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 دولـة الكويـت 
 

 مقدمة 
 

ش.م.ك. )عامة( "الشركة األم" وشركاتها   – ة  شركة الوطنية االستهالكية القابضالمرفق لالمكثف  المجمع  لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي  
المجمعة  المرحلية  بيانات األرباح أو الخسائر واألرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر  وكذلك  ،  2021  سبتمبر  30التابعة "المجموعة" كما فـي  

المكثفة لفترة  المجمعة  التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية  بيانات  والمكثفة لفترة الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية آنذاك،  
"التقارير    34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المكثفة المجمعة  المنتهية آنذاك. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية  أشهر    التسعة

  المكثفةالمجمعة  المعلومات المالية المرحلية  استنتاج حول هذه    إن مسؤوليتنا هي التعبير عنالمالية المرحلية" من مسؤولية إدارة الشركة األم.  
 .بناًء على مراجعتنا

 
 نطاق المراجعة 

 
". إن للمنشأة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل    2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  

المحاسبية  عن المعلومات المالية والمسؤولين  تشتمل مبدئيا على توجيه استفسارات للموظفين  المكثفة  المجمعة  مراجعة المعلومات المالية المرحلية  
هو مطبق في عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق    مماوتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق المراجعة الفعلية أقل  

عليه فإننا   بناءً لتدقيق، والدولية وهي بالتالي ال تمكننا من التأكيد على أننا على علم بكافة األحداث الهامة التي من الممكن تحديدها خالل عملية ا
 ً  يتعلق بالتدقيق.  ال نبدي رأيا

 
 االستنتاج 

 
، من جميع النواحي المادية، المرفقة لم تعدالمكثفة  المجمعة  استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المرحلية  

 . 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 

وحسب    متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة األم،المكثفة  المجمعة  ، فإن المعلومات المالية المرحلية  واستنادا إلى مراجعتنا  باإلضافة إلى ذلك، 
لسنة    1أية مخالفات ألحكام قانون الشركات رقم    2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعة لم تقع خالل فترة  ،  ما ورد إليه علمنا واعتقادنا

يؤثر ماديا كان من الممكن أن  أو لعقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة األم على وجه    والتعديالت الالحقة عليهما  والئحته التنفيذية  2016
  ها.المركز المالي للشركة األم أو على نتائج أعمالعلى 

 
بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم األوراق المالية والتعديالت    2010لسنة    7كذلك، خالل مراجعتنا لم يرد إلى علمنا أية مخالفات مادية للقانون رقم  

على وجه كان من الممكن أن يؤثر مادياً على المركز المالي    2021سبتمبر    30الالحقة عليه والئحته التنفيذية خالل الفترة المالية المنتهية في  
 للشركة األم أو نتائج أعمالها.

 
 
 

 
 دولـة الكويـت

 2021 نوفمبر 14

 نايف مساعد البزيع 
 91مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزيع وشركاهم 
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 ش.م.ك. )عامة( وشركاتها التابعة –القابضة  الشركة الوطنية االستهالكية
 المكثف )غير مدقق(المجمع بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر  30للثالثة أشهر المنتهية في    

 2020  2021  2020  2021  إيضاح  

          العمليات المستمرة: 
 851,516   712,669   225,685   254,886    المبيعات 

 ( 709,041)  ( 661,550)  ( 194,979)  ( 245,246)   تكلفة المبيعات 

 142,475   51,119   30,706   9,640    الربح مجمل 
          

 ( 629,147)  ( 224,934)  ( 256,426)  ( 73,685)   مصاريف عمومية وإدارية
 ( 56,865)  ( 59,401)  ( 19,001)  ( 21,000)   مصاريف بيعيه وتسويقية 

 ( 53,215)  ( 53,321)  ( 12,766)  ( 15,992)   وإطفاء استهالك

 ( 596,752)  ( 286,537)  ( 257,487)  ( 101,037)   العمليات المستمرة التشغيل من خسارة 
          

خسائر غير محققة من التغيرات في القيمة  
العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 -  ( 145,140)  -  -   خالل األرباح أو الخسائر 
 ( 34,299)  -  -  -   مخصص خسائر ائتمان متوقعة

