
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

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

 وشركاتها التابعة
 

 المجمعة المرحلية المكثفةالمعلومات المالية 
 )غير مدققة(

 

 2017 ديسمبر 31

 
 
 







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

 
 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 15إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
 2017 ديسمبر 31كما في 

  )مدققة(   

  
   ديسمبر 31

2017 
 مارس 31

2017 
  ديسمبر 31

2016 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي اتإيضاح 

     الموجودات 
     موجودات متداولة 

 41,122,462 61,790,106 52,812,310 4 لدى البنوك ونقد  أرصدة

 17,611,281 31,997,465 36,364,335  مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

 28,366,735 29,411,889 36,944,010  بضاعة
و اموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

     - 2,396,954 2,349,058  الخسائر 
  

──────── ──────── ──────── 
 87,100,478 125,596,414 128,469,713  اجمالي الموجودات المتداولة 

  

──────── ──────── ──────── 
     موجودات غير متداولة 

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 9 ذي عالقةمستحق من طرف 
 184,665,586 198,817,002 198,115,488 5 موجودات مالية متاحة للبيع

 98,216,511 85,819,737 91,239,548  استثمار في شركات زميلة وشركة محاصة 

 107,008,837 117,750,004 121,256,100  موجودات غير ملموسة 

 70,125,264 79,538,111 89,260,031  ومعدات آالتعقار و
  

──────── ──────── ──────── 
 اجمالي الموجودات غير المتداولة 

 

501,121,167 483,174,854 461,266,198 
  

──────── ──────── ──────── 
 مجموع الموجودات

 

629,590,880 608,771,268 548,366,676 
  

──────── ──────── ──────── 
 المطلوبات وحقوق الملكية 

 

   

 المطلوبات
 

   

 مطلوبات متداولة 
 

   
 دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى

 

49,261,565 39,413,418 31,676,082 
 قروض محددة االجل 

 

10,761,112 22,820,500 -     
 

 

──────── ──────── ──────── 
 اجمالي المطلوبات المتداولة 

 

60,022,677 62,233,918 31,676,082 
  

──────── ──────── ──────── 
 مطلوبات غير متداولة 

 

   
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 

11,800,007 11,659,748 9,978,699 
 قروض محددة األجل

 

67,030,925 53,779,603 73,870,964 
  

──────── ──────── ──────── 
 اجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 

78,830,932 65,439,351 83,849,663 
  

──────── ──────── ──────── 
 مجموع المطلوبات 

 

138,853,609 127,673,269 115,525,745 
  

──────── ──────── ──────── 
 حقوق الملكية

 

   
 رأس المال

 

109,919,258 109,919,258 109,919,258 
 احتياطي اجباري

 

22,604,499 22,604,499 18,983,391 
 احتياطي اختياري

 

22,482,797 22,482,797 18,861,689 
 (11,825,036) (11,496,800) (12,701,010) 6 خزينة أسهم

     - 86,813 77,431   سهماحتياطي مدفوعات باأل

 127,851 283,822 283,822  احتياطيات أخرى

 90,689,223 105,948,839 105,853,788  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

 10,316,678 9,820,822 8,571,082  احتياطي تحويل عمالت أجنبية

 84,088,269 95,210,844 99,781,368  أرباح محتفظ بها
 

 ──────── ──────── ──────── 
 321,161,323 354,860,894 356,873,035  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم

 111,679,608 126,237,105 133,864,236  المسيطرةالحصص غير 
 

 ──────── ──────── ──────── 
 432,840,931 481,097,999 490,737,271  إجمالي حقوق الملكية

  ──────── ──────── ──────── 
 548,366,676 608,771,268 629,590,880  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

  ════════ ════════ ════════ 
 

 

 

 

 

 هللا علي سعدون عبد
 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 والرئيس التنفيذي

 تنوير أحمد خالفاي    
 رئيس اإلدارة المالية
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 المجمع )غير مدقق(  المرحلي المكثف  بيان الدخل
 2017 ديسمبر 31لفترة المنتهية في ل

  
 المنتهية فيأشهر  الثالثة

  ديسمبر 31

 
 

 المنتهية فيأشهر  تسعةال
  ديسمبر 31

  2017 2016 2017 2016 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  اتإيضاح 
      

 115,584,769 135,475,570 37,668,220 45,016,085  وخدمات مبيعاتإيرادات 

 (68,768,574) (80,208,534) (22,971,433) (26,700,763)  والخدمات تكلفة المبيعات

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 46,816,195 55,267,036 14,696,787 18,315,322  مجمل الربح

      

 337,680 409,818 877 37,575  دخل توزيعات أرباح

 633,608 1,337,760 281,215 591,766  فوائد ودخل آخر 

 223,641 131,814 78,795 (914)  دخل استثمار 

حصة في نتائج شركات زميلة وشركة 

 13,580,787 12,664,107 5,925,143 3,724,247  محاصة 

خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة 

 (150,086) (1,672,247) (150,086) (10,285)  للبيع 

 (10,301,807) (13,522,946) (3,579,378) (4,515,787)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (21,883,017) (21,571,588) (7,215,819) (6,948,140)  مصروفات بيع وتوزيع 

