
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 

 وشركاتها التابعة 
 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 غير مدققة( ) 

 2022  يونيو  30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المرحلية المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول المعلومات المالية 

   ةراداإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.ع. 

 

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

بـا معاً  إليها  )يشار  في   لتابعة  كما  الشامل  يوبيان  2022  يونيو   30"المجموعة"(  والدخل  ين  المجمع  ينمكثفلا  ينالمرحلي   الدخل 

 ين المرحليلملكية والتدفقات النقدية قوق اح  فيالتغيرات  يبيان و بذلك التاريخ ينتالمنتهيشهر ألستة ثة أشهر واالثل  تيلفتر به ينالمتعلق

التاريخ.    أشهر  الستةلفترة  ين  المجمع  ينالمكثف بذلك  األم  إدارةإن  المنتهية  إعالمسؤولة  هي    الشركة  المعلد هذادعن  اله  مالية  ومات 

. إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة  رحليلما  التقرير المالي:  34لمحاسبة الدولي  ثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار االمرحلية المك

 مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
 

 نطاق المراجعة
وف بمراجعتنا  قمنا  للمعيلقد  اا قاً  ااجع"مر   2410لي  ودلر  المالية  المعلومات  قبل  رح لمة  من  المنفذة  الحساباتلية   المستقل مراقب 

  رئيسيةفي توجيه االستفسارات بصفة  المكثفة المجمعة  تمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية  مراجعة. تالم  المتعلق بمها   "للمنشأة

المس الموظفين  والمحاسبيةؤإلى  المالية  األمور  عن  اإل  ولين  للمراجعة  ءاتاجروتطبيق  األخرى  واإلجراءات  نطاق    .التحليلية  إن 

الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على   ر التدقيقييعا يتم وفقاً لم  التدقيق الذينطاق  المراجعة أقل بشكل كبير من  

 يتعلق بالتدقيق.  ياً أر ينا ال نبدنعلم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق، وبالتالي فإ
 

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

 . 34دية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي إعدادها، من جميع النواحي الما 
 

 ية األخرىقاب رال ولقانونية  ا تقرير حول المتطلبات 

هو وارد في الدفاتر المحاسبية    ما ع فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة م   ى مراجعتنا،استناداً إل وإضافة إلى ذلك،  

 2016لسنة    1رقم    تمخالفات لقانون الشركا   ةقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أيأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتنفيد  للشركة األم. و

التأسيس  تعديلت اللحقة لها الو  التنفيذيةوالئحته  لتعديلت اللحقة له  او  ستة الل فترة  خل،  للنظام األساسي للشركة األمو، أو لعقد 

 على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. اً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2022 يونيو 30المنتهية في  أشهر
 

لسنة    7مخالفات ألحكام القانون رقم    رد إلى علمنا وجود أية علمنا واعتقادنا، لم يه  سبما وصل إليا، وح اجعتن رل م أنه خلاً نبين أيض

على وجه قد يكون له    2022  يونيو   30المنتهية في    أشهر  الستةهيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خلل فترة    نشأ في ،  2010

 مالي. كزها الأو مر مالشركة األ طتأثيراً مادياً على نشا 

 

 

 

 
 

 
 

  لسمدانعبدهللا ا  مالكريعبد

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ 

 صيمي وشركاهملعاو  نالعيبا 
 

 2022 أغسطس 11

 الكويت
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2 

 

 المجمع )غير مدقق( المرحلي المكثف الدخلبيان 
 2022 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

 
 

  يفة تهيمنلا  أشهر الثالثة
 يونيو 30

  يفة تهيالمن  أشهر الستة 
   يونيو 30

 
 2022 2021  2022 2021 

 
 إيضاحات

 ألف  
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف   
 دينار كويتي 

 ألف  
 دينار كويتي

 اإليرادات: 
 

   

  

 252,977 458,742  133,511 226,132  أقساط مكتتبة

 (140,031) (180,810)  (78,841) (97,747)  ندةن مستأمي أقساط إعادة 

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 112,946 277,932  54,670 128,385  صافي األقساط المكتتبة

 (16,209) (43,799)  (5,466) (7,056)  مكتسبة قساط غير ال ي احتياطي األكة فحرلا

 (2,628) (5,666)  (1,344) (1,981)  ت على الحياةميناللتأي حساب لا ي طاي الحركة في االحت 

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 94,109 228,467  47,860 119,348  صافي األقساط المكتسبة 

 9,036 11,728  4,532 5,482  عموالت مقبوضة على إعادة تأمين مسند

 1,548 1,810  594 878  ق تأمينرسوم إصدار وثائ 

 1,332 110  818 (367) 3 حياة ال تأمينا ت  مناالستثمار  إيرادات صافي

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 
 125,341 53,804  242,115 106,025 

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

       المصروفات: 

 63,343 152,124  32,758 78,375  تعويضات متكبدة

 11,325 32,849  5,106 17,054  عموالت وخصومات 

 1,816 1,129  895 643  ينات على الحياةوثائق التأم  لغاءاتوإ قاقتحاس

 15,211 21,855  7,321 11,355  ت عمومية وإدارية ا وفرصم

 
 ─────── ────────  ─────── ─────── 

 
 107,427 46,080  207,957 91,695 

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 14,330 34,158  7,724 17,914  ب  تا كتالا  اتدافي إيراص

 9,136 14,275  4,146 6,780 3 صافي إيرادات االستثمار  

 (877) (1,425)  (515) (822)  ل تموي  تكاليف

       -  (5,717)        -  (5,717) 12 التضخم  الت ارتفاع معدالخسارة النقدية من 

 2,204 3,354  1,365 2,186  ة المتنوع اإليراداتصافي 

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 
 20,341 12,720  44,645 24,793 

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

       : ىمصروفات أخر

 (8,319) (23,058)  (3,715) (11,488)  موزعة  يرغ ية وإداريةعموم اتفورصم

  ─────── ───────  ─────── ─────── 

 16,474 21,587  9,005 8,853  قبل الضرائب  لفترةربح ا

 (234) (164)  (162) (73)  يت للتقدم العلمي وك سسة الحصة مؤ

 (165) (322)  (51) (118)    الوطنية ةلالعمضريبة دعم ا

 (80) (76)  (40) (46)  الزكاة

 (2,435) (2,981)  (1,460) (1,842)  التابعة  كاتالضرائب من الشر

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 13,560 18,044  7,292 6,774  فترة ال ربح

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       بـ:  الخاص 

 11,769 15,003  6,287 5,195  م ألا ةلشركا ميمساه

 1,791 3,041  1,005 1,579  مسيطرة غير الحصص لا

 
 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 
 6,774 7,292  18,044 13,560 

 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

ة  شركاهمي المس ب خففة الخاصةالم واألساسية   ربحية السهم

 فلس 28.58 فلس 18.31 4 األم 

 

 فلس 53.51 فلس 52.87

  ════════ ════════  ════════ ════════ 
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 المجمع )غير مدقق( كثف الم  رحليل المالشام الدخل انبي

     2022 يونيو 30لفترة المنتهية في ل
 

 
 ايضاح 

 تهية في  أشهر المن ثةثالال
  يونيو 30

 تهية في  أشهر المن الستة 
 يونيو 30

  
2022 2021  2022 2021 

  

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
  تي يودينار ك

 ألف  
 دينار كويتي

 ألف  
 تي يودينار ك

       

 13,560 18,044  7,292 6,774  ربح الفترة

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

         شاملة أخرى: خسائر

 انبييفها الحقاً إلى يتم إعادة تصن و قدأ متي  بنود
       كثف المجمع:لمحلي ا مرال  لالدخ

