
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ع. شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.

 وشركاتها التابعة 
 

 المجمعة  المكثفة  الـمالية المرحلية معلوماتالـ

 )غير مدققة( 
 

 2022 يونيو 30

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 ع.أعضاء مجلس إدارة شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ك.إلى 
 

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

في   كما  "المجموعة"(  بـ  معاً  إليها  )يشار  التابعة  الشامل  يوبيان  2022 يونيو  30وشركاتها  والدخل  المكثفين   الدخل  المرحليين 

لفترتي   به  المتعلقين  التاريخالمجمعين  بذلك  المنتهيتين  أشهر  النقديةوبياني    الثالثة والستة  والتدفقات  الملكية  في حقوق    التغيرات 

المجمعين   المكثفين  هذه   أشهر  الستةلفترة  المرحليين  إعداد  عن  المسؤولة  هي  األم  الشركة  إدارة  إن  التاريخ.  بذلك  المنتهية 

المبين في إيضاح   العرض  المجمعة وعرضها وفقاً ألساس  المكثفة  المرحلية  المالية  التعبير عن 2المعلومات  . إن مسؤوليتنا هي 

 ات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.نتيجة مراجعتنا لهذه المعلوم
 

 نطاق المراجعة

الدولي   للمعيار  وفقاً  بمراجعتنا  قمنا  المستقل   2410لقد  الحسابات  مراقب  قبل  من  المنفذة  المرحلية  المالية  المعلومات  "مراجعة 
االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين  المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه  "  للمنشأة

أقل  المراجعة  إن نطاق  للمراجعة.  التحليلية واإلجراءات األخرى  اإلجراءات  والمحاسبية وتطبيق  المالية  األمور  المسؤولين عن 

بأننا على علم بكافة بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد  

 األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. 
 

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

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

الدفاتر   في  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  فإن  مراجعتنا،  إلى  واستناداً  ذلك،  إلى  باإلضافة 

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

للنظام األساسي للشركة األم    2016لسنة    1 التأسيس أو  التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد  والتعديالت الالحقة له والئحته 

فترة   خالل  لهما،  الالحقة  في    أشهر  الستةوالتعديالت  نشاط    2022  يونيو  30المنتهية  على  مادياً  تأثيراً  له  يكون  قد  وجه  على 

 الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

  32نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم  

شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم األعمال المصرفية والتعليمات المتعلقة به أو ألحكام  به  والتعديالت الالحقة ل  1968لسنة  

المتعلقة به خالل فترة  ب  2010لسنة    7القانون رقم   المال والتعليمات    2022  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الستةشأن هيئة أسواق 

 األم أو مركزها المالي. على وجه قد يكون له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عبدالكريم عبدهللا السمدان 

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
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 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع )غير مدقق(   المرحلي المكثف الدخلبيان 

  2022 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  
 المنتهية في  أشهر الثالثة

 يونيو  30
 
 

 الستة أشهر المنتهية في  
يونيو 30  

 2021 2022 2021 2022 ايضاح  

  
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي 

      اإليرادات    

أرباح محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة 

 1,041 1,746 693 1,241  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

غير محققة من موجودات مالية أرباح )خسائر( 

 930 8,049 (14,608)  األرباح أو الخسائر مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 

13,739 

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

 140 166 133 166  ربح من بيع عقارات استثمارية 

  857 717 433 337  إيرادات تأجير

  3,883 7,483 2,831 6,721  إيرادات توزيعات أرباح 

 3,610 5,633 2,134 3,141  واستشارات وحوافز ووساطة أتعاب إدارة

 15 137 10 69  إيرادات فوائد  

 6 298 115 165  حصة في نتائج شركات زميلة وشركة محاصة  

 329 144 329 144  صافي ربح من بيع/ تصفية شركة زميلة 

 252 94 162 53  ربح تداول عمالت أجنبية 
  

─────── ─────── ─────── ─────── 

 21,989 17,348 14,889 (2,571)  اإليرادات )الخسائر( إجمالي 
  

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

       المصروفات 

 3,658 3,844 1,847 1,739  مصروفات إدارية  

 247 553 129 296  تكاليف تمويل 

ر انخفاض القيمة ومخصصات ئخسا تحميل )رد( 

 210 (2) (6) 2  أخرى  

 196 (367) 129 (227)  خسارة تحويل عمالت أجنبية  )ربح(
  

─────── ─────── ─────── ─────── 

 4,311 4,028 2,099 1,810  إجمالي المصروفات  
  

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

 17,678 13,320 12,790 (4,381)  الربح قبل الضرائب )الخسارة( 

      

 (666) (529) (399) 200  الضرائب 
  

─────── ─────── ─────── ─────── 

 17,012 12,791 12,391 (4,181)  ربح الفترة  )خسارة( 
  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 15,056 11,949 11,269 (3,460)  الشركة األم يمساهم

 1,956 842 1,122 (721)  الحصص غير المسيطرة
  

─────── ─────── ─────── ─────── 

  

(4,181) 12,391 12,791 17,012 
  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

ربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة )خسارة( 

  فلس   18.9 فلس   15  فلس   14.1 فلس   (4.3) 4    بمساهمي الشركة األم 
  

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 المجمع )غير مدقق(   المرحلي المكثف  الدخل الشاملبيان 

  2022 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 يونيو  30

 
 

 المنتهية في  أشهر الستة
 يونيو  30

 2022 2021 2022 2021 

 

 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
   

  

 17,012 12,791 12,391 (4,181) ربح الفترة )خسارة( 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

 إيرادات شاملة أخرى: 
    

