
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 2020  مارس  31

 )غير مدققة( 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المرحلية المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية 

 دارة اإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع.

 

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

ً بـ"المجموعة"( كما في  التغيرات في حقوق الملكية  والدخل والدخل الشامل  اتوبيان 2020مارس  31التابعة )يشار إليها معا

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة  أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  ثالثةالبه لفترة  ةالمتعلق ةالمجمع ةالمكثف ةالمرحليوالتدفقات النقدية 

. إن  ير المالي المرحليالتقر: 34عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

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

إلى الموظفين  رئيسيةالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية في توجيه االستفسارات بصفة  "للمجموعة

ولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل ؤالمس

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور التنطاق كبير من  دقيق الذي يتم وفقا

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

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

 .34إعدادها، من 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، 

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

 ثالثةال، خالل فترة للنظام األساسي للشركة األمو، أو لعقد التأسيس والتعديالت الالحقة لها التنفيذيةوالئحته والتعديالت الالحقة له 

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020مارس  31أشهر المنتهية في   على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.  ا
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  وشركاتها التابعةمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 
 

 
 

 

 لمجمعة.معلومات المالية المرحلية المكثفة امن هذه ال ا  تشكل جزء 11إلى  1لمرفقة من ن اإليضاحات اإ
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف الدخلبيان 
 2020 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 
 

 ي أشهر المنتهية ف الثالثة
   مارس 31

 
 

 
 2020 2019 

 
 

 
 دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات

 
 

 اإليرادات: 
 

  
 

 

 92,555,473 107,879,721  أقساط مكتتبة
 

 

 (44,198,827) (55,060,139)  أقساط إعادة تأمين مسندة
 

 

 
 ──────── ──────── 

 
 

 48,356,646 52,819,582  صافي األقساط المكتتبة
 

 

 (5,095,851) (4,113,766)  ي احتياطي األقساط غير المكتسبة كة فالحر
 

 

 565,303 324,824  اطي الحسابي للتأمينات على الحياةالحركة في االحتي 
 

 

 
 ──────── ──────── 

 
 

 43,826,098 49,030,640  صافي األقساط المكتسبة 
 

 

 5,605,870 5,222,411  عموالت مقبوضة على إعادة تأمين مسند
 

 

 868,739 703,176  رسوم إصدار وثائق تأمين
 

 

 1,005,708 (1,128,033) 3 إيرادات االستثمار من تأمينات الحياة)خسائر(  صافي
 

 

 
 ──────── ──────── 

 
 

 
 53,828,194 51,306,415 

 
 

 
 ──────── ──────── 

 
 

    المصروفات: 
 

 

 31,930,215 31,882,717  تعويضات متكبدة
 

 

 5,534,384 6,062,547  عموالت وخصومات 
 

 

 2,266,062 752,909  استحقاق وإلغاءات وثائق التأمينات على الحياة
 

 

 6,782,285 7,330,466  ت عمومية وإدارية مصروفا 
 

 

 
 ──────── ──────── 

 
 

 
 46,028,639 46,512,946 

 
 

 
 ──────── ──────── 

 
 

 4,793,469 7,799,555  ب  االكتتا  صافي إيرادات
 

 

 2,953,127 822,337 3 صافي إيرادات االستثمار  
 

 

 (676,643) (741,152)  تكاليف تمويل 
 

 

 694,450 52,801  حصة في نتائج شركات زميلة  
 

 

 1,013,297 394,079  صافي إيرادات متنوعة 
 

 

 
 ──────── ──────── 

 
 

 
 8,327,620 8,777,700 

 
 

 
 ──────── ──────── 

 
 

    مصروفات أخرى: 
 

 

 (3,416,704) (3,869,769)  مصروفات عمومية وإدارية غير موزعة 
 

 

  ──────── ──────── 
 

 

 5,360,996 4,457,851  ربح الفترة قبل الضرائب 
 

 

 (13,049) (34,902)  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 

 

 (81,809) (62,112)    الوطنية ضريبة دعم العمالة
 

 

 (12,681) (31,669)  الزكاة
 

 

 (1,083,671) (797,806)  الضرائب من الشركات التابعة 
 

 

 
 ──────── ──────── 

 
 

 4,169,786 3,531,362  ربح الفترة 
 

 

  ════════ ════════ 
 

 

    الخاص بـ:  
 

 

 3,741,417 3,055,605  م مساهمي الشركة األ
 

 

 428,369 475,757  مسيطرة غير الحصص لا
 

 

 
 ──────── ──────── 

 
 

 
 3,531,362 4,169,786 

 
 

 
 ════════ ════════ 

 

 

    فلس 20.90    فلس 16.41 4 خففة الخاصة بمساهمي الشركة األم ربحية السهم األساسية والم 
 

 

  ════════ ════════ 
 

 



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

 
 

 

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

     2020 مارس 31لفترة المنتهية في ل

 ايضاح 
 أشهر المنتهية في  الثالثة

   مارس 31
  

  2020 2019   

   دينار كويتي  دينار كويتي   

      

   4,169,786 3,531,362  ربح الفترة

 
 ──────── ────────   

      شاملة أخرى: خسائر

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

      استثمارات متاحة للبيع: -

   (580,605) (2,371,040)  غير محققة خسائر صافي  

مع من بيع محققة محولة إلى بيان الدخل المرحلي المكثف المج أرباحصافي   

   (663,714) (947,522) 3 استثمارات متاحة للبيع

   1,316 1,295,483 3 خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع   

  ──────── ────────   

  (2,023,079) (1,243,003)   

   (376,094) 264,330  الشاملة األخرى لشركات زميلة( )الخسائر يراداتاال  حصة في -

   (414,995) 844,711  جنبية ات األل العمليفروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحوي -

 
 ──────── ────────   

   (2,034,092) (914,038)  شاملة أخرى للفترة  خسائر

 
 ──────── ────────   

   2,135,694 2,617,324  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

 
 ════════ ════════   

      الخاص بــ:

   1,788,268 2,441,738  األم ةمساهمي الشرك

   347,426 175,586  الحصص غير المسيطرة

 
 ──────── ────────   

 
 2,617,324 2,135,694   

 
 ════════ ════════   

 





 

 تها التابعةوشركا.ع. م.كمجموعة الخليج للتأمين ش.
 