       بيع:استثمارات متاحة لل -

 (81) (7,910)  1,384 (6,331)  ر محققةيغأرباح  (رخسائ) فيصا  

ن الدخل  اى بيلحولة إمحققة م احأرب يصاف  

تثمارات  سامن بيع   عمكثف المجالمحلي لمرا

 (1,428) (1,248) 3 عحة للبياتم

 

(1,819) (2,113) 

 335 237  321 157 3 ستثمارات متاحة للبيع  ة امقي ضافخسارة انخ  

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

 
 (7,422) 277  (9,492) (1,859) 

 ةملشال ا (ائرالخس) اإليرادات  في حصة -

 (266) (887)  (63) 162  لشركات زميلة خرىاأل

ل يتحو أجنبية ناتجة من فروق تحويل عمالت -

 (6,138) (2,953)  (3,076) 1,574  جنبية ات األعمليال

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

 (8,263) (13,332)  (2,862) (5,686)   رى للفترةشاملة أخ ائرسخ

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

 5,297 4,712  4,430 1,088  رةللفت ةالشامل ت اإليراداإجمالي 

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

       بــ:  الخاص

 4,918 3,640  4,443 771  األم ةشركمي الاهمس

 379 1,072  (13) 317  الحصص غير المسيطرة

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

 
 1,088 4,430  4,712 5,297 

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

 





 

 ةابعا التتهشركاو .ك.ع.للتأمين ش.م جة الخليمجموع
 

 

 لمجمعة.االمكثفة رحلية ة الميمعلومات المالال هذه نم اً زءجل تشك 12 ىإل 1 نالمرفقة مت اإليضاحان إ
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 مدقق( )غير  معمجالالمرحلي المكثف  ةالملكيحقوق ي ف راتتغيلابيان 

 2022 نيويو 30في  يةته نالم لفترةل
 

 ركة األم بمساهمي الش  ةاصخ لا 

 

 س  أر
 المال

 ةعالو
 دار أسهم صإ

 أسهم 
 خزينة   ال

 احتياطي  
 ة  ينخزالهم  سأ

 ي  احتياط

 يراجبا
 احتياطي 
 اختياري

تأثير 
 التغييرات  

  حصص في 
الشركات  

 بعة التا
 طي  احتيا

 ر  آخ 

التغيرات  
  المتراكمة في

 العادلة  ةالقيم

ت تعديال
 ويل تح 

عمالت 
 أجنبية 

  ياحتياط
 مييالتقدة إعا

 اح  برأ
 مرحلة

 لي  جمااإل
 رعي فلا

  تدا سن
دة  مسان

مستديمة من 
 2الشريحة  

 الحصص  
غير 
 يطرة  المس

   مجموع
 وق الملكية قح 

 

 ألف  
 يكويت رادين

 ألف  
 يكويت رادين

 ألف  
 يكويت رادين

 ف  أل
 يتويك رادين

 ألف  
 يكويت رادين

 ألف  
 يكويت رادين

 ألف  
 يكويت رادين

 ألف  
 يتكوي راندي

 ف  أل
 يكويت رادين

 ألف  
 يكويت رادين

 ف  لأ
 يتكوي رادين

 ألف  
 يتيكو رادين

 ألف  
 يكويت رادين

 ألف  
 يكويت رادين

 ف  لأ
 يكويت رادين

 ألف  
 يكويت رادين

                 

  2022يناير  1كما في 

 34,424 23,843 3,099 (429) 50,947 28,457 ق( )مدق

 

(2,837) (481) 1,135 (35,441) 14,667 73,441 190,825 60,000 66,471 317,296 

 18,044 3,041      - 15,003 15,003      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - فترة ال ربح

 ),13(332 (1,969)      - (11,363)      -      - (2,919) (8,444)      -      -      -      -      -      -      -      -   ةللفترأخرى لة شام خسائر

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

 داتاإليرار( ئ اسلخ)اإجمالي 

 4,712 1,072      - 3,640 15,003      - (2,919) (8,444)      -      -      -      -      -      -      -      -  رةة للفتالشامل

  مدفوعة توزيعات أرباح

 (9,931)      -      - (9,931) (9,931)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - ( 7)إيضاح 

اندة دات مسنسعلى  فائدة

 (1,318)      -      - (1,318) (1,318)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 2ستديمة من الشريحة م

سندات  إطفاء تكاليف معاملة 

 (62)      -      - (62) (62)      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      - 2من الشريحة مساندة 

 (161) (70)      - (91)      -      -      -      - (91)      -      -      -      -      -      -      - ي اآلخرياطاالحتة في الحرك

نتيجة ارتفاع معدالت  تعديالت

 1,360 11      - 1,349 1,349      -      -      - -      -      -      -      -      -      -      - ( 12 إيضاح)التضخم 

  ىلإ مدفوعة توزيعات أرباح

 (3,210) (3,210)      -      -      -      -      -      - -      -      -      -      -      -      -      - يطرة مسالر يغ حصصال

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

 308,686 64,274 60,000 184,412 78,482 14,667 (38,360) (7,309) (572) (2,837) 34,424 23,843 3,099 (429) 50,947 28,457 2022  يونيو 30كما في 

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

                 
 145,331 27,928     - 117,403 54,009  14,907 (25,226)  3,587    - (2,837)   29,285  18,704  3,099 (429)   3,600  18,704 ( )مدقق 2021ير ينا 1 فيا كم

 13,560 1,791     - 11,769 11,769     -     -    -     -     -     -     -     -     -     -     -  الفترة ربح

 (8,263) (1,412)     - (6,851)     -     - (5,006) (1,845)     -     -     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى للفترة  رئاسخ 

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

 اإليرادات( )الخسائرإجمالي 

 5,297 379     - 4,918 11,769     - (5,006) (1,845)     -     -     -     -     -     -     -     - رة لفتة لالشامل

 إصدار أسهم حقوقإصدار 

 7,100     -     - 7,100      -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 5,680 1,420 ( 7ح )إيضا

سيطرة ناتجة  حصص غير م

 706 706     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - من حيازة شركة تابعة 

إلى  باح مدفوعة ات أر ع يزتو

 (24) (24)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   رةر المسيطغيصص الح

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

 158,410 28,989     - 129,421 65,778 14,907 (30,232) 1,742     - (2,837) 29,285 18,704 3,099 (429) 9,280 20,124 2021  يويون 30كما في 

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



 

 بعةالتاشركاتها و.ع. .ك.مش نلتأميخليج لال وعةمجم 
 

 

 ة.جمعلمة اثفالمكة مرحليالمالية ال تاالمعلومن هذه م اً تشكل جزء 12 إلى 1لمرفقة من ا يضاحاتإن اإل
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 )غير مدقق(  مجمعال حلي المكثفمرال يان التدفقات النقديةب
 2022 يونيو 30في  نتهيةالمرة لفتل

  

 في  تهية المن أشهر الستة
  يونيو 30

 
 2022 2021 

 
 ات إيضاح

 ألف  
 يتدينار كوي

 ألف  
 ي ويتدينار ك

   يلشغتلا ةــط أنش 
   

 ب ئرا الض  لبق ةرفتال حبر
 

21,587 16,474 
 لـ: الت تعدي

 
  

 ت  ادعومممتلكات استهالك   
 

1,620 2,908 
 استثمار صافي إيرادات  

 
(13,718) (7,440) 

 335 237 3 ات متاحة للبيع خسارة انخفاض قيمة استثمار  
 (322) (300) 3 لة يمز ركاتئج شنتا حصة في   
 ويل  تكاليف تم  

