
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 ش.م.ك.ع.شركة إعادة التأمين الكويتية 

 

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 )غير مدققة( 

   2020  يونيو  30



 

 المالية المرحلية المكثفةتقرير المراجعة حول المعلومات 

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

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

تة أشهر المنتهيتين بذلك سالمرحليين المكثفين المتعلقين به لفترتي الثالثة والالدخل والدخل الشامل  يبيانو 2020 يونيو 30

بذلك المنتهية  أشهر الستةلفترة  به المتعلقين ينالمكثف ينلتغيرات في حقوق الملكية المرحليالتدفقات النقدية واالتاريخ وبياني 

معيار المحاسبة ل المرحلية المكثفة وعرضها وفقا  ه المعلومات المالية ذهد لة عن إعدا هي المسؤو إدارة الشركةإن  .التاريخ

  . إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة."التقرير المالي المرحلي"  34 الدولي
 

  ةراجعملنطاق ا
 مستقل ال مراقب الحساباتالمنفذة من قبل المالية المرحلية "مراجعة المعلومات  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي 

إلى   أساسية في توجيه االستفسارات بصفة المالية المرحلية المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات  للشركة"

اجعة. إن نطاق ليلية واإلجراءات األخرى للمرحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحالمالية والم لين عن األمورسؤوالموظفين الم

التدقيق الذي يتم وفقا  لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا  اقنط المراجعة أقل بشكل كبير من

 على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأيا  يتعلق بالتدقيق.
 

 النتيجة
المرفقة لم يتم  المالية المرحلية المكثفةجب االعتقاد بأن المعلومات استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 .34 لمعيار المحاسبة الدولي  إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقا  
 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

ثفة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبية إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المك إضافة إلى ذلك، واستنادا  

لسنة  1للشركة. نبين أيضا ، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، أنه لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم 

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

على وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نشاط   2020 يونيو 30شهر المنتهية في أ الستةوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة 

 الشركة أو مركزها المالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207ات رقم بسجل مراقبي الحسا

   إرنست ويونغ

 همالعيبان والعصيمي وشركا
 

 2020يوليو  29

 الكويت
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف  بيان الدخل

   2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  نيويو 30

 أشهر المنتهية في  الستة
 يونيو 30

 إيضاحات  

2020   

 دينار كويتي

2019 

  دينار كويتي 
2020   

 دينار كويتي

2019 

 دينار كويتي 
       

 25,152,680 26,058,084  11,642,145 13,592,207  أقساط مكتسبة 

 (3,089,140) (2,782,702)  (1,521,867) (1,461,294)  أقساط مسندة إلى معيدي التأمين 

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

 22,063,540 23,275,382  10,120,278 12,130,913  صافي األقساط المكتسبة
       

 (17,210,898) (16,888,381)  (6,436,025) (8,678,336)  تعويضات متكبدة 

 2,696,998 1,697,110  (99,639) 947,432  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة 

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

 (14,513,900) (15,191,271)  (6,535,664) (7,730,904)  صافي التعويضات المتكبدة 

 (5,446,211) (5,452,178)  (2,608,541) (2,919,788)  تكاليف حيازة أقساط  

 193,366 249,328  115,074 117,403  عمولة مستلمة من إعادة التأمين 

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

 2,296,795 2,881,261  1,091,147 1,597,624  االكتتاب  ةجيصافي نت
       

 1,825,057 1,406,847  946,439 518,029 4 صافي إيرادات استثمار

 344,022 363,367  181,491 172,759  ناتجة من عقارات استثمارية    إيجارإيرادات 

 (1,298,359) (1,311,004)  (809,902) (815,017)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (53,279) (28,201)  (25,091) (6,003)  ة استثماري اتقارمصروفات ع

 (51,322) (65,305)  (25,842) (32,487)  استهالك  

 (176)      -       -      -  تكلفة تمويل

 (55,368) (16,823)  (65,198) 63,830  تحويل عمالت أجنبية (  خسائر)باح أر

      - 1,000       -      -  بيع ممتلكات ومعدات من ربح 

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

الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم  

العمالة الوطنية  وضريبة دعم العلمي

 3,007,370 3,231,142  1,293,044 1,498,735  والزكاة  
       

 (30,074) (32,311)  (12,931) (14,987)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (74,696) (79,904)  (31,077) (36,305)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (29,117) (31,962)  (11,670) (14,522)  الزكاة

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

 2,873,483 3,086,965  1,237,366 1,432,921  الفترة  ربح

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

 14.19 15.25  6.11 7.08 5 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

  ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ 
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 مكثف )غير مدقق( لمرحلي الالشامل ا الدخلبيان 

  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 
 

 

 الثالثة أشهر المنتهية في 
  يونيو 30

 أشهر المنتهية في  الستة
 يونيو 30

 

2020   

 دينار كويتي

2019 

 دينار كويتي 
 

2020   

 دينار كويتي

2019 

 دينار كويتي 
      

 1,237,366 1,432,921 ربح الفترة 
 

3,086,965 2,873,483 

 ───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

   ملة أخرى: اش)خسائر( ت إيرادا
 

  

إعادة تصنيفها الحقاً إلى بيان الدخل  أو قد يتم بنود يتم 
    المرحلي المكثف: 

 
  

   موجودات مالية متاحة للبيع 
 

  

 259,100 1,152,041 لعادلة صافي التغيرات في القيمة ا -
 

(803,579) 608,393 

ل إلى بيان الدخل المرحلي المكثف من بيع  يحوتال -

 (92,771) (248,195) موجودات مالية متاحة للبيع 
 

(372,853) (116,663) 

 3,878 (159,997) تعديل تحويل عمالت أجنبية 
 

194,973 (19,400) 
 

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 170,207 743,849 ترة  لفشاملة أخرى ل )خسائر( إيرادات 
 

(981,459) 472,330 
 

───────── ───────── 
 

───────── ───────── 

 1,407,573 2,176,770 اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي 
 

2,105,506 3,345,813 
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 
    2020  يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

  

