
 
 

 

 

 
 

 

 

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

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة    

 )غير مدققة( 

 2021يونيو  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 
المرفق لشركة   المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  البترولية ش.م.ك.ع. )"الشركة لقد راجعنا بيان  الكيماويات  القرين لصناعة 

التغيرات في حقوق و  الشامل  الدخل والدخل  اتوبيان  2021يونيو    30تها التابعة )يشار إليهما معاً بـ "المجموعة"( كما في  ااألم"( وشرك

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 .34معيار المحاسبة الدولي لمن جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

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

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

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2021يونيو  30المنتهية في  أشهر الثالثةفترة   على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. ا
 

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

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

 على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. 2021

 
 

 

 

 

 

 
 

 وليد عبدهللا العصيمي
 فئة أ 68سجل مراقبي الحسابات رقم 

   إرنست ويونغ
 العيبان والعصيمي وشركاهم

 

 2021أغسطس  3
 

 الكويت 





 وشركاتها التابعة ك.ع. لكيماويات البترولية ش.م.ا اعةن لصنيقرال شركة
 

 

 

 المجمعة.لومات المالية المرحلية المكثفة ذه المعـزًءا من هـكل جتش 15إلى  1من  ةت المرفقن اإليضاحاإ
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(  

 2021نيو  يو 30ة في للفترة المنتهي

  
 في هية تالثالثة أشهر المن

   يونيو 30

  2021 2020  
  دينار كويتي   دينار كويتي  ات ح اإيض 

     

  11,944,065 11,783,757  خدمات  ت من تقديمإيرادا

  50,816,302 42,581,499  يع بضاعةت من ب إيرادا

  

────────── ──────────  

  62,760,367 54,365,256 13 رادات يإجمالي اإل
     

  (8,137,838) (9,019,968)  اتلخدمتكلفة اإليرادات من تقديم ا

  (34,670,127) (29,883,257)  تكلفة اإليرادات من بيع البضاعة

  

────────── ──────────  

  (42,807,965) (38,903,225)  إجمالي تكلفة اإليرادات

     

  19,952,402 15,462,031  مجمل الربح

     

  246,078 4,146  إيرادات توزيعات أرباح 

  321,437 712,665  ى رت أخراداإيفوائد و

محققة/غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة   ( أرباحخسائر)صافي 

  2,696 -  ائرمن خالل األرباح أو الخس

  345,770 915,427  اصة شركات زميلة وشركة مح نتائج حصة في

  (7,206,398) (6,516,041)   إداريةومصروفات عمومية 

  (6,059,263) (6,215,192)    وزيعع وتروفات بيصم

  (741,085) (446,089)  تكاليف تمويل  

  

────────── ──────────  

  6,861,637 3,916,947  دارة  أعضاء مجلس اإل ةومكافأ  الربح قبل مخصص الضرائب

  (91,418) (54,395) 7 مخصص الضرائب 

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

  

────────── ──────────  

  6,732,719 3,825,052  ربح الفترة  

  

═════════ ═════════  

     الخاص بـ: 

  2,351,537 1,556,440  األم مساهمي الشركة

  4,381,182 2,268,612  ص غير المسيطرةصحلا

  

────────── ──────────  

  3,825,052 6,732,719  

  

═════════ ═════════  

     

  فلس 2.30 فلس 1.52 8    لشركة األممي امساهب الخاصة -األساسية لسهم حية ابر

  

═════════ ═════════  

     

  فلس 2.30 فلس 1.52 8  الشركة األم يبمساهم  خاصةال  -ربحية السهم المخففة 

  

═════════ ═════════  



 وشركاتها التابعة ك.ع. لكيماويات البترولية ش.م.ا اعةن لصنيقرال شركة
 

 

 

 المجمعة.لومات المالية المرحلية المكثفة ذه المعـزًءا من هـكل جتش 15إلى  1من  ةت المرفقن اإليضاحاإ
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 جمع )غير مدقق(  المرحلي المكثف المشامل بيان الدخل ال

 2021يونيو   30للفترة المنتهية في 

 

 المنتهية في شهر الثالثة أ
   يونيو 30

 2021 2020  

  دينار كويتي   دينار كويتي  
    

  6,732,719 3,825,052 فترة  ربح ال

 

────────── ──────────  

    :  شاملة أخرى للفترة (خسائرإيرادات )

إلى بيان الدخل المرحلي  ا الحقا هفة تصنيلن يتم اعاد شاملة أخرى للفترة (خسائرإيرادات )
    المكثف المجمع: 

    

العادلة من خالل اإليرادات  ة ة بالقيمسهم مدرجلة الستثمارات في أقيمة العاديرات في التغال

  (120,409) (50,706) الشاملة األخرى 
    

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

    

  (719,648) (711,632)   عمليات اجنبيةتحويل  ة منناتجال لتحويلفروق ا

  150,336 227,560 من التحوط لصافي استثمار في عملية اجنبية  الربح  صافي

 

────────── ──────────  

  (689,721) (534,778) شاملة أخرى للفترة   خسائر

 

────────── ──────────  

  6,042,998 3,290,274 ة  اجمالي اإليرادات الشاملة للفتر

 

═════════ ═════════  

    بـ: اص الخ

  1,991,034 1,153,628 مساهمي الشركة األم

  4,051,964 2,136,646 الحصص غير المسيطرة

 

────────── ──────────  

 3,290,274 6,042,998  

 

═════════ ═════════  



 

 

 ة وشركاتها التابع ش.م.ك.ع.ين لصناعة الكيماويات البترولية كة القرشر
 

 

 فة المجمعة.ثكالم رحليةمالية زًءا من هـذه المعلومات المالتشكل جـ 15إلى  1ن اإليضاحات المرفقة من إ
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 لمجمع )غير مدقق(مكثف احلي اللتغيرات في حقوق الملكية المرن ابيا

 2021يونيو   30هية في للفترة المنت

 

 
    اهمي الشركة األم حقوق الملكية الخاصة بمس 

 
 رأس  
 احتياطي اختياري  ري احتياطي اجبا المال 

   أسهم
 خزينة

احتياطي 
المدفوعات  

  سهمباأل
 اتاحتياطي
 أخرى 

  تاالتغير 
في   تراكمةالم
 قيمة العادلة ال

ل احتياطي تحوي
 يةت أجنبعمال

 أرباح 
 ي اإلجمالي الفرع مرحلة

 الحصص  
 المسيطرة غير 

 مجموع  
 حقوق الملكية 

 ويتي دينار ك تي يونار كيد دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي نادي 
             

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

 

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

 3,825,052 2,268,612 1,556,440 1,556,440         فترة ال ربح
شاملة أخرى   رخسائ

 (534,778) (131,966) (402,812) - (323,066) (79,746)     -     -     -     -     -     - للفترة  
 

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

الخسائر( )إجمالي 
الشاملة   اإليرادات

 3,290,274 2,136,646 1,153,628 1,556,440 (323,066) (79,746)     -     -     -     -     -     -   للفترة 
المدفوعات  ي طا احتي

 5,000     - 5,000     -     -     -     - 5,000     -     -     -     -   باألسهم 
  خسارةصافي  تحويل