 (38,022)  -  -  -   ممتلكات وعقارات ومعدات خسائر انخفاض في قيمة 
 19,088   36,361   13,786   11,304    عوائد وكاالت استثمار وودائع بنكية قصيرة األجل 

 ( 3,149)  ( 2,764)  ( 1,047)  ( 933)   مصاريف تمويلية 
 24,094   27,127   13,445   7,904    إيرادات أخرى 

 10,336   6,882   ( 7,834)  ( 13,109)   تحويل عملة أجنبية)خسائر( أرباح فروق 

خسارة الفترة من العمليات المستمرة قبل العمليات  
غير المستمرة وضريبة دعم العمالة الوطنية 

 ( 618,704)  ( 364,071)  ( 239,137)  ( 95,871)   وحصة الزكاة
          العمليات غير المستمرة:

 467,955   -  -  -  3 العمليات غير المستمرة ربح الفترة من  

خسارة الفترة قبل ضريبة دعم العمالة الوطنية  
 ( 150,749)  ( 364,071)  ( 239,137)  ( 95,871)   وحصة الزكاة

          
 -  -  2,219   -   ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 -  -  888   -   حصة الزكاة

 ( 150,749)  ( 364,071)  ( 236,030)  ( 95,871)   خسارة الفترة

          
          الخاص بـ: 

 ( 150,631)  ( 364,024)  ¤ ( 236,000)  ( 95,856)   مساهمي الشركة األم
 ( 118)  ( 47)  ( 30)  ( 15)   الحصص غير المسيطرة 

 ( 150,749)  ( 364,071)  ( 236,030)  ( 95,871)   خسارة الفترة 

          
 فلس   فلس  فلس   فلس   السهم الخاصة بمساهمي الشركة األم خسارة 

 ( 6.87)  ( 4.04)  ( 2.62)  ( 1.07)  7 خسارة السهم األساسية من العمليات المستمرة
 5.2  -  -  -  7 المستمرة غير السهم األساسية من العمليات ربحية 

 السهم األساسية الخاصة بمساهمي  خسارة 
 ( 1.67)  ( 4.04)  ( 2.62)  ( 1.07)  7 الشركة األم 

          
 

 المكثفة  ( تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة11( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ش.م.ك. )عامة( وشركاتها التابعة –القابضة  االستهالكيةالشركة الوطنية 
 بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المجمع المكثف )غير مدقق(

 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر  30للثالثة أشهر المنتهية في    

   2021  2020  2021  2020 

          
 ( 150,749)  ( 364,071)  ( 236,030)  ( 95,871)   خسارة الفترة 

          
          )الخسارة الشاملة األخرى(: الدخل الشامل اآلخر 

          الخسائربنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى األرباح أو  
 ( 16,608)  3,610   ( 14,904)  458    فروقات ترجمة عملة من العمليات األجنبية

 ( 16,608)  3,610   ( 14,904)  458    )الخسارة الشاملة األخرى( للفترة الدخل الشامل اآلخر 

 ( 167,357)  ( 360,461)  ( 250,934)  ( 95,413)   مجموع الخسارة الشاملة للفترة

          
          الخاص بـ: 

 ( 167,239)  ( 360,414)  ( 250,904)  ( 95,398)   مساهمي الشركة األم
 ( 118)  ( 47)  ( 30)  ( 15)   الحصص غير المسيطرة 

 ( 167,357)  ( 360,461)  ( 250,934)  ( 95,413)   للفترة  مجموع الخسارة الشاملة

 
 ( تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة 11( إلى )1)إن اإليضاحات المرفقة من 
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 وشركاتها التابعة (عامة) ش.م.ك. –القابضة  الشركة الوطنية االستهالكية
 مدقق()غير المكثف المجمع المرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2021 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم  

 
  رأس المال  

احتياطي  
 إجباري 

احتياطي ترجمة   
  عمالت أجنبية 

فائض إعادة  
 تقييم 

 
  المجموع الجزئي   خسائر متراكمة 

الحصص غير  
  المسيطرة 

مجموع حقوق  
 الملكية 

 7,436,595   5,377   7,431,218   (2,221,944)  -  (14,583)  667,745   9,000,000  2021يناير   1الرصيد في 
 ( 364,071)  (47)  ( 364,024)  ( 364,024)  -  -  -  - خسارة الفترة 