 المنتهية في  أشهر الستة
  يونيو 30

 
 حات إيضا

2020   
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي 

 ل غيتشة الشطأن
   

 م العمالةع بة دوضريالربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 س اإلدارةوالزكاة ومكافأة أعضاء مجلالوطنية 

 
3,231,142 3,007,370 

 بصافي التدفقات النقدية:  ةسنالتعديالت لمطابقة ربح 
 

  
 استهالك  

 
 65,305 51,322 

 (1,825,057) (1,406,847) 4 إيرادات استثمار صافي 
 ماريةمن عقارات استث جاريإدات اريإ

 
(363,367) (344,022) 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 

63,597 120,264 
 مصروفات عقارات استثمارية 

 
28,201 53,729 

 بيع ممتلكات ومعدات  من ربح 
 

(1,000)    -      
 تكلفة تمويل

 
   -      176 

  
────────── ────────── 

  
1,617,031 1,063,782 

 :  لمرأس المال العات في تغيرالا
 

  
 د إعادة التأمين وأقساط مستحقة  من عقوناتجة أرصدة مدينة 

 
(13,775,087) (16,948,313) 

 حصة إعادة التأمين المستردة من تعويضات تحت التسوية 
 

3,611,772 463,856 
 مدينون آخرون

 
(2,617,630) (2,877,428) 

 مين التأ إعادة ودت عقصافي التغير في مطلوبا
 

14,690,234 20,176,290 
 التأمينة من عقود إعادة أرصدة دائنة ناتج

 
392,802 (424,550) 

 دائنون آخرون  
 

(152,844) (290,112) 
  

────────── ────────── 

  العمليات الناتج منالنقد 
 

3,766,278 1,163,525 
 مدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 
   -      (9,462) 

 تكلفة تمويل مدفوعة
 

   -      (176) 
  

────────── ────────── 
 تشغيلأنشطة الاتج من النقد في الناص

 
3,766,278 1,153,887 

  
────────── ────────── 

 أنشطة االستثمار 
 

  
 شراء ممتلكات ومعدات 

 
(89,969) (5,830) 

 صافي المتحصالت الناتجة من بيع ممتلكات ومعدات 
 

1,000    -      
 حة للبيع  ودات مالية متاع موجمن بي جةالناتت حصالتمصافي ال

 
1,242,282 2,572,679 

 حة للبيع  شراء موجودات مالية متا
 

(1,824,431) (1,378,107) 
 صافي الحركة في ودائع محددة األجل

 
(927,887) (2,891,340) 

 فوائد مستلمة 
 

1,168,814 979,595 
 توزيعات أرباح مستلمة 

 
123,559 254,354 

 ديقصنا منة إيرادات مستلم
 

83,287 110,377 
 ة استثماري اتت عقاروفامصر

 
(28,201) (53,729) 

 م إيجار مستل
 

209,797 344,022 
  

────────── ────────── 
 صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار  

 
(41,749) (67,979) 

  
────────── ────────── 

 أنشطة التمويل 
   

 (884,066) (936,836) 8 ةعأرباح مدفوعات توزي
 (16,135) (2,926) 9   نةزيخ همفي أس الحركة

  
────────── ────────── 

 صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
 

(939,762) (900,201) 
  

────────── ────────── 

 تعديل تحويل عمالت أجنبية  
 

(68,457) 6,421 
  

────────── ────────── 
 في النقد والنقد المعادل في الزيادة  اص

 
2,716,310 192,128 

    

   بداية الفترةالنقد والنقد المعادل في 
 

4,580,643 4,701,284 
  

────────── ────────── 

 4,893,412 7,296,953 6    نهاية الفترةلنقد المعادل في النقد وا
  

══════════ ══════════ 



 

 .ش.م.ك.عالكويتية  إعادة التأمين ةركش
 

 

 

 كثفة.لمرحلية الممن المعلومات المالية اءاً جزتشكل  13إلى  1رفقة من لمإن اإليضاحات ا
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 )غير مدقق(  المرحلي المكثف ةيلكالم حقوقبيان التغيرات في 
 2020 يونيو 30 نتهية فيالمفترة لل

 

 رأس
  المال

 عالوة 
 إصدار أسهم 

 
 أسهم 
 خزينة 

احتياطي أسهم  
 خزينة 

 احتياطي  
 إجباري 

 احتياطي 
 ي  اختيار

 احتياطي  
 عام 

التغيرات  
المتراكمة في  
 القيمة العادلة  

 احتياطي  
 تحويل  

 عمالت أجنبية  
 أرباح 
 المجمـوع  ة مرحل

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يتي ر كودينا ويتي ك رادين ي يتدينار 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   2020يناير  1كما في 
 3,086,965 3,086,965      -      -      -      -      -      -      -      -      -  فترةلا ربح

شاملة إيرادات خسائر( )
 (981,459)      - 194,973 (1,176,432)      -      -      -      -      -      -      - أخرى للفترة

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

اإليرادات )الخسائر( إجمالي 
 2,105,506 3,086,965 194,973 (1,176,432)      -      -      -      -      -      -      - الشاملة للفترة

      - (1,511,136)      -      -      -      -      -      -      -      - 1,511,136 ( 8إيضاح ة )منح أسهم
نقدية أرباح  توزيعات
 (936,836) (936,836)      -      -      -      -      -      -      -      -      - ( 8)إيضاح 

 (5,615)      -      -      -      -      -      -      - (5,615)      -      - أسهم خزينة مشتراة 
 2,689      -      -      -      -      -      - 385 2,304      -      - مباعةأسهم خزينة 

      - 279      -      -      -      -      - (279)      -      -      - تحويل إلى االحتياطيال
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── 

 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 30ي ف كما 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
            

 48,693,801 3,832,630 423,457 (351,194) 10,000,000 5,943,745 5,943,745      - (214,948) 5,296,366 17,820,000    2019ناير ي 1كما في 
 2,873,483 2,873,483      -      -      -      -      -      -      -      -      - ترة ربح الف

ة شاملإيرادات سائر( )خ
 472,330      - (19,400) 491,730      -      -      -      -      -      -      - أخرى للفترة