 
1,425 893 

     - 5,717 12 التضخم  رتفاع معدالتا نقدية منخسارة  

  
─────── ─────── 

  
16,568 12,848 

 ت التشغيل: ابطلووم تي موجوداتغيرات فلا
   

 سائر أو الخمن خالل األرباح  ةادلالع يمةبالقجة مدر راتتثماسا  
 

(2,854) (4,034) 
 مستحقة  نأميت دةط وأرص أقسا  

 
(34,040) (65,845) 

 ة لتسوي ا تحتات  ضيالتأمين على تعودي ن معيحصة مستردة م  
 

47,175 80,010 
  خرىأ موجودات  

 
2,295 (2,165) 

 مين أت عقودمطلوبات ناتجة عن   
 

(6,637) (59,889) 
ً  ةبوضمق طقساأ    مقدما

 
184 415 

 ين دائنو تأم  
 

31,867 10,013 
 مطلوبات أخرى    

 
(24,909) (1,889) 

 ةاردإلا لسء مجاضع أى إلمكافأة مدفوعة 
 

(185) (185) 
  

─────── ─────── 
 ل  يشغلتانشطة ا (تخدمة فيس ملاالناتجة من )ية نقدقات الفدصافي الت

 
29,464 (30,721) 

  
─────── ─────── 

 مار أنشطة االستث
   

 ت ادمعو شراء ممتلكات
 

(2,537) (6,089) 
  معداتوت كالمتم عي بن م تالصحمت

 
56 3,110 

 ق قاتى االستحظ بها حات محتفصافي الحركة في استثمار
 

(16) (1,130) 
 لية )قروض(امن ديأوراق   يف في الحركةاص

 
32 8,904 

 يع احة للبرات متثمااستفي  في الحركة اص
 

(4,066) (1,491) 
 حياة على ال قروض بضمان وثائق تأمينات

 
(9) 126 

 محددة األجل  الحركة في ودائع
 

(4,267) 2,171 
 ة د مستلمئاوف

 
9,804 4,073 

   مةمستلاح بار تايرادات توزيعا
 

2,624 452 
 الذي تم حيازته النقد  بعد، بالصافي ى شركة تابعة واذ علستحاال

 
-      (1,810) 

 كات زميلة رشن م ةم تلح مسابرا تاعيتوز
 

742 -      
  

─────── ─────── 
    رستثماالة اشط أن الناتجة منية نقددفقات اللتي اصاف

 
2,363 8,316 

  
─────── ─────── 

 أنشطة التمويل 
   

 7,100      - 7   ار أسهمإصد قحقو حصالت منتم
      - (17,646)  قروض محددة األجل مدفوعة  

 وعة تمويل مدف اليفكت
 

(1,425) (877) 
 2مة من الشريحة يسندات مساندة مستدالفائدة على 

 
(1,318) -     

     - (9,931) 7 توزيعات أرباح مدفوعة 
 رة يطسمال رصص غيالح  ىلتوزيعات أرباح مدفوعة إ

 
(3,210) (24) 

 عة  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة الناتجة من حيازة شركات تاب
 

-      706 

  
─────── ─────── 

  أنشطة التمويل  ( الناتجة منالمستخدمة في) يةدقالنات  فقتدل ي اصاف
 

(33,530) 6,905 
  

─────── ─────── 
 عادل الملنقد نقد وا ال في النقصصافي 

 
(1,703) (15,500) 

 ل عمالت اجنبية  حويت  وقرصافي ف
 

(2,651) (3,818) 
 ير  ينا 1 يف دلالمعاد نقالنقد وال 

 
231,601 71,338 

  
─────── ─────── 

 52,020 227,247 5      يونيو 30 يالمعادل ف لنقدد وا قنلا
  

═══════ ═══════ 
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 األنشطة  1
  

ال  على  افقةوالمتمت   للتأمين  معة  المج  ثفةلمكا  حليةمرلاة  ماليال  تمعلوماإصدار  الخليج  )ش.م.كلمجموعة  كة "الشر.ع. 
  .2022 أغسطس 11 ريخبتا ةدارإلا سلجم قبل نموعة"( م لمج)"ا عةاب وشركاتها الت"( ألما
 

  ياناتلبا  دباعتما  2022  أبريل  6في    دقمنعال  في اجتماعها  ملشركة األلمساهمي ادية  اعلا  يةو سنال  وميةم عالجمعية الت  امق
 . 2021ديسمبر  31المنتهية في  ةنللسة المجمعية مالال
 

  أبريل  9خ  يربتا  25م  وم األميري رقمرسبموجب ال  ة الكويت،دولفي    ة تأسستيتية كومه سام هي شركة مة األلشركا   إن
ال  الدع خل هو شار جة األم المسكتب الشركن مواعنن  إ  .ويتالك  بورصة  جة فيري شركة مدوه  ،1962  ج، بريدولبن 

ال50و  49  مقر  تبكم   ،40لدور  ا  وبككي تتضمن   يت.كوالدولة    13011  ةاالصف  1040. ب.  يت صكوال  ينةق، مدشر، 
ي  ات فال والموجودرأس الم  مارستث اوتعويض  ان والالضمل  ماجميع أعالتأمين و  واعة أنيام بكافاألم القالشركة    ضأغرا

 .  وليلداو يل حمن الديعيري على الصاقلعلمالي وااالستثمار لف مجاالت ا تمخ
 

يع  لشركة مشار%(  45.99:  2021  يونيو   30و%  46.32  :2021ديسمبر    31% )46.32بة  سة بنوكملم  ماألكة  رشلا  نإ
الق شابضالكويت  و43.69:  2021ديسمبر    31)%  43.69بنسبة  كة  مملو و  ك..م.ة  (  %43.43:  2021  يونيو  %30 

  .تدميل إيست لميديرفاكس ركة فشل
 

 اد دعأساس اإل 2

 

المعلادإعتم  ي المرلا  وماتد  لالمج  ثفةمكال  حليةمالية  الدولي  يامعلوفقاً    لمجموعةمعة  المحاسبة  المالي"التق  34ر    رير 
 . "يحلالمر

 

المعلوي عرض  المرح  ماتتم  بالد  ةفثكلما  يةلالمالية  الكويتيالمجمعة  يمثل،  ألفرب  قأى  إل  مقربة  ينار  العملة    والذي 
 م. ألة اكرشلة ليسيئلرا
 

نات مالية إلعداد بياالمطلوبة    اإلفصاحاتفة المعلومات واك  ضمنال تت  جمعةلما  ةالمكثف  ةيلرحمالية  لمات الماولعهذه الم  نإ
للم المجمعة السنوية   ليةلمات اانيالب ابنةً  مقتر  ا يهلعع  الطال، ويجب ايةلمالر الدولية للتقارير ااييعمجمعة كاملة معدة وفقاً 

إ  ةردا إلا  رىت  .2021  ربمديس  31  يف  ةتهينالم  ةنسلل  ةموعجلمل تم  قد  ال  اجدرأنه  لالستحقاقات   تاليتعدكافة    المتضمنة 
  ال   2022  يونيو  30في  المنتهية    شهرأ  ستةالتشغيل لفترة  ال   جالتي تعتبر ضرورية للعرض العادل. إن نتائ  متكررةالعادية ال

   .2022ديسمبر  31 تنتهي في يلتية الاملا ةنا للسهتوقعن النتائج التي يمكن ع رةرولضار بتعب
 

 عة المجمومن قبل  مطبقةاليالت دتعالو سيراتتفالة وديدجالمعايير ال 2.1 

اليإن الس المااسات  المعلومات  المكثفة  يلمحاسبية المطبقة في إعداد    د ا إعد  في  المستخدمةك  تل لة لمماثمجمعة  لاة المرحلية 
اايانالب التلاالمعايير    ق بي طاء ت ثن، باست2021  رديسمب  31  يف  ةتهيلمنا   ةنللس  عةومجمللالسنوية  المجمعة  لية  لمات  ي جديدة 