 (953,352) (1,922,155) (320,595) (681,271)  تكاليف تمويل 

 21,638 (32,656) (10,554) (921)  )خسارة( ربح تحويل عمالت اجنبية 

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

الربح قبل مخصص الضرائب ومكافأة 

 28,325,287 31,088,943 9,706,385 10,511,592  أعضاء مجلس اإلدارة 

 (471,325) (368,955) (158,340) (113,696) 7 مخصص الضرائب 

 (112,500) (112,500) (37,500) (37,500)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 27,741,462 30,607,488 9,510,545 10,360,396  ربح الفترة 

 

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

      الخاص بـ:

 16,574,914 16,032,027 6,087,257 5,471,113  مساهمي الشركة األم

 11,166,548 14,575,461 3,423,288 4,889,283  الحصص غير المسيطرة

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

  10,360,396 9,510,545 30,607,488 27,741,462 

 

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

همي الخاصة بمسا -األساسية ربحية السهم 

 فلس 15.94 فلس 15.39 فلس 5.85 فلس 5.26 8    الشركة األم

  

════════ ════════ ════════ ════════ 

لخاصة بمساهمي ا - المخففةربحية السهم 

 فلس 15.94 فلس 15.36 فلس 5.85 فلس 5.24 8    الشركة األم

  

════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(   الدخلبيان 
 2017 ديسمبر 31لفترة المنتهية في ل

 

 المنتهية فيأشهر  الثالثة
   ديسمبر 31

 المنتهية فيأشهر  تسعةال
  ديسمبر 31

 2017 2016 2017 2016 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

     

 27,741,462 30,607,488 9,510,545 10,360,396 ربح الفترة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

     : ىخرأ ةشاملإيرادات ( رئ)خسا

ة للفترة يتم او قد يتم اعاد ة أخرىشامل إيرادات (خسائر)
     في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:تصنيفها الحقا 

     موجودات مالية متاحة للبيع:

افي التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة ص -

 (136,006) (987,043) (155,606) (1,101,740) للبيع

افي الربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع محول إلى ص -

 (147,780) (115,684) (2,934)     - بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع 

نخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع محول إلى بيان ا -

 150,086 1,672,247 150,086 10,285 الدخل المرحلي المكثف المجمع

 (43,696) (693,018) 763,871 64,581 التغيرات في احتياطيات شركات زميلة 

 3,289,595 (2,916,347) 3,759,900 360,638 فروق التحويل الناتجة من تحويل عمليات اجنبية 

من تغطية صافي استثمار في عملية الربح صافي )الخسارة( 

 (1,161,437) 625,185 (979,264) (56,132) اجنبية 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 1,950,762 (2,414,660) 3,536,053 (722,368) شاملة أخرى للفترة  ( إيراداترئخسا)
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 29,692,224 28,192,828 13,046,598 9,638,028 للفترة  ةالشامل اإليراداتاجمالي 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     بـ: ةالخاص

 17,358,800 14,687,236 7,844,330 4,602,737 مساهمي الشركة األم

 12,333,424 13,505,592 5,202,268 5,035,291 الحصص غير المسيطرة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 9,638,028 13,046,598 28,192,828 29,692,224 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 

 ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعةشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 
 

 

 تشكل جـزًءا من هـذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 15إلى  1ن اإليضاحات المرفقة من إ
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 غير مدقق()المجمع المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2017 ديسمبر 31لفترة المنتهية في ل
 
  حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 الحصص 
 غير المسيطرة

 مجموع 
 حقوق الملكية

 
 رأس 
 المال

احتياطي 
 اجباري

احتياطي 
 اختياري

  أسهم
 خزينة

احتياطي 
مدفوعات 

  سهمباأل
 احتياطي 

 آخر

التغيرات 
المتراكمة في 
 القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل 

 عمالت أجنبية
 أرباح 

 محتفظ بها
اإلجمالي 

   الفرعي
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
             

 481,097,999 126,237,105 354,860,894 95,210,844 9,820,822 105,948,839 283,822 86,813 (11,496,800) 22,482,797 22,604,499 109,919,258 )مدققة( 2017أبريل  1كما في 

 

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

 30,607,488 14,575,461 16,032,027 16,032,027     -     -     -     -     -     -      -     - ربح الفترة

 (2,414,660) (1,069,869) (1,344,791)     - (1,249,740) (95,051)     -     -     -     -      -     - شاملة أخرى للفترة  رئخسا

 

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

اإليرادات ( رئخساالإجمالي )
 الشاملة للفترة 

 

-     

 

-      

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     (95,051) (1,249,740) 16,032,027 14,687,236 13,505,592 28,192,828 

 (1,576,471)     - (1,576,471)     -     -     -     -     - (1,576,471)     -      -     - خزينة أسهمشراء 

مقابل برنامج خزينة  أسهم إصدار
 372,261     - 372,261     -     -     -     -     - 372,261     -      -     - خيارات شراء أسهم للموظفين

 (9,382)     - (9,382)     -     -     -     - (9,382)     -     -      -     -  سهماحتياطي مدفوعات باأل

 (11,461,503)     - (11,461,503) (11,461,503)     -     -     -     -     -     -      -     - (12توزيعات ارباح )ايضاح 

لى الحصص إتوزيعات أرباح 
 غير المسيطرة

 

