
 

 

 

 
 
 

  
   

 

 

 وشركاتها التابعةللخدمات البترولية ش.م.ك.ع.  شركة الوطنيةال
 

 لمجمعة ا المكثفة المعلومات المالية المرحلية

 )غير مدققة(  2021  يونيو  30



 ابعةتلها اتوشركا ة ش.م.ك.ع.البترولي ت ماللخد ركة الوطنيةشال
 

 

 مجمعة.الة رحلية المكثفالم معلومات الماليةهذه الن ا مجزء   تشكل 16 إلى  1المرفقة من  تايضاحاإلإن 
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 بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 
 2021 يونيو 30كما في 

 

 

 
 يونيو   30

2021   

 ة(مدقق)
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو 30

2020 
 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ات إيضاح
     الموجودات 

     موجودات غير متداولة 
 10,972,422 10,214,560 9,706,507   ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 514,461 415,907 256,910   حق االستخدام موجودات 
  

────────── ────────── ─────────── 

  

9,963,417 10,630,467 11,486,883 
  

────────── ────────── ────────── 

     موجودات متداولة
 4,448,656 5,022,820 4,605,407   مخزون 
 11,510,702 14,297,308 10,479,682   تجاريون وموجودات عقودمدينون 

 2,201,814 2,910,461 4,663,005  3 مدفوعات مقدما وأرصدة مدينة أخرى 
لية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ات ما د و موج 
 953,273 936,073 1,544,073   ئرالخسا 

 18,500,000 12,500,000 11,292,000  4 جل ودائع محددة األ
 2,936,251 2,040,437 1,843,932   أرصدة لدى البنوك ونقد

  ────────── ────────── ─────────── 

  

34,428,099 37,707,099 40,550,696 
  ────────── ────────── ─────────── 

 52,037,579 48,337,566 44,391,516   مجموع الموجودات
  ═══════════ ═══════════ ═══════════ 

     ت حقوق الملكية والمطلوبا
       يةحقوق الملك
 10,000,000 10,000,000 10,000,000   رأس المال 

 3,310,705 3,310,705 3,310,705   ة إصدار أسهمو عال 
 (654,461) (654,461) (654,461)  5 أسهم خزينة

 33,825 33,825 33,825   احتياطي أسهم خزينة
 5,858,895 5,858,895 5,858,895   بارياحتياطي إج 

 5,858,895 5,858,895 5,858,895   احتياطي اختياري
 6,503 6,503 6,503   بيةاحتياطي تحويل عمالت أجن

 12,593,093 15,815,530 12,005,941   ةأرباح مرحل 
  ────────── ────────── ─────────── 

 37,007,455 40,229,892 36,420,303  شركة األم الملكية الخاصة بمساهمي ال وققح
 14 13 13  رةر المسيطالحصص غي

  

────────── ────────── ─────────── 

 37,007,469 40,229,905 36,420,316  حقوق الملكية  ليإجما
  ────────── ────────── ────────── 

     ات المطلوب
     مطلوبات غير متداولة  

 2,817,728 2,916,540 2,891,259  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 228,810 154,406 95,863  ر التأجي مطلوبات

  

────────── ────────── ─────────── 

 

 2,987,122 3,070,946 3,046,538 
  

────────── ────────── ────────── 

     مطلوبات متداولة
 11,686,781 4,760,346  4,812,341  6 فات مستحقة رومصو دائنون
 296,791 276,369 171,737  ات التأجير مطلوب

  ────────── ────────── ─────────── 

  4,984,078 5,036,715 11,983,572 
  ────────── ────────── ─────────── 

 15,030,110 8,107,661 7,971,200  المطلوبات  إجمالي
  ────────── ────────── ─────────── 

 52,037,579 48,337,566 44,391,516  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  ═══════════ ═══════════ ═══════════ 
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 حلي المكثف المجمع )غير مدقق( مرال يرادات الشاملة األخرىالخسائر واإل واألرباح أن بيا

  2021 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 2021 يونيو 30

 
 

 أشهر المنتهية في  ةالست
  2021 يونيو 30

     2021 2020  2021 2020 

 ي دينار كويت ر كويتينادي ي دينار كويت ر كويتينادي ات إيضاح 
      

 13,106,803  12,365,269  6,755,397 5,755,572  7 إيرادات مبيعات وخدمات  

 (8,889,266) (9,422,962)  (4,257,002) (4,340,856)   دمة قتكلفة مبيعات وخدمات م

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

 4,217,537 2,942,307 2,498,395 1,414,716  مجمل الربح
      

 224,041 164,705  104,041 63,431   دات فوائد راإي

 21,528 9,098  (1,819) 9,098  8 تثمار سا)خسائر( إيرادات صافي 

 44,074 278,761  34,958 28,567   أخرى  إيرادات

 (1,257,060) (834,613)  (483,626) (395,822)  9 يةإدارية وعمومت مصروفا

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

ومكافأة أعضاء مجلس  الضرائب قبل  ربحال

 3,250,120 2,560,258 2,151,949 1,119,990  اإلدارة
      

 (32,501) (25,603)  (21,519) (11,200)   كويت للتقدم العلميسسة الحصة مؤ

 (87,149) (69,886)  (56,775) (30,286)   ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (34,860) (27,954)  (22,710) (12,114)   الزكاة

 (49,000) (38,404)  (32,500) (16,404)   ارةمجلس اإلد ءضاافأة أعكم

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

 3,046,610 2,398,411 2,018,445 1,049,986  ربح الفترة 
  

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

      شاملة أخرى إيرادات

إعادة تصنيفه يتم  قد  أخرى   إلىا  خسائر شاملة 
      حقة:و الخسائر في فترات الاألرباح أ

يل وحت  من  جةت انبية  نأج  تالمعتحويل    قروف

 (1,915)     -     -     -  ية أجنب عمليات
  

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

 (1,915)     -     -     -  ة خرى للفترأشاملة  خسائر
  

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

 3,044,695 2,398,411 2,018,445 1,049,986  اإليرادات الشاملة للفترة  إجمالي
  

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

      بـ: الخاص  ربحال

 3,046,611 2,398,411 2,018,446 1,049,986  شركة األممساهمي ال

 (1) - (1) -  الحصص غير المسيطرة
  ────────── ────────── ────────── ────────── 
  1,049,986 2,018,445 2,398,411 3,046,610 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