م  خر تم إصداره ولكنه لآ  بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل  عةوالمجمتقم  . لم  2022يناير    1كما في    تسري
 . عديسر ب

 

ية حلية المرلماالعلومات  ملا  ىر عليتأث   يأ  س لهاينه لإال أ  2022ألول مرة في  ت  راسيتف لاو  ت التعديال  ند ميعدالي  تسر
  . ةمجموعلا المجمعة ةفثمكلا
 

 بعدن لم تسر ولك صادرةمعايير  2.2
 

المعايي يلي  التفيما  والتفسيرات  ولكنر  صدرت  بعدتس  لم  ي  تا  ر   المكثفةة  رحليالم  الماليةالمعلومات  ار  اصد  ريخحتى 
  ل.عوفمال اريةس حبتص مادنر عتنوي المجموعة تطبيق هذه المعاييوعة. مللمج ةعمالمج

 

 عقود التأمين 17ية مالال رقاريلتل  الدولي راالمعي
الدولي )المعيار    ينمتأل ا  ودعق  17لمالية  ر ااريي للتقالمعيار الدول  2017يو  لمحاسبة الدولية في مامعايير امجلس  أصدر  

ا موصاح.  فإلواض  رعوال ياس  قلاوتراف  عاال  بي جديد شامل لعقود التأمين يغطيمحاس  رمعياو  هو(،  17لمالية  ا  اريرللتق
لي والدار  )المعي  عقود التأمين  4مالية  حل المعيار الدولي للتقارير الم  17  ماليةللتقارير ال  ليدوال  يارعملايحل  ،  ريأن يس

 ن )أي يلتأمعلى كافة أنواع عقود ا  17لمالية  رير االلتقي  لوار الدالمعي  ينطبق  .2005  ي سنة( الصادر ف4ية  لامال  للتقارير
العقود عن نوع المنشآت التي تصدر هذه  لنظر  بغض ادة التأمين(  عاوإشر  مباال  نتأميالو  ام ين العموالتأة  ياحال  على  أمينتلا

يخض بما  لبعض  وكذلك  واألدوات  امانالضع  اليلاالمت  مزايا  ذات  التقمشاركة  تطبيق    ديرية.ة  دة  محدو  تناءاتث ساويتم 
الشامل والهدف  التطبيق.  اعللم  لنطاق  لللودليار  تقد  17ية  اللماير  تقاري  نهو  ممويم  لبساحذج  يتميالتأمعقود  ي  بأنه  ز  ين 

لتي  وا  4ة  لماليولي للتقارير ادلاار  ة ضمن المعيدوارال  متطلباتين. على النقيض من الر إفادة وتناسقاً لشركات التأماألكث
كب تس بصورة  ال عإلى  ة  ريتند  المحاسدم  للسياسات  رجعي  بأثر  يسابقلا  ةلمحليابية  تطبيق  امعال   قدمة،  لليار  ر  ريلتقادولي 
 ت الصلة. ن يغطي كافة جوانب المحاسبة ذالتأميقود العشامالً ذجاً نمو 17ة يلامال
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 )تتمة( إلعداد أساس ا 2
 

 )تتمة( دبعن لم تسر ولك صادرةمعايير  2.2
 سانده:ي ذياللعام وعلى النموذج ا 17ية لامال ريرتقالل يلوالدار س المعييعتمد أسا

 

 رة(. متغيلا  ألتعاباقة باشرة )طريايا المشاركة الممز ذاتعقود دد للديل محتع 
  قصيرة األجل.  لعقودعلى اة تنطبق بصورة رئيسي( وساطقاأل  يعتوز )طريقةمبسطة ة قريط 

 

 1بعد  ي أو  التي تبدأ ف  عةالمرحلية المكثفة المجم  يةلامال  ماتالمعلوت  على فترا  17ية  المال  ي للتقاريروللديسري المعيار ا
إدمع    2023يناير   اضرورة  ويللمباراج  المقارنة.  وغ  المبكر  بالتطبيق  شريكلسمح  ت  ةطن    بتطبيقأيضاً    ةأنشلماقوم  أن 

اعيالم للار  المالية  دولي  تف  9لتقارير  قبل  أو  قيامها  ي  للتقاريخ  الدولي  المعيار  المالي اربتطبيق  ل مرة. ستقوم  ألو  17ة  ير 
 ريانها ديالت عند سبيق هذه التعتطب موعةالمج

 

  ماراستثت رادايإصافي  3

 

 تهية في  أشهر المن ثةالثال
  يونيو 30

 

 تهية في  أشهر المن ةستال
 يونيو 30

 
2022 2021  2022 2021 

 

 ألف  
 يتي ينار كود

 ألف  
  تي  ار كويندي

 ألف  
 يتي ينار كود

 ألف  
 تي  ار كويندي

      

 322 300  118 (652) لةزميشركات نتائج في حصة 

 2,113 1,819  1,428 1,248 بيعحة للات متامارتث بيع اسن مة رباح محققأ يصاف

ة  دلاعلقيمة ابال ةع استثمارات مدرجبي محققة من رباحأ

 883 1,051  469 538 ئرالخسا اواح باألر اللخمن 

 رجةدستثمارات مغير محققة من اأرباح  (ائرخس) 

 1,596 (2,050)  332 (1,688) و الخسائرباح ا األرل خاليمة العادلة من بالق

 452 2,624  176 1,187   حأربا تعازيرادات توإي

 2,122 2,128  1,327 1,276 اق االستحق ها حتىحتفظ ب مستثمارات على ا دئاوف

 430 4,019  160 1,987 وض( )قرة مالي ق دينار على أو فوائد

 1,520 3,631  905 2,012 طلبالحت وت األجل  فوائد على ودائع محددة

 2,590 604  1,670 349 نبيةعمالت أج تحويلربح 

 (1,225) 496  (1,300) 313 استثمار أخرى)مصروفات( ادات إير

 (335) (237)  (321) (157) عيللباحة تم  راتفاض قيمة استثمانخا ةارسخ

 
───── ─────  ───── ───── 

 
6,413 4,964  14,385 10,468 

 

══════ ══════  ══════ ══════ 
 

  مع:المج فثكالمحلي المر ر المعروضة في بيان الدخلتثمااالسإيرادات فيما يلي صافي 
 

 

   يفية لمنتها رهأش ثةثالال
  ونيوي 30

 

   يفية لمنتها رهأش الستة
  يونيو 30

 
2022 2021 

 
2022 2021 

 

 ألف  
 يتي وك ريناد

 ألف  
 تي  كويار ندي

 

 ألف  
 تي يوك ريناد

 ألف  
 تي  كويار ندي

      

 818 (367)  ةعلى الحيا التأميناتمن  االستثماررادات إيصافي 
 

110 1,332 

 4,146 6,780   ارثمات االستراد يفي إصا
 

14,275 9,136 

 
───── ───── 

 
───── ───── 

 
6,413 4,964 

 
14,385 10,468 

 

══════ ══════ 
 

══════ ══════ 
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 م األ  كةمي الشرمساهصة بالخاخففة المألساسية وا ية السهمربح 4
 

 ح لمرجاالمتوسط  على    مي الشركة األمهامسالخاص بترة  لفاح  بر  سمةق  لمن خالمخففة  لا وساسية  ألاالسهم  ة  يبححتسب ر ت
   .الخزينة اً أسهمناقص ،ل الفترةالخ ئمةالقاالعادية لعدد األسهم 

 

 

 ي  ف المنتهية أشهر ثةالثال
  يونيو 30

 

 ي  ف هيةالمنت أشهر ةستال
 يونيو 30

 

