
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 غير مدققة( ) 

 2021  مارس  31



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والدخل والدخل الشامل    اتوبيان  2021مارس    31)يشار إليها معاً بـ"المجموعة"( كما في  

هي المسؤولة عن إعداد هذه  إدارة الشركة األمإن المنتهية بذلك التاريخ.  الثالثة أشهربه لفترة  ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحلي

. إن مسؤوليتنا هي ير المالي المرحليالتقر: 34المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 التعبير عن نتيجة 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 األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من 

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

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

 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

المنتهية  الثالثة أشهر، خالل فترة للنظام األساسي للشركة األم و، أو لعقد التأسيس والتعديالت الالحقة لها التنفيذية والئحتهالالحقة له 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2021مارس  31في   على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  ا
 

لسنة  7عتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم نبين أيضاً أنه خالل مراجعتنا، وحسبما وصل إليه علمنا وا

على وجه قد يكون له   2021مارس   31المنتهية في    الثالثة أشهرفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة  ،  2010

 تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021مايو 10

 الكويت

 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم



  كاتها التابعةوشرمين ش.م.ك.ع. مجموعة الخليج للتأ
 

 
 

 

 لمجمعة.لية المكثفة ارحمالية المال لوماتمعمن هذه ال ا  تشكل جزء 11 إلى 1رفقة من اإليضاحات الم إن
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف الدخلبيان 
 2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 
 

  يأشهر المنتهية ف الثالثة
   مارس 31

 
 

 
 2021 2020 

 
 

 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

 
 

 اإليرادات: 
     

 أقساط مكتتبة
 

119,465,942 107,879,721 
 

 

 تأمين مسندةأقساط إعادة 
 

(61,189,599) (55,060,139) 
 

 

  

──────── ──────── 
 

 

 صافي األقساط المكتتبة
 

58,276,343 52,819,582 
 

 

 ي احتياطي األقساط غير المكتسبة كة فحرلا
 

(10,742,711) (4,113,766) 
 

 

 للتأمينات على الحياةحسابي لا ي طاالحركة في االحتي 
 

(1,284,492) 324,824 
 

 

  

──────── ──────── 
 

 

 صافي األقساط المكتسبة 
 

46,249,140 49,030,640 
 

 

 عموالت مقبوضة على إعادة تأمين مسند
 

4,503,678 5,222,411 
 

 

 رسوم إصدار وثائق تأمين
 

954,231 703,176 
 

 

 (1,128,033) 513,709 3 االستثمار من تأمينات الحياة ر(ائ )خس إيرادات صافي
 

 

  

──────── ──────── 
 

 

  
52,220,758 53,828,194 

 
 

  

──────── ──────── 
 

 

 المصروفات: 
 

  
 

 

 تعويضات متكبدة
 

30,584,967 31,882,717 
 

 

 عموالت وخصومات 
 

6,219,373 6,062,547 
 

 

 استحقاق وإلغاءات وثائق التأمينات على الحياة
 

921,045 752,909 
 

 

 ت عمومية وإدارية ا وفرمص
 

7,890,029 7,330,466 
 

 

  

──────── ──────── 
 

 

  
45,615,414 46,028,639 

 
 

  

──────── ──────── 
 

 

 ب  كتتا الا  اداتصافي إير
 

6,605,344 7,799,555 
 

 

 822,337 4,786,222 3 صافي إيرادات االستثمار  
 

 

 تكاليف تمويل 
 

(361,501) (741,152) 
 

 

 حصة في نتائج شركات زميلة  
 

204,003 52,801 
 

 

 صافي إيرادات متنوعة 
 

838,755 394,079 
 

 

  

──────── ──────── 
 

 

  
12,072,823 8,327,620 

 
 

  

──────── ──────── 
 

 

 مصروفات أخرى: 
 

  
 

 

 مصروفات عمومية وإدارية غير موزعة 
 

(4,603,841) (3,869,769) 
 

 

  

──────── ──────── 
 

 

 ربح الفترة قبل الضرائب 
 

7,468,982 4,457,851 
 

 

 كويت للتقدم العلمي سسة الحصة مؤ
 

(72,384) (34,902) 
 

 

   الوطنية الةلعمضريبة دعم ا
 

(113,949) (62,112) 
 

 

 الزكاة
 

(40,313) (31,669) 
 

 

 الضرائب من الشركات التابعة 
 

(973,877) (797,806) 
 

 

  

──────── ──────── 
 

 

 ربح الفترة 
 

6,268,459 3,531,362 
 

 
 

 

════════ ════════ 
 

 

 بـ:  الخاص 
 

  
 

 

 م األ ةلشركمي امساه
 

5,482,307 3,055,605 
 

 

 مسيطرة غير الحصص لا
 

786,152 475,757 
 

 

  

──────── ──────── 
 

 

  
6,268,459 3,531,362 

 
 

  

════════ ════════ 
 

 

 فلس 16.41 فلس  27.35 4 خففة الخاصة بمساهمي الشركة األم الم واألساسية  ربحية السهم 
 

 

  ════════ ════════ 
 

 



  كاتها التابعةوشرمين ش.م.ك.ع. مجموعة الخليج للتأ
 

 
 

 

 لمجمعة.لية المكثفة ارحمالية المال لوماتمعمن هذه ال ا  تشكل جزء 11 إلى 1رفقة من اإليضاحات الم إن
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 المجمع )غير مدقق(كثف الم  رحليل المالشام الدخلبيان 

     2021 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 

 
 ايضاح

 تهية في أشهر المن ثةثالال
   مارس 31

  

  
2021 2020   

  
   ويتي دينار ك دينار كويتي 

  
    

 ربح الفترة
 

6,268,459 3,531,362   

  
──────── ────────   

  شاملة أخرى: خسائر
   

  

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

  

 استثمارات متاحة للبيع: -
   

  

   (2,371,040) (1,465,135)  غير محققة خسائر فيصا  

من بيع  عمكثف المجالمن الدخل المرحلي ى بياحولة إلمحققة م أرباحصافي   

   (947,522) (685,093) 3 تثمارات متاحة للبيعسا

   1,295,483 14,225 3 خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع   

  
──────── ────────   

  
(2,136,003) (2,023,079)   

 ملة األخرى لشركات زميلةشال ا يراداتاال( الخسائر) فيحصة  -
 

(202,236) 264,330   

 جنبية ات األعمليالل يفروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحو -
 

(3,062,883) 844,711   

  
──────── ────────   

  رى للفترةشاملة أخ خسائر
 

(5,401,122) (914,038)   

