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1. Our Most Prominent Achievements During the Year 2020

• Al-Zour Refinery Project

• Permanent facilities project to import Liquefied Natural Gas

• Integrated Petrochemical Complex (PRIZe) Project

• Quality Certificate (ISO) and International Accreditations

• Contracts and Licenses

• The Company’s Steady Growth 

• Organizational Management and Change

2.  Our Field of Work

• Our Strategy

Al-Zour Refinery: an overview and what has been achieved.

• Permanent Facilitfes for importing LNG: an overview and what has been 
achieved

• The Integrated Petrochemical Complex (PRIZe): an overview and what has 
been achieved

3.  Support Services and Social Activities

• Sustainability methodology to support integration

• Health, safety, security and environment

• Promoting social responsibility.

• Risk Management

4.  The Company’s Efforts to Overcome the Covid-19 Pandemic

• Flexibility and speed of response

• Mitigating the impact of the pandemic.

• We return with a commitment 

• Supporting the Country’s efforts during the pandemic.

5.  Financial Performance Report
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His Highness the Amir sheikh 

Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
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His Highness the Crown Prince Sheikh 

Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
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CEO Speech

We faced an unprecedented global pandemic, the Corona Virus 
(Covid-19), which affected the global economic sector without 

exception, but Kuwait Integrated Petroleum Industries Company 
(KIPIC) was able to adapt to the new circumstances and 

overcome the crisis. This was evident through the continued 
pace of work of its strategic projects and the adoption of 

remote work technology to limit the spread of the virus 
in order to ensure the safety and health of the workers. 
In addition to the Company’s success in completing 
and managing the KIPIC Medical Center (Al-Zour) 

and the Kuwait Field Hospital under the supervision 
of the Ministry of Health, based on the confidence 
entrusted to the oil sector by the Presidency of the 

Council of Ministers in March 2020.

In terms of the achievements of Al-Zour Oil 
Complex Projects, KIPIC has succeeded as of 
March 2021 in the completion of approximately 
98.23% of the Al-Zour Refinery Project, while 

the total completion rate of the LNG Import 
Facilities Project reached approximately 
98.97%, and the Company has also 

completed the work of the special study 
to improve the designs of special 

buildings in the PRIZe Project to 
comply with the requirements 

of sustainable and 
environmentally friendly 

green buildings and 
submit a final draft 

report for review 
by the project 
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consultant and team for feedback or approval. We are taking accelerated steps towards 
finalizing the completion of our strategic projects according to the set schedule, with great 
care to adhere to the instructions of the Ministry of Health and to follow safety procedures to 
prevent the spread of infection among our work family during this critical period.

The Company’s workforce has continued to grow by attracting more national employees, 
and has maintained a motivating work environment and has become the preferred work 
destination for the Country’s youth. The percentage of Kuwaitization in the Company has 
reached 93.04%. The Company has also expanded in its size, as it obtained the approval of 
the Kuwait Municipality to expand the land of the Al-Zour Project with an area of   1,150,000 
square meters. It also built the following buildings (central cooling - cafeteria - supermarket 
- multi administration building parking - maintenance management building - workshop 
building 2) in addition to the unit for the water drainage channel. 

In regards to consolidating the pillars of work, the company succeeded in achieving a number 
of achievements in this regard, as the company issued and circulated the procedures and 
policies related to the qualification of contractors and suppliers.

It has also developed an automated system for collecting information on the Company’s 
tenders and their closing dates, as well as developing a program to follow up and monitor 
the validity of the initial guarantees for the Company’s tenders and launch KIPIC Innovation 
Program and KIPIC Integrated Management Program.

The Company managed to obtain a number of quality certificates and International 
accreditations; ISO 50001 for energy management through the International accreditation 
of the integrated management system, and the ISO 27001 Lead Auditors for cybersecurity 
employees, in addition to obtaining the global accreditation of KIPIC Integrated Management 
System (IMS), through which the administrative readiness of all company departments was 
emphasized according to International foundations and standards. Achieving added value. 

At KIPIC, our vision of sustainability goes beyond achieving economic value to our ability to 
continue to create value for the entire community. From this point of view, KIPIC realizes the 
growing environmental and societal issues in the minds of the local and global community, 
as it seeks to translate its philosophy of “Making more possible” into a tangible reality by 
consolidating its human and material capabilities to serve the community and the State 
of Kuwait. This emerged during the Corona Virus pandemic, when it rushed to meet the 
Cabinet’s decision to assign the Oil Sector to equip the KIPIC Medical Center in the Al-Zour 
Area and the Kuwait Field Hospital in the Mishref exhibition grounds.

In conclusion, I would like to thank the employees of the Kuwait Integrated Petroleum 
Industries Company for their brilliant performance during the exceptional period of the 
Corona crisis, and I especially thank the colleagues working in the front lines who worked 
day and night to support Kuwait’s efforts to combat the epidemic.

Waleed Khalid Al Bader

A/CEO
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Waleed Al-Bader
Board Member and

Saad Al-Azemi 
Deputy Chairman of the Board

Bader Burashid 
Board Member

Hatem Al-Awadhi 
Board Member

Hamad Al-Subaie
Board Member

Khaled Al-Otaibi
Board Member

Ahmed Al-Habeeb 
Chairman of the Board
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Our vision

To be a leader in integrated refining, LNG and petrochemical 
operations that increase shareholder value, achieve operational 
excellence, and are committed to developing our employees and 
contributing to the development of the local economy.

Our goal

Operating an integrated complex that manufactures refined 
petroleum products, petrochemicals and re-converted LNG 
supplies in a reliable, efficient, safe and environmentally 
responsible manner while increasing profits, developing a 
professional and competent workforce as well as enabling the 
participation of the Kuwaiti private sector in the oil industry.
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Integrity
Dealing openly on the basis of trust, respect, justice, transparency and honesty, 
with commitment to the highest work ethics, professionalism and responsibility.

Innovation
Develop and apply innovative concepts and methods of work to meet challenges 
and create added value.

Excellence
By achieving a high level of performance, operational excellence, continuous 
development, providing high quality products and services, and paying attention 
to meeting customer needs.

One team
Ensuring concerted and harmonious efforts to achieve the interests of the 
company and the objectives of the oil sector and the Country .

Partnership
Building and maintaining long-term, value-added partnerships to support 
growth and enhance operational excellence.

Caring for People
Promote a culture of providing opportunities and develop functional capabilities 
and motivation to contribute to the success of others.

Commitment to HSSE
By protecting the environment, providing a safe and healthy workplace, and 
adhering to social responsibility in the State of Kuwait and other communities 
surrounding our operations.

Pride
Enhance employee satisfaction at the individual level and a sense of belonging 
and loyalty to the company.

Our Values
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The most prominent 
achievements during the 
year 2020

The year 2020/2021 was an exceptional 
year by all standards due to the Corona 
pandemic (Covid-19) that swept the world 
and changed the usual features of work, but 
the Kuwait Integrated Petroleum Industries 
Company, thanks to the determination and 
combined efforts of its employees, was able 
to accomplish great successes towards 
achieving its strategic goals.
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Al-Zour Refinery Project

The overall completion rate was estimated at 98.23% as of the end of the fiscal year 
(2020/2021).

Permanent LNG Import Facilities

The total completion rate of the project to build LNG Import Facilities was 98.97 % as 
of the end of the fiscal year (2020/2021).
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Integrated Petrochemical Complex Project (PRIZe)

Completion of the special study work to improve the designs of private buildings in 
the PRIZe Project to comply with the requirements of sustainable and environmentally 
friendly green buildings and submission of a final draft report for review by the project 
consultant and team for comments or approval.

Quality Certificate (ISO) and International 
Accreditations

·	 ISO 50001 Energy Management through the International Accreditation of the 
Integrated Management System

·	 ISO 27001 Lead Auditors

·	 Obtaining the global accreditation of the KIPIC Management System (IMS), 
through which the administrative readiness of all the Company’s departments 
was confirmed according to International foundations and standards.

Contracts and Licenses

• Signing a long-term contract with Al Kout Industrial Projects Company for a period 
of three years, to supply chemicals for the LNG Project.

• Signing Contract No. (CZ/LNGI/OP/01) for operation and maintenance services for 
the LNG Import Facility.

• Signing the contract No. (CH/IT/088) for technical support services for Information 
Technology.
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•  Signing the contract No. (CH/IT/091) to connect the Company’s networks with the 
cloud services used at a direct pace.

• Signing the Contract No. (CZ/REF/TS/027) for consulting services to obtain a license, 
implement and maintain the BHGE Asset Performance Management System at Al-
Zour Refinery and LNG Facilities.

• Issuing the pre-tender announcement for the limited tender No. (CZ/HSE/068) for 
the KIPIC Oil Spill Response Services, completing the evaluation of the applicants, 
then approving the evaluation results from the specialized procurement committees 
and preparing for the tender. 

• Signing the contract No. (CZ/GS/081) “renting vehicles to the Kuwait Integrated 
Petroleum Industries Company” with Al Mulla Company for renting and leasing 
vehicles and machinery. 

• Completion of internal and external ISO audit requirements to achieve IMS 
accreditation at the Company level. 

• Obtaining the approval of the Higher Procurement Committee (KPC-HPC) to award 
the limited tender for environmental monitoring and laboratory services for Al-
Zour Refinery.

• The first joint tender was launched (a long-term contract for three years), as part of 
the Company’s plan to unify the long-term procurement contracts between KIPIC 
and Kuwait National Petroleum Company (KNPC), after obtaining the approval of 
the Higher Procurement Committee (HPC) for the supply of personal protection 
equipment for firefighting teams for the refineries of the two companies, with an 
estimated value of 378,772 KD.

• Awarding a general practice to provide advisory services to study the harmonization 
of gas tankers with importing liquefied gas facilities. 

• The start of the contract for quality control and food inspection, which is the 
first contract in the oil sector that monitors the food processing process through 
chemical, physical 

• and biological tests in line with ISO standards.
• Starting the Company’s first contract for common-use cars.
• Obtaining a license from the Ministry of Health approving the opening of a pharmacy 

in Al-Zour Clinic.
• Renewing the company’s industrial license for a period of 6 months (Public Authority 

for Industry).
•  Introducing and activating the Company’s occupational health services contract, 

toxic gas measuring devices, and supplying protective clothing.
• Signing a contract for rescue and emergency services and a service contract for the 

supply of personal protective equipment for firefighters.
• The Refinery’s clinic emergency room was approved by the Ministry of Health, and 

the clinic’s temporary license was issued.
• Awarding an industrial cleaning service contract for Al-Zour Refinery and Liquefied 

Natural Gas (LTSA).
• The procedures and policies related to the qualification of contractors and suppliers 

have been issued and circulated.
• Developing an automated system for collecting information related to the 

Company’s tenders and their closing dates. A program has also been developed 
to follow up and monitor the validity of the initial guarantees for the Company’s 
tenders.
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Organizational Management and Change

The year 2020/2021 witnessed a set of organizational changes, the most prominent of 
which was at the Senior management level, with the retirement of the Acting CEO, Mr. 
Hatem Al-Awadhi and Mr. Mahmoud Abul, DCEO for Financial and Administrative Affairs.

 They both enriched the work at KIPIC until it was able to successfully overcome the 
obstacles of establishment.

In this context, the Board of Directors of the Kuwait Petroleum Corporation (KPC) 
assigned the CEO of Kuwait National Petroleum Company (KNPC), Waleed Al-Bader, to 
carry out the duties of the CEO of the Kuwait Integrated Petroleum Industries Company 
(acting), in addition to his duties as a successor to Al-Awadhi.

Who in turn assigned Mr. Abdullah Fahad Al-Ajmi, Deputy CEO Petrochemicals & LNGI, to 
perform the duties of Deputy CEO Financial and Administrative Affairs.

The commissioning decisions were effective on February 1, 2021.

Abdullah Al-Ajmi
Deputy CEO 

Petrochemicals & LNGI
A/DCEO Financial and
Administrative Affairs

Mahmoud Abul
 Former DCEO

 for Financial and
Administrative Affairs

Waleed K. Al-Bader
A/CEO

 Hatem Al-Awadhi
Former A/CEO
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The Company’s Steady Growth

KIPIC is taking rapid steps towards consolidating its pillars to 
complete the process of growth of work groups and attract 
national competencies and the accompanying development 
in work policies and procedures in line with the stages of 
construction progress, preparation for future operation and 
improving performance.
The company has achieved several achievements in this regard:

•  Approval from Kuwait Municipality to expand the land of the Al-Zour 
project with an area of 1,150,000 square meters, and this increase 
will be allocated to the Petrochemical Project, so that the area of land 
allocated to the Al-Zour Refinery with the expansion will be 17,232,000.

•  Creating new working groups.
•  Launching KIPIC Integrated Management Program.
•  Adopting the strategic plan after taking the comments from Kuwait 

Petroleum Corporation.
•  Completing the Linear Programming Model.
•  Setting goals and initiatives for the 2040 strategy for risk management 

in coordination with Kuwait Petroleum Corporation. 
 •  Creating and forming new work teams for security operations aimed 

at equipping all security activities to ensure smooth daily operations, 
pre-operational tests, and start-up of the refinery. 



21

Annual 
Performance 

Report

20/21



22

Annual 
Performance 

Report

20/21



23

Annual 
Performance 

Report

20/21

Our Work’s Field

We are working with all our energy to push 
the wheel of Kuwait towards growth and 
prosperity
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We are working to the highest standards to build the second largest oil city after 
Al-Ahmadi City in Kuwait. We will transform a barren desert into a full-fledged 
city, with more care to protect the environment in Kuwait. To ensure the success 
of this, we will work in parallel to establish a culture of awareness of environmental 
protection throughout the Company.

