
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 ش.م.ك.ع. شركة إعادة التأمين الكويتية 

 

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة

 )غير مدققة( 

   2020 مارس 31



 

 

 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  

به  المتعلقة لتغيرات في حقوق الملكية المرحلية المكثفةالتدفقات النقدية واوالدخل والدخل الشامل  بياناتو 2020مارس  31

هي المسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة  إدارة الشركةإن  .بذلك التاريخالمنتهية  أشهر الثالثةلفترة 

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه "التقرير المالي المرحلي" 34 لمعيار المحاسبة الدولي وفقا  وعرضها 

  المعلومات المالية المرحلية المكثفة.

 

  نطاق المراجعة
 مستقل ال تالحسابا مراقبالمنفذة من قبل المالية المرحلية "مراجعة المعلومات  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي 

إلى   أساسية في توجيه االستفسارات بصفة المالية المرحلية لمراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات تعلق بمهام اللشركة" الم

لين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق سؤوالموظفين الم

تدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا وفقا  لمعايير ال التدقيق الذي يتم 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 المكثفةاستنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات 

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

 

   تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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

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

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

على وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نشاط  2020مارس  31شهر المنتهية في أ الثالثةوالتعديالت الالحقة لهما، خالل فترة 

 الشركة أو مركزها المالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207ات رقم بسجل مراقبي الحسا

   إرنست ويونغ

 العيبان والعصيمي وشركاهم
 

 2020يوليو  29

 الكويت
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 )غير مدقق( المرحلي المكثف  بيان الدخل

   2020 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في 
 س مار 31

 إيضاحات  

2020   

 دينار كويتي

2019 

 دينار كويتي 

    

 13,510,535 12,465,877  أقساط مكتسبة 

 (1,567,273) (1,321,408)  أقساط مسندة إلى معيدي التأمين 

  ────────── ────────── 

 11,943,262 11,144,469  صافي األقساط المكتسبة

    

 (10,774,873) (8,210,045)  تعويضات متكبدة 

 2,796,637 749,678  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة 

  ────────── ────────── 

 (7,978,236) (7,460,367)  صافي التعويضات المتكبدة 

 (2,837,670) (2,532,390)  تكاليف حيازة أقساط  

 78,292 131,925  عمولة مستلمة من إعادة التأمين 

  ────────── ────────── 

 1,205,648 1,283,637  االكتتاب  ةجيصافي نت

    

 878,618 888,818 4 صافي إيرادات استثمار

 162,531 190,608  ناتجة من عقارات استثمارية    إيجارإيرادات 

 (488,457) (495,987)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (28,188) (22,198)  قار استثماريمصروفات ع

 (25,480) (32,818)  استهالك  

 (176)      -  تكلفة تمويل

 9,830 (80,653)  تحويل عمالت أجنبية ح  اربأ( خسائر)

      - 1,000  بيع ممتلكات ومعدات من ربح 

  ────────── ────────── 

العمالة  وضريبة دعم الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 1,714,326 1,732,407  الوطنية والزكاة  

    

 (17,143) (17,324)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 (43,619) (43,599)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (17,447) (17,440)  الزكاة

  ────────── ────────── 

 1,636,117 1,654,044  الفترة  ربح

  ══════════ ══════════ 

 8.73 8.83 5 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

  ══════════ ══════════ 
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 الشامل المرحلي المكثف )غير مدقق(  الدخلبيان 

  2020 مارس 31للفترة المنتهية في 
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 
2020   

 دينار كويتي

2019 

 دينار كويتي 

   

 1,636,117 1,654,044 ربح الفترة 

 ────────── ────────── 

   ملة أخرى: اشت إيرادا)خسائر( 

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

   موجودات مالية متاحة للبيع 

 349,293 (1,955,620) لعادلة صافي التغيرات في القيمة ا -

 (23,892) (124,658) ل إلى بيان الدخل المرحلي المكثف من بيع موجودات مالية متاحة للبيعيحوتال -

 (23,278) 354,970 تعديل تحويل عمالت أجنبية 
 

────────── ────────── 

 302,123 (1,725,308) شاملة أخرى للفترة  إيرادات )خسائر( 

 ────────── ────────── 

 1,938,240 (71,264) اإليرادات الشاملة للفترة خسائر( ال)إجمالي 

 ══════════ ══════════ 
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 )غير مدقق(المرحلي المكثف بيان التدفقات النقدية 
    2020 مارس 31للفترة المنتهية في 

 

  
 المنتهية في  أشهر الثالثة

   مارس 31

 حات إيضا 
2020   

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي 

    ل غيتشالة شطأن

وضريبة دعم العمالة الربح قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 1,714,326 1,732,407  س اإلدارةوالزكاة ومكافأة أعضاء مجلالوطنية 

    بصافي التدفقات النقدية:  ةسنالتعديالت لمطابقة ربح 
 25,480 32,818  استهالك  

 (878,618) (888,818) 4 إيرادات استثمار 
 (162,531) (190,608)  ماريةمن عقارات استث جاريإدات اريإ