      ـ:الشاملة الخاصة ب اإليرادات إجمالي

 3,044,696 2,398,411 2,018,446 1,049,986  شركة األممساهمي ال

 (1) - (1) -  الحصص غير المسيطرة
  ────────── ────────── ────────── ────────── 
  1,049,986 2,018,445 2,398,411 3,044,695 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

السبر الخاصة   األساسيةهم  حية  والمخففة 

 فلس 31.41 فلس  24,73 فلس 20.81 فلس  10,82 10   شركة األمبمساهمي ال
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  



 

 تها التابعةش.م.ك.ع. وشركاة ات البترولي للخدم يةطنالو شركةال
 

 

ا م كلتش 16 إلى  1رفقة من مات اليضاحإن اإل  معة.مجلاكثفة ة الملمرحلية ايالمال تومالن هذه المعجزء 
 

4 

 

 مدقق(   لمجمع )غيري المكثف المرحلا كية ق الملحقو يفرات لتغين ابيا
  2021 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  شركة األم اهمي ال بمس خاصال 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم  

 أسهم 
 خزينة 

احتياطي أسهم  
 خزينة 

احتياطي  
 إجباري 

احتياطي  
 اختياري 

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية 

 أرباح 
 ةمرحل

  جمالياإل
 يعرفلا

الحصص غير 
 لمسيطرة ا

 مجموع 

 ية حقوق الملك

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يتي دينار كو كويتي  راندي ار كويتي دين يتي ر كودينا 
            

  2021يناير    1في  كما  

 40,229,905 13 40,229,892 15,815,530 6,503 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000 )مدققة( 

  اداتيراإل إجمالي

 2,398,411      - 2,398,411  2,398,411      -     -     -     -     -     -     -  للفترة الشاملة

نقدية  توزيعات أرباح

 (6,208,000)     - (6,208,000) (6,208,000)     -     -     -     -     -     -     - ( 11)إيضاح 

 

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

 36,420,316   13  36,420,303  12,005,941  6,503  5,858,895   5,858,895  33,825  (654,461)  3,310,705  10,000,000    2021 يونيو 30في 

 

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

 
            

في     2020يناير    1كما 

 40,752,774 15 40,752,759 16,336,482 8,418 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000 ققة(د)م

ئر( خسا)ال إجمالي

 3,044,695 (1) 3,044,696 3,046,611 (1,915)     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترةاإليرادات 

 أرباح نقديةتوزيعات 

 (6,790,000)     - (6,790,000) (6,790,000)     -     -     -     -     -     -     - ( 11 ح)إيضا

 

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

 37,007,469 14 37,007,455 12,593,093 6,503 5,858,895 5,858,895 33,825 (654,461) 3,310,705 10,000,000   2020 يونيو 30في 

 

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

 
 

 

 



 ا التابعة.ك.ع. وشركاته .مش ات البتروليةلخدمل يةشركة الوطنال
 

 

ا م 16 إلى  1قة من ت المرفايضاحاإل إن  المكثفة المجمعة.ية ن هذه المعلومات المالية المرحلتشكل جزء 
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف ية دفقات النقدلتا نايب
 2021 يويون 30 لفترة المنتهية فيل

 

 
 المنتهية في  أشهر الستة

  يونيو 30
 
 

 

  2021 2020 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي ات إيضاح

    لغيشتلأنشطة ا

 3,201,120 2,521,854    دارةأعضاء مجلس اإلة  مكافأ بعدوئب االضر لبالربح ق
في  بصا اإلدارةوبعد مكافأة أعضاء مجلس  الربح قبل الضرائبة لمطابق تعديالت
    لنقدية: التدفقات ا

 1,068,475 1,041,206  مصروف استهالك 
 177,978 162,128  خدامدات حق االستاستهالك موجو

    - (239,698)  ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (20,651) (9,098) 8 باحر ت أ يعا ز و تإيرادات  

خالل األرباح أو   مة العادلة من أرباح محققة من بيع موجودات مالية مدرجة بالقي
 (877) - 8 الخسائر

 (224,041) (164,705)  إيرادات فوائد 
 109,920    -  مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 15,890 (23,746)  نبية ج أ حويل عمالت  صافي فروق ت
 21,870 11,906 9 لتأجير لوبات ا ط معلى  ئدة  مصروف فا

 235,850 235,183  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
     - (312)  عتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير اال   إلغاء  ح رب 

  ─────── ─────── 
  3,534,718 4,585,534 

    مال العامل: لرأس االتغييرات في 
 (505,146) 417,413  ن زومخ 
 (134,407) 3,817,626  عقودوموجودات  نيوارون تجمدين 
 (453,806) (1,820,777)  دينون أخرونمومقدما  مدفوعات  
 266,755 112,497  دائنون ومصروفات مستحقة 
  ─────── ─────── 
  6,061,477 3,758,930 

 (44,657) (260,464)   مدفوعة  نيموظفلل ةمدخالة ايمكافأة نه
 (753) (252,067)   مدفوعة  ئباضر

  ─────── ─────── 

 3,713,520 5,548,946  لتشغيلنشطة اقدية الناتجة من أصافي التدفقات الن
  ─────── ─────── 

    رالستثماأنشطة ا
 (855,690) (533,200)  ومعدات  تشراء ممتلكات ومنشآ

     - 239,745  ومنشآت ومعدات  بيع ممتلكاتمتحصالت من 
     - (608,000)  ة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراء موجودات مالية مدرجرش

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل سترداد بيع/ا ت منمتحصال
 130,920 -  األرباح او الخسائر 

 20,651  9,098   إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
 196,445  232,938   مستلمة  ائد إيرادات فو 

 (2,588,000)  1,208,000   جلاأل دائع محددة  صافي الحركة في و 
  

─────── ─────── 
 (3,095,674) 548,581  أنشطة االستثمار (المستخدمة فيالناتجة من ) ةيدقندفقات التلافي اص

  

─────── ─────── 
    تمويل ة الأنشط

 (5,375) (6,116,132)    توزيعات أرباح مدفوعة
 (198,000) (177,900)   التأجير تا مطلوب جزء من أصل مبلغ سداد

  

