
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 ش.م.ك.ع.شركة إعادة التأمين الكويتية 

 

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 )غير مدققة( 

   2021  يونيو  30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالية المرحلية المكثفة علومات المراجعة حول الم تقرير 

 ع. التأمين الكويتية ش.م.ك. إلى حضرات السادة أعضاء مجلس إدارة شركة إعادة
 

 مقدمة 
 الشركة"( كما في لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المرفق لشركة إعادة التأمين الكويتية ش.م.ك.ع. )"

 كلن المكثفين المتعلقين به لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين بذالمرحليي الدخل والدخل الشامل يانيبو 2021 يونيو 30

 إدارةإن  .بذلك التاريخالمنتهية  أشهر الستةلفترة  ينالمكثف ينلتغيرات في حقوق الملكية المرحليواالتدفقات النقدية التاريخ وبياني 

معيار ، يةر المالولي للتقاريدر العيا للم وفقا  وعرضها المرحلية المكثفة ه المعلومات المالية ذه د ن إعداع لةوهي المسؤ  الشركة

 . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية"ليالتقرير المالي المرح " 34 الدولي المحاسبة

   المكثفة.
 

  ةراجعملنطاق ا
  مستقلال مراقب الحساباتالمنفذة من قبل المالية المرحلية لمعلومات "مراجعة ا 2410 لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي

ن  لموظفيإلى ا أساسية في توجيه االستفسارات بصفة المالية المرحلية معلومات تتمثل مراجعة المهام المراجعة. علق بتمال "نشأةملل

اجعة. إن نطاق المراجعة أقل للمرات األخرى ة واإلجراءليليح حاسبية وتطبيق اإلجراءات التالمالية والم لين عن األمورسؤوالم

الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة ق قيوفقا  لمعايير التد مي يتيق الذالتدق اقنط بشكل كبير من

 هامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق.األمور ال
 

 نتيجةال
المرفقة لم يتم إعدادها،  حلية المكثفةالمالية المربأن المعلومات عتقاد جب االاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 .34 حاسبة الدولي لمعيار الممن جميع النواحي المادية، وفقا  
 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

حاسبية ما هو وارد في الدفاتر الم فقة مع ثفة متإلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المك واستنادا  إضافة إلى ذلك، 

لسنة   1ا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم ليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنللشركة. نبين أيضا ، حسبما وصل إ

والتعديالت   ، كةي للشراألساسللنظام  أو ، أو لعقد التأسيس والتعديالت الالحقة لها  لتنفيذيةوالئحته ا والتعديالت الالحقة له  2016

اديا  على نشاط الشركة أو  على وجه قد يكون له تأثيرا  م 2021 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةخالل فترة  ،ا الالحقة لهم

 ها المالي.مركز
 

لسنة   7رقم قانون كام الح مخالفات ألنبين أيضا  أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية 

على وجه قد يكون له  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة أسوايئة ه بشأن 2010

 أو مركزها المالي.تأثيرا  ماديا  على نشاط الشركة 
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف  بيان الدخل

   2021 يونيو 30نتهية في للفترة الم
 

  

   الثالثة أشهر المنتهية في
 يونيو  30 أشهر المنتهية في الستة  ونيوي 30

 إيضاحات  

2021   

 دينار كويتي

2020 

  دينار كويتي 
2021   

 دينار كويتي

2020 

 دينار كويتي 
       

 26,058,084 33,580,172  13,592,207 17,229,912  أقساط مكتسبة 

 (2,782,702) (2,584,118)  (1,461,294) (1,140,577)  ي التأمين ة إلى معيدأقساط مسند

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

 23,275,382 30,996,054  12,130,913 16,089,335  صافي األقساط المكتسبة

       

 (16,888,381) (20,775,627)  (8,678,336) (11,508,141)  دة بتعويضات متك 

 1,697,110 136,685  947,432 336,378  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة 

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

 (15,191,271) (20,638,942)  (7,730,904) (11,171,763)  ات المتكبدة صافي التعويض

 (5,452,178) (6,598,833)  (2,919,788) (3,359,472)  تكاليف حيازة أقساط  

 249,328 181,232  117,403 63,785  ن تأميعمولة مستلمة من إعادة ال

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

 2,881,261 3,939,511  1,597,624 1,621,885  االكتتاب  ةجيتصافي ن

       

 1,406,847 1,360,620  518,029 661,692 4 صافي إيرادات استثمار

 363,367 384,225  172,759 199,028    ة ناتجة من عقارات استثماري إيجارإيرادات 

 (1,311,004) (1,675,654)  (815,017) (661,134)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (28,201) (27,327)  (6,003) (13,886)  ة استثماري اتقارمصروفات ع

 (65,305) (47,085)  (32,487) (23,521)  استهالك  

     -  (34)        -     -    تكلفة تمويل

 (16,823) (276,064)  63,830 (33,188)  تحويل عمالت أجنبية ( ربحخسارة)

     1,000     -        -       -    ات كات ومعدبيع ممتلمن ربح 

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

للتقدم   الكويت  مؤسسةالربح قبل حصة 

العمالة الوطنية  وضريبة دعم ميلعلا

 1,498,735 1,750,876  كاة  والز

 

3,658,192 3,231,142 

       

 (32,311) (36,582)  (14,987) (17,509)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (79,904) (97,872)  (36,305) (46,481)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (31,962) (39,082)  (14,522) (18,525)  الزكاة

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

 3,086,965 3,484,656  1,432,921 1,668,361  الفترة  ربح

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

 14.12 15.94  6.56 7.63 5 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
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 مكثف )غير مدقق( ال ليرحلمال شامال الدخلبيان 

  2021 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

 

 ة في الثالثة أشهر المنتهي 
  يونيو 30

 ية في أشهر المنته الستة
 يونيو 30

 

2021   

 دينار كويتي

2020 

 دينار كويتي 
 

2021   

 دينار كويتي

2020 

 ر كويتي نادي
      

 3,086,965 3,484,656  1,432,921 1,668,361 ربح الفترة 

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

      ملة أخرى: اش)خسائر(  تإيرادا

لى بيان الدخل  ها الحقا  إإعادة تصنيفأو قد يتم بنود يتم 
       المرحلي المكثف: 