The operations of Kuwait Integrated Petroleum Industries Company are 
concentrated in the Al-Zour Complex located in the South of Kuwait, and it 
consists of the following:

1. Al-Zour refinery

2. Permanent LNG Import Facilities

3. Integrated Petrochemical Complex (PRIZe)

Our Strategy

We are working to maximize the value of the country’s hydrocarbon resources, 
using our industrial expertise over the years to raise the efficiency of the 
performance of our integrated industrial facilities and make more possible for 
Kuwait, its residents and its local economy.
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Al-Zour Refinery

Overview

Al-Zour Refinery Project is one of the largest global oil refining projects, and it is one 
of the main initiatives in the Kuwait Petroleum Strategy, which aims to expand refining 
capacity by building a new oil refinery with a capacity of 615,000 barrels per day, which 
represents 46% of the total refining capacity of the State of Kuwait.

Which will contribute to increasing the refining capacity from 936,000 barrels to 1.4 
million barrels per day.
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What has Been Achieved so Far 

•  Reaching a total completion rate of 98.23 % as of the end of the fiscal year 
(2020/2021).

 • Completion of mechanical works for all major processing units. • Completion of 
construction works for 16 oil tanks.

• Completion of installation works for the fresh water supply and desalination 
pipeline. 

• Starting the full operation of the central control building within the phases of 
operating Al-Zour Refinery. 

•  The issuance of the first report (NIF- Net Inventory Forecast) and the start of official 
coordination with the Kuwait Petroleum Corporation.

• The Engineering Services Group at Al-Zour Refinery has contacted Aramco to 
exchange experiences regarding the preparation and development of technical 
standards, and work has been done on the last stages to provide a digital database 
containing global technical standards for the Company’s employees. 

• Operating the main gas line feeding the refinery.

• Launching the electrical current for the distribution transformer stations in all 
project units and lighting the internal roads. 

• The completion of the operation of 24 electrical sub-stations, as well as 109 main 
transformers. 

• Completing the required procedures and obtaining the approval of the Ministry of 
Electricity and Water to work on providing an alternative source of electricity. 
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• Obtaining the necessary approvals to launch a tender to provide a digital database 
for the Company’s employees, which contains technical standards, for a period of 
four years. 

• The initial delivery of the temporary alternative project to supply Al-Zour Refinery 
with feedstock and gaseous fuel from the Al-Ahmadi Refinery (KNPC), and the 
initial delivery of the crude oil tanks, and the arrival of the first batch of crude oil 
from Kuwait National Petroleum Company (KNPC) and filling it in the designated 
tanks at Al-Zour Refinery.

• Starting the analysis and examination of crude oil samples on the 1st of  December 
2020.

• Completion of the works of 41 berth loading booms and their readiness for importing 
primary operating products. 

• Completion of 100% of the water pressure tests for the onshore and offshore parts 
of the artificial island.

• Handing over the following buildings (central cooling - cafeteria - supermarket 
- multi administration building parking - maintenance management building - 
workshop building 2). The water drainage channel unit was also delivered. 

• The signing of the KIPIC policy for reliability by the senior management and the 
inauguration of the Reliability Excellence Framework in the company, which is the 
first of its kind in the oil sector. 

• Complete pre-commencement safety review (PSSR) procedures for some units and 
transmission lines.

•  The first phase of the initial operation has been completed to provide steam to the 
rest of the project units. 
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•  The initial handover of the main administration building and the completion of 
paving most of the roads and fences. 

•  The installation of 58 out of 66 tanks has been completed, and the hydrostatic 
examination of 55 tanks has been completed. 

•  Completion of filling crude oil tanks (total quantity 1155 thousand barrels). 

•  Completion of cleaning operations for the main tube of high-pressure steam. 

•  Completion of the chemical cleaning process and then start-up of the cooling water 
system. 

•  Completing a technical study to increase the capacity of the crude distillation unit 
above the design limit in line with the long-term strategic directions for the year 
2040 to increase the production capacity of Al-Zour Refinery.

•  Completing the study of increasing the capacity of units to remove sulfur from 
the remains of atmospheric distillation in cooperation with the company licensed 
for the unit in order to achieve the objectives of the KPC 2040 strategy to increase 
production capacity and increase heavy oil refining.

•  Issuing the KIPIC policy for energy management in the company.
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The total capacity 
of the refinery is 
615,000 barrels 
per day, with a 

strategic storage 
capacity of 6.5 
million barrels

The refinery 
contains the 

world’s 6 largest 
atmospheric 

distillation 
units (ARDS) 
and efficient 

desulfurization 
units

The refinery 
is designed to 

handle heavy oils

The refinery is 
equipped with 
a multi-point 
photovoltaic 
system that 

operates with low 
noise, without 

emission

Recycling and 
using almost 

all waste water, 
which can be 
upgraded to 
a complete 

transformational 
refinery

Having more 
than one highly 

efficient flare gas 
recovery unit, to 

reduce losses

The Refinery features
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LNG Import Facilities

Overview

The project to import liquefied natural gas is the first of its kind in the State of Kuwait, 
and it is set to meet the growing needs of the local market for clean fuels (natural gas) 
to generate electric power, in addition to the needs of other natural gas consumers 
such as oil refineries and petrochemical industries.

The decision to establish permanent facilities for importing liquefied natural gas came 
in line with the strategic plan adopted by the Kuwait Petroleum Corporation(KPC) 
regarding the topic of “meeting the domestic demand for fuel” until 2030, to be 
considered the first project of its kind in the State of Kuwait, as it is currently being 
established to meet the Country’s needs of increasing supply of natural gas to generate 
electric power, in addition to the needs of other natural gas consumers such as oil 
refineries and petrochemical industries. The capacity of the LNG import facilities is 
designed to reach 3,000 billion British thermal units per day (BTU) of LNG (equivalent 
to approximately 65,000 tons per day).

This project will have an important role in the near term by providing the optimal mix 
of natural gas in addition to environmentally friendly fuel oil from Al-Zour Refinery to 
meet the needs of electric power stations, which contributes to providing additional 
quantities of crude oil and gas oil for sale in different markets, thus ensuring 
exploitation optimizing and maximizing the value of the oil wealth.
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What has been Achieved so Far

 • The overall achievement rate reached 98.97 % as of the end of the fiscal year 
(2020-2021). 

•  Completion of all welding works in all LNG tanks and completion of all marine water 
intake pipe works. 

•  Successfully operate and hand over management and control buildings to the 
operations group on the LNG project. 

•  Completion of the works of water pressure tests (Hydrotest) for the tanks of the 
second stage. 

•  Completing the work of filling the thermal insulation material “Perlite” for tanks 
No. 5 and 7 (Pearlite filling). 

•  Completing the works of the Seawater Pump Chamber. 

• The awarding of a tender for operating and maintaining LNG import facilities has 
been approved by the relevant committees. 

•  The award of a tender for the long-term supply of chemicals for LNG import facilities 
has been approved by the relevant committees.

•  The completion rate of the supply business reached 100% by December 2020.

•  Completed air pressure testing of all LNG tanks.

•  Completion of pre-commissioning works for all first-stage tanks.

The largest project 
in terms of storage 
capacity of LNG and 
its export to the world

The first permanent 
LNG terminal in Kuwait

Recycling and using almost all 
waste water, the filter is designed 
to ensure that the waste water 
resulting from the refining 
processes is not discharged

The area of each tank (6,644 square meters) 
is 1.04 times larger than the Jaber Al Ahmad 
Stadium (6,400 square meters).
It consists of 8 LNG tanks, 9% nickel plate, which 
is approximately 18,390 tons, which is equivalent 
to 13,130 Toyota Camry (2017) model.

LNG Import Facilities features
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Integrated Petrochemical Complex (PRIZe)

Overview

The Petrochemical Complex Project consists of a third olefins plant, a second aromatics 
plant and a catalyst cracking unit, which manufacture high-value basic petrochemical 
products with an estimated capacity of 2,761 ktpa of aromatics and polypropylene 
and 1,700 ktpa of gasoline. The petrochemical complex is designed on a world-class 
level and is integrated with Al-Zour Refinery to produce high-quality products such as 
paraxylene, polypropylene, gasoline and car fuel to meet the increasing demand for car 
fuel in the local market and other products for export to global markets. projects at the 
local level.

What has been achieved so far 

• Completing the work of the special study to improve the designs of private 
buildings in the PRIZe project to comply with the requirements of sustainable and 
environmentally friendly green buildings and submitting the final draft report for 
review by the project consultant and team for comments or approval. 

• Submitting the final report on the environmental and social impact assessment 
study of the PRIZe project, considering all the observations of the Environment 
Public Authority.
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Increasing the value of 
hydrocarbon products 

in Kuwait

The Integrated Petrochemical Complex (PRIZe) features

 • Completion of detailed engineering designs for 131 connection points for the 
project with Al-Zour Refinery, which are planned to be implemented before 
operating the refinery. 

• Receive the final report from the green building consultant for the project. 

• Approval of the Central Agency for Public Tenders on the lists of contractors for the 
engineering, procurement, construction and operation phase of the petrochemical 
complex project.

Increasing production of 
polypropylene and aromatics 

in Kuwait by 1000% and 
200%, respectively
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Support Services
and Social Activities

We are committed to continually investing 
to provide a healthy workplace for a safer 
environment and a safer world
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Making more possible for Kuwait

We operate according to the philosophy of “make more possible” for our beloved 
country, Kuwait, so we are committed to continuous investment to provide a healthy 
workplace for a safer environment and a safer world.

We pride ourselves on conducting our business to the highest standards, and in 
integrating these principles into all areas of safety, health and environmental 
responsibility.

Our operations approach is designed to secure and generate a source of clean energy 
and environmentally friendly products by reducing the emission of pollutants.

Sustainability Approach to Support Integration

The Kuwait Integrated Petroleum Industries Company seeks to achieve integration 
between its strategic projects in the Al-Zour oil complex in addition to human and 
economic development, considering the environmental and societal conditions 
surrounding the projects, which will enhance the economic vision of the State of 
Kuwait in leadership.

Our vision is to be a leader in integrated refining, LNG and petrochemical operations 
that increase shareholder value, achieve operational excellence, and are committed to 
developing our employees and contributing to the development of the local economy.

The sustainability approach is an integral part of our work values, as KIPIC spares no 
effort in cooperating with it and with state institutions and civil society to achieve 
sustainable development in various health, social, economic and environmental 
aspects.

The efforts in KIPIC resulted in identifying the main pillars of sustainability of great 
importance to the company and the parties it deals with, which prompted the company 
to develop a framework that includes three areas that direct its attention to it, namely:

In 2020, KIPIC formed a committee to study the risks related to the 
emerging corona virus - Covid 19 and reduce its impact on the company’s 
strategic projects.

Human Resources 
and Employee 
Development

Health, Safety
&

Environment

Promote
Social

Responsibility
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Human Resources

The Kuwait Integrated Petroleum Industries Company realizes that its employees are 
its true wealth and the basis of its success, and in implementation of its vision in the 
field of human resources, KIPIC has made unremitting efforts to advance development 
and human investment operations, which will positively affect performance.

Several achievements have been made, the most important of which are:

• KIPIC is proud of achieving a high Kuwaitization rate in the oil sector, which 
amounted to 93.04%, with a number of 1193 employee. 

•  The electronic link with the government agencies of the state, starting with the 
Credit Bank, and this service has been activated.

•  Implementation of the ladder system for technical and professional positions in the 
company. 

•  Introducing the feature of remote work (work of site) to ensure the disbursement of 
financial benefits according to the actual attendance of the workplace considering 
the current conditions of the emerging corona virus pandemic. 

•  Work with the Information Technology Group to develop an overtime system to 
ensure its compatibility with the company’s administrative regulations. 

• Working on developing a system for issuing annual tickets for family members 
of Kuwaiti female employees through the self-service system, to avoid double 
spending in the oil sector.

•  Adding job groups in the Oracle system to allow employees to view the career path 
and promotion opportunities.

•  Preparing a report for employees regarding the disbursement of the nature of work 
allowance, which enables employees to know the reasons for the discount, if any, 
in accordance with the rules for disbursing the allowance.
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Youth Advisory Council

KIPIC established a youth advisory council, the first of its kind in the Kuwaiti oil sector, 
with the aim of building a generation of promising youth, embracing its youth energies, 
engaging them in the work system and motivating them to be an effective resource that 
provides solutions that enhance the strategic objectives of Integrated Petroleum and 
create a work environment that meets their needs and advances their aspirations. Council 

Aseel Al-Hardan 

Khadeejah Al-Alati 

Abdullateef Al-Terkait 

Ali Baker 

Jassim Bonashi 

Khaleel Al-Khaldi 

Abdullah Alrayes 

Ali Taleb 

Hanan Al-Shehab

Sarah Al-Sardi 

Abdulwahab Ben Nasser 

Ghazi Almutairi 
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Faisal Al-Buhairi Nourah Al Saad 

members will participate in major 
and major initiatives, projects and 
studies. He is also responsible for 
conveying the perspectives of 
young millennial employees on 
relevant issues. KIPIC aspires to be 
a modern and innovative company 
capable of competing at the local, 
regional and global levels.
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Employees Development

KIPIC is keen to support and empower its employees and the surrounding environment.

The Company places the safety of its employees, their families and contractor’s labor 
at the top of its priorities.

It also provides its employees with a comprehensive range of training programs 
and career development opportunities and encourages innovation and professional 
development along with its commitment to empowering youth and supporting their 
initiatives.

In early 2020, the Company resorted to the adoption of cyberspace and remote work 

to conduct its business. This decision 
came in line with the changes imposed by 
the Covid-19 pandemic and to limit the 
spread of the virus among employees:

• Transferring all employee development 
programs to cyberspace. Employees 
participated in training and 
development programs during the 
year 2020/2021 via the Internet.
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Innovation Program

 KIPIC launched the Innovation Program in line with the implementation of its 
ambitious vision towards leadership and providing a modern and innovative 
work environment to achieve leadership and competitiveness locally, regionally 
and globally by attracting initiatives and youth participation to support and 
advance the work system and provide a stock that supports best practices
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KIPIC Training Academy

The academy is the first of its kind in the oil sector in terms of size, quality and 
smart technologies used.

