
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية        

 ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 )غير مدققة(

 2020 يونيو 30

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 إلى حضرات السادة أعضاء مجلس اإلدارة

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

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

التغيرات في حقوق و  الشامل  الدخل والدخل  وبيانات  2020  يونيو  30تها التابعة )يشار إليهما معاً بـ "المجموعة"( كما في  ااألم"( وشرك

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

ً لمعيار المحاسبة الدولي "التقرير المالي  34 المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقا
  ؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.إن مس. المرحلي"

 

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

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

مسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل ال

الهامة   كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور

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

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

 . 34المحاسبة الدولي من جميع النواحي المادية، وفقاً معيار 
 

 تقرير حول مراجعة 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  1ى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم للشركة األم. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إل

خالل  والتعديالت الالحقة لهما، ،عقد التأسيس وللنظام األساسي للشركة األمل أووالتعديالت الالحقة لها،  ،والئحته التنفيذيةالالحقة له 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةفترة   على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ا
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 
   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2020أغسطس  12
 

 الكويت





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

 

 

 تشكل جـزًءا من هـذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1من  ةت المرفقن اإليضاحاإ
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  

 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

  
 هية فيالثالثة أشهر المنت

  يونيو 30

  2020 2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي  اتإيضاح 

    

 7,604,160 11,944,065  خدمات ت من تقديمإيرادا

 43,151,305 50,816,302  إيرادات من بيع بضاعة 

  

─────── ─────── 
 50,755,465 62,760,367 13 إجمالي اإليرادات 

    

 (4,828,294) (8,137,838)  لخدماتتكلفة اإليرادات من تقديم ا

 (29,730,131) (34,670,127)  تكلفة اإليرادات من بيع البضاعة

 

 ─────── ─────── 
 (34,558,425) (42,807,965)  إجمالي تكلفة اإليرادات

    

 16,197,040 19,952,402  مجمل الربح

    

 444,234 246,078  إيرادات توزيعات أرباح

 852,504 321,437  ى رادات أخرفوائد وإي

خسائر محققة/غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  صافي 

 (63,144) 2,696  األرباح أو الخسائر

 3,146,578 345,770  حصة في نتائج شركات زميلة وشركة محاصة 

 (5,535,745) (7,206,398)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (5,735,631) (6,059,263)  ع وتوزيع مصروفات بي

 (677,840) (741,085)  تكاليف تمويل 

 

 ─────── ─────── 
 8,627,996 6,861,637  الربح قبل مخصص الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 (160,835) (91,418) 8 مخصص الضرائب 

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

 

 ─────── ─────── 
 8,429,661 6,732,719  ربح الفترة 

 

 ═══════ ═══════ 

    الخاص بـ:

 4,775,477 2,351,537  مساهمي الشركة األم

 3,654,184 4,381,182  الحصص غير المسيطرة

 

 ─────── ─────── 
  6,732,719 8,429,661 

 

 ═══════ ═══════ 

    

 فلس 4.61 فلس 2.30 9    مساهمي الشركة األمالخاصة ب -ربحية السهم األساسية 

 

 ═══════ ═══════ 

    

 فلس 4.60 فلس 2.30 9    الخاصة بمساهمي الشركة األم -ربحية السهم المخففة 

 

 ═══════ ═══════ 



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

 

 

 تشكل جـزًءا من هـذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1من  ةت المرفقن اإليضاحاإ
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  

 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 المنتهية فيشهر الثالثة أ
  يونيو  30

 2020 2019 
 دينار كويتي  دينار كويتي  
   

 8,429,661 6,732,719 ربح الفترة 

 

─────── ─────── 
   شاملة أخرى للفترة:  (خسائرإيرادات )

   إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:خسائر شاملة أخرى للفترة لن يتم اعادة تصنيفها الحقا 

   

التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات في أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 (251,594) (120,409) األخرى
   

إلى بيان الدخل المرحلي  إيرادات )خسائر( شاملة أخرى للفترة يتم او قد يتم اعادة تصنيفها الحقا 
   المكثف المجمع:

   

 (991,483) (719,648) عمليات اجنبية ناتجة من تحويل فروق التحويل ال

 194,703 150,336 من التحوط لصافي استثمار في عملية اجنبية الربح  صافي

 

─────── ─────── 
 (1,048,374) (689,721) خسائر شاملة أخرى للفترة 

 

─────── ─────── 
 7,381,287 6,042,998 اجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 

═══════ ═══════ 

   الخاص بـ:

 4,192,401 1,991,034 مساهمي الشركة األم

 3,188,886 4,051,964 الحصص غير المسيطرة

 

─────── ─────── 
 6,042,998 7,381,287 

 

═══════ ═══════ 



 

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

 

 فة المجمعة.تشكل جـزًءا من هـذه المعلومات المالية المرحلية المكث 16إلى  1ن اإليضاحات المرفقة من إ
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 
    حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 

 رأس 
 المال

احتياطي 
 اجباري

احتياطي 
 اختياري

  أسهم
 خزينة

احتياطي 
المدفوعات 

  سهمباأل
 اتاحتياطي
 أخرى

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية

 أرباح 
 مرحلة

اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص 

 المسيطرةغير 

 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 
             

أبريل  1كما في 

 595,996,133 175,539,853 420,456,280 139,735,419 11,454,357 112,519,041 (1,951,434) 147,734 (18,974,917) 33,742,560 33,864,262 109,919,258 )مدقق( 2020

 

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

 6,732,719 4,381,182 2,351,537 2,351,537     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة

خسائر شاملة 

 (689,721) (329,218) (360,503)     - (316,880) (43,623)     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة 

 

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

إجمالي )الخسائر( 

اإليرادات 

 6,042,998 4,051,964 1,991,034 2,351,537 (316,880) (43,623)     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

احتياطي 

المدفوعات  

 24,750     - 24,750     -     -     -     - 24,750     -     -     -     - باألسهم 

الحصص غير 

المسيطرة الناتجة 

من دمج األعمال  

 5,121,006 5,121,006     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ( 15)إيضاح 

حيازة حصة 

إضافية في  

     - 13,701 (13,701)     -     -     - (13,701)     -     -     -     -     - شركات تابعة

توزيعات أرباح 

إلى الحصص  

 (350,000) (350,000)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - غير المسيطرة

 

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

يونيو  30كما في 

2020  109,919,258 33,864,262 33,742,560 (18,974,917) 172,484 (1,965,135) 112,475,418 11,137,477 142,086,956 422,458,363 184,376,524 606,834,887 