 

 لمجمعة.لمكثفة ااهذه المعلومات المالية المرحلية  من ا  زءجتشكل  11 إلى 1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2020 مارس 31لفترة المنتهية في ل
 

   بمساهمي الشركة األم  ةالخاص 

 

 رأس  
 المال

 ةعالو
 إصدار أسهم 

 أسهم 
 خزينة   ال

 احتياطي 
 ة  ينخزالهم  سأ

 احتياطي 
 ياجبار

 احتياطي
 اختياري

 احتياطي 
 آخر  

التغيرات  
المتراكمة في  

 العادلة  ةالقيم
 تعديالت تحويل 
 عمالت أجنبية

إعادة احتياطي 
 التقييم 

 أرباح  
 مرحلة

 اإلجمالي 
 الفرعي 

 الحصص  
 غير المسيطرة  

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يكويت دينار دينار كويتي ير كويتنايد دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

               

 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(    2020يناير  1كما في  

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

شاملة   إيرادات )خسائر( 

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

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

 تاإليرادا)الخسائر( إجمالي 

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

  مستحقة ارباحتوزيعات 

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

إلى   مدفوعةتوزيعات أرباح 

 (995,648) (995,648)     -     -     -     -    -     -     -     -     -     -     -     - يطرة غير المس الحصص

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

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

               

 112,423,312 23,282,933 89,140,379 40,978,391 8,939,446 (20,903,698) (1,778,260) (3,101,138) 26,149,664 18,703,913 2,051,215 (4,203,067) 3,600,000 18,703,913 2019يناير  1كما في  

 4,169,786 428,369 3,741,417 3,741,417     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - سنة ربح ال

  شاملة إيرادات (خسائر) 

 (2,034,092) (80,943) (1,953,149)     -     - (323,227) (1,629,922)     -     -     -     -     -     -     -   أخرى للفترة

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

ر( اإليرادات  )الخسائإجمالي 

 الشاملة للفترة 
 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

-     

 

(1,629,922) 

 

(323,227) 

 

-     

 

3,741,417 

 

1,788,268 

 

347,426 

 

2,135,694 

 (6,444,005)     - (6,444,005) (6,444,005)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - مستحقة أرباحت توزيعا

  أرباح مدفوعة إلىعات توزي

 (455,033) (455,033)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - حصص غير المسيطرة  لا
 ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ────────── ──────────── 

 107,659,968 23,175,326 84,484,642 38,275,803 8,939,446 (21,226,925) (3,408,182) (3,101,138) 26,149,664 18,703,913 2,051,215 (4,203,067) 3,600,000 18,703,913 2019 س مار  31كما في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ══════════ 

 

 

 



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

 

 لمجمعة.ثفة احلية المكالية المرمن هذه المعلومات الم ا  شكل جزءت 11إلى  1 إن اإليضاحات المرفقة من
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 يان التدفقات النقدية المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(ب
 2020 مارس 31في  لفترة المنتهيةل

  

 المنتهية في    أشهر ثالثةال
   مارس   31

  2020 2019 

 يكويت دينار دينار كويتي اتإيضاح 
     ليغأنشــطة التش

 5,360,996 4,457,851  ئب ربح الفترة قبل الضرا

    تعديالت لـ:  

 406,769 437,614  ممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخداماستهالك    

 (3,960,151) (552,510) 3 صافي إيرادات استثمار   

 1,316 1,295,483 3 ات متاحة للبيعخسارة انخفاض قيمة استثمار   

 (694,450) (52,801)  لة شركات زمي  جئاحصة في نت  

 676,643 755,610  تكاليف تمويل   

 
 ─────── ─────── 

 
 6,341,247 1,791,123 

    ومطلوبات التشغيل:  التغيرات في موجودات

 510,123 (1,677,467)  سائر أو الخالعادلة من خالل األرباح  استثمارات مدرجة بالقيمة  

 (40,920,907) (27,171,207)  مستحقة نيأقساط وأرصدة تأم  

 (370,065) 2,938,858  التأمين على تعويضات تحت التسويةحصة مستردة من معيدي   

 (725,904) ( 1,879,460)  خرى  موجودات أ  

 7,995,055 2,508,683  عقود تأمينمطلوبات ناتجة عن   

 289,903 411,361  مقدما   مقبوضة  أقساط  

 2,952,652 (6,497,049)  ندائنو تأمي  

 (5,966,558) (1,633,815)  بات أخرى  طلوم  

 
 ─────── ─────── 

 
 (26,658,849) (34,444,578) 

 (185,000) (185,000)  س اإلدارة ى أعضاء مجلدفوعة إلم مكافأة

 
 ─────── ─────── 

 (34,629,578) (26,843,849)  انشطة التشغيل   يالمستخدمة فصافي التدفقات النقدية 

 
 ─────── ─────── 

    ستثمارأنشطة اال 

 (251,885) (436,159)  معدات كات وشراء ممتل 

     - 14,641    اتعد ممتلكات وم حصالت من بيعمت

 (5,272,785) (2,794,068)  صافي الحركة في استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 

