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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED
CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF AL
KOUT INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY K.S.C.P.

Introduction
We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial position
of Al Kout Industrial Projects Company K.S.C.P. (the “Parent Company”) and its subsidiaries
(collectively, the “Group”) as at 31 March 2020, and the related interim condensed consolidated
statement of profit or loss, interim condensed consolidated statement of comprehensive income,
interim condensed consolidated statement of changes in equity and interim condensed consolidated
statement of cash flows for the three-month period then ended.  The management of the Parent
Company is responsible for the preparation and presentation of the interim condensed consolidated
financial information in accordance with International Accounting Standard IAS 34, Interim Financial
Reporting (“IAS 34”). Our responsibility is to express a conclusion on the interim condensed
consolidated financial information based on our review.

Scope of review
We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity.” A
review of interim condensed consolidated financial information consists of making inquiries,
primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and
other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance
with International Standards on Auditing and consequently, it does not enable us to obtain assurance
that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit.
Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all material
respects, in accordance with IAS 34.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, based on our review, the interim condensed consolidated financial information is in
agreement with the books of account of the Parent Company. We further report that, to the best of our
knowledge and belief, we have not become aware of any violations of the Companies Law No. 1 of
2016, as amended, and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company’s
Memorandum of Incorporation and Articles of Association, as amended, during the three-month
period ended 31 March 2020 that might have had a material effect on the business of the Parent
Company or on its financial position.

BADER A. AL-ABDULJADER
LICENCE NO. 207-A
EY
(AL AIBAN, AL OSAIMI & PARTNERS)

16 August 2020
Kuwait
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Al Kout Industrial Projects Company K.S.C.P. and its Subsidiaries
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
(UNAUDITED)
For the period ended 31 March 2020

Three months ended
31 March

Notes 2020 2019
KD KD

Revenue from contracts with customers 3 7,238,863 6,648,339
Cost of sales and services rendered (5,163,778) (4,229,873)

─────── ───────
GROSS PROFIT 2,075,085 2,418,466

Other income 33,174 152,538
General and administrative expenses (711,698) (699,254)
Other expenses (180,462) (171,935)
Allowance for expected credit losses of trade receivables 12 (115,448) -
Net foreign exchange differences 82,450 18,588

─────── ───────
OPERATING PROFIT 1,183,101 1,718,403

Share of results of an associate 4 (37,604) 51,134
Changes in fair value of financial assets at fair value through profit or loss (97,527) 398,624
Finance costs (30,742) (16,754)

─────── ───────
PROFIT BEFORE TAX 1,017,228 2,151,407

Contribution to Kuwait Foundation for Advancement of Sciences
(“KFAS”) (10,548) (21,003)

National Labour Support Tax (“NLST”) (26,696) (52,358)
Zakat (11,055) (20,432)
Directors’ remuneration (16,500) (18,400)

─────── ───────
PROFIT FOR THE PERIOD 952,429 2,039,214

═══════ ═══════
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (EPS) 5 9.44 fils 20.21 fils

═══════ ═══════
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Al Kout Industrial Projects Company K.S.C.P. and its Subsidiaries
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE
INCOME (UNAUDITED)
For the period ended 31 March 2020

Three months ended
31 March

2020 2019
Note KD KD

PROFIT FOR THE PERIOD 952,429 2,039,214
─────── ───────

Other comprehensive income (loss)
Other comprehensive income (loss) that may be reclassified to profit
or loss in subsequent periods:

Exchange differences on translation of foreign operations 42,292 (879)
─────── ───────

Net other comprehensive income (loss) that may be reclassified to
profit or loss in subsequent periods 42,292 (879)

─────── ───────

Other comprehensive (loss) income that will not be reclassified to
profit or loss in subsequent periods:

Share of other comprehensive (loss) income of an associate 4 (26,856) 30,446
─────── ───────

Net other comprehensive (loss) income that will not be reclassified
to profit or loss in subsequent periods (26,856) 30,446

─────── ───────
Other comprehensive income for the period 15,436 29,567

─────── ───────
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD 967,865 2,068,781

═══════ ═══════
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Al Kout Industrial Projects Company K.S.C.P. and its Subsidiaries
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)
For the period ended 31 March 2020

Share
capital

Statutory
reserve

Voluntary
reserve

Effect of
changes in

other
comprehensive
income of an

associate

Foreign
currency

translation
reserve

Retained
earnings Total

KD KD KD KD KD KD KD

As at 1 January 2020 10,090,080 5,186,422 5,148,415 (2,595,134) 545,645 12,611,739 30,987,167
Profit for the period - - - - - 952,429 952,429
Other comprehensive (loss) income for the period - - - (26,856) 42,292 - 15,436

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
Total comprehensive (loss) income for the period - - - (26,856) 42,292 952,429 967,865

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
At 31 March 2020 10,090,080 5,186,422 5,148,415 (2,621,990) 587,937 13,564,168 31,955,032

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

As at 1 January 2019 10,090,080 5,186,422 5,148,415 (2,636,251) 550,135 12,815,173 31,153,974
Profit for the period - - - - - 2,039,214 2,039,214
Other comprehensive income (loss) for the period - - - 30,446 (879) - 29,567

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
Total comprehensive income (loss) for the period - - - 30,446 (879) 2,039,214 2,068,781

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
At 31 March 2019 10,090,080 5,186,422 5,148,415 (2,605,805) 549,256 14,854,387 33,222,755

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════
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Al Kout Industrial Projects Company K.S.C.P. and its Subsidiaries
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
(UNAUDITED)
For the period ended 31 March 2020

Three months ended
31 March

2020 2019
Notes KD KD

OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax 1,017,228 2,151,407
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash flows:

Depreciation of property, plant, and equipment 831,849 752,270
Depreciation on right-of-use assets 66,041 41,969
Amortisation of an intangible asset - 17,700
Gain on sale of property, plant and equipment (8,400) -
Allowance for expected credit losses of trade receivables 12 115,448 -
Share of results of an associate 4 37,604 (51,134)
Changes in fair value of financial assets at fair value through profit or loss 97,527 (398,624)
Provision for employees’ end of service benefits 63,413 70,310
Interest on debts and borrowings 25,119 16,754
Interest on lease liabilities 5,623 -

─────── ───────
2,251,452 2,600,652

Working capital adjustments:
Inventories (19,299) (76,882)
Trade receivables and contract assets (1,824,180) 519,364
Prepayments and other receivables (222,362) (1,122,845)
Accounts payable and accruals 356,294 (210,990)

─────── ───────
Cash flows from operations 541,905 1,709,299
Employees’ end of service benefits paid (12,787) (127,364)

─────── ───────
Net cash flows from operating activities 529,118 1,581,935

─────── ───────
INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property, plant and equipment (376,570) (1,043,419)
Proceeds from disposal of property, plant and equipment 8,400 -

─────── ───────
Net cash flows used in investing activities (368,170) (1,043,419)

─────── ───────
FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from borrowings 1,425,000 947,368
Repayment of borrowings (1,500,000) (1,000,000)
Finance costs paid (25,119) (16,754)
Payment of lease liabilities (69,617) (41,969)

─────── ───────
Net cash flows used in financing activities (169,736) (111,355)

─────── ───────
NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (8,788) 427,161
Cash and cash equivalents at 1 January (761,524) (380,886)
Net foreign exchange differences (10,183) (9,094)

─────── ───────
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 MARCH 6 (780,495) 37,181

═══════ ═══════
Non-cash items excluded from the interim condensed consolidated statement of
cash flows:
Transitional adjustment to lease liabilities on adoption of IFRS 16 - 744,147
Transitional adjustment to right-of-use assets of IFRS 16 - (744,147)
Additions to lease liabilities 141,429 -
Additions to right-of-use assets (141,429) -

─────── ───────
- -

═══════ ═══════
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1 CORPORATE INFORMATION

The interim condensed consolidated financial information of Al Kout Industrial Projects Company K.S.C.P. (the
“Parent Company”) and its Subsidiaries (collectively, the “Group”) for the three months ended 31 March 2020 was
authorised for issue in accordance with a resolution of the Parent Company’s Board of Directors on 13 August 2020.

The consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2019 were approved in the annual
general assembly meeting (AGM) of the shareholders held on 23 June 2020. Dividends declared and paid by the Parent
Company for the year then ended are provided in Note 13.

The Parent Company is a public shareholding company incorporated and domiciled in Kuwait and whose shares are
publicly traded on Boursa Kuwait. The Parent Company head office is located in Hamra Tower, 18th Floor, Abdulaziz
Al-Sager street, Sharq and its registered postal address is PO Box 10277, Shuaiba 65453, Kuwait.

The principal activities of the Parent Company are, as follows:

u Import, storage and distribution of cement and other bulk materials; establishing, operating and managing
storage silos; acquiring interest in other companies engaged in similar activities and investing surplus funds
through portfolio managers in shares of investment and real estate companies.

u Production of chlorine and salt, steel drums to fill soda solid and other petrochemical products (after approval
of Public Authority for Industry).

u Transport Company’s products inside and outside the State of Kuwait according to Company’s objectives.
u Acquisition of industrial rights and related intellectual properties or any other industrial trademarks or drawings

and any other rights thereto, and renting thereof to other companies whether inside or outside Kuwait.
u Acquisition of movables and properties necessary for the Parent Company to practice its activities pursuant to

the limits prescribed by law.
u Investing surplus funds in portfolios managed by specialised financial companies.

The Parent Company may have interests or participate in any suitable way with entities that engage in similar business
activities or that may help the Parent Company achieve its objectives inside Kuwait and abroad. The Group may also
purchase such entities or affiliate them.

2 BASIS OF PREPARATION AND CHANGES TO THE GROUP’S ACCOUNTING POLICIES

2.1 Basis of preparation
The interim condensed consolidated financial information of the Group, for the three months ended 31 March 2020
has been prepared in accordance with IAS 34, Interim Financial Reporting (“IAS 34”).

The interim condensed consolidated financial information does not include all of the information and disclosures
required in the annual consolidated financial statements and should be read in conjunction with the Group’s annual
consolidated financial statements for the prior year ended 31 December 2019.

The interim condensed consolidated financial information provides comparative information in respect of the
previous period. Certain comparative information has been reclassified and represented to conform to classification
in the current period. Such reclassification has been made to improve the quality of information presented.

2.2 New standards, interpretations, and amendments adopted by the Group
The accounting policies adopted in the preparation of the interim condensed consolidated financial information are
consistent with those followed in the preparation of the Group’s annual consolidated financial statements for the
prior year ended 31 December 2019, except for the adoption of new standards effective as of 1 January 2020. The
Group has not early adopted any standard, interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective.

Several amendments and interpretations apply for the first time in 2020, but do not have an impact on the interim
condensed consolidated financial information of the Group.
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2 BASIS OF PREPARATION AND CHANGES TO THE GROUP’S ACCOUNTING POLICIES
(continued)

2.2 New standards, interpretations, and amendments adopted by the Group (continued)

Amendments to IFRS 3: Definition of a Business
The amendment to IFRS 3 clarifies that to be considered a business, an integrated set of activities and assets must
include, at a minimum, an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create
output. Furthermore, it clarified that a business can exist without including all of the inputs and processes needed to
create outputs. These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information of the
Group, but may impact future periods should the Group enter into any business combinations.