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

يرادات اإلخسائر( )الإجمالي 
 3,345,813 2,873,483 (19,400) 491,730      -      -      -      -      -      -      - رةالشاملة للفت

      - (1,069,200)      -      -      -      -      -      -      -      - 1,069,200 ( 8أسهم منحة )إيضاح 
قدية توزيعات أرباح ن

 (884,066) (884,066)      -      -      -      -      -      -      -      -      - ( 8)إيضاح 
 (17,815)      -      -      -      -      -      -      - (17,815)      -      - أسهم خزينة مشتراة 

 1,680      -      -      -      -      -      - (279) 1,959      -      - مباعة ينةزخ همأس
      - (279)      -      -      -      -      - 279      -      -      - تحويل إلى االحتياطيال
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 51,139,413 4,752,568 404,057 140,536 10,000,000 5,943,745 5,943,745      - (230,804) 5,296,366 18,889,200 2019 يونيو 30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 



 
 ش.م.ك.ع.الكويتية كة إعادة التأمين شر

 

 دققة(ية المرحلية المكثفة )غير ماحات حول المعلومات الماليضإ

 2020 يونيو 30 نتهية فيوللفترة الم يكما ف
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 الشركة حولمعلومات  1
 

الكويت دولة  تسجيلها في  تأسيسها و تم  عامة  الشركة"( هي شركة مساهمة  )"  ش.م.ك.ع.  مين الكويتيةعادة التأإن شركة إ

 كةشرج  مسجل هو برالشركة ال  مكتب  راق المالية. إن عنواني سوق الكويت لألووهي مدرجة ف  1972  يرفبرا  2يخ  بتار

  الشهداء، الشرق، دولة الكويت. شارع، ادة التأمين الكويتيةعإ
 

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

األخرى المتعلقة به   ةطنشنواحي األ  ر وجميعالمخاط  كافةلق ب يتع  الة فيماكوبالصالة أو  باألإما  يام بإعادة التأمين  الق .أ

  المحلية لدى الهيئات    تعيد بدورها التأمين  خارجية وأنمحلية أو    التأمين من هيئة  ةعادل إبذلك أن تق  ولها في سبيل

 والخارجية.  

في  ا  أوتأسيس  ال .ب شر   وأالتأمين    شركاتتأسيس  لمساهمة  أي  أو  التأمين  أخرى  إعادة  الكويت دولة    داخلكات 

 ارجها. وخ

و .ج العينية  والحقوق  والعقارات  األموال  جميع  واستثمتملك  فوال  ارهاالشخصية  اليها  تصرف  لكافة    صوص نوفقًا 

 القانونية.  

األور .د المالية  تداول  أسهم  اق  بوحصص  من  وكافة  وسندات  تصأنواعها  أن  قرلها  سندات  أودر  تقترض  أن  ض و 

الكويتية    لبنوكا  أوالمحلية األخرى  والمؤسسات    سميةالر  سمية وشبهمباشرة من الجهات الر على اختالف أنواعها 

 . القانونحدود ك في وذل يتيةنها وغير الكو م

 . بأنشطتها علقةالمتميع العمليات األخرى رة جمباش .ه
 

ع كشركة فرالا  هذسجيل  ت   تم "الفرع"( في البوان، ماليزيا، والشرق األقصى )مي بمنطقة  مكتب إقلي  بتشغيلتقوم الشركة  

و2006أغسطس    11  خبتاري  1990لسنة    الخارجية  الشركات  مرسومبموجب  خارجية  ة  أجنبي ،  2013سبتمبر    5في  . 

الخدمات  انينقوو 2007بموجب قانون الخدمات المالية لسنة  هليسجتم تشيوس في موري فتتاح مكتب تمثيلقامت الشركة با

الشرك،  2015سنة    خاللب(.  واألتعا  عالمجم  الترخيص)  2008نة  المالية لس للتصفية االختيارية  تقدمت  مكتب  لة بطلب 

 موريشيوس.  التمثيل في
 

تابعة لشر ركلشا  إن التأمين األهليكة هي شركة  شركة مساهمة عامة تم تأسيسها  وهي  ،  ة األم"()"الشرك  ع.ة ش.م.ك. ة 

 .ت لألوراق الماليةويت وهي مدرجة بسوق الكويالكدولة وتسجيلها ب
 

الت المعلومب  صريحتم  الإصدار  المالية  في  ات  المنتهية  للفترة  المكثفة  اإلدارة  ر  لقراوفقاً    2020  يويون  30مرحلية  مجلس 

 . 2020يوليو  29 بتاريخ
 

 .2020 أبريل 5 اريخبتالشركة من قبل مساهمي  2019ديسمبر  31ات المالية للشركة للسنة المنتهية في د البيانتماتم اع
 

  إلعدادس اأسا 2
 

إعدا المكثفة  دتم  المرحلية  المالية  الداً  وفقللشركة    المعلومات  الماليةاريللتقولي  للمعيار  الدولي  عم،  ر  المحاسبة   34يار 

 ."(34)"معيار المحاسبة الدولي  التقرير المالي المرحلي
 

السنوية  بيانات المالية  المطلوبة في ال  تاحااإلفصت واالمعلوم  ة ال تتضمن كافةإن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثف

للسنة  ا في وكة كمالسنوية للشر  المالية  ا مقترنةً بالبيانات، ويجب االطالع عليهاليةة للتقارير المالمعدة طبقا للمعايير الدولي

 . 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

 إعادة التصنيف   ض عملياتبع  جراءتم إرة السابقة.  لفتبا   تعلقت   المكثفة معلومات مقارنة  تقدم المعلومات المالية المرحلية

 . فترة الحاليةللعرض الب هاواإليضاحات حول قةابلسا مالية للفترةالمعلومات ال لمطابقة
 

 الشركةمطبقة من الة جديدالتعديالت  الت ويراتفسالومعايير ال
المحاسبية   السياسات  المرالالمالية    المعلوماتفي إعداد    قةالمطبإن  لتلك  مفة  مكثحلية  البيانات    خدمةستملاماثلة  في إعداد 