 30,417 34,304  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
 28,188 22,198  مصروفات عقارات استثمارية 

     - (1000)  بيع ممتلكات ومعدات  من ربح 
 176     -  تكلفة تمويل

  ───────── ───────── 
  741,301 757,438 

    مل:  رأس المال العات في تغيرالا
 (13,531,073) (9,685,113)  ناتجة من عقود إعادة التأمين وأقساط مستحقة  أرصدة مدينة 

 (1,135,089) (137,442)  حصة إعادة التأمين المستردة من تعويضات تحت التسوية 
 (3,731,985) (3,696,740)  مدينون آخرون

 16,588,394 13,980,992  مين التأ إعادة ودت عقصافي التغير في مطلوبا
 431,203 365,866  أرصدة دائنة ناتجة من عقود إعادة التأمين

 32,464 (4,869)  دائنون آخرون  
 

 ───────── ───────── 
 (588,648) 1,563,995    العمليات (المستخدم في) الناتج منالنقد 

 (176)      -  تكلفة تمويل مدفوعة
  ───────── ───────── 

 (588,824) 1,563,995  تشغيلفي أنشطة ال (المستخدماتج من )النقد صافي الن
  ───────── ───────── 

    أنشطة االستثمار 
 (4,107) (89,972)  شراء ممتلكات ومعدات 

      - 1,000  صافي المتحصالت الناتجة من بيع ممتلكات ومعدات 
 1,465,483 624,351  حة للبيع  ودات مالية متاع موجبي نم جةالناتمتحصالت صافي ال

 (1,044,149) (845,509)  حة للبيع  شراء موجودات مالية متا
 (1,573,593) (1,709,258)  صافي الحركة في ودائع محددة األجل

 401,869 481,232  فوائد مستلمة 
 15,996 36,405  توزيعات أرباح مستلمة 

 49,800 44,163  ديقصنا منة إيرادات مستلم
 (28,188) (22,198)  استثماري مصروفات عقار

 162,531 158,145  م إيجار مستل
  ───────── ───────── 

 (554,358) (1,321,641)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار  
  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل 
 (11,059) (2,906)  (يف اصبال) نةزيخ الحركة في أسهم

  ───────── ───────── 
 (11,059) (2,906)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

  ───────── ───────── 
 7,707 (101,768)  تعديل تحويل عمالت أجنبية  

  ───────── ───────── 
 (1,146,534) 137,680  في النقد والنقد المعادل  (النقص صافي الزيادة )

    

 4,701,284 4,580,643    بداية الفترةالنقد والنقد المعادل في 
  ───────── ───────── 

 3,554,750 4,718,323 6    نهاية الفترةلنقد المعادل في النقد وا
 

 ══════════ ══════════ 



 

 .ش.م.ك.عشركة إعادة التأمين الكويتية 
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 )غير مدقق(  المرحلي المكثف ةيلكبيان التغيرات في حقوق الم

 2020 ارسم 31 نتهية فيفترة الملل
 

 
 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  مرحلة 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  يتي ر كودينا ويتي دينار ك 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 
 1,654,044 1,654,044     -     -     -     -     -     -     -     -     - فترة لا ربح

شاملة إيرادات خسائر( )
 (1,725,308)     - 354,970 (2,080,278)     -     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة

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

)الخسائر( إجمالي 
 (71,264) 1,654,044 354,970 (2,080,278)     -     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترةاإليرادات 

 (5,595)     -     -     -     -     -     -     - (5,595)     -     - أسهم خزينة مشتراة 
 2,689     -     -     -     -     -     - 385 2,304     -     - مباعة ةينخزهم سأ
     - 279     -     -     -     -     - (279)     -     -     - تحويل إلى االحتياطيال
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 53,306,281 6,732,715 891,678 (1,684,383) 10,500,000 6,457,427 6,457,427 106 (234,255) 5,296,366 18,889,200 2020مارس  31ي كما ف 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 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 

 1,636,117 1,636,117     -     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 
ة سائر( شاملإيرادات )خ

 302,123     - (23,278) 325,401     -     -     -     -     -     -     - أخرى للفترة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

يرادات  إجمالي اإل
 رةخسائر( الشاملة للفت)ال

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     

 
-     325,401 (23,278) 1,636,117 

 
1,938,240 

 (12,739)     -     -     -     -     -     -     - (12,739)     -     - أسهم خزينة مشتراة 
 1,680     -     -     -     -     -     - (279) 1,959     -     - مباعة خزينةأسهم 

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

 50,620,982 5,468,468 400,179 (25,793) 10,000,000 5,943,745 5,943,745     - (225,728) 5,296,366 17,820,000 2019مارس  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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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

شركة الشركة المسجل هو برج    مكتب  راق المالية. إن عنوانكويت لألوق الي سووهي مدرجة ف  1972  يرفبرا  2يخ  بتار

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

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

األخرى المتعلقة به   ةطنشنواحي األ  ميعر وجالمخاط  كافةيتعلق ب   الة فيماكوبالصالة أو  باألإما  يام بإعادة التأمين  الق .أ

  المحلية لدى الهيئات    تعيد بدورها التأمين  خارجية وأنمحلية أو    ل إعادة التأمين من هيئةبولها في سبيل ذلك أن تق

 والخارجية.  