  
──────── ────────   

 اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي 
 

867,337 2,617,324   

  
════════ ════════   

 الخاص بــ:
 

    

 األم ةشركمساهمي ال
 

475,128 2,441,738   

 الحصص غير المسيطرة
 

392,209 175,586   

  
──────── ────────   

  
867,337 2,617,324   

  
════════ ════════   

 





 

 ةابعا التتهوشركاج للتأمين ش.م.ك.ع. مجموعة الخلي
 

 

 لمجمعة.المكثفة ارحلية ية الممعلومات المالهذه ال من ا  زءجل تشك 11 إلى 1 اإليضاحات المرفقة منن إ
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف  ةالملكيالتغيرات في حقوق بيان 

 2021 مارس 31تهية في المن لفترةل
 

   ركة األم بمساهمي الش  ةالخاص 

 

 س  أر
 المال

 ةعالو
 إصدار أسهم 

 أسهم 
 خزينة   ال

 احتياطي 
 ة  ينخزالهم  سأ

 ي احتياط
 ياجبار

 احتياطي
 اختياري

 احتياطي 
 ر  آخ 

التغيرات  
المتراكمة في  

 العادلة  ةالقيم
 ويل ت تح تعديال

 عمالت أجنبية
إعادة احتياطي 

 م ييالتق
 أرباح  
 مرحلة

 لي جمااإل
 رعي الف

 الحصص  
 يطرة  غير المس

  مجموع
 وق الملكية قح 

 دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يكويتدينار  دينار كويتي يكويت دينار تيدينار كوي ير كويتنادي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

               

 145,330,582 27,928,178 117,402,404 54,008,340 14,906,856 (25,226,240) 3,587,796 (2,836,728) 29,284,717 18,703,913 3,099,292 (429,455) 3,600,000 18,703,913 ق(  )مدق  2021يناير  1كما في  

 6,268,459 786,152 5,482,307 5,482,307     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

 (5,401,122) (393,943) (5,007,179) -     - (2,861,091) (2,146,088)     -     -     -     -     -     -     -   أخرى للفترةلة شام خسائر

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

اإليرادات  سائر(  لخ)ا إجمالي 

 867,337 392,209 475,128 5,482,307     - (2,861,091) (2,146,088)     -     -     -     -     -     -     -  الشاملة للفترة

إيضاح )أسهم حقوق إصدار 

6 ) 1,420,000 5,680,000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     7,100,000 -     7,100,000 

إلى   مدفوعة توزيعات أرباح

 (19,062) (19,062)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - يطرة غير المس الحصص

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

 153,278,857 28,301,325 124,977,532 59,490,647 14,906,856 (28,087,331) 1,441,708 (2,836,728) 29,284,717 18,703,913 3,099,292 (429,455) 9,280,000 20,123,913 2021 مارس 31كما في 

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

               

 134,846,390 26,044,031 108,802,359 46,474,233 12,241,253 (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  2020ير ينا 1  كما في

 3,531,362 475,757 3,055,605 3,055,605     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   الفترة ربح

شاملة   تا إيرادخسائر( ) 

 (914,038) (300,171) (613,867)     -     - 1,202,982 (1,816,849)     -     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة 

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

اإليرادات  (  )الخسائرإجمالي 

 2,617,324 175,586 2,441,738 3,055,605     - 1,202,982 (1,816,849)     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة 

  مستحقةأرباح  توزيعات

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

توزيعات أرباح مدفوعة إلى  

 (995,648) (995,648)     -     -     -     -    -     -     -     -     -     -     -     - الحصص غير المسيطرة  

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

 129,391,792 25,223,969 104,167,823 42,453,564 12,241,253 (18,638,426) (287,601) (2,836,728) 27,558,098 18,703,913 3,099,292 (429,455) 3,600,000 18,703,913 2020 مارس   31كما في  

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

 

 

 



 بعةوشركاتها التا.م.ك.ع. ش نخليج للتأميمجموعة ال
 

 

 ة.جمعلمة اثفات المالية المرحلية المكن هذه المعلومم ا  تشكل جزء 11 إلى 1يضاحات المرفقة من إن اإل
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف المجمعيان التدفقات النقدية ب
 2021 مارس 31في  نتهيةالمرة لفتل

  

 المنتهية في  أشهرالثالثة 
   مارس 31

  2021 2020 
 يويتدينار ك يتدينار كوي اتإيضاح 

   يلأنشــطة التشغ
   

 4,457,851 7,468,982  ئب راربح الفترة قبل الض

    تعديالت لـ: 

 437,614 1,526,101  ت حق االستخدامدات وموجوداممتلكات ومعاستهالك   

 (552,510) (4,394,573)  استثمار صافي إيرادات  

 1,295,483 14,225 3 ات متاحة للبيعخسارة انخفاض قيمة استثمار  

 (52,801) (204,003)  لةئج شركات زمينتاحصة في   

 755,610 361,501  تكاليف تمويل   

 
 ─────── ─────── 

 
 4,772,233 6,341,247 

    ت التشغيل:ابطلووم ي موجوداتتغيرات فلا

 (1,677,467) (3,078,960)  سائر أو الخالعادلة من خالل األرباح  استثمارات مدرجة بالقيمة  

 (27,171,207) (36,195,706)  ن مستحقةدة تأميط وأرصأقسا  

 2,938,858 11,442,875  ةيضات تحت التسويالتأمين على تعوحصة مستردة من معيدي   

 (1,879,460) (5,941,374)  خرى موجودات أ  

 2,508,683 (630,837)  عقود تأمينمطلوبات ناتجة عن   

 411,361 322,903  مقدما   ةبوضمق أقساط  

 (6,497,049) (2,033,828)  يندائنو تأم  

 (1,633,815) 4,625,323  مطلوبات أخرى   

 
 ─────── ─────── 

 
 ((26,717,371 (26,658,849) 

