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  المجمعة المالية المرحلية المكثفةتقرير المراجعة حول المعلومات 

 .م.ك.ع.الشركة األهلية للتأمين ش مجلس إدارةأعضاء إلى حضرات السادة 
 

 مقدمة
 اتهاركوش "(األم المرفق للشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.ع. )"الشركة المجمع لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف

المجمعين  المرحليين المكثفين الدخل والدخل الشامل وبياني ،2020 يونيو 30كما في  ا معًا بـ "المجموعة"(التابعة )يشار إليه

  النقدية التدفقاتو في حقوق الملكية التغيرات، وبياني بذلك التاريخ ر المنتهيتينشهالثالثة أشهر والستة أ لفترتي المتعلقين به

هي المسؤولة عن   األم دارة الشركةإ إنأشهر المنتهية بذلك التاريخ.  الستةلفترة به  ينالمتعلق ينالمجمع ينفثكمال ينالمرحلي

ً لمعيار المحاسبة الدولي المجمعة  لية المرحلية المكثفةد هذه المعلومات الماإعدا  .  "ي "التقرير المالي المرحل 34وعرضها وفقا

 .المجمعة عتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفةاجمرإن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة 
 

 ةنطاق المراجع
ً للمعيار الد   مستقلال مراقب الحساباتالمنفذة من المالية المرحلية "مراجعة المعلومات  2410ولي لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

إلى   رئيسيةفي توجيه االستفسارات بصفة ية حلالمالية المرالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات  "للمجموعة

ى للمراجعة. إن نطاق ليلية واإلجراءات األخروتطبيق اإلجراءات التح مالية والمحاسبيةلين عن األمور السؤوالموظفين الم

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

 وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق بالتدقيق. قيق.على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التد
 

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

 .34  ةلمعيار المحاسبة الدوليإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

الدفاتر متفقة مع ما هو وارد في المجمعة لية المكثفة إضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرح

  مخالفات لقانون الشركات رقم ةلم يرد إلى علمنا وجود أي . وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا،األم لشركةالمحاسبية ل

 األم لنظام األساسي للشركةلس وعقد التأسيلأو ، اوالتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذيةوالتعديالت الالحقة له،  2016لسنة  1

ً مادي اً قد يكون له تأثيروجه  على 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةفترة خالل  ،والتعديالت الالحقة لهما على نشاط   ا

   أو مركزها المالي. األم الشركة

 

 

 
  

 بدر عادل العبدالجادر

 فئة أ  207سجل مراقبي الحسابات رقم 
   إرنست ويونغ

 لعيبان والعصيمي وشركاهما

 

 

 2020أغسطس  12
 

 الكويت
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف  بيان الدخل

  2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل

  

 نتهية فيالم رأشهالثالثة 
 يونيو 30

 نتهية فيالم أشهر الستة 
 يونيو 30

  2020 2019  2020 2019 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 

       اإليرادات:

 65,055,704 65,015,311  19,807,099 31,024,006  مجمل األقساط المكتتبة

 (9,989,715) (10,388,591)  (4,409,718) (4,561,819)   أمينساط مسندة لمعيدي التقأ

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

 55,065,989 54,626,720  15,397,381 26,462,187  لمكتتبةصافي األقساط ا

 (16,329,467) (13,538,752)  (2,395,916) (603,627)  الحركة في أقساط غير مكتسبة 

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

 38,736,522 41,087,968  13,001,465 25,858,560  صافي األقساط المكتسبة 

إعادة التأمين إيرادات عموالت من عمليات 
 2,951,869 3,062,862  1,257,268 1,380,793  المسندة 

 196,395 106,622  96,840 29,012  رسوم إصدار وثائق 

 5,696,689 4,466,269  2,170,194 2,379,856 5 ارإيرادات استثم

 344,022 363,367  181,491 172,759  إيرادات تأجير من عقارات استثمارية

 48,152 67,409  7,903 80,303  إيرادات أخرى 

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

 47,973,649 49,154,497  16,715,161 29,901,283  إجمالي اإليرادات 

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

       المصروفات:

 (24,692,555) (21,515,822)  (11,319,148) (10,778,847)  دة صافي التعويضات المتكب

 (6,098,593) (6,012,191)  (2,901,645) (3,220,250)  عموالت وتكاليف حيازة أقساط

يات بي لعملي الحساالحركة في االحتياط
 (5,185,000) (8,513,000)  2,469,000 (8,766,000)  التأمين على الحياة 

 (502,324) (359,131)  (94,110) (86,339)  وثائق التأمين على الحياة   وإلغاءاتاستحقاق 

 (53,279) (28,201)  (25,091) (6,003)  ماريةمصروفات تشغيل عقارات استث

 (3,533,838) (3,790,071)  (1,858,019) (2,160,936)  ت إدارية  وفامصر

خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية متاحة 
 (1,264,480) (2,062,806)  (240,515) (1,328,106) 6 للبيع

