
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ع. شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.

 وشركاتها التابعة 
 

 المجمعة  المكثفة  الـمالية المرحلية معلوماتالـ

 )غير مدققة( 
 

 2022مارس  31

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 عةالمجم المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية 

 ع.االستثمارات الوطنية ش.م.ك. ةكرش ةإلى أعضاء مجلس إدار
 

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

التغيرات في حقوق والشامل  خل  لد واخل  الد  اتوبيان  2022 مارس  31"المجموعة"( كما في    ا معاً بـابعة )يشار إليهتوشركاتها ال

هي . إن إدارة الشركة األم  المنتهية بذلك التاريخ  أشهر  الثالثةة  رلفت   ة المتعلقة بهجمعالم  ةالمكثف  ةالمرحلي  الملكية والتدفقات النقدية

عالمسؤول هإع  نة  ولما  هذداد  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المبيعلومات  العرض  ألساس  وفقاً  إيضعرضها  في  إن 2اح  ن   .

 المجمعة. ة المكثفةيمرحلال ةيمسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المال
 

 نطاق المراجعة

الدول للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  قبل  الية  لما  تامعلومال  ة عاجمر"  2410ي  لقد  من  المنفذة  الحسابالمرحلية   المستقل  اتمراقب 

الالمتعلق    "للمجموعة االستفساراتبمهام  توجيه  في  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتمثل  إلى   ةئيسير  فةصب  مراجعة. 

اإلجراءات  المو وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  اراجواإلالتحليلية  ظفين  للرخألءات  نطاق ى  إن  مراجعة. 

ً المراجعة أقل بشكل كبير   التدقيق الذي يتم وفقا الدولية وعليه، فإنه ال   لمعايير  من نطاق  يمكننا الحصول على تأكيد بأننا  التدقيق 

 .قدقييتعلق بالتة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً مور الهامة األافبك لمعلى ع 
 

 ة جالنتي
مات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم  لوا ما يستوجب االعتقاد بأن المعمراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمن  إلى  اداً استن

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

 ى خرلرقابية األتقرير حول المتطلبات القانونية وا

ذلك،إ  ةضافإلبا المعلومااداً استنو  لى  فإن  مراجعتنا،  إلى  ا  المكثفة  المرحلية  المالية  الدفاتر  ملت  في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  جمعة 

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

التأاله  والتعديالت الالحقة  التنفيذيةته  والئح  حقة له لالاالت  يعدتلوا   2016لسنة    1   ألساسي للشركة األم ام اظللنأو  سيس  ، أو لعقد 

لهما الالحقة  فترة    ،والتعديالت  في    أشهر  الثالثةخالل  تأثير  2022مارس    31المنتهية  له  قد يكون  ً مادياً  على وجه  على نشاط   ا

 . زها الماليالشركة األم أو مرك
 

ً يضأ  نينب   32قانون رقم  أية مخالفات ألحكام ال  دلم يرد إلى علمنا وجو  دنا أنهبما وصل إليه علمنا واعتقاحسو   االل مراجعتننه خأ  ا

المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو ألحكام    ألعمالاشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم  بوالتعديالت الالحقة له    1968لسنة  

 2022مارس    31في    المنتهية  أشهر  الثالثةل فترة  ال والتعليمات المتعلقة به خالملق اهيئة أسوان  شأب  2010ة  نسل  7م  قانون رقال

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

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 أفئة  208سجل مراقبي الحسابات رقم 

   غنويو إرنست

 عصيمي وشركاهمالو العيبان
 

 2022 مايو 11
 

 الكويت 
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 غير مدقق(  )جمع الم المرحلي المكثف الدخلبيان 

  2022مارس  31لفترة المنتهية في ل

  
 المنتهية في  أشهر الثالثة

 مارس   31

 2021 2022 ايضاح  

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 

    اإليرادات    

محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  أرباح 

 348 505  لخسائر ا

 حااألرب لة من خاللمن موجودات مالية مدرجة بالقيمة العاد حققةغير مأرباح 

 5,690 15,538  ائرسلخو اأ

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

 424 380  إيرادات تأجير

 1,052 762  ت أرباح إيرادات توزيعا

 1,476 2,492  تواستشارا وحوافز ووساطة أتعاب إدارة

 5 68  د  ئواف إيرادات

 (109) 133  حصة في نتائج شركات زميلة وشركة محاصة  

 90 41  اول عمالت أجنبية ربح تد

 7 -  ةاستثماري اتمن بيع عقارربح 
  

──────── ──────── 

 7,100 19,919  رادات  إليإجمالي ا
  

──────── ──────── 
    

     المصروفات 

  فات إدارية  رومص
2,105 1,811 

 118 257  ل تموي فيلتكا

 216 (4)  رى  خأخصصات وم يمةاض القر انخفئخسا تحميل  )رد(

 67 (140)  أجنبية  التتحويل عمة خسار بح()ر
  

──────── ──────── 

 2,212 2,218  إجمالي المصروفات  
  

──────── ──────── 
    

 4,888 17,701  قبل الضرائب الربح 

 (267) (729)  الضرائب 
  

──────── ──────── 

 4,621 16,972  الفترة  ربح 
  

════════ ════════ 

    الخاص بـ: 

 3,787 15,409  مساهمي الشركة األم

 834 1,563  يطرةسمر اليغص  حصال
  

──────── ──────── 

  

16,972 4,621 
  

════════ ════════ 

  فلس   4.7 فلس   19.3 4    م ألة ا كرخاصة بمساهمي الشالسهم األساسية والمخففة الربحية 

  

════════ ════════ 
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 دقق(  )غير م جمعالم حلي المكثفمرال  الدخل الشاملبيان 

  2022مارس  31لفترة المنتهية في ل

 

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 مارس   31

 2022 2021 

 

 ف لأ

 دينار كويتي
 ألف 
 ويتي كر دينا

   

 4,621 16,972 الفترة ربح 
 ──────── ──────── 

  لة أخرى:إيرادات شام
  

   بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة:

رادات  إليدرجة بالقيمة العادلة من خالل امة لة ألدوات حقوق ملكيلعادمة ايقفي ال التغير

 3,824 19,118 ى خرالشاملة األ

 (572) 108 شركات زميلةخرى لألاالشاملة  (رئاسالخاإليرادات )في  حصة 
 ──────── ──────── 
 19,226 3,252 
 ──────── ──────── 

   في فترات الحقة: بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع

 (47) 59 ت أجنبية ل عمالتحوي  تالتعدي
 

──────── ──────── 

 3,205 19,285  للفترة  ىرة أخلامش إيرادات
 

──────── ──────── 

 7,826 36,257 الشاملة للفترة  إجمالي اإليرادات 
 

──────── ──────── 

   الخاص بـ: 

 6,943 34,539 مساهمي الشركة األم  

 883 1,718 طرةالحصص غير المسي  
 

──────── ──────── 

 36,257 7,826 
 ════════ ════════ 
 





 