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

التغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق ملكية مدرجة 

 8,568 7,972 4,744 (11,146) اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل 

الشاملة األخرى   (الخسائراإليرادات )حصة في  

 (459) 246 113 138 لشركات زميلة
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
 (11,008) 4,857 8,218 8,109 
 ──────── ──────── ──────── ──────── 

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

 (138) 220 (91) 161 تحويل عمالت أجنبية   تتعديال
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 7,971 8,438 4,766 (10,847) شاملة أخرى للفترة   إيرادات)خسائر( 
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 24,983 21,229 17,157 (15,028) اإليرادات الشاملة للفترة  )الخسائر(  إجمالي
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

     الخاص بـ: 

 22,991 20,255 16,047 (14,284) الشركة األم يمساهم  

 1,992 974 1,110 (744) الحصص غير المسيطرة  
 

──────── ──────── ──────── ──────── 

 (15,028) 17,157 21,229 24,983 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 تشكل جزًءا من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2022 يونيو 30لفترة المنتهية في ل
    الخاصة بمساهمي الشركة األم   

 

 رأس 
 المال 

 عالوة 

 إصدار أسهم 

 احتياطي  

 إجباري 

 احتياطي  

 أسهم خزينة  اختياري 

احتياطي  
 أسهم خزينة  

احتياطيات 
 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  ألف  ألف  

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

              

 2022يناير  1الرصيد في 

 235,572 18,794 216,778 25,719 27,286 456 440 520    - 22,693 10,285 49,593 79,786 )مدقق( 

 12,791 842 11,949 11,949    -    -    -    -    -    -    -    -    - الفترة ربح

 8,438 132 8,306    - 8,182 124    -    -    -    -    -    -    -  إيرادات شاملة أخرى للفترة
 

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

 21,229 974 20,255 11,949 8,182 124    -    -    -    -    -    -    - إجمالي اإليرادات الشاملة 

موجودات  تحويل ربح بيع  
مدرجة بالقيمة العادلة   مالية

من خالل اإليرادات الشاملة  
    -    -    - 2,934 (2,934)    -    -    -    -    -    -    -    - األخرى إلى األرباح المرحلة 

 (235)    - (235)    -    -    -    -    - (235)    -    -    -    - شراء أسهم خزينة 

 (35,904)    - (35,904) (25,719)    -    -    -    -    - (10,185)    -    -    - (  8توزيعات أرباح )إيضاح 

إلى  توزيعات أرباح مدفوعة 
 (752) (752)    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - مسيطرة اللحصص غير ا

بيع جزئي لشركة تابعة دون 
 20    - 20    -    -    - 20    -    -    -    -    -    - فقد السيطرة 

الحركة في الحصص غير 

 64 64    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - المسيطرة 
 

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

 219,994 19,080 200,914 14,883 32,534 580 460 520 (235) 12,508 10,285 49,593 79,786 2022يونيو  30الرصيد في 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 
     الخاصة بمساهمي الشركة األم   

 
 رأس 
 المال 

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 احتياطي  
 إجباري 

احتياطي  
 اختياري 

أسهم 
 الخزينة 

احتياطي  
 أسهم خزينة  

 اتياحتياط
  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  ألف  ألف  

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

              

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

 17,012 1,956 15,056 15,056    -    -    -    -    -    -    -    -    - الفترة ربح

إيرادات شاملة )خسائر( 
 7,971 36 7,935    - 8,033 (98)    -    -    -    -    -    -    - أخرى للفترة

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

اإليرادات  إجمالي )الخسائر(
 24,983 1,992 22,991 15,056 8,033 (98)    -    -    -    -    -    -    - الشاملة  

موجودات  بيع   ربحتحويل 

بالقيمة العادلة  مالية مدرجة 

من خالل اإليرادات الشاملة  

األخرى إلى األرباح 

    -    -    - 1,154 (1,154)    -    -    -    -    -    -    -    - المرحلة  

 (8,776)    - (8,776) (6,061)    -    -    -    -    - (2,715)    -    -    - (  8توزيعات أرباح )إيضاح 

  إلى توزيعات أرباح مدفوعة

 (221) (221)    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - مسيطرة اللحصص غير ا

بيع جزئي لشركة تابعة دون 

 21    - 21    -    -    - 21    -    -    -    -    -    - فقد السيطرة 

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

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

يونيو   30الرصيد في 
2021 79,786 49,593 7,709 22,693 -    -    440 396 12,391 16,210 189,218 18,025 207,243 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من         
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية

  2022 يونيو 30لفترة المنتهية في ل
 

  
 

 أشهر المنتهية في  الستة
  يونيو 30

  
 2022 2021 

  
 ألف  ألف  

  
 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاح 

 أنشــطة التشغيل 
    

  الضرائب  الربح قبل
  13,320 17,678 

 تعديالت لـ:  
  

  

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

  الخسائر
  (930) (13,739) 

 إيرادات توزيعات أرباح   
  (7,483) (3,883) 

   إيرادات فوائد 
  (137) (15) 

 التغير في القيمة العادلة لعقارات استثمارية   
  -   1,883 

 ربح من بيع عقارات استثمارية 
  (166) (140) 

 حصة في نتائج شركات زميلة وشركة محاصة  
  (298) (6) 

 من بيع/ تصفية شركة زميلة   ربحصافي 
  (144) (329) 

 تكاليف تمويل   
  553 247 

 استهالك وإطفاء  
  137 86 

   خسائر انخفاض القيمة ومخصصات أخرى)رد( تحميل 
  (2) 210 

   

  

   

────── ────── 
   

4,850 1,992 

 التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
 

   

