
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ع.شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.

 وشركاتها التابعة
 

 المجمعة المكثفة الـمالية المرحلية معلوماتالـ

 )غير مدققة(
 

 2021مارس  31

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

 ع.االستثمارات الوطنية ش.م.ك. ةشركإلى أعضاء مجلس إدارة 
 

 مقدمة
لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها 

ً بـمابعة )يشار إليهالت التغيرات في حقوق الملكية والشامل الدخل والدخل  اتوبيان 2021مارس  31"المجموعة"( كما في  ا معا

أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة  الثالثةبه لفترة  ةلقمتعال ةعمجمال ةالمكثف ةالمرحليوالتدفقات النقدية 

. إن مسؤوليتنا هي 2اح علومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً ألساس العرض المبين في إيضلمعن إعداد هذه ا 

 المجمعة. ة المكثفةيمرحلال ةيالتعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المال
 

 نطاق المراجعة

ً للمعيار الدولي   المستقل  مراقب الحساباتالمرحلية المنفذة من قبل الية لممراجعة المعلومات ا" 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

ظفين إلى المو ةئيسير فةصب المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات "للمجموعة

مراجعة. إن نطاق المراجعة أقل  ى للالمسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخر

ة افبك لميمكننا الحصول على تأكيد بأننا على عبشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال 

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

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

 .2إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً ألساس العرض المبين في إيضاح 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

 إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر  اداً استنضافة إلى ذلك، وباإل

 1المحاسبية للشركة األم. كما أنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا فإنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 

 للنظام األساسي للشركة األمأو سيس ، أو لعقد التأاوالتعديالت الالحقة له التنفيذيةته والئحالت الالحقة له والتعدي 2016لسنة 

ً مادياً على وجه قد يكون له تأثير 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة  ،والتعديالت الالحقة لهما على نشاط  ا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

ً أنه خالل مراجعتنيضنبين أ  32لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  بما وصل إليه علمنا واعتقادنا أنهحسو اا

المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو  ألعمالاوالتعديالت الالحقة له في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم  1968لسنة 

مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة ملق افي شأن هيئة أسوا 2010لسنة  7ألحكام القانون رقم 

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.ياً ماد اً على وجه قد يكون له تأثير 2021

 
 

 
 

 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ 207سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 عصيمي وشركاهمالالعيبان و
 

 2021مايو 11

 

 الكويت



 شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع )غير مدقق(  المرحلي المكثف الدخلبيان 

  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل

  
 الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس  31
 
  

   2020 2021 ايضاح 

  
 ألف

 دينار كويتي
 ألف

   دينار كويتي

      اإليرادات    

أرباح )خسائر( محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

   (2,199) 348  الخسائر 

رباح األغير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  أرباح )خسائر( 

   (13,375) 5,690  أو الخسائر

   - ( 1,883)  التغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية

    485 424  إيرادات تأجير

    541 1,052  إيرادات توزيعات أرباح

    1,323 1,476  واستشارات وحوافز ووساطة أتعاب إدارة

    29 5  إيرادات فوائد  

    2,304 (109)  شركة محاصة  شركات زميلة وحصة في نتائج 

   366 90  ربح تداول عمالت أجنبية 

   - 7  ربح من بيع عقار استثماري

 

 ──────── ────────   

   (10,526) 7,100  إجمالي اإليرادات  
  

──────── ──────── 
  

    
  

       المصروفات 

   132 118   تكاليف تمويل

   1,827 1,811  فات إدارية  رومص

   (8) 216  ر انخفاض القيمة ومخصصات أخرى  ئخسا( ردتحميل )

   (149) 67  تحويل عمالت أجنبية  خسارة )ربح(
  

──────── ──────── 
  

   1,802 2,212  إجمالي المصروفات 
  

──────── ──────── 
  

      

   (12,328) 4,888  خسارة( قبل الضرائب الربح )ال

   - (267)  الضرائب 
  

──────── ──────── 
  

   (12,328) 4,621  ربح )خسارة( الفترة 
  

════════ ════════ 
  

      الخاص بـ:

   (10,939) 3,787  مساهمي الشركة األم

   (1,389) 834  الحصص غير المسيطرة
  

─────── ──────── 
  

  4,621 (12,328)   
  

════════ ════════   

   فلس  (13.71) فلس  4.75 4    السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم )خسارة( ربحية 
  

════════ ════════ 
 

 

 
 



 شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 مدقق( )غير جمع الم المرحلي المكثف  الدخل الشاملبيان 

  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل

 

 منتهية فيالثالثة أشهر ال
   مارس  31

 2021 2020   

 

 ألف

 دينار كويتي
 ألف

   دينار كويتي
     

   (12,328) 4,621 ربح )خسارة( الفترة
 ──────── ──────── 

  

   إيرادات شاملة أخرى: 
  

     لى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:تصنيفها إبنود لن يتم إعادة 