It is located in the heart of the administrative buildings complex in Al-Zour 
Complex and is characterized by its modern architectural design and the many 
training rooms where modern technologies are available for effective training.

It will provide specialized technical programs with KIPIC’s contractors to 
upgrade the technical capabilities of employees to ensure their qualification 
and refinement with the necessary skills to achieve operational excellence for 
projects.
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Health, Safety, Security and Environment

KIPIC seeks to translate its vision to reach a global level of performance in the field 
of health, safety, security and the environment through the application of strict 
standards and regulations related to this field in all sites in addition to instilling a 
culture based on commitment to health, safety, security and the environment.

The company has achieved several important achievements in this field, especially 
during these exceptional circumstances:

• The company achieved 300,000 working hours without accidents. 

• Contribute to addressing and limiting the spread of the Covid-19 epidemic among 
the company›s employees and contractors, and thus members of society as a 
whole; and that is through: 

- The company has directly prepared the necessary instructions to be followed by 
the company’s employees and contractors for cases suspected of being infected 
with the Corona virus.

- Preparing and installing a box containing the necessary medical materials for 
suspected cases in all the company’s facilities. 

- Awareness videos were published through advertisements on social media and 
the company’s e-mail. 

- Nurses and safety engineers were distributed in all company facilities to conduct 
temperature checks for all employees daily.

- Thermal cameras were purchased and used to measure collective heat for 
company employees and contractors prior to attendance.

- Manufacturing and distribution of health equipment such as face shield protection 
to employees and hospitals.

- Preparing a plan (health, safety and environment) to return to work, including 
several procedures and policies.

- Performing weekly audits to limit the spread of coronavirus (Covid-19) and 
following up on adherence to preventive measures in all company facilities.

• Conducting mandatory online training for COVID-19 in which 1,200 employees 
participated.

• Establishing an electronic library of safety moments for all company employees.

• Completing the updating of (9) of the company’s guiding systems and rules about 
environmental and societal aspects.

• Conducting a field survey of the internal roads of the company’s buildings to enhance 
road safety and reduce accidents.

• Signing a contract for rescue and emergency services and a service contract for the 
supply of personal protective equipment for firefighters.

• Inauguration of the Virtual Emergency Operations Center.
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Promoting Social Responsibility

We work in KIPIC to consolidate the philosophy of “making more possible” for our 
beloved country Kuwait, so we use all our capabilities to establish social responsibility 
for the advancement of society, the safety of the individual and the protection of the 
surrounding environment.
The year 2020 witnessed many social activities carried out by KIPIC, including:

1. Participation in the global cleaning campaign that was held in Kuwait to clean 
the beaches in cooperation with the Alnowair.

2. Building bridges of communication with sea-goers about the liquefied gas 
project by launching the “ما تسوى عليك” campaign with the aim of educating 
them about the dangers of sailing near construction and protecting them.

3.  Distributing iftar meals to the workers during the holy month of Ramadan in the 
company’s work sites and medical staff at KIPIC Medical Center in Al-Zour.
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Risk Management 

KIPIC realizes that it operates in a situation characterized by market fluctuations, 
dangerous conditions and projects whose outputs cannot be certain, and bearing 
the studied risks is a major and necessary feature of the company’s practice of its 
business. The Company manages its strategic, operational, financial and compliance 
risks through continuous assessment and appropriate response and takes business 
decisions after thoroughly studying the benefits and associated risks and has 
succeeded in establishing some mechanisms in this regard during the year 2020/2021:

 • The risks associated with the Corona pandemic were prepared in coordination with 
the Company’s groups and plans were developed to reduce the expected effects 
from it.

• The update of the Company’s comprehensive risk registers for the fiscal year 2020-
2021 has been completed in line with the project phases to reach the safe operation 
phase.

• Participation in setting goals and initiatives for the 2040 strategy for risk management 
in coordination with Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
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KIPIC’s Efforts to 
Confront the COVID-19 
Pandemic

We consolidate our capabilities to promote 
social responsibility
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keep working despite the tough times

We are proud at KIPIC that we worked within the first ranks in the Corona-Covid 
19 crisis, as well as we continued to work tirelessly to complete the completion 
of our strategic projects according to the established schedule, with great 
care to adhere to the instructions of the Ministry of Health and follow safety 
procedures to prevent the spread of infection among our work family during 
these times.

critical period.

The Kuwait Integrated Petroleum Industries Company hastened to adapt to the 
new conditions imposed by the pandemic and to abide by state decisions regarding 
measures to limit the spread of the Corona pandemic to preserve the safety of 
employees and their families, whether by disrupting work in the company or returning 
to work under conditions during the pandemic.
It also worked hard to empower its employees with remote work tools to overcome 
the crisis by harnessing technology in order to maintain performance and accelerate 
project implementation with diligence and great care and adherence to health 
requirements.

Flexibility and Responsiveness

The Corona pandemic revealed that the sectors equipped with information and 
communication technology are the least disruptive and had high flexibility in meeting 
their needs and the needs of its employees in the performance of its work, and the 
Company was able to benefit from it in achieving the following:
• Launching an awareness campaign on the risks of cyber security threats related to 

COVID-19.

• Saving a sum of one million dinars after redesigning the databases for the refinery 
schemes system.

• Finalizing and approving the study of the Manufacture Operations Management 
System project for managing the operation of the refinery and LNGI.

• Providing information and communication technology services to the Ministry of 
Health quarantine in Al-Zour.

• Implementing the KIPIC digital plan by enabling workers to work remotely at home 
as a result of the Covid-19 pandemic.

• The electronic link between Kuwait credit bank and the company regarding the 
issuance of To Whom It May Concern certificates and money transfers.

• Launching the awareness and training program for the Microsoft Business Intelligent 
and Productivity Suite, which includes the tools available to improve employee 
productivity.

• Providing infrastructure and communications systems for Mishref field hospitals.

• Completing the replacement of IT equipment in all company sites with the Windows 
as a service (WAAS) feature in a short and record time.
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Mitigating the Impact of the Pandemic

• KIPIC distributed food baskets, in cooperation with the Kuwaiti Red Crescent, to 
families in need affected by the pandemic.

• Celebrating the Gergean with the medical and technical staff at KIPIC Medical Center 
Al-Zour, an attempt to alleviate the hardships of work in light of the pandemic.

• Bringing joy to children in KIPIC Medical Center through distributing clinics on Eid 
Al-Fitr.

• Distribution of protective masks that were manufactured in the company through a 
3D printer to several hospitals.

We come back with commitment

In response to the COVID-19 pandemic, the company has taken the necessary measures 
to enhance safety for employees and the community while It kept operations going.
In this context, the company has formed an internal committee to return devoting all 
its efforts to ensure business continuity and conduct business in a safe manner.
It also implemented many procedures and measures in all locations;
included prevention training sessions and detailed emergency response plans, with 
the aim of reducing risks and infection.
Due to the nature of work on sites where project construction operations make it 
difficult to perform job tasks remotely, these employees continued to come to their 
usual place of work.
And based on the company’s keenness to protect its employees, KIPIC has intensified 
sterilization efforts, applied social distancing rules, and ensured adherence to a 
package of strict health protocols, including temperature checks.
Using thermal examination devices for all employees and contractors in all company 
facilities and its means of transport to reduce the possibility of infection spreading in 
facilities.
Technology has played a pivotal role in ensuring business continuity, as well as:
• Issuance of a return to work guide; A guide to returning to work during the COVID-19 

pandemic

• Launching a company-wide health awareness campaign, which included periodic 
messages with the latest progress, providing information on preventing the 
transmission of Covid-19, and raising awareness of mental health.
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Supporting the Country’s Efforts During the Pandemic

In addition to the support provided to its employees and businesses, KIPIC hastened to 
support the health care sector in Kuwait, where we are working at full capacity to push 
the wheel of Kuwait towards growth and prosperity among the ranks of developed 
countries, since the first moment of the outbreak of the new epidemic of Corona 
(Covid-19).
The Company took the initiative to harness all its capabilities - material and human 
- to support the efforts of the Country through cooperation and work alongside the 
Country’s institutions and civil society, especially the Ministry of Health, to provide a 
helping hand to meet the needs of the Ministry in facing the emerging Corona pandemic 
by building the KIPIC Medical Center in Al-Zour and the Kuwait Field Hospital in the 
Mishref exhibition grounds , which has been working on establishing and providing 
them with the necessary equipment and beds in record time to accommodate the 
masses of people infected with Corona, both citizens and residents.

KIPIC Medical Center - Al-Zour 

Work began on the establishment of the center on March 21, 2020, based on the 
decision of the Ministry of Health to transform the abandoned contract labor 
accommodation in the southern Al-Zour region into a quarantine, as soon as possible.
KIPIC was keen to harness all its logistical, human and material resources to equip the 
Al-Zour health quarry, or what is now known as the KIPIC Medical Center, in record 
time, as it witnessed an accelerated work movement to complete it within two weeks, 
and it was handed over to the Ministry of Health on April 16, 2020, thus forming one 
of the pillars of facing the crisis.
It is also designed to provide various permanent medical services in the future.
The total area of the medical center is about 200,000 square meters, which contains 
750 chalets designated as a double health room, and 167 chalets are fully equipped 
and furnished single rooms, including beds, air conditioning, refrigerator, television 
and internet & telephone services.
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Kuwait Field Hospital – Mishref

As a continuation of the tremendous efforts made by KIPIC to support the Country’s 
efforts in facing the Corona pandemic, the establishment of the field hospital came to 
culminate in its great keenness to enhance its national and societal role by harnessing 
all its material and human resources, as work was launched in it based on a decision of 
the Council of Ministers to support the capabilities of the state,
The implementation of the Field Hospital was carried out by Kuwaiti hands and the 
capabilities of the oil sector alone without the help of any external party, and it was 
implemented with the utmost speed and in record time and was delivered to the 
Ministry of Health within 3 months, while maintaining the best quality so that this 
project would be integrated and constitute in itself a medical city that will not be 
limited to efforts to combat the emerging corona “Covid-19”, can expand in the future 
to face any crisis.
Work began in April 2020, and it includes halls (4, 5, 6, 8) to become integrated rooms 
ready to receive patients, in addition to the establishment of a special housing building 
for medical and nursing staff and technical workers, after KIPIC Medical Center won 
the admiration and praise of all parties in the country for KIPIC’s ability to complete it 
in record time.
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Financial performance 
report

For financial projects and the independent 
auditor’s report

For the year ending March 31, 2021
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  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ش.م.ك. )مقفلة(
 دولة الكويت

 
 

 

 الصفحة المحتويات
  

 3 – 1 الحسابات المستقل راقب تقرير م
  

 4 لمركز المالي ابيان 
  

 5 خر  والدخل الشامل اآلر ئالخسا وأح ارببيان األ
  

  6 لكية لتغيرات في حقوق المابيان 
  

 7  لتدفقات النقديةابيان 
  

 30 - 8 المالية بيانات إيضاحات حول ال
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل
 المحترمين السادة/ المساهمين
 قفلة(م) ش.م.ك. للصناعات البترولية المتكاملةالشركة الكويتية 

 دولة الكويت

 الرأي

، والتي تتضمن بيان المركز المالي )"الشركة"( قفلة(م) ش.م.ك. للصناعات البترولية المتكاملةالكويتية  شركةلللقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
ألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك ا، وبيانات  2021مارس    31كما في  

 .التاريخ، وإيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى

وعن  ،2021مارس  31 لبيانات المالية المرفقة تعبر بصورة عادلة، في كافة النواحي المادية، عن المركز المالي للشركة كما فيبرأينا، إن ا
 أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

 أساس الرأي

مسؤوليات مراقب التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بمزيد من التفصيل في بند "لقد قمنا بأعمال  
للمحاسبين المهنيين الصادر  الدولي في تقريرنا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لميثاق األخالقيات المهنية  ابات عن تدقيق البيانات الماليةالحس
)"الميثاق"( كما قمنا بالوفاء )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( لمجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين عن ا

من إبداء نا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس يمكن
 رأينا.