.  2020ير  ينا  1  فيكما  تسري  يق المعايير الجديدة التي  طب ت  باستثناء،  2019بر  ديسم  31في    لمنتهيةللسنة ا   المالية السنوية
 .آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعدلم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل 

 

لية المرحلية  لمات ااير على المعلومليس لها أي تأث  إال أنه  2020ألول مرة في  والتفسيرات  من التعديالت  يد  لعدتسري ا

  ة. ركشللكثفة الم
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 )تتمة( إلعداد اس اأس 2
 

 )تتمة( الشركةمطبقة من الة جديدالتعديالت  التفسيرات والومعايير ال
 

 عريف األعمال: ت3ة لدولي للتقارير الماليتعديالت على المعيار ا
المالية  ح ايوض للتقارير  الدولي  المعيار  تضمن مجموعة أن تيجب  ، فةشركة تجاري  تبرعتلكي  المنشأة    أن  3لتعديل على 

في    جوهريبشكل    معًاتساهم    جوهرية  ةمدخالت وعمليأدنى  بحد    موجوداتاليجب أن تتضمن  ، كما  األنشطة  كاملة منمت
على  قدرة   تتضمدون    شأتن  دق التجارية  الشركة  أن    ديلعلتا  أوضح  ذلك،على    ةوعال  . تائجنتحقيق  المنشأة    ة كاف ن  أن 

ة المرحلية لماليعلومات اتأثير على المأي  م يكن لها  لهذه التعديالت  إن  رجات.  خلما  تحقيقة للالزمات اعمليالمدخالت وال
 .لماعلألأي دمج  يذنفتبالشركة قامت  قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا إال أنها  للشركة،المكثفة 

 

تعديل  :  39  الدولي  عيار المحاسبةوم  9المالية    يرتقاري للعيار الدولوالم  7تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
  األساسي الفائدةر سع

ا  عديالت لتا  قدمت المالية  على  للتقارير  الدولي  الدولي    9لمعيار  المحاسبة  المالية: اال  39ومعيار  والقياس   رافعتاألدوات 
الت  اإلعفاءاتض  بع على جميع عالقات  تنطبق  تالتي  التي  بشكل  حوط  تتأثر  و.  سيساألا  الفائدة  رسعيل  عدبتر  مباشتأثر 

التحوط إذا   القائمة على    قيمةيت و / أو  وق ت  ن بشأنيقتلاعدم    عوامل  تعديلال  نتج عنعالقة  النقدية    الفائدة  سعرالتدفقات 
الللي  األساس التحله    حوطتمبند  المأي    التعديالتهذه    عن  نتجوط. لم يأو أداة  المعلومات   ثفة لمكاالية المرحلية  تأثير على 

 .فائدةتحوط ألسعار ال القاتليس لديها أي ع  للشركة حيث أنه
 

 تعريف المعلومات الجوهرية : 8سبة الدولي  ار المحاومعي 1ي بة الدولتعديالت على معيار المحاس
ها تم صحأو عدان حذفها  تعتبر جوهرية إذا ك  وماتى أن "المعللإيشير  الجوهرية  ات  ومعلمجديدًا لل  فًاعريتقدم التعديالت ت 

المستخدمين   قبلمن  الية  يانات المقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناًء على تلك البلمتومن اأو إخفاؤها  
البيان هذه  من  العام  الغرض  إطار  في  لها  عرض  الية  المات  الرئيسيين  حمعلومات  وهو  المالية  قامت    منشأةول  التي 

 بإعدادها.". 
 

ا أن  لتعديالتوضح  تعتمدالمعلومات  ة  ميأهت  أو حجم  على    سوف  بش  المعلومات،طبيعة  أو  سواء  فردي  جمعها عند  كل 
ع  كان من المتوق  ذاإ  اجوهريً   اأمرً المعلومات  الخطأ في  وقوع  كل  ش يالبيانات المالية.  اق  سي  منك ضوذل  أخرى،  تبمعلوما

معقولة   يؤثربصورة  القرارات    أن  منعلى  األساسييالمستخدم  المتخذة  عنيلم  ن.  ين  على   تالتعديالهذه    نتج  تأثير  أي 
 .تقبلي على الشركةير مسي تأثا أع أن يكون لهوليس من المتوق المكثفة،المعلومات المالية المرحلية 

 

 2018مارس  29 يف الصادر المالية  ريرلتقال يالمفاهيم طاراإل
المفاهيمطااإلإن   معيار  ير  يمثل  تلك  ال  أن  كما  المبيالمفاهي،  اطاإلافي  نة  م  او    أي  وزتتجا ال    يلمفاهيمر  المفاهيم  من 

بأي معيارالمتطلبات   المحاسمعايمجلس  اعدة  هو مس  ي المفاهيمطار  اإلالغرض من  إن  .  المتعلقة    داد إع في  الدولية  بة  ير 
التي ال ترتبط  سياسات محاسبية متسقة  اد في تطوير  عدسئولي االماعدة  مسو  ،المعايير الحاالت    إلى   ،ير ساريةمعاي بفي 

 .على فهم المعايير وتفسيرهااألطراف جميع  مساعدة جانب
 

المفاهيمطااإليتضمن   المفاهيم    منقحال  ير  ومعايير  كما    الجديدة،بعض  محدثة  تعريفات  ات  بالموجود  االعترافيقدم 
كثفة ية الممرحلمات المالية التأثير على المعلو  التعديالتهذه  عن    ينتجم الهامة. لم  المفاهي  يوضح بعضا  كم  اتوبلطوالم

 . للشركة
 

 اتومات القطاع معل 3
  

 لي: كالتا األعمالاستناداً إلى وحدات  يةقطاعات تشغيل أربع حسبالشركة م م تنظييتألغراض اإلدارة، 
 

 السكنية   الممتلكاتالتي تصيب  الخسائر    /لناتجة من األضرارا  اطرلمخعن اة  غطيقدم تت  :الحريقإعادة التأمين ضد   (أ
إن كافة وثائق التأمين على المخاطر التي تم  .  ذات الصلة  المخاطر األخرىية بسبب الحرائق وصناعوالتجارية وال 
 . المقرر رقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائتطبي و يرايتخاو يدقاعت ساسأ ىلعتتم االكتتاب فيها 