في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  غيرالت

   2,014 3,824 األخرى

   (146) (572) الشاملة األخرى لشركات زميلة حصة في الخسائر
 ──────── ────────   

 3,252 1,868   

 ──────── ────────   

     :في فترات الحقة ل المرحلي المكثف المجمعة تصنيفها إلى بيان الدخبنود يتم أو قد يتم إعاد

   244 (47) تحويل عمالت أجنبية تتعديال
 

──────── ──────── 
  

   2,112 3,205 إيرادات شاملة أخرى للفترة 
 

──────── ──────── 
  

   (10,216) 7,826 إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة للفترة 
 

──────── ──────── 
  

     الخاص بـ:

   (8,767) 6,943 مساهمي الشركة األم  

   (1,449) 883 الحصص غير المسيطرة  
 

─────── ──────── 
  

 7,826 (10,216) 
  

 ════════ ════════   

 





 

 شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.تشكل جزًءا  12إلى  1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف  ةلكيالمبيان التغيرات في حقوق 

  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل
   صة بمساهمي الشركة األم الخا  

 
 رأس  
 المال 

 عالوة 

 إصدار أسهم 
 احتياطي 

 إجباري 
 احتياطي 

 احتياطات أخرى  اختياري
احتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية

 التغيرات  
 المتراكمة  

 لة أرباح مرح  في القيمة العادلة 
 اإلجمالي  

 الفرعي
 الحصص  

 غير المسيطرة 
 المجموع 

 

 ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ألف  ف أل ألف  ألف  ألف  ألف  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
            

 191,425 16,443 174,982 6,061 5,512 494 419 25,408 7,709 49,593 79,786 )مدقق( 2021ناير ي 1الرصيد في 

 4,621 834 3,787 3,787 - - - - - - - الفترة ربح

شاملة أخرى  إيرادات )خسائر(  

  3,205 49 3,156 - 3,189 (33) - - - - -  للفترة

 

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

  7,826 883 6,943 3,787 3,189 (33) - - - - - ( الشاملة)الخسائر إجمالي اإليرادات

 موجودات ماليةتحويل ربح بيع 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة األخرى إلى  

 - - - 240 (240) - - - - - - األرباح المرحلة

 (20) (20) - - - - - - - - - ر المسيطرةالحصص غي  الحركة في

 

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

  199,231 17,306  181,925  10,088 8,461 461 419 25,408 7,709 49,593 79,786 2021مارس  31الرصيد في 

 

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



 نية ش.م.ك. )مقفلة( وشركاتها التابعة شركة االستثمارات الوط
 

 

 

 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 
 رأس 
 المال

 عالوة 
 إصدار أسهم

 احتياطي 
 إجباري

احتياطي 
 ارياختي

ت اطاحتيا
 أخرى

احتياطي 
تحويل 

 عمالت أجنبية

التغيرات 
 المتراكمة 

في القيمة 
 العادلة

 أرباح  
 مرحلة 

 اإلجمالي 
 الفرعي

 الحصص 
غير 

 المسيطرة
 المجموع

 
 ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف 
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ار كويتينيد يتير كودينا دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

            

 197,916 17,003 180,913 17,753 (72) 479 257 25,408 7,709 49,593 79,786 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 

 (12,328) (1,389) (10,939) (10,939) - - - - - - - الفترة خسارة

 2,112 (60) 2,172 - 2,009 163 - - - - - أخرى للفترة ةلشامئر( سا)خإيرادات 

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

 (10,216) (1,449) (8,767) (10,939) 2,009 163 - - - - - إجمالي اإليرادات )الخسائر( الشاملة 

جة  ردم ةت ماليموجوداتحويل خسارة بيع 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 - - - (1,738) 1,738 - - - - - - األخرى إلى األرباح المرحلة  

 (96) (96) - - - - - - - - - الحركة في الحصص غير المسيطرة 

 (145) (252) 107 - - - 107 - - - - حيازة شركة تابعة  

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

 187,459 15,206 172,253 5,076 3,675 642 364 25,408 7,709 49,593 79,786 2020مارس  31الرصيد في 

 

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

 



 

 شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 

 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 مجمع )غير مدقق(لا في المكثالمرحل بيان التدفقات النقدية

  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل
 

  

 المنتهية في   أشهر الثالثة
 مارس   31

  

2021 2020 

 

 ألف  ألف 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  

    أنشــطة التشغيل  

 (12,328) 4,888    الربح )الخسارة( قبل الضرائب 
    تعديالت لـ: 

الية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  ودات ممن موجير محققة )أرباح( خسائر غ 
 13,375 (5,690)   الخسائر

 (541) (1,052)  إيرادات توزيعات أرباح   

 - 1,883  التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية 

 (29) (5)  إيرادات فوائد 
 (2,304) 109  حصة في نتائج شركات زميلة وشركة محاصة  
 132 118  ل ف تموي تكالي  
 44 42  استهالك وإطفاء  
 (8) 216    خسائر انخفاض القيمة ومخصصات أخرى ( درتحميل ) 

 - (7)  عقار استثماريربح من بيع 

 

 ────── ────── 

  

502 (1,659) 
    التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل: 