 عة بتالا اركاتهش. وك.عوطنية ش.م.شركة االستثمارات ال
 

 

 .المجمعةة المكثفة لمالية المرحليات اجزًءا من هذه المعلومكل تش 14لى إ  1ن إن اإليضاحات المرفقة م
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف  الملكيةق ورات في حقيغالت بيان

  2022مارس  31ية في نته الم لفترةل
    م ألالخاصة بمساهمي الشركة ا 

 

 رأس 
 المال 

  ةوعال

 إصدار أسهم 

 احتياطي  

 إجباري 

 احتياطي  

 أسهم خزينة  اختياري 

ات ياحتياط
 أخرى

احتياطي  
تحويل  

عمالت 
 ة أجنبي 

   اتالتغير
  اكمةالمتر

  في القيمة
 أرباح مرحلة العادلة 

 اإلجمالي  
 الفرعي

 الحصص  
غير 
 يطرة المس

 المجموع 
 

 ألف  ألف  ألف  ف لأ ألف  ألف  ألف  ف لأ ف لأ ف أل ف أل ألف  

 كويتي  دينار تي ويكار نيد ويتي دينار ك ي دينار كويت دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ي يتكو اردين 

             

 235,572 18,794 216,778 25,719 27,286 456 440 520 22,693 10,285 49,593 79,786 ق()مدق 2022يناير  1الرصيد في 

 16,972 1,563 15,409 15,409    -    -    -    -    -    -    -    - ةالفتر حرب

 19,285 155 19,130    - 19,106 24    -    -    -    -    -    -  رى للفترةإيرادات شاملة أخ

 

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

 36,257 1,718 34,539 15,409 19,106 24    -    -    -    -    -    - اإليرادات الشاملة ي إجمال

 رجةمد ليةامدات موجويع  ح بل ربيوحت
ة  دلة من خالل اإليرادات الشامليمة العابالق

    -    -    - 945 (945)    -    -    -    -    -    -    - رباح المرحلة األ األخرى إلى

 20    - 20    -    -    - 20    -    -    -    -    -  ةرالسيط فقدبيع جزئي لشركة تابعة دون 

 36 36    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - يطرةمسلير احصص غلا  حركة فيلا

 

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

 271,885 20,548 251,337 42,073 45,447 480 460  520 22,693 10,285 49,593 79,786 2022مارس  31يد في رصال

 

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



 بعة وشركاتها التا فلة(ت الوطنية ش.م.ك. )مقاراستثماال ركةش
 

 

 

 معة.كثفة المجالمرحلية الم اليةه المعلومات المهذ اً منجزء لشكت 14 إلى  1قة من ات المرفضاحيإن اإل
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( مع )غير مدققالملكية المرحلي المكثف المجفي حقوق لتغيرات بيان ا  

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
     األم  كةلشرا  مساهمية بالخاص  

 
 رأس 

 ل الما

 وة الع
 أسهم ار إصد

 تياطي  حا
 ري اإجب

  احتياطي
 هم الخزينة أس اختياري 

ي  احتياط
 آخر 

احتياطي  
تحويل  

عمالت 
 أجنبية 

التغيرات  
 المتراكمة 
في القيمة  

 ادلة الع

 اح ربأ
 مرحلة 

 اإلجمالي  
 الفرعي

 الحصص  
 غير

 يطرة سمال
 المجموع 

 

 ألف  ألف  ف أل ألف  ف لأ ألف  ألف  ألف  ف لأ ف لأ ألف  ألف  

 يتي دينار كو تي كويدينار  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك دينار كويتي  تي يدينار كو ي تكوي دينار ي نار كويتيد ي كويت دينار 

             

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

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

  3,205 49 3,156    - 3,189 (33)    -    -    -    -    -    - شاملة أخرى للفترة ت إيرادا ئر()خسا

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

  7,826 883 6,943 3,787 3,189 (33)    -    -    -    -    -    - لة شاملا اتيراداإل خسائر(ال)إجمالي 

 أسهمفي استثمارات تحويل خسارة بيع 

ت رادايمة العادلة من خالل اإليلقبامدرجة 

    -    -    - 240 (240)    -    -    -    -    -    -    - اح المرحلة  برالشاملة األخرى إلى األ

    -    -    -    -    -    - ة يطرسلمغير ا  صصحلي احركة فلا

 

-    

 

-    

 

-    -    (20) (20) 

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

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

 

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

 



 

 التابعة  تها.ك.ع. وشركاش.م  ةطني ت الوماراثاالست ة كشر
 

 

 معة.كثفة المجالم المرحلية ليةاالممعلومات اً من هذه ال ل جزءشكت 14إلى  1قة من يضاحات المرفإن اإل        
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف قديةفقات النبيان التد

  2022مارس  31لفترة المنتهية في ل
 

  

 ة في تهي المن هرأش الثالثة 
 مارس   31

 
 

 2022 2021 
 

 
 ألف  ألف  

 
 نار كويتي  يد كويتي ار ندي ح اضيإ 

 غيل أنشــطة التش
 

 
  

  الضرائب  الربح قبل
 

 17,701 4,888 
 ت لـ:  يالتعد

 

   

ر محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو غي أرباح 
  الخسائر

 

 

(15,538) (5,690) 
 ح  يعات أرباات توزإيراد 

 

 (762) (1,052) 
   ائدوات فإيراد 

 

 (68) (5) 
   ات استثماريةلعادلة لعقارة افي القيم غيرالت 

 

 -    (1,883) 
 كة محاصة ميلة وشرنتائج شركات زفي  حصة 

 

 (133) 109 
 ل  ف تمويتكالي 

 

 257 118 
 ء فاإطك والاسته 

 

 84 42 
   خسائر انخفاض القيمة ومخصصات أخرىل ميتح)رد( 

 

 (4) 216 
 ةثماريستا اترعقابيع من ربح  

 

 -    (7) 
  

 

────── ────── 
  

 

1,537 (3,264) 
 وبات التشغيل:دات ومطلفي موجو التغيرات

 
   

 باح أو الخسائراألر  خالل موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
 

 (7,695) (2,051) 

 خرى موجودات أ 
 

 (1,208) 960 

  ةروفات مستحقدائنون ومص 
 

 823 (32) 

 
  ────── ────── 

 العمليات  ي المستخدمة فالتدفقات النقدية 
 

 (6,543) (4,387) 

 ائد مستلمة ات فوإيراد
 

 68 5 

 مة إيرادات توزيعات أرباح مستل
 

 600 703 

   ────── ────── 
 أنشطة التشغيل  ( الناتجة منالمستخدمة في)نقدية في التدفقات الاص

 

 (5,875) (3,679) 

 
  ────── ────── 

    أنشطة االستثمار
 

   

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى ادلة من قيمة العموجودات مالية مدرجة بال اءشر
 

 (8,432) (5,763) 