      موجودات مالية متاحة للبيع 

 (803,579) 930,654  1,152,041 922,773 لعادلة ي القيمة اتغيرات فلصافي ا -

إلى بيان الدخل المرحلي المكثف من بيع   المحول -

 (372,853) 118,580  (248,195) 183,800 موجودات مالية متاحة للبيع 

 194,973 (231,522)  (159,997) (44,810) تعديل تحويل عمالت أجنبية 

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

 (981,459) 817,712  743,849 1,061,763   ة ترلفلرى  أخ ةشامل (خسائرإيرادات ) 

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

 2,105,506 4,302,368  2,176,770 2,730,124 للفترة  الشاملة اإليراداتإجمالي 

 
═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 دقق(م)غير المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 
    2021  يونيو 30للفترة المنتهية في 

  

 المنتهية في  أشهر الستة
  يونيو 30

 
 حات إيضا

2021   
 دينار كويتي

2020 
 ي كويت دينار

 ل غيتشة الشطأن
   

 الةلعمم اوضريبة دع  علميم الدقيت للتالربح قبل حصة مؤسسة الكو
 3,231,142 3,658,192  س اإلدارةوالزكاة ومكافأة أعضاء مجلية الوطن

    التدفقات النقدية:  بصافي الفترةربح لمطابقة تعديالت 
 65,305  47,085  استهالك  
 (1,406,847) (1,360,620) 4 إيرادات استثمار صافي 

 (363,367) (384,225)  ةيمارتثمن عقارات اس جاريإدات اريإ
 63,597 331,168  خدمة للموظفين  نهاية ال صص مكافأةخم

 28,201 27,327  ات استثمارية رت عقامصروفا
 (1,000)     -  بيع ممتلكات ومعدات  من  ربح

     - 34  تكلفة تمويل
 

 ────────── ────────── 
 
 2,318,961 1,617,031 

    :  لماعل الرأس المافي  تتغيرالا
 (13,775,087) (15,107,759)  د إعادة التأمين وأقساط مستحقة  من عقوة تجنامدينة ة صدأر

 3,611,772 1,276,169  من تعويضات تحت التسوية حصة إعادة التأمين المستردة 
 (2,617,630) (3,692,392)  مدينون آخرون

 14,690,234 24,156,712  مين التأ إعادة ودت عقصافي التغير في مطلوبا
 392,802 190,247  التأمينة من عقود إعادة اتجئنة نة داصدرأ

 (152,844) (358,273)  دائنون آخرون  
 

 ────────── ────────── 

 3,766,278 8,783,665   العمليات من فقات النقدية الناتجةالتد
     - (34)  ل مدفوعةيتمو  تكلفة

  ────────── ────────── 
 3,766,278 8,783,631  تشغيلة الشطأنمن تدفقات النقدية الناتجة لافي اص

  ────────── ────────── 

    تثمار االس ةأنشط
 (89,969) (1,499)  ت ومعدات شراء ممتلكا 

 1,000     -    عداتت ومن بيع ممتلكامصافي المتحصالت 
 1,242,282 1,685,396  حة للبيع ودات مالية متاع موج من بيحصالت تمالصافي 

 (1,824,431) (2,215,901)  حة للبيع  اء موجودات مالية متارش
     - 7,000,000     االستحقاق ىتموجودات مالية محتفظ بها ح  ادترداس نمتحصالت م

     - (5,000,000)  شراء موجودات مالية محتفظ بها حتى االستحقاق 
 (927,887) (12,530,180)  صافي الحركة في ودائع محددة األجل

 1,168,814 980,019  فوائد مستلمة 
 123,559 129,244  تلمة ت أرباح مس يعا توز

 83,287 82,318  ديقصنا منة إيرادات مستلم
 (28,201) (27,327)  ة يثمارتاس اتارت عقوفامصر

 209,797 425,500  م إيجار مستل
 

 ────────── ────────── 

 (41,749) (9,472,430)  في أنشطة االستثمار   المستخدمة التدفقات النقديةصافي 
 

 ────────── ────────── 

    مويل أنشطة الت

 (936,836) (1,011,809)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (2,926)     - 9  )بالصافي( نةزيخ همفي أس الحركة
 

 ────────── ────────── 

 (939,762) (1,011,809)  تمويلال  ةأنشط المستخدمة في ةالتدفقات النقديصافي 
 
 ────────── ────────── 

 (68,457) 71,878    عمالت أجنبيةتعديل تحويل 
 

 ────────── ────────── 

 2,716,310 (1,628,730)  في النقد والنقد المعادل الزيادة )النقص( صافي 

 
   

 4,580,643 7,073,449    بداية الفترةلنقد المعادل في د واقالن
 

 ────────── ────────── 

 7,296,953 5,444,719 6    اية الفترةهنلنقد المعادل في النقد وا
 

 ══════════ ══════════ 



 

 ..عش.م.كين الكويتية مإعادة التأ ةشرك
 

 

 

 كثفة.ية الممرحللمالية االمن المعلومات ءا  جزل تشك 13لى إ  1رفقة من لميضاحات اإن اإل
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 )غير مدقق(  المرحلي المكثف ةيلكحقوق الم ان التغيرات فييب
 2021 ونيوي 30 نتهية فيالمفترة لل
 

 

 رأس 
  المال

 عالوة  
 إصدار أسهم 

 أسهم  

 خزينة

أسهم  ي طااحتي
 خزينة

 احتياطي  
 إجباري

 احتياطي 
 ي اختيار

 احتياطي  
 عام 

ت  التغيرا
اكمة في  مترال
   لعادلة ة اقيمال

 تحويل  احتياطي 
  أجنبيةعمالت 

 أرباح  
 المجمـوع مرحلة 

 دينار كويتي دينار كويتي يتيوكدينار  دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك كويتي ردينا يتيور كدينا ويتيك رادين ييتدينار كو دينار كويتي 
            

 56,827,605 5,982,033 571,553 (487,571) 11,250,000 7,023,983 7,023,983 893 (233,971) 5,296,366 20,400,336   2021ر يناي 1كما في 
 3,484,656 3,484,656     -     -     -     -     -     -     -     -     -   فترةلا ربح
 817,712     - (231,522) 1,049,234     -     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة  (سائرخرادات )إي
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 
 4,302,368 3,484,656 (231,522) 1,049,234     -     -     -     -     -     -     - ة للفترةل ماالش)الخسائر( اإليرادات مالي جإ

     - (1,632,027)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,632,027 ( 8ح )إيضامنحة  مأسهإصدار 
 (1,011,809) (1,011,809)     -     -     -     -     -     -     -     -     - (8)إيضاح ح أربا زيعاتوت
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 60,118,164 6,822,853 340,031 561,663 11,250,000 7,023,983 7,023,983 893 (233,971) 5,296,366 22,032,363 2021 يونيو 30ي فكما 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
            