 (15,617) (564,940)  دين مالية )قروض(صافي الحركة في أوراق 

 2,578,938 1,352,730  ت متاحة للبيع  صافي الحركة في استثمارا

 120,583 4,148  قروض بضمان وثائق تأمينات على الحياة

 (9,935,484) 3,913,717  ددة األجل ودائع مح الحركة في

 1,919,841 2,082,455  ائد مستلمة وف

 257,553 352,816    ت ارباح مستلمةايرادات توزيعا

     - (505,500)  مار ا  لحيازة استثدفعة مقدم

 105,288 91,476  تلمة من شركات زميلة  ارباح مستوزيعات 

 
 ─────── ─────── 

 (10,493,568) 3,511,316    ر  الستثماأنشطة ا (المستخدمة في)الناتجة من دية فقات النقصافي التد

 
 ─────── ─────── 

    لالتمويأنشطة 

 15,000,000 3,000,000 6 قرض محدد األجل 

     - (241,935)  مدفوعات مطلوبات تأجير  

 (676,643) (735,013)  تمويل مدفوعةتكلفة 

 (455,033) (995,648)  ر المسيطرة توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غي

 
 ─────── ─────── 

 13,868,324 1,027,404   أنشطة التمويلجة من النات نقديةصافي التدفقات ال

 
 ─────── ─────── 

 (31,254,822) (22,305,129)  عادل  لنقد المواد نقفي ال النقصصافي 

 (551,777) 212,165  صافي فروق تحويل عمالت اجنبية 

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

 
 ─────── ─────── 

 (13,536,013) 63,833,719 5     مارس 31النقد والنقد المعادل في 

 
 ═══════ ═══════ 

 



 اتها التابعةوشركع. .مين ش.م.كة الخليج للتأمجموع
 

 المكثفة المجمعة )غير مدققة(  لومات المالية المرحلية عحول المإيضاحات 

 2020 مارس 31كما في وللفترة المنتهية في 
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 نشطة ألا 1
  

الشركة تأمين ش.م.ك.ع. )"لمجموعة الخليج للافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة موالتمت 

 الجمعية العموميةت اموق .2020 أغسطس 12مجلس اإلدارة بتاريخ  قبلمن وعة"( )"المجمبعة وشركاتها التااألم"( 

للسنة  المجمعة البيانات المالية  باعتماد 2020 مارس 23قد في منعال تماعهااج في ملمساهمي الشركة األالعادية  يةسنوال

فلس  36: 2018) سهمفلس لكل  38 يمةحة بقمقتر نقديةأرباح  وافقت على توزيعكما  2019بر ديسم 31المنتهية في 

 .لكل سهم(
 

أبريل   9تاريخ ب 25م األميري رق موسمرة تأسست في دولة الكويت، بموجب الساهمة كويتيم هي شركة مإن الشركة األ

ركة األم المسجل هو شارع خالد بن  مكتب الش إن عنوان ، وهي شركة مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.1962

 الكويت.دولة  13011الصفاة  1040. ب. ، الشرق، مدينة الكويت ص2و 1رقم  ، مكتب42 كيبكو الدور جليد، برالو

مال الضمان والتعويض واستثمار رأس المال ع التأمين وجميع أعنواة أيام بكافالق ماألالشركة  أغراضتتضمن 

   والدولي.حلي يدين الملف مجاالت االستثمار المالي والعقاري على الصعوالموجودات في مخت
 

 يع%( لشركة مشار44.04: 2019 مارس 31% و45.99: 2019ديسمبر  31% )45.99إن الشركة األم مملوكة بنسبة 

%( 41.42: 2019 مارس 31% و43.43: 2019ديسمبر  31)% 43.43بنسبة ومملوكة و .عك..م.ة شابضت القلكويا

 .2020 مارس 31في  لشركة فيرفاكس فاينانشال القابضة المحدودة كما
 

  للمجموعةسبية السياسات المحاالتغيرات في أساس اإلعداد و 2
 

 اإلعداد  اسأس 2.1 

  ة رير الماليا"التق 34معيار المحاسبة الدولي لوفقا   المجمعة للمجموعة فةمكثال المرحليةلية ماالتم إعداد المعلومات ي
 . "ةحليالمر

 

 شركة األم. العملة الرئيسية لل والذي يمثلنار الكويتي كثفة المجمعة بالديلمتم عرض المعلومات المالية المرحلية اي
 

المطلوبة إلعداد بيانات مالية  اإلفصاحاتلمعلومات وة اكافال تتضمن  عةجملما ية المرحلية المكثفةلومات المالإن هذه المع

المجمعة السنوية  يانات الماليةعليها مقترنة  بالبع ، ويجب االطالمعايير الدولية للتقارير الماليةمجمعة كاملة معدة وفقا  لل

 المتضمنة لالستحقاقات التة التعديكاف اجدرترى اإلدارة أنه قد تم إ .2019بر ديسم 31المنتهية في  سنةلل للمجموعة

 أشهر المنتهية في  ثالثةالئج التشغيل لفترة التي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتا العادية المتكررة

 . 2020ديسمبر  31 ة المالية التي تنتهي فيرة عن النتائج التي يمكن توقعها للسنبالضروتعبر  ال 2020 مارس 31
 

 المجموعةن قبل الت مطبقة مسيرات وتعديوتف دةديمعايير ج 2.2 

اد  لمتبعة في إعدمماثلة لتلك االمجمعة ة المرحلية المكثفة ماليمحاسبية المطبقة في إعداد المعلومات الاسات الإن السي

التي يدة جدال، باستثناء تطبيق المعايير 2019 ديسمبر 31لمنتهية في نة ا للس للمجموعةالسنوية المجمعة انات المالية البي

خر تم إصداره ولكنه لم  يل آبالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعد عةالمجمو. لم تقم 2020يناير  1ما في تسري ك

 يسر بعد.
 