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

 
 ─────── ─────── 

 (26,843,849)   26,902,371)  ل لتشغيانشطة ا  مستخدمة فيلاصافي التدفقات النقدية 

 
 ─────── ─────── 

    أنشطة االستثمار

 (436,159) (2,946,466)  تدامعو شراء ممتلكات

 14,641 587,180   معداتوت كاممتل عيمن ب حصالتمت

 (2,794,068) (1,008,047)  تى االستحقاقصافي الحركة في استثمارات محتفظ بها ح

 (564,940) 3,352,357  مالية )قروض(ن ديصافي الحركة في أوراق 

 1,352,730 736,575  يع احة للبصافي الحركة في استثمارات مت

 4,148 88,207  حياة على ال قروض بضمان وثائق تأمينات

 3,913,717 (1,619,980)  الحركة في ودائع محددة األجل

 2,082,455 1,680,961  ةائد مستلموف

 352,816 555,941   ارباح مستلمة تايرادات توزيعا

 (505,500)     -     ا  لحيازة استثمارممقد دفعة

 91,476     -     تلمة من شركات زميلة ح مسابراات يعتوز

  ─────── ─────── 

 3,511,316 1,426,728     رستثماالأنشطة ا الناتجة من صافي التدفقات النقدية 

  ─────── ─────── 

    أنشطة التمويل 

     -    7,100,000 6  حقوق إصدار أسهم متحصالت من

 3,000,000     -     قرض محدد األجل 

 (241,935) (163,038)  ر لوبات تأجيت مطاعومدف

 (735,013) ( 346,817)  تمويل مدفوعة تكاليف

 (995,648) (19,062)  رةيطمسر التوزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غي

 
 ─────── ─────── 

 1,027,404 6,571,083   أنشطة التمويلجة من النات قديةالنات فقتد صافي ال

 
 ─────── ─────── 

 (22,305,129) (18,904,560)  عادل الملنقد نقد وافي ال النقصصافي 

 212,165 (1,725,204)  ل عمالت اجنبية وق تحويصافي فر

 85,926,683 71,338,249  ير ينا 1في  دلنقد المعاالنقد وال

 
 ─────── ─────── 

 63,833,719 50,708,485 5     مارس 31 النقد والنقد المعادل في

  ═══════ ═══════ 
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 األنشطة  1
  

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

 يةسنوال وميةمعالجمعية الت اموق .2021 مايو 10من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ وعة"( ملمج)"ا عةابوشركاتها التألم"( ا

للسنة المنتهية المجمعة المالية  البيانات دباعتما 2021 مارس 30في  دقمنعال في اجتماعها ملشركة األلمساهمي ادية اعلا

 (. فلس للسهم 38 :2019) ذلك التاريخب المنتهية للسنة أرباح توزيع عن مألالشركة ا . لم تعلن2020ديسمبر  31في 
 

أبريل   9خ ريبتا 25م وم األميري رقمرسبموجب ال ة الكويت،في دول ة تأسستيتية كومه سام هي شركة مة األإن الشرك

ع خالد بن  ل هو شارجة األم المسإن عنوان مكتب الشرك ويت لألوراق المالية.الك سوق جة فيي شركة مدر، وه1962

 يت.كوالدولة  13011 ةاالصف 1040. ب. يت ص، الشرق، مدينة الكو50و 49 قمر ، مكتب40كيبكو الدور  ج، بريدولال

ستثمار رأس المال اوتعويض ان والالضممال التأمين وجميع أعواع ة أنيام بكافاألم القالشركة  ضأغراتتضمن 

 والدولي.  حلي من الديعيقاري على الصلمالي والعاالستثمار والموجودات في مختلف مجاالت ا
 

يع لشركة مشار%( 45.99: 2020 مارس 31% و45.99 :2020ديسمبر  31% )45.99األم مملوكة بنسبة شركة لإن ا

( %43.43: 2020 مارس 31% و43.43: 2020ديسمبر  31)% 43.43بنسبة ومملوكة و .عك..م.ة شابضالكويت الق

  .2021 مارس 31في ا كمابضة المحدودة ال القشفاينانيرفاكس لشركة ف
 

)"قانون تنظيم  2019لسنة  125مرسوم القانون رقم موجب ب 2019سبتمبر  1 بتاريخقانون التأمين الجديد  إصدارتم 

د يالالئحة التنفيذية للقانون الجد إصدارتم و. 1961لسنة  24 قانون شركات التأمين رقمإلغاء  بموجبه الذي تمالتأمين"( 

من   2. ووفق ا للمادة رقم 2021مارس  21بتاريخ  ة الرسميةدفي الجريونشرها  2021مارس  11المعدل الصادر بتاريخ 

 لقانون الجديد المعدل.ل لالمتثالئحة التنفيذية الال إصدارريخ من تابدء  الالئحة التنفيذية، فإن الشركات لديها سنة واحدة 
 

  ةعجموللمسبية المحا اساتيالسالتغيرات في أساس اإلعداد و 2
 

 اإلعداد  ساأس 2.1 

  رير المالي"التق 34ر المحاسبة الدولي يامعلوفقا   المجمعة للمجموعة المكثفة المالية المرحليةومات د المعلادتم إعي
 . "يالمرحل

 

 م. شركة األلة ليسيئلرالعملة ا والذي يمثلالمجمعة بالدينار الكويتي  فةكثلما يةلالمالية المرح تم عرض المعلوماتي
 

نات مالية إلعداد بياالمطلوبة  اإلفصاحاتفة المعلومات واكال تتضمن  جمعةلما ةالمكثف ةيلية المرحمات المالولهذه المع نإ

المجمعة السنوية  ا مقترنة  بالبيانات الماليةيهعلع الطال، ويجب الماليةر الدولية للتقارير ااييمجمعة كاملة معدة وفقا  للمع

 المتضمنة لالستحقاقات تالدراج كافة التعديأنه قد تم إ ةترى اإلدار .2020 ربديسم 31في  تهيةالمن سنةلل ةموعجلمل

  2021 مارس 31في المنتهية  شهرأ الثالثةتشغيل لفترة ال  التي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائج متكررةالعادية ال

 . 2021ديسمبر  31 تنتهي في ي ية التة المالنا للسهتوقعتعبر بالضرورة عن النتائج التي يمكن  ال
 

 عةالمجمومن قبل  يالت مطبقةسيرات وتعدديدة وتفمعايير ج 2.2 

ة في إعداد  متبعالك تلمماثلة لمجمعة لاة المرحلية المكثفة ليمحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات المااسات الإن السي

الجديدة التي المعايير  قبي، باستثناء تط2020 رديسمب 31 ية فتهيلمننة ا للس عةومجمللالسنوية المجمعة ت المالية البيانا

م  خر تم إصداره ولكنه لآ بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل عةالمجموتقم . لم 2021يناير  1كما في تسري 

 يسر بعد.
 

