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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 2022, 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
this interim condensed consolidated financial information in accordance with International
Accounting Standard 34: ‘Interim Financial Reporting’ (“IAS 34”). Our responsibility is to
express a conclusion on this interim condensed consolidated financial information based on our
review.

Scope of Review
Except as explained in the following paragraph, 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.

Basis for Qualified Conclusion
The Group’s investment in Al Dorra Petroleum Services Company K.S.C. (Closed), an
associate accounted for using the equity method, is carried at KD 2,640,075 on the interim
condensed consolidated statement of financial position as at 31 March 2022, and the Group’s
share of results of an associate amounting KD 7,169 included in the interim condensed
consolidated statement of profit or loss for the period then ended are based on the management
accounts, as reviewed interim condensed consolidated financial information are not available
in respect of this associate as at the authorisation date of the Group’s interim condensed
consolidated financial information. As a result, we were unable to obtain sufficient appropriate
evidence about the carrying amount of the Group’s investment in the associate as at 31 March
2022 and the Group’s share of results for the period then ended. Consequently, we were unable
to determine whether any adjustments to these amounts were necessary.

Qualified Conclusion
Based on our review, except for the possible effects of the matter described in the “Basis for
Qualified Conclusion” paragraph of our report, 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.
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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. (continued)

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, based on our review, except for the possible effects of the matter described in the
“Basis for Qualified Conclusion” paragraph above, the interim condensed consolidated
financial information is in agreement with the books of account of the Parent Company. We
further report that, except for the possible effects of the matter described in the “Basis for
Qualified Conclusion” paragraph above, 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 2022
that might have had a material effect on the business of the Parent Company or on its financial
position.

We further report that, except for the possible effects of the matter described in the “Basis for
Qualified Conclusion” paragraph above, during the course of our review, to the best of our
knowledge and belief, we have not become aware of any violations of the provisions of Law
No. 7 of 2010, concerning the Capital Markets Authority and its related regulations during the
three-month period ended 31 March 2022 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)

8 May 2022
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 2022

Three months ended
31 March

Notes 2022 2021
KD KD

Revenue from contracts with customers 3 7,777,957 6,860,842
Cost of sales and services rendered (4,895,514) (4,551,417)

─────── ───────
GROSS PROFIT 2,882,443 2,309,425

Commission income 32,381 9,069
Other income 10,969 17,899
General and administrative expenses (674,693) (684,683)
Other expenses (173,222) (125,889)
(Allowance for) reversal of provision for expected credit losses of trade
receivables (45,687) 36,704
Net foreign exchange differences 21,183 (15,913)

─────── ───────
OPERATING PROFIT 2,053,374 1,546,612

Share of results of an associate 7,169 -
Changes in fair value of financial assets at fair value through profit or
loss 147,002 (100,720)
Finance costs (33,273) (50,062)

─────── ───────
PROFIT BEFORE TAX AND DIRECTORS’ REMUNERATION 2,174,272 1,395,830

Contribution to Kuwait Foundation for Advancement of Sciences
(“KFAS”) (21,814) (13,958)
National Labour Support Tax (“NLST”) (54,446) (33,531)
Zakat (21,707) (13,412)
Directors’ remuneration (7,500) (5,500)

─────── ───────
PROFIT FOR THE PERIOD 2,068,805 1,329,429

═══════ ═══════
BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE (EPS) 4 20.50 Fils 13.18 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 2022

Three months ended
31 March

2022 2021
KD KD

PROFIT FOR THE PERIOD 2,068,805 1,329,429
─────── ───────

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 18,357 (1,318)

─────── ───────
Net other comprehensive income (loss) that may be reclassified to profit or
loss in subsequent periods 18,357 (1,318)

─────── ───────

Other comprehensive income (loss) for the period 18,357 (1,318)
─────── ───────

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD 2,087,162 1,328,111
═══════ ═══════
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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 2022

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 2022 10,090,080 5,186,422 5,148,415 (2,562,823) 536,544 8,066,060 26,464,698
Profit for the period - - - - - 2,068,805 2,068,805
Other comprehensive income for the period - - - - 18,357 - 18,357

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
Total comprehensive income for the period - - - - 18,357 2,068,805 2,087,162

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
At 31 March 2022 10,090,080 5,186,422 5,148,415 (2,562,823) 554,901 10,134,865 28,551,860

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

As at 1 January 2021 10,090,080 5,186,422 5,148,415 (2,609,842) 545,878 5,102,264 23,463,217
Profit for the period - - - - - 1,329,429 1,329,429
Other comprehensive loss for the period - - - - (1,318) - (1,318)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
Total comprehensive (loss) income for the period - - - - (1,318) 1,329,429 1,328,111

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
At 31 March 2021 10,090,080 5,186,422 5,148,415 (2,609,842) 544,560 6,431,693 24,791,328

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════
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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 2022

Three months ended
31 March

2022 2021
KD KD

OPERATING ACTIVITIES

Profit before tax and directors’ remuneration 2,174,272 1,395,830
Adjustments to reconcile profit before tax and directors’ remuneration to net cash
flows:
Depreciation of property, plant, and equipment 558,130 636,539
Depreciation of right-of-use assets 73,570 75,379
Allowance for (reversal of) provision for expected credit losses of trade receivables 45,687 (36,704)
Share of results of an associate (7,169) -
Changes in fair value of financial assets at fair value through profit or loss (147,002) 100,720
Provision for employees’ end of service benefits 73,060 61,740
Interest on loans and borrowings 22,975 45,658
Interest on lease liabilities 10,298 4,404

─────── ───────
2,803,821 2,283,566

Working capital changes:
Inventories (342,834) (92,595)
Trade receivables and contract assets 826,545 421,331
Prepayments and other receivables (611,214) (93,770)
Trade payables, contract liabilities and other payables (540,220) 27,761

─────── ───────
Cash flows generated from operations 2,136,098 2,546,293
Employees’ end of service benefits paid (69,480) (116,325)

─────── ───────
Net cash flows from operating activities 2,066,618 2,429,968

─────── ───────
INVESTING ACTIVITIES
Purchase of property, plant and equipment (981,778) (413,593)

─────── ───────
Net cash flows used in investing activities (981,778) (413,593)

─────── ───────
FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from loans and borrowings 2,450,000 -
Repayment of loans and borrowings (1,822,961) (284,561)
Finance costs paid (22,975) (45,658)
Payment of principal portion of lease liabilities (107,345) (81,982)

─────── ───────
Net cash flows from (used in) financing activities 496,719 (412,201)

─────── ───────
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,581,559 1,604,174
Cash and cash equivalents as at 1 January 1,786,166 (297,861)
Net foreign exchange differences 8,717 4,333

─────── ───────
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT 31 MARCH 3,376,442 1,310,646

═══════ ═══════
Non-cash items excluded from the interim condensed consolidated
statement of cash flows:
Additions to lease liabilities 108,683 81,253
Additions to right-of-use assets (108,683) (81,253)
Remeasurement of lease liabilities 93,254 -
Remeasurement of right-of-use assets (93,254) -

─────── ───────
- -

═══════ ═══════
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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 2022 was
authorised for issue in accordance with a resolution of the Parent Company’s Board of Directors on 8 May 2022.

The consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2021 were approved in the annual
general assembly meeting (AGM) of the shareholders of the Parent Company held on 19 April 2022. Dividends
declared and payable by the Group for the year then ended are provided in Note 9.

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 P.O. Box 10277, Shuaiba 65453, Kuwait.

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

► 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.

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

► Transport Company’s products inside and outside the State of Kuwait according to Company’s objectives.
► 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.
► Acquisition of movables and properties necessary for the Parent Company to practice its activities pursuant to the

limits prescribed by law.
► 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 for the three months ended 31 March 2022 have been
prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting. The Group has prepared the interim condensed
consolidated financial information on the basis that it will continue to operate as a going concern. The Directors
consider that there are no material uncertainties that may cast doubt significant doubt over this assumption. They have
formed a judgement that there is a reasonable expectation that the Group has adequate resources to continue in
operational existence for the foreseeable future, and not less than 12 months from the end of the reporting period.

The interim condensed consolidated financial information does not include all 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 as at 31 December 2021.

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 and methods of computation followed 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 year ended 31 December 2021, except for the adoption of new standards
effective as of 1 January 2022. 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 2022, 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)

Onerous Contracts – Costs of Fulfilling a Contract – Amendments to IAS 37
An onerous contract is a contract under which the unavoidable costs (i.e., the costs that the Group cannot avoid
because it has the contract) of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected
to be received under it.

The amendments specify that when assessing whether a contract is onerous or loss-making, an entity needs to
include costs that relate directly to a contract to provide goods or services include both incremental costs (e.g., the
costs of direct labour and materials) and an allocation of costs directly related to contract activities (e.g.,
depreciation of equipment used to fulfil the contract as well as costs of contract management and supervision).
General and administrative costs do not relate directly to a contract and are excluded unless they are explicitly
chargeable to the counterparty under the contract.

These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information as the Group had
not identified any contracts as being onerous as the unavoidable costs under the contracts, which were the costs
of fulfilling them, comprised only incremental costs directly related to the contracts.

Reference to the Conceptual Framework – Amendments to IFRS 3
The amendments replace a reference to a previous version of the IASB’s Conceptual Framework with a reference
to the current version issued in March 2018 without significantly changing its requirements.