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

 ا. ارجهوخ

فيها   .ج والتصرف  واستثمارها  والشخصية  العينية  والحقوق  والعقارات  األموال  جميع  التملك  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  أواألخرى  لية  المحالرسمية والمؤسسات    سمية وشبهمباشرة من الجهات الر على اختالف أنواعها 

 . القانوننها وغير الكويتية وذلك في حدود م

 . بأنشطتها علقةالمتميع العمليات األخرى رة جمباش .ه
 

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

و2006أغسطس    11  بتاريخ  1990لسنة    الخارجية  الشركات  مرسومبموجب  ية  رجخاة  أجنبي ،  2013سبتمبر    5في  . 

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

التقدم،  2015سنة    ب(. خاللواألتعا  عالمجم  الترخيص)  2008نة  المالية لس للتصفية االختيارية  شركت  مكتب  لة بطلب 

 التمثيل في موريشيوس. 
 

تابعة لشر  الشركة هي شركة  التأمين األهليكإن  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 اللمالات اإصدار المعلومصريح بتم  المنتهية في  ية  للفترة  المكثفة  لقرار مجلس اإلدارة    2020  مارس  31مرحلية  وفقاً 

 . 2020يوليو  29 بتاريخ
 

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

  إلعدادس اأسا 2
 

إعدا الماليمعال  دتم  الومات  المرحلية  المالية،  وفقاً  للشركة    لمكثفةة  للتقارير  الدولي  الدولي  للمعيار  المحاسبة   34معيار 

 ."(34)"معيار المحاسبة الدولي  ةليمرحال ةرير المالياالتق
 

ة  نويالسلمالية  ات ابيانالمطلوبة في ال  احاتاإلفصت واالمعلوم  ة ال تتضمن كافةإن هذه المعلومات المالية المرحلية المكثف

للسنة  ا في وكة كمالسنوية للشر  ، ويجب االطالع عليها مقترنةً بالبيانات الماليةالمعدة طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية

 . 2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

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

 . فترة الحاليةللعرض الب هاالمعلومات المالية للفترة السابقة واإليضاحات حول لمطابقة
 

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

.  2020ير  ينا  1  فيكما  تسري  تطبيق المعايير الجديدة التي    باستثناء،  2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في    لمالية السنويةا
 .آخر تم إصداره ولكنه لم يسر بعدلم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل 

 

ليس لها أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية    إال أنه  2020ة في  ألول مرات  فسيروالتمن التعديالت  لعديد  تسري ا

  ة. ركشللالمكثفة 
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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
المعتلح ايوض للعديل على  المالية  يار الدولي  يجب أن تتضمن مجموعة ، فةشركة تجاريتعتبر  لكي  المنشأة    أن  3تقارير 

في   جوهريبشكل    معًاتساهم    جوهرية  ةمدخالت وعمليأدنى  بحد    موجوداتاليجب أن تتضمن  ، كما  األنشطة  كاملة منمت
على  قدرة   على  وعال  . تائجنتحقيق  المنشأة  تتضمدون    شأ تن  دقتجارية  لاالشركة  أن    ليدعلتا  أوضح  ذلك،ة    كافة ن  أن 

ة المرحلية  لماليعلومات اتأثير على المأي  م يكن لها  لهذه التعديالت  إن  رجات.  المخ  تحقيقالمدخالت والعمليات الالزمة ل
 .لماعلألأي دمج  نفيذتبالشركة قامت  قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا إال أنها  للشركة،المكثفة 

 

تعديل  :  39  ومعيار المحاسبة الدولي  9عيار الدولي للتقارير المالية  والم  7لتقارير المالية  معيار الدولي لتعديالت على ال
  األساسي الفائدةر سع

ا  عديالتلتا  قدمت المالية  على  للتقارير  الدولي  الدولي    9لمعيار  المحاسبة  المالية: اال  39ومعيار  عتراف والقياس األدوات 
تنط   ت فاءااإلعض  بع التبق على جالتي  مباشر  ميع عالقات  تتأثر بشكل  التي  تتأثر و .  سيألساا  الفائدة  رسعبتعديل  حوط 

إذا   التحوط  أو  وقت  ن بشأن يقتلاعدم    عواملحالة    تعديلال  نتج عنعالقة   / القائمة على    قيمةيت و  النقدية   سعرالتدفقات 
الللي  األساس  الفائدة التحله  حوط  تمبند  أداة  المرحلية أي    التعديالت   هذه  عن  نتجلم ي وط.  أو  المالية  المعلومات  تأثير على 

 .فائدةتحوط ألسعار ال القاتليس لديها أي ع لمكثفة للشركة حيث أنها
 

 تعريف المعلومات الجوهرية : 8سبة الدولي  ار المحاومعي 1ي بة الدولتعديالت على معيار المحاس
أو عدم صحتها تعتبر جوهرية إذا كان حذفها    ومات ى أن "المعللإ  يشيرالجوهرية    اتومعلمعريفًا جديدًا للتقدم التعديالت ت 

المستخدمين   قبل من  الية  يانات الممن المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناًء على تلك البأو إخفاؤها  
البيان هذه  من  العام  الغرض  إطار  في  لها  المالية  الرئيسيين  عرض  ات  ح مات  معلووهو  قامت    منشأةالول  مالية  التي 

 بإعدادها.". 
 