Amendments to IFRS 7, IFRS 9 and IAS 39: Interest Rate Benchmark Reform
The amendments to IFRS 9 and IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement provide a number of
reliefs, which apply to all hedging relationships that are directly affected by interest rate benchmark reform. A
hedging relationship is affected if the reform gives rise to uncertainties about the timing and or amount of
benchmark-based cash flows of the hedged item or the hedging instrument. These amendments had no impact on
the interim condensed consolidated financial information of the Group as it does not have any interest rate hedge
relationships.

Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material
The amendments provide a new definition of material that states “information is material if omitting, misstating or
obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial
statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific
reporting entity.”

The amendments clarify that materiality will depend on the nature or magnitude of information, either individually
or in combination with other information, in the context of the financial statements. A misstatement of information
is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users. These amendments
had no impact on the interim condensed consolidated financial information of, nor is there expected to be any future
impact to the Group.

Conceptual Framework for Financial Reporting issued on 29 March 2018
The Conceptual Framework is not a standard, and none of the concepts contained therein override the concepts or
requirements in any standard. The purpose of the Conceptual Framework is to assist the IASB in developing
standards, to help preparers develop consistent accounting policies where there is no applicable standard in place
and to assist all parties to understand and interpret the standards.

The revised Conceptual Framework includes some new concepts, provides updated definitions and recognition
criteria for assets and liabilities and clarifies some important concepts.

These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group.

3 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

3.1 Disaggregated revenue information
Set out below is the disaggregation of the Group’s revenue from contracts with customers based on type of sales
and services:

Three months ended
31 March

2020 2019
KD KD

Types of goods or services
Sale of Chlor Alkai 4,183,616 4,460,933
Sales of industrial materials 2,719,894 1,875,103
Blending of chemicals services 189,349 309,216
Construction of chlorine dioxide plant for groundwater reservoirs 93,866 -
Logistic services 52,138 3,087

─────── ───────
Total revenue from contracts with customers 7,238,863 6,648,339

═══════ ═══════
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3 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS (continued)

3.1 Disaggregated revenue information (continued)

Three months ended
31 March

2020 2019
KD KD

Geographical markets
Kuwait and GCC 6,837,459 5,845,143
Europe and North Africa 362,780 760,716
Asia 38,624 42,480

─────── ───────
Total revenue from contracts with customers 7,238,863 6,648,339

═══════ ═══════

Timing of revenue recognition
Goods and services transferred at a point in time 6,941,181 6,493,960
Goods and services transferred over time 297,682 154,379

─────── ───────
Total revenue from contracts with customers 7,238,863 6,648,339

═══════ ═══════

3.2 Contract balances
(Audited)

31 March 31 December 31 March
2020 2019 2019
KD KD KD

Trade receivables 8,323,535 6,708,669 7,114,026
═══════ ═══════ ═══════

Contract assets 682,726 588,860 -
═══════ ═══════ ═══════

Contract assets relate to revenue earned from ongoing construction services. As such, the balances of this account
vary and depend on the number of ongoing construction services at the end of the period.

During the current interim reporting period, KD 115,448 (31 March 2019: KD Nil) was recognised as provision
for expected credit losses on trade receivables.
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4 INVESTMENT IN AN ASSOCIATE

The Group has 37.99% interest in Al Dorra Petroleum Services Company K.S.C. (Closed), an associate involved in
providing integrated services in the oil and gas sector. The Group’s interest in the associate is accounted for using the
equity method. The above associate is a private entity that is not listed on any stock exchange; therefore, no quoted
market prices are available for its shares.

Reviews for indicators of impairment and any resulting tests for impairment of the associate are performed at the
interim reporting date in the same manner as at the annual reporting date. With the recent developments of the
Covid-19 outbreak, there are both external and internal sources of information, such as overall decline in the
entity’s activities, as well as ongoing economic uncertainty, which have led to decreased demand for the associate’s
products or services indicating that the associate may be impaired. Accordingly, the Group concluded that the
CGU should be tested for impairment.

Impairment assessment of the associate
Management considered, amongst other factors, the negative outlook due to the impact of the coronavirus
pandemic in the determination of the recoverable amount of the cash generating unit (CGU).

The recoverable amount was estimated based on the present value of the future cash flows expected to be derived
from the CGU (value in use). The value in use calculation is determined based on reasonable and supportable
assumptions concerning projections approved by management (as part of the budget). These cash flows cover a
five-year period using an average annual growth rate of 12% over the forecast period based on past performance
and management’s expectations of market development. The discount rate applied to cash flow projections is
9.48% and cash flows beyond the five-year budget period are extrapolated using a 1.46% long-term growth rate.

As a result of the analysis, management did not identify an impairment for this CGU for the interim reporting
period ended 31 March 2020.

Sensitivity to changes in assumptions
With regard to the assessment of value-in-use, there are no significant changes to the key assumptions disclosed
in the annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2019. Any adverse change in key
assumptions could result in a further impairment loss to that previously recognised by the Group in the preceding
year.

Reconciliation to carrying amount:

(Audited)
31 March 31 December 31 March

2020 2019 2019
KD KD KD

At the beginning of the period/ year 6,290,820 6,981,157 6,981,157
Share of results (37,604) 105,724 51,134
Share of other comprehensive (loss) income (26,856) 41,117 30,446
Transfer of fair value reserve of equity instruments designated
at FVOCI - 55,377 -

Impairment losses - (892,555) -
─────── ─────── ───────

At the end of the period/ year 6,226,360 6,290,820 7,062,737
═══════ ═══════ ═══════
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5 BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (EPS)

Basic EPS amounts are calculated by dividing the profit for the period by the weighted average number of ordinary
shares outstanding during the period. Diluted EPS is calculated by dividing the profit for the period by the weighted
average number of ordinary shares outstanding during the period plus the weighted average number of ordinary shares
that would be issued on conversion of all the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. As there are no
dilutive instruments outstanding, basic and diluted earnings per share are identical.

Three months ended
31 March

2020 2019

Profit for the period (KD) 952,429 2,039,214
═══════ ═══════

Weighted average number of shares outstanding during the period (shares) 100,900,800 100,900,800
═══════ ═══════

Basic and diluted earnings per share (fils) 9.44 20.21
═══════ ═══════

There have been no other transactions involving ordinary shares or potential ordinary shares between the reporting
date and the authorisation date of this interim condensed consolidated financial information.

6 CASH AND CASH EQUIVALENTS

For the purpose of the interim condensed consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents are
comprised of the following:

(Audited)
31 March 31 December 31 March

2020 2019 2019
KD KD KD

Cash on hand 23,507 22,079 23,188
Cash at banks 716,900 450,303 710,053

─────── ─────── ───────
Total cash and bank balances 740,407 472,382 733,241
Bank overdrafts (1,520,902) (1,233,906) (696,060)

─────── ─────── ───────
Total cash and cash equivalents (780,495) (761,524) 37,181

═══════ ═══════ ═══════

The Group has bank overdraft facilities up to KD 2,250,000 (31 December 2019: KD 2,250,000 and 31 March 2019:
KD 2,250,000) with interest thereon at a rate of 1% (31 December 2019: KD 1% and 31 March 2019: 1%) per annum
over the Central Bank of Kuwait (CBK) discount rate.

7 SHARE CAPITAL

Number of shares Authorised, issued and fully paid
31 March 31 December 31 March 31 March 31 December 31 March

2020 2019 2019 2020 2019 2019
KD KD KD

Shares of 100 fils
each (paid in cash) 100,900,800 100,900,800 100,900,800 10,090,080 10,090,080 10,090,080

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════
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8 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Capital commitments
The Group has commitments in respect of future capital expenditure amounting to KD 197,631 (31 December 2019:
KD 414,324 and 31 March 2019: KD 420,577) relating to ongoing projects under construction.

Contingent liabilities
At 31 March 2020, the Group’s bankers had outstanding letter of guarantees and credits amounting to KD 5,970,767
(31 December 2019: KD 5,413,297 and 31 March 2019: KD 4,119,579) for the performance of certain contracts for
which it is anticipated that no material liabilities will arise.

9 RELATED PARTY DISCLOSURES

The Group’s related parties include its associates and joint ventures, major shareholders, entities under common
control, directors and executive officers of the Group, close members of their families and entities of which they are
principal owners or over which they are able to exercise significant influence or joint control. Pricing policies and
terms of these transactions are approved by the Group’s management.

Transactions with key management personnel
Key management personnel comprise of the Board of Directors and key members of management having authority
and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Group. The aggregate value of
transactions and outstanding balances related to key management personnel were as follows.

Transaction values for the
period ended Balance outstanding as at

31 March 31 March 31 March
(Audited)

31 December 31 March
2020 2019 2020 2019 2019
KD KD KD KD KD

Salaries and other short-term benefits 82,147 97,919 24,038 20,431 19,394
Employees end of service benefits 8,144 9,574 269,639 261,495 233,939
Executive committee fees 15,000 5,000 - - -

─────── ─────── ─────── ─────── ───────
105,291 112,493 293,677 281,926 253,333

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

The Board of Directors at the meeting held on 14 April 2020 proposed directors’ remuneration of KD 10,000 for
the year ended 31 December 2019. The remuneration was approved by the shareholders at the AGM held on 23
June 2020

10 SEGMENT INFORMATION

For management’s purposes, the Group’s products and services are organised into the following operating
segments. The principle activities and services under these segments are as follows:

u Chlor Alkali: Production and sale of chlor alkali products.
u Petrochemical products: Production and sale of petrochemical products.
u Trading: Distribution of industrial materials.
u Logistics and Transport: Logistic and transportation services provided by the Group.
u Industrial projects: Construction of chlorine dioxide plant for groundwater reservoirs.
u Investments: Group’s investments in an associate, fair value through profit or loss and goodwill.
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10 SEGMENT INFORMATION (continued)

a) Segment revenue and results
The following tables present revenue and profit information of the Group’s operating segments for the three months
ended 31 March 2020 and 2019, respectively:

Three months ended
31 March

Three months ended
31 March

2020 2019 2020 2019
KD KD KD KD

Revenue Results

Chlor Alkali 4,287,354 4,620,170 1,878,180 2,445,446
Petrochemical products 189,349 309,216 17,519 274
Trading 3,046,172 1,920,825 756,982 474,659
Logistics and transport 647,708 509,204 2,678 4,204
Industrial projects 93,866 - 15,296 -
Investments - - (135,131) 449,758
Adjustments and eliminations (1,025,586) (711,076) (595,570) (506,117)

─────── ─────── ─────── ───────
Consolidated 7,238,863 6,648,339 1,939,954 2,868,224