2022 
 ألف  

 كويتيدينار 

2021 
 ألف  
 تي يكور دينا

 

2022 
 ألف  

 كويتيدينار 

2021 
 ألف  
 تي يكور دينا

      

 11,769 15,003  6,287 5,195 الشركة األمبمساهمي  اصح الخبرال
 

═════════ ═════════ 
 

════════ ════════ 

 
 سهم سهم 

 
 سهم سهم 

ناقصاً أسهم   ،األسهمرجح لعدد المط المتوس
 200,417,729 283,751,062  200,417,729 283,751,062 رة  فتل المة خالئينة القاالخز

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

 * سفل  28.58 س لف 18.31 فةفخوالم ربحية السهم األساسية
 

 * سفل  53.51 س لف 52.87
 

═════════ ═════════ 
 

═════════ ═════════ 

 

 ففة قائمة. د أدوات مخ وجودم علة متطابقة ففالمخية وسم األساهسة البحير نإ
 

  30)لفترة الستة أشهر المنتهية في    فلس  31.37  بقيمة  2021  يونيو  30في    المنتهية  أشهرة الثالثة  لفتر  السهم  ربحية  كانت *
   .(7إيضاح ) همساألدار صإ قحقو دعب  مسهألا عددب  رجعي بأثرعديل الت قبل فلس( 58.72 :2021يونيو 

 

 ادل المعالنقد و نقدال 5
 

 ية:  ة التالألرصد المكثف المجمع على ا مرحليالية نقدلت ااالتدفق بياني ف رجالمدل لمعادد اد والنقل النقيشتم
 

 
  )مدققة( 

 

    يونيو 30
2022 

 ديسمبر 31
2021 

   يونيو 30
2021 

 

 ف  أل
 ويتيكر دينا

 ألف  
 ر كويتي اندي

 ألف  
 نار كويتي دي

    

 28,333 51,066 61,517 وكنالب لدىأرصدة نقد و

 54,436 180,535 165,730 بللطا ل وتحتة األجرئع قصيودا
 ────── ────── ────── 

 82,769 231,601 227,247 دة لدى البنوكرصاألالنقد و

 (30,749)      -      - لبنوكوفة لدى ات مكشاابحس
 ────── ────── ────── 

ف ثلمكلي االمرحلنقدية قات االتدف اني بيفعادل منقد النقد والال

 52,020 231,601 227,247 جمعلما
 ══════ ══════ ══════ 

 

  ال شيء   بنسبةمعدل فائدة    طمتوس  ويحمل  ك محلينب  من  هول عليم الحصت  ك تسهيلنوبلدى ال  فةكشوبات الماحسال  تمثل

   .بنك الكويت المركزي  المعلن من قبل الخصم معدل فوق (% 2.45 :2021 نيويو 30و %  يءش  ال: 2021 مبرديس 31)
 

   قروض طويلة األجل  6
 

 :  وفقاً لما يلي السداد تحقانيس ليةمح بنوك نم مصرفيين قرضين على  لوالشركة األم بالحص قامت
 

  فائدة   ويحمل  2023اير  ين  14  من  ابتداءً   تواسبع سن   رة تبلغلفت  قسط سنوي   ساسأ  على  لسدادايستحق القرض األول   (أ

 . 2030 يناير 14في  دادالس قسط آخر ويستحق  سنوياً  %1.25 +  شهرلمدة ثالثة أ بمعدل اإليبور
 

القرض  ي ( ب تبلغ  ربع سنويقسط    سساأ  ىعل   اد دسال  الثانيستحق   2022سمبر  يد  31  من  ابتداءً   سنوات  خمس  لفترة 

ً ويسن  %1.25  ئدة بنسبةمعدل فا  ملويح   قسط   آخر  ويستحق  ويت المركزي معلن من قبل بنك الكال  خصمال  معدلفوق    ا

  . 2027ديسمبر  31ي ف  ادالسد
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 2022 يونيو 30المنتهية في  فترةا في وللمك
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  األرباحوتوزيعات  الخزينة همسوأ لالما رأس 7
 

  لمالارأس  (أ

المايتكون ر  30و  مسه  350,000,000  :2021  ديسمبر  31)  سهم  350,000,000  األم من  للشركة  بهح  المصرل  أس 

سمسه 350,000,000  :2021  يونيو كل  قيمة  المأركون  يت.  لسف  100هم  (  بال  س  والمدفوع  من والمصدر  الكامل 

كل    (مسه  201,239,125:  2021  يونيو  30و  همس  284,572,458:  2021  رسمبدي  31)  سهم  284,572,458 قيمة 

   .فلس 100سهم 
 

 أسهم حقوق إصدار  (ب

الشركة  ق  ،2021يناير    14في   ح  األمامت  إصبمنح  مس  أسهمر  داقوق  لكليتكوينار  د  0.500مة  بقي  اهميهاإلى   سهم  ي 

تم إصدار    .سهمكويتي لكل  دينار    0.400م بقيمة  أسه  روة إصدا وعال  يتر كوي دينا  0.100مال بقيمة    والتي تتضمن رأس

المال بمبلغ    ةعنه زيادمما نتج    مسه  14,200,000  إجمالي عدد ساب  في ح  وزيادة  تيكوي ار  دين  1,420,000في رأس 

إصدارعال ا  رالتأشي  تم  .يكويت  اريند  5,680,000بلغ  مبسهم  ألا  وة  بتالت  السجل  في  لتعديلبهذا  فبراير    7ريخ  اجاري 

2021 .  
 

  ةخزين أسهمج( 
  (دققة)م  

 

    يونيو 30
2022 

 برديسم 31
2021 

   يونيو 30
2021 

    

 821,396 821,396 821,396  الخزينة أسهم ددع

 %0.29 %0.29 %0.29   ةسهم المصدراأل ةنسب

 429 429 429   (ر كويتيناألف دي) التكلفة

 821 878 846 (ي دينار كويت)ألف  القيمة السوقية
 

 . للتوزيع غير متاحةالمحتفظ بها  أسهم الخزينة كلفةلت ةئكافالم تياتياطإن االح
 

 د( توزيعات أرباح  

العادية السنوية لمساهمي الشروافقت الجمعية العمو المنعق  كةمية  مجلس اإلدارة   توصيةعلى    2022أبريل    6دة في  األم 

 ألف دينار كويتي. 9,931بإجمالي مبلغ  للسهم فلس 35بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 

 



 

 ةالتابعاتها وشركم.ك.ع. ش.للتأمين  الخليجمجموعة 
 

 ة(  ققدم )غير  ةعجمالمفة مكثال ةرحليالم لماليةالمعلومات حول احات يضاإ

   2022 يونيو 30منتهية في ال ةلفترلكما في و
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  تات القطاعالومعم 8
 

اإلدألغر المجموعةاراض  تأمف  ة، تعمل  اي قطاعين هما  اخا لمين  والعطر  الحياامة  تعا  يوجوال حي  صال  مينتأوال  ، ةلتأمين على  بيمد  القالت  يليطاعن  فيما  لقطاعين ا  ينيل هذتفاص  ين. 