 494 (2,051)  أو الخسائر اح رب لعادلة من خالل األموجودات مالية مدرجة بالقيمة ا 
 (3,109) 960  موجودات أخرى   
 950 (32)  دائنون ومصروفات مستحقة   

 

 ────── ────── 
 (3,324) (621)  العمليات   التدفقات النقدية المستخدمة في

 29 5  إيرادات فوائد مستلمة  
 354 703  مستلمة إيرادات توزيعات أرباح 

  

────── ────── 
 (2,941) 87  قات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( أنشطة التشغيل  التدف صافي 

  

────── ────── 
   أنشطة االستثمار 

   
 (2,019) (5,763)  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  شراء

 10,037 2,122  خالل اإليرادات الشاملة األخرى موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من متحصالت من بيع 
 - 1,307  عقار استثماريبيع 

 (3) -  تحسينات رأسمالية على عقارات استثمارية
 - (500)  إضافات إلى استثمار في شركات زميلة

 - 108  من شركات زميلةأرباح مستلمة توزيعات 

 (145) -  ص غير المسيطرة حيازة الحص 
 900 303  ودائع ثابتة صافي الحركة في

 - 492  توزيع رأس مال مستلم من شركات زميلة 

 

 ────── ────── 
 8,770 (1,931)   الناتجة من أنشطة االستثمار   )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

  ────── ────── 
    أنشطة التمويل 

 14,200 -  األجل مستغلة  قروض بنكية طويلة
 (1,208) (1,072)    رة األجل مسددةقروض بنكية قصي 

 (57) (123)  تكاليف تمويل مدفوعة 
 (96) (20)  الحركة في الحصص غير المسيطرة 

 

 ────── ────── 
 12,839 (1,215)   صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من أنشطة التمويل 

  
────── ────── 

 18,668 (3,059)  نقد المعادل صافي )النقص( الزيادة في النقد وال 
 11,995 13,266   يناير  1النقد والنقد المعادل في 

 

 ────── ────── 
 30,663 10,207  مارس   31النقد والنقد المعادل في 

  

══════ ══════ 
    يتكون النقد والنقد المعادل من:  

 30,963 10,207  البنوك والمؤسسات المالية  د واالرصدة لدى نقال
 (300) -  أشهر  3ناقصا: الودائع محددة األجل ذات فترة استحقاق أصلية أكثر من 

  ────── ────── 
  10,207 30,663 
  ══════ ══════ 



 

 ثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة االست 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2021مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
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  حول الشركةمعلومات   -1
 

ً بـ وشركاتها التابعة  )"الشركة األم"( .عركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.تتضمن المجموعة ش )يشار إليها معا

  بورصة وهي مدرجة في  1987ديسمبر  6كويتية تأسست بتاريخ عامة . إن الشركة األم هي شركة مساهمة المجموعة""("

   .كشركة استثماروهيئة أسواق المال  ألنشطة التمويل بنك الكويت المركزي لرقابةالكويت. تخضع الشركة األم 
 

 : مألاالتي أسست من أجلها الشركة واألهداف اض األغرفيما يلي 

 
 وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق المالية . 
  القيام بكافة المعامالت المالية من إقراض واقتراض وكفاالت وإصدار سندات على اختالف أنواعها بضمان أو بدون

 .ضمان في السوقين المحلي والعالمي
 ه وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء أسهم هذيس الشركات على اختالف أنواعها وأغراضها االشتراك في تأسو أ تأسيس

 .لحساب الشركة الشركات وما تصدره من سندات وحقوق مالية
 ادرة سواء كانت ص والسندات المتعلقة باألوراق المالية بما في ذلك بيع وشراء جميع أنواع األسهم األعمال جميعالقيام ب

 . لحساب الشركة لميةع خاص أو حكومية أو شبه حكومية محليه وعات قطاعن شركا
 مدير محفظة االستثمار. 
  االستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات االقتصادية وذلك من خالل المساهمة في

 تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم هذه الشركات.
 لتجارية كنية وبناء الوحدات والمجمعات السكنية وااري الهادف إلى تطوير وتنمية األراضي السالستثمار العقات اعملي

 بقصد بيعها أو تأجيرها.
 .مستشار استثمار 
 .وكيل اكتتاب 
 .مدير نظام استثمار جماعي 
 فقط وذلك مع  رجها لحساب الشركةوالمتاجرة في سوق القطاع األجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخا التعامل

 بة البنك المركزي على شركات االستثمار.بمقتضى القرار الوزاري والصادر بشأن رقا عدم اإلخالل بالحظر والمقرر
 التجارية وحقوق الملكية  اتتملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية والرسوم

 ألخرى.والمؤلفات واستغاللها وتأجيرها للجهات ا المتعلقة بالبرامجاألدبية والفكرية 
 صانع السوق. 