─────── ─────── ─────── ───────
Other income 33,174 152,538
Finance costs (30,742) (16,754)
Unallocated expenses  (989,957) (964,794)

─────── ───────
Profit for the period 952,429 2,039,214

═══════ ═══════

Three months ended
31 March

Three months ended
31 March

2020 2019 2020 2019
KD KD KD KD

Purchases of property, plant
and equipment

Depreciation and
amortisation

Chlor Alkali 331,365 1,042,566 753,362 689,225
Trading 22,436 853 11,774 14,888
Logistics and transport 22,769 - 66,713 65,857

─────── ─────── ─────── ───────
376,570 1,043,419 831,849 769,970

═══════ ═══════ ═══════ ═══════
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10 SEGMENT INFORMATION (continued)

b) Segment assets and liabilities
The following tables present assets and liabilities information for the Group’s operating segments as at
31 March 2020, 31 December 2019 and 31 March 2019, respectively:

(Audited)
31 March 31 December 31 March

2020 2019 2019
KD KD KD

Segment assets
Chlor Alkali 30,688,556 29,614,962 30,083,191
Petrochemical products 518,139 533,798 999,400
Trading 3,888,801 3,416,120 2,539,024
Logistics and transport 1,025,501 758,981 1,157,875
Industrial projects 682,726 588,860 -
Investments 7,388,627 7,550,614 8,501,022

─────── ─────── ───────
Total consolidated segment assets 44,192,350 42,463,335 43,280,512

═══════ ═══════ ═══════

Segment liabilities
Chlor Alkali 9,427,637 8,522,414 7,558,020
Petrochemical Products 701,327 932,842 1,024,388
Trading 1,735,861 1,734,655 1,161,574
Logistics and transport 372,493 286,257 313,775

─────── ─────── ───────
Total consolidated segment liabilities 12,237,318 11,476,168 10,057,757

═══════ ═══════ ═══════

c) Geographical segments
The geographical analysis of the Group’s revenue from external customers has been based on the location of
customers from which revenue is derived:

Three months ended
31 March

2020 2019
KD KD

Kuwait and GCC 7,863,045 6,556,220
Europe and North Africa 362,780 760,715
Asia 38,624 42,480
Adjustments and eliminations (1,025,586) (711,076)

─────── ───────
Total consolidated segment revenue 7,238,863 6,648,339

═══════ ═══════
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11 FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction
between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption
that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

u In the principal market for the asset or liability; or
u In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when
pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate
economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that
would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are
available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of
unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the interim condensed consolidated
financial information are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest
level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

u Level 1   —  Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
u Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value

measurement is directly or indirectly observable
u Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value

measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognised in the interim condensed consolidated financial information at fair
value on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy
by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as
a whole) at the end of each reporting period.

The methods and valuation techniques used for the purpose of measuring fair value are unchanged compared to
the previous reporting period.

Valuation methods and assumptions
The following methods and assumptions were used to estimate the fair values:

Listed investment in equity securities
Fair values of publicly traded equity securities are based on quoted market prices in an active market for identical
assets without any adjustments. The Group classifies the fair value of these investments as Level 1 of the hierarchy.

Other financial assets and liabilities
Fair value of other financial instruments is not materially different from their carrying values, at the reporting date,
as most of these instruments are of short-term maturity or re-priced immediately based on market movement in
interest rates.
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12 IMPACT OF COVID-19

The COVID-19 outbreak has developed rapidly in 2020, with a significant number of infections. Measures taken by
various governments to contain the virus have affected economic activity and the Group’s business in various
significant ways.

The currently known impact of COVID-19 on the Group are:

u Sales of Chlor Alkali, down by 6% sequentially and 7% year-over-year.
u Operating profit of KD 1,183,101 for the quarter, down by 31% year-over-year.
u Fair value decreases in financial assets at fair value through profit or loss for the first three months of 2020 by

7.74% since 31 December 2019, mainly due to deterioration in financial markets and respective market index.
u Allowance for expected credit losses of trade receivables in the first three months of 2020 for an amount of

KD 115,448 in total.

In addition to the already known effects of the COVID-19 outbreak and resulting government measures, the
macroeconomic uncertainty causes disruption to economic activity, and it is unknown what the longer term impact
on the Group’s business may be. The COVID-19 virus can evolve in various directions. If society, and as a
consequence business, is exposed to COVID-19 for a longer period of time, this may result in prolonged negative
results and pressure on the Group’s liquidity.

Depending on the duration of the COVID-19 crisis and continued negative impact on economic activity, the Group
may experience further negative results, liquidity restraints and incur additional impairments on its assets in 2020.
Given the ongoing economic uncertainty, the exact impact on the Group’s activities in the remainder of 2020 and
thereafter cannot be predicted at this stage.

This note describes the impact of the outbreak on the Group’s operations and the significant estimates and judgements
applied by management in assessing the values of assets and liabilities as at 31 March 2020.

12.1 Risk management
The management is monitoring and reassessing the risk management objectives and policies based on the current
updates on COVID-19. For the period ended 31 March 2020, there were no significant changes to the risk
management objectives and policies as compared to the audited consolidated financial statements as at 31 December
2019.

12.1.1  Credit risk
The Group is mainly exposed to credit risk on its trade receivables and contract assets. As at 31 March 2020, the
Group has considered the impact of COVID-19 on the factors that may influence the credit risk of its customer base,
including the default risk associated with the industry and country in which customers operate. There were no changes
to the payment period given to customers during the period, however, the Group will continue to individually assess
the situation as more reliable data becomes available and accordingly may change the payment period for certain
customers in the subsequent reporting periods. Refer to Note 12.2 for the estimates and assumptions used by the
Group to determine ECL on its trade receivables and contract assets.

12.1.2     Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Group is unable to meet its payment obligations associated with its financial
liabilities when they fall due and to replace funds when they are withdrawn.

u Day to day funding is managed by monitoring future cash flows to ensure that working capital requirements
can be met. This includes replenishment of funds as they mature.

u Maintaining rolling forecasts of the Group’s overall liquidity position on the basis of expected cash flows.
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12 IMPACT OF COVID-19 (continued)

12.1 Risk management (continued)

12.1.2     Liquidity risk (continued)

u The Group’s objective is to maintain a balance between continuity of funding and flexibility through the use
of bank overdrafts. The Group has access to a sufficient variety of sources of funding and maintains the
following lines of credit.
- KD 1,520,902 overdraft facility that is unsecured. Interest would be payable at the rate of CBK discount

rate plus 100 basis points (2019: CBK rate plus 100 basis points).
- KD 729,098 undrawn facility that is unsecured and can be drawn down to meet short-term financing

needs. The facility has a one-year maturity that renews based on a new agreement at the option of the
Group. Interest would be payable at a rate of CBK discount rate plus 100 basis points (2019: CBK rate
plus 100 basis points).

The Group expects a significantly adverse impact on its liquidity due to COVID-19 outbreak. Management has
taken several steps in protecting cash flows through compensating cost saving measures and reductions to
discretionary capital expenditure. Further, the Group aims to maintain the level of its cash and short-term deposits
and other highly marketable investments at an amount in excess of expected cash outflows on financial liabilities.

12.2 Use of estimates and assumptions
The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the interim condensed consolidated
financial information is prepared. The COVID-19 outbreak has created uncertainty for revenue forecasts, sourcing
and workforce availability, credit ratings, etc. but also volatility in stock prices, interest and currency exchange
rates. Estimates based on such metrics may be subject to change due to market changes in the near term or
circumstances arising that are beyond the control of the Group.

Information about key assumptions and estimation uncertainties at the reporting date that have a significant risk of
resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets is described below:

Property, plant and equipment, right-of-use assets, investment in an associate, goodwill, and inventories (non-
financial assets)
As at the reporting date, the Group has considered the potential impact of the current economic volatility in the
determination of the reported amounts of the Group’s non-financial assets and the unobservable inputs are developed
using the best available information about the assumptions that market participants would make in pricing these assets
at the reporting date. Markets however remain volatile and the recorded amounts remain sensitive to market
fluctuations.

The Group acknowledges that certain geographies and sectors in which these assets are located are negatively
impacted, and as the situation continues to unfold, the Group will continuously monitor the market outlook and use
relevant assumptions in reflecting the values of these non-financial assets as and when they occur.

Trade receivables and contract assets (financial assets)
The Group uses the simplified model in calculation the ECL for trade receivables by establishing a provision
matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the
debtors and the economic environment. However, the segmentation applied in previous periods may no longer be
appropriate and may need to be revised to reflect the different ways in which the COVID-19 outbreak affects
different types of customers (e.g. by extending payment terms for trade receivables).

The Group will continue to individually assess significant exposures as more reliable data becomes available and
accordingly determine if any adjustment in the ECL is required in subsequent reporting periods.

12.3 Subsequent events
The implications of COVID-19 are ongoing and the ultimate outcome of this event is unknown and therefore the full
impact on the Group for events and circumstances that arose after the reporting date cannot be reasonably quantified
at the authorisation date of this interim condensed consolidated financial information. The effect of COVID-19 on
the Group as and when known will be incorporated into the determination of the Group’s estimates and assumptions
that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities.
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13 DISTRIBUTIONS MADE AND PROPOSED

The Board of Directors in their meeting held on 14 April 2020, proposed a cash dividend of 50% (2018: 50%)  of the
paid-up share capital (50 fils per share aggregating to KD 5,045,040) for the year ended 31 December 2019 (2018:
50 fils per share aggregating to KD 5,045,040).

The proposed dividends on ordinary shares are subject to approval at the annual general meeting (AGM) and are not
recognised as a liability as at 31 March 2020. The proposed dividend for the year ended 31 December 2019 were
approved on 23 June 2020.

Dividends payable as at 31 March 2020 amounted to KD 4,355 (31 December 2019: KD 100,029 and 31 March
2019: KD 4,194) and recorded within “accounts payable and accruals” in the interim condensed consolidated
statement of financial position/ consolidated statement of financial position.