 (200,000) (150,000)      - (150,000)  خسارة انخفاض قيمة مدينين

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

 (41,530,069) (42,431,222)  (13,969,528) (26,496,481)  روفاتإجمالي المص

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

 6,443,580 6,723,275  2,745,633 3,404,802  شركات زميلة نتائج حصة فيالربح قبل ال

 98,429 513,570  437,408 135,422  حصة في نتائج شركات زميلة

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

قدم مؤسسة الكويت للت حصة قبل ربح الفترة
 وضريبة دعم العمالة الوطنية العلمي
 6,542,009 7,236,845  3,183,041 3,540,224  والزكاة

       

 (51,911) (60,301)  (24,810) (28,199)  ميحصة مؤسسة الكويت للتقدم العل

 (148,968) (169,452)  (70,127) (79,725)  ة  نيوطضريبة دعم العمالة ال

 (59,524) (67,781)  (27,988) (31,890)  الزكاة

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

 6,281,606 6,939,311  3,060,116 3,400,410   الفترةربح 

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

       الخاص بـ:

 5,950,698 6,568,169  2,849,403 3,272,603  مي الشركة األماهمس

 330,908 371,142  210,713 127,807  الحصص غير المسيطرة

  ───────── ─────────  ───────── ───────── 
  3,400,410 3,060,116  6,939,311 6,281,606 

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

 فلس 28.83 فلس 31.83  فلس 13.81 فلس 15.86 3 ةوالمخفف ساسيةاألم ربحية السه

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



 التابعة وشركاتهاك.ع. .م.ن شلتأميالشركة األهلية ل
 

 
 

 .المجمعة ة المكثفةيالمرحلمن هذه المعلومات المالية  ا  كل جزءتش 15إلى  1فقة من ت المريضاحااإل نإ
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 )غير مدقق(المجمع المرحلي المكثف الشامل  الدخلبيان 

  2020 يونيو 30في لمنتهية للفترة ا

 

  

 المنتهية في هرأشة ثثالال
 يويون 30

 المنتهية في هرأش الستة 
 يونيو 30

 إيضاحات 
2020 

 دينار كويتي

2019 

 دينار كويتي

 2020 
 دينار كويتي

2019 

 دينار كويتي

       

       

 6,281,606 6,939,311  3,060,116 3,400,410  ربح الفترة

       

       شاملة أخرى)خسائر( إيرادات 

نيفها الى بيان الدخل  بنود يتم أو قد يتم إعادة تص 
       ثف المجمع في فترات الحقة: مكلا يالمرحل

       

       موجودات مالية متاحة للبيع:

 (772,118) (4,713,860)  1,091,730 355,091  خالل الفترة  غير محقق (خسارة) ربح

المرحلي المكثف   إدراج إلى بيان الدخل إعادة

 6 نتيجة انخفاض القيمة المجمع

 

1,328,106 

 

240,515  

 

2,062,806 

 

1,264,480 

المرحلي   إعادة تصنيف إلى بيان الدخل

 (2,722,816) (1,418,686)  (675,523) (622,247) 5 نتيجة البيع المجمعثف المك

 

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

من موجودات مالية  (رةالخسا) لربحا صافي

  متاحة للبيع

 

1,060,950 

 

656,722  

 

(4,069,740) 

 

(2,230,454) 

       

       تحويل عمالت أجنبية:

فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من تحويل 

  عمليات أجنبية

 

(171,976) 

 

(34,836)  

 

367,104 

 

(6,459) 

عمالت أجنبية  حصة في فروق تحويل

 21,772 (98,548)  31,561 (103,425)  كات زميلةلشر

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

 15,313 268,556  (3,275) (275,401)  صافي تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

       

 (2,215,141) (3,801,184)  653,447 785,549  شاملة أخرى للفترة (خسائرإيرادات )

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

 4,066,465 3,138,127  3,713,563 4,185,959  شاملة للفترة لا اإليرادات إجمالي

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

       ـ:ب الخاص

 3,689,085 2,775,383  3,503,980 4,014,649  مساهمي الشركة األم   

 377,380 362,744  209,583 171,310  الحصص غير المسيطرة  

  ───────── ─────────  ───────── ───────── 
  4,185,959 3,713,563  3,138,127 4,066,465 

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

 

 

       

 

 





 

 التابعة شركاتهاين ش.م.ك.ع. وأم لية للتالشركة األه
 

 

 .معةالمرحلية المكثفة المجة من هذه المعلومات المالي ا  تشكل جزء 15لى إ  1 ضاحات المرفقة منإن اإلي
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   )غير مدقق( المجمعيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المكثف ب
  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 أس ر
 ل الما 