بيع  تصالمتح م  من  مالية  خالل  دل عالالقيمة  با  ةجدرموجودات  من  دات يرااإلة 
 الشاملة األخرى 

 

 

5,671 
2,122 

 رية ام تثاس راتعقا بيع نم متحصالت
 

 -    1,307 

 ي شركات زميلةستثمار فا  ىات إلإضاف
 

 -    (500) 

 ةليمزات شركمن أرباح مستلمة عات زيوت
 

 28 108 

 ميلة رأسمال مستلم من شركات زيع توز
 

 -    492 

 الحركة في ودائع ثابتة فيصا
 

 (550) 303 

   ────── ────── 
  ر  امستثة االأنشط فيالمستخدمة  نقديةقات الالتدف صافي 

 

 (3,283) (1,931) 

   ────── ────── 
 أنشطة التمويل

 

   

 مستغلة ية بنك قروضصافي 
  -    (1,072) 

 تكاليف تمويل مدفوعة
 

 -    (123) 

 سيطرة غير الم  الحصص  يف الحركة
 

 36 (20) 

 
  ────── ────── 

  ويلشطة التمأني( ق  دمةخت)المستجة من نالاة نقديال صافي التدفقات
 

 36 (1,215) 

   ────── ────── 
   في النقد والنقد المعادل النقصصافي 

 

 (9,122) (3,059) 

  ر يناي 1ي دل فعاملاالنقد والنقد 
 

 37,765 13,266 

 
  ────── ────── 

 مارس  31 النقد والنقد المعادل في
 

 28,643 10,207 

 
  ══════ ══════ 

 لي:يما مد المعادل النقد والنق ون يتك
 

   

 البنوك والمؤسسات المالية ىرصدة لدالالنقد وا
 

 28,643 10,207 

ً قصنا  ثر من ثالثة أشهر قاق اصلية أكحستألجل ذات فترة اع : ودائا
 

 2,150 -     

   ────── ────── 
   30,793 10,207 
   ══════ ══════ 

 

  



 التابعة  تها.ك.ع. وشركاش.م  االستثمارات الوطنيةكة شر
 

 ة( قلمجمعة )غير مدقة المكثفية ا لرحة الممات المالي ول المعلوت حاإيضاح

 2022 مارس 31 ة فية المنتهيوللفتر ما فيك
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  حول الشركةت اموعلم -1
 

ال االش  وعةمجمتتضمن  ش.مامستثركة  الوطنية  التابعة    ع..ك.رات  وشركاتها  األم"(  بـ )"الشركة  معاً  إليها  )يشار 

  بورصة وهي مدرجة في    1987ديسمبر    6كويتية تأسست بتاريخ    عامةساهمة  شركة م  هيم  شركة األ. إن ال(موعة"المج"

    .ركشركة استثمال مالاق ايئة أسوهو لمويألنشطة الت لكويت المركزيا كبن لرقابةألم اة كرضع الشتخ الكويت.
 

 : ماألالتي أسست من أجلها الشركة واألهداف األغراض فيما يلي 
 

 لمالية. سجل في بورصة األوراق اوسيط أوراق مالية غير م 
  وا إقراض  من  المالية  المعامالت  بكافة  وكقالقيام  اختالفتراض  على  سندات  وإصدار  بدون    فاالت  أو  بضمان  أنواعها 

 .لميعاي واللالمحفي السوقين   انضم
 راء أسهم هذه  اتها والتعامل في بيع وشجنسيعلى اختالف أنواعها وأغراضها و  تأسيس أو االشتراك في تأسيس الشركات

 الشركة. الشركات وما تصدره من سندات وحقوق مالية لحساب
 واء كانت صادرة  ات سالسندوسهم  جميع أنواع األ  ية بما في ذلك بيع وشراءلامال المتعلقة باألوراق المعألاجميع  ب  القيام

 لحساب الشركة. مية كومية أو شبه حكومية محليه وعالقطاع خاص أو ح عن شركات
 ار. ة االستثممدير محفظ 
 ساهمة في  ملت االقتصادية وذلك من خالل ااالقطاع  ناالستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها م

 ه الشركات.م هذهأس ءلمتخصصة أو شراتأسيس الشركات ا
 الهادف العقاري  السك  عمليات االستثمار  الوحدات والمجمعاتنية  إلى تطوير وتنمية األراضي  السكنية والتجارية   وبناء 

 بقصد بيعها أو تأجيرها. 
  .مستشار استثمار 
  .وكيل اكتتاب 
 اعي.استثمار جم نظام يردم 
 مع  ويت وخارجها لحساب الشركة فقط وذلك  الكاخل  ينة دم الث  ي وسوق المعادنفي سوق القطاع األجنب  جرة اتوالم  التعامل

 در بشأن رقابة البنك المركزي على شركات االستثمار. ضى القرار الوزاري والصابمقتعدم اإلخالل بالحظر والمقرر 
 الملكية الصنا التجاءية وبراعتملك حقوق  الة ويرات االختراع والعالمات  ة يلملك تجارية وحقوق االصناعية والرسومات 

 .خرىواستغاللها وتأجيرها للجهات األ األدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج والمؤلفات
 .صانع السوق 

  

مالها أو التي تعاونها  عبيهة بأشتكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال    شركة أنيجوز لل

 ات أو تلحقها بها أو تندمج بها. يئهه الها أن تشتري هذيقها محلياً أو دولياً ول قحعلى ت
 

 الكويت.  دولة ، ركالمبا ربجاشارع  ،لخليجيةمع امجو ه لمسجـلاالرئيسي إن عنوان مكتب الشركة األم 

 

العادية السنوية لمساهم العامة  المنتهية  لم يتم عقد اجتماع الجمعية  خ  حتى تاري  2021ديسمبر    31في  ي الشركة األم للسنة 

، لم يتم اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  لية المرحلية المكثفة المجمعة. وبناًء عليهلمامات اولمعلإصدار هذه ا 

 . 2021ديسمبر  31
 

  بموجب قرار مجلس  2022س  مار  31  في  منتهيةة الترلفل  عةمجملكثفة امتم التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية ال

   .2022 مايو 11 فيادر صال  ماأللشركة  إدارة ا
 

   الهامةاسبية محالسات سياوالرض الع ساسأ -2
 

  إلعدادأساس ا     2.1

  ، لي ير المالي المرحالتقر:  34دولي  لموعة وفقاً لمعيار المحاسبة المرحلية المكثفة المجمعة للمجية اعلومات المالملا  تم إعداد

 ي:اء ما يلنتث سبا
 

ا إعداد  المالية  يبلتم  السنع المجمانات  فوية  ة  المنتهية  سسات  مؤل  يتالكو  ةولد  ت اميل لتعاً  وفق  2021ديسمبر    31ي  للسنة 

ً وف  متوقعةلتتطلب هذه التعليمات قياس خسائر االئتمان ا  المركزي.  لكويتبنك ا  خضع لرقابةت  تيالمالية الدمات  الخ  لخسائر  قا