ي  ف اراتاستثم بيع
مة  لقياب جةدرم أسهم

خالل   العادلة من
اإليرادات الشاملة  

رباح إلى األ األخرى
 المرحلة 

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     116,531 

 
-     (116,531) 

 
- 

 
(610) 

 
(610) 

حصص   حيازة
شركات   في إضافية

 (27,843) (52,858) 25,015     -     -     - 25,015     -     -     -     -     -    تابعة
إلى   أرباح توزيعات

الحصص غير 
 (4,356,350) (4,356,350)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  المسيطرة

 

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

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

 

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



 

 

 وشركاتها التابعة . .ك.عشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م
 

 

 

 معة.مجللمكثفة اتشكل جـزًءا من هـذه المعلومات المالية المرحلية ا 15إلى  1مرفقة من لات ايضاحإلا نإ
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 في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( اتريالتغ انبي

 ()تتمة 2021يونيو   30في لمنتهية  للفترة ا
    ي الشركة األم الخاصة بمساهمحقوق الملكية   

 

 رأس  
 اري تياخاطي احتي احتياطي اجباري  المال 

   أسهم
 خزينة

احتياطي 
المدفوعات  

  سهمباأل
 اتاحتياطي
 اخرى 

  تتغيرالا
في   ةاكممتر ال

 القيمة العادلة 

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 أرباح 
 مالي الفرعي جاإل حلةرم

 الحصص  

 رة غير المسيط 

 مجموع  

 ملكية حقوق ال

 يتي وكار دين تي ير كونادي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي يد ويتي دينار ك كويتي دينار  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 

شاملة أخرى   خسائر

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

 

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

ر( )الخسائإجمالي 

اإليرادات الشاملة  

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

عات  المدفو احتياطي

 24,750     - 24,750     -     -     -     - 24,750     -     -     -     - سهم باأل

حيازة حصة إضافية  

     - 13,701 (13,701)     -     -     - (13,701)     -     -     -     -     - ابعة كة تي شرف

الحصص غير 

المسيطرة الناتجة  

 5,121,006 5,121,006     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - من دمج أعمال  

أرباح إلى  عات توزي

الحصص غير 

 (350,000) (350,000)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 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 

 

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



   

 تابعة ا الاتهوشرك.ع. ك.ولية ش.مشركة القرين لصناعة الكيماويات البتر
 

 

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة. هـذه المعلومات نجـزًءا متشكل  15إلى  1ضاحات المرفقة من إن اإلي
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  مرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(ت النقدية الدفقاالت بيان

 2021يونيو   30لمنتهية في ا رةفتلل

 

 
 المنتهية في   الثالثة أشهر
  يونيو 30

 

 2021 2020 
 

 دينار كويتي نار كويتييد إيضاحات
    ل لتشغيشطة انأ
 6,861,637 3,916,947  ربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ال
    :لـــــ ديالتعت 

 5,860,479 5,630,816  استهالك واطفاء  
 58,312 51,156  المسيطرة روفات تصفية لخيار البيع األجل للحصص غير صم
 2,550 -  لمستحق المحتمل ا  بلمقاللروفات تصفية صم

 (3,646) -  ات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائروجودبيع م ققة منمح أرباح
 950 -  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من ققةحم رخسائر غي 

 (345,770) (915,427)  زميلة  ات شركحصة في نتائج 
 (79,399) (276,951)  معدات نشآت وربح بيع ممتلكات وم
 (13,461) -  ربح من دمج أعمال 

 - (1,461)  د تأجير  ربح من انهاء عق
 - (7,109)  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية 

 152,564 -  الحركة  بطيء  مخزون مخصص
 - (312)  ومطلوبات التأجير  حق االستخدام جودات بمو إلغاء االعتراف نربح م

 264,453 108,366  ئتمان المتوقعة عن مدينين تجاريين االر ائ لخس المحمل
 561,697 555,079   نمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفي 

 24,750 5,000    سهماحتياطي المدفوعات باأل
 - 24,371    موجودات مالية انخفاض قيمة
 116,797 85,083  تأجير طلوبات تكلفة تمويل م
 624,288 361,006  تكاليف تمويل

 

 ─────── ─────── 
  9,536,564 14,086,201 

    لعامل:  ل الماس االتعديالت على رأ
 6,833,767 5,966,431  رى  وذمم مدينة أخ مدينون تجاريون

 12,877 20,971  ذي عالقة   طرف من مستحق
 (3,338,886) (4,770,952)  مخزون  

 3,555,086 3,139,102    دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
 

 ─────── ─────── 
 21,149,045 13,892,116  نقد الناتج من العمليات لا

 (357,756) (380,409)  مدفوعة  ن في ظوة للم دمهاية الخمكافأة ن 
 6,164,000 3,603,000  مستلمة من شركات زميلة حأربا تتوزيعا

 

 ─────── ─────── 
 26,955,289 17,114,707  طة التشغيل  نشمن أتجة دية الناصافي التدفقات النق

 

 ─────── ─────── 
      راالستثمأنشطة ا

اإليرادات الشاملة  يمة العادلة من خالل ة بالقة مدرجي ات مالودوجم متحصالت من بيع
 - 146,302  األخرى 

مة العادلة من خالل األرباح أو  ة مدرجة بالقي موجودات مالي  استرداد بيع/ الت منحصت م
 122,339 -  الخسائر 

 (4,540,786) (4,560,383)  ات ومنشآت ومعد شراء ممتلكات
 85,313 461,263  نشآت ومعدات مومن بيع ممتلكات  متحصالت

 25,545 -  ته ازتم حي  افي بعد النقد الذيصة، بالحيازة شركة تابع
 (88,000) 222,250  أشهر ثالثةتزيد عن أصلية  يرة األجل ذات استحقاقاتفي الحركة من ودائع قصاص

 

 ─────── ─────── 
 (4,395,589) (3,730,568)   ستثمارطة االفي انشتخدمة سية المفي التدفقات النقداص

 

 ─────── ─────── 
    ل  التموي أنشطة 

 (31,300) (428,613)  توزيعات أرباح مدفوعة  
 1,460,743 -  ت من قروض  صالمتح

 (12,790,300) (8,562,240)  سداد قروض  
 (741,085) (439,884)  ويل  سداد تكاليف تم

 (350,000) (143,655)  تابعة   رة في شركاتغير المسيط حصصى ال دفوعة الأرباح معات توزي 
 (525,434) (569,832)  تأجير  عات عقودفومد

 

 ─────── ─────── 
 (12,977,376) (10,144,224)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة التمويل  

 

 ─────── ─────── 
 (253,478) 175,716  اجنبية عمالت تحويل ير تأث 

 9,328,846 3,415,631  في األرصدة لدى البنوك والنقد   زيادةالصافي 
 69,052,193 76,119,141 4 أبريل  1في لنقد لبنوك وااة لدى األرصد

 

 ─────── ─────── 
 78,381,039 79,534,772 4   يونيو  30في  والنقداألرصدة لدى البنوك  

 

 ═══════ ═══════ 
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 مةت عامعلوما 1
 

عامة تأسست بموجب    كويتية  ةمة مساهشركة األم"( هي شرك.ك.ع. )"الش.م  الكيماويات البترولية إن شركة القرين لصناعة

رقم   األميري  إصدار  2004نوفمبر    10في    332/2004المرسوم  تم  العا  ماألركة  الش  أسهم.  بموجب  لالكتتاب    رار القم 