 احتياطي 
 إجباري 

   طياحتيا
 اري ياخت

 طي  اتياح
 اختياري خاص 

 أسهم  
 ةخزين

 احتياطي  
 هم خزينة سأ

  ةاحتياطي القيم
 ادلة الع

 احتياطي 
 تحويل 

 عمالت أجنبية  
 أرباح 

 مرحلة 
 احتياطي  

 آخر  
اإلجمالي  

 الفرعي 
 الحصص  

 غير المسيطرة 
 مجموع  

 حقوق الملكية  

 دينار كويتي  يتي وكار دين دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي    يتي دينار كو ي يتكودينار  دينار كويتي  يتي دينار كو يتي دينار كو دينار كويتي  

  2020يناير  1في  الرصيد
 ( مدقق)

 

20,000,000  

 

20,000,000  

 

20,000,000  

 

15,000,000  

 

(1,278,932) 

 

1,474,675  

 

8,244,101  

 

126,842  

 

25,544,117  

 

137,004  

 

109,247,807  

 

10,007,611  

 

119,255,418  

  6,939,311  371,142  6,568,169     -  6,568,169     -     -     -     -     -     -     -     - رة الفت ربح 

  شاملة أخرى)خسائر( إيرادات  
     -     -     -     -     -     - للفترة

 

(4,159,890) 

 

367,104  -     -     

 

(3,792,786) 

 

(8,398) 

 

(3,801,184) 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

إجمالي )الخسائر( اإليرادات  
     -     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  

 

(4,159,890) 

 

367,104  

 

6,568,169  -     

 

2,775,383  

 

362,744  

 

3,138,127  

)إيضاح   قديةزيعات أرباح ن وت 
14 ) -     -     -     -     -     -     -     -     (4,913,768) -     (4,913,768) (70,387) (4,984,155) 

  7ي )إيضاح إصدار أسهم منحة
     -     -     -     - (1,000,000)     -     -     -     -     -     -     -  1,000,000 ( 14 و

كة  ي شرف التغير في نسبة الملكية
 2,032 2,032     -     -     -     -     -     -     -     -     - ابعة ت 

 

(4,958) 

 

(2,926) 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

  117,406,464  10,295,010  107,111,454  139,036  26,198,518  493,946  4,084,211  1,474,675 (1,278,932)  15,000,000  20,000,000  20,000,000  21,000,000 2020 يونيو  30في  الرصيد

 

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

 
 رأس 

 المال 
 احتياطي
 إجباري

  طياحتيا
 اختياري

 احتياطي 
 اختياري خاص

 أسهم  
 خزينة

 احتياطي 
 أسهم خزينة 

احتياطي القيمة 
 العادلة 

 احتياطي
 تحويل 

 عمالت أجنبية 
 أرباح 
 مرحلة

  احتياطي
 آخر  

ي اإلجمال
 ي الفرع

 الحصص  
 يطرة المسغير 

 وع مجم
 ملكية  حقوق ال

 دينار كويتي ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  ييتكودينار  دينار كويتي يتير كودينا دينار كويتي ييتكوار دين 
              

  2019يناير  1في  الرصيد
 ( مدقق)

 

20,000,000  

 

20,000,000  

 

20,000,000  

 

14,000,000  

 

(1,278,932) 

 

1,474,675  

 

8,411,416  

 

12,322  

 

23,179,885  

 

121,193  

 

105,920,559  

 

9,402,909  

 

115,323,468  

  6,281,606  330,908  5,950,698     -  5,950,698     -     -     -     -     -     -     -     - ربح الفترة 

لة أخرى  امش  ت( إيرادارائ سخ)
     -     -     -     -     -     - للفترة

 
(2,255,154) 

 
(6,459) -     -     

 
(2,261,613) 

 
46,472  

 
(2,215,141) 

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

  اتمالي )الخسائر( اإليرادجإ
     -     -     -     -     -     - لفترة  ة لاملشلا

 

(2,255,154) 

 

(6,459) 

 

5,950,698  -     

 

3,689,085  

 

377,380  

 

4,066,465  

)إيضاح   توزيعات أرباح نقدية
14 ) -     -     -     -     -     -     -     -     (6,879,275) -     (6,879,275) (66,662) (6,945,937) 

  لملكية في شركةفي نسبة ا يرتغلا
     -     -     -     -     -     -     -     -     - تابعة 

 

15,699  

 

15,699  

 

(31,834) 

 

(16,135) 
 

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

  112,427,861  9,681,793  102,746,068  136,892  22,251,308  5,863  6,156,262  1,474,675 (1,278,932)  14,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000   2019 يونيو 30في  الرصيد
 
 
 
 

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

 



 التابعة تهاركاشو .ك.ع.هلية للتأمين ش.ماألالشركة 
 

 

 

 
 

 .عةمثفة المجالمرحلية المكة المعلومات المالي ذهمن ه ا  تشكل جزء 15إلى  1فقة من حات المراضيإن اإل
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 )غير مدقق( المجمعالمرحلي المكثف قديـة بيان التدفقـات الن
  2020 يونيو 30ي للفترة المنتهية ف