-     

 

-      

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

(12,044,435) 

 

(12,044,435) 

من  ةحصص غير مسيطرة ناتج
 (14)ايضاح دمج االعمال 

 

-     

  

-      

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

6,165,974 

 

6,165,974 

 

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

 490,737,271 133,864,236 356,873,035 99,781,368 8,571,082 105,853,788 283,822 77,431 (12,701,010) 22,482,797 22,604,499 109,919,258  2017 ديسمبر 31كما في 

 

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

             

 420,235,707 106,034,914 314,200,793 77,915,147 8,833,758 91,388,257 124,329     - (11,825,036) 18,861,689 18,983,391 109,919,258 )مدققة( 2016أبريل  1كما في 

 

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

 27,741,462 11,166,548 16,574,914 16,574,914     -     -     -     -     -     -      -     - ربح الفترة

 1,950,762 1,166,876 783,886     - 1,482,920 (699,034)     -     -     -     -      -     - ر شاملة أخرى للفترة ئخسا

 

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

االيرادات ( رئإجمالي )الخسا
 الشامل للفترة 

 

-     

 

-      

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     (699,034) 1,482,920 16,574,914 17,358,800 12,333,424 29,692,224 

 (10,401,792)     - (10,401,792) (10,401,792)     -     -     -     -     -     -      -     - (12توزيعات أرباح )إيضاح 

توزيعات أرباح الى الحصص 
 (6,677,483) (6,677,483)     -     -     -     -     -     -     -     -      -     - غير المسيطرة 

 (7,725) (11,247) 3,522     -     -     - 3,522     -     -     -      -     - التغيرات في ملكية شركة تابعة

 

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

 432,840,931 111,679,608 321,161,323 84,088,269 10,316,678 90,689,223 127,851     - (11,825,036) 18,861,689 18,983,391 109,919,258 2016 ديسمبر 31كما في 

 

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

 



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

  

 تشكل جـزًءا من هـذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 15إلى  1من إن اإليضاحات المرفقة 
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  بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2017 ديسمبر 31لفترة المنتهية في ل

  
 المنتهية في أشهر تسعةال

  ديسمبر 31

  

2017 2016 

 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

    أنشطة التشغيل
 28,325,287 31,088,943  ربح قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةال

    تعديالت لـ:

 6,107,354 6,515,178  استهالك واطفاء 

 (223,641) (131,814)  استثمار  إيرادات
 150,086 1,672,247  خسائر انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع 

 (13,580,787) (12,664,107)  حصة في نتائج شركات زميلة 
 1,340,520 1,521,032  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

     - 46,267   سهمباألاحتياطي مدفوعات 
 953,352 1,922,155  تكاليف تمويل 

  

──────── ──────── 

  29,969,901 23,072,171 
    تعديالت على رأس المال العامل 

 (1,560,437) (1,540,264)  مدينة اخرى  أرصدةمدينون تجاريون و
 3,201,526 (7,084,768)  بضاعة 

 2,841,114 5,266,309  دائنة أخرى  أرصدةدائنون تجاريون و

  

──────── ──────── 
 27,554,374 26,611,678  النقد الناتج من العمليات 

 (414,852) (1,184,813)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 
 1,338,528 6,706,450  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة 

  

──────── ──────── 

 28,478,050 32,133,315  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 

  

──────── ──────── 
    

    أنشطة االستثمار 

 (5,180,535) (886,303)  صافي الحركة في موجودات مالية متاحة للبيع
 (5,085,927) (9,358,167)  ومعدات آالتشراء عقار و

 (3,651,148)     -  شراء استثمار في شركة زميلة
 114,163 48,586  ومعدات آالتالمحصل من بيع عقار و

     - (5,608,706) 14 حيازة شركة تابعة بالصافي بعد النقد الذي تم حيازته
 (7,725)     -  في شركة تابعة إضافي شراء استثمار 

  

──────── ──────── 

 (13,811,172) (15,804,590)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة االستثمار 

  

──────── ──────── 
    

    أنشطة التمويل 

 (9,143,308) (10,369,817)  توزيعات أرباح مدفوعة 
 18,626,950 28,861,450  قروض محددة األجل  المحصل من

 (11,632,775) (28,630,743)  قروض محددة األجل  سداد
     - (1,576,471)  شراء أسهم خزينة

     - 325,994  فينبرنامج خيارات شراء أسهم للموظمقابل خزينة  أسهم إصدارالمحصل من 
 (953,352) (1,922,155)  سداد تكاليف تمويل 

 (6,444,927) (11,963,930)  الى الحصص غير المسيطرة لشركة تابعة  مدفوعة توزيعات أرباح
 (45,763) (52,248)  الحركة في الحصص غير المسيطرة

  

──────── ──────── 

 (9,593,175) (25,327,920)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في انشطة التمويل 

  

──────── ──────── 
 588,563 (458,901)  تحويل عمالت اجنبية  تأثير

 5,662,266 (9,458,096)  لدى البنوك والنقد  رصدةفي األ ( الزيادةالنقص)صافي 
 35,460,196 57,790,106  ابريل  1لدى البنوك والنقد في  رصدةاأل

  

──────── ──────── 

 41,122,462 48,332,010 4  ديسمبر 31لدى البنوك والنقد في  رصدةاأل

  

════════ ════════ 
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 حول الشركةمعلومات  1
 

جب ست بموإن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( هي شركة مساهمة عامة تأس
وجب القرار الشركة األم لالكتتاب العام بم أسهم. تم إصدار 2004نوفمبر  10في  332/2004المرسوم األميري رقم 

ألوراق لشركة األم مدرجة في شركة بورصة الكويت ال أسهم. إن 2004نوفمبر  28بتاريخ  347/2004الوزاري رقم 
 المالية.