 لمالية. ألوراق اة في سوق الكويت لالشركة األم مدرج أسهمإن  .2004نوفمبر  28بتاريخ  347/2004رقم  الوزاري
 

 : مكة األما يلي أنشطة الشريف
 

 أنواع المواد الكيماوية والبتروكيماوية وأي مواد أخرى مشتقة عنها.  كافة تصنيع 

 ذلك  يشملك، وعلقة بذلنشاطات المتكة في جميع الشار والم  دوالميع وتصدير وتخزين هذه اتوزوريد وبيع وشراء وت    

 الالزمة. ير الخدماتإنشاء وتأج    

 مقفلة(  ( والشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك. ))مقفلة  ك.م.اويات ش.موكي بترلل  من شركة إيكويت  في كل اهمة  المس   

 ش.م.ك. )مقفلة(.  يناتوليفلأل تيةك. )مقفلة( والشركة الكوي.م.يرين شوالشركة الكويتية للستا    

 ها. أسهمرة في مويل واإلدارة والمتاجالت نشطةلك أكات الصناعية وكذري الشالمساهمة ف 

 الدولة أو القطاع الخاص.رحها روعات تطاعية ومشنفية وصتطوير مناطق حر 

 صناعة والجهات لعامة لل ة اموافقات الالزمة من الهيئال  ول علىإقامة مشروعات صناعية أو المساهمة فيها بعد الحص 

 المعنية.     
 

أن    األم  ركةجوز للشيو كالة،ية أو بالوأصلبصفة  في الخارج  ها في دولة الكويت وبق ذكرل السامباشرة األعمام  األ  ركةلشول

اضها أغرو التي تعاونها في تحقيق  ا أأعمالهتكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهه ب

  كات أو تلحقها بها. ره الشري هذالكويت أو في الخارج ولها أن تشتفي 
 

كيبكو، شارع خالد بن الوليد، الشرق،  ، برج  24  و: طابق ه رئيسي  م ومقر أعمالها الللشركة األ  إن عنوان المكتب المسجل

  لكويت.الصفاة، دولة ا 13153، الصفاة، 29299ص.ب. 
 

المعلو بإصدار  التصريح  للشرك  المالية  ماتتم  المجمعة  المكثفة  االالمرحلية  وشرة  )يشار  كم  التابعة  معاً اتها  اليها 

 .2021 أغسطس 3وفقاً لقرار مجلس اإلدارة في  2021يونيو  30 المنتهية في أشهر الثالثةلفترة وعة"( بـ"المجم
 

 أساس اإلعداد  2
 

ا المعلومات  إعداد  للمجا  لماليةتم  المجمعة  المكثفة  لمعوف  عةمولمرحلية  رقم  قاً  الدولي  المحاسبة  المالي    قريرلت"ا  34يار 
 . المرحلي"

 

الم المر  علوماتإن  المكث المالية  المجمعة ال تتضمنحلية  المجمعة    المعلومات كافة    فة  المالية  للبيانات  الالزمة  واإلفصاحات 

ة علمجمووية لبالبيانات المالية المجمعة السن رنةقتم المالية، ويجب االطالع عليها يرللتقارالكاملة المعدة وفقاً للمعايير الدولية 

المنتهية في المتيالتعدال  م انه تم ادراج كافةالشركة اال. ترى إدارة  2021رس  ما  31  للسنة  المتكررة  علقة بت  االستحقاقات 

يونيو    30ي  هية فت نمال  أشهر  الثالثةالتشغيل لفترة  ج  ن نتائالمعتادة التي تعتبر ضرورية للعرض العادل. فضال عن ذلك، فإ 

ومات  تم عرض المعل.  2021سمار  31في    لية التي تنتهية الماا للسنائج التي يمكن توقعهتن النورة عال تعبر بالضر  2021

 م.  مكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل أيضاً العملة الرئيسية للشركة االاللمرحلية  لمالية اا
 

المستخدمةلسياا  نإ المحاسبية  المرحلإعداي  ف  سات  المالية  المعلومات  هذه  الد  لتلك  مكثفةية  مماثلة  فالمست  المجمعة  ي  خدمة 

تطبيق المعايير الجديدة التي ، باستثناء  2021مارس    31تهية في  لمنللسنة ا  مجموعةالمجمعة السنوية لل  ات الماليةإعداد البيان

 اصدارهتم إ  ىيير أو تفسيرات أو تعديالت أخرمعا  يأل  جموعة بالتطبيق المبكر قم المم ت. ل2021  بريلأ  1  كما في  تسري

 بعد. ولكنها لم تسر 
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  يةالمحاسبات ياست في السالتغيرا 2.1
 

  تعديالت المطبقة من قبل المجموعةوال تفسيرات ل دة واالجديير عايالم
 

 الاألعم تعريف :3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
المح معايير  مجلس  أكتوب  بةاسأصدر  في  المعياتعديالت    2018ر  الدولية  ضمن  الوارد  األعمال  تعريف  اعلى  لي  لدور 

ألنشطة أو الموجودات التي تم ا كانت أية مجموعة من ايد ما إذة في تحد المنشأدف مساعدة به لعماألاج دم 3ة يلللتقارير الما
ها تستبعد التقييم لما  نمتطلبات المرتبطة باألعمال كما أالن  عديالت توضح الحد األدنى مه الت. وهذحيازتها تمثل أعماالً أم ال

ً التعديال  وتشتملاصر ناقصة  عنل أي  داستبة على اين في السوق القدراركلمشإذا كان لدى ا  على إرشادات لمساعدة   ت أيضا
التعريفات الموضوعة   اقنط كما أنها تعمل على تضييق    وهريةالً جالمنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المشتراة تمثل أعما

وال التعديالملألعمال  تتضمن  ذلك،  إلى  إضافة  لمداخت ت  خرجات.  اختياريا  تركز  بارا  العيمالقى  صاادة  كما  هذلة.  ه حبت 
 ة توضيحية جديدة.الت أمثلالتعدي

 

األ  ألنظراً  أو  المعامالت  بأثر مستقبلي على  التعديالت تسري  تاري  األخرىحداث  ن  بعد  أو  في  تقع  لم أوخ  التي  ل تطبيق، 
 . التعديالت في تاريخ االنتقال للتطبيقتتأثر المجموعة بهذه 

 

 المعلومات الجوهريةعريف : ت8ولي بة الدالمحاس يارومع 1ي ولالدمحاسبة تعديالت على معيار ال
الدولية في أكتوبر  جلس معأصدر م الدولي  ر المحى معياتعديالت عل  2018ايير المحاسبة  ، لماليةا  اتعرض البيان  1اسبة 

الدولي   المحاسبة  ال  8ومعيار  المحاسبية والتغيرات في  المحاسبية واألخيراتقدالسياسات  لح مصطيف  تعر   قفيت  لكي  طاءت 
فيالجوهري  علومات"الم المعايير    ة"  "المعلومات  جوانببعض    وتتضحجميع  أن  إلى  الجديد  التعريف  ويشير  " التعريف. 
إذا كان حذفها أو عدم  ر جوهرتعتب المتوقع بصورة معتهصحية  أو إخفائها من  با  المتخذة  القرارات    ناءً قولة أن يؤثر على 