  
 ة فيالمنتهي أشهر  الستة

 يونيو 30 
  2020 2019 
 كويتي دينار  دينار كويتي  اتضاحيإ 

      التشغيلة أنشـط

 صة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنيةل حبق ربح الفترة
 6,542,009 7,236,845   اةوالزك

    ت النقدية:  االتدفقبصافي ضرائب قبل الربح التعديالت لمطابقة 

 137,839 144,667  ك ممتلكات ومعدات الهتاس  

 (98,429) (513,570)  ت زميلة نتائج شركا في حصة

 (2,722,816) (1,418,686) 5 متاحة للبيعالية ت موداجموربح بيع 

 1,264,480 2,062,806 6 بيعجودات مالية متاحة للخسائر انخفاض قيمة مو

 (1,619,321) (2,155,438) 5 وودائع محددة األجل ت نداوائد من سإيرادات ف

 (1,244,176) (808,858) 5  حزيعات أرباإيرادات تو

 (110,376) (83,287) 5 يقمن صناددات إيرا

 200,000 150,000  خسارة انخفاض قيمة مدينين

 194,325 123,212  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

 ──────── ──────── 

  4,737,691 2,543,535 

    مل: اعأس المال الرديالت على التع

 (16,587,652) (12,677,696)   ستحقةمين واقساط مادة التأعقود إع نمناتجة مدينة  أرصدة

 (6,253,085) 5,072,295  حت التسويةحصة إعادة التأمين المستردة من تعويضات ت

 1,828,716 651,298  أقساط وأرصدة تأمين مستحقة

 (2,522,418) ( 2,397,870)  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 34,676,796 23,845,693   دة التأمينعاتأمين وإعقود ال تاطلوبغير في متصافي ال

 (6,136,258) (7,805,951)  دائنو التأمين وإعادة التأمين

 (984,161) 1,042,242  ة دائنة أخرى دائنون وأرصد

 (62,261) (87,144)  ضة مقدما  أقساط مقبو
  ──────── ──────── 

 6,503,212 12,380,558  ت اين العملناتجة ملقدية اات النالتدفقصافي 

 (63,349) (20,531)  لخدمة للموظفين مدفوعة  ة ايهان أةكافم  
  ──────── ──────── 

 6,439,863 12,360,027  قدية الناتجة من أنشطة التشغيل صافي التدفقات الن
  ──────── ──────── 

    رأنشطة االستثما

 (22,869) (129,273)  ت ومعداتـراء ممتلكاـش

 (3,117,477) (2,811,582)  يعية متاحة للبودات مالشراء موج

 53,619     -  ةحصالت من استثمار في شركات زميلتم

 9,426,535 4,811,006   ات مالية متاحة للبيعيع موجودت من بمتحصال

 (712,773) (2,153,172)  تحقاقشراء موجودات مالية محتفظ بها حتى االس

 76,499 25,700  الحياة  على ينئق التأملة بضمان حاملي وثاوففي قروض مكصافي الحركة 

 (3,911,340) (6,366,606)  في ابالص ،لودائع محددة األج

 1,193,436 805,887  ت أرباح مستلمةيعاتوز

 110,376 83,287  إيرادات مستلمة من صناديق

 1,294,500 1,646,871  مستلمةألجل ادة محدودائع سندات وعلى  ئدةرادات فاإي

 (16,135) (2,926)  ة تابعةشركفي رة مسيط يرحصص غ ازةيح
  ──────── ──────── 

 4,374,371 ( 4,090,808)  أنشطة االستثمار ( الناتجة مندمة فيالمستخ)صافي التدفقات النقدية 
  ──────── ──────── 

    تمويل ة الطأنش

 (6,800,204) (3,867,206)  توزيعات أرباح مدفوعة
  ──────── ──────── 

 (6,800,204) (3,867,206)  التمويل   نشطةة في أمدة المستخت النقديقاتدف لا فياص
  ──────── ──────── 
 6,420 (46,528)  جنبية أل تحويل عمالت ديتع

  ──────── ──────── 
 4,020,450 4,355,485  في النقد والنقد المعادل صافي الزيادة

 3,435,050 7,284,987 4 ر يناي 1في كما دل نقد والنقد المعاال
  ──────── ──────── 

 7,455,500 11,640,472 4 يونيو 30في ا مكالنقد والنقد المعادل 
  ═════════ ═════════ 
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  شركةمعلومات حول ال 1
  
  نة لس 24قم كات ووكالء التأمين رن شرقانول فقا  و 1962تم تسجيلها في عام ويتية مساهمة ك هي شركةاألم الشركة 

وص هو منصأنواعها طبقا لما ن بمختلف التأمي وإعادة ين أنشطة التأماألم  ةكرشال وتزاول الالحقة له. يالتعدلتاو 1961

