
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 2020  يونيو  30

 )غير مدققة( 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المرحلية المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية 

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

 

 مقدمة
لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة 

ً بـ"المجموعة"( كما في  المرحليين المكثفين المجمعين المتعلقين به الدخل والدخل الشامل  وبياني 2020 يونيو 30)يشار إليها معا

المرحليين المكثفين التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية بياني وبذلك التاريخ،  تينالمنتهيأشهر والستة  أشهر الثالثة لفترتي

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  الستةبه لفترة المجمعين المتعلقين 

ً لمعيار المحاسبة الدولي المرحلية ا  . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التقرير المالي المرحلي: 34لمكثفة المجمعة وعرضها وفقا

 مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة
 "للمجموعة  المستقل مراقب الحساباتلمرحلية المنفذة من قبل  "مراجعة المعلومات المالية ا  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  

ولين عن  ؤإلى الموظفين المس  رئيسيةالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  

نطاق ر المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من األمو

يمكن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور الهامة التي 

 التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق.تحديدها في 
 

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

 .34من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

استناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية وإضافة إلى ذلك، 

والتعديالت   2016لسنة    1رقم  مخالفات لقانون الشركات    ةللشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي

أشهر المنتهية في   الستة، خالل فترة  للنظام األساسي للشركة األم و، أو لعقد التأسيس  والتعديالت الالحقة لها  التنفيذيةوالئحته  الالحقة له  

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020 يونيو 30  على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  ا
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  وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 
 

 

 لمجمعة.معلومات المالية المرحلية المكثفة امن هذه ال ا  تشكل جزء 11إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف الدخلبيان 
 2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 
 

 ي أشهر المنتهية ف الثالثة
  يونيو 30

 

 ي أشهر المنتهية ف الستة
 يونيو 30

 
 2020 2019 

 
2020 2019 

 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

 
 دينار كويتي دينار كويتي

 اإليرادات: 
 

  
 

  

 173,116,235 230,657,440  80,560,762 122,777,719  أقساط مكتتبة
 (83,495,203) (126,861,092)  (39,296,376) (71,800,953)  أقساط إعادة تأمين مسندة

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

 89,621,032 103,796,348  41,264,386 50,976,766  صافي األقساط المكتتبة
 (1,640,258) (9,419,384)  3,455,593 (5,305,618)  ي احتياطي األقساط غير المكتسبة كة فالحر

 119,048 (1,506,840)  (446,255) (1,831,664)  للتأمينات على الحياةحسابي اطي الالحركة في االحتي 

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

 88,099,822 92,870,124  44,273,724 43,839,484  صافي األقساط المكتسبة 
 9,288,898 9,243,485  3,683,028 4,021,074  عموالت مقبوضة على إعادة تأمين مسند

 1,787,732 1,433,092  918,993 729,916  رسوم إصدار وثائق تأمين
إيرادات االستثمار من تأمينات )خسائر(  صافي

 1,630,811 152,439  625,103 1,280,472 3 الحياة

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

 
 49,870,946 49,500,848  103,699,140 100,807,263 

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

       المصروفات: 

 61,833,463 61,534,576  29,903,248 29,651,859  تعويضات متكبدة
 10,715,528 10,883,579  5,181,144 4,821,032  عموالت وخصومات 

 3,750,556 1,017,378  1,484,494 264,469  استحقاق وإلغاءات وثائق التأمينات على الحياة
 13,611,232 13,556,149  6,828,947 6,225,683  ت عمومية وإدارية وفا مصر

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

 
 40,963,043 43,397,833  86,991,682 89,910,779 

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

 10,896,484 16,707,458  6,103,015 8,907,903  ب  االكتتا  صافي إيرادات
 6,118,264 7,120,928  3,165,137 6,298,591 3 صافي إيرادات االستثمار  

 (1,380,999) (1,233,882)  (704,356) (492,730)  تكاليف تمويل 
 1,057,323 876,733  362,873 823,932  حصة في نتائج شركات زميلة  

 1,062,438 1,119,709  49,141 725,630  صافي إيرادات متنوعة 

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

 
 16,263,326 8,975,810  24,590,946 17,753,510 

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

       مصروفات أخرى: 

 (6,560,688) (9,823,031)  (3,143,984) (5,953,262)  مصروفات عمومية وإدارية غير موزعة 

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

 11,192,822 14,767,915  5,831,826 10,310,064  ربح الفترة قبل الضرائب 
 (57,140) (81,394)  (44,091) (46,492)  كويت للتقدم العلمي سسة الحصة مؤ

 (195,415) (194,627)  (113,606) (132,515)    الوطنية ضريبة دعم العمالة
 (47,242) (65,191)  (34,561) (33,522)  الزكاة

 (1,650,613) (2,007,852)  (566,942) (1,210,046)  الضرائب من الشركات التابعة 

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

 9,242,412 12,418,851  5,072,626 8,887,489  ربح الفترة 

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

       الخاص بـ:  

 8,111,461 9,843,324  4,370,044 6,787,719  م األ مساهمي الشركة
 1,130,951 2,575,527  702,582 2,099,770  مسيطرة غير الحصص لا

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

 
 8,887,489 5,072,626  12,418,851 9,242,412 

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

خففة الخاصة بمساهمي  الم ربحية السهم األساسية و

    فلس 24.41    فلس 36.45 4 الشركة األم 
 

    فلس 45.32    فلس 52.86

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



  وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 
 

 

 لمجمعة.معلومات المالية المرحلية المكثفة امن هذه ال ا  تشكل جزء 11إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
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 المجمع )غير مدقق(كثف رحلي المالشامل الم الدخلبيان 

     2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 

 ايضاح 
 أشهر المنتهية في  الثالثة

  يونيو 30
 أشهر المنتهية في  الستة 

 يونيو 30

  2020 2019  2020 2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي   ويتي دينار ك دينار كويتي   

       

 9,242,412 12,418,851  5,072,626 8,887,489  ربح الفترة

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

       شاملة أخرى: خسائر( )إيرادات

بيان يفها الحقا  إلى يتم إعادة تصن و قدأ يتم بنود
       الدخل المرحلي المكثف المجمع:

       استثمارات متاحة للبيع: -

 1,171,930 1,059,562  1,752,535 3,430,602  غير محققة أرباح فيصا  

محققة محولة إلى بيان الدخل   أرباحصافي   

تثمارات سامع من بيع المرحلي المكثف المج

 (1,585,589) (1,566,159)  (921,875) (618,637) 3 متاحة للبيع

 31,890 1,367,941  30,574 72,458 3 خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع   