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  (2,232) (3,662) 

 موجودات أخرى  
  (2,251) 548 

 دائنون ومصروفات مستحقة  
  (538) (300) 

   ────── ────── 

 العمليات  ي التدفقات النقدية المستخدمة ف
  (171) (1,422) 

 إيرادات فوائد مستلمة 
  137 15 

 ضرائب مدفوعة  
  (1,020) -   

 إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
  7,474 3,345 

  
 ────── ────── 

 أنشطة التشغيل  الناتجة منصافي التدفقات النقدية 
 

 6,420 1,938 

   ────── ────── 

   أنشطة االستثمار 
  

  

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  شراء
  (12,406) (8,994) 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  متحصالت من بيع  

 األخرى
 

 20,306 9,083 

 متحصالت من بيع عقارات استثمارية 
 

 1,824 2,158 

 إضافات إلى استثمار في شركات زميلة
 

 -   (1,042) 

 متحصالت من بيع شركة زميلة 
 

 7,263 440 

 من شركات زميلةأرباح مستلمة توزيعات 
 

 289 680 

 توزيع رأسمال مستلم من شركات زميلة 
 

 -   1,025 

 ودائع ثابتةصافي الحركة في 
 

 450 303 

   ────── ────── 

  أنشطة االستثمار   الناتجة من صافي التدفقات النقدية
  17,726 3,653 

   
────── ────── 

 



 

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

 

 تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. 13إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من         
 

 

8 

 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 )تتمة( 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

  
 

 أشهر المنتهية في  الستة
  يونيو 30

  
 2022 2021 

  
 ألف  ألف  

  
 دينار كويتي   دينار كويتي  إيضاح 

 أنشطة التمويل
  

  

 مستغلة)مدفوعة( صافي قروض بنكية 
 

 (1,310) 1,242 

 شراء أسهم خزينة 
 

 (235)  

 تكاليف تمويل مدفوعة
 

 (507) (239) 

 مسيطرة الحصص غير إلى التوزيعات أرباح مدفوعة 
 

 (752) (221) 

 الحركة في الحصص غير المسيطرة 
 

 64 (189) 

 توزيعات أرباح مدفوعة 
 

 (32,488) (8,377) 

  
 ────── ────── 

  أنشطة التمويللمستخدمة قي اصافي التدفقات النقدية 
 

 (35,228) (7,784) 

   ────── ────── 

   صافي النقص في النقد والنقد المعادل
  (11,082) (2,193) 

  يناير  1النقد والنقد المعادل في 
  37,765 13,266 

   ────── ────── 

  يونيو 30النقد والنقد المعادل في 
  26,683 11,073 

   ═══════ ═══════ 

 يتكون النقد والنقد المعادل مما يلي:
  

  

 واالرصدة لدى البنوك والمؤسسات الماليةالنقد 
  27,833 11,073 

 ناقصاً: ودائع ألجل ذات فترة استحقاق اصلية أكثر من ثالثة أشهر 
  (1,150) -   

   ────── ────── 
  

 26,683 11,073 

   ═══════ ═══════ 
 

  



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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  حول الشركةعلومات م -1
 

ش المجموعة  ش.م.ك.تتضمن  الوطنية  االستثمارات  التابعة    ع.ركة  وشركاتها  األم"(  بـ )"الشركة  معاً  إليها  )يشار 

  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 
 

 : األمالتي أسست من أجلها الشركة واألهداف األغراض فيما يلي 
 

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

 .ضمان في السوقين المحلي والعالمي
   االشتراك في تأسيس الشركات على اختالف أنواعها وأغراضها وجنسياتها والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه  تأسيس أو

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

 عن شركات قطاع خاص أو حكومية أو شبه حكومية محليه وعالمية لحساب الشركة. 
  .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.
 السكنية والتجارية   عمليات الوحدات والمجمعات  السكنية وبناء  إلى تطوير وتنمية األراضي  الهادف  العقاري  االستثمار 

 بقصد بيعها أو تأجيرها. 
  .مستشار استثمار 
  .وكيل اكتتاب 
 .مدير نظام استثمار جماعي 
 ها لحساب الشركة فقط وذلك مع  والمتاجرة في سوق القطاع األجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل الكويت وخارج   التعامل

 عدم اإلخالل بالحظر والمقرر بمقتضى القرار الوزاري والصادر بشأن رقابة البنك المركزي على شركات االستثمار. 
  الملكية التجارية وحقوق  التجارية والصناعية والرسومات  الملكية الصناعية وبراءات االختراع والعالمات  تملك حقوق 

 متعلقة بالبرامج والمؤلفات واستغاللها وتأجيرها للجهات األخرى.األدبية والفكرية ال
 .صانع السوق 

  

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها  

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

 الكويت.  دولة ، جابر المباركشارع  ،المسجـل هو مجمع الخليجيةالرئيسي إن عنوان مكتب الشركة األم 
 

البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية    2022مايو    12اعتمدت الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  

 .  2021ديسمبر  31في 
 

بموجب قرار مجلس   2022  يونيو  30  في  التصريح بإصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المنتهيةتم  

  .2022 أغسطس  3 الصادر في األمإدارة الشركة  
 

   أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة -2
 

  أساس اإلعداد     2.1

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

 باستثناء ما يلي:
 

في   المنتهية  للسنة  السنوية  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  لمؤسسات  وفقاً    2021ديسمبر    31تم  الكويت  دولة  لتعليمات 

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

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

"( التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي أو المخصصات المطلوبة وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي  9للتقارير المالية  

على اإلفصاحات ذات الصلة، وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير الدولية للتقارير المالية  الالحق  أيهما أعلى؛ وتأثيرها  

   ر المحاسبة الدولية.مجلس معايي عنالصادرة  
 
 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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   )تتمة( أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة -2
 

  )تتمة( أساس اإلعداد     2.1

المطلوبة   واإلفصاحات  المعلومات  كافة  تتضمن  ال  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  المالية   فيإن  البيانات 

المجمعة السنوية المعدة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات دولة الكويت لمؤسسات الخدمات المالية والتي تخضع 

ديسمبر    31  كما فييجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة  لرقابة بنك الكويت المركزي و

2021 . 
 