The amendments add an exception to the recognition principle of IFRS 3 Business Combinations to avoid the
issue of potential ‘day 2’ gains or losses arising for liabilities and contingent liabilities that would be within the
scope of IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets or IFRIC 21 Levies, if incurred
separately. The exception requires entities to apply the criteria in IAS 37 or IFRIC 21, respectively, instead of the
Conceptual Framework, to determine whether a present obligation exists at the acquisition date.

The amendments also add a new paragraph to IFRS 3 to clarify that contingent assets do not qualify for recognition
at the acquisition date.

These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group as
there were no contingent assets, liabilities and contingent liabilities within the scope of these amendments arisen
during the period.

Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use – Amendments to IAS 16
The amendment prohibits entities from deducting from the cost of an item of property, plant and equipment, any
proceeds of the sale of items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to
be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognises the proceeds from
selling such items, and the costs of producing those items, in profit or loss.

These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group as
there were no sales of such items produced by property, plant and equipment made available for use on or after
the beginning of the earliest period presented.

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards – Subsidiary as a first-time
adopter
The amendment permits a subsidiary that elects to apply paragraph D16(a) of IFRS 1 to measure cumulative
translation differences using the amounts reported in the parent’s consolidated financial statements, based on the
parent’s date of transition to IFRS, if no adjustments were made for consolidation procedures and for the effects
of the business combination in which the parent acquired the subsidiary. This amendment is also applied to an
associate or joint venture that elects to apply paragraph D16(a) of IFRS 1.

These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group as it
is not a first-time adopter.
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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)

IFRS 9 Financial Instruments – Fees in the ’10 per cent’ test for derecognition of financial liabilities
The amendment clarifies the fees that an entity includes when assessing whether the terms of a new or modified
financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability. These fees include
only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the
borrower or lender on the other’s behalf. There is no similar amendment proposed for IAS 39 Financial
Instruments: Recognition and Measurement.

These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group as
there were no modifications of the Group’s financial instruments during the period.

IAS 41 Agriculture – Taxation in fair value measurements
The amendment removes the requirement in paragraph 22 of IAS 41 that entities exclude cash flows for taxation
when measuring the fair value of assets within the scope of IAS 41.

These amendments had no impact on the interim condensed consolidated financial information of the Group as it
did not have assets in scope of IAS 41 as at the reporting date.

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

2022 2021
KD KD

Types of goods or services
Sale of Chlor Alkali 4,914,919 4,299,683
Sales of industrial materials 2,625,162 2,255,896
Blending of chemicals services 32,975 21,718
Construction of chlorine dioxide plant for groundwater reservoirs 191,628 268,615
Logistic services 13,273 14,930

─────── ───────
Total revenue from contracts with customers 7,777,957 6,860,842

═══════ ═══════
Geographical markets
Kuwait 5,541,469 4,534,661
Other MENA 1,900,924 1,545,768
Asia 113,549 230,944
South America and North America 184,918 42,613
Others 37,097 506,856

─────── ───────
Total revenue from contracts with customers 7,777,957 6,860,842

═══════ ═══════

Timing of revenue recognition
Goods and services transferred at a point in time 7,573,056 6,577,297
Goods and services transferred over time 204,901 283,545

─────── ───────
Total revenue from contracts with customers 7,777,957 6,860,842

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

3.2 Contract balances
(Audited)

31 March 31 December 31 March
2022 2021 2021
KD KD KD

Trade receivables 9,116,522 9,893,791 9,113,459
Contract assets - 94,963 712,568
Contract liabilities 164,384 - -

The significant increase in contract liabilities in 2022 was mainly due to the advances received from a sub-contractor
during the period relating to a project in progress for which performance obligations are partially satisfied.
Management expects that 4% of the transaction price allocated to unsatisfied performance obligations as of 31 March
2022 will be recognised as revenue by the end of the financial year. The amount disclosed above does not include
variable consideration which is constrained.

4 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

2022 2021

Profit for the period (KD) 2,068,805 1,329,429
═══════ ═══════

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

Basic and diluted EPS (Fils) 20.50 13.18
═══════ ═══════

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.

5 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Capital commitments
The Group has commitments in respect of future capital expenditure amounting to KD 469,437 (31 December 2021:
KD 497,943 and 31 March 2021: KD 274,985) relating to ongoing projects under construction.

Legal contingency
During the prior year, the Ministry of Electricity and Water (MEW) in the State of Kuwait has decided to withdraw
a certain contract, namely North Az-Zour Chlorine Dioxide Plant Project (“Contract”) for an alleged breach of
terms and specifications set forth in the Contract and inability to implement the contractual obligations therein.
The Parent Company requested MEW and the Central Tenders Committee to consider the revocation of
termination and reinstatement of the Contract.

On 9 September 2021, the Parent Company filed a Burden of Proof (No. 904-2021) against MEW. On 17 October
2021, the Parent Company commenced a legal action against MEW to preserve its financial and legal rights.
During the current period, the court referred the legal case to the experts’ department to verify the elements of the
lawsuit and submit their findings accordingly. The preliminary hearing has been re-scheduled on 17 May 2022
and the discovery proceedings on the legal action are still in progress as at the authorisation date of the interim
condensed consolidated financial information as at 31 March 2022.
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5 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Legal contingency (continued)
The Group has been advised by its legal counsel that it is only possible, but not probable, that the action will
succeed. Accordingly, no provision for any liability has been made in this interim condensed consolidated financial
information of the Group as at 31 March 2022.

Other contingencies
At 31 March 2022, the Group’s bankers had outstanding letter of guarantees and credits amounting to KD 5,926,770
(31 December 2021: KD 6,809,425 and 31 March 2021: KD 6,851,825) for the performance of certain contracts for
which it is anticipated that no material liabilities will arise.

6 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.

There were no transactions other than those with key management personnel, entered into with related parties during
the reporting period.

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 Balance outstanding as at
Three months ended

31 March 31 March
(Audited)

31 December 31 March
2022 2021 2022 2021 2021
KD KD KD KD KD

Salaries and other short-term benefits 89,025 63,683 40,706 32,990 20,959
Employees end of service benefits 7,372 6,110 41,334 33,962 15,887

─────── ─────── ─────── ─────── ───────
96,397 69,793 82,040 66,952 36,846

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

The Board of Directors at the meeting held on 16 March 2022 proposed directors’ remuneration of KD 30,000 for the
year ended 31 December 2021 (31 December 2020: KD 12,000). The remuneration was approved by the shareholders
at the AGM held on 19 April 2022.

7 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:

► Chlor Alkali: Production and sale of chlor alkali products.
► Petrochemical products: Production and sale of petrochemical products.
► Trading: Distribution of industrial materials.
► Logistics and Transport: Logistic and transportation services provided by the Group.
► Industrial projects: Construction of chlorine dioxide plant for groundwater reservoirs.
► Investments: Group’s investments in an associate, fair value through profit or loss and goodwill.
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7 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 2022 and 2021, respectively:

Three months ended
31 March

Three months ended
31 March

2022 2021 2022 2021
KD KD KD KD

Revenue Results

Chlor Alkali 5,000,917 4,428,673 2,578,559 2,283,680
Petrochemical products 32,975 21,718 27,894 16,412
Trading 2,875,086 2,499,891 678,526 591,496
Logistics and transport 423,520 660,428 3,388 10,964
Industrial projects 191,628 268,615 4,322 52,371
Investments - - 154,171 (100,720)
Adjustments and eliminations (746,169) (1,018,483) (410,247) (645,498)

─────── ─────── ─────── ───────
Consolidated 7,777,957 6,860,842 3,036,613 2,208,705

─────── ─────── ─────── ───────
Commission income 32,381 9,069
Other income 10,969 17,899
Net foreign exchange differences 21,183 (15,913)
Finance costs (33,273) (50,062)
Other unallocated amounts (999,068) (840,269)

─────── ───────
Profit for the period 2,068,805 1,329,429

═══════ ═══════

Three months ended
31 March

Three months ended
31 March

2022 2021 2022 2021
KD KD KD KD

Purchases of property, plant
and equipment

Depreciation of property,
plant, and equipment

Chlor Alkali 954,233 410,149 501,648 572,412
Petrochemical products - - 873 -
Trading 27,545 3,444 5,742 6,375
Logistics and transport - - 49,867 57,752

─────── ─────── ─────── ───────
981,778 413,593 558,130 636,539

═══════ ═══════ ═══════ ═══════
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7 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 2022, 31 December 2021 and 31 March 2021, respectively:

(Audited)
31 March 31 December 31 March

2022 2021 2021
KD KD KD

Segment assets
Chlor Alkali 31,811,877 29,658,093 29,150,705
Petrochemical products 22,338 117,855 52,349
Trading 5,285,274 4,891,754 3,892,207
Logistics and transport 496,904 619,981 821,038
Industrial projects - 94,963 712,568
Investments 3,502,193 3,348,022 3,883,185

─────── ─────── ───────
Total consolidated segment assets 41,118,586 38,730,668 38,512,052

═══════ ═══════ ═══════

(Audited)
31 March 31 December 31 March

2022 2021 2021
KD KD KD

Segment liabilities
Chlor Alkali 10,242,317 9,923,215 11,635,081
Petrochemical Products 2,188 85,529 2,578
Trading 1,848,497 1,830,106 1,701,983
Logistics and transport 304,978 422,758 376,720
Industrial projects 164,384 - -
Other unallocated amounts 4,362 4,362 4,362

─────── ─────── ───────
Total consolidated segment liabilities 12,566,726 12,265,970 13,720,724

═══════ ═══════ ═══════

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

2022 2021
KD KD

Kuwait 6,201,640 5,424,154
Other MENA 1,986,922 1,674,758
Asia 113,549 230,944
South America and North America 184,918 42,613
Others 37,097 506,856
Adjustments and eliminations (746,169) (1,018,483)

─────── ───────
Total consolidated segment revenue 7,777,957 6,860,842

═══════ ═══════
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8 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:

► In the principal market for the asset or liability; or
► 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:

Fair value hierarchy

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

measurement is directly or indirectly observable
► 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.