 ين:سيلرئيا
 

 عات طاقكثف المجمع للي الملالمرح الدخل انبي (أ
 

   تكافل    تقليدي 

 المنتهية في   شهرأ  الستة
 2022 يونيو 30

بحري  لا
 رات ياالس لكات الممت الطيران و

ل عمااأل
 ة ندسي لها

ادث  الحو
  مةالعا

أمين على  لتا
 ياة الح

أمين  تلا
 الصحي 

لي  ا اإلجم
  رعي لفا

 ينأمت
 تكافلي 

جمالي  إلا
 المجمـوع  الفرعي  

 

 ألف  

 تي ويدينار ك

 ألف  

 ي تيودينار ك
 ألف  

 تي ويدينار ك
 ألف  

 تي ويدينار ك
 ألف  

 تي وير كادين
 ألف  

 تي وير كادين
 ألف  

 تي وير كادين
 ألف  

  تييور كدينا
 ألف  

 تي ويدينار ك
 ألف  

 تيويك اريند
 لف  أ

 تيوير كدينا
             

 242,115 69,131 69,131  172,984 94,630 6,230 9,403 9,571 35,997 10,914 6,239 ع قطا الإيرادات 

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

 نتائج القطاع  

 34,158 11,307 11,307  22,851 9,995 723 2,000 3,102 1,962 2,723 2,346 اب االكتتت داراإيصافي 

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

             

 هية في  المنت أشهر الستة
 2021 يونيو 30

            

             

 106,025 15,098 15,098  90,927 46,926 3,363 5,621 4,635 22,661 5,143 2,578 اع القطرادات إي

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

 قطاع  تائج الن

 14,330 2,995 2,995  11,335 6,802 (791) 843 1,223 887 1,208 1,163 االكتتاب  داتاإير فيصا

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

 

 



 عةبوشركاتها التا. .ك.عتأمين ش.ملل لخليجا وعةم جم
 

  قة( دقر مالمجمعة )غية فثحلية المكالمرة ات الماليلوممعول الإيضاحات ح

 2022 يونيو 30تهية في منة الفتروللكما في 
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 مة(تتات )اع ومات القطمعل 8
 

 : اعاتلقطع للمرحلي المكثف المجملي امااللمركز بيان ا (ب
 

2022 يونيو 30 يا ف كم  ي لا االجم لي كافت تقليدي 

 

 ألف  

 ار كويتيندي

 ألف  

 ويتيار كندي

 ألف  

 ير كويتاندي
 

   

 1,338,319 328,113 1,010,206 جودات وملموع امج

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,029,633 233,784 795,849 لوبات  طمال مجموع

 
═══════ ═══════ ═══════ 

    

 ي لااالجم لي افتك تقليدي  (ة)مدقق 2021 ديسمبر 31

 

 لف  أ

 ي كويتينار د

 ألف  

 ي كويتدينار 

 ألف  

 ي كويتدينار 
    

 1,356,521 333,265 1,023,256 دات جموع الموجوم

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,039,225 60,731 978,494 المطلوبات   مجموع
 

═══════ ═══════ ═══════ 

 
   

 ي لماجاال تكافلي  ي تقليد 2021 يونيو 30في  اكم

 

 ألف  

 ي كويتر نادي

 ألف  

 ي كويتدينار 

 ألف  

 ي كويتدينار 
    

 799,981 80,663 719,318 الموجودات  وعممج

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 641,571 55,632 585,939 ات  بلمطلو ا موعمج
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 

 قة الع طراف ذاتات األإفصاح 9
 

ذارطاأل  مثلي عالقةاف  ااركالش  ت  وت  الاهممساللزميلة  مجسيرئيين  وأعضاء  والس  ين  اإلظموإلدارة  ليا  العة  اردفي 

و سيطرةً يه عل  رسونايمأو  ا  هعلين  يطرويس  يتال  شركاتلاللمجموعة  تأثيرا  أ  مشتركةً   ا  يتم  مو  على الموالموساً.  فقة 

 . ألماالشركة  رةداامالت من قبل إط هذه المع رو شير وتسعات سياس
 

 لي:ي ماكمع هي جلمالمكثف ا حلين الدخل المرياي بف رجةلمدا قةذات عال رافطأ مع تلمعامالإن ا
 

 

 ي  ف المنتهية أشهر الستة
 2022 يونيو 30

 

 ي  المنتهية ف رأشه الستة
 2021 يونيو 30

 ت ويضاتع أقساط  
 

 ويضات تع ساط أق

 

 ألف  

 كويتي ردينا

 ألف  

 ر كويتيدينا
 

 ف  أل

 كويتي  ردينا

 ألف  

 ي كويتر يناد
   

 
  

 32 182  16 206 رة العلياوموظفي اإلدا دارةاإل سلاء مجأعض

 831 3,113  435 2,085 ذات عالقة  ىرأخطراف أ

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 2,291 451  3,295 863 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 



 عةبوشركاتها التا. .ك.عتأمين ش.ملل لخليجا وعةم جم
 

  قة( دقر مالمجمعة )غية فثحلية المكالمرة ات الماليلوممعول الإيضاحات ح

 2022 يونيو 30تهية في منة الفتروللكما في 
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 ( ة)تتم قةالع ذاتطراف ألا إفصاحات 9
 

 :يليما ك المجمع هيالمكثف ي  المرحل يلكز المابيان المرفي  ةرج مدالعالقة  اتذف أطرا  لدى ةرصدإن األ
 

    2022 يونيو 30 
 قة()مدق

 2021 يونيو 30  2021مبر سيد 31

 

 تحقةمبالغ مس
  من أطراف

 ةت عالقذا

 حقةمست مبالغ
 ى أطراف إل
  عالقة تاذ

 ة قمبالغ مستح
   فطران أم
 ات عالقةذ

 قة حمستبالغ م
 ف  لى أطراإ

  عالقةت ذا

 حقة تمسغ المب
 راف  من أط

 عالقة تذا

 تحقة مس مبالغ
 أطراف  إلى  

 قةالت عذا

 

 ألف  

 تي ار كويندي

 ألف  

  تي ويار كندي
 ألف  

 تي ار كويدين

 ألف  

  تي ار كويدين
 ألف  

 تي ار كويدين

 ألف  

 تي ار كوييند
         

ء مجلس  أعضا

  يدارة وموظفاإل

 13 287  16 375  2 427 اإلدارة العليا  

 تى ذارخراف أأط

 705 2,036  923 1,234  53 2,217 ة  قعال
 ─────── ───────  ────── ──────  ─────── ─────── 

 2,644 55  1,609 939  2,323 718 
 ═══════ ═══════  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 
 

ا الات تحبساحالو  عئداوال  ضعبب  لمجموعةتحتفظ    12,471  ة بمبلغعالقف ذي  طر  تتمثل فيية  الم  ةسسمؤى  ب لدلطت 

كناديألف   )ور  ودينألف    30,637:  2021ديسمبر    31يتي  كويتي    كويتي(.ر  ديناألف    16,601  :2021 يونيو  30ار 

  مبلغعالقة ب  ذاتأخرى    وشركة  شركة مشاريع الكويت القابضة ش.م.ك.بل  ن قة مرعة أيضاً بسندات صادموحتفظ المجت

      كويتي(. رانديألف  1,506 :2021 يونيو  30كويتي و دينارألف  1,511 :2021ر بديسم 31ي )تويكنار دي ألف 1,535
 

     :يما يلك ة العليا هيداراإل مكافأة موظفي إن

 

   ة فيتهي المن أشهر الستة
  يونيو 30

 
2022 2021 

 

 ألف  
 ويتيدينار ك

   ألف
 ويتي ك ردينا

   

 328 384 جل ة األررى قصيخأ اومزاي واتبر

 181 706 للموظفين مةية الخدهان  كافآتم

 

─────── ─────── 

 
1,090 509 

 

═══════ ═══════ 
 

 حتملةم مطلوبات 10
 

اللد  كان  ،2022 يونيو   30  فيما  ك مطى  يتعلق    حتملةمات  لوبمجموعة    لغ بمبأخرى  كفاالت  ون  ضما  ت خطابابفيما 

ألف   59,139,517  :2021 يونيو  30يتي وو كدينار  ألف    68,014  :2021بر  سميد  31)ي  كويت  دينارألف    113,677