أن   التعديالت  تعتمد على  المعلومات  أهمية  توضح  أو حجم  سوف  أو  سواء بش   المعلومات،طبيعة  فردي  جمعها  عند  كل 
ع إذا كان من المتوق  اجوهريً   اأمرً المعلومات  الخطأ في  وقوع  كل  شيالبيانات المالية.  اق  سي  منك ضوذل  أخرى،  تبمعلوما

معقولة  وربص القرارات    ريؤثأن  ة  األساسييالمستخدم   المتخذة منعلى  ي ين  لم  على   التعديالتهذه    نتج عنن.  تأثير  أي 
 .تقبلي على الشركةير مسي تأثا أع أن يكون لهوليس من المتوق المكثفة،المعلومات المالية المرحلية 

 

 2018مارس  29 يف الصادر المالية رير ستند اليها التقاالمفاهيم التي ت إطار
معيارطاإ  إن يمثل  ال  المفاهيم  تلك  ر  أن  كما  المبينة  ،  تالمفاهيم  ال  المفاهيم  إطار  مقابل  في  او    أيسري  المفاهيم  من 

معيارالمتطلبات   بأي  من  إن  .  المتعلقة  مسالمفاهيم  إطار  الغرض  المحاسمعايمجلس  اعدة  هو    داد إعفي  الدولية  بة  ير 
الى   ،معايير ساريةبفي الحاالت التي ال ترتبط  محاسبية متسقة    ساتسيافي تطوير    داعدسئولي االمومساعدة    ،المعايير
 .األطراف على فهم المعايير وتفسيرهاجميع  مساعدةجانب 

 

المفاهيم  إطايتضمن   المفاهيم  المدقق  ر  ومعايير  كما    الجديدة،بعض  محدثة  تعريفات  ات  بالموجود  االعترافيقدم 
كثفة  تأثير على المعلومات المالية المرحلية الم  التعديالت هذه  عن    ينتج لم  م الهامة.  فاهيالم  يوضح بعض ا  كم  وباتلطوالم

 للشركة. 
 

 اتومات القطاع معل 3
  

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

السكنية   الممتلكاتالتي تصيب  الخسائر    /ضرارلناتجة من األا  اطرلمخعن اة  غطيقدم تت  :الحريقإعادة التأمين ضد   (أ
إن كافة وثائق التأمين على المخاطر التي تم  .  ذات الصلة  والتجارية والصناعية بسبب الحرائق والمخاطر األخرى

 . المقرر قا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائرتطبي و يرايتخاو يدقاعت ساسأ ىلعتتم االكتتاب فيها 
 

إعاد ( ب العاموثائق  الحوادث  ضد  التأمين  تغطية  ة  تقدم  اة:  تصيب  لمعن  التي  الخسائر  األضرار/  من  الناتجة  خاطر 
الممتلكات وثائق    األفراد/  كافة  إن  الحوادث.  على  بسبب  فيها  التي  المخاطر  التأمين  االكتتاب  أساس تم  على  تتم 

 . قررمال تطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخسائروي تعاقدي واختيار
 

تغطية  وثا ( ج تقدم  والطيران:  البحري  التأمين  إعادة  ا عئق  تصيب ن  التي  الخسائر  األضرار/  من  الناتجة  لمخاطر 
تتم على أساس تعاقدي التأمين على المخاطر التي تم االكتتاب فيها الحموالت والسفن بسبب الحوادث. إن كافة وثائق 

 .  قررلمئر اطبيقا لقاعدة عدم تجاوز حد الخساوتاري واختي
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 مة()تت اتومات القطاع معل 3
 

التأمين  لوفاة. إن كافة وثائق  المتكبدة نتيجة ل  الخسائرالناتجة من  مخاطر  لعن اتقدم تغطية  الحياة:    التأمين علىإعادة   (د

فيها   االكتتاب  تم  التي  المخاطر  واختياري  على  تعاقدي  أساس  على  الختوتتم  حد  تجاوز  عدم  لقاعدة  سائر  طبيقا 

 . ررالمق
 

لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.   فصلةمنالتشغيل بصورة    عاتدارة نتائج التشغيل لقطاقب اإلترا

 يتم تقييم أداء القطاعات على أساس نتائج القطاعات.
 