 

 
 ع. ش.م.ك. الكوت للمشاريع الصناعية شركة  

 وشركاتها التابعة  
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية   المعلومات

 )غير مدققة(  
 

 2020مارس   31
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة  المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية  المعلومات مراجعة المستقل حول  مراقب الحسابات تقرير 
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 ة  المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية  المعلومات مراجعة المستقل حول  مراقب الحسابات تقرير 

 )تتمة(شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع. إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة 
 

 بية األخرىلبات القانونية والرقاط تير حول المتقر

متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر ة المجمع ةالمكثفإلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية  ضافة إلى ذلك، واستنادا  باإل
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( الخسائر أو رباحاألبيان 
  2020مارس  31لفترة المنتهية في ل

  

 أشهر المنتهية في   ثةثالال
 مارس   31

 2019 2020 إيضاحات  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي
    

 6,648,339 7,238,863 3 عقود مع العمالء  المن اإليرادات 
 (4,229,873) (5,163,778)  مقدمة  خدمات  مبيعات وتكلفة  

  

─────── ─────── 
 2,418,466 2,075,085  مجمل الربح 

    

 152,538 33,174  رى إيرادات أخ 
 (699,254) (711,698)  فات عمومية وإدارية رومص
 (171,935) (180,462)  فات أخرى رومص

     - (115,448) 12 تجاريين مدينين مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ل
 18,588 82,450   أجنبيةعمالت ق تحويل صافي فرو

 

 ─────── ─────── 
 1,718,403 1,183,101  ربح التشغيل 

    

 51,134 (37,604) 4 شركة زميلة   نتائج حصة في
 التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 398,624 (97,527)  او الخسائر األرباح 
 (16,754) (30,742)  تكاليف تمويل 

 

 ─────── ─────── 
 2,151,407 1,017,228  الضرائب    الربح قبل 

    

 (21,003) (10,548)  كويت للتقدم العلمية السمؤس ة حص
 (52,358) (26,696)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (20,432) (11,055)  زكاة 
 (18,400) (16,500)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

─────── ─────── 
 2,039,214 952,429  ة  فترربح ال

  

═══════ ═══════ 
 فلس  20.21 فلس  9.44 5 ففة لمخاو  ربحية السهم األساسية

  

═══════ ═══════ 
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 معة. المالية المرحلية المكثفة المج جزًءا من هذه المعلومات  تشكل 13 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

  2020مارس  31المنتهية في  للفترة

  

 أشهر المنتهية في   ثالثةال
 مارس   31

 2019 2020 إيضاح  

 
 

 نار كويتي يد دينار كويتي
    

 2,039,214 952,429  فترة ال  ربح
  

─────── ─────── 
    )خسائر( شاملة أخرى إيرادات  
الخسائر في فترات    أو  األرباح  إلى يتم إعادة تصنيفها قد ر( شاملة أخرى )خسائإيرادات 

    الحقة: 
 (879) 42,292  أجنبية ناتجة من تحويل عمليات   أجنبيةتحويل عمالت  وق فر

  

─────── ─────── 
األرباح   إلى ملة األخرى التي قد يتم إعادة تصنيفها شا لا  )الخسائر(  اإليرادات صافي 

 (879) 42,292    او الخسائر في فترات الحقة 
  

─────── ─────── 
    

األرباح او الخسائر في   إلىا لن يتم إعادة تصنيفهإيرادات شاملة أخرى ( خسائر)
    فترات الحقة: 

 30,446 (26,856) 4 لة زمي كةت الشاملة األخرى لشررادااإلي( الخسائر)في ة حص
  ─────── ─────── 

األرباح    إلى لن يتم إعادة تصنيفها    التي  خرى األشاملة اليرادات  اإل   (خسائر ال)   صافي 

 30,446 (26,856)  حقة او الخسائر في فترات ال
  

─────── ─────── 
 29,567 15,436  ة  فترإيرادات شاملة أخرى لل

  

─────── ─────── 
 2,068,781 967,865  ة  فتريرادات الشاملة للإلا  يإجمال

  

═══════ ═══════ 
 

 

 

 

 
 

 





 
 .ع. وشركاتها التابعة ش.م.ك للمشاريع الصناعية الكوتشركة 

 

 

 مجمعة. لية المكثفة اللمرحعلومات المالية االم ا من هذهءً تشكل جز 13 إلى 1اإليضاحات المرفقة من إن 
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 )غير مدقق(جمع ي حقوق الملكية المرحلي المكثف المبيان التغيرات ف
  2020مارس  31للفترة المنتهية في 

 
 رأس  
 المال 

احتياطي  
   إجباري

  احتياطي
 ي  رااختي

ات  غيرتأثير الت
ادات  رياإل في

الشاملة األخرى  
 لشركة زميلة 

احتياطي تحويل  
 أجنبية عمالت 

 أرباح  
 حلة رم

 
 المجموع 

 دينار كويتي  دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

        

 30,987,167 12,611,739 545,645 (2,595,134) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2020يناير  1كما في 
 952,429 952,429     -     -     -     -     - ربح الفترة
 15,436     -      42,292 (26,856)     -     -     - شاملة أخرى للفترةات إيراد)خسائر( 

 

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

 967,865 952,429 42,292 (26,856)     -     -     - ةرفتللة الشاملاإليرادات  (ئرخسا )ال ليما إج 
 

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

 31,955,032 13,564,168 587,937 (2,621,990) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2020مارس  31في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 31,153,974 12,815,173 550,135 (2,636,251) 5,148,415 5,186,422 10,090,080   2019يناير   1كما في  
 2,039,214 2,039,214     -     -     -     -     - ةفترربح ال
 29,567     -      (879) 30,446     -     -     - ات )خسائر( شاملة أخرى للفترةإيراد

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,068,781 2,039,214 (879) 30,446     -     -     - الشاملة للفترة )الخسائر( اإليرادات إجمالي

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 33,222,755 14,854,387 549,256 (2,605,805) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2019 مارس  31في 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مجمعة. ت المالية المرحلية المكثفة الل جزًءا من هذه المعلوما كتش 13 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 )غير مدقق( ف المجمعالمرحلي المكث بيان التدفقات النقدية
 2020مارس  31المنتهية في  رةلفتل

  
 أشهر المنتهية في   الثالثة

 مارس   31
  2020 2019 
 يتيكور دينا تي دينار كوي ات حاإيض 

    أنشطة التشغيل 
    

 2,151,407 1,017,228  الربح قبل الضرائب  
 بصافي التدفقات  ضرائب الربح قبل التعديالت لمطابقة 

    : النقدية   
 752,270 831,849  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات  

 41,969 66,041    م ا ستخدات حق االاستهالك موجود
 17,700     -  وس  غير ملم أصلء ا فطإ

     - (8,400)  يع ممتلكات ومنشآت ومعدات بربح من 
     - 115,448 12 ن رييتجامدينين عة لئتمان المتوقمخصص خسائر اال

 (51,134) 37,604 4 حصة في نتائج شركة زميلة  
 او خالل األرباح لة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من مة العادقيالالتغيرات في 

 (398,624) 97,527  الخسائر   
 70,310 63,413  نهاية الخدمة للموظفين   ة مكافأ مخصص  

 16,754 25,119  روضقون وديلفائدة 
     - 5,623  ة لمطلوبات التأجيرفائد

  ─────── ─────── 
  2,251,452 2,600,652 

    تعديالت على رأس المال العامل:  
 (76,882) (19,299)  مخزون

 519,364 (1,824,180)  عقود  مدينون تجاريون وموجودات 
 (1,122,845) (222,362)    ومدينون أخرون مدفوعات مقدما  

 (210,990) 356,294  ون ومصروفات مستحقة  ئندا
  ─────── ─────── 

 1,709,299 541,905  من العمليات    جة اتالتدفقات النقدية الن
 (127,364) (12,787)  ة  مدفوع مة للموظفين مكافأة نهاية الخد 

  ─────── ─────── 
 1,581,935 529,118  أنشطة التشغيل  فقات النقدية الناتجة من صافي التد

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

 (1,043,419) (376,570)  ومعدات  شآت  ومن ات  تلكشراء مم
     - 8,400    متحصالت من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

  ─────── ─────── 
 (1,043,419) (368,170)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة االستثمار  

  ─────── ─────── 
    أنشطة التمويل 

 947,368 1,425,000  ت من قروض  متحصال
 (1,000,000) (1,500,000)  سداد قروض 

 (16,754) (25,119)  تكاليف تمويل مدفوعة  
 (41,969) (69,617)  لوبات التأجير  طمسداد  

  ─────── ─────── 
 (111,355) (169,736)  في أنشطة التمويل   ة تخدمالمس  يةالنقدالتدفقات في صا

  ─────── ─────── 
 427,161 (8,788)  ل  نقد والنقد المعاد ال   في   ادة ( الزي نقصل ا) صافي  

 (380,886) (761,524)  يناير    1النقد والنقد المعادل في 
 (9,094) (10,183)   أجنبيةصافي فروق تحويل عمالت 

  ─────── ─────── 
 37,181 (780,495) 6   مارس  31لنقد المعادل في د واالنق

  ═══════ ═══════ 
    : المرحلي المكثف المجمع دية نقال بيان التدفقات من دة تبعمس نقدية غير  بنود 

 744,147     -   16ة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية تأجير نتيج مطلوبات الى علنتقالي االتعديل ال
 نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير  خدامجودات حق االستعلى موتقالي ناالتعديل ال
 (744,147)     -   16لية الما  

     - 141,429   لتأجيروبات اطلم إضافات إلى
     - (141,429)   اماالستخد جودات حقإضافات إلى مو

  ─────── ─────── 
  -     -     
  ═══════ ═══════ 
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   ل الشركةات حومعلوم 1
 

الشركة  ") ك.ع. م.ش. للمشاريع الصناعيةوت الكلشركة  معة المرحلية المكثفة المج المعلومات المالية إصدار ب صريحتم الت

قرار مجلس ل قاً وف 2020مارس  31المنتهية في  أشهر للثالثة ("موعةالمج " بـا يشار إليها معً )وشركاتها التابعة ( "األم

 . 2020 أغسطس 13 اريختبالشركة األم إدارة 
  

السنوية  الجمعية العمومية  عاجتما  خالل 2019ر سمبدي 31 لمنتهية فيانات المالية المجمعة للمجموعة للسنة اد البيما عتا تم

من قبل الشركة األم للسنة المنتهية بذلك   المعلنة والمسددة توزيعات األرباح  إن .2020 يونيو 23 بتاريخالمنعقد  نمساهميلل

  .13إيضاح ريخ مدرجة في التا
 

علناً في أسهمها تداول  متيوبها ويقع مقرها ت ية الكوفي دولتم تأسيسها  عامة لشركة األم هي شركة مساهمة كويتية ا إن

، ، شارع عبد العزيز الصقر، شرق18برج الحمراء، الطابق رقم  في لالمسج األم لشركة امكتب يقع بورصة الكويت. 

 الكويت. ، 65453 الشعيبة، 10277 ص.ب. سجل هوها البريدي الموعنوان
 

 :األمللشركة فيما يلي األنشطة الرئيسية 
 

 يازة لتخزين؛ وح والمواد السائبة األخرى، وإقامة وتشغيل وإدارة صوامع ا تنمتوزيع اإلسوتخزين و ديراتسا

خالل مديري األموال من ثمار فوائض شطة مماثلة، باإلضافة إلى استفي الشركات األخرى التي تزاول أن الحصص

 مار والشركات العقارية.فظ في حصص االستثالمحا
 ات وغيرها من المنتج المواد الصلبة والمواد الغازية تيعاب سالية ل المعدنلبراميوا ملحلواور الكل مواد إنتاج

 ة )بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للصناعة(.يميائيالبتروك
 الشركة. كويت طبقا ألغراض رج دولة الة داخل وخانقل منتجات الشرك 
 ات صناعية أخرى وكذلك  موستجارية أو رالمات ي عوأ ةصلة ذات الشراء الحقوق الصناعية وحقوق الملكية الفكري

 األخرى سواء داخل أو خارج دولة الكويت.   شركات رها إلى الة إلى تأجيوق أخرى متعلقة بها باإلضافأي حق
 تها طبقا للحدود المنصوصم لكي تتمكن من مزاولة أنشطلعقارات الالزمة للشركة األاو متلكات المنقولةشراء الم  

 ن.قانوا للبقعليها ط
 في محافظ تدار من خالل شركات مالية متخصصة.موال ألا مار فوائضتثاس 

 

تلك ة أو حصص أو تشارك بأية طريقة مناسبة في شركات تزاول أنشطة أعمال مماثللديها يكون ألم أن لشركة از ليجو

أو  ات كرشلي هذه اأن تشتر اً ضيأ األمللشركة  الكويت أو خارجها. ويجوزدولة ى تحقيق أهدافها داخل التي قد تعاونها عل

 تلحقها بها. 
 