9 DISTRIBUTIONS MADE AND PROPOSED

The Board of Directors in their meeting held on 16 March 2022, proposed a cash dividend of 40% (2020: 20%)
of the paid-up share capital (40 fils per share aggregating to KD 4,036,032) for the year ended 31 December 2021
(2020: 20 fils per share aggregating to KD 2,018,016).
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9 DISTRIBUTIONS MADE AND PROPOSED (continued)

Subsequent to the reporting period, the proposed dividend for the year ended 31 December 2021 were approved
by the shareholders of the Parent Company at the annual general meeting (AGM) held on 19 April 2022 and are
not recognised as a liability as at 31 March 2022.

Dividends payable as at 31 March 2022 amounted to KD 4,362 (31 December 2021: KD 4,362 and 31 March
2021: KD 4,362) and recorded within “Trade payables, contract liabilities and other payables” in the interim
condensed consolidated statement of financial position.



 

 

 
 

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

 وشركاتها التابعة  
 

 المرحلية المكثفة المجمعة المـالية  المعلومات

 )غير مدققة(  
 

 2022 مارس 31
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة  المجمع ةالمكثفالمالية المرحلية المعلومات مراجعة المستقل حول مراقب الحسابات تقرير 

 شركة الكوت للمشاريع الصناعية ش.م.ك.ع.  مجلس إدارة إلى 
 

 مقدمة
المرحلي   المالي  المركز  المجمعلقد راجعنا بيان  الصناعية شالمرفق    المكثف  للمشاريع  الكوت  شركة  لا)".  م.ك.ع.لشركة 

التابعة  "(ماأل إليهيشا)  وشركاتها  الخسائر  األ  اتبيانو  2022  مارس  31كما في  (  المجموعة"ـ "ا معًا بر  أو  والدخل  رباح 

بذلك المنتهية    أشهر  ثالثةالبه لفترة    ةالمتعلقعة  المجم  ةالمكثف  ة المرحليفقات النقدية  تدالولتغيرات في حقوق الملكية  او  الشامل

المرحلية    ماأل  شركةلا إدارة  إن    .التاريخ المالية  المعلومات  هذه  إعداد  عن  المسؤولة  ً ة  المجمع  ةالمكثفهي  وفقا  وعرضها 

يتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية ول سؤمإن . "التقرير المالي المرحلي" 34ة الدولي لمعيار المحاسب

  .ةجمعلما ةمكثفلاالمرحلية 
 

  راجعةنطاق الم
المالية المرحلية  "مراجعة المعلومات    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  ،  لفقرة التاليةهو موضح في ااء ما  نث تباس

قبل   من  مر"  وعةممجلل  مستقللا  دقق مالالمنفذة  تتمثل  المراجعة.  بمهام  المعلومات  المتعلق  المرحلية  اجعة  المكثفة المالية 

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات  سؤوالم  موظفينإلى ال  يةأساس  ةفصب  الستفساراتفي توجيه االمجمعة  

التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق    قانط  نم  يرالتحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كب

تحديدها في التدقيق. وبالتالي    تي يمكنور الهامة الألما  بكافة  م على عل  أنناة وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بالدولي

 التدقيق.  رأيفإننا ال نبدي 
 

 يجة المتحفظةالنتأساس 
ا  فيالمجموعة  ر  ستثماا  إدراج  يتم ال  ةلدرشركة  المحاسبة عنها   شركة زميلة  وهي  (،)مقفلة  .ك.مبترولية ش.للخدمات  يتم 

الملكية    باستخدام طريقة ا  ي فيكويت  دينار  2,640,075  مبلغب حقوق  المركز  المبيان  المكثف  المرحلي   كما في   جمع لمالي 

بيان األرباح   في  ةجالمدر  ويتي  كار  دين  7,169زميلة بمبلغ  الشركة  نتائج ال  حصة المجموعة فيوتستند    2022  مارس  31

لعدم   ،ةحسابات اإلدار  إلى  للفترة المنتهية بذلك التاريخ  المرحلي المكثف المجمع  أو الخسائر لية امال  ماتالمعلو  توفر  نظراً 

المراجعةالمرحلي المجمعة  المكثفة  يتعلق    ة  الزميب  فيما  تاريخ  لةالشركة  في  المرحلية   التصريح  كما  المالية  بالمعلومات 

للمجموعة المجمعة  نتمكن  ،لذلك  ونتيجة  .المكثفة  على  لم  الحصول  تدقيق  من  ومناسبةيكاف  أدلة  القيم  ة  الدفترية  ة  حول 

. بذلك التاريخ رة المنتهيةللفتالنتائج  في ةالمجموع وحصة  2022 مارس 31في  لة كماميالز ةالمجموعة في الشرك الستثمار

    .تعديالت على هذه المبالغ  أي روري إجراءمن الض إذا كان حديد مات منتمكن لم ن وبالتالي،
 

 المتحفظة النتيجة
لم   هنإف،  "يجة المتحفظةالنت"أساس  فقرة    تقريرنا في  في  الموضح  مرالمحتملة لأل  تيراتأثال  باستثناءواستنادا إلى مراجعتنا،  

المعلومات   بأن  االعتقاد  يستوجب  ما  علمنا  إلى  المرحلية  يرد  من  ة  المجمع  ةالمكثفالمالية  إعدادها،  يتم  لم  جميع  المرفقة 

ً لنواحي المادية، وفقا  . 34ر المحاسبة الدولي لمعيا ا
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 ة  المجمع ةالمكثفمالية المرحلية الات مالمعلومراجعة المستقل حول ب الحسابات ق امرتقرير 

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

 األخرى  بيةلبات القانونية والرقا طتتقرير حول الم

 "ظةفالنتيجة المتح"أساس  فقرة    في  الموضح  رمالمحتملة لأل  تتأثيراباستثناء الإلى مراجعتنا،    ضافة إلى ذلك، واستناداً باإل
. نبين أيضاً، األم  متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية للشركةة  المجمع  ةالمكثفومات المالية المرحلية  لعلمفإن ا،  أعاله

ادنا، علمنا واعتق  ا وصل إليهحسبمو،  هأعال  "النتيجة المتحفظة"أساس  في فقرة    الموضح  مرالمحتملة لأل  اتتأثيرباستثناء ال

والتعديالت   والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة له 2016نة  لس 1ن الشركات رقم ونقال تا ود أية مخالفنا وجميرد إلى عل لم

لمنتهية في اشهر  أ  ثالثةالوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة    األم  اسي للشركة، أو لعقد التأسيس أو للنظام األسالالحقة لها

   مالي.الأو مركزها األم ركة شلا طاشمادياً على نيراً ثله تأ ى وجه قد يكونعل 2022 مارس 31
 

 ً أيضا ال،  نبين  لأل  تأثيراتباستثناء  فقرة    الموضح  مرالمحتملة  المتحفظة"أساس  في  خالل  أ  ،أعاله  "النتيجة    مراجعتنا نه 

علمحسبمو إليه  يرد  لادنا،  واعتقنا  ا وصل  علإم  مخانا  ملى  أية   هيئةبشأن    2010  لسنة  7رقم  القانون    ألحكام  لفاتوجود 

ً يماد اً تأثيرعلى وجه قد يكون له  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةالفترة ل به خال  ات المتعلقةال والتعليمملا أسواق   ا

 األم أو مركزها المالي.  الشركةعلى نشاط 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 دالجادر بدر عادل العب
 أ فئة  207 ات رقمقبي الحساباسجل مر

   إرنست ويونغ

 يمي وشركاهم والعص العيبان
 

 2022و ماي 8

 الكويت 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( أو الخسائر  رباحاألبيان 

  2022 مارس 31لفترة المنتهية في ل

  

 ي فأشهر المنتهية  ثةثالال
  مارس  31

 

 2021 2022 ات إيضاح  
  

 
 

 دينار كويتي  دينار كويتي
  

      

 6,860,842 7,777,957 3 عقود مع العمالء من إيرادات 
  

 (4,551,417) (4,895,514)  مقدمة خدمات مبيعات و تكلفة 
  

  ─────── ─────── 
  

 2,309,425 2,882,443  مجمل الربح
  

      

 9,069 32,381   توالعم إيرادات
  

 17,899 10,969  رى  إيرادات أخ
  

 (684,683) (674,693)  عمومية وإدارية  تافروصم
  

 (125,889) (173,222)  فات أخرى رومص
  

 36,704 (45,687)  تجاريين ين مدينخسائر االئتمان المتوقعة لمخصص مخصص( رد )
  

 (15,913) 21,183   أجنبيةعمالت ق تحويل صافي فرو
  

  ─────── ─────── 
  

 1,546,612 2,053,374  ربح التشغيل 
  

      

     - 7,169  شركة زميلة   نتائج يفحصة 
  

أو  األرباح خاللن مة العادلة مالتغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقي

 (100,720) 147,002  الخسائر
  

 (50,062) (33,273)  تكاليف تمويل  
  

  ─────── ─────── 
  

 1,395,830 2,174,272  ارةجلس اإلد ومكافأة أعضاء م الضرائب   الربح قبل 
  

    
  

 (13,958) (21,814)  دم العلميكويت للتقة السسمؤة حص
  

 (33,531) (54,446)  ضريبة دعم العمالة الوطنية  
  

 (13,412) (21,707)  زكاة 
  

 (5,500) (7,500)  جلس اإلدارة أعضاء مأة افمك
  

  ─────── ─────── 
  

 1,329,429 2,068,805  ة  فتر ربح ال
  

  ═══════ ═══════ 
  

 فلس 13.18 فلس 20.50  4 ففةلمخاو يةهم األساسربحية الس
  

  ═══════ ═══════ 
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 (ققمدير ثف المجمع )غمل المرحلي المكالشا بيان الدخل

  2022 مارس 31المنتهية في  للفترة

 

 أشهر المنتهية في  ثالثةال
 مارس  31

  

 
2022 2021 

 
 

 
 نار كويتي يد ر كويتينادي

 
 

     

 1,329,429 2,068,805 ة ر فتلا ربح
 

 
 

─────── ─────── 
 

 
      شاملة أخرى )خسائر( إيرادات

 
 

     في فترات الحقة:   أو الخسائر   األرباح   إلى ا  نيفه تصة  عاديتم إ قد  شاملة أخرى  ر(  )خسائ إيرادات  
 

 
 (1,318) 18,357 أجنبية ناتجة من تحويل عمليات    ية نبأج تحويل عمالت    وق فر 

 
 

 
─────── ─────── 

 
 

 أو الخسائر األرباح    إلى قد يتم إعادة تصنيفها    التي   خرى األ ملة  شا ال   ائر( س خ لا )  يرادات اإل   صافي 

 (1,318) 18,357      في فترات الحقة 
 

 
 

─────── ─────── 
 

 
     

 (1,318) 18,357 ة  فتر شاملة أخرى لل )خسائر( إيرادات
 

 
 

─────── ─────── 
 

 
 1,328,111 2,087,162   ةفترلل ةيرادات الشاملإلا يإجمال

 
 

 

═══════ ═══════ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 





 
 تها التابعةكاوشرش.م.ك.ع.  عيةلصناا يعارالكوت للمششركة 

 

 

 عة.م جمة الالمكثف ليةلمرحلومات المالية اعالم ذها من هء  ل جزكتش 9 إلى  1قة من لمرفاإليضاحات اإن 
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 )غير مدقق(جمع المكثف الم المرحلي ي حقوق الملكيةبيان التغيرات ف

  2022 مارس 31للفترة المنتهية في 

 
 رأس 

  إجباري احتياطي  ل مالا
  اطياحتي
 ي  رااختي

ات  غيرتأثير الت
ادات  ريإلا في

الشاملة األخرى  
 لشركة زميلة 

احتياطي تحويل  
 أجنبية عمالت 

 أرباح 
 ة لح رم

 

 المجموع 

 دينار كويتي دينار كويتي تيدينار كوي تير كوياندي دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا 
        

 26,464,698 8,066,060 536,544 (2,562,823) 5,148,415 5,186,422 10,090,080   2022يناير  1كما في 
 2,068,805 2,068,805     -     -     -     -     - ربح الفترة

 18,357     - 18,357     -     -     -     - لفترةة أخرى لملشات اداإير
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,087,162 2,068,805 18,357     -     -     -     -  ةرفتللة  لالشام اإليرادات ليامإج

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 28,551,860 10,134,865 554,901 (2,562,823) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2022 مارس 31في 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 23,463,217 5,102,264 545,878 (2,609,842) 5,148,415 5,186,422 10,090,080  2021يناير    1كما في  
 1,329,429 1,329,429     -     -     -     -     - ةرفتربح ال
 (1,318)     - (1,318)     -     -     -     -  لفترةشاملة أخرى ل خسائر

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 1,328,111 1,329,429 (1,318)     -     -     -     -  الشاملة للفترة اإليرادات )الخسائر( إجمالي

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

 24,791,328 6,431,693 544,560 (2,609,842) 5,148,415 5,186,422 10,090,080 2021  مارس   31في  
 

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



 
 ابعةالت تهاكاوشرش.م.ك.ع.  عيةالصنامشاريع الكوت للشركة 

 

 

 مجمعة.ثفة الة المرحلية المكت الماليالمعلوما ن هذه م ال جزء  كتش 9 إلى  1من  ةقمرفإن اإليضاحات ال
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 قق(مد)غير  عف المجمالمكث رحليالم بيان التدفقات النقدية

 2022 مارس 31هية في تمنال رةلفتل

 

 أشهر المنتهية في   ثالثةال
   مارس 31

 
2022 2021 

 
 ي تيكور دينا تيينار كويد

 أنشطة التشغيل
  

 
  

 1,395,830 2,174,272 مجلس اإلدارةأعضاء    ومكافأة الربح قبل الضرائب 
   :ة دي نق ل ا   ات فق د ت ال   بصافي   أعضاء مجلس اإلدارة  كافأةوم ب ضرائ الربح قبل ال تعديالت لمطابقة  

 636,539 558,130 كات ومنشآت ومعدات تلك مماستهال
 75,379 73,570   ما ستخد ات حق اال ود وج م  الك استه

 (36,704) 45,687 ن رييتجامدينين عة لئتمان المتوقخسائر االمخصص   (رد) تحميل
     - (7,169)   زميلة ةشرك حصة في نتائج
أو   خالل األرباح لة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  مة العاد قيال   التغيرات في 

 100,720 (147,002)  الخسائر 
 61,740 73,060 فين ظ ونهاية الخدمة للم   ةمكافأ صص  خ م 

 45,658 22,975 لقروض وسلففائدة 
 4,404 10,298 تأجير بات ة لمطلوفائد

 
─────── ─────── 

 
2,803,821 2,283,566 

   رأس المال العامل:   غيرات في ت ال 
 (92,595) (342,834) مخزون

 421,331 826,545 عقود مدينون تجاريون وموجودات 
 (93,770) (611,214)  ونخرآنون ديوما مقدم تمدفوعا

 27,761 (540,220) آخرونائنون يون ومطلوبات عقود ودتجارون ئندا
 ─────── ─────── 

 2,546,293 2,136,098 العمليات ن م جةتاالنالتدفقات النقدية 
 (116,325) (69,480) ة  مدفوع مة للموظفينمكافأة نهاية الخد
 

─────── ─────── 
 2,429,968 2,066,618 أنشطة التشغيل الناتجة من  قديةفقات النصافي التد 

 ─────── ─────── 
   مار االستث أنشطة  

 (413,593) (981,778) ومعدات شآت ومنات  تلك مم   اء شر 
 ─────── ─────── 

 (413,593) (981,778) دية المستخدمة في أنشطة االستثمار  فقات النق التد صافي 
 ─────── ─────── 

   أنشطة التمويل
     - 2,450,000 وسلف قروض متحصالت من

 (284,561) (1,822,961) سداد قروض وسلف 
 (45,658) (22,975) وعة مويل مدفت  ليفاتك

 (81,982) (107,345) لوبات التأجير ط م من مبلغ  ال أصل  جزء  سداد  
 

─────── ─────── 
 (412,201) 496,719 أنشطة التمويل  (في ةتخدمالمسناتجة من )لا ةيالنقدت التدفقافي صا

 
─────── ─────── 

 1,604,174 1,581,559  ل  نقد والنقد المعادال   في  ادة زي ال صافي  
 (297,861) 1,786,166 يناير    1في كما  دل ا نقد المع لا النقد و 
 4,333 8,717  أجنبيةالت فروق تحويل عمصافي 

 
─────── ─────── 

 1,310,646 3,376,442  مارس  31في ا كملنقد المعادل د واالنق
 

═══════ ═══════ 
   :معالمج فثلمك المرحلي ا ةديقن الدفقات بيان التمن دة تبعمس يةنقد غير ودبن

 81,253 108,683  لتأجيروبات اطلم إلىإضافات 
 (81,253) (108,683)   مااالستخد دات حقوجمو إلىإضافات 

     - 93,254 لتأجير وبات اطلم إعادة قياس
     - (93,254)   مااالستخد دات حقوجمو إعادة قياس

 
─────── ─────── 

 
-     -     

 
═══════ ═══════ 
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   ل الشركةات حومعلوم 1
 

الشركة  ")  ك.ع.م.ش.  ةالصناعي  اريعللمش  توالك  ركةلش  معةجالمالمرحلية المكثفة  لية  ات الماالمعلومإصدار  ب  صريحتم الت

التابعة  (  "األم قرار مجلس ل  قا  وف  2022  مارس  31المنتهية في    أشهر  ثالثة لل ("موعةجالم"  بـا  ها مع  إلي  يشار) وشركاتها 

 .2022مايو   8 اريختبالشركة األم إدارة 
  

الالبيا  دتمااع  تم الاجتمافي    2021بر  ديسم  31  في  نة المنتهيةللس  مالية المجمعة للمجموعة نات    ةمومية السنويالعية  جمعع 
األرباح المعلنة والمستحقة عن توزيعات    9إيضاح  في  تم اإلفصاح    .2022  أبريل  19بتاريخ    نعقدالم  األم  الشركة  لمساهمي

 من قبل المجموعة. 
 