 

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

 



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

 

 

 مجمعة.للمكثفة اتشكل جـزًءا من هـذه المعلومات المالية المرحلية ا 16إلى  1مرفقة من ن اإليضاحات الإ
 

6 

 

 التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( انبي

 )تتمة( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 
    حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم   

 
 رأس 
 المال

احتياطي 
 اجباري

احتياطي 
 اختياري

  أسهم
 خزينة

احتياطي 
المدفوعات 

  سهمباأل
 اتاحتياطي
 اخرى

التغيرات 
ة في اكممترال

 القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل عمالت 

 أجنبية

 أرباح 
 مرحلة

اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص 

 غير المسيطرة

 مجموع 

 حقوق الملكية

 كويتيار دين دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

 586,350,923 149,812,673 436,538,250 134,054,397 9,569,569 136,378,657 (1,888,883) 121,722 (13,363,430) 30,812,629 30,934,331 109,919,258   2019أبريل  1كما في 

 

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

 8,429,661 3,654,184 4,775,477 4,775,477         ربح الفترة

)خسائر( إيرادات شاملة  

 (1,048,374) (465,298) (583,076)     - (450,737) (132,339)     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة  

 

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

إجمالي )الخسائر( اإليرادات  

 7,381,287 3,188,886 4,192,401 4,775,477 (450,737) (132,339)     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  

 (1,799,754)     - (1,799,754)     -     -     -     -     - (1,799,754)     -     -     - شراء أسهم خزينة 

 22,500  22,500     22,500     احتياطي المدفوعات باألسهم 

توزيعات أرباح )إيضاح  

12 ) -     -     -     -     -     -     -     -     (16,535,475) (16,535,475) -     (16,535,475) 

ي  حيازة حصة إضافية ف

 (230,000) (169,575) (60,425)     -     -     - (60,425)     -     -     -     -     - ابعة كة ت شر

الحصص غير المسيطرة  

     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - الناتجة من دمج أعمال 

 

16,762,757 

 

16,762,757 

الحركة في خيار البيع اآلجل  

             لمسيطرة ير اصص غللح

استثمارات في تحويل ربح بيع 

أسهم مدرجة بالقيمة العادلة من 

خالل اإليرادات الشاملة 

     -     -     - 2,068     - (2,068)     -     -     -     -     -     - األخرى إلى األرباح المرحلة

توزيعات أرباح إلى  

 (3,792,365) (3,792,365)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - الحصص غير المسيطرة 

 

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

 588,159,873 165,802,376 422,357,497 122,296,467 9,118,832 136,244,250 (1,949,308) 144,222 (15,163,184) 30,812,629 30,934,331 109,919,258 2019يونيو  30كما في 

 

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

 



  

 ك.ع. وشركاتها التابعة .ولية ش.مشركة القرين لصناعة الكيماويات البتر
 

 

 تشكل جـزًءا من هـذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 16إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2020 يونيو 30رة المنتهية في فتلل

 

 
 أشهر المنتهية في الثالثة

  يونيو 30
 

 2020 2019 
 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات
    أنشطة التشغيل

 8,627,996 6,861,637  ربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ال
    تعديالت لـــــ:

 3,838,416 5,860,479  استهالك واطفاء  
 108,913 58,312  مصروفات تصفية لخيار البيع األجل للحصص غير المسيطرة  

 2,435 2,550  مصروفات تصفية للمقابل المحتمل المستحق 
)أرباح( خسائر محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 (19,207) (3,646)  الخسائر 
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   من ققةحمخسائر )أرباح( غير 

 82,351 950  أو الخسائر 
 (3,146,578) (345,770)  حصة في نتائج شركات زميلة  

 (2,691) (79,399)  ربح بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 - (13,461) 15 ربح من دمج أعمال

 - 152,564  مخصص مخزون بطيء الحركة 
 73,859 264,453  ر االئتمان المتوقعة عن مدينين تجاريينائ لخس المحمل

 547,116 561,697  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 22,500 24,750  احتياطي المدفوعات باألسهم  
 61,338 116,797  تكلفة تمويل لمطلوبات تأجير 

 677,840 624,288  تكاليف تمويل
 

 ──────── ──────── 
  14,086,201 10,874,288 

    التعديالت على رأس المال العامل:  
 (2,235,524) 6,833,767  مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى  

 190,632 12,877  مستحق من طرف ذي عالقة 
 (2,185,571) (3,338,886)  مخزون  

 3,165,317 3,555,086  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى  
 

 ──────── ──────── 
 9,809,142 21,149,045  النقد الناتج من العمليات 

 (336,390) (357,756)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
 (150,000) -  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة 

 - 6,164,000  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 
 

 ──────── ──────── 
 9,322,752 26,955,289  طة التشغيل  نشتجة من أدية الناصافي التدفقات النق

 

 ──────── ──────── 
    أنشطة االستثمار  

اإليرادات الشاملة  متحصالت من بيع موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 10,321 -  األخرى 

 (171,190) -  شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   استردادمتحصالت من 

 66,979 122,339  الخسائر 
 (2,246,533) (4,540,786)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 202,946 85,313  متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 1,336,538 25,545 15 ته تم حياز حيازة شركة تابعة، بالصافي بعد النقد الذي

 (115,000) -  حيازة حصة إضافية في شركة تابعة 
 (1,600,000) (88,000)  تزيد عن ثالثة أشهرصافي الحركة من ودائع قصيرة األجل ذات استحقاقات أصلية 

 

 ──────── ──────── 
 (2,515,939) (4,395,589)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة االستثمار 

 

 ──────── ──────── 
    أنشطة التمويل  

 (7,560,093) (31,300)  توزيعات أرباح مدفوعة  
 - 1,460,743  متحصالت من قروض  

 (92,731) (12,790,300)  سداد قروض  
 (1,799,754) -  شراء أسهم خزينة  

 (677,840) (741,085)  سداد تكاليف تمويل  
 (3,792,365) (350,000)  غير المسيطرة في شركات تابعة   ى الحصصدفوعة التوزيعات أرباح م

 (429,757) (525,434)  مدفوعات عقود تأجير 
 

 ──────── ──────── 
 (14,352,540) (12,977,376)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة التمويل  

 

 ──────── ──────── 
 (167,428) (253,478)  تأثير تحويل عمالت اجنبية 

 (7,713,155) 9,328,846  صافي النقص في األرصدة لدى البنوك والنقد  
 102,611,455 69,052,193 4 أبريل  1األرصدة لدى البنوك والنقد في 

 

 ──────── ──────── 
 94,898,300 78,381,039 4 يونيو    30األرصدة لدى البنوك والنقد في 

 

 ═══════ ═══════ 
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ت عامة امعلوم1

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

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

فیما یلي أنشطة الشركة األم:

تصنیع كافة أنواع المواد الكیماویة والبتروكیماویة وأي مواد أخرى مشتقة عنھا. �
ذلكك، ویشمللعلقة بذبیع وشراء وتورید وتوزیع وتصدیر وتخزین ھذه المواد والمشاركة في جمیع النشاطات المت�

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). 
ھا.أسھمنشطة التمویل واإلدارة والمتاجرة في لك أكات الصناعیة وكذي الشرفالمساھمة �
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. 