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

  2,884,423 861,234  861,344 (381,769) 

ملة شاال  يراداتاال ()الخسائر حصة في -

 (166,050) 362  210,044 (263,968)  األخرى لشركات زميلة

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من  -

 649,309 (2,012,056)  1,064,304 (2,856,768)  جنبية ات األل العمليتحوي

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

 101,490 (1,150,350)  2,135,582 (236,313)  شاملة أخرى للفترة  ( إيراداتخسائر)

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

 9,343,902 11,268,501  7,208,208 8,651,176  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

       الخاص بــ:

 7,932,271 8,911,680  6,144,003 6,469,942  األم ةمساهمي الشرك

 1,411,631 2,356,821  1,064,205 2,181,234  الحصص غير المسيطرة

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

 
 8,651,176 7,208,208  11,268,501 9,343,902 

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

 





 

 تها التابعةوشركامجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 

 لمجمعة.المكثفة ارحلية معلومات المالية المهذه ال من ا  زءجل تشك 11 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف  ةالملكيبيان التغيرات في حقوق 

 2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل
 

   بمساهمي الشركة األم  ةالخاص 

 

 س  أر
 المال

 ةعالو
 إصدار أسهم 

 أسهم 
 خزينة   ال

 احتياطي 
 ة  ينخزالهم  سأ

 احتياطي 
 ياجبار

 احتياطي
 اختياري

 احتياطي 
 آخر  

التغيرات  
المتراكمة في  

 العادلة  ةالقيم
 ويل ت تح تعديال

 عمالت أجنبية
إعادة احتياطي 
 التقييم 

 أرباح  
 اإلجمالي الفرعي مرحلة

 الحصص  
 غير المسيطرة  

  مجموع
 وق الملكية قح 

 دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يكويت دينار دينار كويتي ير كويتنادي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

               

 (19,841,408) 1,529,248 (2,836,728) 27,558,098 18,703,913 3,099,292 (429,455) 3,600,000 18,703,913 )مدقق(    2020يناير  1كما في  

  

12,241,253 

   

46,474,233 108,802,359 

   

26,044,031 134,846,390 

 12,418,851 2,575,527 9,843,324 9,843,324     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

لة  شام)خسائر(  اتإيراد

 (1,150,350) (218,706) (931,644)     -     - (1,512,774) 581,130     -     -     -     -     -     -     -   أخرى للفترة

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

سائر( لخ)ااإليرادات إجمالي 

     - (1,512,774) 581,130     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

 

 
9,843,324 8,911,680 2,356,821 11,268,501 

مستحقة   توزيعات ارباح 

 (7,076,274)     -              (7,076,274) (7,076,274)     -     -    -     -     -     -     -     -     -     -  (1)إيضاح 

إلى   مدفوعة توزيعات أرباح

 (1,001,890) (1,001,890)     -     -     -     -    -     -     -     -     -     -     -     - يطرة غير المس الحصص

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

 (429,455) 3,600,000 18,703,913 2020 يونيو 30كما في 

    

3,099,292 18,703,913 27,558,098 (2,836,728) 2,110,378 (21,354,182) 

  

12,241,253 49,241,283 110,637,765 27,398,962 138,036,727 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 

               

 8,939,446 (20,903,698) (1,778,260) (3,101,138) 26,149,664 18,703,913 2,051,215 (4,203,067) 3,600,000 18,703,913 ( )مدقق  2019يناير  1كما في  

 

40,978,391 89,140,379 23,282,933 112,423,312 

 9,242,412 1,130,951 8,111,461 8,111,461     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   الفترة ربح

شاملة   اتإيراد (خسائر) 

 101,490 280,680 (179,190)     -     - 472,233 (651,423)     -     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة 

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

اإليرادات  ر(  )الخسائإجمالي 

     - 472,233 (651,423)     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

 

 

8,111,461 7,932,271 1,411,631 9,343,902 

 (285,475) (549,885) 264,410     -     -     -     - 264,410     -     -     -     -     -     -  كة تابعةفي ملكية شر  التغير

أرباح مدفوعة  توزيعات

 (6,444,005)     -              (6,444,005) (6,444,005)     -     -    -     -     -     -     -     -     -     - (1)إيضاح 

توزيعات أرباح مدفوعة إلى  

 (455,033) (455,033)     -     -     -     -    -     -     -     -     -     -     -     - الحصص غير المسيطرة  

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

 114,582,701 23,689,646 90,893,055 42,645,847 8,939,446 (20,431,465) (2,429,683) (2,836,728) 26,149,664 18,703,913 2,051,215 (4,203,067) 3,600,000 18,703,913 2019 ويوني 30كما في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 

 

 

 



 وشركاتها التابعةخليج للتأمين ش.م.ك.ع. مجموعة ال
 

 

 لمجمعة.ثفة امن هذه المعلومات المالية المرحلية المك ا  تشكل جزء 11 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 يان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(ب
 2020 يونيو 30في  نتهيةلفترة المل

  

 المنتهية في   أشهر  الستة
  يونيو 30

  2020 2019 

 ويتيدينار ك دينار كويتي اتإيضاح 

     يلأنشــطة التشغ

 11,192,822 14,767,915  ئب ربح الفترة قبل الضرا

    تعديالت لـ:  

 1,081,410 860,565  ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخداماستهالك    

 (7,755,222) (4,792,159) 3 صافي إيرادات استثمار   

 31,890 1,367,941 3 ات متاحة للبيعخسارة انخفاض قيمة استثمار   

 (1,057,323) (876,733)  لة ئج شركات زمي حصة في نتا  

 6,140,413 1,259,601  تكاليف تمويل   

 
 ─────── ─────── 

 
 12,587,130 9,633,990 

    بات التشغيل: طلووم  التغيرات في موجودات

 1,475,689 (1,835,098)  سائر أو الخالعادلة من خالل األرباح  استثمارات مدرجة بالقيمة  

 (19,627,996) (66,717,172)  ن مستحقةأقساط وأرصدة تأمي  

 (23,392,171) (55,189,095)  التأمين على تعويضات تحت التسويةحصة مستردة من معيدي   

 1,361,807 ( 3,071,107)  خرى  موجودات أ  

 29,644,416 75,393,351  عقود تأمينمطلوبات ناتجة عن   

 68,299 (818,516)  مقدما   مقبوضة  أقساط  

 44,430,506 26,274,426  دائنو تأمين  

 (8,916,537) ( 2,015,973)  مطلوبات أخرى    

 
 ─────── ─────── 

 
 (15,392,054) 34,678,003 

 (82,612)     -  م العلمي للتقد الكويت سسة  لمؤ  المدفوع

 (93,637)     -    لزكاةالمدفوع ل

 (185,000) (185,000)  اإلدارة   أعضاء مجلسى إلمكافأة مدفوعة 

 
 ─────── ─────── 

 34,316,754 (15,577,054)  لتشغيل  انشطة ا ( الناتجة منيالمستخدمة ف)صافي التدفقات النقدية 