  بورصة   فيعلنا  أسهمها    تداول  متيوبها    مقرهاويقع  ت  ية الكوول د  فيسها  تأسيتم    عامةشركة مساهمة  ألم هي  لشركة اا   نإ
ها  ، وعنوانيز الصقر، شرقعزال  عبد، شارع  18رقم  طابق  اء، الرمبرج الح  في  رئيسيالاألم  لشركة  امكتب  يقع  الكويت.  
 الكويت. ، 65453 ةعيبشال ،10277 ص.ب. هو سجلمالبريدي ال

 
 : األمشركة للفيما يلي األنشطة الرئيسية 

 

 اوإرى،  األخالسائبة  واد  والم  تنم اإلسيع  توزو   وتخزين  ديراتسا صوامع  وإدارة  وتشغيل  وقامة  يازة  حلتخزين؛ 
  يري خالل مدل من  موااأل  ثمار فوائضاست  إلىشطة مماثلة، باإلضافة  نأل  اوخرى التي تزالشركات األ  يف  الحصص

 مار والشركات العقارية.ثاالستحصص   فظ فيحاالم
 اميلبراوا  ملحلواور  لالك  مواد  جإنتا الغب  تيعاسالية  دنلمعل  ا الموو  ازيةالمواد  المنتجلصلبة  اد  من  ات  وغيرها 

 للصناعة(.  امةالعلهيئة وافقة ال على مالحصو ة )بعديميائيكالبترو
 ركةالشراض ألغ قاب طها رجوخاكويت  ل ا لةدوة داخل نقل منتجات الشرك. 
   لك  وكذ  ناعية أخرىص  اتموسارية أو رجتت  ماالي عوأ  ةصلت ال ة ذاالفكريق الصناعية وحقوق الملكية  الحقوشراء

 .  هاأو خارج لكويتة ادول خل سواء دااألخرى كات رشال إلىرها يتأج إلىة وق أخرى متعلقة بها باإلضافحقي أ
 المنقشراء الم ها  علي  لمنصوصتها طبقا للحدود اأنشطمزاولة    تتمكن منل  مة األلشركلمة  لعقارات الالزاو  ولةمتلكات 

 ن. قانوا للبقط
 صة. ل شركات مالية متخصالخمن  تدارفي محافظ  الموألا مار فوائضتثاس 
 

تلك    أوة  ثلاسبة في شركات تزاول أنشطة أعمال ممانة مريقبأية ط  تشارك  حصص أولديها    يكونألم أن  الشركة  ز ليجو
قد   داخلأهدافهقيق  ى تحعلنها  وتعاالتي  أو خارجها.دولة    ا  تش  ا  ضيأ  مجموعةلل  يجوز   الكويت  أو  ات  كرشلاذه  ي هترأن 

   ا بها. لحقهت
 

 للمجموعةسبية االمحات  اسالسيالتغيرات في و إلعدادأساس ا 2
 

  عدادأساس اإل 2.1
إعدا اتم  المرحلية  للمعد  المالية  المحاسقا  وف  2022  مارس  31في    ةينته الم  أشهر  ثالثةللة  عجمالم  المكثفةومات  لمعيار  بة  

المكثفة المجمعةلحرالم  ةيمالال  معلوماتالوعة بإعداد  مجمال  متقا.  حليالمالي المر  رتقريلا  34ولي  الد على أساس أنها    ية 
هري ا  جو  اك  تثير ش  تيقن قددم مل عاإلدارة أنه ال توجد عوامجلس  أعضاء  رى  ية.  يدأ االستمرارعلى أساس مب  اهستتابع أعمال

ها  في وجودرار  ستمكافية لاللموارد اليها اعة لدهناك توقع معقول بأن المجمو  هم إلى أنهشير تقديريوفتراض.  شأن هذا االب
ا من ن 12 التشغيلي في المستقبل القريب لفترة ال تقل عن  ثفة المجمعة. ات المالية المرحلية المكمعلوالم هاية فترةشهر 

  

المالية  ا   إن ال  ةالمكثفية  للمرحالمعلومات  واإلفصاحات  المعلومات  كافة  تتضمن  ال  الالبيان  فية  الزمالمجمعة  لية ماات 
  .2021 برديسم 31 يف كما جموعةمللالسنوية المجمعة  انات الماليةمقترنة بالبي ليهاالع عطاالب ، ويجالسنوية المجمعة

 

ال  تقدم المرحلية  المالية  المجمعةمكثفالمعلومات  يتعلق  المقارنة  معلومات  ة  السابقة  فيما  تمبالفترة  تصنيف  .  بعض    إعادة 
المقارنة عرضوإعاد  معلومات  تتوافق  اهة  إجراء  .الحاليةترة  الف  تصنيف  مع  لكي  التصنيف  تم   جودة   لتحسين  إعادة 

 . المعروضة المعلومات
 

  عةومجلممن االمطبقة والتعديالت    والتفسيراتة  يدجدلا  رييعاالم 2.2
 

السيا المحاسبياسإن  ال  المطبقةة  ت  المتبعةوالطرق  المرحلية    محاسبية  المالية  المعلومات   ثلة اممالمجمعة    فةالمكثفي إعداد 
البيفي إعد  ةبعمتالتلك  ل المالية  اناد    تطبيق   اءباستثن  ،2021  ر ديسمب  31في    تهيةالمن  نةلسل  للمجموعة  السنوية  المجمعةات 

التجديال  اييرالمع ا  لم  .2022  يناير  1  من  ا  راعتباري  ي تسدة  المبكر ألي معمل تقم   لأو تعدي  ر أو تفسيرايجموعة بالتطبيق 
 عد. سر بي لم كنول صادر

 
العديد مت لل  إنهال  إ  2022مرة في سنة  فسيرات ألول  والتالت  تعدين السري  المالعلى اير  ا تأث هيس   يةحللمرا  يةلمعلومات 

 موعة. ة المجمعة للمجالمكثف
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 )تتمة( للمجموعةسبية المحاات  سايسال يت ف ارالتغيو عدادس اإلأسا 2
 

 ة()تتم وعةلمجممن اة طبقالم  ديالتوالتعفسيرات  لتوا  الجديدة  عاييرالم 2.2
 

 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف الوفاء بالعقد  –العقود المجحفة 

يمكن  قد  الع ال  التي  التكاليف  )أي  تجنبها  يمكن  ال  التي  التكاليف  فيه  تتجاوز  الذي  العقد  هو  بااللتزامات   للمجموعةالمثقل 

بااللتزام للوفاء  التعاقدي(  اللتزامها  نظرا   العقد  تجنبها  بموجب  بموجب  بات  استالمها  المتوقع  من  التي  االقتصادية  المزايا 

 العقد. 
 

عن أنه  التعديالت  تتحدد  القييد  كان  إذا  ما  للخسأو    مجحفا  عقد  م  تتعلق ائرمحققا   التي  التكاليف  إلى تضمين  المنشأة  تحتاج   ،

الة والمواد  يف العمبيل المثال، تكالاإلضافية )على س  أو الخدمات التي تتضمن كال  من التكاليف  البضائعمباشرة بعقد لتوفير  

بأن مباشرة  المرتبطة  التكاليف  وتخصيص  المستال  شطةالمباشرة(  المعدات  استهالك  المثال،  سبيل  )على  للوفاء  عقد  خدمة 

يتم  استبعادها ما لم  واإلدارية مباشرة بالعقد ويتم    العموميةبالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإلشراف(. ال تتعلق التكاليف  

 احة على الطرف المقابل بموجب العقد.تحميلها صر
 

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة حيث أن المجموعة لم تحدد أي عقود على  

، تتألف فقط من  ء بهااة عن تكاليف للوف، والتي كانت عبارحيث أن التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقود   مجحفةأنها  

 التكاليف اإلضافية المتعلقة مباشرة بالعقود. 
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –مرجعية إلى اإلطار المفاهيمي إشارة 
ا  تستبدل اإلطار  من  سابق  إصدار  إلى  المرجعية  اإلشارة  الاهيلمفالتعديالت  المحاسبة  معايير  لمجلس  بإشارة مي  دولية 
   دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 2018لى اإلصدار الحالي الصادر في مارس عية إمرج

 

"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو    3تضيف التعديالت استثناء  إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  
المحتملة   ا"الفي  الخسائر  عن  تنشأ  والتي  الثاني"  والمطليوم  المحتماللتزامات  معيار وبات  نطاق  ضمن  ستتحقق  التي    لة 
الدولي   الدولية   37المحاسبة  المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير  أو  المحتملة  والموجودات  المحتملة  والمطلوبات  المخصصات 
ي معيار معايير الواردة فستثناء من الكيانات تطبيق الااللب  : الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتط21للتقارير المالية  

، على التوالي، بدال  من اإلطار المفاهيمي، 21تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية    أو تفسير لجنة  37حاسبة الدولي  الم
  لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة.

 

فقرة ا  أيض  التعديالت  الدولي  يدةجد  تضيف  المعيار  الماليللتقاري  إلى  أن  لتوض  3ة  ر  مؤهلة    األصوليح  غير  المحتملة 
 لالعتراف بها في تاريخ الحيازة.