أن األمویجوز للشركةیة أو بالوكالة،أصلل السابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج بصفة مباشرة األعما ركة األم لشلو
تكون لھا مصلحة أو أن تشترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شبیھھ بأعمالھا أو التي تعاونھا في تحقیق أغراضھا 

كات أو تلحقھا بھا. ري ھذه الشرتفي الكویت أو في الخارج ولھا أن تش

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

اتھا التابعة (یشار الیھا معًا ة االم وشرككتم التصریح بإصدار المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للشر
. 2020أغسطس12وفقاً لقرار مجلس اإلدارة في 2020یونیو 30أشھر المنتھیة في الثالثةبـ"المجموعة") لفترة 

أساس اإلعداد  2

المالي "التقریر34تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم
.المرحلي"

إن المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبیانات المالیة المجمعة 
ة  ویة للمجموعنالكاملة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، ویجب االطالع علیھا مقترنة بالبیانات المالیة المجمعة الس

. ترى إدارة الشركة االم انھ تم ادراج كافة التعدیالت المتعلقة باالستحقاقات المتكررة 2020مارس 31للسنة المنتھیة في
یونیو30أشھر المنتھیة في الثالثةالمعتادة التي تعتبر ضروریة للعرض العادل. فضال عن ذلك، فإن نتائج التشغیل لفترة 

تم عرض المعلومات  . 2021مارس31ا للسنة المالیة التي تنتھي في ائج التي یمكن توقعھورة عن النترال تعبر بالض2020
المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة بالدینار الكویتي الذي یمثل أیضاً العملة الرئیسیة للشركة االم.  

المستخدمة في  المجمعة مماثلة لتلكیة المكثفة لإن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرح 
تطبیق المعاییر الجدیدة التي ، باستثناء 2020مارس 31إعداد البیانات المالیة المجمعة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

تم إصدارھاى. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخر2020ینایر1كما فيتسري
بعد. ولكنھا لم تسر 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.1

المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعة
إن السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة مماثلة لتلك المتبعة في اعداد البیانات 

1باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة كما في 2020مارس 31المنتھیة في للمجموعة للسنة السنویة یة المجمعة لالما 
. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى صدرت ولكن لم تسر بعد.  2020أبریل
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) (تتمةالتغیرات في السیاسات المحاسبیة 2.1

(تتمة) الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل المجموعةالمعاییر 

: تعریف األعمال3تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
تعدیالت على تعریف األعمال الوارد ضمن المعیار الدولي 2018أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في أكتوبر 

دف مساعدة المنشأة في تحدید ما إذا كانت أیة مجموعة من األنشطة أو الموجودات التي تم  بھاألعمالج مد3للتقاریر المالیة 
حیازتھا تمثل أعماًال أم ال. وھذه التعدیالت توضح الحد األدنى من المتطلبات المرتبطة باألعمال كما أنھا تستبعد التقییم لما 

اصر ناقصة وتشتمل التعدیالت أیضًا على إرشادات لمساعدة ستبدال أي عناإذا كان لدى المشاركین في السوق القدرة على 
المنشآت في تقییم ما إذا كانت العملیة المشتراة تمثل أعماًال جوھریة كما أنھا تعمل على تضییق نطاق التعریفات الموضوعة  

لة. كما صاحبت ھذه  القیمة العادلألعمال والمخرجات. إضافة إلى ذلك، تتضمن التعدیالت اختبارا اختیاریا لمدى تركز
التعدیالت أمثلة توضیحیة جدیدة.

نظرًا ألن التعدیالت تسري بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاریخ أول تطبیق، لم 
تتأثر المجموعة بھذه التعدیالت في تاریخ االنتقال للتطبیق.

: تعریف المعلومات الجوھریة8المحاسبة الدولي یارومع1الدولي تعدیالت على معیار المحاسبة
، عرض البیانات المالیة1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 2018أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في أكتوبر 

لح مصطیف ق تعریتفيلكالسیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء8ومعیار المحاسبة الدولي 
بعض جوانب التعریف. ویشیر التعریف الجدید إلى أن "المعلومات" وتتضح"المعلومات الجوھریة" في جمیع المعاییر 

تعتبر جوھریة إذا كان حذفھا أو عدم صحتھا أو إخفائھا من المتوقع بصورة معقولة أن یؤثر على القرارات المتخذة بناًء 
ین الرئیسیین لھا في إطار الغرض العام من ھذه البیانات المالیة وھو عرض  خدممستمن قبل العلى تلك البیانات المالیة

معلومات مالیة حول المنشأة التي قامت بإعدادھا.

لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت على تعریف المعلومات الجوھریة تأثیر جوھري على المعلومات المالیة المرحلیة 
موعة. ج المكثفة المجمعة للم

المعلومات المالیة ولكن لیس لھا تأثیر على 2020د من التعدیالت والتفسیرات األخرى ألول مرة في عام العدیتسري 
المرحلیة المكثفة المجمعة للمجموعة. 

التقدیرات واألحكام 3

على تؤثر اضات ت وافتراالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة یتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرإن إعداد
قد تختلف النتائج الفعلیة .والمصروفاتوإلیرادات والمطلوباتللموجودات المدرجةتطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ 

عن ھذه التقدیرات.