 

 رأس 
  المال

 ة  عالو
 سهم إصدار أ 

 أسهم  
 خزينة

احتياطي أسهم  
 خزينة

 احتياطي  
 اريإجب

 ي احتياط
  ياختيار

 اطي  تيح ا
 عام 

ت  التغيرا
اكمة في  مترال
   قيمة العادلة ال

 تحويل  احتياطي 
 الت أجنبية مع

 أرباح  
 ـوعالمجم مرحلة 

 يتكوي دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت ويتيدينار ك دينار كويتي يتير كودينا ويتيك رادين ييتدينار كو دينار كويتي 
            

 53,380,451 5,078,392 536,708 395,895 10,500,000 6,457,427 6,457,427     - (230,964) 5,296,366 18,889,200    2020ناير ي 1 يفا كم
 3,086,965 3,086,965     -     -     -     -     -     -     -     -     - ترة  فربح ال
 (981,459)     - 194,973 (1,176,432)     -     -     -     -     -     -     -   لفترةرى لة أخشاملإيرادات سائر( )خ

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 2,105,506 3,086,965 194,973 (1,176,432)     -     -     -     -     -     -     - رةالشاملة للفت  يراداتاإلخسائر( )ال إجمالي

     - (1,511,136)     -     -     -     -     -     -     -     - 1,511,136 أسهم منحة 
 (936,836) (936,836)     -     -     -     -     -     -     -     -     - وعة توزيعات أرباح مدف

 (5,615)     -     -     -     -     -     -     - (5,615)     -     -   ةنة مشترا أسهم خزي
 2,689     -     -     -     -     -     - 385 2,304     -     - مباعة  خزينة همسأ

     - 279     -     -     -     -     - (279)     -     -     - ي إلى االحتياط استقطاع
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 54,546,195 5,717,664 731,681 (780,537) 10,500,000 6,457,427 6,457,427 106 (234,275) 5,296,366 20,400,336 2020 يونيو 30كما في 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 



 
 ك.ع.ش.م.الكويتية ن شركة إعادة التأمي

 

 ققة(د)غير م فةلمرحلية المكثية المالمعلومات اال احات حوليضإ

 2021 يونيو 30 نتهية فيموللفترة ال يكما ف
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 الشركة حولمعلومات  1
 

الكويت   دولةفي    هاتسجيلتأسيسها و تم  عامة  ي شركة مساهمة  ة"( هالشرك)"  ش.م.ك.ع.  مين الكويتيةدة التأاع إن شركة إ

 كةرشج  مسجل هو برالشركة ال  مكتب  وانية. إن عنمالق الارلألوويت  ي سوق الكة فوهي مدرج  1972  يرفبرا  2  يخبتار

  الشهداء، الشرق، دولة الكويت. رعشا، إعادة التأمين الكويتية
 

 : ساسي(من النظام األ 5)المادة رقم الشركة  فيما يلي أهداف
 

التأمالق .أ أو  باأل  إما  ينيام بإعادة  به    المتعلقةخرى  األ  ةطنشي األنواح  ر وجميعطمخاال  كافةلق بيتع  فيماة  لاكوبالصالة 

التأمين من هيئةعاد إ ل  بذلك أن تق  ولها في سبيل أ  ة  التأمين  خارجية وأنو  محلية  الهيئات    تعيد بدورها    المحلية لدى 

 والخارجية.  

 ارجها.  ت وخالكويدولة   داخلأخرى  تاكرمين أو أي شأتال ادةعإ وأالتأمين  شركاتتأسيس لمساهمة في ا أوس سيتأال .ب

و  والاألم  عجمي  تملك .ج ووالعقارات  العينية  واستثالحقوق  فمالشخصية  والتصرف  لكافيها  ارها  الوفق ا   صوصنة 

 القانونية.  

األور .د المالية  تداول  أسهم  اق  بوحصص  من  وكافة  وسندات  تصأنواعها  أن  سندالها  قردر  أوت  تقتض  أن    ض رو 

ال  شرةمبا الجهات  أ  وكلبنا  وأرى  األخالمحلية  سات  والمؤس  سميةالر  وشبه  ةيمسرمن  اختالف  الكويتعلى  ية نواعها 

 . القانونحدود يتية وذلك في و نها وغير الكم

 . بأنشطتها علقةالمتميع العمليات األخرى رة جمباش .ه
 

ع كشركة فرالا  هذيل  جست   م تليزيا، وما  وان،الب  في"الفرع"(  ألقصى )الشرق امي بمنطقة  ب إقليكتم   بتشغيلتقوم الشركة  

 . 2006أغسطس  11 خبتاري 1990لسنة  الخارجية كاترلشا سومرمجب  بمو خارجيةة جنبيأ
 

تابعةا  نإ التأمين األهليكلشر   لشركة هي شركة  يسها  شركة مساهمة عامة تم تأس وهي  ،  ة األم"()"الشرك  ع.ة ش.م.ك. ة 

 .اليةملا ت لألوراقويكق البسو جةوهي مدرت ويالكدولة وتسجيلها ب
 

الت المب  صريحتم  المالعلومإصدار  المكثحلمرلا  ةيات  ال  للشركة فةية  مجلس لقرار    وفقا    2021  يونيو  30منتهية في  للفترة 

 . 2021 يوليو 28 ريخدارة بتااإل
 

ا البيانتماعتم  في  د  المنتهية  للسنة  للشركة  المالية  مساهمي    2020ديسمبر    31ات  قبل  ا  كةشرلامن  الجمعية    جتماعفي 

 .2021مارس  21بتاريخ   المنعقد ويةنسالعمومية ال
 

  دادإلعا ساأس 2
 

إعدا الالمعلو  دتم  العيامللا   وفقللشركة    المكثفةية  حلالمر مالية  مات  للتقاريدر  المالولي  الدولي،  يةر  المحاسبة   34  معيار 

 . "التقرير المالي المرحلي "
 

 .  للشركة الرئيسيةملة الع لثمي والذي ر الكويتيناديالبلمكثفة االمالية المرحلية  تمعلوماعرض ال تم
 

السنوية بيانات المالية  في اللوبة  المط  تاحااإلفصت واالمعلوم  تضمن كافة تة المرحلية المكثفالية اللمات اعلومإن هذه الم

