. 

في تاریخ بدایة عقد التأجیر التزایدي عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات عقد التأجیر، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 
ادة في حالة إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجیر غیر قابل للتحدید بشكل فوري. وبعد تاریخ بدایة العقد، یتم زی

مبلغ مطلوبات عقد التأجیر لكي تعكس تراكم الفائدة بینما یتم تخفیضھا مقابل مدفوعات عقد التأجیر المسددة. إضافة إلى 
ذلك، یعاد قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقد التأجیر في حالة أن یطرأ تعدیل أو تغییر في مدة عقد التأجیر أو تغیر في 

األصل ذي الصلة.المتعلق بشراء في طبیعتھا أو تغیر في التقییم مدفوعات عقد التأجیر الثابتة 
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التقدیرات واالحكام 3

إن اعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة یتطلب من اإلدارة وضع احكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على 
والدخل والمصروفات. إن النتائج الفعلیة قد تختلف تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

عن ھذه التقدیرات.

عند اعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، تم تطبیق االحكام الجوھریة المتخذة من قبل اإلدارة لتطبیق السیاسات 
31المحاسبیة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد كانتا مماثلة لتلك المطبقة على البیانات المالیة المجمعة للسنة المنتھیة في 

.مبین أدناهباستثناء ال2019مارس 

األحكام الجوھریة التي تم اتخاذھا في تحدید مدة التأجیر للعقود المشتملة على إمكانیة التجدید
تعتبر المجموعة مدة عقد التأجیر ھي المدة الغیر قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات یغطیھا خیار تمدید عقد التأجیر إذا 

مارستھ أو أي فترات یغطیھا خیار إنھاء عقد التأجیر إذا كان من غیر المؤكد كان من المؤكد بصورة معقولة أنھ سیتم م
بصورة معقولة ممارستھ. 

ق4 ك وال ة ال أرص

سبتمبر30
2019

(مدققة)
مارس 31

2019
سبتمبر30

2018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

692,0201,116,131683,112النقد في الصندوق 
16,507,41516,896,01213,475,418النقد لدى البنوك 
4,423,158341,1891,019,223النقد في المحافظ 

59,179,95495,928,42348,496,685ودائع قصیرة االجل 
────────────────────────
80,802,547114,281,75563,674,438

ناقًصا: ودائع قصیرة االجل ذات فترات استحقاق اصلیة أكثر 
(7,670,300)(11,670,300)(9,050,300)أشھر 3من 

────────────────────────
االرصدة لدى البنوك والنقد ألغراض بیان التدفقات النقدیة 

71,752,247102,611,45556,004,138المرحلي المكثف المجمع
════════════════════════

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة االخرىموجودات مالیة 5

سبتمبر30
2019

(مدققة)
مارس 31

2019
سبتمبر30

2018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

9,842,8469,791,3126,999,452أسھم مسعرة 
213,549,114213,531,563194,219,064أسھم غیر مسعرة 

────────────────────────
223,391,960223,322,875201,218,516
════════════════════════

أسھم خزینة 6

سبتمبر30
2019

(مدققة)
مارس 31

2019
سبتمبر30

2018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

75,164,49561,356,00460,977,094عدد أسھم الخزینة 
%5.55%5.58%6.84نسبة األسھم المصدرة

18,356,46313,363,43012,898,956(دینار كویتي) أسھم الخزینةتكلفة 
23,676,81624,112,91020,854,166(دینار كویتي)سھم الخزینة ألالقیمة السوقیة 

أسھم الخزینة كغیر قابل للتوزیع من االحتیاطي االختیاري على مدى فترة ملكیة أسھم شراء تم تصنیف المبلغ المقابل لتكلفة 
الخزینة.
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مخصص الضرائب 7
المنتھیة في الثالثة أشھر 

سبتمبر30
المنتھیة في أشھر الستة

سبتمبر30
2019

دینار كویتي 
2018

دینار كویتي
2019

دینار كویتي 
2018

دینار كویتي

-5,222--حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 
98,925113,315236,722252,494ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

18,42115,01536,23739,566الزكاة 
────────────────────────────────

117,346128,330278,181292,060
════════════════════════════════

األساسیة والمخففةالسھمربحیة 8

ناقصا أسھم لعدد األسھم رجحعلى المتوسط الملمساھمي الشركة االم الفترة ربحبقسمة تحتسب ربحیة السھم األساسیة 
الخزینة، وذلك على النحو التالي: 

المنتھیة في الثالثة أشھر 
سبتمبر30

المنتھیة في أشھر الستة
سبتمبر30

2019
دینار كویتي 

2018
دینار كویتي 

2019
دینار كویتي 

2018
دینار كویتي 

ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة 
4,915,9014,413,5709,691,3789,606,801األم