أي تأثير على المعلومات المالية المرحلية أنه ليس لها  إال 2020تفسيرات ألول مرة في لتعديالت والديد من اتسري الع

 .  ةموعجملا المجمعة المكثفة
 

 : تعريف األعمال3ى المعيار الدولي للتقارير المالية ت علتعديال

ملة من األنشطة يف أية مجموعة متكاصنم ته لكي يتأن 13 لماليةالدولي للتقارير ايار المعيوضح التعديل على 

درة الحصول  ق قحقلكي تت عا  م معانتجيجوهري  ءامدخالت وإجر ىندكحد أ تتضمن أن موجودات كأعمال، ال بد ووال

اءات فة المدخالت واإلجركا علىتحقق دون أن تشتمل إضافة إلى ذلك، أوضح التعديل أن األعمال قد ت لى المخرجات.ع

جمعة ثفة المالمرحلية المك المعلومات الماليةعلى  هذه التعديالت تأثيرالمخرجات. لم يكن ل ىإل  ة للوصول لمطلوبا

 رام أي عمليات لدمج األعمال.المجموعة بإبي حالة قيام المستقبلية فات ترعلى الفعة ولكنها قد تؤثر ومجللم
 

تعديل : 39 لدوليالمحاسبة اومعيار  9 الماليةير قارار الدولي للتيعوالم 7لي للتقارير المالية تعديالت على المعيار الدو

 ساسياأل الفائدةر سع

االعتراف والقياس   األدوات المالية: 39 الدوليمعيار المحاسبة و 9لدولي للتقارير المالية ا رالمعيعلى ا يالتدعلتا قدمت

تتأثر و .سيألساا الفائدة رسعيل بتعدمباشر شكل تأثر بحوط التي تعالقات الت التي تنطبق على جميع اءاتاإلعفبعض 

بند لي ساساأل الفائدة سعرى ة علالتدفقات النقدية القائم وقيمة يتوقت أنشبن يقتعدم لة اح تعديلال نتج عنعالقة التحوط إذا 

ة عمومجلل المجمعة ةلمكثفاحلية مات المالية المرتأثير على المعلوأي  يالتالتعدهذه نتج عن تحوط. لم يأداة الحوط أو تال

 .فائدةتحوط ألسعار ال القاتأي عليس لديها  حيث أنه
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 )تتمة(  موعةللمجالسياسات المحاسبية التغيرات في وإلعداد أساس ا 2
 

 )تتمة(  المجموعةيالت مطبقة من قبل وتفسيرات وتعدمعايير جديدة  2.2 
 

 ريةتعريف المعلومات الجوه: 8لي الدوة سبار المحايومع 1ي دولبة التعديالت على معيار المحاس

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

 ئيسيينمين الرستخدالم قبل من الية يانات المرة معقولة أن يؤثر على القرارات المتخذة بناء  على تلك البمن المتوقع بصو

 . "بإعدادها لتي قامتول المنشأة اوهو عرض معلومات مالية حة لماليانات االبي هذه ي إطار الغرض العام منلها ف
 

  شاركةبالمكل فردي أو سواء بش المعلومات،لى طبيعة أو حجم إ تندسست جوهريةالمعلومات الن توضح التعديالت أ

قع كان من المتو ذاإ ا  يرجوهرا  أمالمعلومات في الخطأ ع وقوكل شي. لماليةنات االبيااق سي منك ضوذل أخرى،معلومات ب

أي تأثير على   تالتعديالهذه  نتج عن. لم ينين األساسييالمستخدم المتخذة منر على القرارات يؤثبشكل معقول أن 

 .ةعمجموالى ي علتقبلير مسي تأثا ألهع أن يكون وليس من المتوق ،المجمعة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية 
 

 2018مارس  29 يالصادر ف  يةلمالا للتقارير يميالمفاه ارطاإل

إن  اهيم أو المتطلبات في أي معيار. تجاوز المفالتي تردة فيه المفاهيم الوا و أي منأ معيارا   المفاهيمي طارل اإلال يمث

ين على  القائمدة ومساع ر،معاييلا دادع إفي  محاسبة الدوليةمجلس معايير الاعدة هو مس المفاهيميالغرض من اإلطار 

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

 .المعايير وتفسيرها
 

 االعترافمعايير ويقدم تعريفات محدثة و الجديدة،بعض المفاهيم  مراجعته تتمذي لا المفاهيمييتضمن اإلطار 

لية على المعلومات الماتأثير  التعديالت هذهعن  ينتجلم  امة.لهيوضح بعض المفاهيم اا مك وباتلطوالم تادموجوبال

 ة. مجموعللالمجمعة لمرحلية المكثفة ا

 

 صادرة ولكن لم تسر بعدمعايير  2.3 
 

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

 

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

(، وهو معيار محاسبي جديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وما أن  17للتقارير المالية 

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

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

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

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

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

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

نموذجا   17كبيرة إلى عدم التطبيق بأثر رجعي للسياسات المحاسبية المحلية السابقة، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