ة  للسنو  يا فكة كمنوية للشرلسا  يةات المالبالبيان  عليها مقترنة    عطال ال، ويجب االيةمة للتقارير الالمعدة طبقا للمعايير الدولي

تأن  دارةاإل  ترى.  2020بر  ديسم  31منتهية في  ال   تكررة مال  ةيدالعا  االستحقاقات  من   تتكون  ت عديالالت   جميع  جم إدراه قد 

تعتبر للعرض  والتي  نتائج  .العادل  ضرورية  ت  2021  يونيو  30ي  فتهية  المن  أشهر  الستةة  لفتر  التشغيل  إن   برع ال 

 . 2021 ديسمبر 31 يالمالية المنتهية فنة للس اهيتم توقع قد التيئج نتالا  عن رورةبالض
 

 كةرشال قبل من مطبقةالت تعديالال ت وايرتفسالوة جديدالمعايير لا 2.1
 

المحاسبية  سياساال  نإ المرالالمالية    المعلوماتفي إعداد    قةالمطبت  لتماثلم فة  مكثحلية  البيانات   مةخدستملالك  ة  في إعداد 

ير  ينا  1  في  كماتسري  يدة التي  ر الجدييعاتطبيق الم  ناءباستث  ،2020ديسمبر    31في    ةلمنتهيللسنة ا  كةشرلل  نويةالمالية الس

 .آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعدل كر ألي معيار أو تفسير أو تعدي لمباق طبيتلكة با. لم تقم الشر2021
 

ة  حليلمرية ات المالام والمعل  ير علىلها أي تأثس  لي  هأن  إال  2021ألول مرة في  والتفسيرات    عديالتتمن ال  ديلعدتسري ا

  ة. ركشللالمكثفة 
 



 
 ك.ع.ش.م.الكويتية ن شركة إعادة التأمي

 

 ققة(د)غير م فةلمرحلية المكثية المالمعلومات اال احات حوليضإ

 2021 يونيو 30 نتهية فيموللفترة ال يكما ف
 

 

8 
 

 

 )تتمة( د إلعدااس اأس 2
 

 )تتمة( الشركة قبل من مطبقةالت تعديالال ت واريتفسالوة جديدال معاييرال  2.1
 

الما للتقارير  الدولي  المعيار  على  الدولي  9ية  لتعديالت  المحاسبة  ومعيار  والمعيار39،  المالية    ،  للتقارير  ،  7الدولي 
المرحلة   -  ة دئاالفاإلصالح المعياري لمعدالت  :  16، والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  

2 
التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على   الماليةتقدم  استبدال معدل )اإليبور( المعروض فيما بين   ةيجتن  التقارير 

 البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريبا  من المخاطر.
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

   أقاتغيرات تعإجراء  مبرر عملي يستلزم تغيرات عدية  النقدية  و  التدفقات  التي تكون مطلوبة بصورة مباشرة  ولى 

 ، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. لتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرةالعملية اإلصالح، و

 ط  تحويقات الوث وت  طو التح  تصنيفاتعلى  تغييرات يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور  السماح ب

 عالقة التحوط. إيقافدون 

 تصنيف األداة التي ات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم  بتقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطل

 تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

على   تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  الالالم  المعلوماتلم  المرحلية  تعتزم  للشركةمكثفة  ية  المبررات   الشركة.  استخدام 

 العملية في الفترات المستقبلية إذا أصبحت سارية.
 

 صادرة ولكن لم تسر بعد معايير  2.2
 

كة.  للشرمعلومات المالية المرحلية المكثفة  الصادرة ولكنها لم تسر بعد حتى تاريخ إصدار ال  والتفسيراتما يلي المعايير  في

 . اعند سريانه م الشركة تطبيق هذه المعاييرتعتز
 

 عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
الدولية في مايو   المالية    2017أصدر مجلس معايير المحاسبة  للتقارير  الدولي  التأمين  17المعيار  المعيار الدولي )  عقود 

فصاح. وما أن  إللعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض وا  وهو معيار محاسبي جديد شامل(  17للتقارير المالية  

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

واع عقود التأمين )أي  ى كافة أنعل   17. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  2005الصادر في سنة    (4للتقارير المالية  

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

التقديرية.   المشاركة  مزايا  ذات  المالية  واألدوات  الضمانات  لبعض  يخضع  بما  لنطاق  وكذلك  محدودة  استثناءات  تسري 

هو تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين يتميز بأنه األكثر إفادة   17والهدف الشامل للمعيار الدولي للتقارير المالية  التطبيق.  

رة  والتي تستند بصو  4وتناسقا  لشركات التأمين. على النقيض من المتطلبات الواردة ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  

نموذجا    17الدولي للتقارير المالية    سياسات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيارعدم التطبيق بأثر رجعي لل  إلىكبيرة  

 شامال  لعقود التأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.  
 

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

 المباشرة )طريقة األتعاب المتغيرة(.  عديل محدد للعقود ذات مزايا المشاركةت 

  األجلة )طريقة توزيع األقساط( وتنطبق بصورة رئيسية على العقود قصيرة ططريقة مبس . 
 

مع ضرورة    2023يناير    1التي تبدأ في أو بعد    المالية  المعلوماتعلى فترات    17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية  

 بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ا  بالتطبيق المبكر ولكن شريطة أن تقوم المنشأة أيض. ويسمح  المقارنةإدراج المبالغ  

 . ق الشركة التعديالت عند سريانهاطبستألول مرة.  17الية في أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير الم 9
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 تاومات القطاع معل        3
  

 لي: كالتا عمالاألحدات لى واستنادا  إ يةاعات تشغيلقط ةأربع إلىالشركة م م تنظييتألغراض اإلدارة، 
 

  الممتلكات التي تصيب  الخسائر    /اتجة من األضرارلنا   راطلمخعن اة  غطيت  القطاع  قدمي  :قريالحلتأمين ضد  إعادة ا  (أ
تأمين على المخاطر إن كافة وثائق ال.  ذات الصلة  رىاطر األخرائق والمخصناعية بسبب الحتجارية والالو  السكنية
 . رمقرلا رخسائالعدم تجاوز حد  قا لقاعدة تطبيو يرايتخاو يدقاعت سا سأ ىلعتتم يها االكتتاب ف التي تم 