اع البيانات  تلك  القبمن  لمالية  لى  الرئخدممستل  إيسيين  ين  في  الها  البياناطار  هذه  العام من  المالية وهو عرض لغرض  ت 
 دها.إعداب متمعلومات مالية حول المنشأة التي قا

 

ل يكون  أن  المتوقع  من  المعلعد لتليس  تعريف  على  الجوهرييالت  الماليةومات  المعلومات  على  جوهري  تأثير  لية  مرحال  ة 
 ة.موعللمج عةالمكثفة المجم

 

من  العديتسري   والتيالتعدد  عام  فسيالت  في  مرة  ألول  األخرى  على    2021رات  تأثير  لها  ليس  المالية  ولكن  المعلومات 
 ة. مجمعة للمجموعثفة الة المكالمرحلي

 

 ألحكام وا اتيرالتقد 3
 

إعداد ال  إن  المرحليالمعلومات  يتطلمالية  المجمعة  المكثفة  م ة  اب  أحكامن  وضع  ووتقديرا  إلدارة  على تؤثر  اضات  ترافت 
النت  .والمصروفاتوإليرادات    والمطلوباتات  وجودللم  المدرجةحاسبية والمبالغ  الملسياسات  اطبيق  ت القد تختلف  فعلية ائج 

 هذه التقديرات.  عن
 

يق  طب ت  عندإلدارة  ية التي اتخذتها اوهرالجحلية المكثفة المجمعة، كانت األحكام  عداد هذه المعلومات المالية المرإر  طاوفي إ
الال التأك  ةعللمجمو  اسبيةحمسياسات  لعدم  الرئيسية  التقديرات  والمصادر  من  الماليد  البيانات  في  المطبقة  لتلك  ة  مماثلة 

 .15.2 في اإليضاحباستثناء ما هو مبين  2021مارس  31سنة المنتهية في معة للالمج
 

 والنقد  لدى البنوك   صدةرأ 4

 
 يونيو  30

2021   

 )مدققة(
 مارس   31

2021   
 يونيو 30

2020 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ير كويتنادي
    

 1,309,314 1,859,642 2,175,578  الصندوق النقد في
 24,769,064 13,731,198 12,151,245 بنوك لدى الالنقد 

 205,507 592,484 801,884 النقد في المحافظ  
 69,367,454 73,206,117 77,454,115 ودائع قصيرة األجل 

 ─────────── ─────────── ─────────── 

بيان المركز المالي  ألغراض األرصدة لدى البنوك والنقد 
 المجمع 

 

92,582,822 
 

89,389,441 95,651,339 
ت استحقاق أصلية أكثر من ات فترارة األجل ذناقًصا: ودائع قصي

 أشهر  ثالثة
 

(13,048,050) (13,270,300) (17,270,300) 
 ─────────── ─────────── ─────────── 

دية بنوك والنقد ألغراض بيان التدفقات النق ال دىل ةرصداأل
 78,381,039 76,119,141 79,534,772 المرحلي المكثف المجمع 

 ══════════ ══════════ ══════════ 
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  رادات الشاملة االخرىياإلمدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية  5

 

 يونيو  30

2021   

 )مدققة(
 مارس   31

2021   

 يونيو 30

2020 

 تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 7,152,789 414,325 216,704 أسهم مسعرة  

 193,244,010 199,785,243 199,807,837 غير مسعرة   همأس
 

─────────── ─────────── ─────────── 
 200,024,541 200,199,568 200,396,799 

 

══════════ ══════════ ══════════ 
 

 نة زيخ أسهم 6

 

 يونيو  30

2021   

 )مدققة(
 مارس   31

2021   

 يونيو 30

2020 

 ي كويت دينار ي كويتر دينا دينار كويتي 
    

 77,656,415 76,916,655 76,262,823 زينة عدد أسهم الخ

 %7.06 %7.00 %6.94 نسبة األسهم المصدرة

 18,974,917 18,794,097 18,794,098 يتي(و ر كة )ديناالخزين أسهمتكلفة 

 21,510,827 30,382,079 29,742,501 ار كويتي( وقية ألسهم الخزينة )دين ة السالقيم
 

 أسهم لكية  ى فترة مالخزينة كغير قابل للتوزيع من االحتياطي االختياري على مد  همأساء  رشغ المقابل لتكلفة  ف المبلتم تصني

 الخزينة.
 

   لضرائبصص امخ 7

 

 في  ية نتهالمالثالثة أشهر 
   يونيو 30

 
  

 

2021 
 دينار كويتي 

2020 
  ويتي دينار ك

    

  6,037 3,867 للتقدم العلميحصة مؤسسة الكويت 

  58,911 36,091 وطنية  لاضريبة دعم العمالة 

  26,470 14,437  كاةالز
 ─────────── ───────────  

 54,395 91,418  
 

══════════ ══════════  
 

  األساسية والمخففة السهمربحية  8
 

اتحتسب رب االم  سالمالفترة    ربحبقسمة  األساسية  م  لسهحية  الشركة  الملعهمي  األ  رجحمالتوسط  ى    ناقصا   مةالقائ  سهملعدد 

 :  تاليالو ، وذلك على النحللفترة نةالخزي أسهم
 

 

 تهية في  منالثة أشهر الثال
   يونيو 30

 
  

 

2021 
 دينار كويتي 

2020 
  دينار كويتي 

    

  2,351,537 1,556,440 مكة األي الشرساهمص بمة الخاربح الفتر

 

─────────── ───────────  
  سهم سهم  
    

  1,099,192,576 1,099,192,576 لمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةا
  (77,656,415) (76,574,631) ةالخزينجح لعدد أسهم ط المرالمتوس

 

─────────── ───────────  
  1,021,536,161 1,022,617,945 ة  ساسيم األالسه سهم فيما يتعلق بربحيةالمتوسط المرجح لعدد األ

 

─────────── ───────────  
  فلس 2.30 فلس 1.52 االم ركة ربحية السهم االساسية الخاصة بمساهمي الش

 

═══════ ═══════  
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 )تتمة(ربحية السهم األساسية والمخففة        8
 

 المخففة:  
 ة فيدوات المخففاأل  تأثيرمقابل  معدل  الة االم  شركال  اهميالخاص بمس   الفترةة ربح  يتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسم

العادية القائمة خالل السنة زائدا   سهمرجح لعدد األشركة االم على المتوسط المملة للية المحتالعاد سهمربح نتيجة ممارسة األال

األ لعدد  المرجح  س  العادية  مسهالمتوسط  خياروف  التي  كافة  لتحويل  إصدارها  ايتم  االفين.  للموظ  سهمألات  الشركة  م  لدى 

 ا تأثير مخفف على األرباح.لتي لهظفين، واللمو مسهوجب برنامج خيارات األبم  ارهاائمة تم إصدق أسهمخيارات 
 

 

 المنتهية في  الثالثة أشهر 
   يونيو 30

 
 

 

  2021   2020  

 

  ي يتدينار كو يدينار كويت
    

  2,351,537 1,556,440 همي الشركة األممساص بفترة الخاربح ال

 

──────── ────────  

 
  سهم سهم 

    عدد األسهم القائمة: 