────────────────────────────────────────────
سھمسھمسھمسھم

1,099,192,5761,099,192,5761,099,192,5761,099,192,576المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
(60,582,934)(66,174,149)(60,852,658)(68,761,431)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة

────────────────────────────────────────────
المتوسط المرجح لعدد لربحیة السھم 

1,030,431,1451,038,339,9181,033,018,4271,038,609,642األساسیة والمخففة
────────────────────────────────────────────

ربحیة السھم االساسیة والمخففة 
فلس9.25فلس9.38فلس4.25فلس4.77لمساھمي الشركة االم 

════════════════════════════

المخففة: 
الخاص بمساھمي الشركة االم معدل مقابل أثر األدوات المخففة في الفترةیتم احتساب ربحیة السھم المخففة بقسمة ربح 

الربح نتیجة ممارسة األسھم العادیة المحتملة للشركة االم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة 
األسھم للموظفین. لدى الشركة یتم إصدارھا لتحویل كافة خیارات وف زائدا المتوسط المرجح لعدد األسھم العادلة التي س

االم خیارات أسھم قائمة تم إصدارھا بموجب برنامج خیارات األسھم للموظفین، والتي لھا تأثیر مخفف على األرباح.

المنتھیة في الثالثة أشھر 
سبتمبر30

المنتھیة في أشھر الستة
سبتمبر30

2019201820192018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

ربح الفترة الخاص بمساھمي الشركة 
4,915,9014,413,5709,691,3789,606,801األم

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

سھمسھمسھمسھم
عدد األسھم القائمة:  

1,030,431,1451,038,339,9181,033,018,4271,038,609,642المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
1,688,2531,834,0431,739,2471,872,903تأثیر خیارات االسھم عند االصدار  

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

1,032,119,3981,040,173,9611,034,757,6741,040,482,545
────────────────────────────────────────────

ربحیة السھم المخففة الخاصة بمساھمي 
فلس9.23فلس9.37فلس4.24فلس4.76الشركة األم

════════════════════════════════
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ذات عالقة أطرافمعامالت مع أرصدة و9

المساھمین الرئیسیین، والشركات الزمیلة، وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي یتمثل األطراف ذات عالقة بشكل رئیسي في 
یتم اعتماد اإلدارة العلیا، والشركات التي تسیطر علیھا ھذه األطراف أو التي لھا تأثیر جوھري أو سیطرة مشتركة علیھا.

تبعاد المعامالت بین شركات سیاسات وشروط التسعیر لھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. عند التجمیع، تم اس
المجموعة ولم یتم االفصاح عنھا في ھذا االیضاح. 

:المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في البیانات المالیة الموحدة ھي كما یليإن 

أخرى 
سبتمبر30

2019

(مدققة)
مارس 31

2019
سبتمبر30

2018
دینار كویتيكویتيدینار دینار كویتيدینار كویتي

:بیان المركز المالي الموحد
559,061559,061547,843147,709مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 

ة من خالل  ادل ة الع القیم ة ب درج ة م الی موجودات م
9,538,0199,538,0199,612,1366,884,998اإلیرادات الشاملة األخرى

1,250,000---ف ذي عالقة رمستحق من ط

أخرى 
سبتمبر30

2019

(مدققة)
مارس 31

2019
سبتمبر30

2018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

:بیان الدخل الموحد
139,825139,825248,288128,935فوائد وإیرادات أخرى 

377,516377,516238,919238,919إیرادات توزیعات أرباح 
81,27281,272114,48653,498اتعاب إدارة محفظة 

بعض الموجودات المالیة للمجموعة من قبل طرف ذي عالقة على سبیل األمانة. إدارة یتم

العلیامكافأة موظفي اإلدارة
فیما یلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرین باإلدارة العلیا خالل الفترة: 

الثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر30

أشھر المنتھیة في الستة
سبتمبر30

2019201820192018
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

800,646715,4931,479,5511,350,636رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل 
56,286112,658187,874221,967مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

────────────────────────────────
856,932828,1511,667,4251,572,603

════════════════════════════════

% في شركة جاسم للنقلیات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة) 60الفترة، قامت المجموعة بشراء حصة ملكیة مسیطرة بنسبة خالل 
). 15(إیضاح دینار كویتي42,031,300من مساھمي أحد الشركات الخاضعة للسیطرة المشتركة لقاء مقابل اجمالي بمبلغ 