 

إعاد ( ب تغطية  وثائق  تقدم  العامة:  الحوادث  ضد  التأمين  اة  النلمعن  األضراخاطر  من  ااتجة  تصيب  ر/  التي  لخسائر 
الممتلكات وثائق    األفراد/  كافة  إن  الحوادث.  على  بسبب  فيها  التي  المخاطر  التأمين  االكتتاب  أساس تم  على  تتم 

 . قررمال الخسائر تطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حدوي تعاقدي واختيار
 

تغطية   ( ج تقدم  والطيران:  البحري  التأمين  إعادة  ا عوثائق  المخاطن  من  الناتجة  التي  ألضر ر  الخسائر  تصيب ار/ 
تتم على أساس تعاقدي التأمين على المخاطر التي تم االكتتاب فيها الحموالت والسفن بسبب الحوادث. إن كافة وثائق 

 .  قررلمئر احد الخساطبيقا لقاعدة عدم تجاوز وتاري واختي
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 مة()تت اتومات القطاع معل 3
 

التأمين  لوفاة. إن كافة وثائق  المتكبدة نتيجة ل  ائرالخسالناتجة من  ر  مخاطلعن ادم تغطية  تقالحياة:    التأمين علىإعادة   (د

فيها   االكتتاب  تم  التي  المخاطر  واختياري  على  تعاقدي  أساس  على  الختوتتم  حد  تجاوز  عدم  لقاعدة  ئر  ساطبيقا 

 . ررالمق
 

ييم األداء. توزيع الموارد وتقحول  تخاذ القرارات  لغرض ا  فصلةمنالتشغيل بصورة    عاتقب اإلدارة نتائج التشغيل لقطاترا

 يتم تقييم أداء القطاعات على أساس نتائج القطاعات.
 

التالي   الجدول  للتقدم  حصة م  قبلات  عالقطا  ونتائج  إيراداتمعلومات حول  يعرض  م  دع ة  ضريبوالعلمي  ؤسسة الكويت 

 :لشركةات أعمال اقطاعفيما يتعلق بت لي المطلوباوإجماإجمالي الموجودات و العمالة الوطنية والزكاة
 

 يونيو 30في  أشهر المنتهية الستة
 الحريق  2020

 الحوادث 
 العامة 

 البحري
 والطيران 

 التأمين  
 المجموع  على الحياة  

 
 ار كويتيدين تيكويدينار  دينار كويتي دينار كويتي تيكوي دينار

      

 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 نتائج القطاع  

 376,919     ةغير موزع

 (65,305)     استهالك 

 (16,823)     ت أجنبية العم حويلت سائرخ

 1,000     ربح من بيع ممتلكات ومعدات 
     ────────── 

مؤسسة الكويت للتقدم  حصةالربح قبل 
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  

 3,231,142     والزكاة
     ══════════ 

 

 يونيو  30في  أشهر المنتهية الستة
 الحريق   2019

 وادث  الح
 لعامة ا

 ي البحر
 الطيران و

 التأمين  
 المجموع  لى الحياة ع

 كويتي  دينار دينار كويتي  يتي دينار كو كويتي ر دينا دينار كويتي  
      

 25,152,680 2,258,615 4,580,882 2,175,200 16,137,983 إيرادات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 2,176,930 297,609 416,930 458,404 1,003,987 نتائج القطاع  
 937,306     ةغير موزع

 (51,322)     ستهالك ا
 (55,368)     عمالت أجنبية  تحويل خسائر

 (176)     تكلفة تمويل
     ────────── 

حصة مؤسسة الكويت للتقدم الربح قبل 
  طنيةالعلمي وضريبة دعم العمالة الو 

 3,007,370     والزكاة
     ══════════ 
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 مة()تت اتومات القطاع معل 3
 

 2019ديسمبر    31و  2020  يونيو  30ية بالشركة كما في  يلالتشغ  ات القطاعاتطلوبالي موجودات وملجدول التا  يعرض
 : 2019 يونيو 30و
 

 كما في
  يونيو 30

 الحريق  2020

 

 الحوادث 
 العامة 

 

 البحري
 والطيران 

 

 التأمين على الحياة 

 

 غير 
 موزعة  

 

 وع لمجم ا

 ار كويتيدين 
 

 ر كويتيدينا
 

 يتيكو دينار
 

 تيار كويدين
 

 يدينار كويت
 

 ينار كويتيد

ي إجمال
 6,400,784  30,593,984  13,100,376  78,315,011 موجودات ال

 

37,017,883  165,428,038 
 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

إجمالي 
 5,965,984  22,592,457  11,366,512  65,502,226 ت لوباالمط

 

5,454,664  110,881,843 
 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

 كما في
31 

  ديسمبر
2019 

 الحريق  )مدققة(

 

 الحوادث  
 العامة 

 

 البحري 
 والطيران 

 

 التأمين على الحياة 

 

 غير 
 موزعة 

 

 وع لمجما

 كويتي ار دين 
 

 دينار كويتي 
 

 كويتي  دينار
 

 ار كويتي دين
 

 دينار كويتي 
 

 دينار كويتي 

الي إجم
 149,393,621  35,863,757  4,253,873  34,765,024  12,338,125  62,172,842 ات موجودال

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

إجمالي 
 96,013,170  5,006,931  3,985,300  23,595,188  10,909,991  52,515,760 ت لوباالمط

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

 في كما
  يونيو 30

 الحريق  2019

 

 الحوادث  
 العامة 

 

 البحري 
 والطيران 

 

 التأمين على الحياة 
 غير 
 موزعة 

 

 وع لمجما

 ار كويتي دين 
 

 يتي دينار كو
 

 كويتي  دينار
 

 دينار كويتي  ار كويتي يند
 

 دينار كويتي 

إجمالي 
 151,650,297  34,643,386 4,149,796  32,689,353  13,741,435  66,426,327 موجودات ال

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

إجمالي 
 100,510,884  4,556,648 3,911,462  22,828,643  12,343,601  56,870,530 ت لوباالمط

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

 مارتثإيرادات اس 4

 