  1,021,536,161 1,022,617,945 مرجح لعدد األسهم القائمةوسط المتال

  1,028,060 625,163 االصدار  ند ع تأثير خيارات األسهم

 

──────── ────────  

 1,023,243,108 1,022,564,221  

 

──────── ────────  

  فلس 2.30 فلس 1.52 الشركة األم صة بمساهمي الخام المخففة ة السهربحي

 

═══════ ═══════  
 

 ذات عالقة  أطرافمعامالت مع و أرصدة 9
 

اإلدارة، وموظفي يلة، وأعضاء مجلس  شركات الزمالمساهمين الرئيسيين، وال  مني  األطراف ذات عالقة بشكل رئيس  يتكون

يتم   ة مشتركة عليها.أو سيطر  تأثير جوهري  عليهارس  اتميطر عليها هذه األطراف أو التي تي تس ت اللشركا، وا ارة العليااإلد

بين شركات  يع، تم استبعاد المعامالت  لتجممن قبل إدارة المجموعة. عند ا  المعامالتير لهذه  اعتماد سياسات وشروط التسع

 االيضاح.  االفصاح عنها في هذا المجموعة ولم يتم 
 

 يلي:هي كما  المجمعة ت الماليةاناالبيألطراف ذات عالقة والمدرجة في  مع ا مالتالمعاإن 
 

  
 

 أخرى 
   يونيو 30

2021   

 )مدققة(
 رس ما 31

2021 
  يونيو 30

2020   
 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتيكدينار  دينار كويتي   

      

      المجمع:ان المركز المالي بي

 540,004  540,004 540,004 540,004  أخرى مدينة   وذممن تجاريون مدينو

لعادلة  لقيمة اودات مالية مدرجة باموج

 6,558,982  124,112 - -  رادات الشاملة األخرىمن خالل اإلي
 

 

 
 

  أخرى
   يونيو 30

2021   

 )مدققة(
 مارس  31

2021 
  يونيو 30

2020   
 ويتي نار كدي كويتي  ينارد ار كويتيدين دينار كويتي   

      

      ع:بيان الدخل المجم

 7,470 37,112 7,791 7,791   فوائد وإيرادات أخرى

 215,955 396,171 4,146 4,146  أرباح   إيرادات توزيعات

 8,549 165,496 66,151 66,151  دارة محافظ اتعاب إ
 

 بيل األمانة. على سذي عالقة   قبل طرف ة منية للمجموعلموجودات الماليتم إدارة بعض ا
 



 وشركاتها التابعة . ش.م.ك.ع ةروليالبت تياماوشركة القرين لصناعة الكي
 

 ققة( ر مد)غيالمجمعة  ةة المكثفإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

 2021يونيو  30رة المنتهية في وللفتي فكما 
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  )تتمة( القةعامالت مع أطراف ذات عوم صدةأر 9
 

    لعلياا ي اإلدارةمكافأة موظف
 ارة العليا خالل الفترة: لي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين باإلدفيما ي

 

 

 المنتهية في  أشهر  الثالثة
 يونيو 30

 

 
 2021 2020   
   يتي دينار كو يويتك دينار 

     

   741,593 778,049 األجل رواتب ومزايا أخرى قصيرة 

   179,271 146,658 ين ظفمكافأة نهاية الخدمة للمو
 ─────────── ───────────   
 924,707 920,864   

 ═══════════ ═══════════   

 

 ليات أجنبية  عم صافي االستثمار فيحوط لالت 10
 

دوالر أمريكي    218,375,225  :2021مارس    31دوالر أمريكي )  197,862,825  غبمبل  جلة األتم تحديد القروض محدد

أمريكي(  183,400,000  :2020  نيو يو   30و االستث  كتحوط دوالر  فيلصافي  الشركة شرك  مار  وهي  للمجموعة  تابعة  ة 

اال لمنتجات  واألغذية ش.م.س.السعودية  القرض  ادافكو"("س)  لبان  هذا  يستخدم  الم  للتحوط ضد.  لمخاطر   جموعةانكشاف 

ل  عن إعادة تحويل هذا القرض إلى بيان الدخ  جةسائر الناتلخويتم تحويل األرباح أو استثمار.  لهذا اال  مريكيالدوالر األعملة  

لم يلحظ أي  .  تابعةالشركة  ال   فيتحويل صافي االستثمار  ن  ملمرحلي المكثف المجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر  ل امالشا

    . 2021يونيو  30 الفترة المنتهية في خالل عالية جوهريانعدام ف
 

 والتزامات  محتملة بات مطلو 11
 

في  كم التزام  2021يونيو    30ا  المجموعة  لدى  كان  )  35,855,379  بمبلغ  محتمل،  كويتي    : 2021مارس    31دينار 

ودي  33,912,291 كويتي  ب  32,139,033  : 2020  يونيو  30نار  يتعلق  فيما  كويتي(  الكفاالت  دينار  هيالت  والتسبعض 

اإلد  تاحةالماالئتمانية   تتوقع  ال  التوالتي  أي  عنها  ينشأ  أن  ماديارة  المجموعة 2021يونيو    30وفي    ة.زامات  لدى  كان   ،

دينار كويتي    14,601,989  :2021مارس    31ار كويتي )دين  13,555,993  ئمة إلنفاق رأسمالي مستقبلي بمبلغقا  تلتزاماا

           يتي(.دينار كو9,788,958 :2020 يونيو 30و
 

 نوية معية العمومية الساجتماع الج 12
 

البيان اعتماد  الماتم  المجمعات  في  ة  لية  المنتهية  للسنة  للمجموعة  العمومية   2021ارس  م  31المدققة  الجمعية  اجتماع  في 

  31)م  للسه  فلس  16أرباح نقدية بقيمة  موافقة على إصدار توزيعات  كما تم ال؛  2021  يوليو  5المنعقد في  السنوية للمساهمين  

  دينار كويتي(   16,345,898  :2020  رسما  31يتي )كوينار  د  16,372,238  مبلغ  جماليبإفلس للسهم(    16  :2020مارس  

ً حقا الوتم دفعه    . ا
 



 وشركاتها التابعة . ش.م.ك.ع ةروليالبت تياماوشركة القرين لصناعة الكي
 

 ققة( ر مد)غيالمجمعة  ةة المكثفإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

 2021يونيو  30رة المنتهية في وللفتي فكما 
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 معلومات القطاعات        13
 

ت إعداد  المجألغراض  تنتظم  اإلدارة،  في  قارير  رئيسية    أربعموعة  تشغيل  القطاعات  التقارير  إلى  المقدمة  داخلياستناداً  ة 

اتخاذ  للرئيس عن  تحد  المسئول  تم  التشغيل.  المسقرارات  اتخيد  عن  عن    اذئول  المسئول  الشخص  وهو  التشغيل،  قرارات 

التشغيل، ليكون مجلس إدلما  وزيعت الت جوهرية فيما  معام  المجموعةارة الشركة األم. ليس لدى  وارد وتقييم أداء قطاعات 

 ذه القطاعات. بين ه
 

 :حت هذه القطاعاتيسية التي تندرج تطة والخدمات الرئاألنشفيما يلي 
 

 قطاع المواد البتروكيماوية ب  لجاألارات بصورة رئيسية في االستثمارات طويلة تثمتتمثل االس : ارات استثم
   