 3,610   -  3,610   -  -  3,610   -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 ( 360,461)  (47)  ( 360,414)  ( 364,024)  -  3,610   -  - للفترة  (الخسارة الشاملة ) الدخل الشامل مجموع 

 7,076,134   5,330   7,070,804   (2,585,968)  -  (10,973)  667,745   9,000,000  2021سبتمبر   30الرصيد في 

                
                

 8,141,776   20,967   8,120,809   (2,081,028)  526,444   7,648   667,745   9,000,000  2020يناير   1الرصيد في 
 ( 150,749)  ( 118)  ( 150,631)  ( 150,631)  -  -  -  - خسارة الفترة 

 (16,608)  -  (16,608)  -  -  (16,608)  -  - للفترة  الخسارة الشاملة األخرى

 ( 167,357)  ( 118)  ( 167,239)  ( 150,631)  -  (16,608)  -  - للفترة الخسارة الشاملة  مجموع
 -  -  -  5,163   ( 5,163)  -  -  - إطفاء فائض إعادة تقييم 
 28,343   (18,218)  46,561   567,842   ( 521,281)  -  -  - أثر استبعاد شركة تابعة 

 8,002,762   2,631   8,000,131   (1,658,654)  -  ( 8,960)  667,745   9,000,000  2020سبتمبر  30الرصيد في 

 
 المكثفة المجمعة تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية  (11)( إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة (عامة) ش.م.ك. –القابضة  الشركة الوطنية االستهالكية
 )غير مدقق( المكثفالمجمع  المرحلي بيان التدفقات النقدية

 2021 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  للتسعة  

  2021  2020 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
 العمليات غير المستمرةخسارة الفترة من العمليات المستمرة قبل 

 وضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة الزكاة 
 

(364,071 ) 
 

(618,704 ) 
 467,955   -  ربح الفترة من العمليات غير المستمرة

     
     التسويات: 

  53,215   53,321  استهالك وإطفاء 
 152,355   12,317   مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 34,299   -  ائتمان متوقعة مخصص خسائر 
 38,022   -  خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات وعقارات ومعدات 

 3,149   2,764   مصاريف تمويلية 
خسائر غير محققة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات  

 المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 

 145,140 
 - 

 ( 19,088)  ( 36,361)  ألجل بنكية قصيرة اعوائد وكاالت استثمار وودائع 

  (186,890 )   111,203 
     التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 ( 23,375)  ( 73,849)  مخزون 
 728,220   ( 73,658)  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
 ( 128,344)  189,433   دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 687,704   ( 144,964)  الناتجة من العمليات التشغيلية  )المستخدمة في(التدفقات النقدية 
     

 ( 231,841)  ( 9,726)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 455,863   ( 154,690)  الناتجة من األنشطة التشغيلية )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية  
     

     النقدية من األنشطة االستثمارية: التدفقات 
 ( 2,708)  ( 20,621)  المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات 

 -  9,790   ممتلكات وعقارات ومعدات بيع المحصل من 
 2,149,206   -  المحصل من بيع شركة تابعة 

 19,088   36,361   مستلمة  ألجل بنكية قصيرة اوودائع عوائد وكاالت استثمار 

 2,165,586   25,530   صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

     
     

 3,582,621   ( 129,160)  في نقد ونقد معادل ( الزيادة  النقص)  صافي
 ( 961,172)  -  ( 3نقد ونقد معادل متعلق بالعمليات غير المستمرة )إيضاح 

 1,273,771   3,941,338   الفترة نقد ونقد معادل في بداية 

 3,895,220   3,812,178   ( 5)إيضاح   نقد ونقد معادل في نهاية الفترة

 
 المكثفة المجمعة لومات المالية المرحلية تشكل جزءاً من المع (11)( إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من )

 
 



 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) –القابضة  الوطنية االستهالكيةالشركة 
 )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة 