 ر المنتهية في أشه الثالثة
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 يونيو 30

 

2020 2019  2020 2019 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي
      

ة من بيع موجودات مالية متاحة للبيع أرباح محقق 
 827,451 219,186    324,014 89,645 )بالصافي(
 750,997 985,853  387,742 479,298 ائعود فوائد على  

 352,394 328,969  176,264 156,815 تفوائد على سندا
 254,354 123,559  238,358 87,154 رادات توزيعات أرباحإي 

 110,376 83,287  60,576 39,124 ناديقإيرادات من ص
 (470,515) (334,007)  (240,515) (334,007) انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع  ئر خسا 

 ───────── ─────────  ───────── ───────── 
 518,029 946,439  1,406,847 1,825,057 
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════ 
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 األساسية والمخففة السهمة حيرب 5
 

  باستثناء   القائمة  سهملعدد األ  المرجحالمتوسط    علىالفترة    ربح  ةقسمعن طريق  ففة  األساسية والمخالسهم    ربحية  تحتسب
  :خالل الفترة كما يلي أسهم الخزينة

 

 شهر المنتهية في أ الثالثة
 ويوني 30

 أشهر المنتهية في  الستة 
 ويوني 30

 
2020 2019 

 
2020 2019 

 
 دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  كويتي دينار

      

 2,873,483 3,086,965  1,237,366 1,432,921 ة  ترربح الف 
 

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

 

     

 

 سهم سهم   سهم سهم 
لعدد األسهم القائمة خالل الفترة،   المتوسط المرجح 

 202,436,295 202,358,467  202,406,878 202,356,371 أسهم الخزينةبالصافي بعد  
 

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

 
     

 14.19 15.25  6.11 7.08 فة )فلس(والمخف ة  ة السهم األساسي ربحي 
 

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

 

بحية السهم لفترة الستة ر وكانت    فلس   6.60  بقيمة  كانت  2019  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الثالثةلفترة  م  إن ربحية السه
المنتهية   الوذلك  ،  فلس  15.33يمة  بق  2019و  يوني  30في  أشهر  إصدار  قبل  بعد  األسهم  لعدد  رجعي  بأثر    أسهم تعديل 

 .(8ح )إيضا المنحة
 

 هم األساسية والمخففة متماثلة.بحية السر نة، فإأدوات مخففة قائم أي ألنه ليس هناك اً نظر
 

    النقد والنقد المعادل 6
     

  )مدققة(  

 

 يونيو  30
2020   

 يسمبرد 31
2019 

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي  كويتي  دينار دينار كويتي 
 

 
  

 4,893,412 4,507,292 7,296,953 أرصدة لدى البنوك ونقد       
 50,649,790 58,463,319 59,317,855 ودائع محددة األجل

 ────────── ────────── ────────── 

 66,614,808 62,970,611 55,543,202 
 3تزيد عن    رات استحقاق أصلية ت فتمحددة األجل ذا ودائع    ناقصاً: 
 (50,649,790) (58,389,968) (59,317,855) أشهر 

 ────────── ────────── ────────── 

 4,893,412 4,580,643 7,296,953 دية المرحلي المكثف النقد والنقد المعادل لغرض بيان التدفقات النق
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

:  2019  يونيو  30وار كويتي  ندي  900,086:  2019ديسمبر    31دينار كويتي )  900,090بمبلغ    األجلددة  ن الودائع محإ
 .البنوكأحد ممنوح من قبل  ئتمانا بخطا مقابلدينار كويتي( محتفظ بها كضمان  900,090

 

 للبيع  موجودات مالية متاحة 7
 

  )مدققة( 

 

 يونيو 30
2020  

 يسمبرد 31
2019 

   يونيو 30
2019 

 
 دينار كويتي كويتيدينار  ينار كويتيد

    أسهم:

 5,446,923 5,921,003 5,753,796 مسعرة 
 732,285 735,296 725,229 عرةسم   غير 

 
────────── ────────── ────────── 

 
6,479,025 6,656,299 6,179,208 

 4,554,162 4,305,396 3,780,066 يق مدارة صناد 
 

────────── ────────── ────────── 

 
10,259,091 10,961,695 10,733,370 

 
══════════ ══════════ ══════════ 

 



 
 ش.م.ك.ع.الكويتية كة إعادة التأمين شر
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 ت األرباح يعاوتوزال رأس الم 8
 

:  2019  ديسمبر  31)  سهم  204,003,360يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من   (أ

   .مدفوعة نقداً  فلس للسهم 100مة بقي  (سهم  188,892,000: 2019 يونيو  30و سهم  188,892,000

 

الجمعي ( ب اوافقت  المنعقد  ة  اجتماعها  في  للمساهمين  السنوية  عدد  إصدار    على  2020أبريل    5  بتاريخلعمومية 

أسهم لكل    6  :2018سهم )  100أسهم لكل    8بة  بنسسهم منحة(    10,692,000:  2018)سهم منحة     15,111,360

اعتم.  (سهم  100 أربتم  ناد توزيعات  بمبلغ  اح  المنته فلس  5:  2018)  للسهمفلس    5قدية  للسنة  في  (  ديسمبر   31ية 

   .2020مايو  4ا في المسجلين في سجالت الشركة كملمساهمين على ا وسيتم توزيعها 2019
 

 هم خزينةأس 9
 

  )مدققة(  

 
 نيويو 30

2020  
 ديسمبر 31

2019 
   يونيو 30

2019 

 يتيدينار كو كويتيدينار  دينار كويتي 
    

 1,505,071 1,506,071  1,646,989 خزينة  عدد أسهم ال 

 %0.80          %0.80 %0.81 نسبة األسهم المصدرة 

 230,804 230,964 234,275 التكلفة )دينار كويتي(

 218,235 224,405 309,634 سوقية )دينار كويتي(القيمة ال 

 157 151 180 س(لسوق للسهم )فل لسعر ا   ح رج المتوسط الم 
 

الفترة التي تحتفظ فيها الشركة    دل تكلفة أسهم الخزينة غيرختياري الذي يعاإن االحتياطي اال للتوزيع خالل   أسهمبمتاح 