 
المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات   المعلوماتلم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على  

 الفترة. نشأت خاللطاق هذه التعديالت  ن نضم والتزامات ومطلوبات محتملةمحتملة 
 

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –لمنشآت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود كات واالممتل

الممتلكات والمنشآت والمعدات، أي   المنشآت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود  التعديل على  من بيع    متحصالت يحظر 

ا على التشغيل بالطريقة التي تقصدها  الال  حالةى الموقع والذلك األصل إل ب  الوصولأثناء    تجةلمناألصناف ا زمة ليكون قادر 

 . األرباح أو الخسائربيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في  المتحصالت منباإلدارة. وبدال  من ذلك، تعترف المنشأة 
 

مبيعات لبنود حيث لم تكن هناك موعة المجمعة للمج ثفةالمكالمالية المرحلية  معلوماتلاى لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير عل

 .لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضةمنتجة من خالل الممتلكات والمنشآت والمعدات المتاحة 
 

 ة بالتطبيق ألول مرقيام الشركة التابعة  –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة  1المعيار الدولي للتقارير المالية 

 1)أ( من المعيار الدولي للتقارير المالية  16يسمح التعديل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة المتعلقة اإلفصاحات رقم )د( 

إلى   لشركة األم استنادا  في البيانات المالية المجمعة لبقياس فروق تحويل العمالت األجنبية المتراكمة بواسطة المبالغ المسجلة  

انتقا الماليةل  تاريخ  للتقارير  الدولي  المعيار  استخدام  إلى  األم  بإجراءات    الشركة  مرتبطة  تعديالت  أي  إدراج  عدم  حالة  في 

. يسري هذا التعديل أيضا  التجميع أو بما يتوافق مع تأثيرات دمج األعمال التي قامت خالله الشركة األم بحيازة الشركة التابعة

الزميلة الشركة  المحاصة  على  شركة  )د(  ا   أو  رقم  اإلفصاحات  المتعلقة  الفقرة  تطبيق  تختار  الدولي    16لتي  المعيار  من  )أ( 

 .1للتقارير المالية 
 

يكن تأثيرالتعديال  لهذه  لم  المكثفة  المالية  المعلوماتعلى    ت  إنها  المجمعة    المرحلية  حيث  المعايير  للمجموعة  بتطبيق  تقم  لم 

 الدولية للتقارير المالية ألول مرة.
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 )تتمة( للمجموعةسبية المحاات  سايسال يت ف ارالتغيو عداداإلس أسا 2
 

 ة()تتم من المجموعةة طبقالم  ديالتوالتعفسيرات  لتوا  الجديدة  عاييرالم 2.2
 

المالية   للتقارير  الدولي  المالية    9المعيار  ضمن  –األدوات  "ن  الرسوم  االعتراف 10  سبةاختبار  إلغاء  حالة  في   "%

 بالمطلوبات المالية

ختالف شروط االلتزام من التعديل توضيحات حول الرسوم التي تدرجها المنشأة ضمن التقييم الذي تجريه حول مدى ايتض

دة أو  مسدال  الغلك المبالمالي الجديد أو المعدل بصورة جوهرية عن شروط االلتزام المالي األصلي. تشمل هذه الرسوم فقط ت

عن  على الرسوم المسددة أو المستلمة إما من قبل المقترض أو المقرض نيابة  المستلمة فيما بين المقترض والمقرض مشتملة  

 .األدوات المالية: االعتراف والقياس 39ليس هناك تعديل مماثل مقترح فيما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي  الطرف األخر.
 

ة للمجموعة حيث لم يكن هناك تعديالت على المالية المرحلية المكثفة المجمع  المعلوماتتأثير على  ت  لتعديالذه الم يكن له

 األدوات المالية لدى المجموعة خالل الفترة.
 

 الضرائب ضمن قياسات القيمة العادلة –الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 
سابقا    المفروضة  المتطلبات  التعديل  رقيستبعد  الدولي    22م  بالفقرة  المحاسبة  معيار  المنشآت    41من  قيام  تبعاد  باسبشأن 

 .  41ودات المندرجة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي موج التدفقات النقدية المتعلقة بالضرائب عند قياس القيمة العادلة لل
 

التعديالت   لهذه  يكن  المجلم  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  على  للمجموتأثير  المجموعة معة  لدى  يكن  لم  حيث    عة 

 المجمعة.ثفة المعلومات المالية المرحلية المككما في تاريخ  41ار المحاسبة الدولي مندرجة ضمن نطاق معيموجودات 
 

 عمالءال د معوقعمن اإليرادات  3
 

 اإليرادات  عيوزت حول لوماتمع 3.1
 خدمات:ت والمبيعاالنوع  إلى ا  استناد المجموعةدى لمن العقود مع العمالء  يراداتإلا زيع فيما يلي تو

 

 

 ية في نتهلما أشهر الثالثة  
   مارس   31

 2022 2021   

   تييكو   ر دينا  يتيكو ر  ا دين  

     دماتو الخ اعة أ بض اع الأنو 
   4,299,683 4,914,919 لوير الق و ل بيع الك 

   2,255,896 2,625,162 صناعية  اد مو ع  ي ب 
   21,718 32,975 د الكيمائية موا خدمات مزج ال 
   268,615 191,628 وفيةه الجلميا كلور لخزانات ا ي أكسيد الإنتاج ثان إنشاء مصنع  

   14,930 13,273 ستيةوج ل  دمات خ 
 

─────── ─────── 
  

 6,860,842 7,777,957 د مع العمالءو قي اإليرادات من الع ال جم إ 
  

 

═══════ ═══════ 
  

     ة في غرا الجألسواق  ا 

 4,534,661 5,541,469 الكويت  
  

 1,545,768 1,900,924 ل إفريقيا ماالشرق األوسط وشدول أخرى بمنطقة 
  

 230,944 113,549 أسيا
  

 42,613 184,918 ية شمالالأمريكا والجنوبية مريكا أ
  

 506,856 37,097 أخرى 
  

 

─────── ─────── 

  

 6,860,842 7,777,957 قود مع العمالءع ال   إجمالي اإليرادات من 
  

 

═══════ ═══════ 

  

     

     تتراف باإليرادااالع تيق تو

 6,577,297 7,573,056 ة نية مع زمني في فترةة قدمت ممابضاعة وخد
  

 283,545 204,901 ة على مدار الوقتدمقمات مبضاعة وخد
  

 ─────── ─────── 
  

 6,860,842 7,777,957 ءمال ع ل ان العقود مع  ت م رادا إجمالي اإلي
  

 

═══════ ═══════ 
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 )تتمة( عمالءال د معوقعمن اإليرادات  3
 

    أرصدة عقود 3.2

 

 
  مارس 31

2022 

 (ةق)مدق
 ر بديسم 31

2021 

 
   مارس 31

2021 

 ي ويتدينار ك دينار كويتي  ينار كويتيد 
    

 9,113,459 9,893,791 9,116,522  وني رامدينون تج
 712,568 94,963     -  دموجودات عقو

     -     - 164,384   وبات عقودمطل
 

 مقاول   من  تلمةالمس  ت مقدما  الدفعا  من  ةأساسي  نتجت بصورة  2022  سنة  خالل  في مطلوبات العقود  الجوهرية   إن الزيادة

توقع  . وت بشكل جزئي  ة بهاصالخ  التزامات األداء  اء تيفاس  تم  الذيو  التنفيذقيد    عو ربمش  فيما يتعلق  رةمن الباطن خالل الفت

تبلغ  النسبة  تسجيل  اإلدارة األداء  على  الموزع  المعاملة  سعر  من  %4  التي  في  ستوفاةالم  غير  التزامات   مارس  31  كما 

 .  قيدمتغير يُعتبر ممقابل  يأ لمفصح عنه أعالهالمبلغ ا ال يتضمن .السنة الماليةنهاية  في اداتكإير 2022
 

 مخففةالوية األساس  السهم ربحية 4
 

السهم    غلمباتحتسب   الالفتربح    قسمةب  يةساألساربحية  على  القائمةرة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  الفترة. خال  متوسط  ل 

المالة  ربحيتحتسب   ربحبخففة  سهم  على  لفا  قسمة  لالالمتوسط  ترة  اعدد  مرجح  ااألسهم  خالا قللعادية  الفتئمة  ا  زائد  ةرل 

.  أسهم عادية   إلى  لمخففةحتملة اعادية المم الاألسه  ارها عند تحويل كافةدعادية التي سيتم إصلم ادد األسهالمرجح لع  طوسالمت

 ة متطابقة.فساسية والمخفلسهم األا يةربح مخففة قائمة، فإنوات أد دعدم وجول ا  نظر
 

 

 ية في المنتهأشهر ثة  ال ثل ا 
 مارس   31

 

 

 

2022 2021 
 

 
 

    

   1,329,429 2,068,805 رة )دينار كويتي( لفتاربح 
 

═══════ ═══════ 
  

   100,900,800 100,900,800 ة )أسهم( لفترقائمة خالل اسهم الاألد المتوسط المرجح لعد
 

═══════ ═══════ 
  

 13.18 20.50 )فلس( المخففة وألساسية السهم ا ةيربح
 

 
 

═══════ ═══════ 
  

 

ثفة كملالمرحلية ات المالية  امعلوملمحتملة بين تاريخ ادية  ا عأسهم  أو  دية  عام  ضمن أسهتتأخرى    عامالتمي  أجراء  إم يتم  ل

 عة.ية المكثفة المجمحلت المالية المرلوماهذه المعب ريحالتصوتاريخ  المجمعة
 

 لة التزامات ومطلوبات محتم 5
 

 ت رأسماليةالتزاما

تالمجملدى   التزامات  : 2021ديسمبر    31)كويتي    دينار  469,437  مبلغب  ة مستقبلي  ةليسمارأ  مصروفاتب  تعلق وعة 

      .اءنشة قيد اإلجاري وعاتتعلق بمشريا فيم (ر كويتيدينا 274,985: 2021 مارس 31ار كويتي ودين 497,943
 

   قانونية محتملة مطالبة

إنتاج    مشروع مصنع  ، وهوالعقود  حدأ  من  االنسحاب  في دولة الكويت  والماء  وزارة الكهرباء  ، قررتالسنة السابقة  خالل

الثان التعاقدية وعور شبال  لإلخاللوذلك    "("العقد)  الزور   بشمال  كلوري أكسيد  إمكانية تنط والمواصفات  االلتزامات  فيذ  دم 

  مال أع  ةوإعادبإعادة النظر في فسخ العقد    المركزية  ولجنة المناقصاتطالبت الشركة األم وزارة الكهرباء والماء    .التعاقدية

 المشروع. 
 