التالي   الجدول  العلمي  حصة م  قبلات  عالقطا  ونتائج  إيراداتمعلومات حول  يعرض  للتقدم  م  دع ة  ضريبوؤسسة الكويت 

 :لشركةفيما يتعلق بقطاعات أعمال الي المطلوبات وإجماإجمالي الموجودات و الة الوطنية والزكاةالعم
 

 مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثة
 الحريق  2020

 الحوادث 
 العامة 

 البحري
 والطيران 

 التأمين  
 المجموع  على الحياة  

 
 يار كويتدين تيكويدينار  دينار كويتي دينار كويتي تيكوي دينار

      

 12,465,877 785,392 2,421,127 1,831,429 7,427,929 إيرادات القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,494,020 (31,630) 124,630 153,991 1,247,030 نتائج القطاع  
 350,858     غير موزع 

 (32,818)     استهالك 
 (80,653)     ت أجنبية العم حويلت خسائر

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

حصة مؤسسة الكويت للتقدم الربح قبل 
العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية  

 1,732,407     والزكاة
     ═════════ 

 

المنتهية  الثالثة  سمار  31في    أشهر 
 الحريق   2019

 وادث  الح
 العامة 

 ي البحر
 الطيران و

 تأمين  ال
 المجموع  لى الحياة ع

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي دينا دينار كويتي  
      

 13,510,535 1,242,844 2,628,585 1,150,256 8,488,850 إيرادات القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,288,831 215,586 (454,688) 255,522 1,272,411 نتائج القطاع  
 441,321     غير موزع 

 (25,480)     ستهالك ا
 9,830     ح تحويل عمالت أجنبية اربأ

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

حصة مؤسسة الكويت للتقدم الربح قبل 
  طنيةالعلمي وضريبة دعم العمالة الو 

 1,714,326     والزكاة
     ═════════ 
 

  2019ديسمبر    31و  2020  مارس  31ية بالشركة كما في  دول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيللجا  يعرض
 :2019 مارس 31و
 

 كما في
 مارس 31

 الحريق  2020

 

 الحوادث 
 العامة 

 

 البحري
 والطيران 

 

التأمين على 
 الحياة 

 

 غير 
 موزعة  

 

 وع لمجم ا

 ار كويتيدين 
 

 دينار كويتي
 

 يتيكو دينار
 

 كويتي اردين
 

 دينار كويتي
 

 دينار كويتي

إجمالي 
 5,035,844  36,109,516  13,431,221  73,762,094 موجودات ال

 

34,956,688  163,295,363 
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

إجمالي 
 4,797,212  25,192,547  11,841,423  62,677,303 ت لوباالمط

 

5,480,597  109,989,082 
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 
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 ()تتمة اتومات القطاع معل 3
 

 كما في
 مارس 31

 الحريق  2019

 

 الحوادث  
 العامة 

 

 البحري 
 والطيران 

 

التأمين على  
 الحياة 

 

 غير 
 موزعة 

 

 وع لمجما

 ار كويتي دين 
 

 دينار كويتي 
 

 يتي كو دينار
 

 ار كويتي دين
 

 دينار كويتي 
 

 دينار كويتي 

إجمالي 
 149,393,621  35,863,757  4,253,873  34,765,024  12,338,125  62,172,842 موجودات ال

 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 
إجمالي 

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

 

 

 كما في
 مارس 31

 الحريق  2019

 

 الحوادث  
 العامة 

 

 البحري 
 والطيران 

 

التأمين على  
 الحياة 

 

 غير 
 موزعة 

 

 وع لمجما

 ار كويتي دين 
 

 دينار كويتي 
 

 كويتي  دينار
 

 ار كويتي يند
 

 دينار كويتي 
 

 دينار كويتي 

إجمالي 
 65,636,657 موجودات ال

 

10,056,395 

 

34,256,492 

 

3,648,185 

 

35,020,817 

 

148,618,546 
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

إجمالي 
 56,094,152 ت لوباالمط

 

8,948,410 

 

23,796,098 

 

3,533,180 

 

5,625,724 

 

97,997,564 
 ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════  ═════════ 

 
 

 إيرادات استثمار 4

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 مارس  31

 

2020 2019 

 

 دينار كويتي  دينار كويتي
   

 363,254 506,555 ائعفوائد على ود 

 176,130 172,154 فوائد على سندات

 503,438 129,541 (بالصافي حة للبيع )ات من بيع موجودات مالية م   ة باح محقق ر أ 

 49,800 44,163  من صناديقإيرادات  

 15,996 36,405 إيرادات توزيعات أرباح

 (230,000)     -              انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع  ئر خسا 
   ─────────   ───────── 
 888,818 878,618 
 ═════════ ═════════ 

 

 األساسية والمخففة السهمة حيرب 5
 

باستثناء    لعدد األسهم القائمة  المرجحالمتوسط    علىالفترة    ربح  قسمةعن طريق  ففة  األساسية والمخالسهم    ربحية  تحتسب

  :خالل الفترة كما يلي أسهم الخزينة

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 مارس  31

 
2020 2019 

 
 ار كويتي دين كويتي دينار

   

 1,636,117 1,654,044 ة  ترربح الف 
 

═════════ ═════════ 

 

 أسهم أسهم
 187,476,773 187,371,169 أسهم الخزينة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة، بالصافي بعد  

 
═════════ ═════════ 

 
  

 8.73 8.83 فة )فلس(ربحية السهم األساسية والمخف 
 

═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  األساسية والمخففة السهمربحية  5
 