  

و التي تعاونها بأعمالها أ ةعماال شبيهبأي وجه مع الهيئات التي تزاول أ تشتركأن أو  مصلحةكون لها تأن  يجوز للشركة

 أو تندمج بها.تحقيقها محلياً أو دولياً ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها على 
 

 الكويت. دولة ، جابر المباركشارع  ،ع الخليجيةهو مجم المسجـلالرئيسي عنوان مكتب الشركة األم  إن
 

. إن الجمعية العمومية 2020ديسمبر  31لم يتم بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم للسنة المنتهية في 

، وبالتالي قد يكون 2020مبر يسد 31البيانات المالية للسنة المنتهية في يها صالحية تعديل السنوية لمساهمي الشركة األم لد

 لذلك تأثيراً على المعلومات المالية للفترة الحالية.  
 

بموجب قرار مجلس  2021مارس  31 في تم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهية

 . 2021 مايو 11ي الصادر ف األمركة  إدارة الش
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   ية الهامةلسياسات المحاسبأساس العرض وا -2
 

: التقرير المالي المرحلي،  34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 باستثناء ما يلي:
 

ً  2020ديسمبر  31ية في نوية للسنة المنتهتم إعداد البيانات المالية المجمعة الس سسات ة الكويت لمؤلتعليمات دولوفقا

وفقاً لخسائر  تتطلب هذه التعليمات قياس خسائر االئتمان المتوقعة بنك الكويت المركزي. المالية التي تخضع لرقابةالخدمات 

األدوات المالية )"المعيار الدولي   9ة للتقارير الماليللمعيار الدولي االئتمان المتوقعة للتسهيالت االئتمانية المحتسبة طبقا 

لكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي "( التزاما بتعليمات بنك ا9ارير المالية للتق

مالية دولية للتقارير العلى اإلفصاحات ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير الالالحق أيهما أعلى؛ وتأثيرها 

   لدولية.مجلس معايير المحاسبة ا عنالصادرة  
 

البيانات المالية  فين المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إ

ً  السنويةالمجمعة  والتي ات المالية ويت لمؤسسات الخدمللتقارير المالية وتعليمات دولة الك ةالدولي للمعايير المعدة طبقا

 31 كما فيويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة المركزي  بنك الكويت تخضع لرقابة

 . 2020ديسمبر 
 

 تي قد تكون متوقعة بالضرورة مؤشراً على النتائج ال 2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةال تعتبر نتائج التشغيل لفترة 
. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإلفصاحات 2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 .2020ديسمبر  31المتعلقة بها للسنة المنتهية في 
 

إعداد   في المتبعةلتلك  فة المجمعة مماثلةإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكث
باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي  2020ديسمبر  31عة عن السنة المنتهية في المجمعة السنوية للمجمو البيانات المالية

عديالت لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو ت ، والمنح الحكومية.2021يناير  1تسري كما في 
 ها لم تسر بعد.صادرة ولكن

 

 امة محاسبية الهالسياسات الالتغيرات في 

المالية المرحلية  المعلوماتولكن ليس لها تأثير على  2021تسري العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام 
 المكثفة المجمعة للمجموعة. وفيما يلي هذه التعديالت.

 

، ومعيار المحاسبة 9المالية : تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 2المرحلة  -لفائدة اإلصالح المعياري لمعدالت ا
  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7المعيار الدولي للتقارير المالية ، و39الدولي 

ة المرحلية ا لمكثفة المجمعة عندما يتم المعلومات المالي تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على

 البنوك بمعدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر ستبدال معدل )اإليبور( المعروض فيما بين ا
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

 شرة لعملية اإلصالح، مطلوبة بصورة مبا مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية التي تكون

 ادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعوالتي يتم معاملتها 

  تغييرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط التصنيفات وتحوط

 ط.الوثائق دون توقف عالقة التحو

 األداة التي تحمل م تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف قت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتتقديم إعفاء مؤ

 معدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

ستخدام  تعتزم المجموعة ا لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.

 تقبلية عندما تصبح سارية المفعول. المبررات العملية في الفترات المس
 

ولكن ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحلية المكثفة  2021تسري العديد من التعديالت ألول مرة في سنة 

 المجمعة للمجموعة. 
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  الشركات التابعة -3
 

 : الجوهريةة الشركات التابع ولح تفاصيل فيما يلي
 

 ملكية%نسبة ال بلد التأسيس االسم 
األنشطة 
 الرئيسية

  
مارس  31

2021   
ديسمبر  31

2020 
مارس   31

2020  

      المحتفظ بها بصورة مباشرة

شركة مينا كابيتال القابضة ش.م.ك )مقفلة( 
 استثمارات 59 59.33 59.33 الكويت )"مينا"(

قابضة  ال للبنية التحتيةشركة العالمية ال
 استثمارات 99 99 99 الكويت  ش.م.ك. )مقفلة( 

شركة الوسيط لألعمال المالية ش.م.ك. 
 65.17 65.17 65.17 الكويت )مقفلة( )"الوسيط"(

خدمات وساطة 
 االستثمار

شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة 
 تجارة ومقاوالت 99 99 99 الكويت والمقاوالت ذ.م.م.

ألنظمة الحاسب اآللي  كة بوابة الوطنيةرش
 99.33 99.33 99.33 يتكوال ش.م.ك. )مقفلة( 

تكنولوجيا 
 المعلومات

 تطوير عقارات 100 100 100 لبنان شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ل.