  17ضد وزارة الكهرباء والماء. في  (  904-2021)رقم    ت حالة دعوى إثبا، قامت الشركة األم برفع  2021ر  سبتمب  9في  

المالية وامت  اق  ،2021كتوبر  أ لحفظ حقوقها  الكهرباء والماء  األم برفع دعوى ضد وزارة  الفترة  .  لقانونيةالشركة  خالل 

  إعادة جدولة وتم    ذلك.عناصر الدعوى وتقديم النتائج وفق ا لالخبراء للتحقق من  رة  إلى إدا  وى دعالمحكمة اللت  ا، أحالحالية

القانوال تزال  و.  2022  وماي  17جلسة االستماع االبتدائية بتاريخ    التصريح بإصدار نية جارية كما في تاريخ  اإلجراءات 

  .2022مارس  31كما في  المجمعةمرحلية المكثفة الالمالية المعلومات 
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 )تتمة( لةتزامات ومطلوبات محتمال 5
 

   مة()تت قانونية محتملة مطالبة

إخطار  ت ج  المجموعةم  مسمن  القانب  اأنه  بانوني  تشارها  ولنممكلمن  أن  ،  مؤكد ا،  ليس  نتيجةكن  لصالح  الدعوى    تكون 

 . المجمعةة المكثفة مرحليالالية المالمعلومات ه مطلوبات في هذأي مخصص ألي  لم يتم احتساب. وعليه، عةالمجمو
 

 محتملة أخرى  اتبمطلو

اى  لد  كان  ،2022  مارس  31ي  ف معهاالبنوك  تتعامل   5,926,770بمبلغ    ةمئاق  مانئت وا  ضمان  اتة خطابلمجموعا  لتي 

أداء  بتعلق  ت  (كويتيدينار    6,851,825:  2021  مارس  31و  دينار كويتي  6,809,425  :2021سمبر  دي  31)  تيوي كدينار  

         ة.يماد مطلوبات يها أعن نتجيتوقع أن ي  لعقود والض ابع
 

 ات عالقة ذطراف ألإفصاحات ا 6
 

عالقة   ذات  األطراف  اللتتضمن  المحاص  لزميلةا  اهشركاتمجموعة  دى  والمسوشركات  امي اهة  والشركئيلرن    ات سيين 

ألولى  اة  د عائالتهم من الدرجوأفراجموعة  مالين بلتنفيذيا  مجلس اإلدارة والمسؤولينعضاء  تركة وأخاضعة للسيطرة المشال

ى تم الموافقة عليركة.  تشم   سيطرةملموسا  أو    التي يمارسون عليها تأثيرا  ين لها أو  يالرئيس  يمثلون المالكين  والشركات التي

   موعة. من قبل إدارة المج التامهذه المع  يرتسع روط  شو تسياسا
 

راف ذات عالقة خالل مع أط  هاؤإجرا  م ت  التي  لعلياة ااإلدارموظفي    معت  ماللمعا اف تلك  معامالت بخال   يتم إجراء أيلم  

 . رحلية المكثفة المجمعةية الملومات المالمعرة الفت
 

 العليا ي اإلدارة فظومت مع المعامال

يط  خط ية تومسؤول  حيةالذين لديهم صال  إلدارةابين  الرئيسيعضاء  األاإلدارة و  مجلسء  أعضا  لعليادارة ااإلو  فموظ  منضيت

 موظفي اإلدارة العليا كما يلي:ب المتعلقة لقائمةا امالت واألرصدةلمعا ةقيم إجمالي كان ة.نشطة المجموع راقبة أوتوجيه وم

 
فترةل  ت قيم المعامال   يالرصيد القائم كما ف     

  مارس   31  تهية في هر المن أش ة  الثالث 

  
  مارس 31

2022 

 (ةق)مدق
 ر بديسم 31

1022  

 
   مارس 31

1202  

ار كويتيدين  2021 2022  ي ويتدينار ك  ينار كويتي د   
       

 20,959 32,990 40,706  63,683 89,025 ة األجل صير زايا أخرى ق رواتب وم 
 15,887 33,962 41,334  6,110 7,372 فينللموظ   مة د خ ل ا اية  مكافأة نه 

 ─────── ───────  ─────── ─────── ─────── 
 96,397 69,793  82,040 66,952 36,846 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ 

 

ا  أوصى مجلس اإلدارة دينار   30,000غ  بلبمارة  اإلد جلس  أعضاء م  بمكافأة  2022  مارس  16  المنعقد بتاريخ  جتماعهفي 

 افأةكالم  على  نالمساهمو  وافق  .دينار كويتي(  12,000:  2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31في  ة المنتهية  تي للسنكوي

 . 2022 بريلأ 19 عقد بتاريخلمنا السنويةاع الجمعية العمومية ماجت في
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   تالقطاعاعلومات م 7
 

ضمن   ةالرئيسيات خدمالو طةنش إن األ .يةاللتا ت التشغيلقطاعا فية عومالمجمات جات وخدمنت تنظيمتم ألغراض اإلدارة، 

 يلي:  كماهي  ه القطاعاتهذ
 

 القلوي.  رلومنتجات الكاج وبيع  إنت: يو ور القلللكا 
 ةيائيالبتروكيم  تجاتإنتاج وبيع المن  :ئيةاكيميبترو المنتجات ال. 
 ع مواد صناعية: توزيلتجارةا. 
 موعةجلمبل اق مننقل المقدمة تية وخدمات السمات اللوجدخلا :لالنقللوجستية والخدمات ا . 
 ةيه الجوفالمياخزانات للكلور ا يدي أكسانإنتاج ثمصنع شاء إن صناعية:ال اتعورمشال. 

 والشهرة. خسائرأو ال األرباحلة من خالل مة العادجة بالقيرالمدوزميلة شركة  في  ةجموعملامارات استث: االستثمارات 
 
 ات اعالقط  جئاونت اداتإير( أ

التالية   تعرض حومعلوم  الجداول  وأرباات  إيرادات  الل  يلشغالت  تا اعقطح  ل  في    ثالثةلل  جموعةمدى  المنتهية    31أشهر 

 توالي:لاعلى  2021و 2022 ارسم
 

 

 ي ف المنتهية رأشه الثةثال
  مارس 31 

 
 

 هية في  المنت شهرأ ثالثةال
  مارس 31

 2022 2021 2022 2021 

 دينار كويتي   كويتي  اريند   نار كويتييد  يتيكودينار  

 نتائج ال ت يرادا اإل 
     

 2,283,680 2,578,559 4,428,673 5,000,917 ي قلور الكلولا
 16,412 27,894 21,718 32,975 يائيةم البتروكي نتجاتالم
 591,496 678,526 2,499,891 2,875,086 تجارة ال

 10,964 3,388 660,428 423,520 لقنلاللوجستية واات الخدم
 52,371 4,322 268,615 191,628 ة عيصناال اتعورمشال
 (100,720) 154,171     -     - ثمارات تساال
 (645,498) (410,247) (1,018,483) (746,169) تادات واستبعالديتع

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 2,208,705 3,036,613 6,860,842 7,777,957 مجمعة 

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 عموالت إيرادات
  32,381 9,069 

 رى رادات أخإي
  10,969 17,899 

 نبيةجصافي فروق تحويل عمالت أ
  21,183 (15,913) 

 يل موتكاليف ت 
  (33,273) (50,062) 

 رى غير موزعة أخ مبالغ
  (999,068) (840,269) 

   ─────── ─────── 
 ةرتفلبح ار

  2,068,805 1,329,429 
   ═══════ ═══════ 

 

 

 في ة هي تالمن أشهر ثالثةال

 مارس  31

 في ة المنتهي أشهر  ثالثةال

 مارس  31

 

2022 2021 2022 2021 
 

 ي ر كويتدينا دينار كويتي ي ار كويتندي دينار كويتي

 

 ات  يترمش
   ومعدات ت ومنشآتاتلكمم

   استهالك

 ت ادومع ت ومنشآتممتلكا
 

    

 572,412 501,648 410,149 954,233 ي وكلور القللا
     - 873     -     - يائيةيم بتروكالالمنتجات 

 6,375 5,742 3,444 27,545 ارةتجال
 57,752 49,867     -     - لوجستية والنقلالخدمات لا

 