ال ال  لتسهيالتلة  عوقت ماالئتمان  طبقا  تحماالئتمانية  للتقادولايار  للمع سبة  المالية  لي  )"المعاألدوا  9رير  المالية    ي لودال  يارت 

ت المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي  المخصصا  مركزي أولكويت الا  نكزاما بتعليمات ب "( الت9  يةاللمرير ااتقلل

مالية  للتقارير ال  الدولية  يرياللمعطلبات األخرى  تملوتطبيق كافة ا  ت الصلة،اذ  تحااصعلى اإلفالالحق  ا  يرهأثوتأعلى؛    اأيهم

   لية.دوال بةساحملر ااييمجلس مع عنالصادرة  
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   (تمة)ت الهامةاسبية محالسات سيالاورض علا ساسأ -2
 

  تمة()ت إلعدادأساس ا     2.1

المر  نإ المالية  المجمعة  ةيحلالمعلومات  كافة  المكثفة  تتضمن  واإل  ال  المطلوالمعلومات   ليةمالا  ناتالبيا  فيبة  فصاحات 

ً بطالمعدة  السنويةالمجمعة  والتي تخضع الية مؤسسات الخدمات المليمات دولة الكويت لمالية وتعلا رللتقاري ةالدولي اييرمع لل قا

ديسمبر    31  كما فيللمجموعة  مجمعة السنوية  يانات المالية البل بااالطالع عليها مقترنة    بجي و  كزيالمرت  يولكا  كنب  ةقابلر

2021 . 
 

د تكون متوقعة شراً على النتائج التي قورة مؤرضلبا  2022مارس   31في    تهيةالمن  أشهر  الثالثةئج التشغيل لفترة  اتتبر نال تع
حات صافة المجمعة واإلالبيانات المالي  ى لإ  عوالتفاصيل، يرجى الرج  نم  يد. لمز2021  ربمسيد  31ي  الية المنتهية فللسنة الم

 . 2021ر بديسم 31منتهية في لقة بها للسنة الالمتع
 

 وعة جم الم المطبقة من قبلديالت والتفسيرات والتعالجديدة المعايير     2.2

إعداد   في  بعةالمتك  للتلمجمعة مماثلة  حلية المكثفة اات المالية المرمولداد هذه المعمة في إعخد مستال  ةبيات المحاسإن السياس
باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي    2021بر  ديسم  31  ة فيينتهملا  وية للمجموعة عن السنةسنالة  المجمع  ةيلامال  ناتبياال

سر  م ترات أو تعديالت صادرة ولكنها ليس فلمبكر ألي معايير أو تيق التطبجموعة باالمتقم    لم   .2022يناير    1ي  تسري كما ف
 بعد. 

 

 3لية المايالت على المعيار الدولي للتقارير عدت –اإلطار المفاهيمي  ة إلىمرجعي ةإشار
الدولية بإشارة مرجعية   ي لمجلس معايير المحاسبةالتعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيم  تستبدل

   ير.بدون تغيير متطلباتها بشكل ك  2018الي الصادر في مارس إلى اإلصدار الح
 

"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو    3  ليةار المي للتقاريمبدأ االعتراف بالمعيار الدولى  تضيف التعديالت استثناًء إل
"اليوم في  المحتملة  ع  الخسائر  تنشأ  والتي  والمطلوبالثاني"  االلتزامات  معيارن  نطاق  ضمن  ستتحقق  التي  المحتملة    ات 

الدولي   الالمطلووالمخصصات    37المحاسبة  والموجودات  بات  ا  تملةمحالمحتملة  المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير   ةلدوليأو 
معيار المعايير الواردة في    ناء من الكيانات تطبيقئب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستث: الضرا21رير المالية  للتقا

اإلطار المفاهيمي،    منالً بد ، على التوالي،  21  لماليةارير اقتفسيرات المعايير الدولية للت  أو تفسير لجنة  37المحاسبة الدولي  
ير المالية المعيار الدولي للتقارتضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى    يازة.الي قائم في تاريخ الحتزام حلكان التحديد ما إذا  

 المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ الحيازة. األصولوضيح أن لت 3
 

المكثفة المجمعة ل  اتومالمعلديالت أي تأثير على  تعهذه الللم يكن   لم يكن هناك موجودات ة حيث  علمجموالمالية المرحلية 
 ت خالل الفترة. ذه التعديالت التي نشأوالتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هملة محت
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  الشركات التابعة -3
 

 : الجوهريةكات التابعة شرال حول تفاصيل ليفيما ي
 

 ة الملكية% نسب بلد التأسيس  م االس
ة  شطاألن

 الرئيسية 

  
مارس  31

2022   
سمبر دي 31

2021 
مارس   31

2021  

      المحتفظ بها بصورة مباشرة

 )مقفلة(  ينا كابيتال القابضة ش.م.ك شركة م
 ثمارات است 59.33 59.33 59.33 الكويت  ()"مينا"

لبنية التحتية القابضة  ل  ةميالعالشركة ال
 تثمارات اس 99 99.00 99.00 الكويت   لة(  .م.ك. )مقفش

ك. .ش.م ةيلمالشركة الوسيط لألعمال ا
 65.17 65.17 65.17 الكويت  "( قفلة( )"الوسيط)م

طة خدمات وسا
 االستثمار

ة العام للتجارة ةنيشركة البوابة الوط
 ت قاوالتجارة وم 99 99.00 99.00 الكويت  ت ذ.م.م. والمقاوال

 الحاسب اآللي مةوطنية ألنظ كة بوابة الشر
 99.33 99.33 99.33 يت كوال فلة(  ش.م.ك. )مق

  تكنولوجيا
 ومات علالم

 تطوير عقارات  100 100 100 لبنان  لوطنية ش.م.ل.شركة االستثمارات ا

ية القابضة  طن ولشركة االستثمارات ا
 استثمارات  99 99.00 99.00 لبنان   ل.ش.م.