تطبیق عندوفي إطار إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة، كانت األحكام الجوھریة التي اتخذتھا اإلدارة
مماثلة لتلك المطبقة في البیانات المالیة محاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات سیاسات الال

باستثناء ما ھو مبین أدناه.2020مارس 31المجمعة للسنة المنتھیة في 

والنقد  لدى البنوك أرصدة4

یونیو30
2020

(مدققة) 
مارس  31

2020
یونیو30

2019
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي

1,309,3141,800,876864,926النقد في الصندوق 
24,769,06413,414,03947,602,345النقد لدى البنوك 
205,507857,478897,940النقد في المحافظ 

69,367,45470,162,10058,803,389ودائع قصیرة األجل 
────────────────────────

بیان المركز المالي  ألغراض األرصدة لدى البنوك والنقد 
95,651,33986,234,493108,168,600المجمع

ناقًصا: ودائع قصیرة األجل ذات فترات استحقاق أصلیة أكثر من 
(13,270,300)(17,182,300)(17,270,300)ثالثة أشھر  

────────────────────────
بنوك والنقد ألغراض بیان التدفقات النقدیة المرحلي  لدى الاألرصدة

78,381,03969,052,19394,898,300المكثف المجمع
═════════════════════
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مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة االخرىموجودات مالیة 5

یونیو30
2020

(مدققة) 
مارس  31

2020
یونیو30

2019
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي

7,152,7897,273,1989,789,308أسھم مسعرة  
193,244,010193,245,299213,544,574أسھم غیر مسعرة  

────────────────────────
200,396,799200,518,497223,333,882

═════════════════════

نة  زی خأسھم6

یونیو30
2020

(مدققة) 
مارس  31

2020
یونیو30

2019
دینار كویتي كویتي دینار  دینار كویتي

77,656,41577,656,41565,807,853عدد أسھم الخزینة 
%5.99%7.06%7.06نسبة األسھم المصدرة

18,974,91718,974,91715,163,184الخزینة (دینار كویتي)أسھمتكلفة 
21,510,82715,065,34522,901,133وقیة ألسھم الخزینة (دینار كویتي)ة السالقیم

أسھمالخزینة كغیر قابل للتوزیع من االحتیاطي االختیاري على مدى فترة ملكیة أسھمشراء تم تصنیف المبلغ المقابل لتكلفة 
الخزینة.

مخصص الضرائب  7
المنتھیة في  الثالثة أشھر  

یو   نیو30
2020

دینار كویتي 
2019

دینار كویتي 

6,0375,222للتقدم العلميحصة مؤسسة الكویت 
58,911137,797ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

26,47017,816الزكاة 
────────────────

91,418160,835
══════════════

األساسیة والمخففة السھم ربحیة 8

ناقصا القائمةسھملعدد األرجحعلى المتوسط الملمساھمي الشركة االم الفترة ربحبقسمة األساسیة م حیة السھبتحتسب ر
، وذلك على النحو التالي: للفترةالخزینةأسھم

المنتھیة في  الثالثة أشھر  
یونیو   30

2020
دینار كویتي 

2019
دینار كویتي 

2,351,5374,775,477كة األمرربح الفترة الخاص بمساھمي الش
────────────────

سھمسھم 

1,099,192,5761,099,192,576المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
(63,562,190)(77,656,415)المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزینة

────────────────
1,021,536,1611,035,630,386ة  م األساسیھالمتوسط المرجح لعدد األسھم فیما یتعلق بربحیة الس

────────────────
فلس 4.61فلس 2.30ربحیة السھم االساسیة الخاصة بمساھمي الشركة االم  

══════════════
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(تتمة) ربحیة السھم األساسیة والمخففة 8

المخففة:  
األدوات المخففة في تأثیرمعدل مقابل الة االم اھمي الشركسالخاص بمالفترةة ربح یتم احتساب ربحیة السھم المخففة بقسم

العادیة القائمة خالل السنة زائدا سھمالعادیة المحتملة للشركة االم على المتوسط المرجح لعدد األسھمالربح نتیجة ممارسة األ
للموظفین. لدى الشركة االم  سھمألیتم إصدارھا لتحویل كافة خیارات اوف التي س العادیةسھم المتوسط المرجح لعدد األ

للموظفین، والتي لھا تأثیر مخفف على األرباح.مسھقائمة تم إصدارھا بموجب برنامج خیارات األأسھمخیارات 

المنتھیة في  الثالثة أشھر  
یونیو   30

20202019
دینار كویتي دینار كویتي

2,351,5374,775,477فترة الخاص بمساھمي الشركة األمربح ال
────────────────

سھمسھم 
عدد األسھم القائمة:  

1,021,536,1611,035,630,386المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
1,028,0601,753,421تأثیر خیارات األسھم عند االصدار  

────────────────
1,022,564,2211,037,383,807
────────────────

فلس 4.60فلس 2.30الشركة األمربحیة السھم المخففة الخاصة بمساھمي 
══════════════

ذات عالقة  أطراف معامالت مع وأرصدة9

اإلدارة، وموظفي المساھمین الرئیسیین، والشركات الزمیلة، وأعضاء مجلس مناألطراف ذات عالقة بشكل رئیسي یتكون
یتم تأثیر جوھري أو سیطرة مشتركة علیھا.تمارس علیھا تي تسیطر علیھا ھذه األطراف أو التي لاإلدارة العلیا، والشركات ا

یع، تم استبعاد المعامالت بین شركات  اعتماد سیاسات وشروط التسعیر لھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. عند التجم
االفصاح عنھا في ھذا االیضاح. المجموعة ولم یتم 

المجمعة ھي كما یلي: البیانات المالیةمع األطراف ذات عالقة والمدرجة في تإن المعامال

أخرى  
یونیو30

2020

(مدققة) 
مارس 31

2020
یونیو30

2019
دینار كویتي دینار كویتي كویتيدینار دینار كویتي 

المجمع: بیان المركز المالي  
540,004540,004540,004554,367مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة 
6,558,9826,558,9826,651,2549,472,126من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

أخرى  
یونیو30

2020

(مدققة) 
مارس 31

2020
یونیو30

2019
ویتي كدینار  دینار كویتي دینار كویتيدینار كویتي 

بیان الدخل المجمع:
7,4707,470196,624106,517فوائد وإیرادات أخرى  

215,955215,955377,516377,516إیرادات توزیعات أرباح  
8,5498,549177,94734,075اتعاب إدارة محافظ  

على سبیل األمانة. لموجودات المالیة للمجموعة من قبل طرف ذي عالقةیتم إدارة بعض ا
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(تتمة) أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة9

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

أشھر المنتھیة في  الثالثة
یونیو30

20202019
یتي ودینار كدینار كویتي

741,593678,905رواتب ومزایا أخرى قصیرة األجل 
179,271131,588مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