 .الخزينة
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  10
 

التي  كات  شراللشركة وبا دارة العليا  ظفي اإلووميين وأعضاء مجلس اإلدارة  لرئيسال األطراف ذات عالقة المساهمين  مثي
بتقديم   ،العادي  ألعمالاسياق  ضمن    تقوم الشركة  ملموساً.  اً عليها سيطرة مشتركة أو تأثير  أو يمارسون  اون عليهيسيطر

 ات عالقة مما يلي:راف ذطتتكون األرصدة والمعامالت مع أ .ـة مع أطراف ذات عالقةخدمات إعادة تأمين متبادل
 

  قة(مدق)    

 الشركة األم 

 أطراف أخرى  
 عالقة  ذات

 يونيو 30
2020  

 ديسمبر 31
2019 

   يونيو 30
2019 

 المجموع المجموع جموعالم   

 دينار كويتي تيدينار كوي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي بيان المركز المالي المرحلي المكثف 
      

ن عقود إعادة م اتجة  ينة ن مد   أرصدة 

 1,821,546 2,337,733 2,776,220 158,120 2,618,100 ن  ي تأمال 

ين المستردة من حصة إعادة التأم 

 872,521 885,637 56,030     - 56,030 التسويةتعويضات تحت  

 92,098 90,914 248,185     - 248,185 ن تأمي ال ن عقود إعادة  م أرصدة دائنة ناتجة 

 3,103,093 3,569,824 3,959,937 46,315 3,913,622 ات تحت التسوية ي التعويض ياط احت 
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 )تتمة(  مع أطراف ذات عالقة معامالت 10
 

 

 

 

 في   أشهر المنتهية الستة
  يونيو 30

 

 الشركة 
 ماأل

 أطراف أخرى  
 ذات عالقة

2020  
 المجموع

2019 
 المجموع

 ينار كويتي د دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     ن الدخل المرحلي المكثف بيا 

 1,458,461 1,621,057 12,794 1,608,263 المكتسبةقساط  صافي األ 

 118,713 327,219 8,951 318,268 تعويضات متكبدة وتكاليف حيازة أقساط 
 

 موظفي اإلدارة العليا  كافأةم

 

 أشهر المنتهية في   الستة
 يونيو 30

 

2020  
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 322,170 364,768 األجل   اتب ومزايا أخرى قصيرة رو 

 74,812 27,698 موظفين دمة لل لخ ة ا ة نهاي كافأم 
 ──────── ──────── 

 392,466 396,982 
 ════════ ════════ 

 

  محتملةرأسمالية ومطلوبات  اماتزالت 11
 

ية  لات مالق بشراء موجودتتع  قبليةمست  يةرأسمال  دى الشركة التزاماتل،  المرحلية المكثفة  المعلومات الماليةتاريخ  في  كما  

  293,465:  2019  يونيو  30ودينار كويتي     265,107:  2019ديسمبر    31دينار كويتي )   194,401بمبلغ  للبيعاحة  مت

بخطاب  محتملة ( ومطلوبات  دينار كويتي يتعلق  البنوكمن    ممنوح  ئتمانا  فيما  )  دينار   713,549بمبلغ  أحد    31كويتي 

من المتوقع أن ينشأ عنها    يسول  ،(ينار كويتيد  711,671:  2019  يونيو  30ويتي  ار كودين   742,407:  2019ديسمبر  

 .مطلوبات محتملة أي
 

  لةقياس القيمة العاد 12
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
نة لمبية، واالعادل  ضمن الجدول الهرمي للقيمةتم تسجيل قيمتها العادلة أو االفصاح عنها    التية  تصنف كافة األدوات المالي

 ة ككل: القيمة العادلذات التأثير الجوهري على قياس مستوى األدنى الت دخالم إلىاً نادكما يلي است
 

 لمطلوبات المماثلة؛سعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو ااأل - 1المستوى 
إما بصورة ا  لحوظم  دلةاة العقياس القيمية لجوهرالت  مدخالال  يكون اقل مستوى من)والتي  أساليب التقييم    -  2المستوى  

 ة أو غير مباشرة( مباشر
 (.غير ملحوظعلى قياس القيمة العادلة  ةالجوهريمدخالت من ال مستوىاقل يكون م )والتي أساليب التقيي - 3المستوى 

 

، يةتردفلامتها  ة عن قيجوهرية  بصورختلف  ة( ال تلمالية والمطلوبات الماليالقيمة العادلة لألدوات المالية )الموجودات ا  إن
:  2019  ديسمبر  31ار كويتي )دين  1,501,967   بمبلغ  لفة جودات المالية المتاحة للبيع والمدرجة بالتكباستثناء بعض المو

  .  دينار كويتي( 1,756,513 :2019 يونيو  30دينار كويتي و  1,588,966
 

بين    تحويالتت  قد حدثذا كانت  إا  دد محت  ة ن الشركس متكرر، فإأسادلة على  مة العاات المالية المسجلة بالقيبالنسبة لألدو
قياس  الجوهرية لمدخالت  اقل مستوى من اليف )استناداً إلى  طريق إعادة تقييم التصن  المستويات في الجدول الهرمي عن

، 2020  يويون  30تهية في  منأشهر ال  الستة خالل فترة    .مرحلية مكثفةفترة معلومات مالية  ادلة ككل( في نهاية كل القيمة الع
 .3المستوى و 1المستوى   ضمنبين قياسات القيمة العادلة  أي تحويالت إجراء يتم لم
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 )تتمة( لةقياس القيمة العاد 12
 

 تمة( )ت  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 العادلة:  سها بالقيمة، احتفظت الشركة بفئات األدوات المالية التالية التي تم قيا2020 يونيو 30كما في 
 

 
 3المستوى  1 ستوى الم  مجموع  ال

 
 نار كويتيدي كويتي دينار يتينار كودي

    2020 يونيو 30

    : موجودات مالية متاحة للبيع

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

 79,495      - 79,495 سعرة أسهم غير م

 2,923,833      - 2,923,833 صناديق مدارة 

 ────── ────── ────── 

 8,757,124 5,753,796 3,003,328 

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 (3المستوى ) (1ى مستوال) ع  جموالم )مدققة( 2019 ديسمبر 31