وانها شارع أحمد الجابر وعنهو للشركة األم جل سالرئيسي الم المكتبوان إن عن. عليه في النظام األساسي للشركة األم

 ت.ويكال ،13017الصفاة  ،1602 .بص.هو  يدي المسجلالبر
 

 "( األم )"الشركة ين ش.م.ك.ع.هليـة للتأمـة األللشرك لمجمعةفة المكثلية االمرحومات الماليـة ـلتم التصريـح بإصـدار المع

 - )مقفلة( بضة ش.م.ب.لقااالتحاد التجاري ا ، وشركة ش.م.ك.ع. ةيإعادة التأمين الكويت شركة –التابعة  شركاتهاو

 اريختبمجلس اإلدارة  لمن قب 2020 يونيو 30فـي  تهيـةنمأشهر ال الستة لفترة عة"(مومجل"ا بـ عا  ا مإليه )يشارالبحرين 

 .2020س أغسط 12
 

  في  مساهمي الشركة األممن قبل  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لمجموعةالمجمعة ل تم اعتماد البيانات المالية

  . 2020 لرياب 27خ اريبت دنعقالملعمومية السنوية عية االجم اجتماع
 

 للمجموعةلمحاسبية السياسات ايرات في غتلاو اإلعدادأساس  2
 

وفقا  لمعيار  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  المرحلية المكثفة المجمعة المالية لمعلوماتداد اتم إعي

 ". رحلي لما رير المالي"التق  34ي المحاسبة الدول
 

 م. شركة األرئيسية للالعملة ال الذي يمثللكويتي ا ارة المجمعة بالدينالمكثف ليةمرحلة االيت المرض المعلوماع تمي
 

، يةسنولبيانات مالية لوبة طكافة المعلومات واإلفصاحات الم ية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمنمات المالإن المعلو

 . 2019 برديسم 31لمنتهية في سنة الل وعةلمجمسنوية للات المالية المجمعة البياناويجب االطالع عليها مقترنة ب
 

 مجموعةلامطبقة من قبل رات وتعديالت فسيوت جديدة معايير 2.1
 

تلك المتبعة في إعداد  مماثلة ل المجمعة ةلمكثفااد المعلومات المالية المرحلية إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعد

التي  ر الجديدةثناء تطبيق المعاييتساب، 2019ديسمبر  31ة في يهتمنال سنةلل موعةجمللالسنوية  المجمعة الماليةالبيانات 

ولكنه لم  هأو تفسير أو تعديل آخر تم إصدار. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار 2020يناير  1ي ا في كمتسر

 بعد.  يسر
 

 ية الالم المعلوماتثير على تأ الهس ين لولك 2020 سنةرات األخرى ألول مرة في تسري العديد من التعديالت والتفسي

 موعة. للمجالمجمعة  رحلية المكثفةالم
 

 : تعريف األعمال3لتقارير المالية الدولي ل ى المعيارت علتعديال

لة من األنشطة أنه لكي يتم تصنيف أية مجموعة متكام 13لتقارير المالية لالمعيار الدولي التعديل على  ضحيو

درة الحصول  ق قلكي تتحق عا  م معانتجيجوهري  ءامدخالت وإجر ىنكحد أدضمن تتن وأ بد عمال، الوالموجودات كأ

ت واإلجراءات العلى كافة المدخقق دون أن تشتمل أن األعمال قد تتح ضافة إلى ذلك، أوضح التعديلعلى المخرجات. إ

جمعة ية المكثفة المحلر مالة يمالت اللوماالمعذه التعديالت تأثير على لمطلوبة للوصول إلى المخرجات. لم يكن لها

 رام أي عمليات لدمج األعمال.مجموعة بإبالمستقبلية في حالة قيام الات على الفترعة ولكنها قد تؤثر ومجللم
 

تعديل : 39 لمحاسبة الدوليومعيار ا 9عيار الدولي للتقارير المالية والم 7المالية  ى المعيار الدولي للتقاريرت علتعديال
 سياسألا ةالفائدر سع
االعتراف والقياس  لية:وات المااألد 39 معيار المحاسبة الدولي و 9لدولي للتقارير المالية ا رالمعيعلى ا عديالتلتا قدمت

تتأثر و. سيألساا الفائدة رسعبتعديل ط التي تتأثر بشكل مباشر وحالتي تنطبق على جميع عالقات الت اإلعفاءاتبعض 
بند لي ساساأل الفائدة سعرة على التدفقات النقدية القائم وقيمة يتوقت بشأنن يقتعدم  لةحا ل ديتعال عن نتجعالقة التحوط إذا 

ة مجموعلل المجمعة لمكثفةالمرحلية ا تأثير على المعلومات الماليةأي  التعديالتهذه نتج عن تحوط. لم يأداة الط أو وحتال
 .ةفائدتحوط ألسعار ال القاتي عليس لديها أ حيث أنه