إع ( ب العامة:ة  ادوثائق  الحوادث  ضد  اتغطية    القطاعقدم  ي  التأمين  األضرالنا  خاطرلمعن  من  التي اتجة  الخسائر    ر/ 
األف الممتلكاتراتصيب  إن    د/  الحوادث.  وثائق  بسبب  على  كافة  االكتي  لاالمخاطر  التأمين  فيها  تتاتم  على   تمتب 

 .  ررقمال  ائرسالخ  ز حداولقاعدة عدم تجتطبيقا  وي أساس تعاقدي واختيار
  تصيب التي    ألضرار/ الخسائرر الناتجة من المخاطن اع  تغطية  القطاع  قدميران:  إعادة التأمين البحري والطي  وثائق ( ج

م على أساس تعاقدي تتب فيها كتتااال  لتي تما التأمين على المخاطرادث. إن كافة وثائق الحموالت والسفن بسبب الحو
 .  قررلمئر ااسخحد الاوز تجا لقاعدة عدم طبيقوتاري واختي

 

افة وثائق  وفاة. إن كلالمتكبدة نتيجة ل  الخسائرن  الناتجة ممخاطر  لعن اية  تغط  القطاعيقدم  حياة:  ال  التأمين علىدة  إعا (د
ئر  سالقاعدة عدم تجاوز حد الخطبيقا تو ياري اختعاقدي وت تتم على أساسلى المخاطر التي تم االكتتاب فيها التأمين ع

 . ررالمق
 

رد وتقييم األداء. حول توزيع المواتخاذ القرارات  لغرض ا  فصلةمنة  ورتشغيل بصال  عاتتشغيل لقطالاارة نتائج  دقب اإلترا
 القطاعات. اعات على أساس نتائجأداء القط يتم تقييم

 

التالي   الجدول  للتقدم  حصة م  قبلات  عالقطا  ائجونت  داتارإيمعلومات حول  يعرض  م  دع ة  ضريبوالعلمي  ؤسسة الكويت 
 :شركةلقطاعات أعمال افيما يتعلق بت لي المطلوباإجماو لموجوداتإجمالي او الزكاةلة الوطنية وماالع
 

 يونيو 30في  أشهر المنتهية الستة
 الحريق  2021

 دث الحوا
 العامة 

 البحري
 والطيران 

 التأمين  
 ع المجمو   ياةعلى الح

 
 ييتار كودين تيويكينار د دينار كويتي دينار كويتي تيكوي دينار

      

 33,580,172 2,131,776 5,919,509 3,086,139 22,442,748 رادات القطاع إي
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,305,257 (319,653) 1,972,023 (113,280) 1,766,167 ج القطاع  نتائ
 676,118     ةغير موزع
 (47,085)     استهالك 
 (276,064)     ت أجنبية المع حويلت خسائر
 (34)     لويتكلفة تم

     ────────── 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم بل الربح ق
يبة دعم العمالة الوطنية  ضرالعلمي و

 3,658,192     زكاةوال
     ══════════ 

 

 يونيو  30في  ةهيهر المنتأش الستة
 الحريق   2020

 وادث  الح
 امة لعا

 ي البحر
 الطيران و

 مين  التأ
 المجموع  ة لى الحيا ع

 كويتي دينار  دينار كويتي  يتي دينار كو كويتي ر دينا تي دينار كوي 
      

 26,058,084 1,795,606 5,103,736 2,885,217 16,273,525 إيرادات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 2,935,351 323,851 277,638 230,978 2,102,884   طاعائج القنت

 376,919     ةغير موزع
 (65,305)     ستهالك ا

 (16,823)     عمالت أجنبية تحويل  خسائر
 1,000     بيع ممتلكات ومعدات  ربح من

     ────────── 

قدم ت للتويكحصة مؤسسة الالربح قبل 
  طنيةالو دعم العمالة لعلمي وضريبة ا

 3,231,142     زكاةوال
     ══════════ 
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 مة(تت) اتومات القطاع معل 3
 

 2020ديسمبر    31و  2021  يونيو  30في    ية بالشركة كماالتشغيل  طلوبات القطاعاتالي موجودات وملجدول التا  رضيع
 : 2020 يونيو 30و
 

 كما في
 ريق الح 2021 يونيو 30

 

 وادث ح ال
 امة الع

 

 البحري
 الطيران و

 

ى التأمين عل 
 اة الحي

 

 غير 
 ة ع موز 

 

 وع لمجم ا

 ار كويتيدين 
 

 ر كويتيادين
 

 تييكو ناردي
 

 تيار كويدين
 

 يدينار كويت
 

 دينار كويتي
            

 189,295,344  41,232,084  9,625,508  23,568,902  11,805,177  103,063,673 موجودات  لإجمالي ا
 ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 129,177,180  4,941,098  8,765,002  19,633,693  10,067,737  85,769,650 تلوباالمط إجمالي
 ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 
            

 يف كما
  2020 ديسمبر 31

 لحريق ا )مدققة(

 

 ث  الحواد
 عامة ال

 

 بحري ال
 والطيران 

 

  التأمين على
 اة الحي

 

 غير 
 عةموز 

 

 وع لمجما

 ار كويتي دين 
 

 ر كويتي ادين
 

 يتي كو ردينا
 

 تي كوي اردين
 

 ي دينار كويت
 

 دينار كويتي 
            

            

 
           

 161,274,329  38,896,168  6,518,531  22,339,402  9,913,529  83,606,699 ات  موجودالي الإجم

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

 104,446,724  4,604,420  5,784,805  18,011,337  8,589,559  67,456,603 تلوباإجمالي المط

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

            
 ما فيك

 الحريق  2020 يونيو 30

 

 الحوادث  
 مة االع

 

 ري البح
 والطيران 

 

التأمين على  
 الحياة 

 

 غير 
 زعةمو 

 

 وع لمجما

 ار كويتي دين 
 

 يتي ودينار ك
 

 كويتي  دينار
 

 ويتي ار كيند
 

 دينار كويتي 
 

 نار كويتي دي

 
           

 165,428,038  37,017,883  6,400,784  30,593,984  13,100,376  78,315,011 وجودات  ممالي الإج
 ══════  ══════  ══════  ══════  ══════  ══════ 

 110,881,843  5,454,664  5,965,984  22,592,457  11,366,512  65,502,226 تلوباإجمالي المط

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

 مارتثرادات اسإيصافي  4

 

 ي فمنتهية هر الأش الثةالث
 يونيو 30

 

 ي فأشهر المنتهية  الستة
 يونيو 30

 

2021 2020 
 

2021 2020 

 