─────── ─────── 
 (203,375) (6,294,032)  لتمويلة اطشتخدمة في أنسمال ةصافي التدفقات النقدي

  

─────── ─────── 
 414,471 (196,505)  ك والنقد ي األرصدة لدى البنوف زيادة ل ا)النقص(  في  اص 

 2,521,780 2,040,437  نايري  1األرصدة لدى البنوك والنقد في 
  

─────── ─────── 
 2,936,251  1,843,932    يونيو   30  في د نق صدة لدى البنوك وال ر األ 

  

════════ ════════ 
    

    مع:ج م ال المرحلي المكثف  النقدية  ان التدفقات  بنود غير نقدية مستبعدة من بي

 (337,407) (9,718)  موجودات حق االستخدام إضافات إلى 
 337,407 9,718  ري ج مطلوبات التأ   إضافات إلى

     - 6,587  م راف بموجودات حق االستخداعت اال إلغاء
     - (6,899)  عتراف بمطلوبات التأجير  اال إلغاء



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجة المكثفة اللمرحليية االمعلومات المالت حول احإيضا

   2021 يونيو 30 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
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 حول الشركة تمعلوما 1
 

شركة ترولية ش.م.ك.ع. )"الللخدمات الب  شركة الوطنيةللة  المجمع  ية المكثفةرحلة الميالمالت  المعلومادار  بإص  تصريحتم ال

التمألا وشركاتها  إليا)"يشبعة  ا"(  بـ  ر  مع ا  في  لما  أشهر  ةالستلفترة  موعة"(  "المجها  ار رلق  قا  وف  2021  يونيو  30نتهية 

 .2021 اغسطس 11 خبتاري شركة األم للس إدارة امجأعضاء 
 

اع  في اجتم  كة األمرشلاي  من قبل مساهم   2020ديسمبر    31تهية في  موعة للسنة المنالمالية المجمعة للمجانات  يلبا  ادتماع  تم

للسنة المنتهية   شركة األملمن قبل االمعتمدة  األرباح توزيعات  إن. 2021 أبريل 22 بتاريخالمنعقد  ةسنويال وميةالعم يةالجمع

 .11 إيضاحفي  مبينة بذلك التاريخ
 

ال  يف  اويتم تداول أسهمه  1993يناير    3  ها بتاريخسيتأس  تميتية  هي شركة مساهمة كو  شركة األملا إن   إن  يت.  كوبورصة 

اشركال تابعة  هي شرك  ألمة  البترولية  يماالكعة  لصناالقرين  لشركة  ة  األم)"الع.  ك.م.ش.ويات  مقر    "(.ىكبرال  شركة  يقع 

البريدوعنوانه  ،3مدي، قسيمة رقم  ألح، اة الصناعيةفي منطقة الشعيب  شركة األمال ، 61008،  9801  ص.ب.  ي المسجلا 

   الكويت.
 

 .عليا والدنيالاالنفط  اعاتطقخدمات  دمقت ألما  ةشركإن ال
 

  ةللمجموعالسياسات المحاسبية في  اتيرالتغو دادعاإلأساس  2
 

  اإلعدادأساس  2.1
 

المحاسبة  لمعيار  وفقا     2021  يونيو  30  المنتهية في  أشهر  الستةلفترة  ة  معة المجلمكثفلية المالية المرحالمعلومات ا  تم إعداد

ا  ".ةالمرحلي  ةماليال  معلوماتلا "  34  يلالدو المالية  المعلو  بإعدادة  لمجموعقامت  في في  ذا  أخمات  استمرارها  االعتبار 

التأكد المادي التي قد  دم عوامل عم وجود  بار عدفي االعت  اإلدارة مجلس    أعضاء دأ االستمرارية. يأخذ مب  أساسالتشغيل على 

المجموعة لديها الموارد  ل بأن  تشير الى وجود توقع معقو  امأحكا  األعضاء  ذختاالفتراض. وقد ا  هذاتثير شكا جوهريا حول  

 مات المالية. هاية فترة المعلوشهر من تاريخ ن 12في المستقبل القريب، ولمدة ال تقل عن  ة وجودها التشغيليمواصل فية لالكا
 

 ةسنوية في البيانات المالية المزالال  صاحاتفإلاو  ثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلوماتالمك  ة يالمرحل  ةيللمالومات االمع  نإ

 كما موعة  مجة السنوية للالمجمع  لماليةانات اعليها مقترنة بالبي  االطالعوينبغي  لية  ر الماتقاريية لل للمعايير الدولالمعدة وفقا  

 . 2020رديسمب 31 في
 

  قبل المجموعة ات والتعديالت المطبقة منالجديدة والتفسيرالمعايير  2.2
 

ال السياسات  المطبقحمإن  ااسبية  اعداد  في  المة  المكثفلمعلومات  المرحلية  المجالية  اعداد  معة  ة  في  المتبعة  تلك  مع  تتوافق 

المالية   المنتهية في  البيانات  المعاي تثاسب  2020سمبر  دي  31المجمعة للمجموعة للسنة  ير الجديدة التي تسري كما ناء تطبيق 

 تعديل صدر ولكن لم يسر بعد.   بكر ألي معيار او تفسير اومعة بالتطبيق الو مج. لم تقم الم2021يناير  1في 

 

  جمعة الم  مكثفةية الإال أنها ليس لها تأثير على المعلومات المالية المرحل  2021من التعديالت ألول مرة لسنة  ديد  الع  ريتس

 جموعة. للم
 

الي  المعيار  اإلصالح عل :  2المرحلة    -فائدة  لمعدالت  ل امعيار  لا  ىتعديالت  وم9ة  المالي  قاريرتللدولي  محاسبة  الر  اعي، 

 16 المعيار الدولي للتقارير المالية، و4 المعيار الدولي للتقارير المالية، و7 تقارير الماليةي لل المعيار الدولو، 39الدولي 

بح المعروض رلاستبدال معدل ا   متية المجمعة عندما  لى البيانات الماليات عيرالتأثامل مع  مؤقتة تتع  إعفاءاتيالت  التعد  دمتق

  .خاطرتقريبا من المدل البديل الخالي  لمعبين البنوك با
 

  تية:تتضمن تلك التعديالت المبررات العملية اآل
 

   اإلصالحعملية    لاشرة خالبمالمطلوبة  ية  ي التدفقات النقدف  راتالتغيأو    ةالتعاقديالتغيرات  الذي يتطلب  المبرر العملي  