 

 ريةتعريف المعلومات الجوه: 8سبة الدولي ار المحايومع 1ي بة الدولر المحاسياعمى عل التتعدي
أو عدم صحتها أو إخفاؤها  ذفها ح تعتبر جوهرية إذا كان  وماتلمعلإلى أن "ايشير علومات ملل تعريفا  جديدا  يالت التعدتقدم 

مين الرئيسيين ستخدالم قبل من الية يانات المبلاك تل علىة بناء  تخذأن يؤثر على القرارات الممن المتوقع بصورة معقولة 
 . "بإعدادهاتي قامت ول المنشأة الوهو عرض معلومات مالية حة الماليهذه البيانات  ي إطار الغرض العام منلها ف

 

 شاركةلمابكل فردي أو سواء بش مات،علوالملى طبيعة أو حجم إ ستندست جوهريةالمعلومات الالت أن يتوضح التعد
 لمالية. نات االبيااق سي منك ضوذل أخرى، ماتلوعمب
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 )تتمة( للمجموعة اسبيةالسياسات المحي التغيرات ف و اإلعدادس أسا 2
 

 )تتمة( موعةجالمقة من قبل يرات وتعديالت مطبمعايير جديدة وتفس 2.1
 

 )تتمة(  ةيروهلجاات لومالمع تعريف: 8سبة الدولي ار المحاومعي 1ي بة الدولتعديالت على معيار المحاس 
 المتخذة من ر على القرارات يؤثن قع بشكل معقول أكان من المتو ذاإ ا  يرجوهرا  أمالمعلومات في الخطأ ع وقوكل شي

وليس من  ،عةمجمال المكثفةأي تأثير على المعلومات المالية المرحلية  التيالتعدهذه  نتج عنن. لم يياسيألسن ايالمستخدم
 .ةعمجموتقبلي على المسير أثتي أا كون لهع أن يالمتوق

 

 2018مارس  29 يالصادر ف  المالية للتقارير يميالمفاه ارطاإل
إن  المتطلبات في أي معيار. فاهيم أو متجاوز الالتي تواردة فيه هيم الالمفا و أي منأ معيارا   المفاهيمي طاراإلمثل ال ي

ين على  القائمدة ومساع ر،المعايي دادإعفي  ة وليلدا بةر المحاسمجلس معايياعدة هو مس يميفاهالمالغرض من اإلطار 
طراف على فهم  مساعدة جميع األللك ذكو ،سارييوجد معيار ال  اسبية متسقة حيثعلى تطوير سياسات مح داإلعدا

 .معايير وتفسيرهاال
 

 اف ترعالاير ثة ومعايويقدم تعريفات محد الجديدة،  بعض المفاهيم مراجعته تتمذي لا المفاهيمييتضمن اإلطار 
المعلومات المالية  ر علىتأثي التعديالت هذهعن  ينتجلهامة. لم يوضح بعض المفاهيم اا مك وباتلطات والمبالموجود

 ة. مجموعللمعة مجاللمرحلية المكثفة ا
 

 ولكن لم تسر بعد صادرة رمعايي     2.2
 

 ثفةمكالرحلية مات المالية المعلوالمر ااصدى تاريخ لتي صدرت ولكن لم تسر بعد حتفيما يلي المعايير والتفسيرات ا
 دما تصبح سارية المفعول. نعهذه المعايير  لمجموعة تطبيق. تنوي اللمجموعة المجمعة

 

 نعقود التأمي 17لتقارير المالية المعيار الدولي ل
يار الدولي لمع)ا ينملتأعقود ا  17الدولي للتقارير المالية ر ياالمع 2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 

اف والقياس والعرض واإلفصاح. وما عترالتأمين يغطي االاسبي جديد شامل لعقود معيار مح ، وهو(17الية ارير المللتق

)المعيار الدولي  أمينلتا عقود 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية  17لمالية ا، يحل المعيار الدولي للتقارير أن يسري

)أي مين أنواع عقود التأعلى كافة  17المالية  لدولي للتقاريرلمعيار اينطبق ا .2005ر في سنة دلصا ( ا4 ةاليارير المللتق

ظر عن نوع المنشآت التي تصدر هذه العقود  بغض الن (التأمين المباشر وإعادة التأمينالتأمين على الحياة والتأمين العام و

دودة ق استثناءات محيتم تطبيديرية. وة التقمشاركايا الزمت ذا ليةوات المايخضع لبعض الضمانات واألد ماب وكذلك

أنه ب زييتمموذج محاسبي لعقود التأمين هو تقديم ن 17ر الدولي للتقارير المالية معيادف الشامل للاله. والتطبيق لنطاق

لتي وا 4قارير المالية تللي للدولمعيار ان المتطلبات الواردة ضمن ام يضاألكثر إفادة وتناسقا  لشركات التأمين. على النق