 قود التأمين يغطي كافة جوانب المحاسبة ذات الصلة.  شامال  لع
 

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

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

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

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

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

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

 عند سريانها.
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 إيرادات استثمار)خسائر( صافي  3

 

 أشهر المنتهية في  ثةالثال
   مارس 31

  

 
2020 2019   

 
   تي دينار كوي دينار كويتي 

     

   663,714 947,522 للبيع مارات متاحةح محققة من بيع استثصافي أربا

األرباح او من خالل  بالقيمة العادلة ع استثمارات مدرجةرباح محققة من بيأئر( )خسا

   18,113 (25,924) ائرالخس

األرباح بالقيمة العادلة من خالل  ستثمارات مدرجةغير محققة من ا ( أرباحرخسائ)

   1,103,853 (2,757,213) او الخسائر

   257,553 352,816 يعات أرباحإيرادات توز

   804,172 920,904 حتفظ بها حتى االستحقاقعلى استثمارات م دفوائ

   281,254 283,305 ق دين مالية )قروض( رافوائد على أو

   834,415 878,246 وتحت الطلبفوائد على ودائع محددة األجل 

   (7,192) 437,277 تحويل عمالت أجنبية )خسارة(ربح 

   168,711 174,577 ر أخرىاإيرادات استثم

   (1,316) (1,295,483) فاض قيمة استثمارات متاحة للبيعارة انخخس

   (164,442) (221,723) روفات استثمارات اخرى مص
 ────── ────── 

  

 (305,696) 3,958,835 
  

 ═════════ ═════════ 
  

 

 كثف المجمع: حلي المثمار المعروضة في بيان الدخل المرتإيرادات االس( )خسائرفي فيما يلي صا
 

 

 أشهر المنتهية في  ثالثةال
     مارس 31

 2020 2019   
   دينار كويتي  دينار كويتي  
     

   1,005,708 (1,128,033) على الحياة  رادات االستثمار من التأميناتإيصافي 

   2,953,127 822,337  االستثمارصافي إيرادات 

 
────── ──────   

 
(305,696) 3,958,835 

  

 

 خففة الخاصة بمساهمي الشركة األم بحية السهم األساسية والمر 4
 

 ح المرجوسط مساهمي الشركة األم على المتص بربح الفترة الخا قسمةمن خالل والمخففة األساسية تحتسب ربحية السهم 

   .الخزينة ا  أسهم، ناقصالقائمة خالل الفترةالعادية  ملعدد األسه
 

 

 ي أشهر المنتهية ف ثةالثال
     مارس 31

 

2020 
 تيدينار كوي

2019 
   دينار كويتي

     

   3,741,417 3,055,605 الشركة األمالربح الخاص بمساهمي 

 
═════════ ═════════   

   سهم سهم 

   179,000,146 186,217,729 رة ل الفتهم، ناقصا  أسهم الخزينة القائمة خالسرجح لعدد األمتوسط المال

 
═════════ ═════════   

      فلس 20.90    فلس 16.41 هم األساسية والمخففةربحية الس

 
═════════ ═════════   

 

 ففة قائمة. أدوات مخ سية والمخففة متطابقة لعدم وجودبحية السهم األساإن ر
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 النقد والنقد المعادل 5
 

 ى األرصدة التالية:  المرحلي المكثف المجمع علفي بيان التدفقات النقدية  المدرجد المعادل د والنقيشتمل النق
 

  )مدققة(  

 

   مارس 31
2020 

 ديسمبر 31
2019 

    مارس 31
2019 

 دينار كويتي ر كويتيدينا دينار كويتي 
    

 14,146,930 15,054,336 14,520,482  دنوك ونقة لدى البأرصد

 37,366,330 72,607,432 56,940,264 بة األجل وتحت الطلئع قصيرودا
 ──────── ──────── ──────── 

 51,513,260 87,661,768 71,460,746 دة لدى البنوكالنقد واألرص

 (65,049,273) (1,735,085) (7,627,027) نوكت مكشوفة لدى البحسابا
 ──────── ──────── ──────── 

لنقدية المرحلي المكثف ي بيان التدفقات امعادل فالنقد والنقد ال

 (13,536,013) 85,926,683 63,833,719 جمعالم
 ════════ ════════ ════════ 

 

 رض محدد األجلق  6
 

 ا يلي: مكلسداد استحق ت ةبنوك محليمن  ةض بنكيوعلى قر قةالساب  نةالسم خالل  حصلت الشركة األ
 

% 2.75حمل سعر فائدة بنسبة وي 2020يناير  1اعتبارا من أقساط سنوية تبدأ  ستة ىأ( القرض األول يستحق السداد عل

 .2025يناير  31ير في سنويا ويستحق القسط األخ
 

سبة نائدة بيحمل سعر فو 2020 مارس 31تبدأ اعتبارا من أقساط سنوية  خمسة ى( القرض الثاني يستحق السداد علب

 .2024 مارس 31% سنويا ويستحق القسط األخير في 2.75

  



 

 ةها التابعوشركاتع. مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.
 