 2021سبتمبر  30
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

7 

 
 تأسيس ونشاط الشركة األم -1

ش.م.ك. )عامة( "الشركة األم" )والمعروفة سابقا باسم الشركة الوطنية للصناعات االستهالكية(    –إن الشركة الوطنية االستهالكية القابضة  
، وعقد  1996  سبتمبر  5هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في دولة الكويت. تم تأسيس الشركة بموجب المرسوم األميري الصادر في 

  1/ جلد    1025في دولة الكويت تحت رقم    –إدارة التوثيق والتسجيل العقاري    –تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة موثق لدى وزارة العدل  
همة  وتعديالته الالحقة وآخرها ما تم التأشير عليه بالسجل التجاري بموجب مذكرة صادرة من إدارة الشركات المسا  ،1996  سبتمبر  5بتاريخ  

 . . إن الشركة األم مدرجة في بورصة الكويت 2019نوفمبر  3بتاريخ  2/11رقم 
 

 تتمثل أغراض الشركة األم فيما يلي:  

تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو االشتراك   •
 بنوعيها وإداراتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير. في تأسيس هذه الشركات 

إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وفي هذه الحالة يتعين أال تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن   •
 % على األقل. 20

وم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها  تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو عالمات تجارية صناعية أو رس  •
 لشركات أخرى الستغاللها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها. 

 تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها.  •

 ت متخصصة. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجها •
 

 . 1997ديسمبر  21بتاريخ   71953إن الشركة األم مسجلة في السجل التجاري تحت رقم 
 

 ، دولة الكويت. 13038الصفاة، الرمز البريدي  3767إن عنوان الشركة األم البريدي المسجل هو: ص. ب. 
 

 . 2021 نوفمبر 14بتاريخ األم من قبل مجلس إدارة الشركة  المكثفة المجمعة  المرحلية الية الم المعلوماتتمت الموافقة على إصدار 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -2
 تم عرض المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة األم. 

 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم    المجمعة المكثفة لقد أعدت هذه المعلومات المالية المرحلية   ". إن السياسات  التقرير المالي المرحلي "  34طبقاً 

المجمعة  للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البيانات المالية    المجمعة المكثفةالمحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  
م المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى تم إصدارها  . لم تق2020ديسمبر    31السنوية للسنة المنتهية في  

، ليس لها أي تأثير على المعلومات المالية  2021يناير    1في  وغير جارية التأثير. إن التعديالت والتفسيرات األخرى التي تتطبق ألول مرة 
 المرحلية المجمعة المكثفة للمجموعة. 

 
للتقارير  إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة وفقاً للمعايير الدولية  

. ترى اإلدارة أنه قد تم إدراج  2020ديسمبر    31ليها بالمقارنة مع البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في  المالية، ويجب أن يتم االطالع ع
ـة فـي  جميع التعديالت المتمثلة في االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج األعمال للفترة المالية المنتهي 

 . 2021ديسمبر  31عتبر بالضرورة مؤشراً عـن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ال ت  2021سبتمبر  30
 

 أسس التجميع: 
 التالية:  التابعة ش.م.ك. )عامة( والشركات   –المكثفة للشركة الوطنية االستهالكية القابضة المجمعة المالية المرحلية   المعلومات تتضمن

 
 الملكية % نسبة     

 اسم الشركة التابعة 
 

 بلد التأسيس 
 سبتمبر  30 

2021  
ديسمبر   31

2020 
 سبتمبر  30 

2020 

 % 99  % 99  %99  دولة الكويت   ذ.م.م. –ناصر العصيمي وشريكته  – الشركة الوطنية البرونزية العقارية 

 % 99  % 99  %99  السعوديةالمملكة العربية   ذ.م.م. –شركة ركن الوطنية للمنتجات الورقية 

 % 100  % 100  %100  المملكة العربية السعودية  ذ.م.م. –للكرتون  الشركة السعودية الكويتية

 
، قامــت الشــركة األم ببيــع كامــل حصصــها فــي الشــركة التابعــة "الشــركة الوطنيــة 2020 ديســمبر 31المنتهيــة فــي  الســنةخــالل 

 .(3)إيضاح ذ.م.م."  –للمنتجات الورقية 
 

 مجموعة االستبعاد -3
الشــركة الوطنيــة ، قامــت الشــركة األم ببيــع كامــل حصصــها فــي الشــركة التابعــة "2020 ديســمبر 31المنتهيــة فــي  الســنةخــالل 