رير للتقا ، يقدم المعيار الدوليبقةالمحلية السا سات المحاسبيةيالسلالتطبيق بأثر رجعي عدم  يرة إلىكبد بصورة تستن

 انب المحاسبة ذات الصلة.  عقود التأمين يغطي كافة جولنموذجا  شامال   17مالية ال
 

 نده:الذي يساالعام ووذج النملى  ع 17 ةاليارير المد أساس المعيار الدولي للتقمتعي
 

 تعاب المتغيرة(.األ المشاركة المباشرة )طريقةذات مزايا  تعديل محدد للعقود 

  على العقود قصيرة األجل.  ةألقساط( وتنطبق بصورة رئيسييع اتوز طريقة مبسطة )طريقة 
 

مع ضرورة  2023ناير ي 1دأ في أو بعد تب يلتا  ةاليالم وماتالمعلعلى فترات  17المالية  ريسري المعيار الدولي للتقاري

ر الدولي للتقارير المالية  عياالمطة أن تقوم المنشأة أيضا  بتطبيق ولكن شري. ويسمح بالتطبيق المبكر لغ المقارنةإدراج المبا

ه التعديالت ذهق بيطبت المجموعةستقوم ألول مرة.  17المالية يامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير في أو قبل تاريخ ق 9

 يانها.رعند س
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  ربحية السهم األساسية والمخففة          3
 

لعاديين على المتوسط المرجح ألم ااركة فترة الخاص بمساهمي الشح الاألساسية بقسمة رب احتساب مبالغ ربحية السهمم يت
ة األم مي الشركاص بمساهبقسمة الربح الخة ففمخال سهمة الربحيترة. وتحتسب قائمة خالل الفلاالعادية لعدد األسهم 

 القائمة عدد األسهم العاديةجح لائدا  المتوسط المرزادية القائمة خالل الفترة ن على المتوسط المرجح لعدد األسهم العالعاديي
أدوات مخففة  كاهنس ي ه لوحيث إن أسهم عادية. فة المحتملة إلىصدارها عند تحويل كافة األسهم العادية المخفالتي سيتم إ

 لمخففة متطابقة. ية السهم األساسية وابحة، فإن رقائم
 

 
 تهية فيالثالثة أشهر المن

 يونيو 30
 أشهر المنتهية في الستة 

   يونيو 30

 
2020 

 دينار كويتي 
2019 
 كويتي دينار 

 2020 
 دينار كويتي 

2019 
  كويتي دينار 

       

  5,950,698 6,568,169  2,849,403 3,272,603 ألمة اربح الفترة الخاص بمساهمي الشرك
 

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

 

  مه س أ  سهمأ   مه س أ  سهمأ 

دية لعدد األسهم العا حرجالم المتوسط
  206,378,261 206,378,261  206,378,261 206,378,261 *(أسهمل الفترة )خال ةئمالقا

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

  فلس 28.83 فلس 31.83  فلس 13.81 فلس 15.86 س()فل ربحية السهم األساسية والمخففة
 ═════════ ═════════  ═════════ ═════════  
 

 الفترة. الخزينة خالل مهسأت في لتغيراسط المرجح لأثير المتواألسهم ت  لمرجح لعددالمتوسط ا عي* يرا
 

 .متطابقةقائمة، فإن ربحية السهم األساسية والمخففة  خففةت مدواد أال توج هنحيث إ
 

 في  الصادرة أسهم المنحة تأثير لكي تعكس المقارنة السهم األساسية والمخففة ربحية إعادة إدراج تم
 .(14 و 7ي )إيضاح 2020 سنة

 
 والنقد المعادل نقدال 4

 

  مدققة() 

 

 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30

 

2020 2019 2019 

 

 ويتيار كدين دينار كويتي دينار كويتي
    

 66,190,103 76,727,694 82,997,511 ل ة األجددودائع مح

 6,040,187 7,188,198 11,640,472 لبنوك ونقدأرصدة لدى ا
 

───────── ───────── ───────── 

 94,637,983 83,915,892 72,230,290 

    النقد والودائع قصيرة األجل

 ن ثالثةيد عة تزمحددة األجل ذات فترات استحقاق أصليع ودائ
 أشهر

 

(82,997,511) 

 

(76,630,905) 

 

(64,040,103) 

 (734,687)     -     - ك دى البنل مكشوف حساب
 

───────── ───────── ───────── 

 7,455,500 7,284,987 11,640,472 معادلوالنقد القد الن
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ار كويتي دين 900,090: 2019ديسمبر  31تي )كوي دينار 900,090 مبلغة األجل بع محددودائ رهنتم 