 مدققة(   عة )غيرجممكثفة المالمرحلية ال إيضاحات حول المعلومات المالية

  2020 مارس 31ة في ية المنتهكما في وللفتر
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  ات القطاعاتمعلوم 7
 

فيما يلي تفاصيل هذين القطاعين الت بين القطاعين. وال يوجد تعاموالتأمين الصحي  ،امة والتأمين على الحياةعين هما تأمين المخاطر العرة، تعمل المجموعة في قطااألغراض اإلد

 الرئيسيين:
 

 الدخل المرحلي المكثف المجمع للقطاعات بيان (أ
 

  الصحي  نلتأمين على الحياة والتأميا  لمخاطر العامة أمين ات 

 لمنتهية في ا أشهر ثالثةال
 2020مارس 31

لبحري ا
 والطيران
 تيدينار كوي

 الممتلكات
 رات السيا دينار كويتي

األعمال 
 دسية الهن

 دينار كويتي 

الحوادث 
 امة الع
 ير كويتدينا

اإلجمالي 
 الفرعي 

  دينار كويتي

 تأمين
 ةالحيا على

 دينار كويتي 

تأمين ال
 الصحي 

 دينار كويتي

إلجمالي ا
 الفرعي 
 يتيدينار كو

 المجمـوع
 دينار كويتي

            

 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 قطاعإيرادات ال

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

 ائج القطاع نت

 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 االكتتابت صافي إيرادا

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

            

 أشهر المنتهية في  ثالثةلا
            2019 مارس 31

            

 51,306,415 26,977,871 22,380,781 4,597,090  24,328,544 3,210,482 1,693,485 14,217,461 3,902,351 1,304,765 إيرادات القطاع 

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

 ائج القطاع تن

)خسائر(  صافي إيرادات

 4,793,469 2,394,224 2,028,918 365,306  2,399,245 368,959 (249,909) (943,128) 2,633,884 589,439 االكتتاب

 
════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════  ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 مة(اعات )تتمعلومات القط 7
 

 :لقطاعاتالمالي المرحلي المكثف المجمع لبيان المركز  (ب
 

2020 مارس 31كما في   
 تأمين

ةالمخاطر العام  

 التأمين على الحياة
الصحيوالتأمين  موزعة غير    االجمالي 

كويتي اردين دينار كويتي دينار كويتي  يتيدينار كو   
     

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

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

  2019 ديسمبر 31
 تأمين

مخاطر العامةال  

تأمين على الحياةال  
ر موزعة  يغ والتأمين الصحي  االجمالي 

ر كويتيدينا  نار كويتيدي دينار كويتي   دينار كويتي 

 
    

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

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

 2019 مارس 31كما في 
أمينت  

 المخاطر العامة
ى الحياةالتأمين عل  

 االجمالي غير موزعة   والتأمين الصحي

كويتي دينار دينار كويتي دينار كويتي  يتار كويدين   

     

 610,925,391 132,927,806 107,394,174 370,603,411 مجموع الموجودات 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 503,265,423 100,823,569 103,659,786 298,782,068 ع المطلوبات مجمو
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 طراف ذات عالقةإفصاحات األ 8
 

اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا ين وأعضاء مجلس سيالشركات الزميلة والمساهمين الرئي عالقة اف ذاتمثل األطري

لموسا . يتم الموافقة على أو تأثيرا م مشتركة   يها سيطرة  ون عليها أو يمارسون عليسيطر يالت شركاتالموعة وجللم

 . ركة األمالشهذه المعامالت من قبل إدارة سياسات تسعير وشروط 
 

 المكثف المجمع هي كما يلي: ن الدخل المرحلييافي ب المدرجةعامالت مع أطراف ذات عالقة مإن ال
 

 
 ي أشهر المنتهية ف ثةثالال

  2020 مارس 31

 ي أشهر المنتهية ف ثالثةال
 2019 مارس 31

 ويضاتتع أقساط  ويضاتتع أقساط 

 ويتيكدينار  دينار كويتي  ويتيينار كد دينار كويتي 
      

 562 192,066  3,216 177,696 اء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلياضأع

 350,799 2,036,061  101,148 2,599,070 أطراف أخرى ذات عالقة 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 2,776,766 104,364  2,228,127 351,361 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
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 ت عالقة )تتمة( اطراف ذاأل فصاحاتإ 8
 

 كما يلي: ثف المجمع هيكفي بيان المركز المالي المرحلي الم رجةالمدعالقة  اتأطراف ذ لدىرصدة إن األ
 

   2020 مارس 31 
 )مدققة( 

 2019ديسمبر  31
 

 2019 مارس 31

 

 مبالغ مستحقة
 من أطراف 
 ذات عالقة

 حقةمبالغ مست
 إلى أطراف 
 ذات عالقة

 غ مستحقة مبال 
   فن أطرام

 ذات عالقة

 حقة مبالغ مست
 إلى أطراف  

 عالقةت ذا

 تحقة غ مسمبال 
 من أطراف  
 ذات عالقة

 حقة تمبالغ مس
 أطراف  إلى  

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

لس  أعضاء مج

اإلدارة وموظفي 

 7,920 319,911  150 330,964       - 483,967 يا  اإلدارة العل

ى ذات خرأطراف أ

 311,847 1,989,721  1,108,589 1,042,903  430,853 1,868,500 قة  عال
 ─────── ───────  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 2,352,467 430,853  1,373,867 1,108,739  2,309,632 319,767 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

 عالقة بمبلغطرف ذي  ل فيثتتممالية  ةمؤسسبات تحت الطلب لدى حساالع والودائ عضتحتفظ المجموعة بب

دينار  6,074,048 :2019 مارس 31دينار كويتي و 29,194,150: 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 5,385,835

 4,865,000 أخرى ذات عالقة بمبلغساهم رئيسي وشركات من قبل ات صادرة متحتفظ المجموعة أيضا  بسند تي(.كوي

 دينار كويتي(. 7,861,500 :2019 مارس 31ر كويتي ويناد 4,816,500: 2019ديسمبر  31كويتي )دينار 
 

 :إن مكافأة موظفي اإلدارة العليا هي كما يلي

 