قبل التعديل بأثر رجعي لعدد األسهم وذلك  ،  فلس  9.25  بقيمةكانت    2019  مارس  31المنتهية في  فترة  لم ل إن ربحية السه

 .(8ح  )إيضا المنحة أسهمبعد إصدار 
 

 هم األساسية والمخففة متماثلة.سبحية الر نة، فإأي أدوات مخففة قائم ألنه ليس هناك اً نظر
 

    النقد والنقد المعادل 6
     

  )مدققة(  

 

 مارس 31
2020   

 ديسمبر 31
2019 

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
    

 3,088,815 4,507,292 4,718,323 أرصدة لدى البنوك ونقد       

 49,824,789 58,463,319 60,099,226 ودائع محددة األجل
 ───────── ───────── ───────── 
 64,817,549 62,970,611 52,913,604 

 3ناقصاً: ودائع محددة األجل ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن  

 (49,332,043) (58,389,968) (60,099,226) أشهر 

 (26,811)     -     - كناقصا: حساب مكشوف لدى البن
 ───────── ───────── ───────── 

 3,554,750 4,580,643 4,718,323 دية المرحلي المكثف النقد والنقد المعادل لغرض بيان التدفقات النق
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

: 2019  مارس  31ونار كويتي  دي  900,090:  2019ديسمبر    31دينار كويتي )  900,090بمبلغ    ن الودائع محددة األجلإ

 .البنوكأحد ممنوح من قبل  ئتمانا بخطا مقابلنار كويتي( محتفظ بها كضمان دي 900,090
 

 موجودات مالية متاحة للبيع  7

  )مدققة(  

 

 مارس 31
2020  

 يسمبرد 31
2019 

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

    أسهم:

 5,622,462 5,921,003 4,803,309 مسعرة 

 754,060 735,296 721,035 عرةسم   غير 

 ───────── ───────── ───────── 

 5,524,344 6,656,299 6,376,522 

 4,880,259 4,305,396 3,707,772 صناديق مدارة 
 ───────── ───────── ───────── 
 9,232,116 10,961,695 11,256,781 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 اح ت األربيعاوتوزال رأس الم 8
 

من   (أ بالكامل  والمدفوع  والمصدر  به  المصرح  الشركة  رأسمال  :  2019ديسمبر    31)  ا سهمً   188,892,000يتكون 

بقيمة  اسهمً    178,200,000:  2019  مارس  31و  اسهمً    188,892,000 للسهم  100(  المال يتكون      .فلس  رأس 

إصدار  ،  نقدًامل  بالكا  ةمدفوع(  اسهمً   75,822,300:  2018)  سهًما   75,822,300نم تم     113,069,700بينما 

 .  منحة همس أك( سهًما 102,377,700: 2018) سهًما
 

الجمعي ( ب المنعقد  وافقت  اجتماعها  في  للمساهمين  السنوية  العمومية  عدد  إصدار    على  2020أبريل    5  بتاريخة 

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

بمبلغ  .  (سهم  100 نقدية  أرباح  اعتماد توزيعات  للسهم  5تم  في  فلس  5:  2018)  فلس  المنتهية  للسنة  ديسمبر   31( 

   .2020مايو  4ا في المسجلين في سجالت الشركة كملمساهمين على ا وسيتم توزيعها 2019
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 هم خزينةأس 9
 

  )مدققة(  

 
 مارس 31

2020  
 ديسمبر 31

2019 
   سارم 31

2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 1,386,826 1,506,071 1,524,847 عدد أسهم الخزينة  

 %0.78 %0.80 %0.81 نسبة األسهم المصدرة 

 225,728 230,964 234,255 التكلفة )دينار كويتي(

 194,156 224,405 282,097 سوقية )دينار كويتي(القيمة ال 

 170 151 173 لسوق للسهم )فلس(لسعر ا   ح رج المتوسط الم 
 

الفترة التي تحتفظ فيها الشركة  إن االحتياطي االختياري الذي يعا للتوزيع خالل   أسهمبدل تكلفة أسهم الخزينة غير متاح 

 .الخزينة
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة  10
 

التي  شركات  اللشركة وبا دارة العليا  ظفي اإلووميين وأعضاء مجلس اإلدارة  لرئيسل األطراف ذات عالقة المساهمين امثي
تأثير ملموساً.  أو يمارسون  ون عليهايسيطر بتقديم    ،العادي  ألعمالاسياق  ضمن    تقوم الشركة  عليها سيطرة مشتركة أو 

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

  قة(مدق)    

 الشركة األم 

 أطراف أخرى  
 ذات عالقة

 مارس 31
2020  

 ديسمبر 31
2019 

   مارس 31
2019 

 المجموع المجموع المجموع   

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

ن عقود إعادة م اتجة  ينة ن أرصدة مد 

 2,236,748 2,337,733 1,606,968 199,138 1,407,830 ن  ي تأمال 

ين المستردة من حصة إعادة التأم 

 872,820 885,637 907,060     - 907,060 تعويضات تحت التسوية

ن عقود إعادة م أرصدة دائنة ناتجة 

 112,937 90,914 157,631     - 157,631 ن  تأمي ال 

 2,617,685 3,569,824 4,604,715 42,909 4,561,806 ات تحت التسوية ي التعويض احتياط 
 

 