 : التصنيع 

كيماوية لأللياف الزجاجية  عات تصنيع وتوريد المواد الة في قطاثل هذا القطاع بصورة رئيسي يتم  

 واالستخدامات العامة  ات البتروكيماوية الطالء والصناع ومواد
    

 وريد منتجات االلبان والمواد الغذائية  وت عصنييتمثل هذا القطاع بصورة رئيسية في ت : ة  ائيناعات الغذالص
   

   

 : الخدمات 

ت  السمن فط والتي تتضمن تركيبات ا الن لخدمات حقورة رئيسية في طاع بصويتمثل هذا الق

تي تتضمن ال ر النفطيةدمات غيوالخ ،ات العمل للحفاراتتلف التطبيقات وبيئوالمحفزات لمخ

 . لبيئية والهندسية، وخدمات االستشاراتت االخدمخدمات تتعلق باألمن والسالمة وا
 

تعلقة بنقل الركاب عن العمليات المالكويت وخصوصاً  ج دولة  فة عمليات النقل البري خارتنفيذ كا

النقل  ق أي  طري أ  تأجير واستئجار واستيرادالبري. شراء وبيع ومن وسائل  الشاكافة  ت ناحنواع 

والمعدات   والمكائن  والمعدات  الضرورية  فة  يالخفوالمركبات  المناولة  وسائل  من  وأي  والثقيلة 

والبحرباإلضا البري  النقل  إلى  داخل  فة  الكوي  دولة  الوخارج  وخدمات  والشحن  يت  تخليص 

  .كافة أنواع البضائعمصدرة وكذلك تعبئة ة المستوردة وال لبضاع والمناولة ل
 

اتقبادارة بمرتقوم اإل التشغيل بصورة منفصلة ألغراض  تقييملقراخاذ  ة قطاعات  الموارد وتقييم األداء. يتم   ار بشأن توزيع 

 . االستثمار لدى القطاع على  ئدعااللى أداء القطاعات استناداً إ
 

 وزعةت الممعلومات حول اإليرادا

 ة: اعضوبيع الب الخدماتادات المجموعة من تقديم ل التالي توزيع إيريعرض الجدو
 

 2021 2020 
 ي دينار كويت دينار كويتي 

   

   قديم الخدمات ت

 5,592,659 5,174,059   خدمات لوجستية

 4,310,750 4,781,449 ات الضخ خدم

 2,040,656 1,828,249 سالمة والبيئة وتوفير العمالة الصحة والخدمات 
 ─────────── ─────────── 

 11,944,065 11,783,757  ديم الخدماترادات الناتجة من تقاإلي إجمالي
 ─────────── ─────────── 

   ة بيع البضاع

 46,550,101 39,605,796 واد الغذائية تجات األلبان والممن

 4,266,201 2,975,703 ى أخر
 ─────────── ─────────── 

 50,816,302 42,581,499 اعة تجة من بيع البضإجمالي اإليرادات النا
 ─────────── ─────────── 

 62,760,367 54,365,256 موع اإليرادات مج
 ═══════════ ═══════════ 

 

 

 

 



 وشركاتها التابعة . ش.م.ك.ع ةروليالبت تياماوشركة القرين لصناعة الكي
 

 ققة( ر مد)غيالمجمعة  ةة المكثفإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي
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 )تتمة(معلومات القطاعات       13
 

 عة ادات الموزمعلومات حول اإلير
 

 2021 2020 
 دينار كويتي  ار كويتيدين 

   

   االعتراف باإليرادات   توقيت

 54,015,407 45,290,464 ية معينة نة زموالخدمات المحولة في نقطة عالبضا

 8,744,960 9,074,792 الوقت ر البضاعة والخدمات المحولة بمرو
 ─────────── ─────────── 

 62,760,367 54,365,256 دات المبيعات والخدمات  إجمالي إيرا
 ═══════════ ═══════════ 

 
 2021 2020 
 ينار كويتي د كويتي دينار 
   

   الجغرافية   لمعلوماتا

 16,210,266 14,127,146 ة الكويت دول

 40,492,591 33,193,460 السعودية المملكة العربية 

 6,057,510 7,044,650 أخرى 
 ─────────── ─────────── 

 62,760,367 54,365,256 ات ت والخدممبيعات من الإجمالي اإليرادا
 ═══════════ ═══════════ 
 



 

 

 شركاتها التابعة وك.ع. ش.م.القرين لصناعة الكيماويات البترولية  شركة
 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( مال علوماتملول اإيضاحات ح

 2021يونيو  30وللفترة المنتهية في في كما 
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 تمة()تمعلومات القطاعات       13
 

 :قطاعات التشغيلية للمجموعةق باليتعليعرض الجدول التالي معلومات فيمــا 
 

 

 2021و  يوني   30المنتهية في   أشهر   الثالثة 

 

 المجموع  تخدما  صناعات غذائية تصنيع  استثمارات

 

 ر كويتيدينا يتدينار كوي دينار كويتي دينار كويتي يويتك دينار
      

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

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

 (91,895)     غير موزعة  وفات مصر
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

 القطاع للفترة  ربح )خسارة( 
 

(1,869,769) 
 

773,931 
 

3,056,320 
 

1,956,462 
 

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

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

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

 

 

 )مدققة(  2021مارس    31

 

 المجموع  ماتخد  صناعات غذائية تصنيع اتاستثمار 

 

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

 759,391,895 109,065,588 301,020,518 52,486,916 296,818,873 * موجودات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 169,296,752 15,313,012 54,492,107 10,594,129 88,897,504 مطلوبات القطاع  
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 

 

 شركاتها التابعة وك.ع. ش.م.القرين لصناعة الكيماويات البترولية  شركة
 

 الية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( مال علوماتملول اإيضاحات ح

 2021يونيو  30وللفترة المنتهية في في كما 
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 ()تتمةمعلومات القطاعات       13

 

 2020  يونيو   30  ي منتهية فال  أشهر الثالثة  

 

 المجموع  اتخدم  صناعات غذائية عتصني استثمارات

 

 ويتي ينار كد ويتي دينار ك كويتي دينار  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 63,676,348 12,125,905 46,614,147 5,025,477 (89,181) إيرادات القطاع

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

 (56,814,711) (9,492,395) (40,813,077) (4,085,038) (2,424,201) وفات القطاعرصم

 (128,918)     -      -     -     -  مصروفات غير موزعة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

 ربح القطاع للفترة  )خسارة( 
 

(2,513,382) 
 

940,439 
 

5,801,070 
 

2,633,510 
 

6,732,719 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 783,009,499 116,154,341 311,511,852 51,952,399 303,390,907   *موجودات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 176,174,612 15,132,318 59,777,558 10,387,500 90,877,236 لوبات القطاع مط
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

(  دينار كويتي  4,782,929:  2020  يونيو  30و،  ال شيء:  2021مارس    31)  يءال ش  وزيعات أرباح بمبلغت  2021يونيو    30القطاع المتعلقة بقطاع االستثمارات كما في    تتضمن موجودات   *

 لة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.  دة العامالية مدرجة بالقيم  كموجوداتصنفة محقة من بعض االستثمارات المست
 



 

 ابعة وشركاتها التع. ك..ش.مولية القرين لصناعة الكيماويات البتر شركة
 

 ( ة المكثفة المجمعة )غير مدققةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلي

 2021يونيو  30ة المنتهية في رفتوللفي  اكم
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 المالية    دواتألالقيمة العادلة ل 14
 

 ة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. يلوات الماتتكون األد
 

للموجوداتالنسبب الس  ة  المالية  فإن  أشهر(  ثالثة)أقل من    جلرة األق قصياائلة او ذات فترات االستحقالمالية والمطلوبات   ،

تقريبً   دفتريةالمتها  قي العادلة  قيمتها  العتعادل  القيمة  إن  لاا.  ال  دلة  األخرى  المالية  بألدوات  قيمها روصتختلف  عن  مادية    ة 

 .  دفتريةال
 

السوق في  يشاركين فالم  ينالتزام في معامالت منظمة بأو تسوية  أصلسعر المستلم من بيع على أنها اللة تعرف القيمة العاد

التا يتريخ  السقياس.  اسعار  العادلة من  القيمة  على  الحصول  ونماذجم  المعلنة  المخصومة وغيرالتدف  وق  النقدية  ها من  قات 

 اذج األخرى حسبما هو مالئم. منلا
 

 العادلة يمةالجدول الهرمي للق

 قييم: سلوب التالمالية حسب أدوات عادلة لألة اليمالقواإلفصاح عن لي لتحديد تخدم المجموعة الجدول الهرمي التاتس
 

 ؛جودات والمطلوبات المماثلةللمو طلمعدلة( في سوق نش: األسعار المعلنة )غير ا1المستوى 

         روضة ري على القيمة العادلة المسجلة معتأثير الجوهال : األساليب األخرى التي تكون كافة مدخالتها ذات2 ىوالمست

 رة او غير مباشرة؛ شصورة مباب                

 البيانات    ىلإلمسجلة  ادلة اوهري على القيمة العر الجدخالتها ذات التأثيى التي ال تستند أي من مألساليب األخر: ا3المستوى  

 المعروضة في السوق.                
 

 3المستوى   1المستوى   2021يونيو    30

 إجمالي 
 قيمة العادلة ال 

 دينار كويتي ار كويتيدين  تينار كوي دي  

الشاملة  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات موجودات مالية
    : االخرى

 216,704     - 216,704 هم مسعرة  أس

 199,807,837 199,807,837     - هم غير مسعرة أس
 

───────── ───────── ───────── 

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

═════════ ═════════ ═════════ 

    رباح او الخسائر: ة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اال موجودات مالي 

 936,073 936,073     - صناديق ومحافظ مدارة 
 

═════════ ═════════ ════════ 

 

 3ستوى  الم  1المستوى   ( )مدققة   2021س  مار  31

 إجمالي 
 قيمة العادلةال 

 تيكوير  دينا  دينار كويتي ينار كويت دي  

الشاملة  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليراداتجودات مالية وم
    : األخرى

 414,325  - 414,325 أسهم مسعرة  

 199,785,243 199,785,243     - عرة غير مسأسهم 
 ──────── ──────── ──────── 

 414,325 199,785,243 200,199,568 
 ════════ ════════ ════════ 
    

    ح او الخسائر:  الربا موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا 

 936,073 936,073     - اديق ومحافظ مدارةن ص 
 ════════ ════════ ════════ 
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    )تتمة(لألدوات المالية  العادلة يمةالق 14
 

 )تتمة(  لةللقيمة العاد الجدول الهرمي 
 

 3ى  المستو  1المستوى    2020  يونيو   30

 إجمالي 
 القيمة العادلة

 تيدينار كوي تيدينار كوي دينار كويتي 

الشاملة  لعادلة من خالل اإليراداتمة امدرجة بالقيموجودات مالية 
    : األخرى

 7,152,789     - 7,152,789   عرةمسأسهم 

 193,244,010 193,244,010     - أسهم غير مسعرة 
 ───────── ───────── ───────── 

 7,152,788 193,244,010 200,396,799 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

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

 10,400     - 10,400   أسهم مسعرة

 953,273 953,273     - ومحافظ مدارة  صناديق 
 

───────── ───────── ───────── 

 10,400 953,273 963,673 
 ════════ ════════ ════════ 

 

فيالمن  أشهر  الثالثةفترة    اللخ هن  ،2021يونيو    30  تهية  يكن  بلم  تحويالت  أي  للقيمة اك  الهرمي  الجدول  مستويات  ين 

   .العادلة
 

 جوهرية خالل الفترة.ليست  3مالية ضمن المستوى لقيمة العادلة للموجودات الالحركة في ا  إن
 

 19-تفشي فيروس كوفيد     15
 

. لعدوىوا  ملحوظ من حاالت اإلصابة  ل عدد ظل تسجيفي    2021اً في عام  تطوراً سريع  19-كوفيد  تفشي فيروس  لقد شهد

لكو اتخاذها  إلجراءاتان  تم  العديد م  التي  قبل  الحكومن  الفيروسمان  اال  ت الحتواء  النشاط  عمال  ألاي وقتصادتأثير على 

ت إجراءا  ج عنه منوما نت  19-تفشي فيروس كوفيدة عن  الناتجلفعل  روفة باالمعفة إلى التأثيرات  اإلضاموعة. بالمجالخاصة ب

لتأثير طويل األجل ا  مدىلوم  كلي إلى اضطراب النشاط االقتصادي وليس من المعلقتصاد امية، أدى عدم اليقين حول االحكو

   على أعمال المجموعة.
 

شطة الحفر  إلنفاق الحكومي على أنالقتصادي والنشاط الى االسلبي المستمر ع  ثيرهاوتأ  19-استمرار أزمة كوفيد  مدة   حسب

 . 2021م ة من عاعلى أنشطة المجموعة خالل المدة المتبقيالدقيق  بتأثيرهاالتنبؤ  في هذه المرحلة مكنال ي  النفط، واستخراج
 

ال تفشي  تأثير  اإليضاح  هذا  باإلععلى  فيروس  يبين  المجموعة  إمليات  الضافة  واألحكام  لى  الالجوتقديرات  قامت هرية  تي 

 . 2021يونيو  30 ما فيلوبات كات والمطيم الموجوددارة بتطبيقها عند تقياإل
 

 طر اارة المخإد 15.1

أهدا تقييم  وإعادة  مراقبة  على  اإلدارة  وسياساتعمل  المستجدات ت  ف  إلى  استناداً  المخاطر  االحال  إدارة  بفيروس  لية  متعلقة 

اطر رة المخسات إداهرية في أهداف وسيام يكن هناك تغييرات جو، ل2021و  يوني  30  ة في ة للفترة المنتهي النسب. وب19-كوفيد

 . 2021مارس  31المدققة كما في  جمعةممالية المقارنةً بالبيانات ال
 

 ان تماالئ خاطرم 15.1.1

تتعرض أنها ال  إلى  المجموعة  االلمخاط  انتهت  نتير  تفشيئتمان بشكل ملحوظ  إن  هذا    جة  % من  25  نسبةالفيروس حيث 

أرصدوجوداتها  م في  تتمثل  ونقد.المالية  البنوك  لدى  ا  ة  منوعلى  و  لرغم  البنوك  لدى  األرصدة  تخأن  لمتطلبات  ضالنقد  ع 