 ت استثمارا  49.47 49.61 49.04 البحرين   مدى"(ال") تثمارندوق المدى لالسص

NIC Pipe مارات تثاس     - 92.50 92.50 يمان  اكر جز 

المشروعات التكنولوجية لشركة االستثمارات 

 المتحدة   2 الوطنية
فيرجن   جزر 

 مارات استث     - 69.00 69.00 ية البريطان

شركة   -شركة فليك لتجارة الجملة والتجزئة  

     -     - 95.00 الكويت  ( 1)ذات مسؤولية محدودة  
  لوجياتكنو

 علومات الم

      

شركة   مباشرة من قبلصورة غير ها بمحتفظ ب
      الوسيط 

 99 99.00 99.00 الكويت  .م.ذ.مالعامة  تجارةالنجوع لل شركة
رات تثمااس

 عقارية
      

  كة ن قبل شرشرة م محتفظ بها بصورة غير مبا
      مينا 

 ثمارات است 99.99 99.99 99.99 نزيجير . ال. بي شركة كولوني /مينا هولدينجس

 ارات استثم 100 100 100 جيرنزي دينجس ليمتدهولوني /مينا شركة كول 

 

الفتر (1) على  ةخالل  األم  الشركة  استحوذت  في95  بنسبة  حصة،  والتجزئة    %  الجملة  لتجارة  فليك  ذات   -شركة  شركة 

 .المقدرةوالمطلوبات  المشتراةت موجوداادلة لل. إن إدارة الشركة األم بصدد تحديد القيمة العةمسؤولية محدود
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 ساسية والمخففة م األهالسة ربحي -4
 

ربحيةساحت  تمي والمخففة    اب  األساسية  طرالسهم  قسمة  عن  الشرك  حربيق  بمساهمي  الخاص  المتالفترة  على  األم  وسط ة 

 سهم الخزينة.قائمة خالل الفترة ناقصاً أم المرجح لعدد األسهال
 

 

 هية في تالمن هرأش الثالثة
   مارس 31

 2022 2021 

 3,787 15,409 ي( ار كويتف دينم )ألشركة األمي الهبمسا الخاص رةالفتبح ر
 ═════════ ═════════ 

 797,862,103 797,862,103 )بالصافي(ل الفترة جح لعدد األسهم القائمة خالالمتوسط المر
 ═════════ ═════════ 

   

 فلس   4.7   فلس   19.3 فة والمخف م األساسيةهالسربحية 
 ═════════ ═════════ 

 

 ائر الخس رباح أودلة من خالل األمالية مدرجة بالقيمة العا جوداتوم -5

 

 مارس   31
2022 

 )مدققة(
 سمبري د   31

2021 

 س  مار   31
2021 

 

 دينار ألف 

 كويتي

 ينارألف د

 كويتي

 ألف دينار

 كويتي
    

 38,693 42,705 59,637 *قترضة(المالية  لم راق ا األو لك  )بما في ذ  مسعرة  ة أوراق مالي 

في ات  لك االستثمار )بما في ذ  أسهم غير مسعرة   ت في را تثما اس 

 7,194 5,649 4,904 اصة(سهم الخ األ 

في   اتاستثمار )   مسعرةغير  كة ات في صناديق مشتر ر استثما 

 51,092 62,855 69,901 ( وغير مسعرة مسعرة  ق مالية أورا 

 

──────── ──────── ──────── 

 
134,442 111,209 96,979 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

ألوراق مالية  أسهم إقراضتم  ذي بموجبهوال، جيخار فمع طر "()"العقد ماليةأوراق  اقراض عقدإبرام ب ةمجموعقامت ال *

:  2021رس  ما  31وي  يتر كواألف دين  1,010:  2021يسمبر  د  31)  كويتيألف دينار    1,355ها الدفترية  مسعرة تبلغ قيمت

أيهما   ،فسخه  عند  في نهاية العقد أو  األسهم  هذهرد    جيالخارن على الطرف  يتعيدة.  احنة ولمدة س  (كويتيدينار    ألف  566

أأقرب إلى  لعدم  نه  ن. توصلت اإلدارة  إلغاء االعتراف  ي يفاء معااستظراً  ً وفقير  لا للتقاري  الدولي  اللمعيار   األدوات  9الية  مر 
    سهم.هذه األإلغاء االعتراف بتم لم ي فإنه ،ةليالما

 

ة  جنتي  ربحتسجيل  العادل مما أدى إلى  مسعرة بواسطة أساليب التقييم  غير ال  األسهم  فيادلة لالستثمارات  الع  قيمةالديد  تم تح

العا القيمة  في  بمبادللتغير  دينار  32لغ  ة  الفترة    ألف  بيكويتي خالل  الدافي  المكن  المرحلي  اخل  ر  ديسمب  31)  معلمجثف 

ي نتيجة التغير ف  خسارة:  2021مارس    31و،  ويتيألف دينار ك  866لغ  بمبعادلة  اللقيمة  في ا  التغير  نتيجة  خسارة:  2021

 . (تي كويألف دينار  46القيمة العادلة بمبلغ 
 

ايت إدراج  المالستثم  الصناديق  في  وفقاً  شمارات  المسعرة  غير  للموجوداحدث  ألتركة  قيمة  مديم  مقدمة  تصافي  ري  ن 

 الصلة. ذات ناديق ت الصوداى موجنادا إلديق المعنيين استصناال
 

 .12يضاح ضمن اإلم قيي ت المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التلتحديد القيمة العادلة لألدوامي الهر الجدول تم عرض
 
 

 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى موجودات مالية مدرجة بالقيمة -6

 
 ارس م   31

2022 

 ة()مدقق 
 رديسمب   31

2021 
 رس  ما   31

2021 

 
 ف دينارل أ 

 كويتي
 دينارألف  

 كويتي
 ارلف دين أ 

 كويتي
    

 53,202 69,568 91,181 استثمارات في أوراق مالية مسعرة 
 12,665 12,480 12,746 استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة  

 

──────── ──────── ──────── 

 

103,927 82,048 65,867 
 
 
 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
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 قروض بنكية  -7

 
 مارس   31

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 
 مارس    31

2021 

 
 ألف دينار

 كويتي
 ألف دينار

 كويتي
 ألف دينار

 كويتي

    القروض المضمونة:

 4,249 6,453 6,793 مستحق خالل سنة واحدة -
 14,200 34,030 33,690 مستحق بعد سنة واحدة  -

 

──────── ──────── ──────── 

 

40,483 40,483 18,449 
 
 
 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 .%3.25إلى  %2.45اوح من تتر سبةبن عدالت فائدة تحمل مكية قروض بن
 

البنكيةإن   المالية    على  برهن  نةضموم  القروض  الموجودات  األقبالرجة  المدبعض  العادلة من خالل  ، ئرالخساو  رباحيمة 

المالية  وال خالل    بالقيمةة  رجمدالموجودات  من  الشاألخرى  ةالشامل  يراداتاإلالعادلة  في  واالستثمار  الزمي،  لة ركات 

 األم. للشركة تثماريةالسوالعقارات ا
 

   األرباحتوزيعات  -8
 

حتياطيات  اال  وجزء من  ة المرحلرباح نقدية من األرباح  بتوزيع أأوصى مجلس إدارة الشركة األم    ،2022مارس    30في  

دينار ألف  35,904لغة والبا 2021ديسمبر  31٪ من رأس المال المدفوع للسنة المالية المنتهية في 45التي تمثل  االختيارية

 . ي الشركة األم في اجتماع الجمعية العمومية السنويةخضع لموافقة مساهمالتوصية تهذه  ،كويتي
  

 قةإفصاحات األطراف ذات عال -9
 

الزات عالقة اف ذل األطراثيم المدارة والمساهمة والصناديميللشركات  اليق  ة وموظفي  سيين وأعضاء مجلس اإلداررئين 