ــة ــات الورقي ــغ ذ.م.م."  – للمنتج ــتبعاد بمبل ــل اس ــالي مقاب ــويتي 2,358,712بإجم ــار ك ــح دين ــافي رب ــع ص ــة البي ــن عملي ــتج ع ــد ن ، وق
 دينار كويتي. 467,955بمبلغ  
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 مقابل االستبعاد: 

 كما في تاريخ   
 االستبعاد

 ديسمبر 31 
2020 

 2,358,712  291,299 النقد والنقد المعادل المستلم 
 -  2,067,413 متحصالت بيع مؤجلة * 

 2,358,712  2,358,712 إجمالي مقابل االستبعاد 
 
 

 . دينار كويتي 2,149,206 مقابل االستبعادالمحصل إجمالي ، بلغ 2020سبتمبر  30كما في 
 

 * إن تفاصيل متحصالت البيع المؤجلة هي كما يلي: 
 
 كما في تاريخ 

 االستبعاد
 

  1,049,413 صافي ذمم عمالء مستحقة 
  1,018,000 قيمة البيع المستحقة 

 2,067,413  

 
 الربح الناتج عن استبعاد الشركة التابعة: 

 
 المبلغ  

 2,358,712 صافي إجمالي مقابل االستبعاد
 ( 2,016,903) ناقصا: صافي الموجودات المستبعدة

 341,809 الربح الناتج عن عملية االستبعاد
 126,146 حصة الشركة األم من نتائج الشركة التابعة حتى تاريخ االستبعاد

 467,955 إجمالي الربح الخاص بالعمليات غير المستمرة 

 
 المتعلقة بالشركة التابعة المستبعدة والمصنفة كمجموعة استبعاد هي كما يلي: إن الموجودات والمطلوبات 

 
كما في تاريخ   

 االستبعاد 
 

   الموجودات 
  546,585 ممتلكات وعقارات ومعدات  

  259,993 حقوق انتفاع  
  200,000 الشهرة 

  44,925 موجودات حق االستخدام 
  1,089,195 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

  188,270 مخزون 
  324,786 نقد ونقد معادل 

  2,653,754 إجمالي موجودات مجموعة االستبعاد 

   
   المطلوبات 

  507,334 دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
  45,999 التزامات عقود اإليجار 

  83,518 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  636,851 إجمالي مطلوبات مجموعة االستبعاد 

   
  2,016,903 صافي الموجودات المتعلقة باألنشطة الخاضعة لالستبعاد 

   
  521,281  فائض إعادة تقييم متعلق بمجموعة االستبعاد 

 
 هي كما يلي: إن صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات غير المستمرة

 
أشهر المنتهية   للتسعة   

 2020 سبتمبر 30في 

 ( 960,852)   التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيليةصافي 
 ( 320)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

 ( 961,172)   صافي التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات غير المستمرة 
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 المتعلقة باألطراف ذات الصلة اإلفصاحات -4

قامت المجموعة بمعامالت متنوعة مع أطراف ذات صلة كالمساهمين، أفراد اإلدارة العليا وبعض األطراف ذات الصلة األخرى. إن األسعار  
هامة التي تمت مع أطراف  وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الشركة األم. إن األرصدة والمعامالت ال

 ذات صلة كما يلي: 
 

 األرصدة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي المجمع المكثف: 
 

 مستحق من طرف ذي صلة 
  

 طبيعة العالقة 
 سبتمبر  30 

2021  
 ديسمبر 31

 )مدقق(  2020
 سبتمبر 30 

2020 

 5,000  480  480  أخرى   أفراد

 
 المكثف: المجمع  المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 

 
 مزايا أفراد اإلدارة العليا

 سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020  2021  2020 

 211,696  67,479  ¤ 42,596  19,331 مزايا قصيرة األجل
 6,698  15,156  2,249  4,233 نهاية الخدمةمزايا 

 23,564  44,845  82,635  218,394 

 
 نقد ونقد معادل -5

  
سبتمبر   30

2021  

 ديسمبر   31
2020 
 )مدقق( 

 
سبتمبر  30

2020 

 160,220  206,338  162,178  نقد في الصندوق ولدى البنوك
 3,735,000  3,735,000  3,650,000  جلبنكية قصيرة األوكاالت استثمار وودائع 