نشاء القابضة ش.م.ك. (مقفلة) بشراء حصة ملكیة إضافیة إخالل الفترة، قامت أحد الشركات التابعة للمجموعة وھي شركة 
دینار كویتي من مساھم في تلك الشركة التابعة.230,000% في أحد شركاتھا التابعة لقاء مقابل اجمالي بمبلغ 3.8بنسبة 

دینار كویتي 60,425دینار كویتي وتكبد خسائر بمبلغ 169,575بمبلغ وقد أدى ذلك الى نقص الحصص غیر المسیطرة
تم تسجیلھا في بند االحتیاطي اآلخر في بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي المكثف المجمع. كما في تاریخ المعلومات 

3ید الدائن المتبقي السداد بعد دینار كویتي، ویستحق الرص115,000% من مقابل الشراء بمبلغ 50المالیة، تم دفع نسبة 
سنوات وتم ادراجھ ضمن الدائنین التجاریین واالرصدة الدائنة األخرى غیر المتداولة في بیان المركز المالي المرحلي 

المكثف المجمع. 
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ة10 ات األج ل ار في الع ال م صافي االس

دوالر أمریكي 2019:204,950,000مارس 31دوالر أمریكي (204,925,000تم تحدید القروض محددة األجل بمبلغ
تم تخصیصھا كتحوط من صافي االستثمار في الشركة التابعة دوالر أمریكي) 2018:195,000,000سبتمبر30و

. یستخدم ھذا القرض لتغطیة انكشاف (سادافكو)وھي الشركة السعودیة لمنتجات االلبان واألغذیة ش.م.س.للمجموع
لھذا االستثمار. ویتم تحویل األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة تحویل ھذا الدوالر األمریكيوعة لمخاطر عملة المجم

في شركة القرض إلى بیان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر تحویل صافي االستثمارات 
. 2019سبتمبر30الفترة المنتھیة في. یوجد فاعلیة ملحوظة للتغطیة خالل تابعة

والتزامات محتملة مطلوبات 11

:2019مارس 31دینار كویتي (22,104,956بمبلغمحتمل، كان لدى المجموعة التزام 2019سبتمبر30كما في 
دینار كویتي) فیما یتعلق ببعض الكفاالت والتسھیالت 2018:6,510,218سبتمبر30دینار كویتي و10,309,630

، كان لدى المجموعة 2019سبتمبر30والتي ال تتوقع اإلدارة أن ینشأ عنھا أي التزامات مادیة. وفي المتاحةاالئتمانیة 
دینار كویتي 2019:2,841,219مارس 31دینار كویتي (7,972,952التزامات قائمة إلنفاق رأسمالي مستقبلي بمبلغ

دینار كویتي). 2018:5,610,475سبتمبر30و

اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة 12

في اجتماع الجمعیة العمومیة 2019مارس 31تم اعتماد البیانات المالیة المجمعة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
31(فلس للسھم 16؛ كما تم الموافقة على إصدار توزیعات أرباح نقدیة بقیمة 2019مایو 30السنویة للمساھمین المنعقد في 

دینار كویتي). 2018:14,542,081مارس 31كویتي (دینار 16,535,475بإجماليفلس للسھم) 14: 2018مارس 

معلومات القطاعات 13

قطاعات تشغیل رئیسیة استنادًا إلى التقاریر الداخلیة المقدمة أربعةألغراض إعداد تقاریر اإلدارة، تنتظم المجموعة في 
للرئیس المسئول عن اتخاذ قرارات التشغیل. تم تحدید المسئول عن اتخاذ قرارات التشغیل، وھو الشخص المسئول عن 

الت جوھریة فیما توزیع الموارد وتقییم أداء قطاعات التشغیل، لیكون مجلس إدارة الشركة األم. لیس لدى المجموعة معام
بین ھذه القطاعات. 

فیما یلي األنشطة والخدمات الرئیسیة التي تندرج تحت ھذه القطاعات.

تتمثل االستثمارات بصورة رئیسیة في االستثمارات طویلة االجل بقطاع المواد البتروكیماویة:استثمارات

یتمثل ھذا القطاع بصورة رئیسیة في تصنیع وتورید منتجات االلبان والمواد الغذائیة :الغذائیة الصناعات 

:التصنیع
یتمثل ھذا القطاع بصورة رئیسیة في قطاعات تصنیع وتورید المواد الكیماویة لأللیاف الزجاجیة 

ومواد الطالء والصناعات البتروكیماویة واالستخدامات العامة 

:الخدمات 

خدمات حقوق النفط بصورة رئیسیة والتي تتضمن تركیبات االسمنت والمحفزات لمختلف 
التطبیقات وبیئات العمل للحفارات: والخدمات غیر النفطیة التي تتضمن خدمات تتعلق باالمن 