 
 ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار

 (1,116,628) (1,539,051)  معدات و شراء ممتلكات

 27,636 170,836    معداتوت كا ممتل حصالت من بيعمت

      -  (143,379)    عقارات استثمارية شراء

 (40,479) (4,871,295)  صافي الحركة في استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 

 3,045,009 (412,226)  مالية )قروض(ن ديصافي الحركة في أوراق 

 3,078,401 (3,626,040)  يع  صافي الحركة في استثمارات متاحة للب

 180,598 (70,202)  قروض بضمان وثائق تأمينات على الحياة

 (4,124,261) (182,408)  الحركة في ودائع محددة األجل 

 4,014,478 4,052,927  ائد مستلمة وف

 948,615 797,374    ارباح مستلمة  تايرادات توزيعا

      -  (505,500)  ا  لحيازة استثمار ممقد دفعة

 857,158 594,275  تلمة من شركات زميلة  ح مسابراتوزيعات 

  ─────── ─────── 

 6,870,527 (5,734,689)     ر الستثماأنشطة االناتجة من  (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية 

  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل

 31,250,000 3,000,000 6 قرض محدد األجل 

    - (652,026)  ر  لوبات تأجيمدفوعات مط

 (6,140,413) (1,217,174)  تمويل مدفوعةتكلفة 

 (6,444,005)     -  توزيعات أرباح مدفوعة 

 (455,033) (1,001,890)  رة يطمسر التوزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غي

 (285,475)      -   يطرة في الحصص غير المس لحركة ي اصاف

  ─────── ─────── 

 17,925,074 128,910   أنشطة التمويلجة من النات قديةالنات فقتدصافي ال

 
 ─────── ─────── 

 59,112,355 (21,182,833)  عادل  لنقد المنقد وافي ال  يادةالز (النقص)صافي 

 484,310 (1,056,565)  ل عمالت اجنبية وق تحويصافي فر

 18,270,586 85,926,683  يناير  1النقد والنقد المعادل في  

 
 ─────── ─────── 

 77,867,251 63,687,285 5     يونيو 30النقد والنقد المعادل في 

  ═══════ ═══════ 
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 األنشطة  1
  

لمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. )"الشركة ثفة المجمعة لمكالمرحلية ات المالية افقة على إصدار المعلوماوالمتمت 

 وميةالجمعية العمت اموق .2020 أغسطس 12من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ وعة"( ملمج)"ا عةابوشركاتها التاألم"( 

للسنة  المجمعة المالية  البيانات دباعتما 2020 مارس 23في  دقمنعال في اجتماعها ملشركة األلمساهمي االعادية  يةسنوال

فلس  36: 2018) فلس لكل سهم 38 ةبقيمة رحمقت نقديةأرباح  وافقت على توزيعكما  2019ديسمبر  31المنتهية في 

 .لكل سهم(
 

أبريل   9ريخ بتا 25م وم األميري رقمرسبموجب ال ة تأسست في دولة الكويت،يتية كوساهمم هي شركة مإن الشركة األ

إن عنوان مكتب الشركة األم المسجل هو شارع خالد بن   سوق الكويت لألوراق المالية. جة فيي شركة مدر، وه1962

 الكويت.دولة  13011 الصفاة 1040. ب. ، الشرق، مدينة الكويت ص2و 1رقم  ، مكتب42كيبكو الدور  ج، بريدولال

واستثمار رأس المال تعويض ان والالضممال التأمين وجميع أعواع ة أنيام بكافاألم القالشركة  ضأغراتتضمن 

 والدولي.  حلي من الديعيوالموجودات في مختلف مجاالت االستثمار المالي والعقاري على الص
 

يع لشركة مشار%( 44.04: 2019 يونيو 30% و45.99: 2019ديسمبر  31% )45.99إن الشركة األم مملوكة بنسبة 

%( 41.42: 2019 يونيو 30% و43.43: 2019ديسمبر  31)% 43.43بنسبة ومملوكة و .عك..م.ة شابضالكويت الق

 .2020 يونيو 30في ا كملشركة فيرفاكس فاينانشال القابضة المحدودة 
 

  للمجموعةسبية السياسات المحاالتغيرات في أساس اإلعداد و 2
 

 اإلعداد  اسأس 2.1 

  ة رير الماليا"التق 34ر المحاسبة الدولي يامعلوفقا   المجمعة للمجموعة المكثفة المالية المرحليةومات د المعلتم إعداي
 . "ةالمرحلي

 

 شركة األم. العملة الرئيسية لل والذي يمثلالمجمعة بالدينار الكويتي  فةكثلما يةتم عرض المعلومات المالية المرحلي
 

نات مالية إلعداد بياالمطلوبة  اإلفصاحاتفة المعلومات واكال تتضمن  جمعةلما ةية المكثفية المرحللومات المالهذه المع نإ

المجمعة السنوية  ا مقترنة  بالبيانات الماليةيهعلع الط، ويجب االمجمعة كاملة معدة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية

 المتضمنة لالستحقاقات تالدراج كافة التعديأنه قد تم إ ترى اإلدارة .2019بر ديسم 31في المنتهية  سنةلل للمجموعة

 أشهر المنتهية في  الستةالتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائج التشغيل لفترة  متكررةالعادية ال

 . 2020ديسمبر  31 تنتهي في ة المالية التيتعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن توقعها للسن ال 2020 ويوني 30
 

 عةالمجمومن قبل  يالت مطبقةسيرات وتعدديدة وتفمعايير ج 2.2 

ة في إعداد  متبعالك مماثلة لتلالمجمعة ة المرحلية المكثفة محاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المالياسات الإن السي

الجديدة التي ق المعايير ، باستثناء تطبي2019 ديسمبر 31 لمنتهية فينة ا للس للمجموعةالسنوية المجمعة ت المالية البيانا

خر تم إصداره ولكنه لم  بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آ عةالمجموتقم . لم 2020يناير  1كما في تسري 

 يسر بعد.
 