────────────────
920,864810,493

══════════════

عملیات أجنبیة  صافي االستثمار فيالتحوط ل10

دوالر أمریكي  2020:224,900,000مارس 31دوالر أمریكي (183,400,000غلبمبجلتم تحدید القروض محددة األ
لصافي االستثمار في شركة تابعة للمجموعة وھي الشركة  كتحوطدوالر أمریكي) 2019:205,000,000یونیو30و

جموعة لمخاطر مانكشاف الللتحوط ضد. یستخدم ھذا القرض "سادافكو")(السعودیة لمنتجات االلبان واألغذیة ش.م.س.
ستثمار. ویتم تحویل األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة تحویل ھذا القرض إلى بیان الدخل لھذا االالدوالر األمریكيعملة 

لم یلحظ أي  . تابعةالشركة الفي تحویل صافي االستثمار من الشامل المرحلي المكثف المجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر 
.  2020یونیو30خالل الفترة المنتھیة فييانعدام فعالیة جوھر

والتزامات  محتملة  مطلوبات 11

:2020مارس 31دینار كویتي (32,139,033بمبلغمحتمل، كان لدى المجموعة التزام 2020یونیو 30كما في 
والتسھیالت  دینار كویتي) فیما یتعلق ببعض الكفاالت2019:18,205,314یونیو30دینار كویتي و23,221,400

، كان لدى المجموعة  2020یونیو 30والتي ال تتوقع اإلدارة أن ینشأ عنھا أي التزامات مادیة. وفي المتاحةاالئتمانیة 
30دینار كویتي و526,632: 2020مارس 31دینار كویتي (9,788,958التزامات قائمة إلنفاق رأسمالي مستقبلي بمبلغ

یتي).  ودینار ك2019:7,921,409یونیو

اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة  12

في اجتماع الجمعیة العمومیة  2020مارس 31تم اعتماد البیانات المالیة المجمعة المدققة للمجموعة للسنة المنتھیة في 
31(للسھم سفل16موافقة على إصدار توزیعات أرباح نقدیة بقیمة ؛ كما تم ال2020یولیو8السنویة للمساھمین المنعقد في 

دینار كویتي)2019:16,535,475مارس 31كویتي (دینار 16,345,898مبلغبإجماليفلس للسھم) 16: 2019مارس 
.  وتم دفعھا الحقاً 
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معلومات القطاعات  13

داخلیة المقدمة  لقطاعات تشغیل رئیسیة استنادًا إلى التقاریر اأربعةألغراض 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 معامتوزیع الموارد وتقییم أداء قطاعات التشغیل، لیكون مجلس إدارة الشركة األم. لیس لدى المجموعة
بین ھذه القطاعات. 

:األنشطة والخدمات الرئیسیة التي تندرج تحت ھذه القطاعاتفیما یلي
بقطاع المواد البتروكیماویةجلتتمثل االستثمارات بصورة رئیسیة في االستثمارات طویلة األ:استثمارات

:التصنیع
عات تصنیع وتورید المواد الكیماویة لأللیاف الزجاجیةیتمثل ھذا القطاع بصورة رئیسیة في قطا 

ومواد الطالء والصناعات البتروكیماویة واالستخدامات العامة 

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

:الخدمات 

السمنت  االنفط والتي تتضمن تركیبات لخدمات حقورة رئیسیة في یتمثل ھذا القطاع بصو
والخدمات غیر النفطیة التي تتضمن ،والمحفزات لمختلف التطبیقات وبیئات العمل للحفارات

. خدمات تتعلق باألمن والسالمة والخدمات البیئیة والھندسیة، وخدمات االستشارات

العملیات المتعلقة بنقل الركاب عن الكویت وخصوصًا تنفیذ كافة عملیات النقل البري خارج دولة 
ق أي من وسائل النقل البري. شراء وبیع وتأجیر واستئجار واستیراد كافة أنواع الشاحنات یطر

والمركبات والمعدات والمكائن والمعدات الخفیفة والثقیلة وأي من وسائل المناولة الضروریة 
یت وخدمات التخلیص والشحن وخارج دولة الكوباإلضافة إلى النقل البري والبحري داخل 

.لبضاعة المستوردة والمصدرة وكذلك تعبئة كافة أنواع البضائعلوالمناولة 

تقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغیل بصورة منفصلة ألغراض اتخاذ القرار بشأن توزیع الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم  
االستثمار لدى القطاع. علىئدعا الأداء القطاعات استنادًا إلى 

ت الموزعة امعلومات حول اإلیراد
یعرض الجدول التالي توزیع إیرادات المجموعة من تقدیم الخدمات وبیع البضاعة: 

20202019
دینار كویتي دینار كویتي

تقدیم الخدمات 
-544,929النقل  

-2,135,391المناولة 
-2,680,114تأجیر معدات 

-232,225التخزین  
4,310,7505,390,776خدمات الضخ 

2,040,6562,213,384الصحة والسالمة والبیئة وتوفیر العمالة 
────────────────

11,944,0657,604,160إجمالي اإلیرادات الناتجة من تقدیم الخدمات 
────────────────

بیع البضاعة  
46,550,10139,383,067تجات األلبان والمواد الغذائیة من

4,266,2013,768,238أخرى  
────────────────

50,816,30243,151,305إجمالي اإلیرادات الناتجة من بیع البضاعة  
────────────────

62,760,36750,765,465مجموع اإلیرادات 
══════════════
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(تتمة) معلومات القطاعات  13

عة  زمعلومات حول اإلیرادات المو
20202019

دینار كویتي دینار كویتي
توقیت االعتراف باإلیرادات 

54,015,40743,360,469البضاعة والخدمات المحولة في نقطة زمنیة معینة 
8,744,9607,394,996البضاعة والخدمات المحولة بمرور الوقت 

────────────────
62,760,36750,755,465إجمالي إیرادات المبیعات والخدمات 

══════════════

20202019
دینار كویتيدینار كویتي

المعلومات الجغرافیة 
16,210,26611,372,398دولة الكویت 

40,492,59132,981,225المملكة العربیة السعودیة 
6,057,5106,401,842أخرى  

────────────────
62,760,36750,755,465مبیعات والخدمات لإجمالي اإلیرادات من ا

══════════════
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(تتمة) معلومات القطاعات  13

یتعلق بالقطاعات التشغیلیة للمجموعة: یعرض الجدول التالي معلومات فیمــا 
2020یونیو 30أشھر المنتھیة في الثالثة 

المجموعخدمات صناعات غذائیة تصنیع استثمارات 
دینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيدینار كویتيكویتيردینا