 للمجموعةسبية المحاات اسالسيالتغيرات في و أساس اإلعداد 2
 

  أساس اإلعداد 2.1

وفقاً لمعيار  2020 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلل للمجموعةة جمعالم المكثفةتم إعداد المعلومات المالية المرحلية 

 . "(34اسبة الدولي مح ر اليا مع)" حليالمالي المر رتقريلا 34ولي المحاسبة الد
  

البيانات المالية  فية الزمالمجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات ال المكثفةية إن المعلومات المالية المرحل

  31 السابقة فية منتهيلاللسنة  لمجموعةالسنوية لالمجمعة  انات الماليةمقترنة بالبي االطالع عليها ، ويجب السنوية المجمعة

  . 2019 برديسم
 

. تم إعادة تصنيف بعض نة تتعلق بالفترة السابقةلومات مقارالمجمعة معتقدم هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة 

دة لتحسين جوهذه تم إجراء إعادة التصنيف فترة الحالية. التصنيف في ال طابقتعرضها ل معلومات المقارنة وإعادةال

 لمعروضة.  مات اوالمعل
 

  من المجموعةالمطبقة جديدة الوالتعديالت فسيرات لتر واييعاالم 2.2

ات في إعداد البيان المتبعةتلك ل ثلةمما المجمعة  المكثفةفي إعداد المعلومات المالية المرحلية  المطبقةة ت المحاسبيإن السياسا 

الجديدة التي  اييرالمع تطبيق اءباستثن ، 2019ر ديسمب 31في  المنتهية السابقة للسنة للمجموعة  السنوية المجمعةالمالية 

سر  يلم  ولكن صادر خرآ لأو تعدي ر أو تفسيرا يلمجموعة بالتطبيق المبكر ألي معتقم ا. لم 2020 يناير 1 من اً راعتباتسري 

 عد.  ب
 
 يةحلية المرمعلومات المالعلى اليس لها تأثير ا لانهال إ 2020مرة في سنة الت والتفسيرات ألول سري العديد من التعديت

 ة المجمعة للمجموعة.  المكثف
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 )تتمة( المحاسبية للمجموعةات ياسالسي ت فارالتغيو أساس اإلعداد 2
 

 )تتمة( من المجموعةة طبقالمجديدة الوالتعديالت فسيرات لتعايير واالم 2.2
 

   تعريف األعمال  : 3الت على المعيار الدولي للتقارير المالية ديتع

والموجودات   األنشطة كاملة منتمأنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة  3المالية  ي للتقاريروللدعلى المعيار ا لتعديليوضح ا

على المخرجات.   معاً لكي تتحقق قدرة الحصول كأعمال، ال بد وأن تتضمن كحد أدى مدخالت وإجراء جوهري يتجمعان

إلجراءات المطلوبة للوصول الت وادخ لمعلى كافة اتمل أن تش قق دونن األعمال قد تتح ضح التعديل أك، أوإضافة إلى ذل

ولكنها   جموعةلمل المجمعة المكثفة المرحلية الماليةالمعلومات م يكن لها أي تأثير على ت لعديالالت هإن هذإلى المخرجات. 

  ستقبلية في حالة دخول المجموعة في أية عمليات دمج أعمال.الفترات المد تؤثر على ق
 

إصالح  :  39دولي لا لمحاسبة ومعيار ا 9والمعيار الدولي للتقارير المالية   7 لي للتقارير الماليةو دالار التعديالت على المعي
 المعايير الخاصة بمعدل الفائدة 

عدداً  األدوات المالية: االعتراف والقياس 39ومعيار المحاسبة الدولي  9لمالية ا عيار الدولي للتقاريرعلى المتقدم التعديالت 
. الفائدةلقة بمعدل عتايير المالتي تتأثر مباشرةً بأعمال إصالح المع التحوط اتتسري على كافة عالق يتالات من اإلعفاء

لغ التدفقات النقدية المستندة إلى المعايير بم وأ/وتوقيت تأكد حول م عدالت ا ح ى اإلصالح إلى وتتأثر عالقة التحوط إذا أد
المجمعة  المكثفةالمرحلية المالية  معلوماتلا تأثير على أي تديالتعال ههذل لم يكنللبند المتحوط له أو أداة التحوط. 

 .لمعدل الفائدة طة عالقات تحوأنه ليس لديها أي ثيمجموعة ح لل
  

 تعريف المعلومات الجوهرية : 8ار المحاسبة الدولي  ي عوم  1لمحاسبة الدولي معيار اتعديالت على 
أو  المعلومات تعتبر جوهرية في حالة إذا كان حذفها " ذي يبين أنرية الجوهلا وماتللمعل اً جديد اً هذه التعديالت تعريف متقد

األساسيون   تخدمونا المسرات التي يتخذهى القرايؤثر علأن ة التعبير عنها أو إخفائها من المتوقع بصورة معقولة ح صعدم 
 اد التقارير".ة إلعدددمح ية عن جهة ات ماللومعم يقدمذات الغرض العام استنادا إلى تلك البيانات المالية بما  الماليةللبيانات 

 

ات  المعلوموحجم المعلومات سواء بصورة فردية أو باالندماج مع  د على طبيعةمتوهرية تعتوضح التعديالت أن الج 
أن لة المعلومات جوهريا إذا كان من المتوقع بصورة معقو عنويكون عدم صحة التعبير بيانات المالية. األخرى في سياق ال

المرحلية  المالية المعلوماتتأثير على  يأتعديالت . لم يكن لهذه الذها المستخدمون األساسيونتخ ي تيرات الالقراعلى  ؤثري
  .المجموعةتأثير مستقبلي على لها أي وليس من المتوقع أن يكون  عةالمجمالمكثفة 

 
 2018مارس  29المفاهيمي للتقارير المالية الصادر في اإلطار 

في أي معيار. إن  ةردفاهيم أو المتطلبات الوالمفاهيم الواردة فيه الما مني جاوز أال يتو اً عيارهيمي مال يمثل اإلطار المفا 
عدة القائمين على حاسبة الدولية في إعداد المعايير، ومسا ايير المساعدة مجلس معالمفاهيمي هو مالغرض من اإلطار 

طراف على ة جميع األعدسا ساري، وكذلك لم معيار اك أي اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية متسقة متى ال يكون هن
   .معايير وتفسيرها فهم ال

 

محدثة ومعايير االعتراف  تعريفات بعض المفاهيم الجديدة، ويقدمالمفاهيمي الذي تمت مراجعته  طارإلايتضمن 
 طلوبات كما يوضح بعض المفاهيم الهامة.  بالموجودات والم

 

 .   عة حلية المكثفة المجمعة للمجمورملية المالالمعلومات الى ر علم يكن لهذه التعديالت أي تأثي
 

 عمالءال د معوقمن العاإليرادات  3
 

 اإليرادات   وزيعت  حول علومات م  3.1
 مبيعات والخدمات:الإلى نوع  اً تجة من العقود مع العمالء استنادالمجموعة النا  زيع إيراداتفيما يلي تو

 

 

 المنتهية في  أشهر  الثالثة  
 مارس   31

 

2020 2019 

 

 تي ي كو  ر دينا  يتي كو ر  ادين

   دمات اعة أو الخأنواع البض 
 4,460,933 4,183,616 لوي ر القول بيع الك

 1,875,103 2,719,894 مواد صناعية ع  يب
 309,216 189,349 خدمات مزج المواد الكيمائية  

     - 93,866 وفية ي أكسيد الكلور لخزانات المياه الج إنشاء مصنع إلنتاج ثان
 3,087 52,138 ستية وج ل  دمات خ 

 

─────── ─────── 
 6,648,339 7,238,863 د مع العمالء وق إجمالي اإليرادات من الع

 

═══════ ═══════ 
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 ()تتمة عمالءمن العقود مع الرادات ياإل 3
 

 )تتمة( اإليرادات  وزيعت  علومات حولم  3.1

 
 المنتهية في  أشهر  الثالثة  

 س مار  31

 2020 2019 

 تي ي كو  ر دينا  ي تيو ر كادين 
   

   ة األسواق الجغرافي 
 5,845,143 6,837,459 ون الخليجيا عالكويت ودول مجلس الت

 760,716 362,780 أوروبا وشمال أفريقيا
 42,480 38,624 آسيا

 

─────── ─────── 
 6,648,339 7,238,863 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 

 

═══════ ═══════ 
   

   تراف باإليرادات االع ت يقتو
 6,493,960 6,941,181 ةنزمنية معي في فترةة قدمت مبضاعة وخدما 

 154,379 297,682 ة على مدار الوقتدمقمات مبضاعة وخد
 

─────── ─────── 
 6,648,339 7,238,863 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء 

 

═══════ ═══════ 
 

 رصدة العقود أ    3.2
  قة(  قمد)    

 
 مارس  31

 2020 
 ديسمبر  31

 2019 
 مارس   31

 2019 

 ينار كويتي  د ينار كويتي  د تي كوي ينارد 

    

 7,114,026 6,708,669 8,323,535 مدينون تجاريون  
 

═══════ ═══════ ═══════ 
     - 588,860 682,726 عقود  الموجودات 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

اب  دة هذا الحسهذا النحو، تتباين أرص نشاءات قيد التنفيذ. وعلىادات المكتسبة من خدمات اإلاإليرود بقعلاتتعلق موجودات 

 . الفترةيذ في نهاية نشاءات قيد التنفلى عدد خدمات اإلوتتوقف ع
 

:  2019مارس  31)دينار كويتي   115,448 بلغتسجيل متم  ،ةالحالي ة المكثفة المجمعةالمرحلي معلومات الماليةخالل فترة ال

 ن.تجارييدينين مل ةعخسائر االئتمان المتوقخصص ال شيء دينار كويتي( كم
 

 ركة زميلةش ار فياستثم 4
 

% في شركة الدرة للخدمات البترولية ش.م.ك. )مقفلة(، وهي شركة زميلة  37.99ملكية بنسبة  صةلدى المجموعة ح 

شركتها الزميلة   المحاسبة عن حصة ملكية المجموعة فيت تمنفط والغاز. طاع الة في قتضطلع بتقديم خدمات متكامل