شركة االستثمارات الوطنية القابضة  
 استثمارات 99 99 99 لبنان  ل.ش.م.

 لمدى"( صندوق المدى لالستثمار )"ا
 استثمارات 49.97 49.38 49.47 البحرين

      

شركة   ا بصورة غير مباشرة من قبلظ به محتف
      الوسيط

 99 99 99 الكويت شركة النجوع للتجارة العامة ذ.م.م.
استثمارات 

 عقارية
      

رة من قبل شركة  ة غير مباش ها بصور محتفظ ب
      مينا 

 استثمارات 99.99 99.99 99.99 جيرنزي شركة كولوني /مينا هولدينجس ال. بي. 

 استثمارات 100 100 100 جيرنزي ينجس ليمتد/مينا هولد شركة كولوني
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 السهم األساسية والمخففة )خسارة( ربحية  -4
 

الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم  )خسارة( المخففة عن طريق قسمة ربحالسهم األساسية و)خسارة(  يتم احتساب ربحية

 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة ناقصاً أسهم الخزينة.
 

 

 أشهر المنتهية في الثالثة
   مارس  31

 2021 2020   
   (10,939) 3,787 دينار كويتي( الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم )ألف)خسارة( ربح 

 ═════════ ═════════ 
  

   797,862,103 797,862,103 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  
 ═════════ ═════════ 

  

     
     فلس   (13.71) فلس  4.75 ربحية )خسارة( السهم األساسية والمخففة 

 ═════════ ═════════ 
  

 

 السهم األساسية والمخففة متطابقة. حيث إنه ال توجد أدوات مخففة قائمة، فإن ربحية 
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -5

 
 مارس  31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2020 
 مارس   31

2020 

 
 ألف دينار

 كويتي
 ألف دينار

 كويتي
 ألف دينار

 تيكوي 
    

 16,855 33,735 38,693 مقترضة()بما في ذلك األوراق المالية ال  مسعرة  أوراق مالية 
)بما في ذلك االستثمارات في  استثمارات في أسهم غير مسعرة 

 8,355 7,240 7,194 األسهم الخاصة(
 39,761 48,263 51,092 استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة 

 

──────── ──────── ──────── 
 96,979 89,238 64,971 
 ════════ ════════ ════════ 

 

تم إقراض   والذي بموجبه، مع طرف خارجي "()"العقد أوراق مالية  اقراض عقد خالل الفترة، قامت المجموعة بإبرام  *

مارس  31و 2020 ديسمبر 31) مارس 31كما في  ألف دينار كويتي 566ألوراق مالية مسعرة تبلغ قيمتها الدفترية  أسهم

. ، أيهما أقربفسخه عند في نهاية العقد أو  األسهمهذه طرف المقابل رد لمدة سنة واحدة. يتعين على ال : ال شيء(2020

،  األدوات المالية  9لمعيار الدولي للتقارير المالية وفقاً لاستيفاء معايير إلغاء االعتراف نظراً لعدم توصلت اإلدارة إلى أنه 

 لغاء االعتراف بهذه األسهم.  لم يتم إفإنه 
 

ستثمارات في األسهم غير المسعرة بواسطة أساليب التقييم العادل مما أدى إلى خسارة نتيجة التغير تم تحديد القيمة العادلة لال

سمبر دي 31) في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع تم تسجيلهاألف دينار كويتي خالل الفترة  46في القيمة العادلة بمبلغ 

نتيجة التغير في  خسارة: 2020مارس  31وألف دينار كويتي،  611نتيجة التغير في القيمة العادلة بمبلغ  خسارة: 2020

 .ألف دينار كويتي( 228القيمة العادلة بمبلغ 
 

ي  يتم إدراج االستثمارات في الصناديق المشتركة غير المسعرة وفقاً ألحدث صافي قيمة للموجودات مقدمة من مدير

 ة. الصناديق المعنيين استنادا إلى موجودات الصناديق ذات الصل
 

 .11تم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم ضمن اإليضاح 
 

 الموصى بها  توزيعات األرباح -6
 

اح نقدية من األرباح المرحلة وجزء من االحتياطيات ، أوصى مجلس إدارة الشركة األم بتوزيع أرب2021مارس  23في 

ألف  8,776بمبلغ  2020ديسمبر  31% من رأس المال المدفوع للسنة المالية المنتهية في 11ة بما يمثل نسبة االختياري

 دينار كويتي. تخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي الشركة األم في الجمعية العمومية السنوية. 
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 األطراف ذات عالقةإفصاحات  -7
 

والصناديق المدارة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  يمثل األطراف ذات عالقة الشركات الزميلة

اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرةً مشتركةً أو تأثيراً ملموساً. يتم الموافقة 

 ر وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.  على سياسات تسعي
 

 امالت مع األطراف ذات عالقة هي كما يلي:  إن المع
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

   مارس  31

 