 معلومات أخرى

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. المعلومات األخرى التي حصلنا عليها في تاريخ تقرير مراقب الحسابات هي تقرير مجلس 
 .، ولكن ال تتضمن البيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات حولهاالوارد في التقرير السنوي للشركةاإلدارة 

 .يشمل المعلومات األخرى، وال يقدم أي تأكيدات حول النتائج المتعلقة بها بأي شكلإن رأينا حول البيانات المالية ال 

ض فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى وتحديد ما إذا كانت المعلومات األخرى تتعار
 .صلنا عليها أثناء التدقيق أو وجود أخطاء مادية بشأنهابصورة جوهرية مع البيانات المالية أو المعلومات التي ح

خطاء مادية إذا توصلنا، استنادا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بالمعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير، إلى وجود أ
 نا بهذا الشأن. في هذه المعلومات األخرى، فإنه يتعين علينا رفع تقرير بشأنها. ليس لدينا ما نشير إليه في تقرير

 كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه
 25برج الحمراء، الدور 

 شارع غبدالعزيز الصقر
 13001، الصفاة 24ص.ب. 
 7000 2228 965+تلفون:  
  7444 2228 965+فاكس:  

 

األعضاء مكاتب لل العالميةمؤسسة كي بي إم جي  عضو في مكتب كويت وبدولة ال اتابسحمراقبي   ،كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
 إنجليزية خاصة.تضامن محدودة ، وهي شركة كي بي إم جي العالمية المحدودةالتابعة لشركة و ونالمستقل
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 مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية 

للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسئولة عن نظام الرقابة الداخلي الذي  إن اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل لتلك البيانات المالية وفقا  
 .تراه اإلدارة ضرورياً إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية، سواء كانت نتيجة للغش أو الخطأ

مالها على أساس االستمرارية، واإلفصاح إن أمكن ، تكون اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على متابعة أععند إعداد البيانات المالية
عملياتها؛   عن األمور المتعلقة باالستمرارية باإلضافة إلى استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي، ما لم تعتزم اإلدارة إما تصفية الشركة أو إيقاف

 .أو إذا كانت ال تمتلك بدياًل واقعيًا آخر باستثناء القيام بذلك

 الحوكمة هم المسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة. المسؤولين عن 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 

  إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ 
وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى مستوى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إال أنه ال يضمن أن 

ش أو عن الغعملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تكشف دائًما األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ األخطاء المادية  
الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر، بصورة فردية أو مجمعة، على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي 

 .يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية
 

 أسلوب الشك المهني خالل أعمال التدقيق. كما قمنا بما يلي:كجزء من التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكاًما مهنية وحافظنا على 
 
لك تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ ووضع وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تتناول ت -

كننا من إبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية المخاطر باإلضافة إلى الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتقديم أساس يم
الناتجة عن الغش تزيد عن تلك الناتجة عن الخطأ؛ حيث أن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز 

 .الرقابة الداخلية
 
ات تدقيق مالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول مدى فاعلية أدوات فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بالتدقيق لوضع إجراء -

 .الرقابة الداخلية لدى الشركة
 
 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل اإلدارة -
 
إلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استنادا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، بتحديد التوصل إلى مدى مالءمة استخدام ا -

 ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي قد يثير شًكا جوهريًا حول قدرة الشركة على متابعة أعمالها على أساس
إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن نلفت االنتباه إلى ذلك في تقرير مراقب الحسابات حول  مبدأ االستمرارية. وفي حال توصلنا

التي  اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو يجب علينا تعديل رأينا في حالة عدم مالءمة اإلفصاحات. تستند نتائجنا إلى أدلة التدقيق
سابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الشركة عن  حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الح
 .متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية

 
المالية تعبر تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتقييم ما إذا كانت البيانات  -

 .عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل

في ذلك  إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المقرر ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الجوهرية، بما  
 ية تم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخل
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 التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى

ها كذلك فإننا حصلنا على المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق وأن البيانات المالية تتضمن المعلومات التي نص علي
والئحته التنفيذية، وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة. برأينا، أن الشركة تمسك سجالت وتعديالته  2016لسنة  1قانون الشركات رقم 

سبية منتظمة وأن الجرد قد أجري وفقا لألصول المرعية وأن المعلومات المحاسبية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد  محا
لسنة  1ألحكام قانون الشركات رقم  2021مارس  31 في الدفاتر المحاسبية للشركة. لم يرد لعلمنا أية مخالفات، خالل السنة المالية المنتهية في

 . والئحته التنفيذية، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة أو في مركزها الماليوتعديالته  2016
 

 

 

 

 صافي عبد العزيز المطوع
 فئة "أ"  138ترخيص رقم  –مراقب حسابات 

 المطوع وشركاهمن كي بي إم جي صافي 
  2021أبريل  21 الكويت في عضو في كي بي إم جي العالمية
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 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان 

  2021مارس  31المنتهية في للسنة 

5 

 
 
  2021  2020 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي إيضاح 
     

 -  (26)  مصاريف ما قبل التشغيل 
 (98,458)  (116,314) 14  إداريةو مصاريف عمومية

5و 4 االستهالك  (3,103)  (2,613) 
 16,640  6,561  إيرادات فوائد 

 (16,257)  (7,374)  مصروفات فوائد
 2,566  1,196  إيرادات أخرى  
 (6,609)  10,896  صرف العمالت األجنبية ربح / )خسارة(

 (104,731)  (108,164)  السنة قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةخسارة 
 (40)  (43) 8 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (104,771)  (108,207)  خسارة السنة
 -  -  خر اآلشامل الدخل  ال

 (104,771)  (108,207)  ةللسنإجمالي الخسارة الشاملة 
 

 المالية.بيانات جزًءا من هذه الالمرفقة تشكل إن اإليضاحات 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021مارس  31المنتهية في للسنة 
 

6 

  رأس المال 
 خسائر
  اإلجمالي  ة متراكم

  مساهمة
  مقدمة من

 جمالياإل  المساهم

 
ألف دينار 

  كويتي
ألف دينار 

  كويتي
ألف دينار 

  كويتي
ألف دينار 

  كويتي
دينار ألف 

 كويتي
          

 1,676,007  1,350,000  326,007  (123,993)  450,000 2019أبريل  1الرصيد في 
 (104,771)  -  (104,771)  (104,771)  - للسنة إجمالي الخسارة الشاملة 

 -  (1,350,000)  1,350,000  -  1,350,000 مساهمة مقدمة من المساهم 
 1,571,236  -  1,571,236  (228,764)  1,800,000 2020مارس  31الرصيد في 

          
 1,571,236  -  1,571,236  (228,764)  1,800,000 2020أبريل  1الرصيد في 

 (108,207)  -  (108,207)  (108,207)  - للسنة إجمالي الخسارة الشاملة 
 1,463,029  -  1,463,029  (336,971)  1,800,000 2021مارس  31الرصيد في 

 
 المالية.بيانات جزًءا من هذه الالمرفقة تشكل إن اإليضاحات 
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 بيان التدفقات النقدية 

 2021مارس  31المنتهية في للسنة 
 

7 

  2021  2020 
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي إيضاح 
     
     

     التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 (104,771)  (108,207)  السنة  خسارة

     ـ:تعديالت ل
 (16,640)  (6,561)  إيرادات الفوائد 

 16,257  7,374  مصروفات الفوائد
 8,217  8,795 11  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 
 2,613  3,103 5و 4 االستهالك

 6,609  (10,896)  صرف العمالت األجنبية ربح / )خسارة(
 796  622  إطفاء مصاريف مؤجلة 

  (105,770)  (86,919) 
     :تغيرات فيال
 52,743  9,589  أرصدة مدينة أخرى  -
 (3)  (19,207)  المخزون  -
 (88,279)  (90,086)  دائنة أخرى ومستحقات أرصدة  -
 (9)  (38)  مستحق من طرف ذي صلة  -
 2,352  9,772  مستحق إلى أطراف ذات صلة  -
 (461)  (1,190) 11 المدفوع لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين  -

 (120,576)  (196,930)  األنشطة التشغيلية المستخدم في صافي النقد
     

     يةنشطة االستثماراألالتدفقات النقدية من 
 (966,691)  (349,028) 4  شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 178,478   137,264  األم  المؤسسةمحتفظ بها من قبل  التغير في ودائع ألجل
 3,270  497  ائد مستلمةوف

 (784,943)  (211,267)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
     

     يةنشطة التمويلاألالتدفقات النقدية من 
 856,902  548,592 8 األم المؤسسةتمويل مستلم من 

 (1,417)  (2,037) 5 سداد مطلوبات التأجير 
 (27,454)  (18,017)  فوائد مدفوعة 
 828,031  528,538  يةنشطة التمويلاألمن الناتج صافي النقد 

     
 (77,488)  120,341  التغير في النقد والنقد المعادلصافي 

 157,897  80,409  السنةالنقد والنقد المعادل في بداية 
 80,409  200,750 9 السنةالنقد والنقد المعادل في نهاية 

 
 المالية.بيانات جزًءا من هذه الالمرفقة تشكل إن اإليضاحات 
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 التأسيس والنشاط .1
 

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ش.م.ك )مقفلة( )"الشركة"( هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في دولة الكويت 
مملوكة والشركة هي شركة تابعة  إن  .  2016أكتوبر    10تاريخ  ب  16568ولديها سجل تجاري رقم    2016أكتوبر    18بتاريخ  

المسجل مكتب عنوان الدولة الكويت. لاألم"(، والتي بدورها مملوكة بالكامل  ةالمؤسسبالكامل لمؤسسة البترول الكويتية )"
 .الكويتدولة ، 13126الصفاة ، 26565ص.ب. لشركة هو ل

 
 س:يأستاللعقد الشركة وفقًا  غراضفيما يلي أ

 
البحث والتنقيب االشتغال في صناعة البترول في الكويت أو في الخارج في أي من مراحل هذه الصناعة، بما في ذلك  -

وتكرير وتصنيع ونقل وتخزين المواد المذكورة البترول والغاز وغيرها من المواد الهيدروكربونية وإنتاج وتصفية  عن  
 وأي من منتجاتها ومستحضراتها وبيعها وتصديرها.

 مية وتطوير صناعة البترول ومنتجاته ومستحضراته والصناعات ذات العالقة. تن -
التعاون مع شركات البترول المماثلة بقصد تسهيل عمليات اإلنتاج والتصفية والنقل والتوزيع والتسويق وما يتبع ذلك  -

 من االتفاق على كميات إنتاج البترول وأسعاره والتسهيالت الالزمة لتحقيق هذه األهداف.
إنشاء الصناعة الكيماوية البترولية والبتروكيماوية إلنتاج وتسويق األسمدة الكيماوية بكافة أنواعها والبتروكيماويات  -

 ومشتقاتها.
 قيام بجميع العمليات المساندة واألعمال التي تساعد على إدارة العمليات المذكورة وتنفيذها على النحو المناسب.ال -

 
خارجها   أوداخل الكويت يكون للشركة مباشرة تلك األعمال السابق ذكرها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بموافقة 
األغراض التي يراها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في دولة الكويت أو في الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة    مباشرة

ك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات التي رأن تكون لها مصلحة أو تشتم األمؤسسة الويجوز للشركة بموافقة مجلس إدارة 
تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو 

 تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.    
 

ً ببن  المواد تصنيع نشآتتخزين الغاز الطبيعي المسال ومل رفقومنفط الاء مصفاة استناداً إلى ما سبق، تقوم الشركة حاليا
مملوكة تابعة  ة، وهي شرك.ش.م.ك شركة البترول الوطنية الكويتيةأت بدفي الكويت. قبل تأسيس الشركة،  ةالبتروكيماوي

األم  المؤسسة تأسيس الشركة، قامت الحقا لتخزين الغاز الطبيعي المسال.  رفقمصفاة النفط وم بناءاألم، مؤسسة بالكامل لل
 بتحويل المشاريع المذكورة أعاله إلى الشركة. 

 
لموافقة مساهمي الشركة في  2021 ابريل 18في  دارةمجلس اإلمن قبل المرفقة المالية البيانات إصدار الموافقة على تم 

 .الجمعية العمومية السنوية
 

 اإلعدادأساس  .2
 
 بيان االلتزام (أ

 
 . ةالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليا للمعايير الدولية للتقارير المالية البيانات المالية وفقً هذه تم إعداد 

 
 أساس القياس (ب

 
 تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية أو التكلفة المطفأة. 
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 عملة التعامل والعرض  (ج
 

علومات المالية المعروضة بالدينار الكويتي كافة الم للشركة.  بالدينار الكويتي، وهو عملة التعامل    يتم عرض البيانات المالية 
 .مقربة إلى أقرب ألف 

 
 استخدام األحكام والتقديرات  (د

 
إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات 

المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. والتي قد تؤثر على تطبيق السياسات 
 وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

 
لقد تم عمل التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على أساس الخبرة السابقة باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى، والتي  

 ً ً لعمل األحكام حول القيمة الدفترية للموجودات يعتقد أن تكون معقولة وفقا للظروف، وأن توفر نتائجها أساسا
 والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة من مصادر أخرى. 

 
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصفة مستمرة. يتم إدراج التغييرات في التقديرات المحاسبية في الفترة 

رات، إذا كان التغيير يؤثر فقط في تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المقبلة إذا كان  التي يتم فيها مراجعة التقدي
 للتغيير تأثير على الفترة الحالية والفترات المقبلة.

 
إن المعلومات حول جوانب عدم التأكد والتقديرات واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثير هام 

 ((.ل) 3بالغ المدرجة في البيانات المالية تم شرحها في )إيضاح على الم
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية (ه
 

يناير  1فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير والتفسيرات التي يسري مفعولها على الفترات السنوية التي تبدأ في 
 ، ولكن ليس لها تأثيًرا مادًيا على البيانات المالية للشركة.  2020

 

 : تعريف األعمال؛ 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  •
 من إصالح معدل اإليبور(؛  1تطبيق اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة )المرحلة  •
 : تعريف المعلومات الجوهرية؛  8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 ؛ و 2018مارس  29مالية الصادر بتاريخ اإلطار المفاهيمي للتقارير ال •
 

 معايير صادرة ولكن لم يسر مفعولها بعد (و
 

أبريل  1يسري مفعول عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات للفترات السنوية التي تبدأ بعد 
لم تُطبق أي من المعايير الجديدة أو المعدلة أو التفسيرات بشكل الشركة مع السماح بالتطبيق المبكر. غير أن  2020

   :مبكر عند إعداد هذه البيانات المالية
 

 جار ذات الصلة  يامتيازات اإل – 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  •
 ؛ 3على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت –إلى إطار مفاهيم المعايير الدولية للتقارير المالية  ةاإلشار •
 ؛  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –الممتلكات والمنشآت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود  •
" في حالة استبعاد المطلوبات %10الرسوم ضمن اختبار "نسبة    -األدوات المالية    9المعيار الدولي للتقارير المالية   •

 المالية؛ 
 ( 2المرحلة )اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  •
 عقود التأمين. – 17المعيار الدولي للتقارير المالية  •
 (.  37تكلفة تنفيذ العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  –العقود المثقلة بااللتزامات  •
 (؛  1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •
 

في فترة التطبيق  للشركةايير والتعديالت الجديدة أي تأثير مادي على البيانات المالية ليس من المتوقع أن يكون للمع
 المبدئي. 
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 السياسات المحاسبية الهامة .3
 

  . تم تطبيق السياسات المحاسبية المذكورة أدناه بثبات على كافة الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية
 

 ممتلكات وآالت ومعدات (أ
 

، بالصافي بعد االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في والمعدات بالتكلفةواآلالت الممتلكات  تُدرج
والمعدات هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات واآلالت    تتضمن  ((.)ج  3  إيضاح)  القيمة، إن وجدت

وتكاليف االقتراض لمشروعات اإلنشاء طويلة األجل إذا تم الوفاء بمعايير التحقق. إذا كان من المطلوب استبدال أجزاء 
هالكها بصورة منفصلة استناداً باستالشركة  جوهرية من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنية فاصلة، تقوم  

للممتلكات عند إجراء فحص أساسي، فإنه يتم إدراج تكلفته ضمن القيمة الدفترية  إلى أعمارها اإلنتاجية المحددة. وكذلك،  
بيان األرباح والمعدات كاستبدال عند الوفاء بمعايير التحقق. تدرج كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في  واآلالت  

 عند تكبدها.سائر أو الخ
 

يتم إدراج االستهالك في بيان األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل جزء 
 من بند الممتلكات واآلالت والمعدات. 