في أية سوق لألوراق المالية  ة غير مدرجةأعاله هي شركة خاصالمذكورة  والشركة الزميلة ة حقوق الملكية.قيبواسطة طر

 ة متوفرة ألسهمها.  علنوبالتالي، ليست هناك أسعار سوق م
 

يخ را في تعن ذلك اتجة ناليلة مزالشركة القيمة في انخفاض رات ختبا ا أي لقيمة وفاض اات انخ لمؤشر يتم إجراء مراجعات

التطورات  حدوث . مع السنويةالمالية  التقارير كما في تاريخ بنفس الطريقة ،المجمعةمكثفة لية الالية المرح المعلومات الم

 ،منشأةالفي أنشطة  كليلا اضمثل االنخف مات، علوللم يةخلهناك مصادر خارجية ودا ،19-كوفيد فيروساألخيرة لتفشي 

ات أو نتج الطلب على م في نخفاضاالإلى ، مما أدى االقتصادي الوضعبشأن  ةرن المستمالتيقعدم  حالةلى باإلضافة إ

  يجبه نأالمجموعة إلى  تي، انتهوبالتالشير إلى أن الشركة الزميلة قد تنخفض قيمتها. ي  والذيخدمات الشركة الزميلة 

 وحدة إنتاج النقد.لقيمة لا اضاختبار انخفإجراء 
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 (ة)تتم ركة زميلةار في شثماست 4
 

 ة تقييم انخفاض قيمة الشركة الزميل
فيروس كورونا في تحديد المبلغ وباء تأثير  ناتجة عنالالسلبية  من بين عوامل أخرى التوقعاتفي اعتبارها اإلدارة  أخذت

 .قدالن جا تإنلوحدة  هاستردادممكن ال
 

ا من وحدة إنتاج متوقع الحصول عليهالمستقبلية ال ةية للتدفقات النقدالحالي مةالقي استناداً إلى الممكن استرداده غلبمتم تقدير ال

ثناء االستخدام(. تم تحديد احتساب القيمة أثناء االستخدام استنادا إلى افتراضات معقولة ومؤيدة تتعلق  مة ألنقد )القيا

بواسطة متوسط   فترة خمس سنوات  شمل دية تنقات النة(. وهذه التدفقكجزء من المواز) ة من قبل اإلدارةدعتمالم بالتوقعات

نادا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة حول التطورات بالسوق. ست% على مدار فترة التوقع ا12 عدل نمو سنوي بنسبةم

 وزجا ت النقدية للفترات التي تتلتدفقا ا اءويتم استقر% 9.48 ةسبن ةيمعدل الخصم المطبق على توقعات التدفقات النقديبلغ 

 . % 1.46ألجل بنسبة عدل نمو طويل امس سنوات بواسطة مخ بة الموازنة المقدرة فتر
 

رة المعلومات المالية المرحلية المنتهية في النقد لفت لوحدة إنتاج أي انخفاض في القيمة اإلدارةلم تحدد  ليل،ذا التحنتيجة له

 . 2020مارس  31
 

 الحساسية للتغيرات في االفتراضات 

ا في البيانـات عنهح صفات الرئيسية الماضترفاالى لرات جوهرية عتغي م تحدث أيل م،داخ تاالس أثناءقييم القيمة فيما يتعلق بت

أي تغيير سلبي في االفتراضات الرئيسية يمكـن أن يـؤدي  إن .2019ديسمبر  31ة السنوية للسنة المنتهية في جمعالمالية الم

 .نة السابقةلسمن قبل المجموعة في ا ا إلى تلك المسجلة سابق القيمةفي نخفاض االمزيد من خسائر حدوث الإلى 
 

 :يةالقيمة الدفتربمطابقة ال
 

  )مدققة(    

 
 مارس  31

 2020 
 ر مب سيد 31

 2019 
 مارس   31

 2019 

 ينار كويتي  د ينار كويتي  د ينار كويتي د 

    

 6,981,157 6,981,157 6,290,820 بداية الفترة / السنةفي 
 51,134 105,724 (37,604)  ئجنتا ال الحصة في

 30,446 41,117 (26,856) دات الشاملة األخرىيرااإل( الخسائر)الحصة في 
 ة  صنفات حقوق الملكية المياطي القيمة العادلة ألدول احتتحوي

     - 55,377     -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة 
     - (892,555)     - خسائر انخفاض القيمة

 

─────── ─────── ─────── 
 7,062,737 6,290,820 6,226,360 السنة  / نهاية الفترة في 

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 مخففةاألساسية وال السهم ربحية 5
 

متوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. وتحتسب  رة على الالفتربح  قسمةب األساسية تحتسب ربحية السهم 

ط  زائدا المتوس ةل الفترلعادية القائمة خالعدد األسهم االمتوسط المرجح لترة على لفقسمة ربح ابربحية السهم المخففة 

 اً نظر. إلى أسهم عادية لمخففةحتملة اعادية المم الدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل كافة األسهالمرجح لع

 فة متطابقة.ليس هناك أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخف ألنه
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 تمة()ت ألساسية والمخففةا ربحية السهم 5

 
 المنتهية في  أشهر  ثالثة  لا 

 مارس   31

 2020 2019 

   
   

 2,039,214 952,429 ربح الفترة )دينار كويتي(
 

═══════ ═══════ 
 100,900,800 100,900,800 ة )أسهم( المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفتر

 

═══════ ═══════ 
 20.21 9.44 المخففة )فلس(وألساسية ربحية السهم ا

 

═══════ ═══════ 
 

ت المالية المرحلية المكثفة معلوما لمحتملة بين تاريخ اادية عأسهم أو تتضمن أسهم عادية أخرى  معامالت أي جراء إم يتم ل

 ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة.هذه المعلوما ب التصريحوتاريخ  المجمعة
 

 ادل معالنقد والنقد ال 6
 

 ، يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:معالمج  ية المرحلي المكثفلتدفقات النقدض بيان اغراأل
 

  
 مارس   31

2020 

 )مدققة( 
بر  ديسم 31  

0192   

 مارس    31

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 

    
 23,188 22,079 23,507 الصندوق نقد في 

 710,053 450,303 716,900 ى البنوك لد نقد 
 

─────── ─────── ─────── 
 733,241 472,382 740,407 واألرصدة لدى البنوك النقد    إجمالي 

 (696,060) (1,233,906) (1,520,902) فة لدى البنوك وحسابات مكش 
 

─────── ─────── ─────── 
 37,181 (761,524) (780,495) نقد المعادل النقد وال إجمالي  

 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

  2,250,000: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 2,250,000بمبلغ حساب مكشوف لدى البنك  لدى المجموعة تسهيالت

  31% و1: 2019ديسمبر  31% )1( تحمل فائدة بنسبة دينار كويتي 2,250,000: 2019مارس  31كويتي ودينار 

   كزي.لمركويت االبنك من  صادرالم ( سنويا فوق معدل الخص%1: 2019مارس 
 

 رأس المال  7

األسهم   عدد     

 صرح  رأس المال الم 

 والمصدر والمدفوع بالكامل 

 
 مارس   31

2020 

بر  ديسم 31  
2019   

 مارس    31
2019  

 مارس   31

2020 

بر  ديسم 31  
2019   

 مارس    31
2019 

 دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  ي دينار كويت دينار كويتي  

        

فلس   100هم بقيمة سأ

 10,090,080 10,090,080 10,090,080  100,900,800 100,900,800 100,900,800 )مدفوعة نقداً( للسهم 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
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 لة التزامات ومطلوبات محتم 8
 

 التزامات رأسمالية 
:  2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 197,631 بمبلغ ةمستقبلي ةرأسمالي مصروفاتب وعة التزامات تتعلقالمجميوجد لدى 
 .ة قيد اإلنشاءجاريتعلق بمشروعات يا فيم دينار كويتي( 420,577: 2019مارس  31دينار كويتي و 414,324

 

 مطلوبات محتملة 

  5,970,767بمبلغ  قائمة مانئتة خطابات ضمان والمجموعالخاصة با لدى الجهات المصرفية  كان، 2020مارس  31في 

أداء  بتعلق ت( تييدينار كو 4,119,579: 2019مارس  31و دينار كويتي 5,413,297 : 2019ديسمبر  31)كويتي دينار 

 ة.   جوهري مطلوباتلعقود وال يتوقع أن ينشأ عنها أي ض ابع
 
 ات عالقة طراف ذإفصاحات األ 9

 

 ة والمساهمين الرئيسيين والشركاتوشركات المحاص ا الزميلةمجموعة شركاتهدى اللتتضمن األطراف ذات عالقة 

وأفراد عائالتهم من الدرجة األولى جموعة التنفيذيين بالم الخاضعة للسيطرة المشتركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين

ى  تم الموافقة علمشتركة. تملموساً أو سيطرة  ين لها أو التي يمارسون عليها تأثيراً والشركات التي يمثلون المالكين الرئيسي

 الت من قبل إدارة المجموعة.  سياسات تسعير وشروط هذه المعام
 

 العليا المعامالت مع موظفي اإلدارة 

حية ومسؤولية تخطيط  الذين لديهم صال العليا اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء دارة العليا من فو اإليتكون موظ

بموظفي اإلدارة العليا كما  امالت واألرصدة القائمة المتعلقةاإلجمالية للمعالقيمة  تنشطة المجموعة. كانوتوجيه ومراقبة أ

 يلي:
 

 كما في    قائم ال  د يرصال   لمنتهية في  ة افتر المعامالت لل   ة قيم 

 
 مارس   31

2020 

 مارس    31
2019  

 مارس   31

2020 

 )مدققة( 
بر  يسمد 31  

2019   
 مارس    31

2019 

 دينار كويتي  ي دينار كويت تييدينار كو  دينار كويتي  ويتيدينار ك 

       

 19,394 20,431 24,038  97,919 82,147 زايا أخرى قصيرة األجل رواتب وم
 233,939 261,495 269,639  9,574 8,144 للموظفين مكافأة نهاية الخدمة 

     -     -     -  5,000 15,000 لتنفيذية مكافأة اللجان ا
 ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 

 91105,2 112,493  293,677 281,926 ,333253 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  مبلغة بأعضاء مجلس اإلدارمكافأة بصرف  2020 أبريل 14اجتماعه المنعقد بتاريخ  رة خالللس اإلدامج  أوصى

من قبل المساهمين في اجتماع  على المكافأة ةت الموافقتم . 2019سمبر دي 31ية في كويتي للسنة المنته دينار 10,000

 . 2020يونيو  23 بتاريخة المنعقد سنويمعية العمومية الالج 
 

  علومات القطاعات م 10
 

 الرئيسيةخدمات النشطة وإن األ .يةلتالا قطاعات التشغيل فيجات وخدمات المجموعة منت تنظيمتم ألغراض اإلدارة، 

 يلي:   كما هي ه القطاعات ضمن هذ
 

 لور القلوي.إنتاج وبيع منتجات الك: ور القلوياع إنتاج الكلطق 
 البتروكيميائية إنتاج وبيع المنتجات: كيميائيةالمنتجات البترو. 
 ع مواد صناعية: توزيالتجارة . 
  جموعةلمستية وخدمات النقل المقدمة من قبل االخدمات اللوج  :الخدمات اللوجستية والنقل. 
 ه الجوفيةخزانات الميا ليد الكلور ي أكسمصنع إلنتاج ثانإنشاء  الصناعية:  ات عورمشال. 