 يتي كو دينار دينار كويتي
 

 يتي كو ردينا دينار كويتي
      

 479,298 360,195  على ودائع  فوائد 
 

687,003 985,853 

وجودات مالية متاحة للبيع ة من بيع ممحقق  أرباح 

 89,645 255,800 )بالصافي(

 

399,708 219,186 

 328,969 304,141  156,815 134,287 على سندات  فوائد 

 123,559 129,244  87,154 112,204  توزيعات أرباح إيرادات  

 83,287 82,318  39,124 41,000 ديقنا ت من صإيرادا 

 (334,007) (241,794)  (334,007) (241,794) وجودات مالية متاحة للبيعخسارة انخفاض قيمة م 

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

 
661,692 518,029  1,360,620 1,406,847 

 
═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 ففةوالمخألساسية ا السهمة حيرب 5
 

ستثناء  با  ئمةلقاا  سهمعدد األل  المرجحط  المتوس  علىالفترة    ربح  ةقسمطريق  عن  ففة  مخاألساسية والالسهم    ربحية  تحتسب
  :خالل الفترة كما يلي نةأسهم الخزي

 

 ة في شهر المنتهي أ ثةالثال
 يونيو 30

 

 ي فالمنتهية أشهر  الستة
 يونيو 30

 
2021 2020 

 
2021 2020 

 
 ار كويتي دين تيكوي ينارد

 
 دينار كويتي  تيكوي ينارد

      

 3,086,965 3,484,656  1,432,921 1,668,361 ة  ترربح الف 
 

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

 سهم م سه 
 

 سهم سهم 
رة، فت قائمة خالل ال م ال ألسه لعدد ا   رجح لمتوسط الم ا 

 218,545,327 218,550,654 أسهم الخزينة  بعد بالصافي  

 

218,550,654 218,547,356 

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

 14.12 15.94  6.56 7.63 فة )فلس(ة والمخف اسي س السهم األ  ربحية 

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

 

ي المنتهية ف  رأشه  الستة  لفترةو  فلس  7.08  بقيمة  كانت   2020  يونيو  30ي  المنتهية ف  رأشه  ثةالثال  لفترةم  السهة  ربحيإن  

 .(8ح )إيضا المنحة أسهمد األسهم بعد إصدار عدي لعقبل التعديل بأثر رج فلس 15.25 بقيمة كانت 2020 يونيو 30
 

 اثلة.متم ةلمخففاألساسية وا همبحية السر نإة، فخففة قائمأدوات م  أي ألنه ليس هناك ا  نظر
 

    لالنقد والنقد المعاد 6

  ققة()مد      

 

 يونيو  30
2021   

 يسمبرد 31
2020 

   يونيو 30
2020 

 ويتي كدينار  دينار كويتي  دينار كويتي 
 

 
  

 7,296,953 6,768,849 5,444,719 أرصدة لدى البنوك ونقد       

 59,317,855 70,689,219 82,914,799 ع محددة األجلودائ
 ────────── ────────── ────────── 

 88,359,518 77,458,068 66,614,808 

 3أصلية تزيد عن    فترات استحقاقت  محددة األجل ذا ودائع    ناقصا : 

 (59,317,855) (70,384,619) (82,914,799) ر ه أش 
 ────────── ────────── ────────── 

 7,296,953 7,073,449 5,444,719 رحلي المكثف دية المنقلا ن التدفقاتض بياعادل لغرالم قدالنقد والن
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

  :2020  يويون   30وار كويتي  ندي  110,000:  2020ديسمبر    31)  يدينار كويت  110,000  بمبلغ  ة األجلددن الودائع محإ

  .وكالبنأحد ل بق ممنوح من ئتمانا بخطا بلمقا ن مامحتفظ بها كض دينار كويتي( 900,090
 

 للبيع  حةموجودات مالية متا 7

 
  دققة()م 

 

 يونيو 30
2021  

 يسمبرد 31
2020 

   يونيو 30
2020 

 
 ويتيكدينار  دينار كويتي ينار كويتيد

    سهم:أ 

 5,753,796 5,587,547 7,518,308 مسعرة 

 725,229 699,049 680,996 عرةسم   غير 

 
────────── ────────── ────────── 

 
8,199,304 6,286,596 6,479,025 

 3,780,066 3,790,516 3,610,983  يق مدارة صناد 

 
────────── ────────── ────────── 

 
11,810,287 10,077,112 10,259,091 

 
══════════ ══════════ ══════════ 
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 األرباح  تيعاوتوزال رأس الم       8
 

الشر  ونكيت .أ برأسمال  المصرح  وكة  والصالمه  بالكدر  من  مدفوع  :  2020  ديسمبر  31)  سهم  220,323,628امل 

   .دا  عة نقومدف للسهمفلس  100بقيمة   (سهم  204,003,360: 2020  يونيو 30و سهم  204,003,360
 

ا .ب الجمعيوافقت  لة  السنوية  ا  لمساهمينلعمومية  المنعقد  في    عدد إصدار    لىع  2021مارس    21  بتاريخجتماعها 

  . (سهم  100أسهم لكل    8  : 2019سهم )  100أسهم لكل    8بة  بنسنحة  م سهم  (  15,111,360  :2019)  16,320,268

  .2021 ارسم 31 خبتاري السجل التجاري في المال  رأس في التغييرب التأشير مت
 

وتم توزيعها    2002ديسمبر    31( للسنة المنتهية في  فلس  5:  2019للسهم )فلس    5ة  بقيم  توزيعات أرباح   اداعتم  تم .ج

 .2021أبريل  15ة كما في اهمين المسجلين في سجالت الشركلمسعلى ا

 

 نةهم خزيأس 9
  ة(مدقق)  

 

 يونيو 30
2021  

 ديسمبر 31
2020 

   يونيو 30
2020 

 يتيينار كود كويتيدينار  ويتينار كيد 
    

  1,646,989 1,641,594 1,772,974 ينة  سهم الخز عدد أ 

 %0.81 %0.81 %0.80 سهم المصدرة األ   نسبة 

 234,275 233,971 233,971 ()دينار كويتي ة التكلف 

 309,634 343,093 453,881 ي(كويت ر  ديناسوقية ) القيمة ال 

 180 195 392 س(م )فل للسه   ق لسو لسعر ا   ح رج المتوسط الم 
 

الذاطي االختإن االحتي للتوز  دل تكلفة أسهم الخزينة غيري يعاياري  الفترة التي تحتفظ فيهيع  متاح   مأسهبا الشركة  خالل 