 
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للسنة الحالية: 

  
 سنة  25 مباني ومرافق
 سنة 25 االت ومعدات

 ةسن 25و ةسن 20 خزانات وانابيب
 سنوات 5 سيارات 

 سنوات 10 أثاث وأدوات 
 سنوات 5 كمبيوترأجهزة 

 
واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات في نهاية كل سنة مالية وتعديلها على أساس بقية  تمتتم مراجعة القيم ال

 مستقبلي، متى كان ذلك مناسباً.
 

يتم تحويل الموجودات   .في القيمة  انخفاضالتنفيذ واإلنشاء بالتكلفة مطروحا منها أية خسائر  قيد  دراج الموجودات  إيتم  
  والمعدات عند اكتمال تنفيذها وعندما تصبح جاهزة للعمل.  واآلالتها ضمن الممتلكات قيد اإلنشاء إلى البند المتعلق ب

 .وفقا لما تقرره اإلدارة يتم احتساب االستهالك على هذه الموجودات عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة للعمل
 

منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو  والمعدات عند البيع أو عند عدم توقع  واآلالتبند الممتلكات  يتم عدم تحقق
بيعه. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عدم تحقق األصل )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة 

 الدفترية لألصل( في األرباح أو الخسائر عند عدم تحقق األصل. 
 

 عقود اإليجار (ب
 

كافة عقود التأجير باستثناء عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير تطبق الشركة منهجية واحدة لالعتراف والقياس ل
الموجودات منخفضة القيمة. تعترف الشركة بمطلوبات التأجير لصرف مدفوعات التأجير وحقوق استخدام الموجودات 

 التي تمثل الحق في استخدام الموجودات ذات الصلة.  
 

ان العقد يمثل أو يحتوي على تأجير. وهذا يعني أنه في حال كان العقد ينقل في بداية العقد، تقوم الشركة بتقييم إذا ما ك
 الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل.
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 حق استخدام الموجودات 
 

بحق استخدام الموجودات في تاريخ بداية عقد التأجير )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل األساسي  الشركةتعترف 
ً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة  ً للتكلفة ناقصا ً لالستخدام(. ويقاس حق استخدام الموجودات وفقا متاحا

فة حق استخدام الموجودات قيمة مطلوبات التأجير والمعدلة بما يعكس أية إعادة قياس لمطلوبات التأجير. تتضمن تكل
المسجلة والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً أي حوافز  

لمقدر عقود تأجير مستلمة. يتم استهالك حق استخدام الموجودات على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ا
 لألصل أو مدة عقد التأجير، أيهما أقصر.  

 
في نهاية مدة التأجير أو إذا كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يتم   الشركةإذا تم نقل ملكية األصل المؤجر إلى  

 مة. احتساب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. يخضع حق استخدام الموجودات أيًضا النخفاض القي
 

 مطلوبات التأجير 
 

في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقاً للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير    الشركةتعترف  
التي سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة )بما في ذلك 

دفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد  المدفوعات الثابتة في طبيعتها( ناقصا أي حوافز مستحقة وم
المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل مدفوعات 

 الشركةعقد التأجير على سعر الممارسة لخيار الشراء والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارسته من قبل 
لخيار إنهاء العقد.  الشركةومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير في حالة إذا كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة 

وفي حالة مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات )ما لم يتم تكبدها 
   ا الحدث أو الظروف التي تستدعي سداد المدفوعات.إلنتاج المخزون( في الفترة التي يقع فيه

 
معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بداية عقد   الشركةعند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم 

يتم التأجير نظرا ألن معدل الفائدة المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. وبعد تاريخ بداية العقد، 
زيادة مبلغ مطلوبات عقد التأجير لكي يعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد التأجير المسددة. إضافة  
إلى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد التأجير أو 

يل المثال، التغييرات التي تطرأ على المدفوعات المستقبلية الناتجة عن تغير تغير في مدفوعات عقد التأجير )على سب
 في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد مدفوعات التأجير( أو تغير في تقييم خيار معين لشراء األصل ذي الصلة. 

 
 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود تأجير الموجودات منخفضة القيمة

 
 للماكينات والمعدات  اإلعفاء من االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجلتطبق الشركة  

شهَرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار الشراء(. وتطبق كذلك اإلعفاء  12)أي: عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 
تم االعتراف بدفعات اإليجار المتعلقة . ي(دينار كويتي 1,500أي أقل من (من االعتراف بالموجودات منخفضة القيمة 

القيمة كمصروفات على أساس طريقة القسط الثابت  منخفضةبعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات 
 على مدى فترة عقد اإليجار. 

 
 والمعدات واآلالتالممتلكات انخفاض قيمة  (ج

 
لتحدد ما إذا كان هناك أي دليل على وجود خسارة  والمعدات واآلالتللممتلكات تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية 

انخفاض في قيمة هذه الموجودات. فإذا ما ظهر مثل ذلك الدليل، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لهذا األصل حتى  
في الحالة التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد   القيمة )إن وجدت(.يمكن تحديد مقدار خسارة االنخفاض في  

 ألصل ما، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها هذا األصل. 
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نخفاض القيمة عند وقوع أحداث تقوم الشركة بتقييم موجودات أو مجموعة من الموجودات، )وحدات إنتاج النقد(، ال
إذا وجد   .إنتاج النقد قد ال تكون قابلة لالسترداد ةوحد أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية لألصل أو

يتم تجميع   إنتاج النقد.  ةمبلغ القابل لالسترداد لألصل أو وحدلاتقدير  بالشركة    قومأي مؤشر على االنخفاض في القيمة، ت
في وحدات إنتاج النقد ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة عند أدنى مستوى توجد فيه تدفقات نقدية دات الفردية  الموجو

إن المبالغ القابلة لالسترداد لوحدة لمجموعات أخرى من الموجودات. محددة ومستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية 
عندما تتجاوز القيمة الدفترية إنتاج النقد هو قيمتها العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد أو قيمتها التشغيلية، أيهما أعلى. 

قيمة القابلة  النقد منخفضة القيمة ويتم تخفيض قيمتها إلى ال لوحدة إنتاج النقد قيمتها القابلة لالسترداد، تعتبر وحدة إنتاج
 لالسترداد. يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

 
يتم أيضا إجراء تقييم بتاريخ كل بيانات مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة  

. ال يتم عكس ستردادلال قابلانخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، يتم تقدير المبلغ السابقاً لم تعد موجودة أو قد 
في حالة تغير التقديرات المستخدمة في تحديد المبلغ الممكن استرداده لألصل    فقطانخفاض القيمة المسجلة سابقًا  خسارة  

تم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة  إذا كانت هذه هي الحالة، يمنذ إدراج آخر خسارة انخفاض في القيمة. 
لالسترداد والقيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها أيهما أقل، بالصافي بعد خصم االستهالك، في حال عدم تسجيل 

 خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. 
 

اآلخر. بعد الرد، يتم تعديل  الشامل باح أو الخسائر والدخل يتم االعتراف برد االنخفاض في القيمة في بيان األر
في الفترات المستقبلية لتخصيص القيمة الدفترية لألصل المعدلة، ناقًصا أي قيمة متبقية، على أساس المحّمل  االستهالك  

 منتظم على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لها.
 

 األدوات المالية (د
 

 ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.إن األداة المالية هي أي عقد 
 

i.  الموجودات المالية 
 

 االعتراف والقياس المبدئي 
 

 .الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة تصبحيتم إثبات الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا عندما 
 

 التصنيف والقياس الالحق 
 

عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية كموجودات بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 
ال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي بها ما لم تغير الشركة نموذج أعمالها إلدارة الموجودات 
المالية، وفي هذه الحالة، يعاد تصنيف كافة الموجودات المالية المتأثرة في اليوم األول من الفترة المالية األولى التي  

 تعقب التغيير في نموذج األعمال. 
 

األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى كل من الشرطين التاليين ولم يصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح  يقاس
 أو الخسائر:  

 
 يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛  -
أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تقتصر فقط على  -

 مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة على المبلغ القائم منه.  
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ت يستوفي متطلبا  لغاء بتصنيف األصل المالي الذيعند التحقق المبدئي إلى القيام على نحو غير قابل لإلالشركة  قد تلجأ  
 أو أو القيمة العادلة من خالل األرباحالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الىالقياس وفقا للتكلفة المطفأة 

 إذا كان ذلك من شأنه أن يستبعد أو يحد بصورة ملحوظة من أي فروق محاسبية قد تنشأ. الخسائر
 

صلة والمدينين التجاريين واألرصدة   ي إن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة لدى الشركة تشمل المستحق من طرف ذ
 المعادل.والنقد والنقد محتفظ بها من قبل المؤسسة األم المدينة األخرى وودائع ألجل 

 

األم   المؤسسةقبل األموال المحتفظ بها من يشتمل النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي على النقد لدى البنوك و
 .من تاريخ اإليداع خالل ثالثة أشهروالتي تستحق 

 

 تقييم نموذج األعمال
 

تحدد الشركة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو األفضل كيفية إدارتها لمجموعات الموجودات المالية  
لتحقيق أهداف نشاطها. إن هدف الشركة هو إما تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات فقط أو تحصيل كل 

ة الناتجة من بيع الموجودات. وإذا لم ينطبق أي من الغرضين )مثال: والتدفقات النقدي التعاقديةمن التدفقات النقدية 
االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، فيتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج أعمال "البيع". 

للمحافظ االستثمارية   وال يتم تقييم نموذج أعمال الشركة على أساس كل أداة على حدة وإنما يتم تقييمه على مستوى أعلى
 المجمعة ويستند نموذج األعمال إلى عوامل قابلة للقياس مثل:

 

ــمن نموذج األعـمال وكيفـية رفع التـقارير   • الـية المحتفظ بـها ضــ كيفـية تقييم أداء نموذج األعـمال والموجودات الـم
 حول أدائها إلى موظفي اإلدارة العليا للمنشأة؛

ــمن نموذج األعمــال(  • المخــاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمــال )والموجودات المــاليــة المحتفظ بهــا ضــ
 وباألخص طريقة إدارة تلك المخاطر؛ 

 كيفية مكافأة مديري األعمال. •
 

م إجراؤه من كما أن معدل التكرار المتوقع للمبيعات وقيمتها وتوقيتها تعتبر أيضا من الجوانب الهامة في التقييم الذي يت
يستند تقييم نموذج األعمال إلى السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون وضع نموذج "السيناريو  قبل اإلدارة.

المبدئي بطريقة تختلف   التحققاألسوأ" أو "سيناريو حاالت الضغط" في االعتبار. في حالة تحقيق التدفقات النقدية بعد  
غير الشركة من تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها ضمن نموذج عن التوقعات األصلية للشركة، لن ت

 األعمال، ولكنه سيدرج هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستحدثة أو المشتراة مؤخراً في الفترات الالحقة.  
 

إن تحويالت الموجودات المالية إلى الغير في معامالت ال تؤهل لالستبعاد ال يتم اعتبارها مبيعات لهذا الغرض، بما 
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها يتفق مع اعتراف الشركة المستمر بالموجودات. 

 العادلة. والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة 
 

 فقط مدفوعات المبلغ األصلي وفوائده 
 

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي. يتم 
تعرف "الفائدة" على أنها المقابل المادي للقيمة الزمنية لألموال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ المتبقي من المبلغ 

اإلقراض األساسية األخرى وتكاليفه )ومنها على سبيل المثال: مخاطر  األصلي خالل فترة زمنية معينة ومخاطر
 السيولة والتكاليف اإلدارية(، فضاًل عن هامش الربح.  

 

في سبيل تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تقتصر على مدفوعات المبلغ األصلي وفوائده فقط، تأخذ الشركة  
في اعتبارها الشروط التعاقدية لألداة. ويتضمن هذا األمر تحديد ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرًطا تعاقديًا من 

دية التعاقدية، مما يجعله غير مستوفي لهذا الشرط.عند إجراء هذا التقييم، تأخذ شأنه تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النق
 الشركة في اعتبارها: 

 

 األحداث المحتملة التي قد تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية؛ •
 الشروط التي قد تُحدث تعدياًل على سعر الفائدة االسمية التعاقدي، بما في ذلك خيار المعدالت المتغيرة؛ •
 يارات الدفع المسبق وتمديد األجل؛خ •
الشروط التي تُحد من مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة )ومنها على سبيل المثال: بدون  •

 حق الرجوع( 
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 واألرباح والخسائر:  الالحقالقياس 

 
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. بالتكلفة  الحقًاإن الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها 

 والخسائريتم تخفيض التكلفة المطفأة بمقدار خسائر االنخفاض في القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد واألرباح 
والدخل الشامل اآلخر. يتم  و الخسائرالناتجة من صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في بيان األرباح أ

 والدخل الشامل اآلخر. و الخسائرالعتراف بأي ربح أو خسارة نتيجة االستبعاد ضمن بيان األرباح أا
 

ii. االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 

تقوم الشركة باالعتراف بمخصصات الخسائر بالنسبة لخسائر االئتمان المتوقعة المتعلقة بالموجودات المالية الُمقاسة 
 بالتكلفة المطفأة.  