  3,812,178  3,941,338  3,895,220 

 
ــغ  ــط بل ــل متوس ــيرة األج ــة قص ــع بنكي ــتثمار وودائ ــاالت اس ــى وك ــي عل ــدة الفعل ــدل الفائ ــمبر 31% )1.21مع ، %1.3 – 2020 ديس
ــبتمبر 30 ــدل (%1.075 – 2020 سـ ــدياً بمعـ ــع تعاقـ ــاالت والودائـ ــذه الوكـ ــتحق هـ ــوم 90، تسـ ــمبر 31) يـ ــوم 90 – 2020 ديسـ ، يـ
 .(يوم 90 – 2020 سبتمبر 30

 
 التزامات عقود اإليجار -6

 سبتمبر  30سنوات،    10  –  2020ديسمبر    31) سنوات   10، كما أن متوسط عمر اإليجار هو  يأراض  تتمثل في التزامات ناتجة عن استئجار
 (. % 5 – 2020 سبتمبر  30%، 5 –  2020 ديسمبر 31% ) 5، ومتوسط معدل فائدة االقتراض الفعلي سنوات( 10 – 2020

 
 السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم خسارة -7

لعدد  السهم األساسية بناًء على المتوسط المرجح  خسارة    ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها، إن المعلومات الضرورية الحتساب 
 األسهم القائمة خالل الفترة هي كما يلي:

 سبتمبر  30للتسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر  30للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020  2021  2020 

الخاص  المستمرة  العمليات  من  الفترة   ةخسارة 
 ( 618,586)  ( 364,024)  ( 236,000)  ( 95,856) بمساهمي الشركة األم 

 الخاص  المستمرةغير  الفترة من العمليات    ربح
 467,955   -  -  - بمساهمي الشركة األم 

 ( 150,631)  ( 364,024)  ( 236,000)  ( 95,856) بمساهمي الشركة األم ةالفترة الخاص خسارة 

        
 أسهم   أسهم  أسهم   أسهم 

 90,000,000   90,000,000   90,000,000   90,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

        
 فلس   فلس  فلس   فلس 

الخاـصة  من العمليات المـستمرة  خـسارة الـسهم األـساـسية  
 ( 6.87)  ( 4.04)  ( 2.62)  ( 1.07) بمساهمي الشركة األم

ربحية الســهم األســاســية من العمليات غير المســتمرة  
 5.2  -  -  - الخاصة بمساهمي الشركة األم

 ( 1.67)  ( 4.04)  ( 2.62)  ( 1.07) خسارة السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم
  



 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) –القابضة  الوطنية االستهالكيةالشركة 
 )غير مدققة(المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة 

 2021سبتمبر  30
 )جميع المبالغ بالدينار الكويتي(

10 

 
 معلومات القطاعات -8

 قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها طبقا للقطاعات الجغرافية التالية حسب الموقع الجغرافي لعمالء وموجودات كل قطاع على حدة: 
 دولة الكويت. -
 التعاون الخليجي.دول مجلس  -

 
 المجموع   دول مجلس التعاون الخليجي   دولة الكويت  

 سبتمبر   30للتسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر   30للتسعة أشهر المنتهية في   سبتمبر   30للتسعة أشهر المنتهية في  

 2021  2020  2021  2020  2021  2020 

 1,920,824   783,039   870,326   726,442   1,050,498   56,597  اإليرادات
 ( 2,071,573)  ( 1,147,110)  ( 1,028,752)  ( 739,571)  ( 1,042,821)  ( 407,539) المصروفات

 ( 150,749)  ( 364,071)  ( 158,426)  ( 13,129)  7,677   ( 350,942) الربح )الخسارة(

            
 8,339,454   7,571,393   1,852,540   1,651,419   6,486,914   5,919,974  مجموع الموجودات
 ( 336,692)  ( 495,259)  ( 325,499)  ( 491,619)  ( 11,193)  ( 3,640) مجموع المطلوبات

 8,002,762   7,076,134   1,527,041   1,159,800   6,475,721   5,916,334  صافي الموجودات