 

 

 في   أشهر المنتهية الثالثة
   مارس 31

 

 الشركة 
 األم

 أطراف أخرى  
 ذات عالقة

2020  
 المجموع

2019 
 المجموع

 ينار كويتي د دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

     ن الدخل المرحلي المكثف بيا 

 661,496 878,180 6,261 871,919 قساط المكتسبةصافي األ 

 587,429 668,558 2,790 665,768 تعويضات متكبدة وتكاليف حيازة أقساط 
 

 موظفي اإلدارة العليا  مكافأة

 

 الثالثة أشهر المنتهية في  
 مارس  31

 

2020  
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي

   

 105,868 108,653 اتب ومزايا أخرى قصيرة األجل رو 

 14,518 17,733 لموظفين دمة ل لخ ة ا مكافأة نهاي 
 ──────── ──────── 
 126,386 120,386  
 ════════ ════════ 
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   محتملةرأسمالية ومطلوبات  اماتزالت  11
 

ية  لتتعلق بشراء موجودات ما  قبليةمست  رأسمالية  دى الشركة التزاماتل،  المرحلية المكثفة  المعلومات الماليةتاريخ  في  كما  
 294,956:  2019  مارس  31ودينار كويتي     265,107:  2019ديسمبر    31دينار كويتي (   196,612للبيع بمبلغمتاحة  

يتعلق بخطاب   محتملة) ومطلوبات  دينار كويتي البنوكمن    ممنوح  ئتمانا  فيما    31كويتي (  دينار   681,820  بمبلغ  أحد 
من المتوقع أن ينشأ عنها   يسول  ،)نار كويتي دي  735,573:  2019  مارس  31وار كويتي  دين   742,407:  2019ديسمبر  

  .مطلوبات محتملة أي
  

   قياس القيمة العادلة  12
  

  الجدول الهرمي للقيمة العادلة 
لمبينة ة، واضمن الجدول الهرمي للقيمة العادلتم تسجيل قيمتها العادلة أو االفصاح عنها    التية  تصنف كافة األدوات المالي

  ة ككل: القيمة العادلذات التأثير الجوهري على قياس مستوى األدنى ال مدخالت إلىاً كما يلي استناد
  

  لمطلوبات المماثلة؛األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو ا -  1المستوى 
إما بصورة   ملحوظا  دلةاقياس القيمة العجوهرية لالت  مدخاليكون اقل مستوى من ال(والتي  أساليب التقييم    -   2المستوى  

  مباشرة أو غير مباشرة) 
  ).غير ملحوظعلى قياس القيمة العادلة  ةالجوهريمدخالت مستوى من الاقل يكون م (والتي أساليب التقيي -  3المستوى 

  

، تريةدفلاة عن قيمتها  جوهريبصورة  ختلف  لمالية والمطلوبات المالية) ال تالقيمة العادلة لألدوات المالية (الموجودات ا  إن
:  2019  ديسمبر  31دينار كويتي (   1,515,818بمبلغ  لفةاستثناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع والمدرجة بالتكب

    .  دينار كويتي) 2,069,708 :2019 مارس  31دينار كويتي و  1,588,966
 

بين    تحويالتقد حدثت  ذا كانت  إحدد ما  ت  ة س متكرر، فإن الشركأسادلة على  ات المالية المسجلة بالقيمة العابالنسبة لألدو
قياس  الجوهرية لمدخالت  اقل مستوى من الطريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى    المستويات في الجدول الهرمي عن

الع كل  القيمة  نهاية  في  ككل)  مالية  ادلة  معلومات  مكثفةفترة  فترة    .مرحلية  ال  الثالثةخالل  في  أشهر    مارس   31منتهية 
  .3المستوى و 1المستوى  ضمنأي تحويالت بين قياسات القيمة العادلة   جراءيتم إلم ، 2020

  

  سها بالقيمة العادلة: ، احتفظت الشركة بفئات األدوات المالية التالية التي تم قيا2020 مارس 31كما في 
 

 3المستوى  1المستوى  المجموع   

 نار كويتيدي كويتي دينار دينار كويتي 

     2020 مارس 31

    : ودات مالية متاحة للبيعموج

      - 4,803,309 4,803,309  أسهم مسعرة 
 75,300      - 75,300  أسهم غير مسعرة 

 2,837,689      - 2,837,689  صناديق مدارة 
  ──────── ──────── ──────── 
  7,716,298 4,803,309 2,912,989 
  ════════ ════════ ════════ 

 

 )3المستوى ( )1ى مستوال( ع  موجالم 2019 ديسمبر 31

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    

          قاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية م

    :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 
  ════════ ════════ ════════ 
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة 12
 

 )تتمة(  الجدول الهرمي للقيمة العادلة
 

 