 
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة باستثناء النقد 

ألجل التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان )أي مخاطر التعثر في السداد التي تحدث على مدار  والنقد المعادل والودائع 
 شهًرا. 12العمر المتوقع لألداة المالية( بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي ويتم قياسها بخسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

خسائر االئتمان  ن أطراف ذات صلة بمبلغ يساويوالمستحق مرصدة المدينة  يتم قياس مخصصات الخسائر بالنسبة لأل
التي تنتج عن  خسائر االئتمان المتوقعة هي  خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترةإن  .المتوقعة على مدى الفترة

المالية الموجودات  المحتملة على مدى العمر المتوقع لألدوات المالية ويتم تسجيلها على  عثر في السداد  جميع أحداث الت
 التي انخفضت قيمتها االئتمانية.

 
ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير  حديدعند ت

خسائر االئتمان المتوقعة، تأخذ الشركة في االعتبار المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون مناسبة ومتاحة بدون تكلفة 
ت الكمية والنوعية على حد سواء، استناداً إلى الخبرة التاريخية أو جهد ال مبرر لهما. يشمل ذلك المعلومات والتحليال

 للشركة والتقييم االئتماني المدروس، بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

ومعدل الخسارة عند التعثر )بمعنى حجم الخسارة عثر في السداد، يدل قياس خسائر االئتمان المتوقعة على احتمالية الت
في حال وجود تعثر في السداد( والتعرض عند التعثر. يستند تقييم احتمالية التعثر في السداد ومعدل الخسارة عند التعثر 

بالنسبة للموجودات أما بالنسبة للتعرض عند التعثر، على البيانات التاريخية التي تم تعديلها بالمعلومات المستقبلية. 
بالنسبة للموجودات المالية، يتم المالية، فإن ذلك يتمثل في القيمة الدفترية للموجودات في تاريخ بيان المركز المالي. 

تقدير خسارة االئتمان المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة وفقًا للعقد وجميع 
 .نقدية التي تتوقع الشركة الحصول عليها، والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصليالتدفقات ال

 
تقوم الشركة بتسجيل خسائر االنخفاض في القيمة أو عكس خسائر االنخفاض في القيمة في بيان األرباح أو الخسائر 

 فترية من خالل حساب مخصص الخسارة.  والدخل الشامل اآلخر لجميع األدوات المالية مع تعديل مماثل على قيمته الد
 

األم  المؤسسةبخسارة االئتمان المتوقعة للنقد والنقد المعادل والودائع ألجل المحتفظ بها من قبل ال تعترف الشركة 
هذه الموجودات المالية تعتبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة وال تتوقع الشركة والمستحق من طرف ذي صلة نظًرا ألن  

 تكبد أي خسائر ائتمان متعلقة بهذه األدوات. 
 

 موجودات مالية منخفضة القيمة االئتمانية
 

ة قد انخفضت تقوم الشركة، في تاريخ كل بيان مركز مالي، بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأ
على التدفقات    محددند وقوع حدث أو أكثر له تأثير  قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل المالي قد انخفضت قيمته االئتمانية ع

 .النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي
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 الشطب
 

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الشركة أي توقعات معقولة السترداد أصل مالي  
بالكامل أو جزء منه. بالنسبة للعمالء الشركات، تقوم الشركة بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومقدار 

ترداد. ال تتوقع الشركة حدوث استرداد جوهري للمبلغ المشطوب. على ما إذا كان هناك توقع معقول لالس  بناءً الشطب  
ذ من أجل االلتزام بإجراءات الشركة المتعلقة ات المالية المشطوبة ألنشطة النفومع ذلك، يمكن أن تخضع الموجودا

 باسترداد المبالغ المستحقة.
 

iii.  االعتراف والقياس المبدئي -المطلوبات المالية 
 

يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
 أو قروض وسلفيات أو أرصدة دائنة أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في عملية تحوط فعلي، كما يقتضي األمر. 

 
والقروض والسلفيات المستحق إلى األطراف ذات الصلة  لتجاريين والدائنين اتتضمن  الشركة  إن المطلوبات المالية لدى  

 .من قبل المؤسسة األم التي يتم االعتراف بها وقياسها بالتكلفة المطفأة عند االعتراف المبدئي
 

 الحًقا للقياس المبدئي 
 

طفأة باستخدام طريقة معدل  الحقًا وفقًا للتكلفة الموالسلفيات التي تحمل فائدة المبدئي، تقاس القروض  االعترافبعد 
المطلوبات وكذلك من خالل عملية  ب  االعترافعند عدم  األرباح أو الخسائر  الفائدة الفعلي. تدرج األرباح والخسائر في  

تم احتساب التكلفة المطفأة من خالل احتساب أي خصم أو عالوة عند الحيازة والرسوم أو  ي إطفاء معدل الفائدة الفعلي.
مثل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي ضمن تكاليف التمويل في التكاليف التي ت

 .األرباح أو الخسائربيان 
 

iv.  استبعاد الموجودات والمطلوبات المالية 
 

المالي أو عندما تقوم تستبعد الشركة األصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية الناتجة من األصل 
الشركة بنقل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية على األصل المالي في معاملة تنتقل فيها كافة مخاطر ومزايا 
ملكية األصل المالي أو إما ال تقوم فيها الشركة بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على 

 . األصل المالي
 

في بيان المركز المالي الخاص بها، ولكنها   بهاتدخل الشركة في معامالت تقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف  
 تحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومزايا الموجودات المحولة. في هذه الحاالت، ال يتم استبعاد الموجودات المحولة. 

 
بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها. تستبعد الشركة كذلك االلتزام  تستبعد الشركة االلتزام المالي عند الوفاء 

تعديل شروطه وعندما تكون التدفقات النقدية لاللتزام الُمعدل مختلفة بشكل جوهري، وفي هذه الحالة يتم   عندالمالي 
   .إلى الشروط الُمعدلة استنادًااالعتراف بالتزام مالي جديد بالقيمة العادلة  

 
المدفوع )بما في ذلك أي   المادياالعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل    يتمعند استبعاد االلتزام المالي،  

 موجودات غير نقدية منقولة أو مطلوبات متكبدة( ضمن بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر.
 

v.  المقاصة بين األدوات المالية 
 

المركز المالي فقط عندما يكون   بيانموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في تتم المقاصة بين ال
للشركة حاليا حق قانوني ملزم بإجراء المقاصة بين المبالغ، ويكون لديها النية إما للتسوية على أساس الصافي أو لبيع 

 الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. 
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 المخزون   (ه
 

بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل بعد احتساب يتم تقييم النفط الخام والمواد الكيماوية والمخزون اآلخر  
المخصص المالئم ألي بنود متقادمة أو بطيئة الحركة. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة متوسط المرجح للتكلفة. يستند 

 صافي القيمة الممكن تحقيقها إلى تكلفة االستبدال المقدّرة.
 

زم، التي تستخدم بصفة رئيسية في العمليات، بالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما يتم تقييم قطع الغيار واللوا
طريقة المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تكوين مخصص ألي بنود بطيئة الحركة عندما  باستخدامأقل. يتم تحديد التكلفة 

 . والدخل الشامل اآلخر يكون ضروريا ويتم تسجيله ضمن بيان األرباح أو الخسائر
 

 تكاليف االقتراض (و
 

يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج أصل التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية 
المقصود كجزء من تكلفة األصل المعني. الموجودات المؤهلة هي   للغرضطويلة لتجهيزه الستخدامه أو بيعه 

ستخدامها أو بيعها للغرض المقصود. إن إيرادات  الموجودات التي تستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزها ال
المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة قيد إنفاقها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من تكاليف  الفوائد

 االقتراض المستحقة للرسملة. 
 

 إيرادات التمويل وتكاليف التمويل (ز
 

التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل  مصاريفيتم االعتراف بإيرادات أو 
 الذي يخصم المدفوعات أو المحصالت النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع لألداة المالية إلى: 

 
 أو  ؛إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي •
 التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. •

 
الفوائد، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل )عندما   ومصروفاتعند احتساب إيرادات 

ال تنخفض القيمة االئتمانية( أو على التكلفة المطفأة لاللتزام. إال أنه بالنسبة للموجودات المالية، التي انخفضت قيمتها 
من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة  االئتمانية الحقا لالعتراف المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد

يرجع إلى أساس احتساب إيرادات الفوائد  فإن  ،  االئتمانيةمنخفض القيمة  لم يعد األصل  المطفأة لألصل المالي. في حال  
 .اإلجمالي

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  (ح

 
مكافأة نهاية خدمة وفقًا لنصوص قانون العمل الكويتي على أساس مدة  الكويتيون الكويتيون وغير يستحق الموظفون

الخدمة المتراكمة وآخر راتب والعالوات المدفوعة األخرى. تُستحق التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدار مدة 
 الخدمة.  

 
 الموظفون الكويتيون

االجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين الكويتيين يتم تغطيتها حسب أنظمة المؤسسة العامة    والحقوقإن حقوق التقاعد  
للتأمينات االجتماعية والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة 

م تقاعدي ذو مساهمات محددة على بيان من الرواتب. يتم تحميل حصة الشركة من المساهمات في هذا النظام وهو نظا
 األرباح أو الخسائر في السنة التي تتعلق بها.
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 معامالت العمالت األجنبية (ط
 

وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة. يتم إعادة ينار الكويتي يتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الد
وفقاً ينار الكويتي الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ بيان المركز المالي إلى الد  ترجمة

 ان األرباح أو الخسائر.ألسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج الفروق الناتجة عن الترجمة في بي
 

غير النقدية المقومة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم   والمطلوباتإن الموجودات  
 ترجمتها وفقاً ألسعار الصرف بتاريخ المعاملة.

 
يتم إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات غير النقدية المقومة بعمالت أجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى عملة  

الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج فروق ترجمة العمالت األجنبية الناتجة  ألسعارالتعامل وفقاً 
 شامل اآلخر. عن إعادة الترجمة في بيان الدخل ال

 
 األحكام المحاسبية الهامة واألسباب الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات (ي

 
قامت اإلدارة بوضع األحكام الهامة التالية، في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، والتي كان لها تأثير هام على 

 المبالغ المدرجة في البيانات المالية.
 

 والمعدات التتلكات واآلالممانخفاض قيمة 
 

تحت االنشاء. إن التغييرات في الظروف والتوقعات   الممتلكات واآلالت والمعدات  يف  ات جوهريةاستثمارلديها    الشركة
القيمة األصل متطلبا تخفيض القيمة الدفترية الى  انخفاض قيمةعلى ر شفي األداء المستقبلي ألصل واحد قد يكون مؤ

بدرجة كبيرة د يعتمد  وق  يتطلب تقديرا  نخفاضأو رد لالفي قيمة األصل    انخفاض  اذا كان في  تقييم ما.  القابلة لالسترداد
  .على افتراضات حول المستقبل

 
 تقدير األعمار اإلنتاجية 

 
 ذي يتطلب حكًما ملحوًظا. وهو األمر ال العمر اإلنتاجي االقتصادي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات  تحدد الشركة  

 
 مخصص انخفاض قيمة المخزون  

 
قديًما أو متقادًما يتم تقدير صافي  تحقيقها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن  

قيمته الممكن تحقيقها. يتم هذا التقدير بالنسبة للمبالغ الجوهرية بصورة فردية على أساس إفرادي. يتم تقييم المبالغ غير 
جمع ويتم احتساب مخصص تبعاً لنوع الجوهرية للمخزون بصورة فردية، ولكن القديم أو المتقادم، وذلك على أساس م 

 ودرجة القدم أو التقادم استناداً إلى الخبرة السابقة.  المخزون 
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 :المشاريع التاليةعلى قيد اإلنشاء موجودات مل التتش

 

 2021  2020 
ألف دينار  

  كويتي
ألف دينار 

 كويتي
    

 4,435,704  4,172,244 (AL-ZOR) مصفاة الزور
 912,037  825,113 (LNGI) استيراد الغاز الطبيعي المسال

 62,162  55,031 (PRIZe) ليةبتروال مجمع الكيماويات
 1,476  1,056 يرئيسال زكرالم

 5,410,959  5,053,864 
 

بلغت تكلفة االقتراض المرسملة   .2028و 2021بين عامي  PRIZe و AL-ZOR, LNGIيتم تشغيل من المتوقع أن 
 بالمشاريع المذكورة أعاله. ( تتعلقألف دينار كويتي 12,187: 2020) ألف دينار كويتي 9,018 للشركة خالل السنة

 
 عقود التأجير  .5

 
 ومطلوبات التأجير والحركات خالل السنة: لحق استخدام الموجودات فيما يلي أدناه القيم الدفترية 

 

 
حق استخدام 
 الموجودات 

مطلوبات  
 التأجير

 
ألف دينار 

 كويتي 
 

 ألف دينار كويتي 
 5,296  5,253  2020أبريل    1كما في  

 3,622  3,622 إضافات خالل السنة 
 (160)  (160) استبعادات خالل السنة 

 -  (2,294) استهالك حق استخدام الموجودات  
 223  - مطلوبات التأجير على الفائدة  تمصروفا

 ( 2,037)  - سداد مطلوبات التأجير 
 6,944  6,421  2021مارس  31كما في 

 
 فيما يلي الجزء المتداول وغير المتداول لمطلوبات التأجير: 

 2021  2020 
ألف دينار  

  كويتي
ألف دينار 

 كويتي
    

 3,518  4,463 غير متداول 
 1,778  2,481 متداول

 6,944  5,296 
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 فيما يلي المبالغ المعترف بها في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:  

 
 2021  2020 
ألف دينار  

  كويتي
ألف دينار 

 كويتي
    

 1,837  2,294 استهالك حق استخدام الموجودات 
 185  224 على مطلوبات التأجير  ةمصروفات الفائد

 2,518  2,022 
 

 أرصدة مدينة أخرى .6
 

 2021  2020 
ألف دينار  

  كويتي
ألف دينار 

 كويتي
    

 16,179  14,859 ادفعات مقدم
 2,246  2,813 أرصدة مدينة أخرى 

 4,596  2,255 فائدة مستحقة
 19,927  23,021 

 
 المخزون  .7

 
 2021  2020 
ألف دينار  

  كويتي
ألف دينار 

 كويتي
    

 -  18,607 نفط خام 
 3  604 قطع غيار ومواد استهالكية أخرى 

 19,211  3 
 

 األطراف ذات الصلة .8
 
المؤسسة األم والشركات ذات الصلة بالمؤسسة األم والكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة تضمن األطراف ذات الصلة ت

وأفراد عائالتهم المقربين والمؤسسة األم  والمدراء التنفيذيين للشركة  والشركات التابعة للمؤسسة األم وأعضاء مجلس اإلدارة  
تم اعتماد سياسات التسعير وبنود  عليها تأثيرا جوهريا.رئيسيين فيها أو يمارسون يكونوا مالكين والشركات األخرى التي 

 التعامالت من قبل إدارة الشركة.  
 