 
 الجمعية العامة -9

ــاريخ  ــدة بت ــركة األم المنعق ــاهمي الش ــة لمس ــة العادي ــة العام ــت الجمعي ــطس 5وافق ــة  2021 أغس ــة المجمع ــات المالي ــدار البيان ــى إص عل
ــي  ــة ف ــنة المنتهي ــمبر  31للس ــس إدارة  2020ديس ــأة ألعضــاء مجل ــنح مكاف ــدم م ــة وع ــهم منح ــة أو أس ــاح نقدي ــع أرب ــدم توزي ــى ع وعل

 .2020ديسمبر  31الشركة األم عن السنة المنتهية في 
 

ــاريخ  ــدة بت ــركة األم المنعق ــاهمي الش ــة لمس ــة العادي ــة العام ــت الجمعي ــطس 5وافق ــة  2021 أغس ــة المجمع ــات المالي ــدار البيان ــى إص عل
ــي  ــة ف ــنة المنتهي ــمبر  31للس ــس إدارة  2019ديس ــأة ألعضــاء مجل ــنح مكاف ــدم م ــة وع ــهم منح ــة أو أس ــاح نقدي ــع أرب ــدم توزي ــى ع وعل

 .2019ديسمبر  31الشركة األم عن السنة المنتهية في 
 

 العادلة قياس القيمة -10
ادلة في تاريخ نهاية الفترة تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية كالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة الع

 المالية. 
 

ق كما  تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن استالمه من بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد االلتزام من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف السو
 االلتزام بإحدى الطرق التالية: في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد 

 من خالل السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام. -
 من خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو االلتزام في حال عدم وجود سوق رئيسي. -
 

من خالل مستوى قياس  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في البيانات المالية المجمعة  
 متسلسل استنادا إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي: 

 المستوى األول: ويشمل أسعار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة. -
دخالت جوهري نـسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بـشكل مباـشر أو المـستوى الثاني: ويـشمل أـسس التقييم التي يكون فيها أقل مـستوى م -

 غير مباشر.
 المستوى الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح. -
 

ضمن  إن موجودات المجموعة المتمثلة في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمقاسة بالقيمة العادلة تم تصنيفها  
 مستوى القياس الثالث.  

 
 لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول والثاني والثالث خالل الفترة. 

 
، الذمم التجارية المدينة، الذمم التجارية الدائنة والمطلوبات  ألجلبنكية قصيرة اوودائع    وكاالت استثمار  ائعود،  إن القيم العادلة للنقد لدى البنوك

 . المتداولة األخرى تقارب قيمهم الدفترية بشكل كبير نظراً لقصر فترة استحقاق هذه األدوات المالية
 

 (19)كوفيد المستجد  األثر المترتب على وباء فيروس كورونا -11
امل  ال تزال العديد من القطاعات االقتصادية وقطاعات األعمال تواجه اضطرابات وعو COVID - 19 سنة من ظهور جائحة أكثر من بعد

ً عدم تيقن نتيجة الجائحة وأيض  .بسبب اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات الحتواء انتشار الفيروس ا
 

  ال تزال المجموعة تتأثر من تداعيات تفشي الفيروس وتواصل اإلدارة جهودها في التخفيف من المخاطر الناتجة عن ذلك. إن إدارة مخاطر 
حول البيانات المالية المجمعة  (  28)  بالتفصيل في اإليضاح رقم االئتمان ومخاطر السيولة إلى جانب تطبيق التقديرات واألحكام الهامة مبينة  

 .ولم تحدث أي تغيرات جوهرية في عملية إدارة المخاطر   ،2020ديسمبر  31كما في  السنوية المدققة للمجموعة 
 

افة المعلومات المتاحة حول  كما أجرت المجموعة تقييماً حول قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وك
ر المتفاقم  المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلية وذلك إلعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. رغم األث 

ستمرار في مزاولة عملياتها التشغيلية  ، إال أنه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالCOVID - 19لوباء  
. ونتيجة لذلك، فقد أعدت هذه  2020ديسمبر  31فضالً عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير بشكل مادي منذ 

   المعلومات المالية المرحلية المجمعة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.