2021 
 ألف

 دينار كويتي

2020 
 ألف

   دينار كويتي

     مدرجة في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 

   553 572 أتعاب إدارة واستشارات 

   3 15 أتعاب إدارة واستشارات )شركات زميلة( 

       - 2 إيرادات تأجير )شركات زميلة(
 

 
 

  )مدققة(

 مدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:
 مارس  31

2021 

 ديسمبر   31
2020 

 مارس   31
2020 

 ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي ألف دينار كويتي 
    

 554 573 572 موجودات أخرى )أطراف أخرى ذات عالقة( 

     -     - 7 أخرى )شركات زميلة( اتموجود
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا

 إن مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل الفترة كانت كما يلي: 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس  31

 2021 2020 

 ألف ألف 

 دينار كويتي  يتيدينار كو 
   

 288 337 مزايا قصيرة األجلرواتب و

 35 33 كافأة نهاية الخدمة للموظفينم
 ──────── ──────── 
 370 323 
 ════════ ════════ 
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 معلومات القطاعات  - 8
 

الرئيسية لهذه  قطاعات أعمال رئيسية. فيما يلي األنشطة والخدمات أربعألغراض اإلدارة، تم تنظيم المجموعة إلى 

 القطاعات: 
 

      تداول األسهم بما في ذلك االستثمار في الشركات الزميلة واالستثمارات االستراتيجية يمثل قطاع االستثمارات نشاط
 األخرى؛ 

      يمثل قطاع الخزينة نشاط إدارة السيولة والمتاجرة في العمالت األجنبية؛ 
      شراء وبيع العقارات واالستثمار فيها؛ ير ونشاط عمليات تأجيمثل قطاع العقارات 
     ارة الموجودات واالستشارات والوساطة نشاط إدارة المحافظ االستثمارية لصالح الشركة ولصالح الغير يمثل قطاع إد

 وإدارة الصناديق االستثمارية وخدمات الوساطة وتقديم الخدمات االستشارية والخدمات المالية األخرى ذات الصلة. 
 

ات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء اقب اإلدارة قطاعات التشغيل بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارتر

 القطاع على أساس نتيجة القطاع قبل الضرائب في كل من النظام اإلداري ونظام إعداد التقارير. 
 

لي الموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بقطاعات يعرض الجدول التالي معلومات عن اإليرادات ونتائج الفترة وإجما

 يتم إعداد تقارير حولها:المجموعة التي 
 

 عقارات الخزينة االستثمار 

إدارة الموجودات 
واالستشارات 

 المجموع غير موزعة والوساطة

 

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 دينار كويتي

 ألف
 ويتيدينار ك

       2021مارس  31

 7,100 - 1,472 (1,450) 90 6,988 إيرادات القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 4,888 - 546 (1,797) (141) 6,280  نتائج القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 228,600 548  5,143  29,828 2,065   191,016 موجودات القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 29,369 7,087 2,400 5,646    13,031 1,205 مطلوبات القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 2020ديسمبر  31
       )مدققة(

 221,392 499 5,264 33,023 1,517 181,089 موجودات القطاع 
 

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

 29,967 6,982 2,235 6,701 13,023 1,026 مطلوبات القطاع 
 

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

       2020مارس  31
       

 (10,526)     - 1,315 488 384 (12,713) إيرادات القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (12,328)     - 690     - 337 (13,355)  نتائج القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 218,296 520  3,226  35,239  14,869  164,442 موجودات القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 30,837 8,190  1,250  6,774  13,518  1,105 مطلوبات القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 

 ثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة االست 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2021مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 التزامات رأسمالية ومطلوبات محتملة -9
  )مدققة(  

 مارس   31 ديسمبر  31 مارس  31 

 2021 2020 2020 

 ألف ألف ألف 

 دينار كويتي  دينار كويتي ويتيدينار ك 
    

 8,212 13,092 12,643 التزامات رأسمالية تجاه استثمارات وموجودات أخرى

 154 154 154 ضمانات بنكية
 ─────── ─────── ─────── 
 12,797 13,246 8,366 
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

علق بكفاالت بنكية ناتجة ضمن السياق العادي لألعمال وليس من المتوقع أن تنشأ يوجد لدى المجموعة مطلوبات محتملة تت

 زامات جوهرية.عنها أي الت
 

 حسابات على سبيل األمانة  -10
 

تدير المجموعة محافظ نيابة عن أطراف أخرى وتحتفظ بأرصدة نقدية وأوراق مالية في حسابات بصفة األمانة دون حق 

الية  يتم إدراجها في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع. كما في تاريخ المعلومات المالرجوع على المجموعة، وال

دينار  ألف 1,048,743المرحلية المكثفة المجمعة، بلغ اجمالي الموجودات بصفة األمانة والتي تتولى المجموعة إدارتها 

لف دينار كويتي(. كما بلغ أ 926,007: 2020س مار 31ألف دينار كويتي، و 1,004,576: 2020ديسمبر  31كويتي )

 2,727: 2020ديسمبر  31لف دينار كويتي )أ 724وأنشطة األمانة األخرى المكتسبة من أنشطة الوكالة  اإليراداتاجمالي 