5,025,47746,614,14712,125,90563,676,348(89,181)إیرادات القطاع  
═══════════════════════════════════

(56,814,711)(9,492,395)(40,813,077)(4,085,038)(2,424,201)مصروفات القطاع  
(128,918)----وفات غیر موزعة  ر مص

────────────────────────────────────────
(56,943,629)(9,492,395)(40,813,077)(4,085,038)(2,424,201)إجمالي المصروفات  

═══════════════════════════════════
940,4395,801,0702,633,5106,732,719(2,513,382)ربح القطاع للفترة  (خسارة)  

═════════════════════════════════════════════
303,390,90751,952,399311,511,852116,154,341783,009,499* موجودات القطاع 

═════════════════════════════════════════════
90,877,23610,387,50059,777,55815,132,318176,174,612مطلوبات القطاع 

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

(مدققة) 2020مارس  31
المجموع خدمات صناعات غذائیة تصنیع استثمارات 

دینار كویتي دینار كویتي ر كویتي دینادینار كویتي دینار كویتي 

311,189,93851,400,204304,343,628112,489,853779,423,623موجودات القطاع 
═══════════════════════════════════════════

102,658,3309,947,76957,525,91713,295,474183,427,490مطلوبات القطاع 
═══════════════════════════════════════════
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) ة(تتممعلومات القطاعات  13
2019یونیو 30أشھر المنتھیة في الثالثة 

المجموع خدمات صناعات غذائیة تصنیع استثمارات 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

3,199,6724,514,06539,693,6427,728,25855,135,637إیرادات القطاع
═════════════════════════════════════════════

(46,507,641)(5,360,720)(34,993,796)(3,297,317)(2,855,808)مصروفات القطاع
(198,335)----مصروفات غیر موزعة 

────────────────────────────────────────
(46,705,976)(5,360,720)(34,993,796)(3,297,317)(2,855,808)إجمالي المصروفات 

═════════════════════════════════════════════
343,8641,216,7484,699,8462,367,5388,429,661ربح القطاع للفترة 

═════════════════════════════════════════════
354,202,03147,813,937290,225,263106,836,152799,077,383موجودات القطاع 

═════════════════════════════════════════════
133,328,9497,909,52351,601,01418,078,024210,917,510مطلوبات القطاع

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

یونیو  30ودینار كویتي، 11,821,749: 2020مارس 31دینار كویتي (4,782,929توزیعات أرباح بمبلغ 2020یونیو 30تتضمن موجودات القطاع المتعلقة بقطاع االستثمارات كما في *
دلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. ة العا مستحقة من بعض االستثمارات المصنفة كموجودات مالیة مدرجة بالقیم: ال شيء دینار كویتي) 2019
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دوات المالیة    ألالقیمة العادلة ل14

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.  

، فإن أشھر)ثالثة(أقل من جلبالنسبة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة السائلة او ذات فترات االستحقاق قصیرة األ
دلة لألدوات المالیة األخرى ال تختلف بصورة مادیة عن قیمھاا تعادل قیمتھا العادلة تقریًبا. إن القیمة العدفتریةالقیمتھا 

. دفتریةال

أو تسویة التزام في معامالت منظمة بین المشاركین في السوق في أصلتعرف القیمة العادلة على أنھا السعر المستلم من بیع 
التدفقات النقدیة المخصومة وغیرھا من  قیاس. یتم الحصول على القیمة العادلة من اسعار السوق المعلنة ونماذجریخ التا 

النماذج األخرى حسبما ھو مالئم.  

الجدول الھرمي للقیمة العادلة 
سلوب التقییم:المالیة حسب أالقیمة العادلة لألدوات واإلفصاح عن تستخدم المجموعة الجدول الھرمي التالي لتحدید 

للموجودات والمطلوبات المماثلة؛ط : األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في سوق نش1المستوى 
: األسالیب األخرى التي تكون كافة مدخالتھا ذات التأثیر الجوھري على القیمة العادلة المسجلة معروضة  2المستوى 

بصورة مباشرة او غیر مباشرة؛ 
ادلة المسجلة إلى البیانات ر الجوھري على القیمة العیى التي ال تستند أي من مدخالتھا ذات التأثألسالیب األخر: ا3المستوى 

المعروضة في السوق.  

3المستوى 1المستوى 2020یونیو 30
إجمالي  

القیمة العادلة  
دینار كویتي دینار كویتي نار كویتي دی

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة موجودات مالیة
: االخرى

7,152,789-7,152,789أسھم مسعرة  
193,244,010193,244,010-ھم غیر مسعرةأس

────────────────────────
7,152,788193,244,010200,396,799

═══════════════════════════
موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر: 

10,400-10,400م مسعرة  ھأس 
953,273953,273-صنادیق ومحافظ مدارة  

────────────────────────
10,400953,273963,673

═══════════════════════════

3المستوى  1المستوى  (مدققة)  2020مارس 31
إجمالي  

القیمة العادلة 
ر كویتي ا دین دینار كویتي دینار كویتي 

الشاملة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیراداتموجودات مالیة 
: األخرى

7,273,198-7,273,198أسھم مسعرة  
193,245,299193,245,299-غیر مسعرةأسھم 

────────────────────────
7,273,198193,245,299200,518,497

═══════════════════════════

ح او الخسائر:  موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل االربا 
27,659-27,659أسھم مسعرة 

1,055,6581,055,658-صنادیق ومحافظ مدارة 
────────────────────────

27,6591,055,6581,083,317
═══════════════════════════
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(تتمة)القیمة العادلة لألدوات المالیة  14

(تتمة) لةالجدول الھرمي للقیمة العاد

3المستوى  1المستوى  2019یونیو 30
إجمالي  

القیمة العادلة 
دینار كویتي دینار كویتي دینار كویتي 

مدرجة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة موجودات مالیة 
: األخرى
9,789,308-9,789,308عرة  مسأسھم

213,544,574213,544,574-أسھم غیر مسعرة
────────────────────────

9,789,308213,544,574223,333,882
═══════════════════════════

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر:  
2,365,118-2,365,118ةأسھم مسعر

2,199,0922,199,092-صنادیق ومحافظ مدارة  
3,282,322-3,282,322أوراق دین مالیة 

────────────────────────
5,647,4402,199,0927,846,532

═══════════════════════════

، لم یكن ھناك أي تحویالت بین مستویات الجدول الھرمي للقیمة 2020وییون30تھیة فيالمنأشھر الثالثةخالل فترة 
. العادلة