والسالمة والخدمات البیئیة والھندسیة، وخدمات االستشارات

تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغیل بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرار بشأن توزیع الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم 
أداء القطاعات استنادًا إلى عائد االستثمار لدى القطاع. 
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(تتمة)معلومات القطاعات 13

التشغیلیة للمجموعة:یعرض الجدول التالي معلومات فیمــا یتعلق بالقطاعات 

2019سبتمبر30أشھر المنتھیة في الستة
المجموعخدماتصناعات غذائیةتصنیعاستثمارات

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

6,383,6228,279,33882,366,26917,398,774114,428,003إیرادات القطاع 
═════════════════════════════════════════════

(96,335,621)(11,643,843)(72,539,065)(6,358,509)(5,794,204)مصروفات القطاع 
(353,181)----مصروفات غیر موزعة 

────────────────────────────────────────
(96,688,802)(11,643,843)(72,539,065)(6,358,509)(5,794,204)إجمالي المصروفات 

═════════════════════════════════════════════
589,4181,920,8299,827,2065,754,92917,739,201ربح القطاع للفترة 

═════════════════════════════════════════════
106,152,725773,202,184 290,976,775 49,892,816 326,179,868 موجودات القطاع

═════════════════════════════════════════════
105,880,4389,539,84551,952,49914,152,450181,525,232مطلوبات القطاع

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

(مدققة)2019مارس 31
المجموعخدماتصناعات غذائیةتصنیعاستثمارات

دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

335,667,85054,818,063280,373,44360,275,186731,134,542موجودات القطاع 
═══════════════════════════════════════════

82,954,0508,240,00245,344,7308,244,837144,783,619مطلوبات القطاع 
═══════════════════════════════════════════

2018سبتمبر30أشھر المنتھیة في الستة
المجموعخدماتصناعات غذائیةتصنیعاستثمارات

دینار كویتيكویتيدینار دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

8,683,9967,463,59571,585,28515,330,537103,063,413إیرادات القطاع
═════════════════════════════════════════════

(85,845,623)(10,476,011)(63,743,068)(6,318,992)(5,307,552)مصروفات القطاع
(367,060)----مصروفات غیر موزعة 

────────────────────────────────────────
(86,212,683)(10,476,011)(63,743,068)(6,318,992)(5,307,552)إجمالي المصروفات 

═════════════════════════════════════════════
3,376,4441,144,6037,842,2174,854,52616,850,730ربح القطاع للفترة 

═════════════════════════════════════════════
447,575,25211,816,620168,193,16935,406,129662,991,170موجودات القطاع 

═════════════════════════════════════════════
85,588,8971,863,40536,967,4858,117,934132,537,721مطلوبات القطاع

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

القیمة العادلة لألدوات المالیة   14

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 

أشھر)، فإن ستةبالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة السائلة او ذات فترات االستحقاق قصیرة األجل (أقل من 
تعادل قیمتھا العادلة تقریًبا. إن القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى ال تختلف بصورة مادیة عن المدرجة بالدفاترقیمتھا 

.المدرجة بالدفاترقیمھا

تعرف القیمة العادلة على أنھا السعر المستلم من بیع أصل أو تسویة التزام في معامالت منظمة بین المشاركین في السوق 
في تاریخ القیاس. یتم الحصول على القیمة العادلة من اسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقدیة المخصومة وغیرھا من 

النماذج األخرى حسبما ھو مالئم. 
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة 14

الجدول الھرمي للقیمة العادلة
القیمة العادلة لألدوات المالیة حسب أسلوب التقییم:واإلفصاح عن تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید 

المماثلة؛: األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في سوق نشط للموجودات والمطلوبات 1المستوى 
: األسالیب األخرى التي تكون كافة مدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة معروضة بصورة 2المستوى 

مباشرة او غیر مباشرة؛
ات : األسالیب األخرى التي ال تستند أي من مدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة إلى البیان3المستوى 

المعروضة في السوق. 

3المستوى 1المستوى 2019سبتمبر30
إجمالي 

القیمة العادلة 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة موجودات مالیة
: االخرى

9,842,846-9,842,846أسھم مسعرة 
213,549,114213,549,114-أسھم غیر مسعرة

────────────────────────
9,842,846213,549,114223,391,960

════════════════════════

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 
29,096-29,096أسھم مسعرة 

2,022,7502,022,750-صنادیق ومحافظ مدارة 
────────────────────────

29,0962,022,7502,051,846
════════════════════════

3المستوى 1المستوى (مدققة) 2019مارس 31
إجمالي 

القیمة العادلة
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

الشاملة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات موجودات مالیة 
: االخرى