بالضرورة مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة   2022  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الستةال تعتبر نتائج التشغيل لفترة  
. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة واإلفصاحات 2022ديسمبر    31للسنة المالية المنتهية في  

 . 2021ديسمبر  31المتعلقة بها للسنة المنتهية في 
 

 المجموعة  المطبقة من قبلوالتفسيرات والتعديالت الجديدة المعايير     2.2

إعداد   في  المتبعةإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  
باستثناء تطبيق المعايير الجديدة التي    2021ديسمبر    31البيانات المالية المجمعة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في  

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صادرة ولكنها لم تسر    .2022يناير    1تسري كما في  
 بعد. 

 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  –اإلطار المفاهيمي مرجعية إلى إشارة 
تستبدل التعديالت اإلشارة المرجعية إلى إصدار سابق من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإشارة مرجعية 

   دون تغيير متطلباتها بشكل كبير. 2018إلى اإلصدار الحالي الصادر في مارس 
 

"دمج األعمال" لتجنب إصدار األرباح أو    3تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية  
معيار   نطاق  ضمن  ستتحقق  التي  المحتملة  والمطلوبات  االلتزامات  عن  تنشأ  والتي  الثاني"  "اليوم  في  المحتملة  الخسائر 

الدولي   والمطلو  37المحاسبة  الدولية المخصصات  المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير  أو  المحتملة  والموجودات  المحتملة  بات 
: الضرائب، إذا تم تكبدها بشكل منفصل. يتطلب االستثناء من الكيانات تطبيق المعايير الواردة في معيار 21للتقارير المالية  

، على التوالي، بدالً من اإلطار المفاهيمي، 21لمالية  أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير ا  37المحاسبة الدولي  
تضيف التعديالت أيًضا فقرة جديدة إلى المعيار الدولي للتقارير المالية   لتحديد ما إذا كان التزام حالي قائم في تاريخ الحيازة.

 المحتملة غير مؤهلة لالعتراف بها في تاريخ الحيازة. األصوللتوضيح أن  3
 

المكثفة المجمعة للمجموعة حيث لم يكن هناك موجودات   المعلوماتتعديالت أي تأثير على  لم يكن لهذه ال المالية المرحلية 
 محتملة والتزامات ومطلوبات محتملة ضمن نطاق هذه التعديالت التي نشأت خالل الفترة. 

 

 ذا التضخم المرتفع  : إعداد التقارير المالية في االقتصاد 29معيار المحاسبة الدولي 
المالية   المعلومات  قبل  إن  للتضخم  وفقًا  المرتفع  التضخم  ذو  االقتصاد  عملة  الرئيسية  عملتها  تمثل  التي  التابعة  للشركات 

تحويلها إلى الدينار الكويتي. بمجرد إعادة إدراجها، يتم تحويل كافة بنود البيانات المالية إلى الدينار الكويتي باستخدام سعر 
يتم إعادة إدراج المبالغ المعروضة للسنوات السابقة ألغراض المقارنة عند مستوى التجميع حيث إن الصرف الختامي. ال  

عملة العرض للمجموعة ال تمثل عملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع. تم عند التجميع تسجيل تأثير تغيرات األسعار في الفترات  
 .ن التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف المجمعالسابقة على المعلومات المالية للشركة التابعة مباشرة في بيا

 

يتم تعديل المعلومات المالية للشركات التابعة التي تمثل عملتها الرئيسية عملة االقتصاد ذو التضخم المرتفع لتعكس التغيرات  
الما المركز  بيان  في  البنود  التعبير عن جميع  يتم  ال  بحيث  المحلية،  للعملة  الشرائية  القوة  المجمع  في  المكثف  المرحلي  لي 

خالل الفترات الحالية )البنود غير النقدية( من خالل تطبيق مؤشر أسعار عام في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة 
 .المجمعة، ويتم إعادة إدراج جميع اإليرادات والمصروفات من خالل تطبيق عوامل التحويل المناسبة

 

لم ينتج عن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتباًرا  
 .األداء المالي للمجموعة أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو المركز أو  2022يناير  1من 

 
 

 
 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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  الشركات التابعة -3
 

 : الجوهريةالشركات التابعة  حول تفاصيل فيما يلي
 

 نسبة الملكية%  بلد التأسيس  االسم 
األنشطة  
 الرئيسية 

  
  يونيو 30

2022   
ديسمبر  31

2021 
 يونيو 30

2021  

      المحتفظ بها بصورة مباشرة

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

شركة العالمية للبنية التحتية القابضة  ال
 استثمارات  99.00 99.00 99.00 الكويت   ش.م.ك. )مقفلة(  

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

خدمات وساطة  65.17 65.17 65.17
 االستثمار

شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة 
 تجارة ومقاوالت  99.00 99.00 99.00 الكويت  والمقاوالت ذ.م.م. 