  المنتهية في أشهر ثالثةال
   مارس 31

 2020 2019 

 ير كويتدينا كويتيدينار  
   

 146,223 146,223 أخرى قصيرة األجل  رواتب ومزايا

 61,343 58,520 كافآت نهاية الخدمة للموظفينم
 ─────── ─────── 
 204,743 207,566 
 ═══════ ═══════ 
 

 محتملة مطلوبات 9
 

 أخرى بمبلغ كفاالتبات ضمان وخطابفيما يتعلق  محتملةمطلوبات ، كان لدى المجموعة 2020 مارس 31في كما 

دينار  18,952,544 :2019 مارس 31دينار كويتي و 55,335,102 :2019سمبر يد 31دينار كويتي ) 57,939,231

 كويتي(.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 10
 

 ية. تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المال
 

الستثمارات قروض( وال الية )استحقاق وأوراق الدين المحتفظ بها حتى االمرات الن االستثماتتكون الموجودات المالية م

بضمان وثائق  المكفولة والقروض األرباح أو الخسائردلة من خالل بالقيمة العارات المدرجة استثمالمتاحة للبيع واال

ت التسوية ن على تعويضات تحيالتأم إعادةة من والحصة المستردتأمين المستحقة لاقساط وأرصدة األو التأمين على الحياة

من الحسابات المكشوفة  وتتكون المطلوبات المالية .ألجللدى البنوك والودائع قصيرة ا واألرصدة  األجل ةمحددوالودائع 

 المطلوبات األخرى.بعض لدى البنوك ودائني التأمين و
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 ات المالية )تتمة( القيمة العادلة لألدو 10
 

يع المتاحة للب بعض االستثمارات باستثناء فترية،دعن قيمتها ال ماديةصورة مالية ال تختلف بلدوات العادلة لأل إن القيمة ا

القيمة العادلة لألدوات المالية حسب واإلفصاح عن مجموعة الجدول الهرمي التالي لتحديد . تستخدم الدرجة بالتكلفةمال

  أسلوب التقييم:
 

 ؛ت أو المطلوبات المماثلةللموجودا سوق نشط لة( في)غير المعد: األسعار المعلنة 1المستوى 

لى القيمة العادلة المسجلة معروضة  عجوهري ها ذات التأثير التمدخالجميع كون التي تخرى األساليب األ: 2وى المست

 بشكل مباشر أو غير مباشر

 تستند المسجلة والتي ال ةالعادللى القيمة مدخالت ذات التأثير الجوهري عالالتي تستخدم خرى األساليب األ: 3المستوى 

 . في السوق معروضةلإلى المعلومات ا
 

 مة العادلة حسب مستويات الجدول الهرمي للقيمة العادلة:  المالية المسجلة بالقي اتو األد يوضح الجدول التالي تحليل
 

  بواسطةقياس القيمة العادلة  

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 اإلجمالي 

 

 كويتي ردينا دينار كويتي كويتي دينار ينار كويتيد  2020 مارس 31
     

     لعادلةوجودات مقاسة وفقا للقيمة ام

     ع:استثمارات متاحة للبي

 9,853,270     -     - 9,853,270 أوراق مالية مسعرة

 5,090,154 5,069,770 20,384     - أوراق مالية غير مسعرة

 191,130     -     - 191,130 ة مسعرةصناديق مدار

 26,120,285     -     - 26,120,285 سندات مسعرة

 561,393 20,345 541,048     - ةغير مسعر صناديق مدارة
     

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

     األرباح أو الخسائر:

     :محتفظ بها للمتاجرة

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

     دئي: لمبمصنفة عند االعتراف ا

 21,438,149     -     - 21,438,149 رةق مدارة ألوراق مالية مسعصنادي
     

     ممتلكات ومعدات 

 16,093,673     - 16,093,673     - أرض  

 16,818,604     - 16,818,604     - مباني

     

 6,279,838     - 6,279,838     - تثماريةعقارات اس
     

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 106,232,396 5,090,115 39,753,547 61,388,734 اإلجمالي
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  10
 

  بواسطةالعادلة قياس القيمة  

 
 3مستوى ال 2مستوى ال 1مستوى ال

 جمالي اإل
 

 دينار كويتي نار كويتيدي تينار كويدي دينار كويتي  2019بر ديسم 31
     

     ادلة: ات مقاسة وفقا للقيمة العدوجوم

     استثمارات متاحة للبيع:

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

 221,438     -     - 221,438 عرةصناديق مدارة مس
 26,725,541     -     - 26,725,541 سندات مسعرة
 676,957 22,443 654,514     - ة غير مسعرةصناديق مدار

     

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     أو الخسائر:األرباح 

     تاجرة:محتفظ بها للم

 4,844,468     -     - 4,844,468 مالية مسعرة قأورا
     
     

 ة عند االعتراف المبدئي: مصنف
 21,485,251     -     - 21,485,251 سعرةوراق مالية مأل ةديق مداراصن

     

     ممتلكات ومعدات

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

     

 6,166,079     - 6,166,079     - عقارات استثمارية
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 64,951,588  39,637,251 5,654,470 110,243,309 
   ═══════   ═══════ ═══════ ═══════ 

 
  قياس القيمة العادلة بواسطة 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
  اإلجمالي

 

 تيينار كودي كويتي دينار ار كويتيدين دينار كويتي  2019 مارس 31

     ة لعادلمقاسة بالقيمة اموجودات 

     :بيعاستثمارات متاحة لل

 12,161,258     -     - 12,161,258 أوراق مالية مسعرة
 5,705,390 5,684,855 20,535     - أوراق مالية غير مسعرة