 . بالسوق الفائدةسعر كة في يعادل الحر المتغير بماعر الفائدة س يفات معها كتغيير لمابحيث يتم التع

 ط.  توثيق دون وقف عالقة التحوية التصنيفات والصالح ايبور لتغطإطار إالمطلوبة في رات السماح بالتغيي 

   خالية  لا  األداةم تصنيف  تي  فصلة عندماحددة بصورة منالمتطلبات الم  من ضرورة استيفاءللشركات    مؤقت  ءافإعتقديم

 المخاطر.  كبند تحوطالمخاطر  تقريبا من
 

م خدااستمجموعة. وتنوي المجموعة  ثفة المجمعة للالمعلومات المالية المرحلية المككن لها تأثير على  م ي لت  عديالهذه التإن  

 لمفعول. تصبح سارية ا ادمترات مستقبلية عنالعمليات في ف تالمبررا

 

 



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجة المكثفة اللمرحليية االمعلومات المالت حول احإيضا

   2021 يونيو 30 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
 

 

7 
 

 مدينون أخرونوا م  دمدفوعات مق 3

 
 يونيو  30

2021 

 )مدققة(
 سمبردي 31

2020 

 يونيو 30

2020   

 دينار كويتي  تي يدينار كو تييودينار ك 
    

 1,422,599 1,913,828  1,868,513  موردين  إلى ا  دممقدفعات 

 349,756 384,605  334,597  ة ينمد ذمم موظفين 

 429,459 612,028  2,459,895  ومدينون أخرونتأمينات 
 ─────── ───────── ────────── 

 4,663,005 2,910,461 2,201,814 
 ════════ ═════════ ══════════ 

 

 ودائع محددة األجل  4
 

ملا  إن األودائع  بمبلغحددة  )كوي  دينار  11,292,000  جل  و  رنادي  12,500,000  :2020مبرسيد  31تي    يونيو   30كويتي 

 ة. محلي بنوك ودعة لدىتي وهي ميولدينار الكبا ةجر( مدكويتيدينار  18,500,000 :2020
 

ال ا    12قل عن  وت  أشهر  3  ناق تزيد عحقترة استفذات    األجلع محددة  دائوإن    متوسط ب  ا  ئدعا  دروتاع  خ اإليدمن تاريشهر 

   .%(2.26: 2020 يونيو 30% و2.3 :2020  ديسمبر 31% )1.75 لغمعدل يب
 

  خزينةهم أس 5
 

 يونيو  30
2021 

 قة(دق)م
 رمبسيد 31

2020 
 يونيو 30

2020   
    

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 نةيزأسهم الخد عد
 %3.00 %3.00 %3.00 )%(  ةصدرمن األسهم الم بةنس
 3,270,000 3,147,000 2,712,000 )دينار كويتي(  قيةالسو ةمالقي

 654,461 654,461 654,461 كويتي( ار التكلفة )دين
 

  لتعليمات وفقا     هذه األسهم  ملكيةفترة  خالل   زيعوللت  احةا غير متمحتفظ بهالة  خزينلا  تكلفة أسهمل  المعادلة االحتياطياتإن  

 ل. لماق اسوهيئة 
 

 مستحقة  صروفاتمودائنون  6

  )مدققة(  

 
 و يوني 30

2021 

 ديسمبر 31
2020 

 يونيو 30

2020   

 دينار كويتي  ي تويك دينار دينار كويتي 

    

 882,804 782,288 911,217 دائنون تجاريون

 6,851,917 183,444 275,312  مستحقة أرباح  توزيعات

 1,543,290 1,040,273 438,850  تكاليف موظفين مستحقة  

ا م دفعات مستلمة  356,655 356,655 356,655 ن عميلمقدم 

 715,848 312,048 183,424 ضرائب مستحقة 

 49,000 100,000 38,424 عضاء مجلس اإلدارة مستحقةأ ةأفمكا

 1,287,267 1,985,638 2,608,459   رىأخرى ومخصصات أخمصروفات مستحقة 
 

───────── ───────── ────────── 

 4,812,341 4,760,346 11,686,781 
 

═════════ ═════════ ══════════ 

 



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجة المكثفة اللمرحليية االمعلومات المالت حول احإيضا

   2021 يونيو 30 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
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 تاخدملاعات وإيرادات مبي 7
 

 اداتاإلير معلومات توزيع

 : جموعة دى الملخدمات لوا ات عي بماليرادات إتوزيع ي فيما يل
 

 
 في  أشهر المنتهية ثةالثال

 يونيو 30
 
 

 في  أشهر المنتهية الستة
  يونيو 30

 
 

  2021 2020  2021 2020 

 نار كويتي يد يكويت دينار دينار كويتي  يكويت دينار 

     الخدمات  البضاعة أونوع 

     عقود نفطية  

 9,342,255 8,766,421 5,031,505 3,984,972 خدمات الضخ  
     

     ة طيعقود غير نف

ية خدمات الصحية وخدمات السالمة البيئلا
 3,097,948 3,129,097 1,451,701 1,597,045 وتوريد العمالة

 666,600 469,751 272,191 173,555 خدمات أخرى
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 13,106,803 12,365,269 6,755,397 5,755,572 والخدماتإيرادات المبيعات  ليإجما
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     راداتتوقيت االعتراف باإلي

ة  زمني ةنقط يفاعة والخدمات المحولة  البض
 557,626 247,288 38,841 146,758 معينة 

 12,549,177 12,117,981 6,716,556 5,608,814   الوقتة على مدار محولالاعة والخدمات بضال
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 13,106,803 12,365,269 6,755,397 5,755,572  المبيعات والخدماتإيرادات  إجمالي

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

     األسواق الجغرافية

 13,067,762 12,335,792 6,734,367 5,741,111  ولة الكويت د

 39,041 29,477 21,030 14,461 أخرى 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 5,755,572 6,755,397 12,365,269 13,106,803 

 ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 اتاستثمار )خسائر(  تإيرادا صافي 8

 
 تهية في نالم أشهر الثالثة

 يونيو 30
 
 

 تهية في نالم أشهرالستة 
   يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  كويتيار ندي دينار كويتي  كويتيار ندي 