ية المرحلية الماللمعلومات ار على أي تأثي س لهاينه لإال أ 2021التفسيرات ألول مرة في ن التعديالت ود ميعدالي تسر

 .  ةمجموعلا المجمعة ةفثمكال

 



 تابعةاتها الوشركع. ..كمين ش.متألج لة الخليمجموع
 

 ققة(  مد لمجمعة )غيرالمعلومات المالية المرحلية المكثفة اول حاحات إيض

 2021 مارس 31المنتهية في  كما في وللفترة
 

 

8 

 

 )تتمة(  عةومللمجات المحاسبية ياسالسات في رالتغيوإلعداد أساس ا 2
 

 )تتمة(  ةالمجموعقبل من  عديالت مطبقةسيرات وتتفو معايير جديدة 2.2
 

 7ة اليالم، والمعيار الدولي للتقارير 39ار المحاسبة الدولي ي، ومع9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2المرحلة  -ائدة اإلصالح المعياري لمعدالت الف: 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4لتقارير المالية والمعيار الدولي ل

كثفة المجمعة عندما يتم استبدال ة الميمرحلبالتأثيرات على المعلومات المالية ال ات مؤقتة والتي تتعلقتقدم التعديالت إعفاء
 با  من المخاطر.عروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة بديل خالي تقريالمر( معدل )اإليبو

 

 :  تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية
 

  لعملية  بصورة مباشرةتغيرات على التدفقات النقدية التي تكون مطلوبة أو  مبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية
 ئدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة السوقية. لفار اح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعاإلصال

  ط صنيفات وتحومتطلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط الت تغييرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموجب
 الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

  نفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي  ة مصورستيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بللشركات من ا تيم إعفاء مؤقتقد
 تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. تحمل معدل فائدة خالي 

 

خدام تللمجموعة. تعتزم المجموعة اسمعة المالية المرحلية المكثفة المجديالت أي تأثير على المعلومات هذه التعلم يكن ل
 سارية.حت أصبترات المستقبلية إذا المبررات العملية في الف

 

 بعدن لم تسر صادرة ولكمعايير  2.3
 

 المكثفةالمرحلية  المعلومات الماليةار اصد ريخفيما يلي المعايير والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تسر بعد حتى تا
 مفعول. تصبح سارية ال مادنللمجموعة. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير ع المجمعة

 

 عقود التأمين 17ية مالال للتقارير الدولي المعيار
)المعيار الدولي  ينمالتأ ودعق 17المعيار الدولي للتقارير المالية  2017لمحاسبة الدولية في مايو أصدر مجلس معايير ا

ا صاح. ومفعرض واإلتراف والقياس والعمعيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين يغطي اال(، وهو 17لمالية للتقارير ا
)المعيار الدولي  عقود التأمين 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية  17مالية دولي للتقارير الال يارلمعري، يحل اأن يس
ن )أي  يعلى كافة أنواع عقود التأم 17للتقارير المالية ار الدولي المعي ينطبق .2005 ( الصادر في سنة4المالية  للتقارير

بغض النظر عن نوع المنشآت التي تصدر هذه العقود وإعادة التأمين( شر مباال والتأمين والتأمين العامة التأمين على الحيا
ناءات محدودة لنطاق استثويتم تطبيق  ة التقديرية.المالية ذات مزايا المشاركع لبعض الضمانات واألدوات وكذلك بما يخض

بأنه األكثر إفادة ز عقود التأمين يتميي لاسبهو تقديم نموذج مح 17ية اليار الدولي للتقارير المعالتطبيق. والهدف الشامل للم
تند بصورة والتي تس 4ة ار الدولي للتقارير الماليمتطلبات الواردة ضمن المعيوتناسقا  لشركات التأمين. على النقيض من ال

نموذجا   17ة الييار الدولي للتقارير الممعلمحلية السابقة، يقدم الاإلى عدم التطبيق بأثر رجعي للسياسات المحاسبية يرة كب
 قود التأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.  لعشامال  

 

 سانده:لعام والذي يعلى النموذج ا 17المالية  س المعيار الدولي للتقاريريعتمد أسا
 

 ألتعاب المتغيرة(.ادد للعقود ذات مزايا المشاركة المباشرة )طريقة تعديل مح 

  على العقود قصيرة األجل. ة تنطبق بصورة رئيسي( وساطمبسطة )طريقة توزيع األقة طريق 
 

مع ضرورة   2023يناير  1بعد المالية التي تبدأ في أو  على فترات المعلومات 17ية يسري المعيار الدولي للتقارير المال
لتقارير المالية  دولي لأيضا  بتطبيق المعيار ال ةلمنشألكن شريطة أن تقوم اراج المبالغ المقارنة. ويسمح بالتطبيق المبكر وإد
بتطبيق هذه التعديالت  موعةالمجألول مرة. ستقوم  17ة ي أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليف 9

 عند سريانها
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 استثمار)خسائر( رادات يإصافي  3

 

 تهية في أشهر المن ثةالثال
     مارس 31

 
2021 2020   

 
   تي ار كويندي ينار كويتي د

     

   947,522 685,093 مارات متاحة للبيعأرباح محققة من بيع استث صافي

 اواح باألرمن خالل قيمة العادلة بال ةع استثمارات مدرجبي محققة من ر()خسائ رباحأ

   (25,924) 414,188 الخسائر

باح األرخالل يمة العادلة من بالق رجةستثمارات مدغير محققة من ا (ائرخسأرباح )

   (2,757,213) 1,264,015 او الخسائر

   352,816 555,941  حأربا عاتإيرادات توزي

   920,904 795,358 اقاالستحق ها حتىحتفظ بمستثمارات على ا دفوائ

   283,305 270,154 راق دين مالية )قروض( على أو فوائد

   878,246 615,449 حت الطلبوت األجل فوائد على ودائع محددة 

   437,277 919,583 عمالت أجنبية تحويلربح 

   174,577 1,292,491 إيرادات استثمار أخرى

   (1,295,483) (14,225) عيفاض قيمة استثمارات متاحة للبارة انخسخ

   (221,723) (1,498,116) مصروفات استثمارات اخرى 

 
─────── ───────   

 
5,299,931 (305,696)   

 
══════════ ══════════   

 

 

 مع: كثف المجالمحلي  المر ر المعروضة في بيان الدخلاالستثما( )خسائرإيرادات فيما يلي صافي 
 

 

  يفية لمنتهأشهر ا ثالثةال
   رسما 31

 
 

 
2021 2020 

 
 

 
 دينار كويتي   ر كويتيدينا

 
 

     

   (1,128,033) 513,709  على الحياة التأميناتاالستثمار من ( ر)خسائرادات إيصافي 

   822,337 4,786,222   رادات االستثمارصافي إي

 
─────── ───────   

 
5,299,931 (305,696)   

 
══════════ ══════════   

 