ية المرحلية لمعلومات المالأي تأثير على اإال أنه ليس لها  2020التفسيرات ألول مرة في ن التعديالت ود ميعدالتسري 

 .  ةمجموعلا المجمعة ثفةالمك
 

 تعريف األعمال :3مالية لتقارير الى المعيار الدولي لت علالتعدي

مجموعة متكاملة من األنشطة  أيةيف نتصم ه لكي يتأن 13 لماليةالمعيار الدولي للتقارير ايوضح التعديل على 

درة الحصول  ق قلكي تتحق عا  م نمعاتجيجوهري  ءامدخالت وإجر ىندكحد أ تتضمن أن والموجودات كأعمال، ال بد و

اءات على كافة المدخالت واإلجرتحقق دون أن تشتمل األعمال قد ت التعديل أنذلك، أوضح ت. إضافة إلى على المخرجا

جمعة ثفة المالمرحلية المك المعلومات الماليةت. لم يكن لهذه التعديالت تأثير على خرجاالم لىإ ة للوصول لمطلوبا

 األعمال. ليات لدمجرام أي عمبم المجموعة بإفي حالة قياالمستقبلية ات على الفترتؤثر  عة ولكنها قدومجللم
 

تعديل : 39 ومعيار المحاسبة الدولي 9 ماليةر الريقاار الدولي للتيعوالم 7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ساسياأل الفائدةر سع

ياس  اف والقاالعتر ية:األدوات المال 39 الدولي معيار المحاسبةو 9 رير الماليةلدولي للتقاا رالمعيعلى ا يالتدعلتا قدمت

تتأثر و. سيألساا ائدةلفا رسع يلبتعدمباشر شكل تأثر بحوط التي تالتي تنطبق على جميع عالقات الت اءاتاإلعفبعض 

بند لي ساساأل الفائدة سعرة على ية القائمالتدفقات النقد وقيمة يتوقت أنشبن يقتعدم لة اح تعديلال نتج عنعالقة التحوط إذا 

ة عمومجلل المجمعة ةلمكثفاتأثير على المعلومات المالية المرحلية أي  يالتالتعدهذه نتج عن تحوط. لم يلة اأداحوط أو تال

 .فائدةتحوط ألسعار ال القاتليس لديها أي ع حيث أنه
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 )تتمة(  عةومللمجالسياسات المحاسبية ات في التغيروإلعداد أساس ا 2
 

 )تتمة(  المجموعةقبل من  عديالت مطبقةوتفسيرات وت معايير جديدة 2.2 
 

 ريةومات الجوهلمعتعريف ال: 8لي الدوة سبار المحايومع 1ي بة الدولتعديالت على معيار المحاس

عدم صحتها أو إخفاؤها  وأتعتبر جوهرية إذا كان حذفها  توماأن "المعلى إليشير علومات ملل تعريفا  جديدا  الت التعديتقدم 

 ئيسيينمين الرستخدالم قبل من الية يانات الملى تلك البى القرارات المتخذة بناء  عر علصورة معقولة أن يؤثتوقع بمن الم

 . "بإعدادها لتي قامتول المنشأة اوهو عرض معلومات مالية حة لماليالبيانات ا هذه ض العام منرلغي إطار الها ف
 

  شاركةبالمكل فردي أو اء بشسو المعلومات،طبيعة أو حجم  ىلإ ستندست جوهريةالمعلومات ال توضح التعديالت أن

قع كان من المتو ذاإ ا  يرجوهرا  أممعلومات لا فيالخطأ ع وقوكل شي. لماليةنات االبيااق سي منك ضوذل أخرى،معلومات ب

ر على  تأثيأي  التعديالتهذه  نتج عنم يل ن.ين األساسييالمستخدم خذة منمتالر على القرارات يؤثبشكل معقول أن 

 .ةعمجموالى ي علتقبلير مسي تأثا أع أن يكون لهوليس من المتوق ،المجمعة المكثفةالمرحلية ومات المالية المعل
 

 2018مارس  29 يالصادر ف  يةالمال للتقارير يميلمفاها راطاإل

إن  أي معيار. و المتطلبات في تجاوز المفاهيم أالتي تدة فيه المفاهيم الوار و أي منأ يارا  عم المفاهيمي طارل اإلال يمث

ين على  قائملا دةومساع ر،معاييلا دادع إفي  مجلس معايير المحاسبة الدوليةاعدة هو مس المفاهيميالغرض من اإلطار 

فهم  مساعدة جميع األطراف على للك ذكو ،سارييوجد معيار  حيث ال اسبية متسقةر سياسات محتطويعلى  داإلعدا

 .المعايير وتفسيرها
 

 االعترافويقدم تعريفات محدثة ومعايير  الجديدة،بعض المفاهيم  راجعتهم تتمذي لا ميالمفاهيار اإلط يتضمن

ة ليعلى المعلومات الماتأثير  التعديالت هذهعن  ينتجلم  لهامة.ضح بعض المفاهيم اوي امك وباتلطوالم تادموجوبال

 ة. موعجمللالمجمعة لمرحلية المكثفة ا

 

 بعدن لم تسر صادرة ولكمعايير  2.3 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفةاصدار  فيما يلي المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ
 للمجموعة. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.  المجمعة

 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
)المعيار الدولي   ينالتأمعقود  17المعيار الدولي للتقارير المالية  2017لمحاسبة الدولية في مايو أصدر مجلس معايير ا

صاح. وما أن  ف(، وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإل17للتقارير المالية 

)المعيار الدولي   عقود التأمين 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية  17مالية يسري، يحل المعيار الدولي للتقارير ال

على كافة أنواع عقود التأمين )أي   17ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  .2005( الصادر في سنة 4للتقارير المالية 

بغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدر هذه العقود والتأمين العام والتأمين المباشر وإعادة التأمين( ة التأمين على الحيا

ع لبعض الضمانات واألدوات المالية ذات مزايا المشاركة التقديرية. ويتم تطبيق استثناءات محدودة لنطاق وكذلك بما يخض

بأنه األكثر إفادة هو تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين يتميز  17ية الالتطبيق. والهدف الشامل للمعيار الدولي للتقارير الم

والتي تستند بصورة  4متطلبات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية وتناسقا  لشركات التأمين. على النقيض من ال

نموذجا   17يار الدولي للتقارير المالية معكبيرة إلى عدم التطبيق بأثر رجعي للسياسات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم ال

 قود التأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.  شامال  لع
 

 على النموذج العام والذي يسانده: 17س المعيار الدولي للتقارير المالية يعتمد أسا
 

 .)تعديل محدد للعقود ذات مزايا المشاركة المباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة 