     

 20,651 9,098 - 9,098 إيرادات توزيعات أرباح 

مالية   ة من بيع موجوداتمحقق  حأربار(  )خسائ

من  بالقيمة  مدرجة   األرباالعادلة  أو خالل  ح 

 877 - (1,819) - خسائرال
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 9,098 (1,819) 9,098 21,528 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجة المكثفة اللمرحليية االمعلومات المالت حول احإيضا

   2021 يونيو 30 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
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 إداريةعمومية وت اوف مصر        9

 
 في  أشهر المنتهية الثالثة

 يويون 30
 

 
 في  أشهر المنتهية الستة

   يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 

 دينار كويتي  كويتيار دين دينار كويتي  كويتيار دين 
     

 412,693 490,143 202,774 225,493 موظفين  يفتكال
 15,174 20,038 7,646 13,349   مصروف استهالك

 28,906 30,509 14,472 15,636 داماالستخت حق هالك موجودااست
 21,870 11,906 10,773 5,702 ت تأجيرمصروف فوائد على مطلوبا

 63,772 16,688 10,250 8,888 ب مهنية عاتأ

 66,294 12,062 14,453 5,255 وتطوير أعمالفات تسويق  مصرو 
 32,543 24,073 21,560 10,066 يريخ مصروف
 285,000    -    -    -   *تبرعات

 109,920    - 109,920    - المتوقعةخسائر االئتمان مخصص 
 220,888 229,194 91,778 111,433  مصروفات أخرى

 

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

 395,822 483,626 834,613 1,257,060 
 

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

ال قدمت  األم*  بمبلغ    شركة  السنة  285,000تبرع  خالل  كويتي  دوللدع   السابقة  دينار  حكومة  الكويت  م  جائحة   ةهلمواجة 

 .  19-كوفيد
 

  هملسربحية ا 10
 

السهم  غ  مبالتحتسب   لل الخاص  الفترة  ة ربح  ة من خالل قسمساسيألاربحية  العاديين  األمبالمساهمين  المتوسط   شركة  على 

ال العادية  األسهم  لعدد  الالمرجح  خالل  ربحيةفترةقائمة  احتساب  يتم  اا السهم    .  الربح  بقسمة  بالمساهمين   لخاص لمخففة 

للالعا األمديين  الم  شركة  المتوسط  األسهمعلى  لعدد  القائ  رجح  المر  الفترة  خاللة  مالعادية  المتوسط  األسهم    جحزائدا  لعدد 

مخففة   تجد أدواملة إلى أسهم عادية. حيث إنه ال توالعادية التي سيتم إصدارها لتحويل كافة األسهم العادية المخففة المحت

   والمخففة متطابقة. ألسهم األساسيةحية اقائمة، فإن رب
 

 ر المنتهية في أشه الثالثة 
 يونيو 30

 
 

 المنتهية في أشهر  ةالست
  يونيو 30

  2021 2020  2021 2020 
     

بمساه  الفترةربح   األمالمي  الخاص  )دينار    شركة 

 3,046,611 2,398,411 2,018,446 1,049,986 كويتي( 

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

 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 رجح لعدد األسهم العادية وسط المالمت

ا: ال  (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) أسهم الخزينة دد عتوسط المرجح لمناقص 

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

 97,000,000 97,000,000 97,000,000 97,000,000  الفترةالقائمة خالل المتوسط المرجح لعدد األسهم 

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

   فلس 31.41   فلس 24.73   فلس 20.81   فلس 10.82  ة والمخففةساسيربحية السهم األ

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

 

هنا تكن  معاماللم  تاريخ  تعلق  تت  ك  بين  عادية  هذه  المجمعة  ية  المالالبيانات  بأسهم  التصريح  المالية المعلووتاريخ  مات 

  م.ه حية السوالتي قد تتطلب إعادة إدراج ربمعة المج المرحلية المكثفة
 



 تابعةلا اع. وشركاته ك.م.ش. يةبتروللخدمات الل نيةة الوطكشرال
 

 ة )غير مدققة(معمجة المكثفة اللمرحليية االمعلومات المالت حول احإيضا

   2021 يونيو 30 في ةهيالمنت  وللفترة كما في
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 ومقترحة ة ممقد حأرباتوزيعات  11
  
  31ولم تسجل كالتزام كما في  العمومية السنوية  ة  قة الجمعيلعادية الى موافاسهم  الموصى بها لأل  األرباحضع توزيعات  خت

 يسمبر.  د
 

   المناج  في  األمشركة  لاارة  إدأوصى مجلس بتاتماعه  بقيم  عتوزيب  2021س  مار  23يخ  رعقد  نقدية   س فل  64ة  أرباح 

)ب لليكو  ارنيد  6,208,000  بلغم   إجماليللسهم  المنتهية تي(  توزيعات  .2020ديسمبر  31في    سنة  اعتماد    األرباحت  م 

 .2021ل أبري 22 خريبتا ية السنوية المنعقدمو عية العمالجماجتماع في  2020 لسنة ابه يصلموا
 

 م س للسهلف  70قيمة  ية ب نقداح  أرب  بتوزيع   2020رس  ما   3  لمنعقد بتاريخا  هاعاجتمي  ف  ركة األمشلادارة  إى مجلس  وصأ

 ي الموصوزيعات األرباح  . تم اعتماد ت2019  ديسمبر  31نة المنتهية في  للسي(  دينار كويت  6,790,000مبلغ    إجماليب)

   .2020يونيو  18 بتاريخ عقدمنة السنوية الموميجمعية العالاجتماع في  2019نة سل ابه

 

 ماتوالتزابات محتملة مطلو 12
 

 مطلوبات محتملة 12.1

  31كويتي )  دينار  28,265,028بمبلغعقود  عض البأداء  مقابل  بتقديم ضمانات    ت المجموعةمقا،  2021  يونيو  30في    كما

أي ن تنتج  أرة  داوقع اإلال تتدينار كويتي(.    26,653,751  :2020  يونيو   30و  كويتي  رنادي  27,072,629  :2020بر  مديس

  معة للمجموعة.جمكثفة الملية ا للمرحالية ت الماي على المعلوماجوهرر ي ها تأثلوالتي قد يكون  ،تلوباطم
 