 م مي الشركة األمساهالخاصة بربحية السهم األساسية والمخففة  4
 

 ح لمرجامساهمي الشركة األم على المتوسط ترة الخاص ببح الفر قسمةمن خالل مخففة لاوألساسية اية السهم بحتحتسب ر
   .الخزينة ا  أسهمناقص ،ل الفترةالخ ئمةالقاالعادية لعدد األسهم 

 

 

 ي ف المنتهية أشهر ثةالثال
   مارس 31

 
 

 

2021 
 كويتيدينار 

2020 
 تيدينار كوي

 
 

     

   3,055,605 5,482,307 الشركة األمبمساهمي  اصالربح الخ

 
═════════ ═════════ 

 

 

 
 سهم سهم

 
 

   186,217,729 200,417,729 رة ل الفتمة خالينة القائ، ناقصا  أسهم الخزرجح لعدد األسهمالمتوسط الم

 
═════════ ═════════ 

 

 

 فلس 16.41 فلس  27.35 فةفوالمخ ربحية السهم األساسية
 

 

 
═════════ ═════════ 

 

 
 

 ففة قائمة. وجود أدوات مخعدم سية والمخففة متطابقة لبحية السهم األساإن ر
 

  فيت التعديال تعكس بحيث 2020مارس  31 في للثالثة أشهر المنتهية خففةوالم األساسية السهم ربحية تعديل *لم يتم
 (. 6 )إيضاح وهريا  ج ليس لتأثيرا ظرا  ألنن حقوق اإلصدار

 



 تابعةاتها الوشركع. ..كمين ش.متألج لة الخليمجموع
 

 ققة(  مد لمجمعة )غيرالمعلومات المالية المرحلية المكثفة اول حاحات إيض

 2021 مارس 31المنتهية في  كما في وللفترة
 

 

10 

 

 ادلوالنقد المع النقد 5
 

 مرحلي المكثف المجمع على األرصدة التالية:  اللنقدية ات االتدفق في بيان رجالمدل لمعادد اد والنقل النقيشتم
 

  )مدققة(  

 

   مارس 31
2021 

 ديسمبر 31
2020 

    ارسم 31
2020 

 دينار كويتي نار كويتيدي ر كويتيدينا 
    

 14,520,482 22,300,968 18,596,343 وكنأرصدة لدى البنقد و

 56,940,264 49,037,281 53,811,810 بالطل ل وتحتة األجئع قصيرودا
 ──────── ──────── ──────── 

 71,460,746 71,338,249 72,408,153 دة لدى البنوكالنقد واألرص

 (7,627,027)      - (21,699,668) لبنوكوفة لدى ات مكشحسابا
 ──────── ──────── ──────── 

لمكثف لي االمرحلنقدية قات االتدف ي بيانفمعادل نقد الالنقد وال

 63,833,719 71,338,249 50,708,485 جمعلما
 ════════ ════════ ════════ 

 

 %2.35 معدل فائدة بنسبة طمتوس ويحمل بينك محلي ول عليه من تم الحص نوك تسهيلبلدى ال كشوفةابات المحسال تمثل

  %(2.5: 2020 مارس 31و % ال شيء: 2020ديسمبر  31)
 

  المال رأس 6
 

 31و ما  سه 187,039,125: 2020ديسمبر  31سهما  ) 350,000,000 األم من للشركة أس المال المصرح بهيتكون ر

 اجتماع في المصرح به المال  رأس د زيادة. تم اعتمافلس 100هم ( قيمة كل سا  مسه 187,039,125 :2020س مار

والمصدر والمدفوع بالكامل س المال كون رأيت .2020 أكتوبر 7 بتاريخ نعقدمال اهمينللمس عمومية غير عاديةالجمعية ال

قيمة  (ما  سه 187,039,125: 2020 مارس 31و سهما   187,039,125: 2020ديسمبر  31سهما  ) 201,239,125من 

  .فلس 100كل سهم 

 

ديسمبر  31) دينار كويتي لكل سهم 0.500بقيمة  اإلى مساهميه بمنح حقوق إصدار أسهم قامت الشركة األم ،ترةخالل الف

 31) دينار كويتي 0.100والتي تتضمن رأس مال بقيمة  (للسهم يء: ال ش2020مارس  31و للسهم ال شيء :2020

وة إصدار أسهم بقيمة وعال (ة ال شيء: رأس مال بقيم2020مارس  31و ال شيء رأس مال بقيمة :2020ديسمبر 

: عالوة إصدار  2020مارس  31و ال شيء وة إصدار أسهم بقيمةعال :2020ديسمبر  31) دينار كويتي لكل سهم 0.400

: ال  2020 مارس 31و ال شيء :2020ديسمبر  31) سهما   14,200,000تم إصدار إجمالي عدد  .(يمة ال شيءأسهم بق

مارس  31و ال شيء :2020ديسمبر  31) كويتيدينار  1,420,000في رأس المال بمبلغ مما نتج عنه زيادة  (شيء

 : ال شيء2020ديسمبر  31) دينار كويتي 5,680,000مبلغ بألسهم وزيادة في حساب عالوة إصدار ا ،(: ال شيء2020

 (. : ال شيء2020مارس  31و

 

 

 



 

 ةوشركاتها التابعش.م.ك.ع. الخليج للتأمين مجموعة 
 

 ة(  مدقق ة )غيرعجمالممكثفة ال ةرحليالم لمعلومات الماليةحات حول ايضاإ

  2021 مارس 31منتهية في ال ةلفتركما في ول
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  تات القطاعامعلوم 7
 

لقطاعين ين اين. فيما يلي تفاصيل هذن القطاعالت بيموال يوجد تعاحي صوالتأمين ال ،ةامة والتأمين على الحياي قطاعين هما تأمين المخاطر العة، تعمل المجموعة فاراض اإلدألغر

 الرئيسيين:
 

 طاعاتي المكثف المجمع للقلالمرح الدخل انبي (أ
 

  الصحي ن والتأميياة الح لتأمين علىا  امة لعلمخاطر اين اأمت 

 المنتهية في  شهرأ الثالثة
 2021مارس 31

لبحري ا
 والطيران
 تيويدينار ك

 الممتلكات
 رات ياالس دينار كويتي

األعمال 
 لهندسية ا

  دينار كويتي

ادث الحو
 العامة 
 تيوير كدينا

لي ااإلجم
 رعي لفا

  دينار كويتي

 تأمين
 ةالحيا على

 تي ويدينار ك

تأمين ال
  الصحي

 كويتيينار د

جمالي إلا
 الفرعي 

 ار كويتيدين
 المجمـوع

 دينار كويتي
            

 52,220,758 29,548,351 26,013,378 3,534,973  22,672,407 3,008,835 2,376,878 13,083,132 2,964,989 1,238,573 قطاعالإيرادات 