9,791,312-9,791,312أسھم مسعرة 
213,531,563213,531,563-أسھم غیر مسعرة

────────────────────────
9,791,312213,531,563223,322,875

════════════════════════

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر 
2,307,629-2,307,629أسھم مسعرة 

2,195,9222,195,922-صنادیق ومحافظ مدارة 
3,301,915-3,301,915أدوات دین مالیة 

────────────────────────
5,609,5442,195,9227,805,466

════════════════════════
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة 14

(تتمة)الجدول الھرمي للقیمة العادلة

3المستوى 1المستوى 2018سبتمبر30
إجمالي 

القیمة العادلة
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتي

الشاملة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات موجودات مالیة 
: االخرى

6,999,452-6,999,452أسھم مسعرة 
194,219,064194,219,064-أسھم غیر مسعرة

────────────────────────
6,999,452194,219,064201,218,516

════════════════════════

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او 
الخسائر 

2,332,725-2,332,725أسھم مسعرة 
2,190,6992,190,699-صنادیق ومحافظ مدارة 

2,444,4752,444,475-أدوات دین مالیة 
────────────────────────

2,332,7254,635,1746,967,899
════════════════════════

، لم یكن ھناك أي تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي للقیمة 2019سبتمبر30أشھر المنتھیة فيالستةخالل فترة 
. العادلة

لیست مادیة. 3المستوى خالل الفترة في القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة ضمنالحركةإن
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االعمالدمج 15

% في شركة 60(تاریخ الحیازة) طبقا التفاقیة البیع والشراء، قامت المجموعة بشراء حصة ملكیة بنسبة 2019ونیو 17في 
جاسم للنقلیات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة) من أطراف أخرى، وھي شركة تم تأسیسھا في الكویت. حیث قامت المجموعة 

دینار كویتي 0.467دینار كویتي (42,031,300قاء مقابل اجمالي بمبلغ سھم غیر مسعر ل90,000,000بشراء عدد 
یولیو 9، وتم دفع مقابل الشراء الى البائعین في 2019یونیو30للسھم). تم توقیع اتفاقیة البیع والشراء وتحویل األسھم قبل 

ممارسة السیطرة على شركة جاسم بعد استیفاء بعض المتطلبات اإلداریة. وبناءا علیھ، تمكنت الشركة االم من2019
للنقلیات اعتبارا من تاریخ الحیازة. 

تم المحاسبة عن عملیة شراء حصة الملكیة في شركة جاسم للنقلیات بناءا على القیمة العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات 
والمطلوبات التي تم حیازتھا. فیما یلي في تاریخ الحیازة، وتعمل اإلدارة على تحدید القیمة العادلة للموجودات المحددة 

ملخص المقابل المستحق والقیمة العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات المسجلة في تاریخ الحیازة والقیمة النسبیة للحصة 
غیر المسیطرة في المبالغ المسجلة لصافي الموجودات المحددة للشركة المشتراة: 

دینار كویتي الموجودات 

2,266,000النقد والنقد المعادل 
487,000مخزون 

6,878,454مدینون تجاریون وارصدة مدینة أخرى 
140,000موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

38,554,000ممتلكات ومنشآت ومعدات 
─────────

48,325,454
─────────

المطلوبات 
1,577,000مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

4,229,000دائنون تجاریون وارصدة دائنة أخرى 
─────────

5,806,000
─────────

42,519,454صافي الموجودات المحددة 
(17,008,054)الحصة غیر المسیطرة 

─────────
25,511,400القیمة العادلة المؤقتة لصافي الموجودات التي تم حیازتھا 

═════════
42,031,300نقدا المدفوع المقابل 

─────────
16,519,900الشھرة

═════════
2,266,000التابعة التي تم حیازتھا في الشركةالنقد والنقد المعادل 
(42,031,300)المقابل المدفوع نقدا 

─────────
(39,765,300)الحیازة عندالتدفقات النقدیة الصادرةصافي 

═════════

یتضمن بیان الدخل المرحلي المكثف المجمع للمجموعة للفترة الربح الخاص بمساھمي الشركة االم بمبلغ ال شيء دینار 
كویتي لشركة جاسم للنقلیات والمناولة. 

بمبلغ للفترةفي حالة تنفیذ عملیة شراء شركة جاسم للنقلیات في بدایة الفترة، ألدى ذلك الى زیادة إیرادات المجموعة 
دینار كویتي، وزیادة الربح الخاص بمساھمي الشركة االم بمبلغ 108,818,736دینار كویتي بقیمة اجمالیة 2,626,817
دینار كویتي.10,833,657دینار كویتي بإجمالي 1,142,279