 

 فيما يلي األنشطة الرئيسية للشركة األم:
 

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

  بذلك، ويشمل ذلك بيع وشراء وتوريد وتوزيع وتصدير وتخزين هذه المواد والمشاركة في جميع النشاطات المتعلقة
 إنشاء وتأجير الخدمات الالزمة.

 .( والشركة الكويتية للعطريات ش.م.ك. )مقفلة( )مقفلة المساهمة في كل من شركة إيكويت للبتروكيماويات ش.م.ك
 والشركة الكويتية للستايرين ش.م.ك. )مقفلة( والشركة الكويتية لألوليفينات ش.م.ك. )مقفلة(.

 ها.أسهملصناعية وكذلك أنشطة التمويل واإلدارة والمتاجرة في المساهمة في الشركات ا 

 .تطوير مناطق حرفية وصناعية ومشروعات تطرحها الحكومة أو القطاع الخاص 

  والجهات  لصناعةلإقامة مشروعات صناعية أو المساهمة فيها بعد الحصول على الموافقات الالزمة من الهيئة العامة
 المعنية.

 

يجوز للشركة أن و رة األعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة،وللشركة األم مباش
تحقيق  نها فيتكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهه بأعمالها أو التي تعاو

  حقها بها. أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تشتري هذه الشركات أو تل
 

رق، ص.ب ، برج كيبكو، شارع خالد بن الوليد، الش26إن عنوان المركز الرئيسي المسجل للشركة األم هو: طابق 
  الصفاة، دولة الكويت. 13153، الصفاة، 29299

 

ً ب يهاشار التم التصريح بإصدار البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للشركة االم وشركاتها التابعة )ي ـ معا
 . 2018ر يناي 28وفقاً لقرار مجلس اإلدارة في  2017 ديسمبر 31المنتهية في  أشهر تسعة"المجموعة"( لفترة ال

 

  اإلعدادأساس  2
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي ر التقرير المالي " 34قم تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقا
 المرحلي".

 

معة المجمالية لايانات بلال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لالمجمعة  المعلومات المالية المرحلية المكثفةإن 
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية، ويجب االطالع عليها مقترنة بالبياناتالكاملة ال  لمجمعةاالسنوية ة المالي معدة وفقا

اقات لمتعلقة باالستحقاترى إدارة الشركة االم انه تم ادراج كافة التعديالت . 2017مارس  31للسنة المنتهية في  للمجموعة
 لمنتهية فيا أشهر ةتسعالفترة التشغيل لإن نتائج فضال عن ذلك، فالمتكررة المعتادة التي تعتبر ضرورية للعرض العادل. 

تم . 2018ارس م 31التي تنتهي في المالية ال تعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنة  2017 ديسمبر 31
 . المالشركة الذي يمثل العملة الرئيسية ل عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي

 

مة في لك المستخدثلة لتية المرحلية المكثفة المجمعة مماإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المال
يق التعديالت تطب باستثناء ،2017مارس  31للسنة المنتهية في  للمجموعة إعداد البيانات المالية السنوية المجمعة

وية التي قارير السنرة التوالتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالمجموعة والتي تسري لفت
 و االداء الماليأولم ينتج عنها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز  2017ابريل  1تبدأ اعتباراً من 

 للمجموعة.
 

ً يقم المجموعة بالتطبيق المبكر أللم ت  عد. بم تسر من المعايير او التفسيرات او التعديالت الصادرة والتي ل ا
 

 التقديرات واالحكام  3
 

تؤثر على  تراضاتإن اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة يتطلب من اإلدارة وضع احكام وتقديرات واف
ف ية قد تختلج الفعلوالمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. إن النتائتطبيق السياسات المحاسبية 

 عن هذه التقديرات.
  

ق دارة لتطبيبل اإلقعند اعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، تم تطبيق االحكام الجوهرية المتخذة من 
نة المنتهية لمجمعة للسالية االتأكد كانتا مماثلة لتلك المطبقة على البيانات الم السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم

 . 2017مارس  31في 
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 والنقد لدى البنوك  أرصدة 4

 
 ديسمبر 31

2017  

 )مدققة(
 مارس  31

2017  
 ديسمبر 31

2016 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 1,059,984 779,676 753,054 النقد في الصندوق 

 5,926,758 12,871,468 8,035,038 النقد لدى البنوك 

 297,177 167,046 87,319 النقد في المحافظ 

 33,838,543 47,971,916 43,936,899 ودائع قصيرة االجل 

 ──────── ──────── ──────── 

 52,812,310 61,790,106 41,122,462 

ناقًصا: ودائع قصيرة االجل ذات فترات استحقاق اصلية 
     - (4,000,000) (4,480,300)  أشهر ثالثةمن  أكثر