جوھریة خالل الفترة.لیست 3الحركة في القیمة العادلة للموجودات المالیة ضمن المستوى إن

عمال األدمج 15

% في 60بنسبة حصة ملكیةازةییخ الحیازة) بح (تار2019یونیو 17بتاریخ قامت المجموعة اتفاقیة بیع وشراء، بموجب 
. قامت المجموعة بشراء عدد  الكویت دولة وھي شركة تم تأسیسھا في - شركة جاسم للنقلیات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)

تم إبرام . )كویتي للسھم دینار0.467دینار كویتي (42,031,300بمبلغ سھم غیر مسعر لقاء مقابل إجمالي 90,000,000
بعد  2020یولیو 9كما تم سداد مقابل الشراء إلى البائعین بتاریخ 2020یونیو 30قبل سھملشراء وتحویل األاتفاقیة البیع وا

بعض المتطلبات اإلداریة.  استیفاء 

لمحددة في العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات اةعلى القیماً بناءوالمناولةشركة جاسم للنقلیات تمت المحاسبة عن حیازة 
العادلة للموجودات والمطلوبات . وخالل الفترة، انتھت اإلدارة من عملیة توزیع سعر الشراء وتحدید القیمة الحیازةختاری

والمطلوبات والحصة النسبیة  للموجودات نھائیة الالعادلة القیمة المتعلقة بمعلومات ملخص الفیما یلي التي تم حیازتھا. 
:كما في تاریخ الحیازةموجودات المحددة للشركة المشتراةلصافي اللمبالغ المسجلةللحصص غیر المسیطرة في ا
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دمج األعمال (تتمة) 15
دینار كویتيالموجودات 

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

6,878,454مدینون تجاریون وذمم مدینة أخرى 
140,000ألخرى من خالل اإلیرادات الشاملة ا ة مالیة مدرجة بالقیمة العادل موجودات 

38,554,000ممتلكات ومنشآت ومعدات 
12,802,514* موجودات غیر ملموسة 

────────
61,127,968

────────
المطلوبات 

1,577,000مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
4,229,000أخرى دائنة دائنون تجاریون وذمم 

────────
5,806,000

────────
55,321,968المقاسة بالقیمة العادلة  صافي الموجودات المحددةإجمالي 
(22,129,060)غیر المسیطرة ة الحص

────────
33,192,908القیمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة 

═════════
42,031,300نقداً المدفوع  الشراء مقابل 

────────
8,838,392من الحیازة  ة الناتج الشھرة 

═════════
2,266,000النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة المشتراة 

(42,031,300)المقابل المدفوع نقداً 
────────

(39,765,300)صافي التدفقات النقدیة الصادرة الناتجة من الحیازة 
═════════

إلى التقییم 2020مارس 31للمجموعة للسنة المنتھیة في انات المالیة المجمعة یفي الباستند صافي الموجودات المسجلة * 
المؤقت لقیمتھا العادلة في حین أنھت المجموعة توزیع سعر الشراء خالل الفترة، وحددت الموجودات غیر الملموسة ذات  

لموسة المتعلقة  دلة للموجودات غیر الما دینار كویتي، من بینھا القیمة الع12,802,514عمار االنتاجیة المحددة بمبلغاأل
دینار كویتي.  5,121,006بالحصة غیر المسیطرة بمبلغ 

حصة ملكیة  قامت شركة إنشاء القابضة ش.م.ك. (وھي شركة تابعة للشركة األم) بحیازةإضافة إلى ذلك، وخالل الفترة، 
الكویت ومتخصصة في دولة مقرھا في یقع ة ك وھي شر("شركة تابعة") للصلبوخ ذ.م.م. شركة بوبیان % في 100بنسبة 

استیراد وبیع الصلبوخ المستخدم في اإلنشاءات.

ویتي دینار ك500,000دینار كویتي لقاء مقابل إجمالي بمبلغ 513,461موجودات بمبلغ صافي قامت المجموعة بحیازة 
ى. رات األخ دینار كویتي ضمن اإلیراد13,461وسجلت ربح شراء بسعر مجزي بمبلغ 

فیما یلي تفاصیل التأثیر على التدفقات النقدیة المجمعة: 
دینار كویتي 

525,545النقد والنقد المعادل في الشركة التابعة التي تم حیازتھا 
(500,000)المقابل المدفوع نقدُا 

─────────
25,525صافي التدفقات النقدیة الواردة من الحیازة 

═════════
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19-تفشي فیروس كوفید16

.  والعدوىفي ظل تسجیل عدد ملحوظ من حاالت اإلصابة2020تطورًا سریعًا في عام 19- كوفیدلقد شھد تفشي فیروس 
عمال األتأثیر على النشاط االقتصادي وت الحتواء الفیروسمن قبل العدید من الحكوما التي تم اتخاذھا إلجراءاتوكان ل

ج عنھ من إجراءات وما نت19- تفشي فیروس كوفیدالناتجة عن اإلضافة إلى التأثیرات المعروفة بالفعل بموعة. المج الخاصة ب
لتأثیر طویل األجل مدى احكومیة، أدى عدم الیقین حول االقتصاد الكلي إلى اضطراب النشاط االقتصادي ولیس من المعلوم 

على أعمال المجموعة.

ثیرھا السلبي المستمر على النشاط االقتصادي واإلنفاق الحكومي على أنشطة الحفر أ وت19- حسب مدة استمرار أزمة كوفید
. 2020على أنشطة المجموعة خالل المدة المتبقیة من عام الدقیق بتأثیرھا التنبؤ في ھذه المرحلةواستخراج النفط، ال یمكن

لى التقدیرات واألحكام الجوھریة التي قامت إضافة یبین ھذا اإلیضاح تأثیر تفشي الفیروس على عملیات المجموعة باإل
.  2020یونیو 30ات والمطلوبات كما في اإلدارة بتطبیقھا عند تقییم الموجود

إدارة المخاطر 16.1
إدارة المخاطر استنادًا إلى المستجدات الحالیة المتعلقة بفیروس تعمل اإلدارة على مراقبة وإعادة تقییم أھداف وسیاسات 

، لم یكن ھناك تغییرات جوھریة في أھداف وسیاسات إدارة المخاطر 2020یونیو 30النسبة للفترة المنتھیة في ب. و19- كوفید
.  2020مارس 31المدققة كما في مقارنًة بالبیانات المالیة المجمعة

ان االئتممخاطر 16.1.1
% من  21ھذا الفیروس حیث إن نسبة يجة تفشانتھت المجموعة إلى أنھا ال تتعرض لمخاطر االئتمان بشكل ملحوظ نتی

وعلى الرغم من أن األرصدة لدى البنوك والنقد تخضع لمتطلبات  موجوداتھا المالیة تتمثل في أرصدة لدى البنوك ونقد. 
لم ، توصلت اإلدارة إلى أن خسائر انخفاض القیمة المحددة 9یر المالیة قارانخفاض القیمة الواردة ضمن المعیار الدولي للت

جوھریة حیث إن ھذه األرصدة محتفظ بھا في الغالب لدى أطراف مقابلة ذات تصنیفھا ائتمانیة مناسبة محددة من قبل تكن
وكاالت التصنیف االئتماني العالمیة. 