 .الخزينة
 

 ذات عالقة ف أطرا الت معمعام 10
 

التي  كات  شرالة ولشركبا يا  العل  ةدارظفي اإلوومجلس اإلدارة  يين وأعضاء ملرئيسالمساهمين  قة اعالات  ل األطراف ذمثي
م بتقدي  ،العادي  ألعمالاسياق  ضمن    وم الشركةتق  ملموسا .  ا  عليها سيطرة مشتركة أو تأثير  نو يمارسوأ  ن عليهاويسيطر

 ما يلي:ات عالقة مراف ذطعامالت مع أوالم دةرصتتكون األ .أطراف ذات عالقةع ـة ملمتباد تأمينخدمات إعادة 
 

  قة(مدق)    

 األمشركة لا 

 ف أخرى  أطرا
 ذات عالقة

 يونيو 30
2021  

 مبرديس 31
2020 

   يونيو 30
2020 

 المجموع عموالمج جموعالم   

 تيكويدينار  تيدينار كوي ار كويتييند ينار كويتدي ويتيدينار ك مكثف ال لي المرحلي  ما بيان المركز ال 
      

 2,776,220 1,636,116 3,128,208 160,917 2,967,291 ن ي تأمال عقود إعادة  ن  م اتجة  ينة ن مد   أرصدة 

ين المستردة من التأم ة إعادة  حص 

 56,030 42,371 74,732     - 74,732 التسويةتعويضات تحت  

 248,185 267,050 294,345     - 294,345  ن ي متأ ل ا عادة  ن عقود إ م ائنة ناتجة د   أرصدة 

 3,959,937 4,250,266 4,964,181 41,991 4,922,190 حت التسوية ات ت ي التعويض ياط احت 
 

 

 

 

 في   المنتهيةأشهر  الستة
  يونيو 30

 

 الشركة 
 ماأل

 رى  أطراف أخ
 ذات عالقة

2021  
 المجموع

2020 
 لمجموعا

 ينار كويتي د يينار كويتد تير كويدينا ر كويتينادي 

     المكثف   مرحلي ال خل  ن الدبيا 

 1,621,057 2,138,110 9,481 2,128,629 المكتسبةط  قسا صافي األ 

 327,219 1,806,970 18,096 1,788,874 أقساط  تعويضات متكبدة وتكاليف حيازة 
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 تمة()ت  ذات عالقةف أطرا معامالت مع 10
 

 ا لياإلدارة الع  فيموظ أةاف كم

 

 نتهية في  لمر اأشه الستة
 يونيو 30

 

2021  
 ار كويتيدين

2020 
 دينار كويتي

   

 364,768 388,547 ل األج  ة اتب ومزايا أخرى قصير رو 

 27,698 103,216 لموظفين دمة ل لخ ة ا كافأة نهاي م 
 ───────── ───────── 
 491,763 392,466 
 ═════════ ═════════ 

 

  محتملة طلوباتوم رأسمالية ماتازالت 11
 

ية  لات ماودبشراء موجلق  تتع  ةيقبلمست  يةرأسمال  ماتزادى الشركة الت ل،  لمرحلية المكثفةا  المعلومات الماليةتاريخ  في    كما

للبيعمت  194,401:  2020  يونيو  30وكويتي    اردين  186,288:  2020ديسمبر    31دينار كويتي )  118,053  بمبلغ  احة 

كدين ي  تملةمحومطلوبات    (يويتار  بخفيما  البنوكمن    ممنوح  تمانئ ا  ابطتعلق  )  دينار  50,049  غبمبل  أحد    31كويتي 

  متوقع أن ينشأ عنها أي من ال   يسول  ،(دينار كويتي  713,549:  2020  يونيو  30ويتي  وكار  دين  50,564:  2020  ديسمبر

    .مطلوبات محتملة
 

   لةقياس القيمة العاد 12
 

 مة العادلة قيل هرمي لدول الالج

ة نلمبياة، والعادل  للقيمة  ميضمن الجدول الهراالفصاح عنها    تم تسجيل قيمتها العادلة أو  لتياة  ماليلوات اافة األدصنف كت

 ككل: ة القيمة العادلالتأثير الجوهري على قياس  ذاتدنى ألمستوى االدخالت م إلىا  ناداستكما يلي 
 

 طلوبات المماثلة؛لمأو ا توجودانشطة للماق اللة( في األسوعدمغير العلنة )سعار الماأل - 1المستوى 

 إما بصورةلحوظا  م  دلةاة العقيمقياس اللة  يجوهرلات  مدخالال  ستوى منم  يكون اقل)والتي  ساليب التقييم  أ  -  2المستوى  

 و غير مباشرة( مباشرة أ

 (.ظور ملحغيعادلة مة ال لى قياس القيع ةلجوهرياخالت مدمن ال مستوىاقل يكون )والتي م أساليب التقيي - 3المستوى 
 

، يةتردفلامتها  قي  ة عنوهريج  ةبصور  ختلفة( ال تالمالي  اتلمالية والمطلوبة )الموجودات االقيمة العادلة لألدوات المالي  إن

:  2020  يسمبرد  31)  يار كويتدين  1,321,105  بمبلغ  ةلفات المالية المتاحة للبيع والمدرجة بالتكالموجود  ضباستثناء بع

   .  دينار كويتي(  1,501,967 :2020 يونيو  30ور كويتي دينا  1,457,684
 

بين    ويالتتححدثت    قدذا كانت  إدد ما  حت  ة ن الشركر، فإمتكر  س اأسلى  عدلة  مة العابالقي  لةات المالية المسجبالنسبة لألدو

اس  يقلجوهرية لامدخالت  مستوى من ال  لقالى  ادا  إستنيف )اريق إعادة تقييم التصنط  المستويات في الجدول الهرمي عن

، 2021  يونيو  30ية في  تهمنلا   أشهر  الستة فترة    ل خال  .مرحلية مكثفةعلومات مالية  فترة مادلة ككل( في نهاية كل الع  القيمة

 .3ستوى المو 1المستوى   ضمنقياسات القيمة العادلة  يالت بينحوأي ت يتم إجراء لم
 

 دلة: العا سها بالقيمةمالية التالية التي تم قيابفئات األدوات ال تفظت الشركة، اح2021 يونيو 30ا في كم
 