 ──────── ──────── ──────── 

 ديةلدى البنوك والنقد ألغراض بيان التدفقات النق رصدةاأل
 المرحلي المكثف المجمع

 

48,332,010 

 

57,790,106 

 

41,122,462 

 ════════ ════════ ════════ 

 

 موجودات مالية متاحة للبيع  5

 

 ديسمبر 31
2017  

 )مدققة(
 مارس  31

2017  
 ديسمبر 31

2016 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 12,595,350 12,322,289 11,611,963 مسعرة  أسهم
 5,071,119 5,074,493 5,074,600 ادوات دين 

 166,999,117 181,420,220 181,428,925 غير مسعرة  أسهم

 

──────── ──────── ──────── 
 198,115,488 198,817,002 184,665,586 

 

════════ ════════ ════════ 

 

 خزينة  أسهم 6

 
 ديسمبر 31

2017  

 )مدققة(
 مارس  31

2017  
 ديسمبر 31

2016 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 59,095,913 57,454,736 60,523,366 الخزينة  أسهمعدد 
 %5.38 %5.23 %5.51 المصدرة سهمنسبة األ

 11,825,036 11,496,800 12,701,010 المتوسط المرجح للتكلفة 
 13,592,060 19,534,610 19,912,187 القيمة السوقية )دينار كويتي(

 

 أسهملكية مى فترة الخزينة كغير قابل للتوزيع من االحتياطي االختياري على مد أسهمتم تصنيف المبلغ المقابل لتكلفة 

 الخزينة.

 

 مخصص الضرائب  7

 

 المنتهية في أشهر  الثالثة
    ديسمبر 31

 المنتهية في أشهر  تسعةال
   ديسمبر 31

 2017 2016  2017 2016 
      

 28,388     -  2,770     - حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

 389,325 311,483  144,427 89,185 ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 53,612 57,472  11,143 24,511 الزكاة 

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

 113,696 158,340  368,955 471,325 

 ════════ ════════  ════════ ════════ 
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  األساسية والمخففة السهمربحية  8
 

 سهمأناقصا  همسلعدد األ رجحعلى المتوسط الملمساهمي الشركة االم الفترة  ربحبقسمة تحتسب ربحية السهم األساسية 

 الخزينة، وذلك على النحو التالي: 
 

 
 المنتهية في أشهر  الثالثة

    ديسمبر 31
 المنتهية في أشهر  تسعةال

   ديسمبر 31

 
2017 

 دينار كويتي 
2016 

 دينار كويتي 
 2017 

 دينار كويتي 
2017 

 دينار كويتي 
      

ربح الفترة الخاص بمساهمي الشركة 
 16,574,914 16,032,027  6,087,257 5,471,113 األم

 

──────────── ──────────── 
 

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

 1,099,192,576 1,099,192,576  1,099,192,576 1,099,192,576 القائمة سهمالمتوسط المرجح لعدد األ
 (59,095,913) (57,794,974)  (59,095,913) (58,717,200) الخزينة أسهمالمتوسط المرجح لعدد 

 

──────────── ──────────── 
 

──────────── ──────────── 
المتوسط المرجح لعدد لربحية السهم 

 1,040,096,663 1,041,397,602  1,040,096,663 1,040,475,376 والمخففةاألساسية 
 

──────────── ──────────── 
 

──────────── ──────────── 
ربحية السهم االساسية والمخففة 

 فلس 15.94 فلس 15.39  فلس 5.85 فلس 5.26 لمساهمي الشركة االم 

 

════════ ════════ 
 

════════ ════════ 
 

 المخففة: 
لمخففة في دوات االخاص بمساهمي الشركة االم معدل مقابل أثر األ الفترةيتم احتساب ربحية السهم المخففة بقسمة ربح 

لسنة اائمة خالل ة القالعادي سهمالعادية المحتملة للشركة االم على المتوسط المرجح لعدد األ سهمالربح نتيجة ممارسة األ

دى الشركة لظفين. للمو سهميتم إصدارها لتحويل كافة خيارات األوف العادلة التي س سهمزائدا المتوسط المرجح لعدد األ

 رباح.على األ للموظفين، والتي لها تأثير مخفف سهمقائمة تم إصدارها بموجب برنامج خيارات األ أسهماالم خيارات 
 

 

 المنتهية في أشهر  الثالثة
    ديسمبر 31

 المنتهية في أشهر  تسعةال
   ديسمبر 31

   2017   2016    2017   2016 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
      

ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة 

 16,574,914 16,032,027  6,087,257 5,471,113 األم
 ──────────── ────────────  ──────────── ──────────── 

 سهم سهم  سهم سهم 

      القائمة  سهمعدد األ

 1,040,096,663 1,041,397,602  1,040,096,663 1,039,787,093 القائمة سهمالمتوسط المرجح لعدد األ

     - 2,100,745      - 2,100,745 عند االصدار   سهمخيارات األ تأثير
 

──────────── ────────────  ──────────── ──────────── 
 1,041,887,838 1,040,096,663  1,043,498,347 1,040,096,663 
 ──────────── ────────────  ──────────── ──────────── 