 3المستوى  1المستوى  المجموع   

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

    2019مارس  31

    للبيع: حة متات مالية داموجو

     - 5,622,462 5,622,462 أسهم مسعرة 

 108,325     - 108,325 عرة أسهم غير مس

 3,456,286     - 3,456,286  صناديق مدارة
 ──────── ──────── ──────── 
 9,187,073 5,622,462 3,564,611 
 ════════ ════════ ════════ 
 

مرحلية    مالية  معلومات لصناديق المدارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة  او  األسهم غير المسعرة  فيستثمار  اال يتم قياس  

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

المستثمر المو  تقاسوالتي  فيها    للشركات  االسجوفيها  العادلة.اس دات  بالقيمة  إلى يت  ية  استنادا  المدارة  الصناديق  تقييم  م 

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

ذا تم تغيير إ  جوهريًا  ونلن يكي المكثف  المرحل  لشاملالدخل اإن التأثير على بيان المركز المالي المرحلي المكثف وبيان  

 %.  5عرة بنسبة لقيمة العادلة لألسهم غير المسلتحديد امخاطر ذات الصلة المستخدمة ال متغيرات
 

 لة: بالقيمة العاد والمسجلة 3ضمن المستوى المالية  موجوداتلتامي ليوضح الجدول التالي مطابقة الرصيد االفتتاحي والخ
 

   لبيع مالية متاحة لموجودات 

 2020 2019 

 تي دينار كوي نار كويتيدي 

   

 3,477,921 3,451,725 يناير  1كما في 

 86,690 (4,614) جلة في بيان الدخل المرحلي المكثفمس خسائر محققة

     - (345,745) اإليرادات الشاملة األخرى في  ةمسجل رئخسا

     - (188,377) والتسويات   شتريات والمبيعاتصافي الم

 ──────── ──────── 

 3,564,611 2,912,989 مارس  31ما في ك

 ════════ ════════ 
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.  وباءالى مرحلة ال  (19-كورونا )كوفيد تفشي فيروس  وصول    ديربتقمنظمة الصحة العالمية    قامت  ،2020مارس    11في  

كبير    انخفضت  ذلك،  إلىباإلضافة   بشكل  النفط  يناير  ما  فترة  الفي  أسعار  سياسية    عدةل  2020مارس    إلىبين  عوامل 

تعليق  مات بالللقرارات التي اتخذتها الحكوطبقا    العمالءفاًضا في حركات  انخشهدت الشركات    ،لذلكواقتصادية. ونتيجة  

 .العامةلسفر وإغالق المرافق الترفيهية والمرافق ركة احلمؤقت ال
 

التشريعية والرقابية المستقلة  ركزي والهيئات  المومة والبنك  الحك  كل من  قامت،  19-دكوفي لوباءر السلبي  يثلتأالتخفيف  و

لدعم  توج  وإصدار   تدابير  باتخاذ  األخرى بشكل    التجاريةالشركات  يهات  المواعيد   عام، واالقتصاد  تمديد  ذلك  في  بما 

خالل    سير يوت   النهائية، من  التجارية  األعمال  االاستمرار  على  جتماعي  التباعد  الضغط  واالئوتخفيف  في تمان  السيولة 

 .الدالب
 

  يستمر كما  مل فيها الشركة.  المخاطر التي تعبيئة  ة االقتصادية وعلى البيئأثرت  إن هذه الظروف تعتبر جوهرية حيث  

 .للتحدياتمجتمع ا في ذلك استجابة الحكومة والبم، السريع فاقم والتصاعدالت في الوضع
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 )تتمة(  ةفترل الهام خالالحدث ال 13
 

 العالم،   على مستوى  ةغير مسبوقتحركات  الى تنفيذ   19-كوفيدفيروس  اسفر تفشي    اإلدارة،ته  أجري  لتقييم الذادًا إلى ااستن

تفشي لم ينتج عن  ف  للشركة،. أما بالنسبة  وقدرة االنسان على التحمل  ات العالميةلقدرة االقتصاداختبار  وضع العالم في كما  

.  اآلن  حتى  فةالمرحلية المكث  الماليةفي المعلومات  لة  أثيرات المسجبخالف الت  جوهري  ي لأي تأثير ما 19-كوفيد يروسف

االستفادة  الى جانب  ،المستحدثةومواصلة استكشاف فرص النمو كفاءتها الرقمي لتعزيز  عملية التحول كة ستواصل الشرو

 .األسعار واستقرارإدارة المخاطر تحسين فرصة من 
 

ؤ بها  منهما إلى التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنب  كل  ويستند  ظروفلومدة هذه امن حجم  التيقن  عدم    يستمر  لذلك،

الوقت، هذا  في  إجراءو  بدقة  يمكن  ال  ال  بهذه  التصريح  تاريخ  في  للتأثير  منه  موثوق   ةالمرحلي  المالية  معلوماتتقدير 

ذلكو.  المكثفة من  الرغم  الم  ، على  نتائجنا  على  التطورات  هذه  تؤثر  أن  وتدفقيمكن  النقديةالية    ة المالي   اوضاعنأو  اتنا 

 المستقبلية. 