  ماتتزاال 12.2

  بلغ ومعدات بم  منشآتمتلكات وشراء مبق  كمطلوبات تتعل  سجلة ير مغات  ى المجموعة التزاملد  كان  ،2021  يونيو  30في  

          .(تيدينار كوي   365,513  :2020  يونيو  30وار كويتي  دين  430,420  :2020بر  سمدي  31)  كويتي  دينار  732,768

                                                                                                             



 

 لتابعةا هاشركات.ع. ولية ش.م.كوترالب  دماتخلل الوطنيةشركة ال
 

 ة(ققجمعة )غير مدمكثفة المة الالية المرحليالمات علوممال ات حولضاحيإ

   2021 يونيو 30في رة المنتهية وللفت كما في
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 اتقطاع لامعلومات  13
 

إلى وحدات أعم  ألغراض اإلدارة، تم المجموعة  المنال استناد  تنظيم  إلى  اثنان يمكن رفع الغتش  اطاعوالخدمات ولديها قتجات  ا  القطاعات غير اوهي خدم  تقارير عنهمايل  النفط وخدمات  ت قطاع 
  ائر التشغيلية.الخس األرباح أو على أساس األداء. يتم تقييم أداء القطاعرارات وتوزيع الموارد وتقييم بشكل منفصل ألغراض اتخاذ الق قطاعينيات هذين الملاإلدارة مع علنفطية. تتعامل ا
 

 يةفطنال اتقطاعلات خدما 
التشغالتطبيقات والف  محفزات لمختالو  التركيبات االسمنتية  النفط  اتاعل خدمات قطتشم : صب  أساسية خدمات    وتشمل بصفة  لنفط.لحفارات اية  يل لبيئات 

 . آلبارا  حفرت اخدمو سمنتاألب اآلبار

 الستشارية. ة واندسيت الهماوالخدسالمة والبيئة للصحة واادمات خبتعلق  تي توعة ال نشطة المتنن األد مدعفطية الن ات غيرعقطالشمل خدمات ات : نفطيةقطاعات غير المات الدخ 
 
 ي: التوال على 2020و  2021 يونيو 30 أشهر المنتهية في الستة لفترة مجموعةدى اللتشغيل لبقطاعات اح فيما يتعلق رباألوا يراداتإلاحول  ماتلي معلوتارض الجدول اليع
 

 

  2020 يونيو 30في  ةتهي لمنا شهرأ الستة    2021 يونيو 30ة في يالمنته أشهر الستة

 

 خدمات 
 طاعات النفطية  الق

 اعات قطخدمات ال 
  جمالياإل بنود غير موزعة غير النفطية

 مات خد 
 اعات النفطية  القط 

 لقطاعات خدمات ا 
 جمالياإل  موزعة  بنود غير  غير النفطية

 

 دينار كويتي  ر كويتي ادين تي يار كودين دينار كويتي   دينار كويتي كويتي ردينا تييار كودين كويتي ردينا
 

         

 13,106,803    - 3,764,548 9,342,255  12,365,269    -  3,598,848   8,766,421  ات عإيرادات القطا

 

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

          ( اتف المصرو)/إليراداتا

 (7,686,893)    - (2,805,558) (4,881,335)  (8,270,175)    - (2,648,204)  (5,621,971)  1 يعاتبالمتكلفة 

 (1,068,475) (15,174) (258,577) (794,724)  (1,041,206)  (20,038)  (237,817)  (783,351)  هالك است فومصر

 (177,978) (28,906) (54,194) (94,878)  (162,128)  (30,509)  (46,623)  (84,996)  خدامق االستموجودات حهالك است

 (1,212,980) (1,212,980)    -    -  (784,066)  (784,066)     -    - 1اريةإدمية وروفات عمومص

 (154,510) (154,510)    -    -  (123,443)  (123,443)     -    - وفات ضرائبمصر 

 (49,000) (49,000)    -    -  (38,404)  (38,404)     -    - ء مجلس اإلدارة أة أعضا مكاف 

 289,643 289,643    -    -  452,564  452,564     -    - 2إيرادات غير موزعة 

 

─────── ─────── ─────── ─────── 
 

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

 3,046,610 (1,170,927) 646,219 3,571,318  2,398,411 (543,896) 666,204 2,276,103 الفترة  (خسارة ) ربح  

 

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

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

  الستهالك واستهالك موجودات حق االستخداممصروف ابالغ لمتتضمن هذه اال  1
 

 خرىاألات إليرادوا االستثماراتخسائر( ) إيرادات صافيود ئواالفت إيرادا ةوزعغير الم اداتيراإل تتضمن 2



 

 لتابعةا هاشركات.ع. ولية ش.م.كوترالب  دماتخلل الوطنيةشركة ال
 

 ة(ققجمعة )غير مدمكثفة المة الالية المرحليالمات علوممال ات حولضاحيإ

   2021 يونيو 30في رة المنتهية وللفت كما في
 

 

12 
 

 )تتمة( تالقطاع معلومات ا 13
 

 : واليعلى الت 2020 يونيو   30و 2020ديسمبر 31و 2021 يونيو 30في ما لدى المجموعة ك ليتشغال عاتيتعلق بقطاا م يفلمطلوبات وا الموجوداتول ح يعرض الجدول التالي معلومات
 

  2021 يونيو 30 

 ققة()مد
 2020 يونيو 30  2020مبرسدي 31

 

 خدمات 
اعات القط
 نفطية  ال 

خدمات 
 ت االقطاع 

  جمالي اإل غير النفطية

 خدمات 
   لقطاعات النفطية ا 

 ات اعخدمات القط 
  جمالي إلا غير النفطية

 خدمات 
 النفطية  القطاعات  

 خدمات القطاعات 
 جمالي اإل غير النفطية

 ر كويتي ادين يتي نار كودي ويتي دينار ك  ر كويتي نايد تي يكور ادين كويتي  ينارد  ر كويتيدينا يويتينار كد ويتيينار كد 
            

 51,084,306 873,719 50,210,587  47,401,493 866,084 46,535,409  42,847,443 1,642,891 41,204,552 اتطاعموجودات الق
 ─────── ─────── ───────  ─────── ─────── ───────  ────────── ────────── ────────── 

 953,273    936,073    1,544,073   ةموجودات غير موزع
 

  