ربحية السهم المخففة الخاصة بمساهمي 

 فلس 5.85 فلس 5.24 الشركة األم
 

 فلس 15.94 فلس 15.36

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

 

 ذات عالقة  أطرافمع  أرصدةمعامالت و 9
 

 دارة،ذات عالقة بشكل رئيسي في المساهمين الرئيسيين، والشركات الزميلة، وأعضاء مجلس اإل طرافيتمثل األ

 ركة عليها.رة مشتأو التي لها تأثير جوهري أو سيط طرافوموظفي اإلدارة العليا، والشركات التي تسيطر عليها هذه األ

 عامالت بيناد الميتم اعتماد سياسات وشروط التسعير لهذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. عند التجميع، تم استبع

 شركات المجموعة ولم يتم االفصاح عنها في هذا االيضاح. 
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 ذات عالقة )تتمة( أطرافمع  أرصدةمعامالت و 9
 

 لي:ي كما يذات عالقة والمدرجة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ه طرافوالمعامالت مع األ رصدةإن األ
 

 

 
 شركات 

 زميلة

 
 

 أخرى 
  ديسمبر 31

2017  

 )مدققة(
مارس  31

2017 
  ديسمبر 31

2016  
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      

بيااان المركااز المااالي المرحلااي المكثااف 
 المجمع:

     

 46,000 140,000 140,000 140,000 - مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى 

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000 مستحق من طرف ذي عالقة 
 

 إن المبلغ المستحق من طرف ذي عالقة ال يحمل فائدة ويستحق السداد عند الطلب.
 

   
 أشهر المنتهية في  تسعةال

  ديسمبر 31
 2016 2017 أخرى  زميلة شركات 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع:

 74,520 22,410 22,410 - فوائد وإيرادات أخرى 
 

   العليا مكافأة موظفي اإلدارة
 فيما يلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين باإلدارة العليا خالل الفترة: 

 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 ديسمبر 31

 

 أشهر المنتهية في  تسعةال
 ديسمبر 31

 2017 2016 
 

2017 2016 
 دينار كويتي دينار كويتي 

 

 دينار كويتي دينار كويتي
      

 1,167,119 1,234,836  393,746 411,963 رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل 

 98,008 117,151  18,103 38,921 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 ──────── ────────  ──────── ──────── 
 450,884 411,849  1,351,987 1,265,127 
 ════════ ════════  ════════ ════════ 

 

 تغطية صافي االستثمار في عمليات أجنبية  10
 

دوالر  208,354,147 :2017مارس  31دوالر أمريكي ) 202,500,000تم تحديد القروض محددة األجل بمبلغ 

موعة وهي دوالر أمريكي( كتغطية لصافي االستثمار في شركة تابعة للمج 208,354,147 :2016 ديسمبر 31أمريكي و

لة اطر عمالشركة السعودية لمنتجات االلبان واألغذية ش.م.س. يستخدم هذا القرض لتغطية انكشاف المجموعة لمخ

دخل لى بيان اللقرض إلهذا االستثمار. ويتم تحويل األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة تحويل هذا ا الدوالر األمريكي

علية وجد فاي. في شركة تابعةالشامل المرحلي المكثف المجمع لمقاصة أي أرباح أو خسائر تحويل صافي االستثمارات 

 . 2017 ديسمبر 31 ملحوظة للتغطية خالل الفترة المنتهية في
 

 ة والتزامات محتملمطلوبات  11
 

 :2017مارس  31دينار كويتي ) 6,786,822 بمبلغ محتمل، كان لدى المجموعة التزام 2017 ديسمبر 31كما في 

الت والتسهي التادينار كويتي( فيما يتعلق ببعض الكف 824,882 :2016 ديسمبر 31دينار كويتي و 7,462,708

، كان لدى المجموعة 2017 ديسمبر 31االئتمانية المستغلة والتي ال تتوقع اإلدارة أن ينشأ عنها أي التزامات مادية. وفي 

ينار كويتي د 8,112,885 :2017مارس  31دينار كويتي ) 10,469,244 التزامات قائمة إلنفاق رأسمالي مستقبلي بمبلغ

 دينار كويتي(.  5,014,584 :2016 ديسمبر 31و
 

 اجتماع الجمعية العمومية السنوية  12
 

الجمعية العمومية  في اجتماع 2017مارس  31تم اعتماد البيانات المالية المجمعة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 31) فلس 11قيمة ب؛ كما تم الموافقة على إصدار توزيعات أرباح نقدية 2017 سبتمبر 19السنوية للمساهمين المنعقد في 

دينار  10,401,792 :2016مارس  31كويتي )دينار  11,461,503 سهم بإجمالي لكل فلس( 10: 2016مارس 

 كويتي(. 
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 معلومات القطاعات  13
 

قطاعات تشغيل رئيسية استناداً إلى التقارير الداخلية المقدمة  أربعةألغراض إعداد تقارير اإلدارة، تنتظم المجموعة في 

للرئيس المسئول عن اتخاذ قرارات التشغيل. تم تحديد المسئول عن اتخاذ قرارات التشغيل، وهو الشخص المسئول عن 

الت جوهرية فيما توزيع الموارد وتقييم أداء قطاعات التشغيل، ليكون مجلس إدارة الشركة األم. ليس لدى المجموعة معام

 بين هذه القطاعات. 
 