شركة بوابة الوطنية ألنظمة الحاسب اآللي 
 99.33 99.33 99.33 الكويت  ش.م.ك. )مقفلة(  

تكنولوجيا  
 المعلومات 

 تطوير عقارات  100 100 100 لبنان  ( 2) شركة االستثمارات الوطنية ش.م.ل.

شركة االستثمارات الوطنية القابضة  
 استثمارات  99.00 99.00 99.00 لبنان  ( 2) ل.ش.م.

 صندوق المدى لالستثمار )"المدى"( 
 استثمارات  49.13 49.61 49.27 البحرين 

NIC Pipe   استثمارات  100 92.50 92.50 جزر كايمان 

المشروعات التكنولوجية لشركة االستثمارات 

 المتحدة   2الوطنية 
فيرجن   جزر 

 استثمارات      - 69.00 69.00 البريطانية 

شركة   -شركة فليك لتجارة الجملة والتجزئة  

 جارة ومقاوالت ت     -     - 95.00 الكويت  ( 1ذات مسؤولية محدودة )

      

شركة   قبلمحتفظ بها بصورة غير مباشرة من 
      الوسيط 

 99.00 99.00 99.00 الكويت  شركة النجوع للتجارة العامة ذ.م.م.
استثمارات 

 عقارية
      

محتفظ بها بصورة غير مباشرة من قبل شركة  
  مينا 

   
 

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

 استثمارات  100 100 100 جيرنزي هولدينجس ليمتدشركة كولوني /مينا 

 

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

 .المقدرةوالمطلوبات  المشتراة. إن إدارة الشركة األم بصدد تحديد القيمة العادلة للموجودات مسؤولية محدودة

لبنان   (2) في  تابعتان  األم شركتان  الشركة  الوطنية ش.م.ل.هما  وتملك  االستثمارات  الوطنية  و  شركة  االستثمارات  شركة 

لبنان    القابضة ش.م.ل. دولة  أن  إعالن  تم  عام  بوقد  في  مرتفع  تضخم  ذو  المحاسبة  2020اقتصاد  "معيار  لـ  ووفقًا   .

 الرئيسيةإعداد التقارير المالية في االقتصاد ذو التضخم المرتفع، ينطبق هذا المعيار عندما تكون العملة    –  29الدولي  

من  سية لكلتا الشركتين في لبنان هي الدوالر األمريكي. والعملة الرئيللشركة هي عملة االقتصاد ذو التضخم المرتفع. و

 . هاتين الشركتينعلى   29ثم، فإن اإلدارة لم تطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 ربحية السهم األساسية والمخففة )خسارة(  -4
 

الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم   ربح  )خسارة(  السهم األساسية والمخففة عن طريق قسمة  ربحية  )خسارة(  يتم احتساب

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

 

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 يونيو  30

 
 

 المنتهية في  أشهر الستة
 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 

الخاص بمساهمي  الفترةربح )خسارة( 

 15,056 11,949 11,269 (3,460) الشركة األم )ألف دينار كويتي( 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

 797,862,103 797,781,004 797,862,103 797,700,794 الفترة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

 فلس    18.9   فلس   15 فلس  14.1   فلس   (4.3) ربحية السهم األساسية والمخففة )خسارة( 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

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

 

  يونيو   30
2022 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 

  يونيو   30
2021 

 

 ألف دينار

 كويتي

 ألف دينار

 كويتي

 ألف دينار

 كويتي
    

 42,110 42,705 46,011 *  )بما في ذلك األوراق المالية المقترضة( مسعرة  أوراق مالية 

)بما في ذلك االستثمارات في  استثمارات في أسهم غير مسعرة 

 7,381 5,649 3,594 األسهم الخاصة(

في   استثمارات) استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة  

 57,148 62,855 64,766 ( وغير مسعرة مسعرة  أوراق مالية 
 

──────── ──────── ──────── 

 
114,371 111,209 106,639 

 
═════════ ═════════ ═════════ 

 

ألوراق مالية  أسهمتم إقراض  والذي بموجبه، مع طرف خارجي "()"العقد أوراق مالية اقراض عقدقامت المجموعة بإبرام  *

الدفترية   :  2021  يونيو  30ألف دينار كويتي و  1,010:  2021ديسمبر    31)  كويتيألف دينار    1,185مسعرة تبلغ قيمتها 

، أيهما فسخه  عند  في نهاية العقد أو  األسهمهذه  رد    الخارجيلمدة سنة واحدة. يتعين على الطرف    ألف دينار كويتي(  628

أنه  أقرب إلى  لعدم  . توصلت اإلدارة  إلغاء االعتراف  نظراً  لاستيفاء معايير  المالية  وفقاً  للتقارير  الدولي  األدوات   9لمعيار 
    لم يتم إلغاء االعتراف بهذه األسهم.فإنه ، المالية

 

نتيجة    ربحتسجيل  ب التقييم العادل مما أدى إلى  تم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم غير المسعرة بواسطة أسالي

بمبلغ العادلة  القيمة  في  المجمع  ألف   46التغير  المكثف  المرحلي  الدخل  بيان  في  الفترة  خالل  كويتي  ديسمبر   31)  دينار 

التغير في القيمة    ربح نتيجة:  2021  يونيو  30وألف دينار كويتي،    866نتيجة التغير في القيمة العادلة بمبلغ    خسارة:  2021

 . ألف دينار كويتي(  262العادلة بمبلغ 
 

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

 الصناديق المعنيين استنادا إلى موجودات الصناديق ذات الصلة. 
 