السیولة مخاطر 16.1.2
مع  التكالیف رى توفیمن الخطوات لحمایة التدفقات النقدیة من خالل إجراءات تعویضیة تعمل علاتخذت اإلدارة العدید 

ي فقط. إضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة االحتفاظ بمركز مالي وسیولة قویة.  رإعطاء األولویة لإلنفاق الرأسمالي الضرو
دینار  114,052,732ة مطلوباتھا المتداولة بمبلغ المتداولة لدى المجموع، تجاوزت الموجودات 2020یونیو 30وكما في 
ل ثتمفي حین )دینار كویتي67,547,818: 2019یونیو 30دینار كویتي و2020:112,371,497مارس 31كویتي (

ة. وتھدف  % من إجمالي الموجودات المتداول51دینار كویتي نسبة 95,651,339األرصدة لدى البنوك والنقد بمبلغ 
یق عند مبلغ یتجاوز التدفقات وة التسالحفاظ على مستوى من النقد والنقد المعادل واالستثمارات األخرى عالیالمجموعة إلى

النقدیة الصادرة المتوقعة من المطلوبات المالیة.  

استخدام التقدیرات واالفتراضات 16.2
د المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة.  استندت المجموعة في افتراضاتھا وتقدیراتھا إلى المؤشرات المتاحة عند إعدا

إلى حالة من عدم الیقین حول التوقعات باإلیرادات وتوفر الموارد ومدى إتاحة القوى  19- كوفیدلقد أدى تفشي فیروس و
العمالت أدى أیضًا إلى تقلبات في أسعار النفط وأسعار الفائدة وأسعاركما غیر ذلك العاملة والتصنیفات االئتمانیة إلى

تغییر نتیجة للتغیرات في السوق التي تقع على المدى  لإلى ااألجنبیة. وقد تخضع التقدیرات القائمة على مثل ھذه القیاسات
القریب أو الظروف التي قد تنشأ خارج نطاق سیطرة المجموعة.

ات في تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة فیما یلي معلومات حول االفتراضات الرئیسیة وعدم التأكد من التقدیر
تؤدي إلى تعدیل جوھري في القیم الدفتریة للموجودات خالل فترة نالمجمعة والتي تنطوي على مخاطر جوھریة بأ 

الیة: التالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة 

("الموجودات غیر المالیة")موسة والمخزون والشھرة والموجودات غیر الملالممتلكات والمنشآت والمعدات )أ
ة المجمعة، وضعت المجموعة في اعتبارھا التأثیر المحتمل للتقلب فكما في تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المكث
وجودات غیر المالیة لدى المجموعة وتم وضع المدخالت غیر للماالقتصادي الحالي عند تحدید المبالغ المسجلة 

سعیر ھذه توالتي قد یقوم المشاركون في السوق بمراعاتھا عند واسطة المعلومات المتاحة حول االفتراضات الملحوظة ب
قد تأثرت ومع  الموجوداتالموجودات في تاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة. وتقر المجموعة بأن ھذه 

ات السوق كما سوف تستخدم االفتراضات ذات الصلة ، ستواصل المجموعة مراقبة توقعبشكل أكبراستیضاح الوضع
عند توفرھا.في تسجیل القیم لھذه الموجودات غیر المالیة
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(تتمة) 19-تفشي فیروس كوفید16

ة) استخدام التقدیرات واالفتراضات (تتم 16.2

المدینون التجاریون وموجودات العقود ) ب
ة مرحلیة مكثفة مجمعة بواسطة مصفوفة مخصصات ومات مالییتم إجراء تحلیل النخفاض القیمة في تاریخ كل معل

یستند إلى الخبرة السابقة بخسائر االئتمان مع تعدیلھا بما یعكس العوامل المستقبلیة  و ھتوقعة ولقیاس خسائر االئتمان الم
ة خالل ل المجموعالمطبق من قبنظام تجزئة العمالء ربما لم یعد المرتبطة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. ومع ذلك، 

على األنواع 19- تي أثر بھا تفشي فیروس كوفیدلامختلفة عكس الطرق الیحتاج لتعدیلھ لكي یوقد اً الفترات السابقة مالئم
مثل تمدید فترات السداد لألرصدة التجاریة المدینة أو اتباع اإلرشادات المحددة التي تم إصدارھا المختلفة من العمالء (

من قبل الحكومة). 

یانات الموثوق بھا بلید من المجموعة تقییم االنكشافات الجوھریة للمخاطر بصورة فردیة مع توفر المزستواصل ا
وبالتالي ستحدد مدى ضرورة إجراء أي تعدیل على خسائر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالیة المرحلیة 

المكثفة المجمعة الالحقة.  

لیةدوات الما قیاس القیمة العادلة لأل)ج
لالستثمارات في حدید المبالغ المسجلة تعنداليلتقلب األسواق الح ةالمحتملاتوضعت المجموعة في اعتبارھا التأثیر

للمجموعة وھذا یمثل أفضل تقییم من جانب اإلدارة استنادًا إلى المعلومات المتاحة الملحوظة كما في  مدرجةأسھم غیر 
قبة ، تعمل المجموعة على المرا19- ثفة المجمعة. وفي ضوء تأثیر فیروس كوفیدتاریخ المعلومات المالیة المرحلیة المك

ألسعار التي قد یتم تحقیقھا في المعامالت بین المشاركین في ب لما إذا كانت القیم العادلة لألدوات المالیة تمثل اثكعن 
لمجموعة المتعلقة بقیاسات القیمة  السوق في ظل السیناریو الحالي. تم اإلفصاح عن مزید من المعلومات حول سیاسة ا

.  2020مارس 31مالیة المجمعة السنویة كما في وللسنة المنتھیة في لابیانات حول ال24و3العادلة ضمن اإلیضاحین 



  