 فيما يلي األنشطة والخدمات الرئيسية التي تندرج تحت هذه القطاعات.
 

 ماويةتروكيتتمثل االستثمارات بصورة رئيسية في االستثمارات طويلة االجل بقطاع المواد الب : استثمارات
   

 ئية يتمثل هذا القطاع بصورة رئيسية في تصنيع وتوريد منتجات االلبان والمواد الغذا : الغذائية الصناعات 
   

 :  التصنيع 
 لزجاجيةياف ايتمثل هذا القطاع بصورة رئيسية في قطاعات تصنيع وتوريد المواد الكيماوية لألل 

 ومواد الطالء والصناعات البتروكيماوية واالستخدامات العامة 

 :  الخدمات 

خدمات حقوق النفط بصورة رئيسية والتي تتضمن تركيبات االسمنت والمحفزات لمختلف 
المن لق باالتطبيقات وبيئات العمل للحفارات: والخدمات غير النفطية التي تتضمن خدمات تتع

 والسالمة والخدمات البيئية والهندسية، وخدمات االستشارات
 

قييم تداء. يتم ييم األة منفصلة ألغراض اتخاذ القرار بشأن توزيع الموارد وتقتقوم اإلدارة بمراقبة قطاعات التشغيل بصور

 أداء القطاعات استناداً إلى عائد االستثمار لدى القطاع. 
 

 يعرض الجدول التالي معلومات فيمــا يتعلق بالقطاعات التشغيلية للمجموعة:
 

 2017 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  تسعةال 
 المجموع خدمات غذائية صناعات تصنيع استثمارات 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

      

 150,019,069 23,339,082 109,754,268 2,398,153 14,527,566 إيرادات القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (118,930,126) (15,553,298) (93,086,653) (2,487,267) (7,802,908) مصروفات القطاع 

 (481,455)     -     -     -     - مصروفات غير موزعة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (119,411,581) (15,553,298) (93,086,653) (2,487,267) (7,802,908) إجمالي المصروفات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 30,607,488 7,785,784 16,667,615 (89,114) 6,724,658 ربح القطاع للفترة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 629,590,880 35,071,567 157,771,243 11,437,001 425,311,069 موجودات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 138,853,609 9,118,278 35,198,766 1,182,676 93,353,889 مطلوبات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 )مدققة( 2017مارس  31 

 المجموع خدمات غذائية صناعات تصنيع استثمارات 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي 

      

 608,771,268 29,996,548 153,517,441 10,904,384 414,352,895 موجودات القطاع 
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ═════════ 

 127,673,269 7,599,946 30,913,495 1,014,783 88,145,045 مطلوبات القطاع 
 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ═════════ 
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 معلومات القطاعات )تتمة( 13
 

 2016 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  تسعةال 

 المجموع غذائية صناعات تصنيع استثمارات 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 130,360,485 114,239,893 1,709,068 14,411,524 إيرادات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (102,035,198) (95,788,392) (1,839,120) (4,407,686) مصروفات القطاع

 (583,825)     -     -        - مصروفات غير موزعة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 (102,619,023) (95,788,392) (1,839,120) (4,407,686) إجمالي المصروفات 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 27,741,462 18,451,501 (130,052) 10,003,838 ربح )خسارة( القطاع للفترة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 548,366,676 146,350,509 8,942,740 393,073,427 موجودات القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 115,525,745 29,253,635 953,097 85,319,013 مطلوبات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 دمج االعمال  14
 

بضة % في شركة انشاء القا60)تاريخ الحيازة(، قامت المجموعة بشراء حصة ملكية بنسبة  2017مارس  12في 

 31نتهية في ترة المال أن المجموعة قامت بتجميع البيانات المالية لشركة انشاء خالل الفإش.م.ك. )مقفلة( )"انشاء"(. 

. تم 2017مارس  31بعد االنتهاء من االجراءات الرسمية ذات الصلة والتي لم يتم االنتهاء منها كما في  2017 ديسمبر

ولية في المسئ ء في دولة الكويت وتتمثل انشطتها الرئيسية في االستثمار في وتأسيس شركات محدودةتأسيس شركة انشا

ي المحافظ ف، واستثمار الفائض النقدي 20الكويت وخارجها، وتمويل الشركات التي تمتلك فيها حصة ملكية تتجاوز 

 المدارة. 
 

ت في والمطلوبا يازتهاحتم المحاسبة عن عملية حيازة شركة انشاء استنادا الى القيمة العادلة المؤقتة للموجودات التي تم 

بل . إن المقايازتهاحتاريخ الحيازة. وتعمل المجموعة حاليا على تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي اتم 

لمحققة مبالغ اللموجودات والمطلوبات المحققة ونسبة الحصص غير المسيطرة في الالمدفوع والقيمة العادلة المؤقتة 

 لي: كما يللموجودات المحددة التي تم حيازتها كان ملخصها 
 

 دينار كويتي الموجودات
  

 2,227,439 النقد وصناديق قصيرة االجل 

 480,300 ودائع لدى البنوك 

 687,784 بضاعة 

 15,085 ذات عالقة  أطرافمبلغ مستحق من 

 3,377,716 مدينة أخرى  أرصدةمدينون تجاريون و

 1,449,816 موجودات غير ملموسة 

 6,160,372 ومعدات  آالتعقار و

 13,784 موجودات مالية متاحة للبيع 
 

───────── 

 14,412,296 
 

───────── 
 

  