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

 نتائج القطاع 

 6,605,344 3,186,989 3,269,599 (82,610)  3,418,355 312,447 871,580 1,221,787 393,434 619,107 االكتتابت صافي إيرادا

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

            

 هية في المنت الثالثة أشهر
            2020 مارس 31

            

 53,828,194 28,737,051 25,558,357 3,178,694  25,091,143 3,346,353 2,566,822 14,460,235 3,340,595 1,377,138 اع إيرادات القط

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

 تائج القطاع ن

ئر( )خسا صافي إيرادات

 7,799,555 4,564,130 4,258,281 305,849  3,235,425 959,443 764,687 3,790 1,117,101 390,404 االكتتاب

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

 
 



 عةوشركاتها التاب. لخليج للتأمين ش.م.ك.عموعة اجم
 

  ة المجمعة )غير مدققة( ة المرحلية المكثفلومات الماليمعإيضاحات حول ال

 2021 مارس 31تهية في منفترة الوللكما في 
 

 

12 

 

 تتمة(اعات )معلومات القط 7
 

 :لقطاعاتع للي المرحلي المكثف المجمالمابيان المركز  (ب
 

2021 مارس 31 كما في  
ينتأم  

عامةخاطر المال  

ين على الحياةالتأم  
مين الصحيتأوال ة موزعر يغ  الياالجم   

ار كويتيندي  كويتي رادين دينار كويتي  ييتر كودينا   
     

 833,507,485 163,354,814 120,609,150 549,543,521 وجودات ملمجموع ا

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 680,228,628 78,182,746 147,993,730 454,052,152 لوبات  مجموع المط

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 ()مدققة 2020 ديسمبر 31
 تأمين

ةمخاطر العامال  

الحياةمين على تأال  
لتأمين الصحيوا لياالجما غير موزعة     

نار كويتييد دينار كويتي دينار كويتي  تيدينار كوي   
     

 800,708,812 125,708,560 132,481,508 542,518,744 دات جموع الموجوم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 655,378,230 55,597,326 152,838,372 446,942,532 المطلوبات  مجموع

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

     

 2020 مارس 31كما في 
أمينت  

ةالمخاطر العام  

ى الحياةالتأمين عل  
تأمين الصحيوال ة  وزعغير م  لياالجما   

ر كويتيدينا  ييتدينار كو  يدينار كويت  كويتي اردين   
     

 768,989,393 154,285,734 108,832,152 505,871,507 الموجودات  موعمج
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 639,597,601 99,138,364 123,719,205 416,740,032 مجموع المطلوبات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 قةالطراف ذات عات األإفصاح 8
 

ة العليا اردفي اإلإلدارة وموظالس ين وأعضاء مجسيلزميلة والمساهمين الرئيت االشركا ت عالقةاف ذارطمثل األي

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

 . الشركة األم رةامالت من قبل إداروط هذه المعير وشتسعات سياس
 

 يلي: ماكمع هي المكثف المج حلين الدخل المريافي ب المدرجةذات عالقة  رافمع أط لمعامالتإن ا
 

 

 ي ف المنتهية أشهر الثالثة
 2021 مارس 31

 

 ي المنتهية ف رأشه الثالثة
 2020 مارس 31

 تويضاتع أقساط 
 

 ويضاتتع أقساط

 ويتيدينار ك ر كويتيدينا 
 

 ويتيدينار ك يدينار كويت
   

 
  

 3,216 177,696  7,455 139,863 وموظفي اإلدارة العليا دارةس اإلاء مجلأعض

 101,148 2,599,070  247,405 2,084,738 ذات عالقة  ىرطراف أخأ

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 2,224,601 254,860  2,776,766 104,364 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 ( ة)تتم القةذات عطراف ألا إفصاحات 8
 

 ما يلي:ك المرحلي المكثف المجمع هي يلكز المابيان المرفي  رجةمدالعالقة  اتأطراف ذ لدىرصدة إن األ
 

   2021 مارس 31 
 قة()مدق 

 2020ديسمبر  31
 

 2020 مارس 31

 

 تحقةمبالغ مس
  من أطراف

 ةت عالقذا

 مستحقة مبالغ
 ى أطراف إل
 عالقة اتذ

 ة قمبالغ مستح 
 طراف  ن أم
 ات عالقةذ

 حقة بالغ مستم
 إلى أطراف  

 عالقةت ذا

 حقة تغ مسالمب 
 راف  من أط

 عالقة تذا

 مبالغ مستحقة 
 أطراف  إلى  

 ذات عالقة
 يدينار كويت تيدينار كوي  دينار كويتي كويتيدينار   ر كويتيدينا دينار كويتي 
         

ء مجلس  أعضا

ي دارة وموظفاإل

     - 483,967  2,868 56,562  2,568 435,118 اإلدارة العليا  

ى ذات رخأطراف أ

 430,853 1,868,500  542,609 1,514,696  1,099,166 1,971,825 ة  قعال
 ─────── ───────  ────── ──────  ─────── ─────── 

 2,406,943 1,101,734  1,571,258 545,477  2,352,467 430,853 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 ة بمبلغعالقطرف ذي  تتمثل فيمالية  ةسسمؤلب لدى ات تحت الطبحساالو عالودائ ضعتحتفظ المجموعة بب

ر دينا 5,385,835 :2020 مارس 31دينار كويتي و 6,550,178: 2020ديسمبر  31ويتي )دينار ك 10,692,550

 1,511,250 أخرى ذات عالقة بمبلغات وشركهم رئيسي سابل من قة مرعة أيضا  بسندات صادموحتفظ المجت كويتي(.

   كويتي(. دينار 4,865,000 :2020 مارس 31كويتي و دينار 4,821,000- :2020ديسمبر  31كويتي )دينار 
 

  :كما يليمكافأة موظفي اإلدارة العليا هي  إن

 

  ة فيالمنتهي ة أشهرالثالث
   مارس 31

 
2021 2020 

 
 كويتي ردينا دينار كويتي

   

 146,223 163,898 رى قصيرة األجل أخ ومزايا واتبر

 58,520 119,980 للموظفين مةية الخدكافآت نهام
 ─────── ─────── 
 283,878 204,743 
 ═══════ ═══════ 
 

 محتملة مطلوبات 9
 

 بمبلغكفاالت أخرى ون ضما تخطابابفيما يتعلق  حتملةمات لوبمجموعة مطلدى ال ، كان2021 مارس 31 فيما ك

دينار  57,939,231 :2020 مارس 31يتي وكودينار  59,935,118 :2020بر سميد 31)دينار كويتي  59,941,888

    كويتي(.
 