───────    ───────    ────────── 

   44,391,516    48,337,566    52,037,579 
   ════════    ════════    ══════════ 

            

 15,030,110 133,752 14,896,358  8,107,661 32,012 8,075,649  7,971,200 41,206 7,929,994 ات عقطاال وباتمطل
 ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════  ══════════ ══════════ ══════════ 



 

 تها التابعة.ك.ع. وشركاللخدمات البترولية ش.م شركة الوطنيةال
 

 (مدققة ير )غجمعة لمة اية المكثفللمرحية االمت الومامعلت حول الاإيضاح

 2021 يونيو 30ية في منتهة الوللفتر ا فيمك
 

 

13 
 

 قة إفصاحات األطراف ذات العال 14
 

  ة سيين والشركات الخاضعالرئية والمساهمين  صكات المحاتها الزميلة وشرة للمجموعة شركاقتتضمن األطراف ذات العال

اإل مجلس  وأعضاء  المشتركة  والمسئوليللسيطرة  ل  ندارة  ال لمالتنفيذيين  أسرهم  وأعضاء  والشركات  جموعة  الذين مقربين 

ات تسعير  موافقة على سياسة عليها. يتم الكثير ملموس أو سيطرة مشترسة تأيمثلون المالك الرئيسيين لها أو يمكنهم ممار

 ة.  عمن قبل إدارة المجمو  امالتشروط هذه المعو
 

    :ي المكثف المجمعاو الخسائر المرحل باحراألجة في بيان رذات عالقة المدالمعامالت مع أطراف ما يلي في
 

 

شركات خاضعة 
 للسيطرة المشتركة 

   يونيو   30

2021   

 دققة()م 
 ديسمبر   31

2020   

  يونيو   30

2020   

 ويتي دينار ك ينار كويتي د ار كويتيدين دينار كويتي 

     

 765 15,308 20,678 20,678 بيعات والخدمات المقدمة  م تكلفة ال
 

 درجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع: ت العالقة المذا  ألطرافالدى  رصدةألافيما يلي 
 

 

شركات خاضعة 
  ة المشتركة سيطرلل

   يونيو   30

2021   

 )مدققة(
 مبر ديس   31

2020   

  يونيو   30

2020   

 دينار كويتي  دينار كويتي  تييدينار كو كويتيدينار  

     

 - 3,330 6,668 6,668 ات مستحقة ف رو ومص دائنون 
 

 المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا 

ئولية تخطيط  ومسم سلطة  ئيسيين في اإلدارة ممن لديهضاء الرأعضاء مجلس اإلدارة واألع  فيو اإلدارة العليا  موظف  تمثلي

 دارة العليا:الت مع موظفي اإل. فيما يلي مجمل قيمة المعامعةوومراقبة أنشطة المجم وتوجيه
 

 

 للستة أشهرة المعامالت يمق
  يونيو 30في المنتهية  

 
 

 كما  األرصدة القائمة 
  يونيو 30في 

 2021 2020 2021 2020 

 تي دينار كوي دينار كويتي ينار كويتي د دينار كويتي 
     

     العليا   رةاإلداموظفي  مكافأة

 40,000  60,482  175,897        163,573 لزايا أخرى قصيرة األجوم بواتر

 135,242  150,823  7,104 7,352 وظفينخدمة للمهاية الن مكافأة
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 170,925 183,001  211,305  175,242 
 

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

 ة يالمال تدوالة لألدعاقيمة الال 15
 

 للقيمة العادلة  الجدول الهرمي 
إلى    استنادا  ،  يمة العادلةي للقضمن الجدول الهرماإلفصاح عنها    أو  لةادتم قياس قيمتها العالتي ي  المالية   دواتاألتصنف كافة  

 :ا يليكم العادلة ككلة لقيمانسبة لقياس أقل مستوى من المدخالت الجوهرية بال
 

 ماثلة؛مطلوبات مأو  جوداتسواق النشطة لموير المعدلة( في األنة )غ للمعا سعاراأل - 1توى المس 

   لقيمة العادلة ملحوظ ا بشكل ية بالنسبة لقياس ارا أقل مستوى من المدخالت الجوهن فيهكوأساليب تقييم ي  -  2المستوى

 و غير مباشر؛ أو  مباشر

  وظ ا. يمة العادلة ملحبالنسبة لقياس الق وهريةجال تلمدخالن امستوى مون فيها أقل يب تقييم ال يكالأس - 3المستوى 
 



 

 تها التابعة.ك.ع. وشركاللخدمات البترولية ش.م شركة الوطنيةال
 

 (مدققة ير )غجمعة لمة اية المكثفللمرحية االمت الومامعلت حول الاإيضاح

 2021 يونيو 30ية في منتهة الوللفتر ا فيمك
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 )تتمة(  ةيت المالدوادلة لألالعا القيمة 15
 

 )تتمة( جدول الهرمي للقيمة العادلة ال
المالنسبة  ب اللألدوات  العادلةالية  بي  ذاما إ  تحدد المجموعة  ى أساس متكرر،عل  مسجلة بالقيمة  التحويالت قد حدثت  ن  كانت 

 لقياس بالنسبة    هريةن المدخالت الجوقل مستوى مأإلى    ا  تصنيف )استنادالدة تقييم  مي عن طريق إعارل الهالجدوات  مستوي
  لية مكثفة مجمعة.رحمعلومات مالية م لقيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترةا
 

لقيمة العادلة خالل  اقياس  في    دمةة المستخموعالمدخالت للمج  وأنواعقييم  الت  وآليات  تتغييرات في عمليا  أي  إجراءلم يتم  
 رة. الفت
 

التالي  الجديعرض   بخالف  متكرر    أساسالمقاسة بالقيمة العادلة على    يةغير الماللموجودات  االمالية و  دواتاألملخص  ول 
 قيمتها العادلة:ي تقارب قيمتها الدفترية تلك الت

 

م ستخداقياس القيمة العادلة با    

 

 نة معلال  سعاراأل
 ي أسواق نشطة  ف
 (1ى و مستال)

 دخالت الجوهرية  الم 
 غير الملحوظة 

 وع المجم  (3)المستوى 

 ويتيك دينار يتيدينار كو دينار كويتي 

    2021 يونيو 30

 1,544,073  1,544,073  - الخسائر رباح أو لعادلة من خالل األقيمة امدرجة بالموجودات مالية 