─────── ─────── ─────── ─────── 
 

981,778 413,593 558,130 636,539 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 مة( )تتالقطاعات  معلومات 7
 

 عاتت القطابالوطمو جوداتموب( 

ا التشغيلقطا مطلوبات  وول موجودات  حومات  معل  لتاليةا   لجداولتعرض  الل  عات    2022  مارس  31  كما في  مجموعة دى 

 : على التوالي 2021 مارس   31و 2021ديسمبر  31و
 

 

 
  مارس 31

2022 

 (ةق)مدق
  ربديسم 31

2021 

 
   مارس 31

2021 

 ي نار كويتدي دينار كويتي  دينار كويتي 

    ات اع ات القطودوجم
 29,150,705 29,658,093 31,811,877 ي قلوال ورالكل
 52,349 117,855 22,338 يائيةيم تجات البتروكالمن
 3,892,207 4,891,754 5,285,274 تجارة ال

 821,038 619,981 496,904 تية والنقلللوجسالخدمات ا
 712,568 94,963     - صناعية العات مشروال
 3,883,185 3,348,022 3,502,193 ت رااستثماال

 ─────── ─────── ─────── 
 38,512,052 38,730,668 41,118,586 لمجمعة عات االقطا  تاموجود جماليإ

 ═══════ ═══════ ═══════ 
    اعات القطات مطلوب

 11,635,081 9,923,215 10,242,317 ي ولالكلور الق

 2,578 85,529 2,188 ةالمنتجات البتروكيميائي
 1,701,983 1,830,106 1,848,497 تجارةال

 376,720 422,758 304,978 تية والنقلمات اللوجسالخد
     -     - 164,384 صناعية الات عمشروال

 4,362 4,362 4,362   موزعةمبالغ أخرى غير 
 ─────── ─────── ─────── 

 13,720,724 12,265,970 12,566,726 المجمعة  وبات القطاعاتمطل إجمالي
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 ة فيجغراالقطاعات الج( 

إجراء   الجغرافالتم  لتحليل  الخارجيي  اداتيرإلي  العمالء  العمالء    إلىنادا  است  ةعومجالملدى    نمن  م  نهمتحقق  ت   ينذلاموقع 

 اإليرادات:
 

 

 أشهر المنتهية في  ةثالث ال
  مارس 31 

 

2022 2021 

 ي يتوينار كد تييودينار ك 
   

 5,424,154 6,201,640 الكويت 
 1,674,758 1,986,922 إفريقيا  األوسط وشمالدول أخرى بمنطقة الشرق 

 230,944 113,549 أسيا
 42,613 184,918 بية وأمريكا الشمالية يكا الجنوأمر
 506,856 37,097 ى خرأ

 (1,018,483) (746,169) تداايالت واستبعتعد
 ─────── ─────── 

 6,860,842 7,777,957 جمعةملقطاعات الات ايرادإ إجمالي
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 ةلألدوات المالي لةلعادا ةالقيم 8
 

ن في السوق  مة بين المشاركيظملة منالتزام ما في معال  نقما أو المدفوع ل  ستلم من بيع أصلمال  ي السعره  ةادلالعيمة  إن الق

تاريخ   الفي  قياس  يستند  العقيالقياس.  ال إلة  ادمة  حدوثى  بي  فتراض  االع  معاملة  نقل  أو  إاألصل  في  الححلتزام   تالادى 

 : لتاليةا
 

 وأ ؛تزاماالل أولسوق الرئيسي لألصل  في ا   

 م. االلتزا أولألصل ة ءمالسوق األكثر مالوق الرئيسي، في سال ظل غياب يف 
 

   مة.ءمال  ثرق األكسوالالسوق الرئيسي أو  ىإل ب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول جي
 

قيا ا  سيتم  أ القيمة  لألصل  العادلة  باسو  اتاللتزام  الارفتالخدام  اي  تضات  المممن  السوق  في  للمشاركين  عامهستخدكن   د نا 

 م االقتصادية المثلى. هلحامص  قلتحقي في السوق سيعملونن كيافتراض أن المشارأو االلتزام، ب لعير األصتس
 

العادلة  يراعي القيمة  غير  قياس  المشارك قد  يلمالا  لألصل  متانإعلى  ق  سوالفي    رة  ازايج  من  ا  استخدام خقتصادية    الل 

أو من خالل مبأعلى وأفضاألصل   له،  الك  ر اشم  ىإل  بيعهل  ستوى  في  الآخر  أن يستخدم األصل  سوق من  ى  عل بأمحتمل 

 وأفضل مستوى له. 
 

أسختست المجموعة  للظالدم  مالئمة  تقييم  لهايب  يتوفر  والتي  كا  روف  لقفيبيانات  العاس  ية  ى  قص أ  حقيقت  مع،  دلةاالقيمة 

 .حوظةلملام المدخالت غير اتخداس الحد منالصلة وملحوظة ذات لللمدخالت ا دامستخا
 

  ثفةالمك  مالية المرحليةالالمعلومات  في    ا العادلة أو االفصاح عنها  تهوبات التي يتم قياس قيمات والمطلة الموجودافك  فتصن

الج الهرميالمجمعة ضمن  والال  ةلقيمل  دول  استالحقا  بينمعادلة،  مستقأ  إلىا   ادن،  من  ل  يمثلوالت  لمدخالاوى  أهمية    ذي 

 : لاس القيمة العادلة ككلقي
 

 عادلةالجدول الهرمي للقيمة ال
 ت المماثلة؛اة للموجودات أو المطلوبشطلنالمعدلة( في األسواق ا سعار المعلنة )غيراأل - 1ى ستوالم 

 كل ا بشظ  حوملدلة  عاليمة ااس القلقي  يمثل أهميةي  ذلت واالى من المدخم يكون بها أقل مستوأساليب تقيي  -  2توى  مسال

 اشر؛ و ر مبر أو غيشمبا

  ادلة ملحوظ ا. لعا مثل أهمية لقياس القيمةن المدخالت والذي يم ىوتمس أقلبها ن و يك أساليب تقييم ال  - 3المستوى 
 

وال  ةبالنسب في  مطللموجودات  المدرجة  الممعلواللوبات  المالية  المكمات  أساس  ةمعجمال  ةثفرحلية  تحمتكرر  على  دد  ، 

أقل    إلى)استنادا     يفنصتال  ييم ة تقإعاد  لجدول الهرمي عن طريقستويات ات بين مقد حدثت  اليوتحال  ا كانتما إذالمجموعة  

  . عةمجم  مكثفةية مرحل يةل ما معلومات كلفترة ة ككل( في نهاية لمية لقياس القيمة العادهاألذي  مستوى من المدخالت
 

ة لمكثفــ المرحليــة امعلومــات الماليــة  الة  بفتر  رنةقام  يرتغت  لم  العادلةيمة  لغرض قياس القمة  لمستخداالتقييم    باليسأق وطرإن  

 .ةقابسلا عةمجمال
 

 طرق التقييم واالفتراضات 

 تقدير القيمة العادلة: لق واالفتراضات التالية طرالام تم استخد
 

   سهمأ في مدرج ستثمارا
العادلتست القيمة  اهلألسة  ند  ع م  المأس  إلىنا  للمتداولة  السوق  سو  علنةعار  مطودوجلم  شطن  قفي  أي راء  إجن  دوبقة  اات 

 . هرميالل لجدومن ا 1هذه االستثمارات ضمن المستوى ل ةل داعال يمةالق جموعةمتعديالت. تصنف ال
 

 مالية أخرى تات ومطلوبادموجو
ة  لي رحمالة  يالمال  وماتمعلي تاريخ الة فلدفترياعن قيمتها  ة  يدماة  ورخرى ال تختلف بصات المالية األدوإن القيمة العادلة لأل

هذهمجالة  فالمكث إن معظم  ا  ةريصق  قحقا استترة  فذات  األدوات    معة حيث  الفور  على  تسعيرها  يعاد  أو    لى إ  داستنااألجل 

 السوق.ب ئدةافي أسعار الفحركة ال
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   دة وموصى بهاأرباح مسد زيعاتتو 9
 

  %( 20:  2020)  %40نسبة  ب  نقديةزيعات أرباح  بتو  2022  مارس  16بتاريخ    دقماعه المنعاجت  ة في اراإلد   أوصى مجلس

ر المدفومن  المال  مبلغ  لسهمل  سفل  40  واقعب)  عأس  كويتي   4,036,032  بإجمالي    برديسم   31  في  المنتهية  نةلسل  (دينار 

   (.دينار كويتي  2,018,016لغ مب للسهم بإجمالي فلس 20 :2020) 2021
 

 ة السنوية وميالعم  الجمعية  تماعاج  في  ألما  شركةال  اهموسم  فقواالحقا  لفترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة،  

ولم يتم تسجيلها   2021مبر  ديس  31  نة المنتهية فيسللها  ب  ىلموصتوزيعات األرباح ا  على  2022  أبريل  19المنعقد بتاريخ  

 .2022مارس  31كالتزام كما في 
 

  ردينا  4,362:  2021ديسمبر    31)  دينار كويتي  4,362بلغ  م   2022  مارس  31كما في    بلغت توزيعات األرباح المستحقة 

  " ن آخرون تجاريون ومطلوبات عقود ودائنو  نيندائ"  ضمن  تسجيلها  وتم  (دينار كويتي  4,362:  2021  مارس  31و  كويتي

    . معف المجكثلمالمرحلي ا  اليملاكز بيان المر في
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