 3المستوى  1ستوى الم  مجموع  ال 

 ار كويتيندي يتكوي دينار يتير كونادي 

    2021 يونيو 30

    : للبيعمتاحة ة موجودات مالي

 - 7,518,308 7,518,308 هم مسعرة أس

 35,261 - 35,261 سعرة غير م أسهم

 2,935,613 - 2,935,613 صناديق مدارة 

 ────── ────── ────── 

 10,489,182 7,518,308 2,970,874 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( لةياس القيمة العادق  12
 

 )تتمة(  العادلةمة قيل ل هرميدول الالج
 

    

 3 المستوى 1ستوى الم مجموع  ال (ةمدقق)  2020 ديسمبر 31

 ار كويتي ندي كويتي  دينار يتي ر كونادي 

    

    ع متاحة للبيموجودات مالية 

     - 5,587,547 5,587,547 رة سهم مسعأ

 53,315     - 53,315 مسعرة ير أسهم غ

 2,978,566     - 2,978,566 صناديق مدارة

 
─────── ─────── ─────── 

 
8,619,428 5,587,547 3,031,881 

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    

 
 3المستوى  1وى المست ع  مجموال

 

 دينار كويتي  يتي ر كودينا يتي كوينار د

 2020 يونيو 30
   

    بيع: للحة متات مالية جودامو

     - 5,753,796 5,753,796 أسهم مسعرة 

 79,495     - 79,495 رة عير مسأسهم غ

 2,923,833     - 2,923,833  ق مدارةصنادي
 ──────── ──────── ──────── 
 8,757,124 5,753,796 3,003,328 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

مرحلية    مالية  ات لوممعترة  اية كل فعادلة في نهة اللصناديق المدارة بالقيماو  مسعرةلسهم غير ااأل  فيستثمار  اال اس  ييتم ق

يتممكثفة المساألسهتقييم    .  غير  طريقة  ا   استناد  عرةم  الإلى  ال صافي  متو  حدث أم  استخداب  دفتريةقيمة  مالية  رة  فبيانات 

المستث للش االسجولموافيها    تقاسلتي  وافيها    مرركات  الية  اس دات  المدايت  ادلة.عبالقيمة  الصناديق  تقييم  ام  إلى رة  ستنادا 

 . صناديقالل مدراء قب المقدم من ان المحفظةح عنها في بيالمفص يةيمة السوققالأو  اتجودالموة صافي قيم
 

تغيرت ذا  إ  جوهري ا  ونيك  نلي المكثف  مرحل ال  لشاملا  الدخل وبيان  لمكثف  ا ز المالي المرحلي  المرك  ى بيانعلإن التأثير  

 %.  5عرة بنسبة غير المس لألسهمالعادلة  لقيمة لتحديد ادمة مخاطر ذات الصلة المستخال اترمتغي
 

 لة: ادمة العبالقي مسجلةوال 3ى المستون  مضة ليالما وداتموجلتامي لفتتاحي والخصيد االقة الر لتالي مطابالجدول ا يوضح
 

   يع لبلة متاحة ماليدات موجو

 
2021 2020 

 
 تي ويكدينار  كويتي دينار

   

 3,451,726 3,031,881 يناير  1كما في 

 (4,614) (4,478) مكثفجلة في بيان الدخل المرحلي السم حققةخسائر م

 (250,351) (56,529) ى ة األخرشاملاإليرادات الفي  ةمسجل ئرخسا

 (193,433)     - سويات والت  اتات والمبيعشتريصافي الم
 

────────── ────────── 

 3,003,328 2,970,874 يونيو  30كما في 
 

══════════ ══════════ 
 

 جوهري خالل الفترة حدث  13
 

تقديراتأشار  ،2020  مارس  11في   الصحةمنظ  ت  ف  حول  العالمية   مة  تصنيفه    (19-يدفو)ك ونا  كور  وسيرتفشي  إلى 

عوامل    عدةل  نظرا    2020س  رما  إلىيناير    منفترة  الفي  شكل كبير  بالنفط  عار  أس  انخفضت  ذلك،  لىإ. باإلضافة  وباءالب

مات  و الحك  تهاالتي اتخذات  للقراربقا  ط  عمالء الا في حركات  فاض  انخالشركات    شهدت  ،لذلكيجة  سياسية واقتصادية. ونت 

 .العامةفق فق الترفيهية والمراإغالق المرالسفر وا ةركحلت مؤقلا يقتعلبال
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 ققة(د)غير م فةلمرحلية المكثية المالمعلومات اال احات حوليضإ

 2021 يونيو 30 نتهية فيموللفترة ال يكما ف
 

 

15 
 

 

 )تتمة(  حدث جوهري خالل الفترة 13
 

لة التشريعية والرقابية المستقات  والهيئركزي  المالحكومة والبنك    كل من  قامت  ،19-دكوفي باءلوبي  لالس  ريث لتأايف  تخفلو

لدعوجت  وإصدار   يرتداب  باتخاذ  األخرى بواال  جاريةالت  األعمال م  يهات   لمواعيدا  يدتمد  ذلك  فيا  بم  عام،شكل  قتصاد 

األع  سيريوت  النهائية، ماستمرار  التجارية  خمال  الضغي  جتماعاال  دالتباعالل  ن  على  وتخفيف  في االئط  والسيولة  تمان 

 .الدالب
 

تعتبر جوهرية حيث  إن هذ الظروف  البيئت  أثر ه  االقتصادعلى  التيالبيئة  ية وة  فيهاتع  مخاطر    يستمر   كماشركة.  ال  مل 

 .للتحدياتجتمع مستجابة الحكومة والا في ذلك امب، سريعلا دتصاع وال قمفاالت في لوضعا
 

تسجيله   ما تمبخالف    جوهري  يلتأثير ما  أي 19-يدفكو وسريفتفشي    عنلم ينتج  ف  ،دارةاإل ته  أجري  الذقييم  تال  ىد ا إلاستنا

 .ثفةمكرحلية ال المعلومات المالية الم في
 

 يمكن مستقبلية التي ال  هما إلى التطورات المن  كل  ويستند  19-دكوفي  جائحةر  ثيتأة  ومدن حجم  متيقن  العدم    ستمري  ،ولكن

المرحفي  بدقة    بها  ؤالتنب التأق منه  دير موثوتق  ال يمكن إجراءو  ،. ولذلكلةهذه  المعل  بعد  يرثلهذا  المالية  وتاريخ  في  مات 

 . مكثفةمرحلية الال ات الماليةالمعلومه تاريخ التصريح بهذ