  أو األرباحجة بالقيمة العادلة من خالل ستثمارات المدرزميلة واالشركة في  لمجموعةااستثمارات : االستثمارات 

 والشهرة. الخسائر
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 )تتمة(القطاعات  معلومات  10
 

 القطاع إيرادات ونتائج ( أ
 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  جموعةمدى الل يلشغاعات التقطل إيرادات وأرباح جدول التالي معلومات حويعرض ال

 توالي:لعلى ا 2019و 2020مارس 
 

 
في  أشهر المنتهية   ةالثالث  

مارس  31     

المنتهية في    أشهر  الثالثة  
مارس   31   

 2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي   دينار كويتي    نار كويتي دي دينار كويتي  

ت اإليرادا   النتائج  
     

 2,445,446 1,878,180 4,620,170 4,287,354 يكلور القلولا
 274 17,519 309,216 189,349 يائيةمالمنتجات البتروكي

 474,659 756,982 1,920,825 3,046,172 تجارة 
 4,204 2,678 509,204 647,708 ات اللوجستية والنقلالخدم

     - 15,296     - 93,866 عيةصنا  اتعورمش
 449,758 (135,131)     -     - استثمارات

 (506,117) (595,570) (711,076) (1,025,586) دات ا ت واستبعالديتع
 

─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,868,224 1,939,954 6,648,339 7,238,863 مجمعة 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 
 152,538 33,174   إيرادات أخرى
 (16,754) (30,742)   تكاليف تمويل
 (964,794)  (989,957)   ةير موزعمصروفات غ

   

─────── ─────── 
 2,039,214 952,429   ترةبح الفر

   

═══════ ═══════ 
 

 
في ة تهيأشهر المن  الثالثة  

مارس  31    

في أشهر المنتهية   الثالثة   

مارس  31    

 2020 2019  2020 2019 
 ي  دينار كويت دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي  

 
 ات  يترمش

 ومعدات  ت ومنشآت ممتلكا 

  

فاء طإو  استهالك  

   
 

  

 689,225 753,362  1,042,566 331,365 يكلور القلوال
 14,888 11,774  853 22,436 ارةتج 

 65,857 66,713      - 22,769 الخدمات اللوجستية والنقل
 ─────── ───────  ─────── ─────── 
 376,570 1,043,419  831,849 769,970 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 طلوبات القطاعات مو  موجودات ب( 

  2020ارس م 31 مجموعة كما فيدى الل عات التشغيلقطا معلومات حول موجودات ومطلوبات  تعرض الجداول التالية

 على التوالي: 2019مارس  31و 2019ديسمبر  31و
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 )تتمة(قطاعات المعلومات  10
 

 ( )تتمة مطلوبات القطاعات و  موجودات ب( 

 

 
 س  رما 31

2020 

( )مدققة  
بر  ديسم 31  

2019 

 
 رس  ما   31

2019 

 ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي 

    ات اع موجودات القط
 30,083,191 29,614,962 30,688,556 يالكلور القلو

 999,400 533,798 518,139 المنتجات البتروكيميائية
 2,539,024 3,416,120 3,888,801 تجارة 

 1,157,875 758,981 1,025,501 تية والنقلالخدمات اللوجس
     - 588,860 682,726 عات صناعيةمشرو
 8,501,022 7,550,614 7,388,627 اراتاستثم

 ─────── ─────── ─────── 
 43,280,512 42,463,335 44,192,350 القطاعات المجمعة   ات موجود  إجمالي

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    اعات ات القطمطلوب 

 7,558,020 8,522,414 9,427,637 يالكلور القلو

 1,024,388 932,842 701,327 المنتجات البتروكيميائية
 1,161,574 1,734,655 1,735,861 تجارة

 313,775 286,257 372,493 الخدمات اللوجستية والنقل
 ─────── ─────── ─────── 

 10,057,757 11,476,168 12,237,318 مطلوبات القطاعات المجمعة   إجمالي
 
 

═══════ ═══════ ═══════ 
 

 فية  القطاعات الجغراج( 

م  تحقق منهذين تالموقع العمالء  إلىن استنادا من العمالء الخارجيياتجة النجموعة ادات المتحليل الجغرافي إليرتم إجراء ال

 اإليرادات:
 

 
أشهر المنتهية في   الثالثة  

مارس  31    

 2020 2019 

 ي ويتينار كد تييودينار ك 
   

 6,556,220 7,863,045 التعاونودول مجلس الكويت 
 760,715 362,780 يقياأفرشمال روبا وأو

 42,480 38,624 آسيا
 (711,076) (1,025,586)  دات ا تعديالت واستبع

 ─────── ─────── 
 6,648,339 7,238,863 لقطاعات المجمعة اإيرادات   إجمالي

 
 

═══════ ═══════ 
 

 ة لألدوات المالي  لةلعاد ة االقيم 11
 

ملة منظمة بين المشاركين في السوق ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معا  مستلم من بيع أصلإن القيمة العادلة هي السعر ال

 تالا في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى الح 

 :لتاليةا
 

 أوااللتزام،  أولسوق الرئيسي لألصل في ا   

 م. االلتزا أوالسوق األكثر مالءمة لألصل سوق الرئيسي، في في ظل غياب ال 
 

 يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.  
 

لممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند من اتي ضات الرافتالو االلتزام باستخدام ايتم قياس القيمة العادلة لألصل أ

 م االقتصادية المثلى.هلح ا لتحقيق مص افتراض أن المشاركين في السوق سيعملونل أو االلتزام، بتسعير األص
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 )تتمة(   ةلألدوات المالي  القيمة العادلة 11
 

ا اقتصادية من خالل استخدام  زايج مإنتا ق على سوالقياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة المشارك في  يراعي

محتمل أن يستخدم األصل بأعلى ل بيعه إلى مشارك آخر في السوق من الستوى له، أو من خالاألصل بأعلى وأفضل م

 وأفضل مستوى له. 
 

ى أقص تحقيق مع ، تستخدم المجموعة أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة

 لملحوظة.ام المدخالت غير ااستخد الحد مندام للمدخالت الملحوظة ذات الصلة وستخ ا
 

 المكثفة المعلومات المالية المرحليةوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في تصنف كافة الموجودات والمطل

والذي يمثل أهمية  ت لمدخالوى من اقل مستأ لىاً إالحقا، استناد العادلة، والمبينالمجمعة ضمن الجدول الهرمي للقيمة 

 :للقياس القيمة العادلة كك
 

  المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ األسعار المعلنة )غير - 1المستوى 

  كل  ًظا بشحوملدلة اس القيمة العا ي يمثل أهمية لقيأساليب تقييم يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذ - 2المستوى

 ر مباشر؛ و ر أو غيمباش

  مثل أهمية لقياس القيمة العادلة ملحوًظا. ن بها أقل مستوى من المدخالت والذي يوأساليب تقييم ال يك  - 3المستوى 
 

ما إذا كانت  ، تحدد المجموعة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على أساس متكرر

  )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت  لجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيفستويات ات بين مقد حدثت التحويال

 .  مجمعة  مكثفةية مرحل مالية  معلومات فترة  كلذي األهمية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية 
 

المرحليـة المكثفـة معلومـات الماليـة ة البفتررنة قا م يرتتغ يمة العادلة لممة لغرض قياس القالتقييم المستخد أساليبطرق وإن 

 .ةالسابق مجمعةال
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 ام الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:تم استخد
 

   ةمدرج  في أسهمستثمار ا
أي  راء إج دون بقة ات مطا ودوج شط لمعلنة في سوق نأسعار السوق الم  تستند القيمة العادلة لألسهم المتداولة علنا إلى

 .هرميلجدول المن ا  1هذه االستثمارات ضمن المستوى ل تعديالت. تصنف المجموعة القيمة العادلة
 

 موجوات ومطلوبات مالية أخرى

المالية  وماتمعلة في تاريخ الة عن قيمتها الدفتريجوهريإن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال تختلف بصورة 

ستنادا األجل أو يعاد تسعيرها على الفور ا ةراستحقاق قصيفترة األدوات ذات  مجمعة حيث إن معظم هذه الة المكثفة ليالمرح

 السوق.ب في أسعار الفائدةحركة الإلى 
 

 19-كوفيدوس فيرثير أت 12
 

ر دابيرت التأثد ى. وقن حاالت العدووقوع عدد كبير م مع 2020تطورات متسارعة في سنة  19-شهد تفشي فيروس كوفيد

 ة طرق جوهرية. بعد المجموعةالقتصادي وأعمال االنشاط التي اتخذتها مختلف الحكومات الحتواء الفيروس على 
 

 :هو كما يلي المجموعةعلى  19-لفيروس كوفيد اً معروف حاليإن التأثير ال
 

 نةلسا اردمعلى  %7بة نسو على التوالي % 6بنسبة  قلويالكلور المبيعات  قيمة ضخفا ان . 
 ةسنال مدارعلى  %31بانخفاض قدره  ،السنوي بعلرفترة الدينار كويتي  1,183,101 مبلغب باح التشغيلأر تقُدر. 
 ة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لألشهر الثالثدرجة المالمالية  موجوداتض القيمة العادلة في الا انخف

أسواق في تدهور الإلى  بشكل أساسيجع ذلك وير ،2019 برسمدي 31منذ  %7.74بة بنس 2020 سنةمن  األولى

 . ي الصلةذر السوق ومؤش المال
  ُمبلغ إجماليب 2020 سنة ثالثة األولى من في األشهر ال تجاريينالمدينين للالمتوقعة  ئتمانخسائر اال مخصصدر ق 

 . دينار كويتي 115,448
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 )تتمة(   19-وفيدكس وفيرثير أت 12
 

فإن حالة عدم  نتيجة ذلك، متخذة الوالتدابير الحكومية  19-فيروس كوفيد لتفشييرات المعروفة بالفعل التأثباإلضافة إلى 

ل ج ألبشأن االقتصاد الكلي تسبب تعطل في النشاط االقتصادي، ومن غير المعروف ما قد يكون مدى التأثير طويل ا التيقن

واألعمال  حالة تعرض المجتمع ي اتجاهات مختلفة. في ف 19-ع فيروس كوفيدمكن أن يتفاقم وضي .المجموعة عمالعلى أ

 . المجموعة نتائج سلبية مطولة وحدوث ضغط على السيولة لدى ، فقد يؤدي ذلك إلى نية أطوللفترة زم 19-لفيروس كوفيد
 