 ألف دينار كويتي(. 712: 2020مارس  31ألف دينار كويتي، و
 

 قياس القيمة العادلة  -11
 

 ر الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو سداده لتحويل التزام ضمن معاملة منظمة بين المشاركين فيإن القيمة العادلة هي السع

السوق في تاريخ القياس بالسوق الرئيسي أو بالسوق األكثر مالءمة الذي تتمتع المجموعة بإمكانية الوصول إليه في حالة  

 عدم توفر السوق الرئيسي. 
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

 ب أسلوب التقييم:حسواإلفصاح عنها المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية  تستخدم
  

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة: 1المستوى 

 بشكل  ملحوظةمسجلة : األساليب األخرى التي تكون جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة ال2المستوى 

 مباشر أو غير مباشر؛ و                

 لتي تستخدم المدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تستند إلى  : األساليب األخرى ا3المستوى 

 البيانات الملحوظة في السوق.               

 

 

 

 



 

 ثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة االست 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2021مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  -11
 

 )تتمة(  ول الهرمي للقيمة العادلةالجد

 لقيمة العادلة حسب مستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة: يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية المسجلة با
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 المجموع 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

مدخالت جوهرية 
ملحوظة 

 (2)المستوى  

جوهرية مدخالت 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى  

 2021مارس   31
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 نار كويتيدي 

 ألف 
 دينار كويتي

     

     موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
     :الخسائر 

في ذلك األوراق المالية   األوراق المالية المسعرة )بما

 -       -       38,693 38,693 المقترضة( 

ير مسعرة )بما في ذلك االستثمارات استثمارات في أسهم غ

 7,194  -       -       7,194 في األسهم الخاصة(

 استثمارات في استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة ) 

 10,857 40,235 -       51,092  ( وغير مسعرة  مسعرة   أسهم 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

دلة من خالل اإليرادات موجودات مالية مدرجة بالقيمة العا 
     :الشاملة األخرى 

 -       21,289 31,914 53,203 استثمارات في أسهم مسعرة  

 12,664 -       -       12,664 استثمارات في أسهم غير مسعرة   
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 28,871 - - 28,871 عقارات استثمارية 
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 -       26 -       26 عقود مبادالت عمالت أجنبية آجلة  
 ════════ ════════ ════════ ════════ 

     القيمة العادلةموجودات مقاسة بالتكلفة مع اإلفصاح عن  

 -       283 -       283 *عقارات للمتاجرة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 192,026 70,607 61,833 59,586 
 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

     مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 

 -       28 -       28 لة  عقود مبادالت عمالت أجنبية آج 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 ثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة االست 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2021مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  -11
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 س القيمة العادلة بواسطةقيا 

 المجموع 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

مدخالت جوهرية 
ملحوظة 

 (2)المستوى  

مدخالت جوهرية 
ير ملحوظة غ 

 (3)المستوى  

 )مدققة( 2020ديسمبر    31
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

     سها بالقيمة العادلة موجودات يتم قيا 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
     :الخسائر 

     -     - 33,735 33,735  مسعرة   أسهم 

استثمارات في أسهم غير مسعرة )بما في ذلك االستثمارات 

 7,240     -     - 7,240 في األسهم الخاصة(

استثمارات )   ير مسعرةاستثمارات في صناديق مشتركة غ 

 10,405 37,858     - 48,263 (وغير مسعرة  مسعرة   أسهم   في 
     

الل اإليرادات موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ 
     :الشاملة األخرى 

     - 20,653 25,188 45,841 مسعرة  استثمارات في أسهم   

 12,637     -     - 12,637 غير مسعرة  استثمارات في أسهم 

     

 32,054     -     - 32,054 عقارات استثمارية 
     

     موجودات مقاسة بالتكلفة مع اإلفصاح عن القيمة العادلة 

     - 284     - 284 *عقارات للمتاجرة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 180,054 58,923 58,795 62,336 

 

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

     مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 

     - 19     - 19 عقود مبادالت عمالت أجنبية آجلة  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 



 

 ثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة االست 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2021مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( -11
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 المجموع 

أسعار معلنة في 
ق نشطة أسوا

 (1)المستوى  

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة

 (2)المستوى  

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى  

 2020  مارس   31
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

     موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة 

خالل األرباح أو   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
     الخسائر:

     -     - 16,855 16,855  أسهم مسعرة 

ت استثمارات في أسهم غير مسعرة )بما في ذلك االستثمارا 

 8,355     -     - 8,355 في األسهم الخاصة(

استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة )بما في ذلك 

  9,061 30,700     - 39,761 االستثمارات في األسهم الخاصة(
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
      الشاملة األخرى: 

 - - 14,760 14,760 رة مسع   استثمارات في أسهم   

 20,083 15,938 - 36,021 غير مسعرة   استثمارات في أسهم   

     

 34,373     -     - 34,373 عقارات استثمارية 
     

     - 492     - 492 د مبادالت عمالت أجنبية آجلة  عقو 

     