  على العقود قصيرة األجل. مبسطة )طريقة توزيع األقساط( وتنطبق بصورة رئيسية ة طريق 
 

مع ضرورة  2023يناير  1على فترات المعلومات المالية التي تبدأ في أو بعد  17ية يسري المعيار الدولي للتقارير المال

أيضا  بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ةلمنشأإدراج المبالغ المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر ولكن شريطة أن تقوم ا

بتطبيق هذه التعديالت  المجموعةألول مرة. ستقوم  17ة ي أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليف 9

 عند سريانها
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 إيرادات استثمارصافي  3

 

 تهية في أشهر المن ثةالثال
  يونيو 30

 ية في المنته أشهر ستةال 
 يونيو 30

 
2020 2019  2020 2019 

 
 تي دينار كوي دينار كويتي   تي ار كويندي ينار كويتي د

      

مارات متاحة صافي أرباح محققة من بيع استث

 1,585,589 1,566,159  921,875 618,637 للبيع

قيمة بال ةع استثمارات مدرجرباح محققة من بيأ

 الخسائراح او باألرالعادلة من خالل 
 

408,506 418,116  382,582 436,229 

ستثمارات غير محققة من ا (رخسائ) أرباح

األرباح او يمة العادلة من خالل بالق مدرجة

 الخسائر
 

1,717,195 (742,225)  (1,040,018) 361,628 

 948,615 797,374  691,062 444,558  إيرادات توزيعات أرباح

ها حتى حتفظ بمعلى استثمارات  دفوائ

 1,681,503 1,968,123  877,331 1,047,219 اقاالستحق

 558,101 531,091  276,847 247,786 راق دين مالية )قروض( فوائد على أو

 1,774,874 1,553,713  940,459 675,467 حت الطلبوت فوائد على ودائع محددة األجل 

 483,914 3,849,149  491,106 3,411,872 ل عمالت أجنبيةتحويربح 

 326,305 420,119  157,594 245,542 إيرادات استثمار أخرى

 (31,890) (1,367,941)  (30,574) (72,458) يعفاض قيمة استثمارات متاحة للبارة انخخس

 (375,793) (1,386,984)  (211,351) (1,165,261) مصروفات استثمارات اخرى 
 ────── ──────  ────── ────── 
 7,579,063 3,790,240  7,273,367 7,749,075 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 

 

 

 مع: كثف المجحلي المإيرادات االستثمار المعروضة في بيان الدخل المرفيما يلي صافي 
 

 

  يفأشهر المنتهية  ثالثةال
  يونيو 30

 

 أشهر المنتهية في  الستة
 يونيو 30

 
2020 2019 

 
2020 2019 

 
 دينار كويتي   ر كويتيدينا

 
  دينار كويتي ويتي دينار ك

      

على  رادات االستثمار من التأميناتإيصافي 
 625,103 1,280,472 الحياة 

 
152,439 1,630,811 

 3,165,137 6,298,591  رادات االستثمارصافي إي
 

7,120,928 6,118,264 
 

────── ────── 
 

────── ────── 

 
7,579,063 3,790,240 

 
7,273,367 7,749,075 

 
═════════ ═════════ 

 
═════════ ═════════ 

 

 م مساهمي الشركة األربحية السهم األساسية والمخففة الخاصة ب 4
 

 ح المرجمساهمي الشركة األم على المتوسط بح الفترة الخاص بر قسمةمن خالل والمخففة ألساسية اتحتسب ربحية السهم 
   .الخزينة ا  أسهم، ناقصالل الفترةخ ئمةالقاالعادية لعدد األسهم 

 

 

 ي أشهر المنتهية ف ثةالثال
  يونيو 30

 

 ي أشهر المنتهية ف الستة
 نيويو 30

 

2020 
 كويتيدينار 

2019 
 دينار كويتي

 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 ويتيكدينار 

      

 4,370,044 6,787,719 الشركة األمالربح الخاص بمساهمي 
 

9,843,324 8,111,461 

 
═════════ ═════════ 

 
═════════ ═════════ 

 
 سهم سهم

 
 سهم سهم

رجح لعدد األسهم، ناقصا  أسهم  المتوسط الم
 179,000,147 186,217,729 رة  ل الفتالخزينة القائمة خال

 
186,217,729 179,000,147 

 
═════════ ═════════ 

 

═════════ ═════════ 

    فلس 24.41    فلس 36.45 فةوالمخف ربحية السهم األساسية
 

    فلس 45.32    فلس 52.86

 
═════════ ═════════ 

 
═════════ ═════════ 

 

 ففة قائمة. عدم وجود أدوات مخسية والمخففة متطابقة لبحية السهم األساإن ر
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 النقد والنقد المعادل 5
 

 مرحلي المكثف المجمع على األرصدة التالية:  اللنقدية ات افي بيان التدفق رجالمدل د المعادد والنقيشتمل النق
 

  )مدققة(  

 

    يونيو 30
2020 

 ديسمبر 31
2019 

   يونيو 30
2019 

 دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي 
    

 50,366,044 15,054,336 19,154,141 نوك ونقد أرصدة لدى الب

 48,845,464 72,607,432 50,819,473 بالطل ل وتحتة األجئع قصيرودا
 ──────── ──────── ──────── 

 99,211,508 87,661,768 69,973,614 دة لدى البنوكالنقد واألرص

 (21,344,257) (1,735,085) (6,286,329) لبنوكت مكشوفة لدى احسابا
 ──────── ──────── ──────── 

لمكثف لي النقدية المرحقات االتدف ي بيانمعادل فالنقد والنقد ال
 77,867,251 85,926,683 63,687,285 جمعلما
 ════════ ════════ ════════ 

 

 رض محدد األجلق  6
 

  :كما يليلسداد استحق ت نوك محليةبمن  ةض بنكيوعلى قر ابقةالس  نةالسم خالل  حصلت الشركة األ
 

% 2.75ل سعر فائدة بنسبة حموي 2020يناير  1اعتبارا من بدأ ية تأقساط سنو ستة ىأ( القرض األول يستحق السداد عل
 .2025يناير  31ير في سنويا ويستحق القسط األخ

 

ائدة بنسبة ويحمل سعر ف 2020 يووني 30من اعتبارا ة تبدأ أقساط سنوي خمسة  ى( القرض الثاني يستحق السداد علب
 .2024 يونيو 30% سنويا ويستحق القسط األخير في 2.75



 