      ويتي(.دينار ك
 

  دلة ة العاملقيقياس ا 11
 

 ية. لوبات الماالمطلو ةماليالات ودالموج ة منليلمات اتتكون األدوا
 

المالية   الااق  وأور  قستحقاها حتى اال ب تفظ  رات المحتثمااالسن  متتكون الموجودات    ت ماراتثسالواض(  روقل ا)  ةلياملدين 

للبيع  لما المالواتاحة  ابدرجة  ستثمارات  خ  لعادلةالقيمة  وضماب  المكفولة  لقروضوا  لخسائراأو  ح  األرباالل  من  ئق  ثان 

وية  ست التح تعويضات ت  على  التأمين  عادةإمن  ة  دوالحصة المسترن المستحقة  تأميلاط وأرصدة  قساألاو  حياةاللى  ع  لتأمينا

ة وفابات المكشالحس  لية منبات الماالمطلو. وتتكون  ألجلاة  لودائع قصيرواك  والبنى  دل  دة رصاألو  جلألا  ةدمحدائع  دالوو

 .رىت األخلوبامطال بعضودائني التأمين وى البنوك دل
 



 عةبوشركاتها التا. .ك.عتأمين ش.ملل لخليجا وعةم جم
 

  قة( دقر مالمجمعة )غية فثحلية المكالمرة ات الماليلوممعول الإيضاحات ح

 2022 يونيو 30تهية في منة الفتروللكما في 
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 )تتمة( القيمة العادلة قياس 11
 

يع  للبتاحة  الم  راتامثتض االسبع  اءتثناسب  ية،فتردلتها امي قعن    ماديةصورة  بال تختلف  الية  دوات الملل   ادلةلعاإن القيمة  

تستخدملتكلفةبا  جةالمدر ا المجم  .  الهروعة  لتحملجدول  التالي  ا واإلفصاح عن    دديي  لادللعالقيمة  اللدة   بسحمالية  وات 

   :قييمب التوأسل
 

 ؛ةمماثللا باتت أو المطلواللموجود طوق نشسلة( في لمعدير ا)غ : األسعار المعلنة1مستوى ال

تالت  ىرخاأليب  سالألا:  2  وىمستال الالتأثيات  ذ  مدخالتهايع  جم ون  كي  العادلة  القيمعلى  ي  جوهرر  ة  لمسجلة معروضا ة 

 ر كل مباشر أو غير مباششب

 تستند  اللة والتي  المسجالعادلة  يمة  الق  لىعالت ذات التأثير الجوهري  مدخال  تخدمتي تسلارى  خألااليب  ساأل:  3ى  ستوالم

 .  وقالسي ف وضةمعرلاومات لعمال إلى
 

 العادلة:  مة ييمة العادلة لموجودات المجموعة المسجلة بالققياس القل جدول الهرميلا لي التاول  دجلايوضح 
 

  ة طسا بودلة عاة القيم ياس الق 

 3المستوى  2وى المست 1وى المست 
 اإلجمالي  

 

   2022 يونيو 30
 ألف  

 ويتيك ناردي
 ألف  

 ويتيك ناردي
 ألف  

 ويتيك راندي
 لف  أ

 ويتيك ناردي
     

     ادلة لعفقا للقيمة اة واسودات مقوجم

     لبيع: لت متاحة ثمارااست

 27,256      -      - 27,256 ة سعرلية ماأوراق م

 8,344 8,327 17      - مسعرة  ية غيرلق مااورأ

 4,604      -      - 4,604 سعرة ارة مدمصناديق 

 218,831      -      - 218,831 ة رعسندات مس

 616 56 560      - رة سعر مغي ةارمدديق صنا
     

ل ن خالبالقيمة العادلة م ستثمارات مدرجةا

     ائر: الخسأو األرباح 

     رة: اجمتلل هامحتفظ ب

 6,720      -      - 6,720 أوراق مالية مسعرة 
     

     ي: دئمبلاراف العتفة عند امصن

 43,604      -      - 43,604 رةية مسع مالراق وأل ق مدارةصنادي
     

     ت ومعدات كالممت

 16,840      - 16,840      - أرض  

 21,452      - 21,452      - ني امب
     

 10,008      - 10,008      - ريةااستثم تراعقا
 ───────    ─────── ─────── ─────── 

 358,275 8,383 48,877 301,015 ليجمااإل
 ═══════    ═══════    ═══════ ═══════ 

 



 عةبوشركاتها التا. .ك.عتأمين ش.ملل لخليجا وعةم جم
 

  قة( دقر مالمجمعة )غية فثحلية المكالمرة ات الماليلوممعول الإيضاحات ح

 2022 يونيو 30تهية في منة الفتروللكما في 
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 )تتمة(عادلة القيمة الس قيا 11

  طة س بواة دل عامة اليلقا  ياسق 

 جمالي  اإل 3 توىسملا 2ى ستومال 1مستوى لا 

 ()مدققة 2021ر بديسم 31
 ألف  

 دينار كويتي 
 ف  أل

 دينار كويتي 
 ألف  

 كويتي ينار د
 ألف  

 كويتي نار دي
     

     لة: ادالعمة لقيودات مقاسة وفقا لوجم

     بيع:رات متاحة للماثاست

 25,654     -     - 25,654 رة مسعأوراق مالية 

 8,242 8,224 18     - لية غير مسعرة ما قأورا

 5,906     -     - 5,906 ة عرمس ةصناديق مدار

 221,298     -     - 221,298 مسعرة  اتندس

 649 78 571     - عرة سممدارة غير ديق ناص
     

ألرباح ال خالمة العادلة من لقيابمدرجة استثمارات 
     سائر: خلأو ا

     : اجرةتلمها لفظ بحتم

 7,161     - 3 7,158 مسعرة  اق ماليةورأ
     

     

 ئي: لمبدتراف اد االعنة عمصنف
 41,308     -     - 41,308 ة مسعرةلياق موراأل ةديق مداراصن

     

     ممتلكات ومعدات

 18,166      - 18,166     - أرض  

 23,031     - 23,031     - ي انبم
     

 10,493     - 10,493     - يةتثمارت اساارعق
 

───────    ─────── ─────── ─────── 
 361,908 8,302 52,282 301,324 يلإلجماا

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

  ة سطلة بوادالعا قياس القيمة 

 ي  جمالإلا 3 ستوىمال 2ى ستومال 1 مستوىال 

   2021 يونيو 30
 ألف  

 يتي ينار كود
 ألف  

 يتي كوينار د
 ألف  

 دينار كويتي 
 ألف  

 دينار كويتي 

     ة دللعاامقاسة بالقيمة ات موجود

     :يعبللة تثمارات متاحاس

 15,451    -    - 15,451 سعرة م يةالأوراق م

 6,013 5,995 18    - ة عرير مسية غلراق ماأو

 201    -    - 201 ة عرة مسارصناديق مد

 28,317    -    - 28,317 رة عت مسدانس

 298 20 278    - رة مسعغير ة صناديق مدار
     

ألرباح ال المن خ ادلةالعقيمة بال رجةرات مدمااستث
     : أو الخسائر

     : للمتاجرة بها  فظتحم

 7,011    -    - 7,011 مالية مسعرة  أوراق

 239    - 239    - لية غير مسعرة ماق أورا
     

     : يدئالمبف عتراد االنعمصنفة 

 31,240    -    - 31,240 ةعرالية مسق مراوارة ألمد يقصناد
     

     معداتو متلكاتم

 12,484    - 12,484    - أرض  

 19,038    - 19,038    - مباني 
     

 8,666    - 8,666    - ةرياستثمات عقارا

 
───────  ───────  ─────── ─────── 

 128,958 6,015 40,723 82,220 ليماإلجا

 
═══════  ═══════  ═══════ ═══════ 



 عةبوشركاتها التا. .ك.عتأمين ش.ملل لخليجا وعةم جم
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 ()تتمةادلة عيمة الالق  قياس 11
 