     موجودات مقاسة بالتكلفة مع اإلفصاح عن القيمة العادلة    

     - 488     - 488 *ت للمتاجرة عقارا 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 151,105 31,615 47,618 71,872 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

     مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 

     - 463     - 463 عقود مبادالت عمالت أجنبية آجلة  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

ألف دينار كويتي  324: 2020ديسمبر  31ألف دينار كويتي ) 323تبلغ القيمة العادلة للعقارات للمتاجرة المقاسة بالتكلفة  *
  ألف دينار كويتي(.  659: 2020مارس  31و



 

 ثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة االست 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2021مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  -11

 
 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة

 

والمسجلة بالقيمة  3لمبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات والمطلوبات المالية ضمن المستوى يوضح الجدول التالي مطابقة ا
 العادلة: 

 

 

 كما في 
 2021يناير    1

الخسارة( الربح ) 
في بيان  سجل الم

الدخل المرحلي 
 المكثف المجمع

الخسارة المسجلة 
في اإليرادات 

 الشاملة األخرى 

صافي المشتريات 
والتحويل 
والمبيعات 

 التسوياتو 

 كما في 
 2021مارس    31

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

      

ية مدرجة بالقيمة العادلة من موجودات مال
       خالل األرباح أو الخسائر:

)بما في  استثمارات في أسهم غير مسعرة 

 7,240 م الخاصة( ذلك االستثمارات في األسه 
 

(46) - - 7,194 

 10,857 311 - 141 10,405 استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة   
      

دلة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العا 
      خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

 12,664 27    - - 12,637 استثمارات في أسهم 

      

 28,871 (1,307)     - (1,876) 32,054 عقارات استثمارية 
 

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

 62,336 (1,781) -      (969) 59,586 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

      

      )مدققة( 2020ديسمبر    31
      

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  
      خالل األرباح أو الخسائر:

استثمارات في أسهم غير مسعرة )بما في 
 7,240 (732)     -       (611) 8,583 ذلك االستثمارات في األسهم الخاصة( 

ديق مشتركة غير مسعرة استثمارات في صنا 
 10,405 2,608     -       (345) 8,142 الستثمار في األوراق المالية غير المسعرة()ا 

      

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  
      خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

 12,637 (6,711) (7,470) - 26,818 استثمارات في أسهم غير مسعرة

      
 32,054 5     - (2,321) 34,370 رات استثمارية عقا 

 

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

 77,913 (3,277) (7,470) (4,830) 62,336 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 

 ثمارات الوطنية ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة االست 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2021مارس  31 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  -11
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

والمسجلة بالقيمة  3حي والختامي للموجودات والمطلوبات المالية ضمن المستوى ي مطابقة المبلغ االفتتايوضح الجدول التال
 العادلة: 

 

 
 كما في 

   2020يناير    1

 )الخسارة(  الربح 
المسجل في بيان 
الدخل المرحلي 
 المكثف المجمع

الربح المسجل في 
اإليرادات الشاملة 

 األخرى

صافي 
المشتريات 
والتحويل 

بيعات والم
 والتسويات

 كما في 
مارس    31

2020 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
      

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  
      خالل األرباح أو الخسائر:

)بما في ذلك  استثمارات في أسهم غير مسعرة 
    األسهم الخاصة(   االستثمارات في 

 
8,583 

 
(228) - - 

 
8,355 

استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة 
 8,142 )استثمار في أوراق مالية غير مسعرة( 

 
(99) - 

 
1,018 

 
9,061 

      

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من  
      خالل اإليرادات الشاملة األخرى:
 20,083 (6,758) 23 - 26,818 استثمارات في أسهم غير مسعرة

      
 34,373 3 - - 34,370 عقارات استثمارية 

 

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

 77,913 (327) 23 (5,737) 71,872 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 19-تأثير كوفيد  -12
 

لى مستوى العالم مما تسبب في تعطيل األنشطة عبر عدة مناطق جغرافية عمستمرة في االنتشار  19-ال تزال جائحة كوفيد 
التجارية واالقتصادية وأدى ذلك إلى حاالت عدم تيقن جوهرية في البيئة االقتصادية العالمية. وقامت السلطات المالية 

 عن تلك الجائحة. والنقدية في جميع أنحاء العالم باتخاذ تدابير مكثفة للحد من العواقب السلبية الناتجة 
 

للتقلبات االقتصادية الحالية على المبالغ المسجلة للموجودات المالية غير   لأخذت المجموعة في اعتبارها التأثير المحتم
ع ذلك، ال وم المسعرة لدى المجموعة. وتمثل هذه المبالغ المسجلة أفضل تقييم أجرته اإلدارة بناًء على المعلومات الملحوظة.

وال يزال تأثير حالة عدم التيقن   حساسة للتقلبات في األسواق. القيم الدفترية للموجوداتق متقلبة وال تزال تزال األسوا
بدرجة كبيرة من البيئة االقتصادية أمراً تقديرياً وبالتالي سوف تستمر المجموعة في إعادة تقييم مركزها والتأثير المتعلق به 

  على أساس منتظم.
 
 



 
 

 

 

 