 ةوشركاتها التابعمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 ة(  مدقق عة )غيرجمالممكثفة ال ةالمرحلي إيضاحات حول المعلومات المالية

  2020 يونيو 30منتهية في ال ةكما في وللفتر
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  تات القطاعامعلوم 7
 

لقطاعين ين. فيما يلي تفاصيل هذين االت بين القطاعوال يوجد تعاموالتأمين الصحي  ،امة والتأمين على الحياةة، تعمل المجموعة في قطاعين هما تأمين المخاطر العاراض اإلدألغر

 الرئيسيين:
 

 المرحلي المكثف المجمع للقطاعات بيان الدخل (أ
 

  الصحي ن والتأميالحياة  لتأمين علىا  امة لعلمخاطر اأمين ات 

 المنتهية في   أشهر الستة
 2020يونيو 30

لبحري ا
 والطيران
 تيدينار كوي

 الممتلكات
 رات السيا دينار كويتي

األعمال 
 لهندسية ا

 دينار كويتي 

ادث الحو
 العامة 
 ر كويتيدينا

لي ااإلجم
 الفرعي 

  دينار كويتي

 تأمين
 ةالحيا على

 تي ويدينار ك

تأمين ال
  الصحي
 كويتيدينار 

جمالي إلا
 الفرعي 

 دينار كويتي
 المجمـوع

 دينار كويتي
            

 103,699,140 56,588,005 50,434,718 6,153,287  47,111,135 6,124,619 4,691,918 27,610,529 6,024,342 2,659,727 قطاعإيرادات ال

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

 نتائج القطاع 

 16,707,458 9,213,613 8,668,229 545,384  7,493,845 1,622,786 1,435,487 2,286,492 1,228,296 920,784 االكتتابت صافي إيرادا

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

            

 أشهر المنتهية في  الستة
            2019 يونيو 30

            

 100,807,263 53,103,499 44,540,059 8,563,440  47,703,764 6,262,180 4,346,974 28,001,979 6,420,116 2,672,515 إيرادات القطاع 

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

 تائج القطاع ن

)خسائر(  صافي إيرادات

 10,896,484 6,069,714 5,269,058 800,656  4,826,770 1,038,900 736,024 (1,649,320) 3,406,483 1,294,683 االكتتاب

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

 
 



 وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(  معإيضاحات حول ال

 2020 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 اعات )تتمة(معلومات القط 7
 

 :لقطاعاتالمالي المرحلي المكثف المجمع لبيان المركز  (ب
 

2020 يونيو 30كما في   
 تأمين

عامةالمخاطر ال  

ين على الحياةالتأم  
موزعة ر يغ والتأمين الصحي  االجمالي 

كويتي رادين دينار كويتي دينار كويتي  ييتدينار كو   
     

 881,372,052 235,507,788 121,166,357 524,697,907 وجودات ملمجموع ا

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 743,335,325 112,871,765 168,162,871 462,300,689 مجموع المطلوبات  

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

  2019 ديسمبر 31
 تأمين

مخاطر العامةال  

الحياةمين على تأال  
لتأمين الصحيوا  االجمالي غير موزعة   

نار كويتيدي دينار كويتي دينار كويتي   دينار كويتي 
     

 763,166,444 137,404,806 111,169,809 514,591,829 جموع الموجودات م
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 628,320,054 81,980,828 121,868,788 424,470,438 مجموع المطلوبات 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 2019 يونيو 30كما في 
أمينت  

 المخاطر العامة
ى الحياةالتأمين عل  

لياالجما غير موزعة   والتأمين الصحي  

ر كويتيدينا  يدينار كويت دينار كويتي  ار كويتيدين   
     

 644,733,994 139,141,486 95,399,806 410,192,702 مجموع الموجودات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 530,151,293 99,183,083 94,736,473 336,231,737 مجموع المطلوبات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 طراف ذات عالقةات األإفصاح 8
 

ة العليا اردفي اإلإلدارة وموظاين وأعضاء مجلس سيالشركات الزميلة والمساهمين الرئي اف ذات عالقةرطمثل األي

لموسا . يتم الموافقة على أو تأثيرا م مشتركة   يها سيطرة  يسيطرون عليها أو يمارسون عل يالت شركاتالللمجموعة و

 . الشركة األمامالت من قبل إدارة روط هذه المعسياسات تسعير وش
 

 يلي: ماكمع هي المكثف المج ن الدخل المرحلييافي ب المدرجةإن المعامالت مع أطراف ذات عالقة 
 

 

 ي أشهر المنتهية ف الستة
  2020 يونيو 30

 ي أشهر المنتهية ف الستة
 2019 يونيو 30

 ويضاتتع أقساط  ويضاتتع أقساط 

 ويتيدينار ك دينار كويتي  ويتيدينار ك دينار كويتي 
      

 2,379 218,339  3,216 199,173 أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا

 843,241 2,704,661  136,841 3,301,245 ذات عالقة  ىرطراف أخأ

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 3,500,418 140,057  2,923,000 845,620 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 



 وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(  معإيضاحات حول ال

 2020 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 طراف ذات عالقة )تتمة( ألا إفصاحات 8
 

 كما يلي: المرحلي المكثف المجمع هي يلكز المابيان المرفي  رجةالمدعالقة  اتأطراف ذ لدىرصدة إن األ
 

   2020 يونيو 30 
 )مدققة( 

 2019ديسمبر  31
 

 2019 يونيو 30

 

 مبالغ مستحقة
 من أطراف 
 ذات عالقة

 مستحقة مبالغ
 ى أطراف إل

 ذات عالقة

 ة قمبالغ مستح 
 ن أطراف  م

 ذات عالقة

 حقة مبالغ مست
 إلى أطراف  

 عالقةت ذا

 حقة تغ مسمبال 
 راف  من أط

 عالقة تذا

 مبالغ مستحقة 
 أطراف  إلى  

 ذات عالقة
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي 
         

ء مجلس  أعضا

دارة وموظفي اإل

 7,920 325,686  150 330,964  -     222,402 اإلدارة العليا  

ى ذات رخأطراف أ

 1,096,134 1,596,405  1,108,589 1,042,903  78,192 1,970,021 قة  عال
 ─────── ───────  ────── ──────  ─────── ─────── 

 2,192,423 78,192  1,373,867 1,108,739  1,922,091 1,104,054 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 عالقة بمبلغطرف ذي  تتمثل فيمالية  ةسسمؤلب لدى ات تحت الطبحساالع والودائ ضعتحتفظ المجموعة بب

ر دينا 4,892,088 :2019 يونيو 30دينار كويتي و 29,194,150: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 6,904,768

 4,838,250 أخرى ذات عالقة بمبلغن قبل مساهم رئيسي وشركات ة مرحتفظ المجموعة أيضا  بسندات صادت كويتي(.