لنتائج من ا للمزيد مجموعة الدي، فقد تتعرض ى النشاط االقتصا عل ستمرلما، والتأثير السلبي 19-كوفيد امتداد أزمةحسب 

لحالة عدم التيقن  اً . نظر2020موجوداتها في سنة قيمة  في لبية والقيود على السيولة، وقد تتكبد انخفاضات جديدةالس

  2020تبقية من سنة المترة لفافي  المجموعةالمستمرة بشأن الوضع االقتصادي، ال يمكن توقع التأثير الفعلي على أنشطة 

 .لك المرحلةوما بعدها في ت
 

تقدير قيم الهامة التي تطبقها اإلدارة ل حكاماألوالتقديرات و المجموعةتأثير تفشي الفيروس على عمليات  يضاحهذ اإليبين 

 .2020 مارس 31الموجودات والمطلوبات كما في 
 

 إدارة المخاطر  12.1

للفترة  .19-كوفيد لفيروسلية الحا  اتمستجدالعلى ة المخاطر بناًء داف وسياسات إدارأه قييمت ةتقوم اإلدارة بمراقبة وإعاد

 دارة المخاطر مقارنة بالبيانات الماليةتغييرات جوهرية في أهداف وسياسات إ أي تحدث ، لم 2020مارس  31المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31المدققة كما في  المجمعة
 

 ن مخاطر االئتما 12.1.1

 ،2020مارس  31 فيكما د. ووموجودات العق نجاريين التالمدينين على ي لمخاطر االئتما مجموعة بشكل رئيسال تعرضت

، بما عوامل التي قد تؤثر على مخاطر االئتمان لقاعدة عمالئها على ال 19-كوفيد فيروس ثيرتأ  اعتبارها  المجموعة في أخذت

  د سداال فترة يرات فيتغ أي حدث العمالء. لم تالتي يعمل فيها  ولةدوالل ا بقطاع األعمالمرتبطة  ثرالتع في ذلك مخاطر

 اً تأكيدانات أكثر توفر بيمع ضع بشكل فردي تقييم الوفي  المجموعة  ستمرست  ذلك، ومع  الفترة،الممنوحة للعمالء خالل 

إيضاح ع الالحقة. راج  معةلمج فة اكثمالمرحلية ال معلومات الماليةالترات لبعض العمالء في ف سدادوبالتالي قد تغير فترة ال

 تجاريينال لمدينينلوقعة المت خسائر االئتمانالمجموعة لتحديد فتراضات المستخدمة من واال ديراتعلى التق العطلال 12.2

 د. وقوموجودات الع
 

 السيولة مخاطر  12.1.2

ة عند مطلوباتها الماليبطة برتلماعلى الوفاء بالتزامات السداد  المجموعةإن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة 

 .بها ند سح وال عواستبدال األماستحقاقها 
 

 المال العامل رأس متطلباتء بية المستقبلية لضمان الوفا إدارة التمويل اليومي من خالل مراقبة التدفقات النقد .

 .ويتضمن ذلك إعادة تغذية األموال عند استحقاقها 
  ةقعالمتوفقات النقدية على أساس التد عةمجموولة الكلي للكز السيمرل المتجددةاالستمرار في وضع التوقعات . 
  ت المكشوفة حسابا الويل والمرونة من خالل استغالل و الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمههدف المجموعة إن

الت  هيسالت متلكتكما الوصول إلى مجموعة متنوعة وكافية من مصادر التمويل لمجموعة ل مكني .دى البنوكل

 التالية. يةئتمانالا
الفائدة  سداد حقستيُ . كفول بضمانغير م دينار كويتي 1,520,902ك بمبلغ نوى البلد ت المكشوفةالحسابا  تسهيل -

 اً دزائالبنك المركزي  معدل : 2019) ية نقطة أساس 100 اً زائدكويت المركزي من بنك الر الصادالخصم بمعدل 

 (. يةنقطة أساس 100
 

التمويل  بمتطلبات لوفاءل سحبه ويمكن ،بضمان كفول غير م كويتي دينار 729,098لغ بمب حوبسم غير تسهيل -

خيار ل اً وفقجديدة لى اتفاقية إ اً استناد ا يتم تجديدهو سنةفترة  خالليل التسههذا ستحق يُ على المدى القصير. 

 يةنقطة أساس 100 اً زائدي زبنك الكويت المركعن  الصادرخصم ال معدلالفائدة ب ستحق سداديُ المجموعة. 

 (. يةنقطة أساس 100 اً دزائي المركزالكويت : معدل بنك 2019)
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 )تتمة(   19-كوفيديروس ف ثير أت 12
 

 )تتمة(  إدارة المخاطر 12.1
 

 )تتمة(  السيولة مخاطر  12.1.2

خطوات  عدة إلدارة ات . اتخذ19-حدوث تأثير سلبي جوهري على السيولة بسبب تفشي فيروس كوفيد مجموعةتتوقع ال

. مالية التقديريرأسوخفض المصروفات التكاليف التوفير ل تعويضية اذ تدابيرل اتخ لنقدية من خالظ على التدفقات اللحفا 

عالية خرى األ ستثماراتاالو األجلائع قصيرة والودة إلى الحفاظ على مستوى النقد مجموعالعالوة على ذلك، تهدف 

   المالية. متوقعة للمطلوباتفقات النقدية الالتدته مقيتتجاوز عند مبلغ لتسويق ا
 

 التقديرات واالفتراضات ستخدام ا 12.2

.  المجمعةالمكثفة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية تها وتقديراتها إلى المؤشرات المتاحة ة في افتراضا مجموعتستند ال

ت ملة والتصنيفا صادر والقوى العا ادات وتوافر المت اإليراقععدم التيقن بشأن توحالة من  19-كوفيد نتج عن تفشي فيروس

صرف العمالت   ي أسعار األسهم وأسعار الفائدة وأسعارحدوث تقلبات ف اً وما إلى ذلك، ولكن نتج عنه أيض ئتمانيةاال

 ى المدىلع التغيرات في السوق د إلى مثل هذه القياسات للتغيير بسبب حدوثاألجنبية. قد تخضع التقديرات التي تستن

 .ةمجموعنطاق سيطرة الوف الناشئة خارج القريب أو الظر
 

معلومات المالية المرحلية عدم التأكد من التقديرات في تاريخ ال ا يلي المعلومات حول االفتراضات الرئيسية وحاالتفيم

 :داتللموجو ةريمة الدفتوهرية تؤدي إلى إجراء تعديل مادي على القيالتي ترتبط بمخاطر ج  المجمعةالمكثفة 
 

ير  )الموجودات غ  والشهرة والمخزون  زميلة ةشركار في واستثم  تخدامجودات حق االسومو معدات منشآت و ممتلكات و
 المالية( 

المحتمل للتقلبات في اعتبارها التأثير  مجموعةخذت ال، أالمكثفة المجمعةلمالية المرحلية كما في تاريخ المعلومات ا

خالت غير الملحوظة  ير المدم تطوويت مجموعةلل ودات غير الماليةغ المسجلة للموج المبال ددياالقتصادية الحالية في تح 

في  ركون في السوق عند تسعير هذه الموجودات احة حول االفتراضات التي يتخذها المشا باستخدام أفضل المعلومات المت

ة حساسة  المبالغ المسجل لال تزاقلبة كما سواق متاأل ال تزالومع ذلك،  .المكثفة المجمعةحلية تاريخ المعلومات المالية المر

 .ي السوقبات فللتقل
 

 استيضاحع ، وماً د تأثرت سلبق موجوداتطاعات التي توجد فيها هذه العض المناطق الجغرافية والقن بأ بالمجموعة  قرت

هذه  عكس قيم فيمراقبتها لتوقعات السوق واستخدام االفتراضات ذات الصلة في  مجموعةسوف تستمر ال الوضع

 وعند حدوثها.لمالية فور غير االموجودات 
 

 ( مالية الموجودات  ال جودات العقود )ومو تجاريونالينون مدال
من خالل إنشاء مصفوفة  تجاريينالين لمدينلب خسائر االئتمان المتوقعة الحتسا  المبسط نموذجال مجموعةستخدم الت

بيئة بالمدينين والل مستقبلية خاصة عدلة مقابل عوامن، والما تمئمخصصات تستند إلى خبرتها السابقة بخسائر اال

إلى المراجعة ليعكس الطرق لسابقة قد ال يكون مناسبًا وقد يحتاج قتصادية. ومع ذلك، فإن التصنيف المطبق في الفترات االا

سداد المدينين   شروطيد مدتعلى أنواع مختلفة من العمالء )أي من خالل  19-المختلفة التي يؤثر بها تفشي فيروس كوفيد

 (.لتجاريينا
 

أكثر تأكيداً وبالتالي ستحدد مدى   التعرض الجوهرية بشكل فردي مع توفر بياناتييم حاالت تقفي  ة مجموعتستمر السوف 

 .ةالالحق المكثفة المجمعةالمرحلية ر االئتمان المتوقعة في فترات المعلومات المالية اجة إلى إجراء أي تعديل على خسائالح
 

 ألحداث الالحقة ا 12.3

ال يمكن تحديد التأثير الكلي لي وبالتاتائج النهائية لهذا الحدث، ال يمكن معرفة النة وتداعيزالت م ما  19-إن تأثيرات كوفيد

ول  بشكل معق المكثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية  بالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ مجموعةلعلى ا

فور  مجموعةعلى ال 19-سيتم إدراج تأثير كوفيد .عةالمجمالمكثفة حلية مات المالية المرريح بهذه المعلوريخ التصتافي 

التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات   مجموعةلتحديد تقديرات وافتراضات ا عندمعرفته ند وع

 ات المسجلة.والمطلوب
 

 حة توزيعات مسددة ومقتر 13
 

:  2018% )50 بنسبة نقدية أرباح توزيعب 2020 ريلأب 14منعقد بتاريخ خالل اجتماعه ال ارة الشركة األمجلس إدم صىأو

ديسمبر   31 دينار كويتي( للسنة المنتهية في 5,045,040مبلغ  ماليإج بفلس للسهم  50)وع أس المال المدفر من( 50%

 . ي(نار كويتدي 5,045,040 غبإجمالي مبلللسهم  فلس 50:  2018) 2019
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 تتمة( )  مسددة ومقترحة  توزيعات  13
 

م االعتراف بها يت وال ةالسنوي الجمعية العمومية تماعاج للموافقة في مقترحة على األسهم العادية الاألرباح  توزيعا تتخضع 

  2019بر مسدي  31ية في المقترحة للسنة المنته. تمت الموافقة على توزيعات األرباح 2020مارس  31كالتزام كما في 

 . 2020 يونيو 23 تاريخب
 

  100,029: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 4,355مبلغ ب 2020مارس  31حقة كما في تالمس زيعات األرباحتو قُدرت

بيان المركز " في نون ومصروفات مستحقةدائضمن " لها يسج تم ت دينار كويتي( و 4,194: 2019مارس  31ودينار كويتي 

 . المجمعمالي المركز البيان المالي المرحلي المكثف المجمع/ 
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