 .13تم عرض الجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها حسب أسلوب التقييم ضمن اإليضاح 
 
 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
 

 

 

13 

 

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

 
  يونيو   30

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 
  يونيو   30

2021 

 
 ألف دينار

 كويتي
 ألف دينار

 كويتي
 ألف دينار

 كويتي
    

 53,239 69,568 71,167 *استثمارات في أوراق مالية مسعرة 
 13,641 12,480 10,953 استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة  

 

──────── ──────── ──────── 

 

82,120 82,048 66,880 
 
 
 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

شراء هذه   ، وقد تمع.المالية ش.م.ك.تشمل االستثمارات في األسهم المسعرة أسهم في شركة بورصة الكويت لألوراق  *  

 األسهم.  قبل إدراج شركات اتحادكجزء من  2019فبراير  14بتاريخ  تأقيم مزايدةمن خالل  الشركة األماألسهم من قبل 
 

كما في %  35بنسبة    خصمتطبيق  ، تم  ينسنوات طبقاً التفاقية المساهم   5لمدة    ونظراً ألن هذه األسهم خاضعة لقيود محددة

العادلةللوصول    2022يونيو    30 القيمة  المالية    إلى  للتقارير  للمعيار الدولي  بتقييم مركزها    الشركة األموستقوم  .  13طبقاً 

 اسب. مستوى الخصم المن  وستطبقمالية  معلوماتدوري في نهاية كل فترة  بشكلالمالي 
 

 . 13التقييم في اإليضاح  أسلوبلتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب لتم عرض الجدول الهرمي 

 
 قروض بنكية -7

   
  يونيو   30

2022 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2021 
  يونيو   30

2021 

 
 ألف دينار

 كويتي
 ألف دينار

 كويتي
 ألف دينار

 كويتي

    المضمونة:القروض  

 6,563 6,453 5,483 مستحق خالل سنة واحدة -
 14,200 34,030 33,690 مستحق بعد سنة واحدة  -

 

──────── ──────── ──────── 

 

39,173 40,483 20,763 
 
 
 
 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

  30% و3إلى    %2.45:  2021ديسمبر    31)  %3.75إلى    % 2.45تتراوح من    بنسبة  تحمل معدالت فائدةقروض بنكية  

 %(. 3% إلى 2.45: 2021يونيو 
 

البنكية مضمونة  إن   علىالقروض  المالية    برهن  الموجودات  األرباح  المدرجة  بعض  العادلة من خالل  ، والخسائربالقيمة 

المالية   خالل  المدرجة  والموجودات  من  العادلة  الزميلة ،  األخرى  ةالشامل  اإليراداتبالقيمة  الشركات  في  واالستثمار 

 والعقارات االستثمارية للشركة األم.
 

   توزيعات األرباح -8
 

على توزيع أرباح نقدية قدرها    2022مايو    12خالل اجتماعها المنعقد في    2021وافقت الجمعية العمومية للمساهمين لعام  

% من 45ألف دينار كويتي من األرباح المرحلة وجزء من االحتياطي االختياري الذي يمثل    35,904فلس للسهم بقيمة    45

 رأس المال المدفوع. 
 

، على توزيع أرباح نقدية قدرها 2021مايو    18خالل اجتماعها المنعقد في    2020وافقت الجمعية العمومية للمساهمين لعام  

% من 11األرباح المرحلة وجزء من االحتياطي االختياري الذي يمثل  ألف دينار كويتي من    8,776فلس للسهم بقيمة    11

 رأس المال المدفوع. 
 

 إفصاحات األطراف ذات عالقة -9
 

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

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

 على سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة األم.  



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(   إفصاحات األطراف ذات عالقة -9
 

 إن المعامالت مع األطراف ذات عالقة هي كما يلي:  
 

 
 المنتهية في  أشهر الثالثة

   يونيو 30
 المنتهية في  أشهر الستة

 يونيو 30

 

2022 
 ألف 

 دينار كويتي

2021 
 ألف 

  دينار كويتي 

2022 
 ألف 

 دينار كويتي

2021 
 ألف 

 دينار كويتي 

      مدرجة في بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع: 

 1,200 1,539  628 782 )أخرى(  أتعاب إدارة واستشارات 

 62 35  47 17 أتعاب إدارة واستشارات )شركات زميلة(  

 3    -  55    - (أخرىإيرادات تأجير )

 110 3  1 3 إيرادات تأجير )شركات زميلة(

  (31)   (15) (أخرىواالستشارات )أتعاب اإلدارة 

 (10) -  (5) - مصروفات إدارية  
 

 

  

  )مدققة(

 مدرجة في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع:
  يونيو   30

2022 

 ديسمبر   31
2021 

  يونيو   30
2021 

 
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
    

 650 1,290 808 )أخرى(موجودات أخرى 

 17 54 44 أخرى )شركات زميلة( موجودات

 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا 

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

 

 المنتهية في  أشهر الثالثة
 يونيو  30

 
 

 المنتهية في  أشهر الستة
 يونيو 30

 2022 2021 2022 2021 

 ألف  ألف  ألف  ألف  

 دينار كويتي   دينار كويتي دينار كويتي   دينار كويتي 
     

 757 1,156 420 911 مزايا قصيرة األجل رواتب و

 66 56 33 27 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ──────── ──────── ──────── ──────── 
               938 453 1,212 823 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 معلومات القطاعات       -10
 

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

 القطاعات: 
 

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

       يمثل قطاع الخزينة نشاط إدارة السيولة والمتاجرة في العمالت األجنبية؛ 
       شراء وبيع العقارات واالستثمار فيها؛  نشاط عمليات تأجير ويمثل قطاع العقارات 
      يمثل قطاع إدارة الموجودات واالستشارات والوساطة نشاط إدارة المحافظ االستثمارية لصالح الشركة ولصالح الغير

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

 

القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء  التشغيل بصورة منفصلة لغرض اتخاذ  تراقب اإلدارة قطاعات 

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

ا ونتائج  اإليرادات  عن  معلومات  التالي  الجدول  بقطاعات  يعرض  يتعلق  فيما  والمطلوبات  الموجودات  وإجمالي  لفترة 

 المجموعة التي يتم إعداد تقارير حولها:



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة( معلومات القطاعات      -10

 عقارات  الخزينة  االستثمار  

إدارة الموجودات 
واالستشارات  

 المجموع  غير موزعة  والوساطة 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 كويتيدينار 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

       2022 يونيو 30

 17,348 - 5,608 884 193 10,663 إيرادات القطاع

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

 13,320  -      4,022 131 (509) 9,676   نتائج القطاع

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

 275,926 639 5,895 28,952 4,240 236,200 موجودات القطاع 

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

 55,932 12,445 2,400 2,540 36,958 1,589 مطلوبات القطاع 

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

 
      

  2021ديسمبر  31
       )مدققة(

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

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

 55,002 10,561 2,400 4,830 35,866 1,345 مطلوبات القطاع  
 

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

 2021 يونيو 30
      

       

 إيرادات القطاع
19,040 254 (883) 3,578 - 21,989 

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

 17,678 - 2,092 (1,642) (284) 17,512   نتائج القطاع

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

 239,514 452 5,044 29,259 3,668 201,091 موجودات القطاع 

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

 32,271 7,555 2,400 5,035 16,025 1,256 مطلوبات القطاع 

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

 التزامات رأسمالية ومطلوبات محتملة -11
  )مدققة(  

  يونيو 30 ديسمبر  31   يونيو 30 

 2022 2021 2021 

 ألف  ألف  ألف  

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 11,689 11,817 11,648 التزامات رأسمالية تجاه استثمارات وموجودات أخرى 

 154 149 268 ضمانات بنكية 

     -     436 665 أسهم مقترضة غير مباعة *
 ─────── ─────── ─────── 
 12,581 12,402 11,843 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 

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

 عنها أي التزامات جوهرية.
 

. كما في فترة  صانع السوقنشاط  من أجل    ذي عالقة تتعلق األسهم المقترضة غير المباعة باألسهم المقترضة من طرف    *

 فإن عدد األسهم المقترضة محتفظ به من قبل الشركة األم. المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة،
 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 حسابات على سبيل األمانة  -21
 

نيابة عن أطراف أخرى وتحتفظ بأرصدة نقدية وأوراق مالية في حسابات بصفة األمانة دون حق تدير المجموعة محافظ  
الرجوع على المجموعة، وال يتم إدراجها في بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع. كما في تاريخ المعلومات المالية  

الموجودات بصفة األمانة   بلغ اجمالي  المجمعة،  المكثفة  إدارتها المرحلية  المجموعة  ألف دينار    1,128,629  والتي تتولى 
ألف دينار كويتي(. كما بلغ     1,069,467 :2021  يونيو  30ألف دينار كويتي، و   1,088,237:  2021ديسمبر    31كويتي )

األخرى األمانة  وأنشطة  الوكالة  أنشطة  من  المكتسبة  اإليرادات  )  ألف  2,083  اجمالي  كويتي  : 2021ديسمبر    31دينار 
 ألف دينار كويتي(.  1,598: 2021 يونيو  30ألف دينار كويتي، و  4,790

 

 قياس القيمة العادلة   -31
 

الذي يمكن استالمه لبيع أصل أو سداده لتحويل التزام ضمن معاملة منظمة بين المشاركين في إن القيمة العادلة هي السعر  
إليه في حالة   السوق في تاريخ القياس بالسوق الرئيسي أو بالسوق األكثر مالءمة الذي تتمتع المجموعة بإمكانية الوصول 

 عدم توفر السوق الرئيسي. 
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 حسب أسلوب التقييم: واإلفصاح عنها لمجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية تستخدم ا

  

 : األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة: 1المستوى 
 بشكل  ملحوظة: األساليب األخرى التي تكون جميع مدخالتها ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة 2المستوى 

 مباشر أو غير مباشر؛ و                
 ند إلى  : األساليب األخرى التي تستخدم المدخالت ذات التأثير الجوهري على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تست3المستوى 

 البيانات الملحوظة في السوق.               
 

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

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 المجموع 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

مدخالت جوهرية 
ملحوظة 

 (2)المستوى  

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى  

 2022  يونيو   30
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
 ألف 

 دينار كويتي
     

     موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
     :الخسائر 

األوراق المالية المسعرة )بما في ذلك األوراق المالية 
    -    - 46,011 46,011 المقترضة( 

استثمارات في أسهم غير مسعرة )بما في ذلك االستثمارات 
 3,595    -    - 3,595 في األسهم الخاصة(

استثمارات غير مسعرة ) استثمارات في صناديق مشتركة 
 17,446 47,319    - 64,765  ( وغير مسعرة  مسعرة 

     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
     :الشاملة األخرى 

    - 44,574 26,593 71,167 استثمارات في أسهم مسعرة  

 10,953    -    - 10,953 استثمارات في أسهم غير مسعرة   
     

 28,013    -    - 28,013 عقارات استثمارية 
     

    - 7    - 7 عقود مبادالت عمالت أجنبية آجلة  
     

     موجودات مقاسة بالتكلفة مع اإلفصاح عن القيمة العادلة

 287    -    - 287 *عقارات للمتاجرة 
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 224,798 72,604 91,900 60,294 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 

    - 7    - 7 عقود مبادالت عمالت أجنبية آجلة  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  -31
 