 لموافقةا  تمي   يراً ملموساً.و تأثسيطرةً مشتركةً أ  سون عليهاأو يمار ون عليها  لشركات التي يسيطرليا للمجموعة واإلدارة العا

 ألم.  ة الشركة ادارمن قبل إ  عامالتسات تسعير وشروط هذه الملى سياع
 

 لي:  ا يي كمهاألطراف ذات عالقة عامالت مع المإن 
 

 
 نتهية في الم أشهر الثالثة

   مارس   31

 

2022 
 ألف 
 ر كويتيادين

2021 
 ألف 

   تي يدينار كو

     ثف المجمع: الدخل المرحلي المكمدرجة في بيان 

   572 757    قة(عال ذات  )أطراف أخرىتشارات دارة واسإ أتعاب

   15 18 ميلة(  ارات )شركات زستشب إدارة واأتعا

   2 - لة(تأجير )شركات زمي تداراإي

   - ( 16) أتعاب اإلدارة والحوافز والوساطة واالستشارات )المساهم( 
 

 

 
 

  ة()مدقق 

 :المجمع فلي المكثلمرحلي امركز الما مدرجة في بيان ال
 مارس   31

2022 

 ديسمبر   31
2021 

   مارس   31
2021 

 
 ألف 

 تيينار كوي د 
  ألف 

 كويتي  دينار 
 ألف 

 ويتيار ك يند 
    

 572 3,500 782 رى ذات عالقة( أخ طراف)أودات أخرى موج

 7 1,344 39 شركات زميلة(أخرى ) موجودات
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 )تتمة( قةفصاحات األطراف ذات عالإ9-       

 

 ي اإلدارة العليا موظففأة مكا

 لي: رة كانت كما ي لمجموعة خالل الفتيا للعلادارة اإلافأة موظفي إن مك
 

 

 ي هية فنتلما أشهر الثالثة
 مارس   31

 2022 2021 

 ألف  ألف  

   يتينار كودي ينار كويتيد 
   

 337 245 ألجل مزايا قصيرة اورواتب 

 33 29 ة نهاية الخدمة للموظفينمكافأ
 ─────── ─────── 
 274 370 
 ═════════ ═════════ 

 

 ت  ومات القطاعامعل     -10
 

اإلدارأل المغراض  تنظيم  تم  إلىجموعة،  رئ  عأرب  ة  أعمال  األنشطةيقطاعات  يلي  فيما  الرئيس  سية.  لوالخدمات  هذه ية 

 طاعات: قال
 

     تيجية الستراات ارتثمار في الشركات الزميلة واالستثماساال األسهم بما في ذلك  ت نشاط تداول  اع االستثمارايمثل قط
  ؛ىراألخ

     ألجنبية؛  ت االعمالفي  سيولة والمتاجرةاط إدارة النشينة ثل قطاع الخزيم 
     ا؛  ارات واالستثمار فيهيع العقوب شراءمليات تأجير ونشاط عقطاع العقارات   ليمث 
       ير لغا  حل ولصالشركة  صالح ا ية لرلوساطة نشاط إدارة المحافظ االستثماوات  موجودات واالستشاراقطاع إدارة اليمثل

 لصلة. المالية األخرى ذات ا تالستشارية والخدماات االخدمديم مات الوساطة وتقتثمارية وخدسق االدارة الصناديوإ
 

األداء. يتم تقييم أداء م  ييتوزيع الموارد وتق   القرارات حول  لة لغرض اتخاذالتشغيل بصورة منفص  قطاعات  ارةتراقب اإلد

 عداد التقارير. اري ونظام إدم اإلكل من النظا ئب فيراضلا قبل القطاعنتيجة ساس أالقطاع على 
 

الجدول عن  يعرض  معلومات  ال  التالي  ونتائج  وإجمالي  فاإليرادات  والوداالموجترة  يتعلق  مطت  فيما  اعات  قطبلوبات 

 لها:المجموعة التي يتم إعداد تقارير حو
 

 عقارات  الخزينة  ار االستثم  

دات إدارة الموجو
واالستشارات  

 ع المجمو ة زع موير غ ة طا والوس 

 

 ف أل
 يدينار كويت

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 ويتيدينار ك

 ألف 
 تيدينار كوي

 ألف 
 دينار كويتي

 ف أل
 دينار كويتي

       2022مارس  31

 19,919    - 2,485 380 92 16,962 طاعلقاإيرادات 

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

 16,972 (742) 1,837 11 (279) 16,145   نتائج القطاع

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

 328,628 583 7,663 30,687 18,062 271,633 القطاع موجودات 

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

 56,743 11,283 2,400 4,676 36,804 1,580 بات القطاع طلوم

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

 
      

  2021ديسمبر  31
       قة()مدق

 290,574 568 7,971 30,709 27,190 224,136 القطاع  موجودات 
 

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

 55,002 10,561 2,400 4,830 35,866 1,345   لقطاعمطلوبات ا
 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( تمات القطاعاومعل10-      
 

 2021مارس  31
      

       

 ادات القطاعإير
6,988 90 (1,450) 1,472 -    7,100 

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

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

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

 228,600 548 5,143 29,828 2,065  191,016 طاع الق موجودات

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

 29,369 7,087 2,400 5,646    13,031 1,205 اع لقطات الوبمط

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

 

 محتملة باتومطللية وماسأر التزامات -11
  قة(دق)م  

 مارس   31 ديسمبر  31 مارس  31 

 2022 2021 2021 

 ألف  ألف  ألف  

 دينار كويتي   ويتي كنار دي دينار كويتي 
    

 12,643 11,817 11,059 امات رأسمالية تجاه استثمارات وموجودات أخرى لتزا

 154 149 268 بنكية  ماناتض

    - 436 729 ةعباير مضة غأسهم مقتر
 ─────── ─────── ─────── 
 12,056 12,402 12,797 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

المتوقع أن تنشأ    ادي لألعمال وليس منياق العكفاالت بنكية ناتجة ضمن السب   ملة تتعلقت محتمطلوبا موعة  المج  ىيوجد لد

 .ريةت جوهعنها أي التزاما
 

ال  تتعلق ال رمقتاألسهم  غير  طرفمال  ألسهمبا  مباعةضة  من  أجل  ثالث    قترضة  السوق  نشاطمن  في  صانع  كما  فترة  . 