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 
 2017 ديسمبر 31 وللفترة المنتهية في فيكما 

 

 

13 
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 دينار كويتي المطلوبات 
  

 3,000,918 دائنة أخرى  أرصدةدائنون تجاريون و

 1,586,412 قروض محددة االجل

 293,244 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

───────── 

 4,880,574 
 

───────── 

 9,531,722 صافي الموجودات 

 (6,165,974) الحصص غير المسيطرة 
 

───────── 

 3,365,748 الموجودات التي تم حيازتها من قبل المجموعةالقيمة العادلة المؤقتة لصافي 
 

═════════ 

 7,836,145 المقابل المدفوع 

  

 (3,365,748) ناقصا: صافي الموجودات التي تم حيازتها من قبل المجموعة
 

───────── 

 4,470,397 الشهرة المؤقتة 
 

═════════ 

 2,227,439 المشتراةالنقد والنقد المعادل في الشركة التابعة 

 (7,836,145) المقابل المدفوع 
 

───────── 

 5,608,706 عند الحيازةالخارج النقد صافي 
 

═════════ 
 

دينار  532,742غ ارباح تتعلق بمساهمي الشركة االم بمبل للفترة يتضمن بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع للمجموعة

ادي على أثير متكويتي لشركة انشاء. في حالة تنفيذ عملية حيازة شركة انشاء في بداية السنة، فإن ذلك لن يكون له 

 ايرادات المجموعة للفترة والربح الخاص بمساهمي الشركة االم.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    15
 

 مطلوبات المالية. األدوات المالية من الموجودات المالية والتتكون 
 

إن فأشهر(،  سعةتل من بالنسبة للموجودات المالية والمطلوبات المالية السائلة او ذات فترات االستحقاق قصيرة األجل )أق

 عن قيمها صورة ماديةختلف بقيمتها الدفترية تعادل قيمتها العادلة تقريبًا. إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال ت

 . المدرجة بالدفاتر
 

ق ين في السولمشاركاتعرف القيمة العادلة على أنها السعر المستلم من بيع أصل أو تسوية التزام في معامالت منظمة بين 

ها خصومة وغيرية المفي تاريخ القياس. يتم الحصول على القيمة العادلة من اسعار السوق المعلنة ونماذج التدفقات النقد

 . ، متى كان ذلك مناسباً رىمن النماذج األخ

 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

 قييم:سلوب التأالقيمة العادلة لألدوات المالية حسب واإلفصاح عن تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد 
 

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في سوق نشط للموجودات والمطلوبات المماثلة؛1المستوى 

عروضة لمسجلة ماألساليب األخرى التي تكون كافة مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة ا :2المستوى 

 بصورة مباشرة او غير مباشرة؛

جلة إلى دلة المس: األساليب األخرى التي ال تستند أي من مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العا3المستوى 

 البيانات المعروضة في السوق. 
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 3المستوى  1المستوى  2017 ديسمبر 31

 إجمالي 
 القيمة العادلة 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    موجودات مالية متاحة للبيع: 

 11,611,963     - 11,611,963 مسعرة  أسهم

 181,428,925 181,428,925     - غير مسعرة أسهم
 

──────── ──────── ──────── 

 11,611,963 181,428,925 193,040,888 
 

════════ ════════ ════════ 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او
    الخسائر 

     -     -     - مسعرة  أسهم

 2,349,058 2,349,058     - صندوق ومحافظ مدارة 
 

──────── ──────── ──────── 

 -     2,349,058 2,349,058 
 

════════ ════════ ════════ 

 

 3المستوى  1المستوى  )مدققة(  2017مارس  31

 إجمالي 
 القيمة العادلة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    موجودات مالية متاحة للبيع: 

 12,322,289     - 12,322,289 مسعرة  أسهم

 181,420,220 181,420,220       - غير مسعرة أسهم

 ──────── ──────── ──────── 
 12,322,289 181,420,220 193,742,509 

 ════════ ════════ ════════ 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح او
    الخسائر 

 30,360     - 30,360 مسعرة  أسهم

 2,366,594 2,366,594      - صندوق ومحافظ مدارة 

 ──────── ──────── ──────── 

 30,360 2,366,594 2,396,954 

 ════════ ════════ ════════ 

 

 3المستوى  1المستوى   2016 ديسمبر 31

 إجمالي 
 القيمة العادلة

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    موجودات مالية متاحة للبيع: 

 12,595,350         - 12,595,350 مسعرة  أسهم

 166,999,117 166,999,117         - غير مسعرة أسهم

 ──────── ──────── ──────── 

 12,595,350 166,999,117 179,594,467 

 ════════ ════════ ════════ 

 

الهرمي للقيمة  ، لم يكن هناك أي تحويالت بين مستويات الجدول2017 ديسمبر 31 أشهر المنتهية في تسعةالخالل فترة 

 . 3العادلة ولم يكن هناك أية حركة رئيسية في المستوى 

 