  دينار كويتي(. 4,817,000 :2019 يونيو 30ر كويتي ودينا 4,816,500: 2019ديسمبر  31كويتي )دينار 
 

 :إن مكافأة موظفي اإلدارة العليا هي كما يلي

 

  ة فيالمنتهي أشهر الستة
  نيويو 30

 
2020 2019 

 
 ر كويتيدينا دينار كويتي

   

 292,446 292,446 أخرى قصيرة األجل  رواتب ومزايا

 122,488 123,296 للموظفين مةية الخدكافآت نهام
 ─────── ─────── 
 415,742 414,934 
 ═══════ ═══════ 
 

 محتملة مطلوبات 9
 

 كفاالت أخرى بمبلغضمان و تخطابابفيما يتعلق  محتملةلوبات مجموعة مط، كان لدى ال2020 يونيو 30في كما 

دينار  57,548,440 :2019 يونيو 30يتي وكودينار  55,335,102 :2019سمبر يد 31)دينار كويتي  60,256,177

  كويتي(.
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية 10
 

 لية. وبات الماتتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطل
 

 تثماراتالسض( واقرول الية )الدين المستحقاق وأوراق ارات المحتفظ بها حتى االن االستثمامتتكون الموجودات المالية 

بضمان وثائق  المكفولة والقروض األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل ستثمارات المدرجة لمتاحة للبيع واالا

ت التسوية التأمين على تعويضات تح إعادةة من دوالحصة المسترتأمين المستحقة الط وأرصدة قسااألو التأمين على الحياة

. وتتكون المطلوبات المالية من الحسابات المكشوفة ألجلوالودائع قصيرة اك ى البنولد رصدة واأل األجل ةمحددائع والود

 المطلوبات األخرى.بعض لدى البنوك ودائني التأمين و
 



 وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(  معإيضاحات حول ال

 2020 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 وات المالية )تتمة( ادلة لألدالقيمة الع 10
 

يع المتاحة للب اراتثمض االستبع تثناءباس فترية،ديمتها العن ق ماديةصورة دوات المالية ال تختلف بلعادلة لأل اإن القيمة 

القيمة العادلة لألدوات المالية حسب واإلفصاح عن . تستخدم المجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد المدرجة بالتكلفة

 : ب التقييمأسلو
 

 ؛المماثلةت أو المطلوبات للموجودا سوق نشطلة( في )غير المعد : األسعار المعلنة1المستوى 

على القيمة العادلة المسجلة معروضة  جوهري مدخالتها ذات التأثير الجميع كون التي ت رىخاأليب سالاأل: 2وى المست

 بشكل مباشر أو غير مباشر

 تستند العادلة المسجلة والتي اللى القيمة عمدخالت ذات التأثير الجوهري ال تي تستخدمالخرى األساليب األ: 3المستوى 

 . السوقفي  معروضةلعلومات اإلى الم
 

 المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة:   األدوات دول التالي تحليللجيوضح ا
 

  بواسطةقياس القيمة العادلة  

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 اإلجمالي 

 

 كويتي ردينا ويتيدينار ك كويتي دينار دينار كويتي  2020 يونيو 30
     

     لعادلةة وفقا للقيمة ااسودات مقوجم

     استثمارات متاحة للبيع:

 14,653,246     -     - 14,653,246 أوراق مالية مسعرة

 6,234,598 6,214,550 20,048     - أوراق مالية غير مسعرة

 198,068     -     - 198,068 دارة مسعرةمصناديق 

 27,993,875     -     - 27,993,875 عرةسندات مس

 520,653 20,345 500,308     - غير مسعرة صناديق مدارة
     

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

     األرباح أو الخسائر:

     اجرة:ها للمتمحتفظ ب

 4,727,408     -     - 4,727,408 أوراق مالية مسعرة
     

     دئي: لمبالعتراف امصنفة عند ا

 22,779,973     -     - 22,779,973 رةراق مالية مسعوأل ق مدارةصنادي
     

     ممتلكات ومعدات 

 15,747,846     - 15,747,846     - أرض  

 16,412,032     - 16,412,032     - مباني

     

 6,393,604     - 6,393,604     - استثمارية تعقارا
     

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 115,661,303 6,234,895 39,073,838 70,352,570 جمالياإل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 



 وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(  معإيضاحات حول ال

 2020 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  10
  بواسطةمة العادلة ياس القيق 

 
 3مستوى ال 2مستوى ال 1مستوى ال

 جمالي اإل
 

 ينار كويتيد يار كويتندي تيينار كودي دينار كويتي  2019بر ديسم 31
     

     وجودات مقاسة وفقا للقيمة العادلة: م

     استثمارات متاحة للبيع:

  11,433,900     -     -  11,433,900 أوراق مالية مسعرة
  5,893,209  5,632,027  20,192 240,990 أوراق مالية غير مسعرة

  221,438     -     -  221,438 ةعرصناديق مدارة مس
 26,725,541     -     - 26,725,541 ات مسعرةندس

  676,957  22,443  654,514     - صناديق مدارة غير مسعرة
     

ل خالاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
     األرباح أو الخسائر:

     حتفظ بها للمتاجرة:م
 4,844,468     -     - 4,844,468 أوراق مالية مسعرة

     
     

 د االعتراف المبدئي: ة عنمصنف
  21,485,251     -     -  21,485,251 وراق مالية مسعرةأل ةصناديق مدار

     

     ممتلكات ومعدات

 15,913,719     - 15,913,719      - أرض  
 16,882,747     - 16,882,747      - يمبان

     
 6,166,079     - 6,166,079     - ت استثماريةعقارا

 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 64,951,588  39,637,251 5,654,470 110,243,309 
   ═══════   ═══════ ═══════ ═══════ 
 

  لة بواسطةالعاد قياس القيمة 

 3المستوى  2مستوى لا 1المستوى  
  اإلجمالي

 

 تييار كونيد كويتي دينار ار كويتيدين ار كويتيدين  2019 يونيو 30

     لعادلة مقاسة بالقيمة اات موجود

     :استثمارات متاحة للبيع

 11,327,645      -        -   11,327,645 أوراق مالية مسعرة
 5,677,068 5,656,708 20,360      -   ية غير مسعرةأوراق مال

 222,902      -        -   222,902 ةصناديق مدارة مسعر
 21,326,662      -        -   21,326,662 رةدات مسعسن