باستثناء الودائع ألجل وال تحمل أي فوائد  أرصدة األطراف ذات الصلة الواردة في بيان المركز المالي غير مضمونةإن 
 هناك شروط سداد محددة لهذه األرصدة. .المودعة لدى المؤسسة األم
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 2021  2020 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 
    المعامالت مع األطراف ذات الصلة

 856,902  548,592 األمالمؤسسة من قبل  ولةمح نقود
 16,342  6,561 إيرادات الفوائد 

 10,903  12,508  وإدارية عمومية مصاريف
 5,621  3,937 إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

 52  23 مصروفات فوائد 
 1,100  879 استهالك حق استخدام الموجودات 

 -  18,626 شراء نفط خام من المؤسسة األم 
 -  26 شراء غاز ُمسال من المؤسسة األم

    
    العليادارة المدفوعات إلى اإل

 375  438 األجل ةقصيرمزايا 
 103  210 الخدمة مكافأة نهاية 

 40  43 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 691  518 

 
 األم في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة. مؤسسةعضاء مجلس اإلدارة لموافقة التخضع مكافأة أ

 
 2021  2020 

 ألف دينار 
  كويتي 

 ألف دينار
 كويتي 

    
    الصلةطراف ذات لدى األرصدة األ

أموال محتفظ بها من قبل المؤسسة األم تستحق خالل ثالثة أشهر من 
 74,842  130,114 ( 9تاريخ اإليداع )إيضاح 

 292,438  153,981  األمالمؤسسة محتفظ بها من قبل  ودائع ألجل
 2,724,693  3,269,242 األمالمؤسسة تمويل مستلم من 

 4,596  2,255 دخل فائدة مستحقة من المؤسسة األم 
 882  92 حق استخدام الموجودات 

 909  437 مطلوبات التأجير 
    

    صلة أطراف ذات المستحق من 
 10  - الشركة الكويتية لنفط الخليج 

 -  38 ركة ناقالت النفط الكويتيةش
 38  10 

    صلة أطراف ذات إلى المستحق 
 1,994  681 .ش.م.ك شركة البترول الوطنية الكويتية

 2,355  2,994 .شركة نفط الكويت ش.م.ك
 69  10,940 بترول الكويتيةالمؤسسة 

 437  12 ش.م.ك.الكيماويات البترولية  ةشركة صناع
 14,627  4,855 
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أشهر وأقل من سنة واحدة، وتشمل ودائع    3أكثر من  فترة  األم خالل  المؤسسة  من قبل  التي تحتفظ بها    الودائع ألجلتستحق  

على الودائع ألجل :  2020)%  2.05  الدينار الكويتيبة  عد وبلغ معدل الفائدة الفعلي على الودائع ألجل الميالدينار الكويتي.  ب
 .اسنويً  (% على التوالي3.35و %3.16المودعة بالدوالر األمريكي والدينار الكويتي 

  
 تلم من المؤسسة األم مبالغ قصيرة األجل ال تحمل فائدة لتمويل مشاريع رأسمالية. يمثل التمويل المس

 
 النقد والنقد المعادل .9

 
 2021  2020 
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 
    

 5,567  70,636 نقد لدى البنوك 
أموال تحتفظ بها المؤسسة األم وتستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع 

 74,842  130,114 ( 8)إيضاح 
 200,750  80,409 
 

تشتمل على ودائع بالدينار المحتفظ بها من قبل المؤسسة األم والتي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع األموال  إن
بالدينار الكويتي على األموال المحتفظ بها من قبل المؤسسة األم الكويتي والدوالر األمريكي. يبلغ معدل الفائدة الفعلي 

% إلى 1.50المحتفظ بها من قبل المؤسسة األم بالدوالر األمريكي من % وتتراوح معدالت الفائدة على األموال 1.75
 %( سنويًا. 2.00: الدوالر األمريكي 2020) % على التوالي0.50
 

 حقوق الملكية  .10
 

 رأس المال 
 

 1,800بما يعادل  للسهم الواحد  دينار كويتي    1قيمة  ب  سهممليون    1,800  المصرح به والمصدر منالشركة  يتكون رأس مال  
 مليون دينار كويتي(.   1,800بما يعادل  للسهم الواحد  دينار كويتي    1قيمة  ب  سهممليون    1,800:  2020)مليون دينار كويتي  

 
 االحتياطي اإلجباري

 
إلى   السنة % من ربح 10وعقد تأسيس الشركة يتم تحويل  وتعديالته 2016لسنة  1رقم  وفقا ألحكام قانون الشركات

إن هذا االحتياطي غير قابل  % من رأس مال الشركة المدفوع.50االحتياطي اإلجباري حتى يصل إجمالي االحتياطي إلى  
مرحلة  % من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها األرباح ال5للتوزيع إال لضمان توزيع أرباح تصل إلى 

 نظًرا ألن الشركة تكبدت خسائر خالل السنة.  لم يتم إجراء أي تحويالت إلى االحتياطي اإلجباري  بمثل هذه التوزيعات.
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  .11
 

 2021  2020 
 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 
    

 9,661  17,417 الرصيد في بداية السنة  
 8,217  8,795 المحمل للسنة  

 (461)  (1,190) مدفوعات مسددة خالل السنة  
 17,417  25,022 الرصيد في نهاية السنة  
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 وسلفقروض  .12

 
 2021   2020 

 ألف دينار كويتي  ألف دينار كويتي 
    

    غير المتداول  
 400,595  373,217 قروض وكاالت ائتمان الصادرات  

 390,000  352,857 قروض طويلة األجل  
 726,074  790,595 
    

    المتداول 
 -  19,698 قروض وكاالت ائتمان الصادرات  

 -  37,143 قروض طويلة األجل  
 56,841  - 
 

 الصادراتقروض وكاالت ائتمان 
 

مليار دوالر أمريكي مع وكاالت   1.3بمبلغ  اتفاقية تسهيالت قرض طويل األجل  شركة  ، أبرمت ال2018أغسطس    31بتاريخ  
ً لشروط اتفاقية يستحق ، تمويل وكاالت ائتمان الصادرات ائتمان الصادرات )"تمويل وكاالت ائتمان الصادرات"(. وطبقا

أغسطس  1 تاريخ بعدأشهر  6 إما مليون دوالر أمريكي 65بقيمة  متساويا نصف سنوي قسطا 20على أصل القرض  سداد 
)التاريخ المدرج في  (LNGI) الغاز الطبيعي المسال رفق تخزينبدء األنشطة التشغيلية لم تاريخ بعدأشهر  6 أو 2021

، بينما تستحق 2031بحلول عام    اقهاستحقالذي يتوقع  و  ، أيهما أقرب(EPCCشهادة القبول المؤقت( )كما هو معرف في عقد  
أشهر   6يحمل تمويل وكاالت ائتمان الصادرات معدل فائدة متغير بسعر الليبور لمدة  .  ةسنوينصف  أقساط  على  السداد  الفائدة  

 .بالكامل مبلغ القرض باستخدامقامت الشركة بتاريخ التقرير، % سنويا. 0.94% إلى 0.80هامش يتراوح بين  زائد
 

 األجل التمويل التقليدي واإلسالمي طويل 
 

مليون دينار كويتي مع اتحاد   390اتفاقية قرض طويل األجل )"التسهيالت"( بمبلغ  شركة  ، أبرمت ال2018يونيو    11بتاريخ  
 ا قسطً  21السداد على أصل القرض ستحق ي .. تتألف التسهيالت من تمويل تقليدي وإسالميالمحلية مجموعة من البنوك

يتوقع وشهرا على تاريخ توقيع االتفاقية  36من تاريخ مرور دينار كويتي مليون  18.571متساوي بقيمة  نصف سنوي
. تحمل هذه التسهيالت معدل فائدة بنسبة ةنصف سنويأقساط على السداد ، بينما تستحق الفائدة 2031بحلول عام  هاستحقاق
 % سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي. 0.750

 
 : القروض طويلة األجل. فيما يلي تفاصيل بالكامل األجلالقروض طويلة استخدمت الشركة في تاريخ بيان المركز المالي، 

 
   2021  2020 
 

  
ألف دينار 

  كويتي
ألف دينار 

 كويتي
      

 156,000  156,000   التمويل اإلسالمي
 234,000  234,000   التمويل التقليدي 

   390,000  390,000 
 

باإلضافة إلى  مضمون من المؤسسة األم والبالدوالر األمريكي المقومة وكاالت ائتمان الصادرات  تمويلتم الحصول على 
. راد الغاز الطبيعي المسال فقطيبالدينار الكويتي بهدف تمويل مشروع مرفق استمقومة  األجل    ةض طويلولحصول علي قرا

إن تلك  وض طويلة األجل تعهدات يتم التحقق منها على أساس سنوي. تتضمن تمويالت وكاالت ائتمان الصادرات والقر
التعهدات تتضمن الرافعة المالية ونفقات تغطية الفائدة وصافي قيمة األصول المادية. في تاريخ بيان المركز المالي المجمع، 

 كانت أوضاع الشركة متوافقة مع التعهدات المذكورة أعاله.
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 ومستحقاتأخرى دائنة أرصدة  .13

 
2020  2021   

 ألف دينار
كويتي   

 ألف دينار  
 كويتي

  

     
 مستحق للموردين    76,233  116,823
 محتجزات عقود   163,834  228,058
 أرصدة دائنة أخرى   30,063  13,869
 فوائد مستحقة   3,818  7,077

365,827  273,948   
 وإدارية مصروفات عمومية   .14

 
 2021  2020 

 ألف دينار 
  كويتي 

 ألف دينار
 كويتي 

    
 68,069  75,926 تكاليف الموظفين

 25,375  36,238 صيانةقود خدمات وع
 1,183  699 أتعاب مهنية
 3,831  3,451 أخرىمصروفات 

 116,314  98,458 
 

 
 إدارة المخاطر المالية .15

 
 للمخاطر التالية:  شركةالنتيجة الستخدام األدوات المالية، تتعرض 

 
 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السيولة •
 مخاطر السوق •

 
وسياساتها وأنشطتها  شركةال لكل من المخاطر أعاله، كما يوضح أهداف  شركةاليبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض 

 لرأس المال.  شركةالنحو قياس تلك المخاطر وإدارتها وكيفية إدارة 
 
 

 إطار عمل إدارة المخاطر 
 

 يتولى مجلس اإلدارة المسئوليةواإلشراف عليه.    شركةاليتولى مجلس اإلدارة المسئولية العامة إلعداد إطار إدارة المخاطر لدى  
بهدف التعرف على   شركةبال تم إعداد سياسات إدارة المخاطر  ومراقبتها. شركةلدى العن تطوير سياسات إدارة المخاطر 

وتحليلها، ووضع حدود وضوابط مخاطر مالئمة، ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالحدود  شركةالالمخاطر التي تواجه 
وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي   الموضوعة.

تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة  شركةالإن   .شركةالأنشطة 
 هم.والتي يفهم كافة الموظفون من خاللها أدوارهم ومسئوليات

 

على عملية مراقبة اإلدارة لمدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لديها، وتراجع   شركةاللدى    المخاطرتشرف لجنة  
 . شركةالمدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر بالنسبة للمخاطر التي تواجه 
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 مخاطر االئتمان

 
  بالتزاماته في حال عجز عميل أو أي طرف آخر في أداة مالية عن الوفاء    شركةللإن مخاطر االئتمان هي خطر الخسارة المالية  

 مؤسسة األم صلة واألموال المحتفظ بها لدى ال  يطرف ذمن    المستحقالتعاقدية. إن مخاطر االئتمان تكمن بصورة أساسية في  
األموال في المؤسسات إيداع مخاطر االئتمان عن طريق الشركة دير تواألرصدة المدينة األخرى واألرصدة لدى البنوك. 

األعمال الرئيسية مع األطراف المقابلة ذات السمعة التعامل في  و  مؤسسة األمالمالية ذات التصنيف االئتماني العالي من خالل ال
 الطيبة.

 
 االئتمانالتعرض لمخاطر 

 
على مستوى الموجودات المالية قبل األخذ في االعتبار أثر  الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان يوضح الجدول التالي 

 تخفيف مخاطر االئتمان.
 