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   

      قاسة بالقيمة العادلةمالية مموجودات 

    :موجودات مالية متاحة للبيع

      - 5,921,003 5,921,003 أسهم مسعرة 

 89,561      - 89,561 ير مسعرة أسهم غ

 3,362,165      - 3,362,165 صناديق مدارة
 ──────── ──────── ──────── 
 9,372,729 5,921,003 3,451,726 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 

 3المستوى  1المستوى  المجموع   

 دينار كويتي  دينار كويتي  يتي دينار كو 

    2019 نيويو 30

    للبيع: حة متامالية ت موجودا

      - 5,446,923 5,446,923 أسهم مسعرة 

 86,550      - 86,550 عرة أسهم غير مس

 3,443,384      - 3,443,384  صناديق مدارة

 ────── ────── ────── 
 8,976,857 5,446,923 3,529,934 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

مرحلية    مالية  ات معلوملصناديق المدارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة  او  م غير المسعرةاألسه  فيستثمار  ال ااس  ييتم ق

تقييم  مكثفة يتم  المسعرة.  غير  طريقة    األسهم  إلى  ال استناداً  القيمة  متوفرة  أباستخدام    دفتريةصافي  مالية  بيانات  حدث 

المستثمرللش االسوجلموافيها    تقاسلتي  وافيها    ركات  بالدات  العادلة.اسية  إلى يت  قيمة  استنادا  المدارة  الصناديق  تقييم  م 

 . صناديقالالمفصح عنها في بيان المحفظة المقدم من قبل مدراء  يةيمة السوققالأو  اتالموجودصافي قيمة 
 

تغيير إذا تم    جوهريًا  نويك  ن لي المكثف  مرحلال  لشاملالدخل اوبيان  إن التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف  

 %.  5عرة بنسبة غير المس لقيمة العادلة لألسهملتحديد امخاطر ذات الصلة المستخدمة ال متغيرات
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة 12
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة

 لة: ادبالقيمة الع والمسجلة 3مستوى ن المضالمالية  وداتموجلتامي ليوضح الجدول التالي مطابقة الرصيد االفتتاحي والخ
 

   لبيع مالية متاحة لموجودات 

 
2020 2019 

 
 تي دينار كوي دينار كويتي

   

 3,477,921 3,451,726 يناير  1كما في 

 (1,340) (4,614) جلة في بيان الدخل المرحلي المكثفسم خسائر محققة

 85,259 (250,351) ىة األخراإليرادات الشاملفي  ةمسجلأرباح   )رئخسا(

 (31,906) (193,433) والتسويات   اتشتريات والمبيعافي المص
 

────────── ────────── 

 3,529,934 3,003,328 يونيو  30كما في 
 

══════════ ══════════ 
 

 19-فيروس كوفيدتأثير   13
 

تقديرات  ،2020مارس    11في   العالمية    أشارت  الصحة  ف  حولمنظمة  تص  (19-فيدو)ك ونا  كوريروس  تفشي  نيفه  إلى 

عوامل    عدةل  نظراً   2020مارس    إلىبين يناير  ما  فترة  الفي  أسعار النفط بشكل كبير    انخفضت  ذلك،  إلى. باإلضافة  وباءالب

مات  للقرارات التي اتخذتها الحكو طبقا    العمالء ا في حركات  فاضً انخشهدت الشركات    ،لذلكسياسية واقتصادية. ونتيجة  

 .العامةالمرافق الترفيهية والمرافق لسفر وإغالق ا ةركحلت مؤقاليق تعلبال
 

التشريعية والرقابية المستقلة ركزي والهيئات  المالحكومة والبنك    كل من  قامت،  19-دكوفي لوباءر السلبي  يث لتأاتخفيف  لو

لدعم  توج  وإصدار   يرتداب  باتخاذ  األخرى بشكل    التجارية  األعمال يهات  ذلكبم  عام،واالقتصاد  في  المواعيد   يدتمد  ا 

م  سيريوت  ئية،النها التجارية  األعمال  خالل  استمرار  االن  على  جتماعي  التباعد  الضغط  في االئوتخفيف  والسيولة  تمان 

 .الدالب
 

تعتبر جوهرية حيث   الظروف  البيئأثرت  إن هذه  االقتصادعلى  تعبيئة  ية وة  التي  الشركة.  المخاطر  فيها    يستمر كما  مل 

 .للتحدياتمجتمع ذلك استجابة الحكومة والا في بم، لسريعا دتصاع فاقم والالت في الوضع
 

مما    العالم،  على مستوى  بوقغير مس  اضطراب  إلى 19-كوفيدفيروس  تفشي    أدى  اإلدارة،ته  أجري  ادًا إلى التقييم الذاستن

المرونة على  والبشر  االقتصاد  قدرة  االختبار  وضع  ينتج  ف  للشركة،بالنسبة  و  .محل  أي   19-يدفكو روسيفتفشي    عنلم 

المسج  جوهري  يلما  تأثير التأثيرات  المعلومات  لة  بخالف  المكث  الماليةفي  الشرو.  اآلن  حتى  فةالمرحلية  كة  ستواصل 

تحسين فرصة  االستفادة من  الى جانب    ،المستحدثةومواصلة استكشاف فرص النمو  كفاءتها  الرقمي لتعزيز  عملية التحول  

 .سعاراأل وتماسكإدارة المخاطر 
 

ؤ  منهما إلى التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنب  كل  ويستند  ظروفهذه التأثير  ومدة  من حجم  ن  التيقعدم    ستمري  ،لذلك

 ة المرحلي  المالية  معلوماتتقدير موثوق منه للتأثير في تاريخ التصريح بهذه ال  ال يمكن إجراءو  ،هذه المرحلةفي  بها بدقة  

من  و.  المكثفة الرغم  أنيمك  ، ذلكعلى  التطوراؤت   ن  هذه  المثر  نتائجنا  على  النقديةت  وتدفقاتنا   ة المالي  اوضاعنأو  الية 

 المستقبلية. 