 696,124 22,443 673,681      -   غير مسعرةصناديق مدارة 
     

ل استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خال
     :األرباح أو الخسائر

     فظ بها للمتاجرة:تمح
 4,917,969      -        -   4,917,969 أوراق مالية مسعرة

     

     : يدئف المبمصنفة عند االعترا

 19,022,503      -        -   19,022,503 ةارة ألوراق مالية مسعرصناديق مد
     

     ممتلكات ومعدات
 13,071,772      -   13,071,772      -   أرض  
 14,723,219      -   14,723,219      -   مباني

     

 5,232,119      -   5,232,119      -   ةريعقارات استثما
     

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 96,217,983 5,679,151 33,721,151 56,817,681 إلجمالي

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(  معإيضاحات حول ال

 2020 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 ( ادلة لألدوات المالية )تتمةعيمة الالق 10
 

 لة. مة العادمن الموجودات المالية المسجلة بالقي 3ستوى لممي لختامطابقة المبلغ االفتتاحي واليوضح الجدول التالي 
 

 

 كما في 
 ناير ي 1

2020 

  ةالمسجل الخسارة 
في بيان الدخل 
المرحلي المكثف 

 المجمع

 جل المس الربح
 خل يان الدفي ب

لي حالمر الشامل
 المكثف المجمع

 كما في
  يونيو 30 
 2020 

 ينار كويتيد كويتي اردين يتيدينار كو دينار كويتي كويتي دينار 

      موجودات مالية متاحة للبيع:

 6,214,550 1,307,300 83,723 (808,500) 5,632,027 ة غير مسعرةاق ماليورأ

 20,345  -      -     (2,098) 22,443 سعرةصناديق مدارة غير م
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,654,470 (810,598) 83,723 1307,300 6,234,895 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
       

   

 في 
 يناير  1

2019 

من حول لما
إلى  3توى المس

 2 المستوى

 الخسارة المسجلة
بيان الدخل  في

 المجمع

في  لالربح المسج
بيان الدخل 

 الشامل المجمع

صافي 
 تالمشتريا

 تبيعاوالم

 كما في
 ديسمبر     31

2019   
 دينار كويتي ار كويتيدين تينار كويدي دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي 

ودات مالية موج
  :للبيعمتاحة 

  

   

 أوراق مالية غير
 5,632,027 (138,774)  -      -      -     5,770,801 مسعرة

صناديق مدارة 
 22,443 (18,371)  -     (14,836)  -        55,650 غير مسعرة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,826,451     -  (14,836)     -  (157,145) 5,654,470 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

   

 كما في 
 يناير  1

2019 

 الخسارة المسجلة
في بيان الدخل 
ف المرحلي المكث

 المجمع

الخسارة( ) الربح
  مسجلال
 بيان الدخلي ف

المرحلي الشامل 
 المكثف المجمع

 كما في
   يونيو 30

2019   
 كويتي اردين يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي 

     ع:مالية متاحة للبي وجوداتم

 5,684,855 206,179      - 5,478,676 أوراق مالية غير مسعرة
 22,443 (18,371) (14,836) 55,650 ر مسعرةصناديق مدارة غي

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 5,534,326 (14,836) 187,808 5,707,298 

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 (19-)كوفيدتأثير        11
  

ى العالم، مما تسبب في وانتشر على مستو 2020 سنةأوائل  في ( المستجد19-يدف)كوكورونا  تم تأكيد وجود فيروس

في جميع ( 19-)كوفيدكورونا  يروسفبات في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. في ضوء االنتشار السريع لاضطرا

ت تدابير التي اتخذتها الحكومالنتيجة ل يقينالأنحاء العالم، واجه االقتصاد والقطاعات المختلفة اضطرابات كبيرة وعدم 

 ياس النطاق الفعلي للتأثير.قجدا  الصعب من  ،هوكما في تاريختشار الفيروس. الحتواء أو تأخير ان
 

 المدينة  استرداد األرصدة قابلية
إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان للشركات داخل االقتصاد نتيجة لتعطل  (19-)كوفيدكورونا  فيروسأدى تفشي 

 مليات.عال
 

 للفترة المنتهية في سترداد األرصدة المدينةا قابلية على أثيرا  جوهريا  تالمجموعة ، لم تحدد اإلدارةإلى استنادا  

 .2020 يونيو 30

 
  

 
 
 



 وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 لومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة(  معإيضاحات حول ال

 2020 يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 (تتمة) (19-)كوفيدتأثير        11

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

 مية. سعار في األسواق المالية العالاألفي السوق وتقلب  رإلى اضطراب كبي (19-)كوفيدكورونا  فيروسأدى تفشي 

 

ي سيتم تحقيقه العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذ ةما إذا كانت القيم تراقب المجموعة عن كثب

 السيناريو الحالي.  إطار للمعامالت بين المشاركين في السوق في
 

 لمنتهية فيوالمطلوبات المالية للفترة االعادلة للموجودات  ةعلى القيم تأثيرا  جوهريا  عة واإلدارة، لم تحدد المجمإلى استنادا  

المالية   الموجوداتالمرحلية المكثفة المجمعة ضمن  باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في المعلومات المالية 2020 يونيو 30

 المتاحة للبيع.
 

 قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
لكي تعكس الظروف االقتصادية  قاراتعالعادلة لل ةت لتعديل القيمالعقارات، قد يلزم إجراء تعديالتباطؤ حركة سوق ل ا  نظر

 الحالية. 
 

خالل لسوق العقارات  التوقعاتفي مراحل مبكرة وهناك معلومات محدودة متاحة حول  األمر ال يزاللى اإلدارة، إاستنادا  

أي تأثير جوهري على  لم تحدد المجموعة  .(19-)كوفيد كورونا فيروسي ضوء فالوضع  سيتطوروكيف  2020سنة 

السوق وتضمن أن  باستمرارجموعة . وستراقب الم2020 يونيو 30لعادلة للعقارات االستثمارية للفترة المنتهية في القيمة ا

 العادلة.  ةاألسعار المستخدمة من قبل المجموعة تمثل تمثيال  دقيق ا للقيم
 

 تحت التسوية تتعويضا
للفترة  تعويضات تحت التسويةالمخصصات للدي على مركز المخاطر وأرصدة وجود أي تأثير ماتوقعت المجموعة عدم 

راقبة المطالبات والتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات . وستواصل م2020 يونيو 30المنتهية في 

 .بليةقالمست المالية والمنهجيات في فترات التقارير
 

 