  لألدوات المالية مة العادلةالقي 10
 

 ية. لوبات الماة والمطلالمالية من الموجودات ليتتكون األدوات الما
 

 تثماراتالسض( واقرول الية )املدين الستحقاق وأوراق اها حتى االتفظ برات المحتثمااالسن متتكون الموجودات المالية 

ئق ثابضمان و المكفولة والقروض ح أو الخسائراألرباالل بالقيمة العادلة من خدرجة ستثمارات الملمتاحة للبيع واالا

ت التسوية حتعويضات تعلى  التأمين عادةإمن ة دوالحصة المسترن المستحقة تأميلاط وأرصدة قسااألو الحياةالتأمين على 

وفة ابات المكشالمطلوبات المالية من الحس. وتتكون ألجلوالودائع قصيرة اك ى البنولد رصدة واأل األجل ةدمحدائع والود

 لوبات األخرى.مطالبعض لدى البنوك ودائني التأمين و
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 مالية )تتمة( ات الوادلة لألدقيمة العال 10
 

يع المتاحة للب اراتثمض االستبع تثناءباس فترية،دليمتها اعن ق ماديةصورة بال تختلف الية دوات الملأل  ادلةلعاإن القيمة 

حسب مالية ادلة لألدوات اللعالقيمة ا واإلفصاح عن مي التالي لتحديد لجدول الهر. تستخدم المجموعة ا لتكلفةالمدرجة با

  :ب التقييمأسلو
 

 ؛ةالمماثلت أو المطلوبات اللموجود طوق نشسلة( في لمعدير ا)غ : األسعار المعلنة1مستوى ال

المسجلة معروضة  ة العادلة على القيمجوهري التأثير المدخالتها ذات جميع كون التي ت رىخاأليب سالاأل: 2وى المست

 ربشكل مباشر أو غير مباش

 تستند اللة والتي المسجالعادلة يمة الق لىعالت ذات التأثير الجوهري مدخال تي تستخدمالخرى ألااليب ساأل: 3المستوى 

 . السوقفي  معروضةلاعلومات إلى الم
 

 ويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  لة حسب مستلية المسجلة بالقيمة العادالما األدوات دول التالي تحليللجيوضح ا
 

  اسطةبودلة ياس القيمة العاق 

 3المستوى  2وى المست 1المستوى  
 اإلجمالي 

 

 كويتي رادين ويتيدينار ك كويتي ردينا ويتينار كدي  2021 مارس 31
     

     لعادلةة وفقا للقيمة ااسودات مقوجم

     ثمارات متاحة للبيع:است

 15,011,047      -      - 15,011,047 لية مسعرةأوراق ما

 5,993,528 5,975,296 18,232      - مسعرة ية غيرأوراق مال

 206,364      -      - 206,364 سعرةارة مدمصناديق 

 25,230,632      -      - 25,230,632 عرةسندات مس

 310,450 20,345 290,105      - رةغير مسع صناديق مدارة

ل ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالا

     ائر:األرباح أو الخس

     اجرة:ها للمتمحتفظ ب

 7,204,156      -      - 7,204,156 أوراق مالية مسعرة

 238,685      - 238,685      -  لية غير مسعرةأوراق ما
     

     دئي: لمباالعتراف مصنفة عند ا

 29,290,590      -      - 29,290,590 رةراق مالية مسعوأل ق مدارةصنادي
     

     ت ومعدات كاممتل

 15,798,482      - 15,798,482      - أرض  

 17,789,860      - 17,789,860      - مباني

     

 8,087,940      - 8,087,940      - ريةااستثم تراعقا
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 125,161,734 5,995,641 42,223,304 76,942,789 جمالياإل

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 عادلة لألدوات المالية )تتمة( القيمة ال 10

  بواسطةعادلة مة الالقي ياسق 

 3 ستوىمال 2ى ستومال 1مستوى ال 
 جمالي اإل
 

 ينار كويتيد يار كويتندي تيينار كودي دينار كويتي ()مدققة 2020ر بديسم 31
     

     مة العادلة: لقيوجودات مقاسة وفقا لم

     رات متاحة للبيع:مااستث

  15,004,816     -     - 15,004,816 رةأوراق مالية مسع

  5,974,572 5,955,628 18,944     - ق مالية غير مسعرةأورا

  206,524     -     -  206,524 ةعرة مسصناديق مدار

  27,464,847     -     -  27,464,847 ات مسعرةندس

  371,489 20,345 351,144     - عرةسناديق مدارة غير مص

ل خالاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 
     ألرباح أو الخسائر:ا

     اجرة:ها للمتحتفظ بم

 4,162,446     -     - 4,162,446 اق مالية مسعرةأور
     

     

 د االعتراف المبدئي: ة عنمصنف
 27,813,822     -     - 27,813,822 لية مسعرةق ماوراأل ةصناديق مدار

     ممتلكات ومعدات

  16,117,322     - 16,117,322     - أرض  

  17,860,541     - 17,860,541     - يانمب

     

 8,257,841     - 8,257,841     - ت استثماريةعقارا

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 
74,652,455 42,605,792 5,975,973 123,234,220 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

  لة بواسطةدالعا قياس القيمة 

 3المستوى  2مستوى لا 1المستوى  
  لياإلجما

 

 تييار كونيد كويتي اردين كويتي اردين ار كويتيدين  2020 مارس 31

     لعادلة مقاسة بالقيمة اات موجود

     :يعلبلاستثمارات متاحة 

 9,853,270     -     - 9,853,270 مسعرة أوراق مالية
 5,090,154 5,069,770 20,384     - ير مسعرةية غلأوراق ما

 191,130     -     - 191,130 ةعرصناديق مدارة مس
 26,120,285     -     - 26,120,285 رةت مسعداسن

 561,393 20,345 541,048     - رةغير مسعصناديق مدارة 
     

ل الرجة بالقيمة العادلة من خرات مداستثما
 :ألرباح أو الخسائرا

    

 :للمتاجرة فظ بهاتمح
    

 3,785,900     -     - 3,785,900 أوراق مالية مسعرة
     

     : يدئالمبف ند االعترامصنفة ع

 21,438,149     -     - 21,438,149 ةعرارة ألوراق مالية مسصناديق مد
     

 معداتممتلكات و
    

 16,093,673     - 16,093,673     - أرض  
 16,818,604     - 16,818,604     - مباني

     