 

════════ ════════ ════════ 

 

    (مدققة)  2020ر ديسمب 31

 936,073 936,073 - الخسائر ح أو رباخالل األيمة العادلة من لية مدرجة بالقدات ماجووم

 

════════ ════════ ════════ 

    2020 يونيو 30

 953,273 953,273 - الخسائر  رباح أودرجة بالقيمة العادلة من خالل األموجودات مالية م

 

════════ ════════ ════════ 

 

يتم   تحو  ءاجرإلم  بين  أي  القضمن    2مستوى  وال  1توى  المسيالت  اقياسات  الفتريمة  يتم  ةلعادلة خالل  لم  كما    أي   اءجرإ، 
 .2021  يونيو 30شهر المنتهية في أ الستةل فترة الخ لقياس القيمة العادلة 3تحويالت الى او من المستوى 

 

   3ى من المستوض ادلةعمة اللقيمطابقة ا
التالي  يع الجدول  الققة  بامطرض  في  الحركات  العادلةكافة  و  3المستوى  ضمن  المصنفة  نود  للب  يمة  بداية  فتهنبين    رةاية 

 : مات المالية المرحلية المكثفة المجمعةولالمع

 
   يونيو 30

2021 

 ققة(مد)
 ديسمبر 31

2020 
  يونيو 30

2020 

 يتي كو ناردي دينار كويتي  يتير كودينا 
    

 1,055,658 1,055,658 936,073 ناير ي 1كما في 

 3,471 6,962     - سائر الخرباح أو ي األلقياس المسجلة فإعادة ا

 (105,856) (126,547) 608,000 الصافي( )بمبيعات   يات /مشتر
 

──────── ──────── ──────── 

  1,544,073 936,073 953,273 

 

════════ ════════ ════════ 

 

عداد  إتبعة في  توافق مع تلك المة ت المكثفة المجمع  المرحليةمات المالية  ومعلالمستخدمة في هذه  ليات ومدخالت التقييم الإن آ
 . 2020ديسمبر   31ة للمجموعة للسنة المنتهية في معالمالية المجالبيانات 

 

قياس   الحاالت  بعض  في  العادلة  يتم  ال  لألدواتالقيمة  ضمن  المصنفة  تقييماب  3  مستوىالمالية  آليات  تتضمن    ستخدام 
ستند الى ت  كما ال ،األداةللمعامالت الحديثة على نفس  األسواق فينة المعل راألسعال المن خ  ةباألدلدعومة مير افتراضات غ

على .  سوقوالبيانات المتاحة في ال  األداةبناءا على نوع    آليات التقييم  بتحديدتقوم المجموعة    سوق.ات الملحوظة في النالبيا
المثال، في غيا العاد  ديرق نشط، يتم تقب سوسبيل  المالي وحليت  أساس ثمار على  لة لالست القيمة  المركز  ومحفظة نتائج  الل 

على  المالية    األدواتمة  في قيوالسلبية    اإليجابيةالتغيرات    يتم تحديدتعلق بالشركة المستثمر فيها.  ت  وعوامل أخرى  المخاطر
يم  تقيانتهى  ى أحكام.  بناءا علظة، وقياسها  وملحت المعايير غير المستوياالختالف  ة  تيجن  اتاألدوالتغيرات في قيمة    أساس
تغير متغيرات المخاطر ال يعتبر ماديا في حالة    األخرى ملة  يرادات الشاالاو الخسائر وا  األرباحإلى أن التأثير على    اإلدارة
 %. 5بنسبة  3ية ضمن المستوى المال تلألدوالصلة المستخدمة لتقدير القيمة العادلة  ذات ا



 

 تها التابعة.ك.ع. وشركاللخدمات البترولية ش.م شركة الوطنيةال
 

 (مدققة ير )غجمعة لمة اية المكثفللمرحية االمت الومامعلت حول الاإيضاح

 2021 يونيو 30ية في منتهة الوللفتر ا فيمك
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 )تتمة(  ةيالمالت دوادلة لألاالعالقيمة  15
 

 )تتمة( 3ى من المستوض ادلةمة العلقيامطابقة 
للمو القيمةالات  جودبالنسبة  فإن  المطفأة،  بالتكلفة  المدرجة  المالية  والمطلوبات  ال تختلف بصورة مادية عن  الدفترية    مالية 

العاقي أنمتها  الموجودات والمطلوب  أغلب  دلة حيث  استحقهذه  ذات فترة  أقاق  ات  االجل  بناسو يعاد تصيرة  فورا  ءا  عيرها 
 . السوقية معدالت الربحالة الحركة في ح
 

 19-وفيدكي فشت  يرتأث 16
 

جا انتشار  كوفيدئيستمر  اعبر    19-حة  حول  الجغرافية  المناطق  يؤديمختلف  ما  االعمال  توقإلى    لعالم   واألنشطةف 

عدد من  ول العالم  النقدية حية والهيئات المال  تأطلقوقد  لمية.  ة العايصادحول البيئة االقت  ويثير عوامل عدم التيقن  صاديةاالقت

 حة. جائلل الشديدة السلبية لتبعاتا لتفاديالمكثفة  اتجراءاإل
 

ل كوفيدكان  علىتأثيرات    19-جائحة  لل  جوهرية  للمجموعة  السنوية  المجمعة  المالية  االبيانات  في  سنة  ديسمبر    31لمنتهية 

جوهرية تتعلق    إضافيةتأثيرات عكسية    أيعة بعد  مجمو، لم تشهد ال2020ديسمبر    31نتهية في  مال  . مقارنة بالسنة2020

تستمر التقلبات في السوق كما  مر  تست  غم من ذلك،. على الر2021  يونيو   30أشهر المنتهية في    الستةرة  خالل فت  اتهبعمليا 

وبناءا لألحكام،  ة  تقلباالقتصادية الم  ى البيئةضع التأثير علخوي  التقلبات السوقية. تلك  إلى    ترية للموجوداتلدفا  لقيمةاحساسية  

 تظمة. أثيرات ذات الصلة بصفة منوالتالمالي مركزها  متقيي إعادةتواصل المجموعة  عليه،

 

 

 

 

 