 .قترضة محتفظ بها من قبل الشركة األملمن عدد األسهم افإ عة،المجمكثفة مرحلية الملية الالمعلومات الما
 

 حسابات على سبيل األمانة  -21
 

ات ن حق ة األمانة دوصففي حسابات ب  ليةراق مادية وأوقبأرصدة ن  ظحتفأخرى وتف  عن أطرا  ابةلمجموعة محافظ نيدير 
في تاريخ المعلومات المالية    ماكثف المجمع. ك حلي الممرال   ماليالمركز ال  في بيانعة، وال يتم إدراجها  الرجوع على المجمو

المو  المرحلية بلغ اجمالي  المجمعة،  ا  لتيبصفة األمانة وا  جوداتالمكثفة  إلمتتولى  دينار    ألف   1,310,743ها تدارجموعة 
ا  كم  تي(.كوي لف دينار  أ   1,048,743  : 2021مارس    31ألف دينار كويتي، و    1,088,237:  2021ر  ديسمب  31تي )كوي

: 2021ديسمبر    31ي )دينار كويت   ألف   1,004مانة األخرىالمكتسبة من أنشطة الوكالة وأنشطة األ  اتاإليرادجمالي  بلغ ا
 ر كويتي(. نايلف دأ  724: 2021مارس   31و يتي،نار كوألف دي  4,790

 

 العادلة   قياس القيمة -31
 

ضمن معاملة منظمة بين المشاركين في م  تحويل التزاو سداده لأع أصل  ياستالمه لبذي يمكن  ادلة هي السعر الإن القيمة الع
إالإمكانية  ب  ةموعلمجتع االذي تتممة  بالسوق األكثر مالءي أو  سوق في تاريخ القياس بالسوق الرئيسال ة  الحفي    ليه وصول 

 لسوق الرئيسي. اعدم توفر 
 

 عادلةالجدول الهرمي للقيمة ال
 سلوب التقييم: حسب أواإلفصاح عنها لألدوات المالية  لةلقيمة العاد لتحديد ا يالتال يجدول الهرمجموعة التستخدم الم

  

 : شطةالن األسواق في علنة )غير المعدلة(ر الم: األسعا1المستوى 
 بشكل  ملحوظةة ة العادلة المسجللتأثير الجوهري على القيممدخالتها ذات ا  ي تكون جميعلتاخرى األساليب أل: ا2توى مسلا

 ر؛ واش ر أو غير مبمباش                
 لى  إ دستن تتي السجلة والالم لى القيمة العادلة هري عتستخدم المدخالت ذات التأثير الجو : األساليب األخرى التي3المستوى 

 ي السوق.فت الملحوظة نااالبي               
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 )تتمة(العادلة  قياس القيمة -31
 

 )تتمة(  عادلةالجدول الهرمي للقيمة ال
 يمة العادلة: لقل يمستوى الجدول الهرم بادلة حسالقيمة العلمسجلة بل التالي تحليالً لألدوات المالية ايوضح الجدو

 

 طةبواس   ة لمة العادلقيقياس ا 

 لمجموعا  

نة في ل ار معأسع
ق نشطة سوا أ 

 (1مستوى  ل)ا 

ت جوهرية مدخال 
ظة ملحو

 (2ى  المستو) 

مدخالت جوهرية 
ير ملحوظة غ 

 (3توى  )المس 

 2022مارس   31
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 يتيدينار كو 
 ألف 

 ينار كويتيد 
 ألف 

 ينار كويتيد 
     

     دلةلعاات يتم قياسها بالقيمة ا ود وج م 

باح أو ألرخالل ا   من   العادلة   لقيمة با   ة مدرجة دات مالي موجو 
     :ائر الخس 

ية ك األوراق المال المسعرة )بما في ذل   المالية راق  األو 
 - - 59,637 59,637 ترضة( المق 

ارات م االستثما في ذلك  ر مسعرة )باستثمارات في أسهم غي 
 4,904 - - 4,904 (صة ا في األسهم الخ 

ات تثمار اس) مسعرة    غير تركة يق مشفي صناد  راتاستثما 
 16,026 53,875 - 69,901  ( ة ير مسعروغ مسعرة 

     

خالل اإليرادات   ادلة من يمة العموجودات مالية مدرجة بالق
     :ة األخرى الشامل 

 - 50,967 40,214 91,181 م مسعرةاستثمارات في أسه   

 12,746 - - 12,746 غير مسعرة   هم أس  ي استثمارات ف   
     

 29,671 - - 29,671 ثمارية ارات است عق 
     

 - 82 - 82 ة  ادالت عمالت أجنبية آجل مب   قود ع 
     

     عادلةفصاح عن القيمة ال اإل لفة مع  اسة بالتكموجودات مق 

     - 284     - 284 *عقارات للمتاجرة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 268,406 99,851 105,208 63,347 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     عادلة لقيمة الت مقاسة باوبا مطل 

 - 84 - 84 عمالت أجنبية آجلة    دالت عقود مبا 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(العادلة  قياس القيمة -31
 

  )تتمة(  لعادلةالهرمي للقيمة ل االجدو
 

 ةبواسطقيمة العادلة  ل ا  اس قي  

 موعالمج  

في نة معل  أسعار 
شطة أسواق ن 

 (1لمستوى  )ا 

ة مدخالت جوهري 
ملحوظة 

 (2المستوى  ) 

ة وهري مدخالت ج 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى  

 قة(دق )م  2021ديسمبر    31
 ألف 

 نار كويتيدي 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 كويتيدينار  

 ألف 
 دينار كويتي

     

     لة بالقيمة العاد  ها اسموجودات يتم قي 

رباح أو األ ن خالل  ادلة م القيمة العة ب مدرج مالية  ات موجود 
     :ائر الخس 

     -     - 42,705 42,705  أسهم مسعرة 

االستثمارات بما في ذلك  )  ر مسعرة في أسهم غي استثمارات  

 5,649     -     - 5,649 في األسهم الخاصة(

ارات ستثمالا )   سعرةم ر  غي في صناديق مشتركة   استثمارات

 15,254 47,601     - 62,855 (عرةمسال ر  وغي عرة س م ال 
     

ن خالل اإليرادات لة م ة مدرجة بالقيمة العاد لي موجودات ما 
     :ألخرى الشاملة ا 

     - 37,979 31,589 69,568 سعرةم   مارات في أسهم تثاس   

 12,480     -     - 12,480 غير مسعرة  أسهم ثمارات في  است 

     

 29,671     -     - 29,671 ية ماراستث  عقارات 
     

     اح عن القيمة العادلة فص سة بالتكلفة مع اإل مقا موجودات 

     - 284     - 284 *عقارات للمتاجرة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 223,212 74,294 85,864 63,054 

 

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

     ة عادل ة ال قيم ة بالت مقاس مطلوبا 

     -     -     -     - لة  جنبية آج الت أ مبادالت عمد  عقو 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(العادلة  قياس القيمة -31
 

 )تتمة(  الهرمي للقيمة العادلةلجدول ا
 

 طةعادلة بواسقياس القيمة ال  

 المجموع 

لنة في ر مع ا أسع 
 طة نشأسواق 

 (1وى  مست )ال 

ة ري خالت جوه مد 
 ملحوظة

 (2وى  لمست )ا 

 ية مدخالت جوهر 
ر ملحوظة غي 

 (3)المستوى  

 2021مارس    31
 ألف 

 يكويت دينار  

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 ينار كويت دي 

 ألف 
 يار كويت دين

     