 6,279,838     - 6,279,838     - ةريعقارات استثما
     

 ─────── ─────── ─────── ─────── ليإلجماا

 
61,388,734 39,753,547 5,090,115 106,232,396 

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ( ألدوات المالية )تتمةادلة لعيمة الالق 10
 

 لة. ة العادمبالقيوجودات المالية المسجلة من الم 3ستوى ملمي لختامطابقة المبلغ االفتتاحي والتالي يوضح الجدول ال
 

 

 كما في 
 ناير ي 1

2021 

  المسجل حالرب
الدخل  في بيان

 المرحلي المكثف
 مجمعال

 ل جالمس الربح
 خل يان الدبفي 

لي حالمر الشامل
 كثف المجمعالم

صافي 
 المشتريات

  اتوالمبيع

 فيكما 
  مارس 31 
 2021 

 يتيينار كود كويتي اردين تييدينار كو يويتدينار ك كويتي دينار 

      احة للبيع:وجودات مالية متم

 5,975,296 19,131 537     - 5,955,628 ة غير مسعرةاق ماليورأ

 20,345     - -     - 20,345 ةسعررة غير ميق مداصناد
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,975,973 -     537 19,131 5,995,641 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
      

   

 في 
 يناير  1

2020 

 لةالخسارة المسج
دخل ان البي في

 المجمع

المسجلة الخسارة 
لدخل ان ابي في

 الشامل المجمع

صافي 
 تالمشتريا

 تبيعاوالم

 كما في
 ديسمبر     31

2020   
 ر كويتيدينا ار كويتيدين تيكوي ناردي كويتيار دين نار كويتيدي 

      :لبيعلالية متاحة ودات مموج

 5,955,628 1,307,300 (175,199) (808,500) 5,632,027 مسعرة أوراق مالية غير
 20,345     - (2,098)     - 22,443 مسعرةة غير صناديق مدار

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,654,470 (808,500) (177,297) 1,307,300 5,975,973 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

   

 ا في كم
 يناير  1

2020 

 لةمسجلخسارة الا
بيان الدخل في 

ف المرحلي المكث
 مجمعال

   المسجل بحلرا
 بيان الدخلي ف

المرحلي الشامل 
 المكثف المجمع

صافي 
 تالمشتريا

 تبيعاوالم

 كما في
    ارسم 31

2020   
 كويتي اردين ار كويتيدين يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي 

      ع:لية متاحة للبيما وجوداتم

 5,069,770     - 246,243 (808,500) 5,632,027 مسعرة غيرأوراق مالية 
 20,345     -     - (2,098) 22,443 ر مسعرةصناديق مدارة غي

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

 5,654,470 (810,598) 246,243 -     5,090,115 

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

 (19-)كوفيدر أثيت       11
  

في ى العالم، مما تسبب وانتشر على مستو 2020 سنةأوائل  في المستجد (19-يدف)كوورونا ك وستأكيد وجود فير تم

في جميع ( 19-)كوفيدرونا كو يروسفاالنتشار السريع ل لنشاط االقتصادي. في ضوء طة التجارية وانشبات في األاضطرا

ت التي اتخذتها الحكوما تدابيرلة لنتيج نيقيلاات كبيرة وعدم ت المختلفة اضطراباعاالقطأنحاء العالم، واجه االقتصاد و

 اق الفعلي للتأثير.ياس النطقجدا  ب الصعمن  ،هفي تاريخوكما تشار الفيروس. الحتواء أو تأخير ان
 

 ة المدين استرداد األرصدة ليةقاب
 لتعطل تيجةداخل االقتصاد ناالئتمان للشركات طر مخا إلى زيادة كبيرة في (19-)كوفيدكورونا  وسفيرأدى تفشي 

 مليات.عال
 

 ترة المنتهية فيللف دة المدينةرصسترداد األا قابلية على أثيرا  جوهريا  تالمجموعة ، لم تحدد اإلدارةإلى استنادا  

 .2021 مارس 31

 

 لماليةة لألدوات اقياس القيمة العادل
 مية. لمالية العالسواق اسعار في األاألسوق وتقلب في ال  رإلى اضطراب كبي (19-)كوفيدونا كور فيروسى تفشي أد

 

ي سيتم تحقيقه المالية تمثل السعر الذجودات والمطلوبات ة للموالعادل ةالقيم كانتما إذا  تراقب المجموعة عن كثب

 الحالي.  ريوالسينا إطار وق فيمعامالت بين المشاركين في السلل
 

 



 عةوشركاتها التاب. لخليج للتأمين ش.م.ك.عموعة اجم
 

  ة المجمعة )غير مدققة( ة المرحلية المكثفلومات الماليمعإيضاحات حول ال

 2021 مارس 31تهية في منفترة الوللكما في 
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 (تتمة) (19-)كوفيدتأثير        11
 

 تتمة() اليةلمقياس القيمة العادلة لألدوات ا
لمنتهية والمطلوبات المالية للفترة االعادلة للموجودات  ةعلى القيم يرا  جوهريا  تأثعة و، لم تحدد المجماإلدارةإلى ا  استناد

 . 2021مارس  31 في
 
 

 االستثمارية عادلة للعقاراتمة القياس القي
س الظروف ي تعككل قارات عالعادلة لل ةت لتعديل القيمد يلزم إجراء تعديالالعقارات، قطؤ حركة سوق تبال ا  نظر

 صادية الحالية. االقت
 

ل خالات وق العقارلس التوقعاتلومات محدودة متاحة حول ل مبكرة وهناك معفي مراح األمر ال يزاللى اإلدارة، إ استنادا  

أي تأثير جوهري على لم تحدد المجموعة  .(19-)كوفيد كورونا فيروسي ضوء فالوضع  سيتطوريف وك 2021سنة 

السوق وتضمن  ارباستمرجموعة . وستراقب الم2021 مارس 31للفترة المنتهية في  ات االستثماريةلعقارل لعادلة القيمة ا

 العادلة.  ةدقيق ا للقيم ال  تمثل تمثيعة قبل المجمواألسعار المستخدمة من أن 
 

 لتسويةتحت ا تتعويضا
للفترة  يةيضات تحت التسوتعوت للاالمخصصدي على مركز المخاطر وأرصدة وجود أي تأثير مام توقعت المجموعة عد

ات  في االفتراض الوباء وإعادة النظرالبات والتطورات حول راقبة المط. وستواصل م2021 مارس 31المنتهية في 

 .بليةقالمست المالية اريرفي فترات التق توالمنهجيا
 

 
 