 لة. دالعة امالقيبالمسجلة ية الالم وداتوجمن الم 3وى  ستمللمي ختافتتاحي والالمبلغ االطابقة متالي يوضح الجدول ال
 

 

 ي كما ف
 اير ني 1

2022 

 جة منالنات
كات  حيازة شر

 ابعة  ت

  (الخسارةربح )لا
 مسجل ال

 خل يان الدبفي 
لي  حالمر لشاملا

 كثف المجمع الم

  صافي
 المشتريات

   اتعيوالمب

 في كما 
  يونيو 30 
 2022 

 

 ف  أل

 كويتي  ينارد
 ألف  

 كويتي  دينار
 ألف  

 ويتي ك ينارد
 ف  أل

 كويتي  دينار
 ألف  

 يكويت ردينا

      لبيع: ل احةمت دات ماليةوجوم

 8,327 (22) 125     - 8,224 ة رعمس يرة غق مالياورأ

 56     - (22)     - 78 ة سعرغير م رةمدايق صناد
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 8,302 -     103 (22) 8,383 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
      

    

 في 
  يرينا 1

2021 

 الناتجة من
كات  حيازة شر

   تابعة

ة  لالمسجخسارة ال
لدخل ا انبي في

 مع جالشامل الم

صافي  
 تيا المشتر

 ت بيعاوالم

 فيكما 
 ديسمبر     31

2021   

 

 ألف  
 كويتي  دينار

 ألف  
 كويتي  دينار

   ألف
 كويتي  دينار

 ألف  
 كويتي  اردين

 ألف  
 تي يوك دينار

      : يعلبل حةة متاليامت ادوموج

 8,224 (2) (297) 2,567 5,956 مسعرة  ة غيراق ماليورأ
 78 (47)     - 105 20 مسعرة ة غير رمدا اديقصن

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 5,976 2,672 (297) (49) 8,302 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
      

    

 ا في مك
 ر يناي 1

2021 

 جة مناتالن
كات  زة شرحيا

 تابعة  

   ةالمسجل لخسارةا
 ل بيان الدخ ي ف

ي  المرحلالشامل 
 مكثف المجمع لا

في  صا
 تتريا المش
 ت يعابوالم

 كما في
   يونيو 30

2021   

 

 ألف  
 تي كوي دينار

 ألف  
 كويتي  دينار

 ألف  
 كويتي  دينار

 ف  أل
 كويتي  دينار

 ألف  
 كويتي  دينار

      ع: يحة للبية متالام اتدوجوم

 5,995 194 (154)     - 5,956 مسعرة  غيرة ق ماليراأو

 20     -     -     - 20 ر مسعرة رة غيداق مصنادي

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

 5,976 -     (154) 194 6,015 

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

 ت التابعة األجنبيةللشركا  رتفعمالتعديالت التضخم  12
 

الدولي    يتطلب المحاسبة  يتم    29معيار  المالية    اعدادأن  ذالبيانات  االقتصاد  وحدة    يبعملة  حيث  من  المرتفع  التضخم 

تاريخ في أحدث    الفتراتالي وأن يتم بيان األرقام المقابلة للفترات السابقة بنفس  في تاريخ بيان المركز الم  ليةحاالالقياس  

الابي للمركز  تطبيق  مالي. ن  في   تم  تابعةك  ،(اس  ايه)الخليج سيجورتا    ةشرك  هذا  إعادة  شركة  وتم حساب  من    اإلدراج، 

عوامل التحويل المستخدمة وتركي.  المقدم من معهد اإلحصاء ال  خالل عوامل التحويل المشتقة من مؤشر أسعار المستهلك

 ما يلي:ك البيانات المالية للشركة التابعة هي ادراجإلعادة 
 

 لتحويل عامل ا  المؤشر 

 1.424 977.90 2022يو وني 30

 1.361 686.95 2021ديسمبر  31

 1.146 504.81 2020ديسمبر  31

 1.118 440.50 2019ديسمبر  31

 1.203 393.88   2018ديسمبر  31

 
 
 



 عةبوشركاتها التا. .ك.عتأمين ش.ملل لخليجا وعةم جم
 

  قة( دقر مالمجمعة )غية فثحلية المكالمرة ات الماليلوممعول الإيضاحات ح
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 )تتمة(  للشركات التابعة األجنبية المرتفعتعديالت التضخم  12
 

 أعاله على النحو التالي: ل المذكور ديتم احتساب التع

في تاريخ بيان المركز   الحاليةبعد تطبيق وحدة القياس    المفرطالتضخم    يبعملة االقتصاد ذالبيانات المالية  اعداد  يتم    -1

لنقدية ا  الموجودات والمطلوبات  ادراجعلى نفس األساس. ال يتم إعادة    ادراجهاللفترة السابقة يتم  المالي واألرقام المقابلة  

بالفألن عنها  التعبير  تم  األموال عل  ه  هي  النقدية  البنود  المالي.  المركز  بيان  تاريخ  في  الجارية  النقدية  الوحدة  حيث  من 

 ا؛نقدً المحتفظ بها والبنود التي سيتم استردادها أو دفعها 

 وبنوديان المركز المالي في تاريخ بة الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي ال تظهر بمبالغ متداول ادراجيتم إعادة  -2

 حقوق المساهمين من خالل تطبيق عوامل التحويل ذات الصلة. 

لتحويل في نهاية السنة جميع البنود في بيان الدخل من خالل تطبيق متوسط ربع سنوي أو عوامل ا  ادراجيتم إعادة    -3

 و  الصلة،ذات 

كأرباح  ع المجمالمكثف مرحلي  ال رئأو الخسا األرباحن وعة في بياجميتم تضمين التأثير على صافي المركز النقدي للم -4

 .المرتفعأو خسائر نقدية من التضخم 
 

ديسمبر    31، حتى  شركة الخليج سيجورتا )ايه اس(ألف دينار كويتي في دفاتر    1,360البالغ    المرتفعالتضخم  تم تعديل  

 جمع. مي المكثف المباشرةً في بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحل ،2021
 

 هي كما يلي: المرتفعبب التضخم ات بس الحركة في الموجودات والمطلوبو

 

 يونيو   30

2022 
 ف  أل

 كويتي دينار
  

 138 معداتممتلكات و

 (4,211) احتياطي األقساط غير المكتسبة

 قوق الملكيةوبيان التغيرات في حع المجمالمكثف المرحلي  رئأو الخسا األرباحآخر على بيان تأثير 

 عالمجمالمكثف المرحلي 
 

(284) 

 ─────── 

 (4,357) فع المرتاجمالي تأثير التضخم 

 ═══════ 
 

 :عالمجمالمكثف المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 التضخم المفرط  تعديل

 يونيو   30

2022 
 ف  أل

 كويتي دينار
  

  : ىلإ المنسوب

 1,349 الشركة األم  مساهمي

 11 طرة يصص غير المسالح

 
─────── 

 
1,360 

 
═══════ 

 

 : عالمجمالمكثف المرحلي  ائرأو الخس األرباحبيان 

 المرتفعالخسارة النقدية من التضخم 

 يونيو   30

2022 
 ف  أل

 كويتي دينار
  

  :  إلىالمنسوبة 

 (5,671) الشركة األم  مساهمي

 (46) صص غير المسيطرة الح

 
─────── 

 
(5,717) 

 
─────── 

 (4,357) المرتفعاجمالي تأثير التضخم 

 
═══════ 

 