     قيمة العادلة موجودات يتم قياسها بال 

اح أو ب األر  ل ال خ   العادلة من   قيمة بال   ت مالية مدرجة موجودا
     ائر:لخس ا 

     - - 38,693 38,693  عرة مس ة  محلي أسهم  

     أسهم أجنبية مسعرة

ات سعرة )بما في ذلك االستثمار استثمارات في أسهم غير م 

 7,194 -     - 7,194 ة(في األسهم الخاص 

مار في االستث ناديق مشتركة غير مسعرة ) ت في ص را استثما 

 10,857 40,235     - 51,092 (رة مسع   أسهم 

 ات ر ما االستث ) مسعرة  غير   شتركة م صناديق   ت في استثمارا 

     -     -     -     - (مسعرةال غير  مسعرة و ال 

     

إليرادات ا   ل قيمة العادلة من خال رجة بال لية مد موجودات ما 
      الشاملة األخرى: 

     - 21,289 31,914 53,203 ة مسعر   مارات في أسهم استث  

 12,664 -     - 12,664 عرة مسير غ   أسهم   ي ف   مارات ثت اس   

     

 28,871 -     - 28,871 مارية ستثعقارات ا 

     

     - 26     - 26 ية آجلة  بعقود مبادالت عمالت أجن 

     

     لة  لعاد قيمة ا صاح عن ال مع اإلف  فة مقاسة بالتكل موجودات   

 - 283 - 283 ةعقارات للمتاجر
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 192,026 70,607 61,833 59,586 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

     العادلة وبات مقاسة بالقيمة  مطل 

 - 28 - 28 ة  أجنبية آجل   د مبادالت عمالت عقو 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

ال  * التبلغ  للملة للعقعادقيمة  المارات   يتي ف دينار كوأل  323:  2021  ديسمبر  31تي )ينار كوي د  فأل  332ة  فبالتكلقاسة  تاجرة 

   كويتي(.  ألف دينار 323: 2021مارس  31و
 
\ 
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 )تتمة(العادلة  قياس القيمة -31
 

 )تتمة(  لةلعاد مة االهرمي للقي الجدول
 

قيمة البلمسجلة  او  3المستوى  ة ضمن  لماليللموجودات والمطلوبات ا  تاميحي والخغ االفتتالمبلقة ادول التالي مطابيوضح الج
 ة: عادلال

 

 

 في كما  
 2022يناير    1

 ربح ال  الخسارة( ) 
في بيان  سجل الم

الدخل المرحلي 
 جمعالمكثف الم 

 ة المسجل  الخسارة 
ات في اإليراد 

 األخرى ة  شاملال

شتريات صافي الم
والتحويل 

 ( عات مبي ال ) و 
 سوياتت وال 

 ي ما ف ك 
 سمار   31

2022 

 

 ألف 
 ير كويت دينا 

 ألف 
 ويتيدينار ك

 لف أ 
 تيوي ر كدينا 

 ألف 
 يكويت   ار دين 

 ألف 
 تيكوي دينار  

      2022مارس   31

ادلة من لقيمة الع موجودات مالية مدرجة با
       ائر:باح أو الخس خالل األر

 4,904 (719) - (26) 5,649 مسعرة ر غي   في أسهم استثمارات  

 16,026 1,231 - (459) 15,254 مسعرة   ي صناديق مشتركة غير استثمارات ف   
      

 لة من عادة بالقيمة الج ة مدر موجودات مالي 
      لشاملة األخرى:دات اخالل اإليرا 

 12,746 359 (93) - 12,480 مسعرة ر غي   استثمارات في أسهم 

      

 29,671 - - - 29,671 رية استثما   ارات عق 
 

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

 63,054 (485) (93) 871 63,347 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

بالقيمة   لةوالمسج  3ستوى  لمضمن اة  اليممطلوبات الدات والاالفتتاحي والختامي للموجوبلغ  لمضح الجدول التالي مطابقة اوي
 العادلة: 

 
 كما في 

   2021ير  ينا  1

( الربح ة الخسار ) 
في بيان   المسجل 

الدخل المرحلي 
 مجمعالمكثف ال 

 ة جلس مارة ال س الخ
دات يرافي اإل 
 لة األخرىالشام 

ي صاف
يات تر لمشا 

والتحويل 
 ( المبيعات و ) 
 تالتسوياو 

 ي كما ف 
مارس    31

2021 

 )مدققة(  2021ديسمبر  31
 ألف 

 تيويار ك دين
 ألف 

 يار كويت يند 
 ألف 

 تيينار كويد 
 ف أل

 كويتي  دينار 
 لف أ 

 دينار كويتي
      

من    ادلة العموجودات مالية مدرجة بالقيمة  
      :ر ئ خسا ال   أواح  ل األربخال 

 5,649 (927)     - (664) 7,240  سعرة ير م أسهم غت في  ارا استثم 

 15,254 2,736     - 2,113 10,405  رةمسع   مشتركة غير ديق ت في صنا تثمارا س ا 
      

لعادلة من  يمة ا بالق  رجة مد   مالية ودات موج 
      خرى:األ   ت الشاملة خالل اإليرادا

 12,480 133 (290) - 12,637 سهم غير مسعرةي أ ارات ف ثم است 

      
 29,671 (2,158)     - (225) 32,054 رية ثما ت است عقارا 

 

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

 62,336 1,224 (290) (216) 63,054 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تتمة()ة العادل ةقياس القيم -31
 

 ( )تتمة لةلعاد مة اللقي لهرميا الجدول
 

 
 كما في 

   2021يناير    1

 )الربح(   الخسارة 
في بيان  ة المسجل 

الدخل المرحلي 
 مجمعالمكثف ال 

 جلة مس ارة ال خس ال 
دات راي في اإل 

 شاملة األخرىال 

صافي 
تريات المش

والتحويل 
 المبيعات و 
 تالتسوياو 

 ي كما ف 
مارس    31

2021 

  2021س  مار  31
 ف أل

 تيويار ك دين
  ألف 

 يار كويت يند 
 ألف 

 ويتينار ك دي 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي

      

من    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
      :ر ئ خسا ال   أواح  ل األربخال 

 7,194 -    - (46) 7,240  سعرة ير م ارات في أسهم غاستثم 

 10,405  رةع مس  مشتركة غير ديق ت في صنا تثمارا س ا 
 

141 
 
-    

 
311 

 
10,857 

      

لعادلة من  بالقيمة ا   مدرجة   مالية ودات موج 
  خرى:األ   ت الشاملة خالل اإليرادا

   
 

 12,664 27    -    - 12,637 ر مسعرةسهم غي ي أ ارات ف استثم 

      
 28,871 (1,307)    - (1,876) 32,054 رية ثما ت است عقارا 

 

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

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

 

 الحقةأحداث  -41
 

، باعت المجموعة غالبية حصتها في استثمار  2022مايو  5في و، فة المجمعةلية المرحلية المكثلومات الماالمعالحقًا لفترة 
. في شركة زميلة



 

 

 

 