لم خفاض القيمة المحددة  نئر اأن خسا، توصلت اإلدارة إلى  9ير المالية  قارلتالدولي ل  انخفاض القيمة الواردة ضمن المعيار

ة من قبل  بة محددية مناسذات تصنيفها ائتمانالب لدى أطراف مقابلة  ها في الغة محتفظ برصدة حيث إن هذه األجوهريتكن  

 العالمية.  ياالئتمانوكاالت التصنيف 
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 )تتمة(  19-تفشي فيروس كوفيد     15
 

 السيولة مخاطر 15.1.2

اإلد العديد  اتخذت  النقدية  ارة  التدفقات  لحماية  الخطوات  خالمن  إجمن  تعمل  رل  تعويضية  توفيرعلاءات  مع  اليف  التك  ى 

ة. االحتفاظ بمركز مالي وسيولة قوي  لمجموعةة إلى ذلك، تواصل افقط. إضاف  ي رالي الضرووية لإلنفاق الرأسمألولإعطاء ا

الموجودات  2021يونيو    30ي  فوكما   تجاوزت  المجموع  المتداولة،  بمبلغ  لدى  المتداولة   دينار  98,344,502ة مطلوباتها 

ل  ثتمحين    في) يتيكو دينار    114,052,732:  2020  يونيو   30دينار كويتي و  103,133,401  :2021مارس    31كويتي )

لد الباألرصدة  بمبلغ  ى  والنقد  كويتي دين  92,582,822نوك  إج53نسبة    ار  من  المتداول%  الموجودات  وتهدف  مالي  ة. 

فقات التدد مبلغ يتجاوز  يق عنة التسوليستثمارات األخرى عاالادل واالمعالحفاظ على مستوى من النقد والنقد    المجموعة إلى

      لوبات المالية.  من المطرة المتوقعة النقدية الصاد
 

   استخدام التقديرات واالفتراضات 15.2

ة.  عثفة المجمكد المعلومات المالية المرحلية الممتاحة عند إعدا افتراضاتها وتقديراتها إلى المؤشرات الالمجموعة في    استندت

تفو أدى  فيروس  لقد  بالي  حالة من عدم  إلى  19-كوفيدشي  التوقعات  وتوفر  اإليرادقين حول  القوات  إتاحة  ى  الموارد ومدى 

إ االئتمانية  والتصنيفات  ذ  لىالعاملة  أي  كماك  لغير  وأسعار  أدى  النفط  أسعار  في  تقلبات  إلى  وأسعارضاً  العمالت    الفائدة 

التق القاداألجنبية. وقد تخضع  ال  القياسات  مة على مثل هذهئيرات  للتغي  تغييرإلى  التي تقع  رات  نتيجة  السوق  المفي  دى  على 

 ارج نطاق سيطرة المجموعة.خ أو الظروف التي قد تنشأ القريب
 

معلوفيما   االفتميلي  حول  التقديرات  من  التأكد  وعدم  الرئيسية  المكثفةراضات  المرحلية  المالية  المعلومات  تاريخ  في   ات 

و على  االمجمعة  تنطوي  بأنلتي  جوهرية  ج  تؤدي  مخاطر  تعديل  الدفترية  وهريإلى  القيم  خالل  للموجو  في  فترة دات 

   الية:التمرحلية المكثفة المجمعة الالية مالمعلومات ال
 

ة وشركات في شركات زميل  ستثماراتواال موسة والمخزون هرة والموجودات غير الملشوالمعدات  لوا  الممتلكات والمنشآت (أ
  المالية"(ر ت غيودا)"الموج محاصة

ف المرحكما  المالية  المعلومات  تاريخ  المكي  المفثلية  للتقلب  ة  المحتمل  التأثير  اعتبارها  في  المجموعة  وضعت  جمعة، 

الا تحديد  عند  الحالي  غير مللالمسجلة    الغمبالقتصادي  المدخالت  وضع  وتم  المجموعة  لدى  المالية  غير  وجودات 

هذه  سعير  ت  اتها عندد يقوم المشاركون في السوق بمراعوالتي قفتراضات  االحول  حة  واسطة المعلومات المتاالملحوظة ب

د تأثرت ومع  ق  لموجوداتاذه  ه  ة المجمعة. وتقر المجموعة بأنالموجودات في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثف

اضات ذات الصلة  تراالفدم  ات السوق كما سوف تستخ، ستواصل المجموعة مراقبة توقعبشكل أكبر  استيضاح الوضع

 وفرها. عند ت ةر الماليي تسجيل القيم لهذه الموجودات غيف
 

 المدينون التجاريون وموجودات العقود ( ب

تحل إجراء  كيتم  تاريخ  في  القيمة  النخفاض  ماليو معلل  يل  مصفوفة مخصصات   ةمات  بواسطة  مجمعة  مكثفة  مرحلية 

لية  بل المستقتمان مع تعديلها بما يعكس العوامابقة بخسائر االئلسرة الخبند إلى ايست   وتوقعة وهلقياس خسائر االئتمان الم

ذلك،  ال ومع  االقتصادية.  والبيئة  بالمدينين  يعمرتبطة  لم  العمالء  دربما  تجزئة  خالل    ةالمجموع  لقب  من المطبق    نظام 

ً الفترات السابقة مالئم نواع على األ  19-كوفيد  وسفير  فشيثر بها تتي ألمختلفة اعكس الطرق اليحتاج لتعديله لكي  يوقد    ا

التي تم إصدارها  داد لألرصدة التجارية المدينة أو اتباع اإلرشادات المحددة  ات السرتمديد فتمثل  المختلفة من العمالء )

 (.مةمن قبل الحكو
 

ا المزملستواصل  توفر  مع  فردية  بصورة  للمخاطر  الجوهرية  االنكشافات  تقييم  الجموعة  من  الموثويانابيد  بت  ها  ق 

على خسائر  لتالي ستحدد مدى  باو تعديل  أي  إجراء  المرحلية  المتوق  االئتمانضرورة  المالية  المعلومات  فترات  في  عة 

 لالحقة. المكثفة المجمعة ا
 

 ةيلوات المادلألة قياس القيمة العادل ( ج

لالستثمارات في ة  مسجلال  المبالغ  حديدتعند    اليلتقلب األسواق الح  ةالمحتمل  اتوضعت المجموعة في اعتبارها التأثير

ا في  جانب اإلدارة استناداً إلى المعلومات المتاحة الملحوظة كم  ييم منقل أفضل تللمجموعة وهذا يمث  مدرجة سهم غير  أ

قبة  ، تعمل المجموعة على المرا19-ة المجمعة. وفي ضوء تأثير فيروس كوفيدفثلية المكحلمرا  تاريخ المعلومات المالية

معامالت بين المشاركين في  في ال  ا م تحقيقهألسعار التي قد يتالمالية تمثل االعادلة لألدوات  م  القينت  ا إذا كاب لمثعن ك

جموعة المتعلقة بقياسات القيمة ملسياسة ا  لحو  اتم اإلفصاح عن مزيد من المعلومالسوق في ظل السيناريو الحالي. ت

  .2021مارس  31لمنتهية في كما في وللسنة ا يةلسنوة اة المجمعماليلبيانات احول ال 24و 3العادلة ضمن اإليضاحين 
 

 
  