  )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 المجموع 

معلنة في أسعار  
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

مدخالت جوهرية 
ملحوظة 

 (2)المستوى  

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى  

 )مدققة( 2021ديسمبر    31
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

     موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة 

مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو موجودات 
     :الخسائر 

     -     - 42,705 42,705  أسهم مسعرة 

استثمارات في أسهم غير مسعرة )بما في ذلك االستثمارات 

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

االستثمارات )   مسعرةاستثمارات في صناديق مشتركة غير  

 15,254 47,601     - 62,855 (وغير المسعرة المسعرة 
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
     :الشاملة األخرى 

     - 37,979 31,589 69,568 مسعرة  استثمارات في أسهم   

 12,480     -     - 12,480 غير مسعرة  استثمارات في أسهم 

     

 29,671     -     - 29,671 عقارات استثمارية 
     

     موجودات مقاسة بالتكلفة مع اإلفصاح عن القيمة العادلة 

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

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  -31
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 قياس القيمة العادلة بواسطة 

 المجموع 

أسعار معلنة في 
أسواق نشطة 

 (1)المستوى  

مدخالت جوهرية 
 ملحوظة

 (2)المستوى  

مدخالت جوهرية 
غير ملحوظة 

 (3)المستوى  

 2021  يونيو   30
 ألف 

 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

     

     موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
     الخسائر:

     -     - 42,110 42,110  أسهم مسعرة 

استثمارات في أسهم غير مسعرة )بما في ذلك االستثمارات 

 7,381     -    - 7,381 في األسهم الخاصة(

االستثمار في استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة ) 

 11,633 45,515    - 57,148 (وغير المسعرة  أسهم مسعرة 

     

اإليرادات موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
      الشاملة األخرى: 

     - 23,603 29,636 53,239 مسعرة   استثمارات في أسهم   

 13,641 -    - 13,641 غير مسعرة   استثمارات في أسهم   

     

 28,153 -    - 28,153 عقارات استثمارية 

     

     - 7    - 7 عقود مبادالت عمالت أجنبية آجلة  

     

     موجودات مقاسة بالتكلفة مع اإلفصاح عن القيمة العادلة    

     - 282 - 282 ةعقارات للمتاجر
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 201,961 71,746 69,407 60,808 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
     

     مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة 

     - 7 - 7 عقود مبادالت عمالت أجنبية آجلة  
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

المقاسة بالتكلفة    * للمتاجرة  العادلة للعقارات  القيمة  ألف دينار كويتي   323:  2021ديسمبر    31ألف دينار كويتي )  327تبلغ 

    ألف دينار كويتي(.  321: 2021 يونيو 30و
 
\ 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  -31
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

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

 

 

 كما في 
 يناير   1

2022 

 )الخسارة( الربح  

في بيان  المسجل 
الدخل المرحلي 
 المكثف المجمع

 ة المسجل  الخسارة 
في اإليرادات 

 الشاملة األخرى 

صافي المشتريات 
والتحويل 

 ( المبيعات ) و 
 والتسويات

 كما في 
 يونيو  30

2022 

 

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 دينار كويتي

 ألف 
 كويتيدينار  

      2022  يونيو   30

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من 
       خالل األرباح أو الخسائر:

 3,594 (2,144)    - 89 5,649 مسعرة استثمارات في أسهم غير 

 17,447 2,547    - (354) 15,254 استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة   
      

مدرجة بالقيمة العادلة من موجودات مالية  
      خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

 10,953 (1,753) 226    - 12,480 مسعرة استثمارات في أسهم غير 

      

 28,013 (1,824)    - 166 29,671 عقارات استثمارية 
 

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

 63,054 (99) 226 (3,174) 60,007 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 

 كما في 
 يناير  1

2021   

( الربح الخسارة ) 
المسجل في بيان 
الدخل المرحلي 
 المكثف المجمع

 الخسارة المسجلة 
في اإليرادات 

 الشاملة األخرى

صافي 
المشتريات 
والتحويل 

 ( والمبيعات ) 
 والتسويات

 كما في 
 يونيو  30

2021 

 )مدققة(  2021ديسمبر  31
 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:

 5,649 (927)     - (664) 7,240  استثمارات في أسهم غير مسعرة 

 15,254 2,736     - 2,113 10,405 استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة 
      

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
      اإليرادات الشاملة األخرى:

 12,480 133 (290) - 12,637 استثمارات في أسهم غير مسعرة

      
 29,671 (2,158)     - (225) 32,054 عقارات استثمارية 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( 

 2022 يونيو 30 وللفترة المنتهية في كما في
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 )تتمة(قياس القيمة العادلة  -31
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 

 كما في 
 يناير  1

2021   

 ( )الخسارة   الربح 
المسجل في بيان 
الدخل المرحلي 
 المكثف المجمع

 الخسارة المسجلة 
في اإليرادات 

 الشاملة األخرى

صافي 
المشتريات 
والتحويل 

والمبيعات 
 والتسويات

 كما في 
 يونيو  30

2021 

  2021  يونيو   30
 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:

 7,381 (121)    - 262 7,240  استثمارات في أسهم غير مسعرة 
 11,633 661    - 567 10,405 استثمارات في صناديق مشتركة غير مسعرة 

      

العادلة من  موجودات مالية مدرجة بالقيمة  
      خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

 13,641 751 253     - 12,637 استثمارات في أسهم غير مسعرة

      

 28,153 (2,158)     - (1,743) 32,054 عقارات استثمارية 
 

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

 62,336 (914) 253 (867) 60,808 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 



 

 

 

 