 2021  2020 
 دينار  ألف 

 كويتي
 دينار  ألف 

 كويتي
    

 6,842  5,068 أرصدة مدينة أخرى
 10  38 مستحق من أطراف ذات صلة 

 292,438  153,981  مؤسسة األم أموال محتفظ بها لدى ال
 80,409  200,750      النقد والنقد المعادل  

 359,837  379,699 
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 مستحق من أطراف ذات صلة ال
 

يتم إبرام المعامالت مع األطراف ذات الصلة على أساس العقد القائم على المفاوضات. إن األطراف ذات الصلة هي أطراف  
ذات تصنيف ائتماٍن عاٍل وسمعة حسنة في السوق. تم قياس االنخفاض في قيمة المستحق من الطرف ذي الصلة على أساس  

الشركة أن هذه األرصدة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة استنادًا إلى التجارب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة. ترى 
إن خسائر االئتمان المتوقعة تاريخ استحقاقها.  ينقضي، لم تنخفض قيمة هذه األرصدة ولم 2021 مارس 31السابقة. كما في 

  تعتبر جوهرية.على المستحق من طرف ذي صلة ال ةسبتحعلى مدى الفترة والم
 

 النقد والنقد المعادل وودائع ألجل واألموال المحتفظ بها لدى المؤسسة األم 
 

على أساس خسائر   النقد والنقد المعادل وودائع ألجل واألموال المحتفظ بها لدى المؤسسة األمتم قياس االنخفاض في قيمة 
النقد من  الشركة أن أرصدتها    شهًرا والذي يعكس فترات االستحقاق قصيرة األجل للتعرضات. ترى  12االئتمان المتوقعة لمدة  

ذات مخاطر ائتمان منخفضة بناًء على التصنيفات  والنقد المعادل وودائع ألجل واألموال المحتفظ بها لدى المؤسسة األم
األدوات المالية شهًرا التي تم احتسابها على  12لألطراف المقابلة. إن خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  االئتمانية الخارجية

 غير جوهرية.تعتبر المذكورة أعاله 
 

 مخاطر السيولة
 

على الوفاء بالتزاماتها المالية المرتبطة بالمطلوبات المالية التي يتم تسويتها عن   شركةالتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة 
في إدارة مخاطر السيولة هي التأكد، قدر اإلمكان، من توافر السيولة   شركةالطريق تقديم النقد أو أصل مالي آخر. إن منهجية 

العادية وأوقات الضغط، وذلك دون تكبد أية خسائر غير   لتلبية التزاماتها عند استحقاقها في كل من الظروف  لديها الكافية
  .شركةالمقبولة أو التعرض لمخاطر المساس بسمعة 

 

يأخذ مجلس اإلدارة على عاتقه المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة والذي قام باعتماد إطار مناسب إلدارة مخاطر 
بإدارة مخاطر السيولة  شركةالوكذلك متطلبات إدارة السيولة. تقوم  شركةاللدى السيولة إلدارة عمليات التمويل طويل األجل 

وتسهيالت بنكية وتسهيالت اقتراض احتياطية وذلك عن طريق  مؤسسة األممن ال عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية
 .موجودات والمطلوبات الماليةالمراقبة والرصد المستمر للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق ال

 
على أساس الفترة المتبقية من تاريخ بيان المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق للشركة يحلل الجدول التالي المطلوبات المالية 

  التعاقدي. إن المبالغ المتضمنة في هذا الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية.
 

 
القيمة 

  الدفترية 
 3خالل  
  أشهر

 12إلى    3
  شهر

 5سنة إلى 
  سنوات 

 5أكثر من  
 اإلجمالي  سنوات 

ألف دينار  
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
 كويتي

            
2021             

 782,915  343,378  382,697  38,269  18,571  782,915 قروض وُسلف  
 3,269,242  -  -  3,269,242  -  3,269,242 األم   المؤسسة تمويل مستلم من 

 273,948  -  -  273,948  -  273,948 أرصدة دائنة أخرى ومستحقات 
 6,944  -  4,296  1,735  913  6,944 مطلوبات التأجير  

 14,627  -  -  -  14,627  14,627 مستحق إلى طرف ذي صلة 
 4,347,676  34,111  3,583,194  386,993  343,378  4,347,676 
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القيمة 

  الدفترية 
 3خالل  
  أشهر

 12إلى    3
  شهر

 5سنة إلى 
  سنوات 

 5أكثر من  
 اإلجمالي  سنوات 

ألف دينار  
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
  كويتي

ألف دينار 
 كويتي

            
2020             

 790,595  415,327  375,268  -  -  790,595 قروض وُسلف  
 2,724,693  -  -  2,724,693  -  2,724,693 األم   المؤسسة تمويل مستلم من 

 365,827  -                   -                     365,827  -  365,827 أرصدة دائنة أخرى ومستحقات 
 5,296  -  3,518  1,778  -  5,296 مطلوبات التأجير  

 4,855  -  -  -  4,855  4,855 مستحق إلى طرف ذي صلة 
 3,891,266  4,855  3,092,298  378,786  415,327  3,891,266 

 
 السوق مخاطر

 

الصرف األجنبي ومعدل الفائدة  أسعارالتي تحدث في أسعار السوق مثل  التغيراتتتمثل مخاطر السوق في احتمال تأثير 
إن الهدف من عملية إدارة مخاطر السوق هو إدارة   أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. شركةالدخل  علىوأسعار األسهم 

 التعرضات لمخاطر السوق وضبطها في إطار حدود مقبولة، مع األخذ في االعتبار الوصول إلى الحد األقصى من العوائد. 
 
 لمخاطر السوق من:  شركةال تعرضينشأ 

 
 مخاطر العملة  •
 مخاطر معدل الفائدة  •
 مخاطر أسعار األسهم •
 

  تالعمالمخاطر 
 

أسعار الصرف. يتم إدارة   تقلباتبإتمام بعض المعامالت المقومة بعمالت أجنبية ومن ثم ينشأ التعرض لمخاطر  شركةتقوم ال
 مؤشرات السياسات المعتمدة. التعرض لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية في إطار 

 
الشركة للقروض والُسلف والنقد لدى البنوك واألموال المحتفظ بها لدى  تعرضإلى  أساسيتعود مخاطر العمالت بشكل 

 والمقومة بالدوالر األمريكي.  مؤسسة األمال
 

 2021  2020 

 
ألف دينار 

 كويتي
ألف دينار  

 كويتي
    

 122,154  43,750 موجودات  
 (400,595)  (392,915) مطلوبات  

 (278,441)  (349,165) لطويال / قصير(ال) صافي التعرض
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 تم تطبيق أسعار الصرف التالية:  

 

 متوسط األسعار 
 أسعار االقفال 

 في نهاية السنة
 2021  2020  2021  2020 

        

 0.308  0.302  0.304  0.306 الدوالر األمريكي  
 

 تحليل الحساسية 
 

، قد يؤدي إلى زيادة / )انخفاض( بيان المركز الماليبتاريخ الدوالر األمريكي % مقابل 5إن ارتفاع الدينار الكويتي بمقدار 
إن هذا التحليل يفترض ألف دينار كويتي(.  13,922: 2020دينار كويتي )ألف  17,458 غبمبلحقوق الملكية ربح السنة و

 ثبات كافة المتغيرات األخرى وتحديداً معدالت الفائدة. 
 

 الفائدة أسعار مخاطر معدل 
 

نتيجة لدى الشركة تتمثل مخاطر معدالت الفائدة في التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية 
. مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر التقلب في معدالت الفائدة على المطلوبات التي تحمل في السوقالفائدة التغير في معدالت 
 فائدة لدى الشركة. 

 
 المركز  بيان. في تاريخ  الربح  /  الفائدة  معدل  في  الحركة  في  للتغير  المحتمل  التأثير  قياس  خالل  من  الفائدة  معدل  مخاطر  تقييم  يتم

والودائع ألجل  والُسلف ذات المعدالت المتغيرة على القروض / الربح ر الفائدةاسعأ معدلتتعرض الشركة لمخاطر  ،المالي
 .المحتفظ بها لدى المؤسسة األم

 
 لكية)يخفض( حقوق الم / ديزي أن يمكن المالي المركز بيان بتاريخ الفائدةنقطة أساس في معدالت  100 بواقعتغير ال إن

(. إن هذا التحليل يفترض ثبات كافة دينار كويتيألف  7,906: 2020دينار كويتي )ألف  7,829بمبلغ واألرباح أو الخسائر 
 .األجنبية العمالت صرفالمتغيرات األخرى وبالتحديد معدالت 

 
 أسعار األسهممخاطر 
 

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة التغير في أسعار 
األدوات   جميعسوق األسهم، سواء نتيجة العوامل المحددة الستثمار فردي، أو الجهة المصدرة أو كافة العوامل التي تؤثر على  

 .المتداولة في السوق
 

 . حيث أنه ال توجد استثمارات في أسهم لمخاطر أسعار األسهم شركةالال تتعرض 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 ةمعاملة منظمإطار في نظير تحويل التزام معين المدفوع المبلغ أو تمثل المبلغ المستلم مقابل بيع أصل معين القيمة العادلة 
ً في تعريف القيمة العادلة افتراض  . قياسالفي تاريخ وذلك السوق ب ةالمشاركالشركات بين تتم  ومن المفهوم ضمنيا

وعدم وجود نية أو حاجة للتصفية أو تقليص عملياتها بشكل مادي أو أن تتولى معامالت بشروط   شركةالاالستمرارية ألعمال  
 .غير مالئمة

 

بتاريخ بيان المركز لم تُدرج بالقيمة العادلة برأي اإلدارة، أن القيمة العادلة التقديرية للموجودات والمطلوبات المالية والتي 
 الدفترية.قيمتها عن   جوهريةال تختلف بصورة  ،المالي
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 إدارة رأس المال .16

 

تعزيز التطورات المستقبلية لألعمال وتعظيم قيمة إلى إن سياسة اإلدارة هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية مما يؤدي 
وتقوم بالتعديل عليه في ضوء  رأس المال هيكل بمراقبة  شركةالالمساهم. من أجل تحديد أو تعديل هيكل رأس المال، تقوم 

لمعدل على أساس معدل الرفع المالي. ويتم احتساب ا هارأسمالبمراقبة  شركة التقوم التغيرات في الظروف االقتصادية. 
والقروض ألجل  مؤسسة األميعرف صافي الدين بالتمويل المستلم من البصافي الدين مقسوما على مجموع رأس المال. 

  النقد والنقد المعادل. إن إجمالي رأس المال يتم احتسابه على أساس حقوق الملكية كما هو مبين في بيان المركز الماليناقصا  
 المالي في تاريخ بيان المركز المالي:  فيما يلي معدالت االقتراض .المجمع

 
 2021  2020 
ألف دينار  

 كويتي
ألف دينار  

 كويتي
    

 2,724,693  3,269,242 مؤسسة األم دفعات تمويل مستلمة من ال
 790,595  782,915 قروض وُسلف

 (80,409)  (200,750) والنقد المعادل النقد)ناقصا(: 
 3,434,879  3,851,407 صافي الدين 

 1,571,236  1,463,029 إجمالي حقوق الملكية 
 5,006,115  5,314,436 إجمالي رأس المال  
% 72.47 معدل الرفع المالي    68.61 %  

 
تخضع الشركة لمتطلبات  وة على ذلك، الل السنة. عالدارة رأس المال خالإل شركةال يةنهجمتغييرات في وجد أي ت ال

 2016لسنة  1لقانون الشركات رقم وفقا رأس المال لدنى ، باستثناء متطلبات الحد األةخارجيمن جهات مفروضة  يةرأسمال
 ئحته التنفيذية.التعديالته وو

 
 االرتباطات  .17

 
 2021   2020 

ألف دينار  
  كويتي

ألف دينار 
 كويتي

    
    التزامات تعاقدية 

 497,606  256,955 الت ومعدات قيد اإلنشاءآممتلكات و
 

 السنوية  العامةالجمعية  .18
 

على البيانات المالية السنوية المدققة  ووافقت  2020يونيو  7بتاريخ السنوية للمساهمين اجتماعها  العامةالجمعية  عقدت
 . 2020مارس  31المنتهية في للسنة  للشركة 
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  2021مارس  31المنتهية في للسنة 

30 
 

 
  19-كوفيدتأثير  .19

 
قيود على السفر على االقتصاد العالمي. فرضت العديد من الدول جوهري بشكل ( 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد أثر

إجراءات الحجر الصحي. تتعامل إلى األشخاص في العديد من المواقع خضوع على ماليين األشخاص، باإلضافة إلى 
 متأخر لخدمات مقاول الباطن والسلع وسالسل التوريد المعطلة.الشركات مع التوافر المحدود / ال 

 
قيد اإلنشاء والقيود المفروضة على القوى  للموجودات بتعطيل األعمال المجدولة يرتبط على الشركة  19-كوفيدتأثير إن 

احتواء من أجل قيود جديدة لالحكومة في ظل فرض  مستمرة، 19-كوفيددخول البالد. ال تزال تداعيات فيما يتعلق بالعاملة 
من المتوقع أن تؤثر هذه انتشار الفيروس، والتي تضمنت إغالق الحدود وفرض عمليات إغالق على مستوى البالد. 

 تكاليف إضافية تستمر الشركة  تكبد  قيد اإلنشاء وقد تؤدي إلى  للموجودات  الوباء على الجدول الزمني  الناجمة عن  الظروف  
 طالما استمر وجود الجائحة. ثيرها في تقييم تأ

 
 عمليات على الجائحة ذهه تأثير مدى إن بل ،19-كوفيد لجائحة الكامل واألثر النطاق الحالي الوقت في المعلوم غير منو

 بشكل توقعها يمكن وال كبير حد  إلى مؤكدة غير وهي المستقبلية، التطورات على سيعتمد المالية ونتائجهاالشركة  أعمال
 . 19-كوفيد لجائحة المسبب المستجد كورونا فيروس انتشار ومناطق وشدة فترة ذلك:يشمل و فيه، موثوق

 
 التأثيرات اعتبارها فيأخذت الشركة الشركة عن كثب الموقف وتأثيره على عمليات الشركة ومركزها المالي.  تراقب

 المبالغ وهذهالشركة  لدى المالية وغير المالية للموجودات المسجلة  المبالغ تحديد في الحالية االقتصادية للتقلبات المحتملة
 حساسة  المبالغ  تزال  وال  متقلبة  األسواق  تزال  ال  ولكن  الملحوظة.  أو  المتاحة  المعلومات  إلى  استناداً   لإلدارة  تقدير  أفضل  تمثل

 السوق. لتقلبات
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