 228,855     -     - 228,855 ةمدارة مسعرصناديق 
 18,969,274     -     - 18,969,274 سندات مسعرة
 816,633 22,443 794,190     - سعرةمغير صناديق مدارة 

     

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     :األرباح أو الخسائر

     اجرة:محتفظ بها للمت

 13,220,042     -     - 13,220,042 أوراق مالية مسعرة
     

     : دئيف المبمصنفة عند االعترا
 12,010,105     -     - 12,010,105 ةصناديق مدارة ألوراق مالية مسعر

     

     ممتلكات ومعدات
 12,738,867     - 12,738,867     - أرض  
 13,784,882     - 13,784,882     - مباني

     

 5,272,370     - 5,272,370     - ريةرات استثماعقا
     

 
─────── ─────── ─────── ─────── 

 94,907,676 5,707,298 32,610,844 56,589,534 إلجمالي

 
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 ( يمة العادلة لألدوات المالية )تتمةالق 10
 

 لة. مة العادمن الموجودات المالية المسجلة بالقي 3توى سمي للماحي والختاول التالي مطابقة المبلغ االفتتيوضح الجد
 

 

 كما في 
 يناير  1

2020 

  ةلجالمس الخسارة
في بيان الدخل 

ي المكثف المرحل
 المجمع

 المسجل  الربح
 خل يان الدفي ب

المرحلي  الشامل
 المكثف المجمع

 كما في
  مارس 31 
 2020 

 يتيوينار كد ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي 

     موجودات مالية متاحة للبيع:

 5,069,770 246,243 (808,500) 5,632,027 اق مالية غير مسعرةورأ

 20,345      - (2,098) 22,443 ر مسعرةصناديق مدارة غي
 ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,654,470 (810,598) 246,243 5,090,115 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
       

   

 في 
 يناير  1

2019 

من حول لما
إلى  3المستوى 
 2المستوى 

 الخسارة المسجلة
ن الدخل افي بي

 المجمع

سجل في الربح الم
بيان الدخل 

 الشامل المجمع

صافي 
 تالمشتريا
 توالمبيعا

 كما في
 ديسمبر     31

2019   
 دينار كويتي يتار كويدين تيكوي ناردي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

ودات مالية موج
       :للبيعمتاحة 

أوراق مالية غير 
 5,632,027 (14,836)      -      -      - 5,770,801 مسعرة

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

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

 5,826,451 -      (14,836) -      (14,836) 5,654,470 

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

   

 كما في 
 يناير  1

2019 

 الخسارة المسجلة
في بيان الدخل 

المرحلي المكثف 
 المجمع

 )الخسارة( الربح
 المسجل 

 في بيان الدخل
المرحلي الشامل 

 المكثف المجمع

 ما فيك
    مارس 31

2019   

 كويتي دينار يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي 

     ع:وجودات مالية متاحة للبيم

 5,684,855 206,179      - 5,478,676 وراق مالية غير مسعرةأ

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

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

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

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 

 (19-)كوفيدتأثير        11
  

وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في  2020 سنةأوائل  في ( المستجد19-)كوفيدكورونا  تم تأكيد وجود فيروس

في جميع ( 19-)كوفيدكورونا  يروسفاضطرابات في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. في ضوء االنتشار السريع ل

ت نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكوما يقينالأنحاء العالم، واجه االقتصاد والقطاعات المختلفة اضطرابات كبيرة وعدم 

 ياس النطاق الفعلي للتأثير.قجدا  الصعب من  ،وكما في تاريخهالحتواء أو تأخير انتشار الفيروس. 
 

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

 العمليات.
 

 للفترة المنتهية في استرداد األرصدة المدينة قابلية على تأثيرا  جوهريا  المجموعة ، لم تحدد اإلدارةإلى استنادا  

 .2020مارس  31
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 (تتمة) (19-)كوفيدتأثير        11

 
 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

 سعار في األسواق المالية العالمية. األإلى اضطراب كبير في السوق وتقلب  (19-)كوفيدكورونا  فيروسأدى تفشي 

 

ي سيتم تحقيقه ذالعادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر ال ةتراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيم

 السيناريو الحالي.  إطار للمعامالت بين المشاركين في السوق في
 

 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للفترة المنتهية في ةعلى القيم تأثيرا  جوهريا  اإلدارة، لم تحدد المجموعة إلى استنادا  

المالية   الموجوداتالمرحلية المكثفة المجمعة ضمن  ةباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في المعلومات المالي 2020مارس  31

 المتاحة للبيع.
 

 قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
لكي تعكس الظروف االقتصادية  عقاراتالعادلة لل ةالعقارات، قد يلزم إجراء تعديالت لتعديل القيمتباطؤ حركة سوق ل نظرا  

 الحالية. 
 

خالل لسوق العقارات  التوقعاتفي مراحل مبكرة وهناك معلومات محدودة متاحة حول  األمر لال يزالى اإلدارة، إاستنادا  

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

السوق وتضمن  باستمرارجموعة م. وستراقب ال2020مارس  31القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للفترة المنتهية في 

 العادلة.  ةأن األسعار المستخدمة من قبل المجموعة تمثل تمثيال  دقيق ا للقيم
 

 تعويضات تحت التسوية
للفترة  تعويضات تحت التسويةوجود أي تأثير مادي على مركز المخاطر وأرصدة المخصصات للتوقعت المجموعة عدم 

راقبة المطالبات والتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات م. وستواصل 2020مارس  31المنتهية في 

 .المستقبلية المالية والمنهجيات في فترات التقارير
 