 . اناتمضالت ابمتطلبللوفاء ( كضمان دينار كويتي 900,090 :2019 يونيو 30و
 

المرحلية المكثفة  المالية وماتعلالممعقولة القيمة العادلة في تاريخ  رةتقارب بصو أعالهعنها المفصح رية تفإن القيمة الد 
 . المجمعة
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 رستثمااالادات إير 5

 

 منتهية فيثالثة أشهر الال
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستة 
 يونيو 30

 

 2020   2019    2020   2019    

  تيويدينار ك كويتي دينار  تيدينار كوي كويتي دينار 
       

  2,722,816 1,418,686  675,523 622,247  للبيعاحة متموجودات مالية ربح بيع 

  1,619,321 2,155,438  836,238 1,094,406 جل ودائع محددة االعلى سندات وإيرادات فوائد 

  1,244,176 808,858  597,857 624,079 باحت توزيعات أرإيرادا

  110,376 83,287  60,576 39,124 قادينت من صإيرادا

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

 
2,379,856 2,170,194  4,466,269 5,696,689  

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

 

 موجودات مالية متاحة للبيع       6
 

   
   يونيو 30

2020 

 قة()مدق
 ديسمبر  31

2019 
  يونيو 30

2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي نار كدي 

    مالية محلية:   وراق أ 

 23,143,492 23,443,381 19,039,348 مسعرة 

 4,337,530 3,877,839 3,477,839 غير مسعرة 

 ──────── ──────── ──────── 

 22,517,187 27,321,220 27,481,022 

 ──────── ──────── ──────── 

    : ة أوراق مالية أجنبي 

 4,131     -     - مسعرة 

 12,472,790 12,072,005 11,418,523 عرة مسغير 

 

──────── ──────── ──────── 

 

11,418,523 12,072,005 12,476,921 

 

──────── ──────── ──────── 

    دارة صناديق م

 450,222 465,500     - مسعرة

 16,084,207 16,523,420 15,659,700 غير مسعرة

 316,294 293,715 293,715 سندات

 ──────── ──────── ──────── 

 
15,953,415 17,282,635 16,850,723 

 ──────── ──────── ──────── 

 
49,889,125 56,675,860 56,808,666 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

قد تعرضت انت ك ا المالية المتاحة للبيع لتقييم ما إذاإجراء مراجعة لموجوداته، قامت اإلدارة ب2020 يونيو 30كما في 

 ي ينار كويتد 2,062,806 وبالتالي تم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ .ةفي القيم ي انخفاضأل

المرحلي  ( في بيان الدخل ر كويتيادين 1,264,480 :2019 يونيو 30دينار كويتي و 3,693,492 :2019 ديسمبر 31)

  . للفترة المنتهية بذلك التاريخ عالمجم المكثف



 التابعة تهاركاشو ع...كن ش.ميم أتالشركة األهلية لل
 

 )غير مدققة(معة المجكثفة المرحلية المات المالية ل المعلومحويضاحات إ

  2020 يونيو 30 رة المنتهية فيفتولل فيكما 
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 لرأس الما          7
 

 س  فل 100قيمة كل منه سهم  210,000,000والمدفوع بالكامل مـن  والمصـدر  به مال المصرح ال يتكون رأس

 (.فلس للسهم 100بقيمة  مسه 200,000,000 :2019 يونيو 30سهم و 200,000,000 :2019يسمبر د 31)
 
 

   خاص احتياطي اختياري 8
 

 لشركة األم على تحويل مبلغي اومية السنوية العادية لمساهملعماة ، وافقت الجمعي2020 يلبرأ 27في 

 الخاص. إلى االحتياطي االختياري  2019مبر ديس 31نتهية في مالسنة ال ربحمن دينار كويتي  1,000,000
 

 ةخزينالم أسه 9

 
   يونيو 30

2020 

 )مدققة(
 ديسمبر  31

2019 
  يونيو 30

2019 
    

 3,449,275 3,499,275 3,671,739 عدد أسهم الخزينة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 1.72 1.72 1.72 نسبة األسهم المصدرة )%(
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,278,932 1,278,932 1,278,932 التكلفة )دينار كويتي(
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,465,942 1,476,290 1,505,413 السوقية )دينار كويتي( القيمة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 يونيو 30ر كويتي ودينا 1,278,932: 2019ديسمبر  31)كويتي  دينار 1,278,932 مبلغاالحتياطيات ب تم تحديد

على مدى فترة غير قابل للتوزيع مبلغ ظ بها كالمحتفم الخزينة ( بما يعادل تكلفة أسهويتيار كدين 1,278,932 :2019

 .أسواق المال يئة، طبقا  لتعليمات هألسهم الخزينةازة حيال
 

  2020 يونيو 30تهية في المن لفترةل للسهم فلس 424 األملشركة جح لسعر السوق ألسهم االمتوسط المر يبلغ

 فلس للسهم(. 428: 2019 يونيو 30س للسهم وفل 427 :2019ر ديسمب 31)
 

 ةمحتملومطلوبات التزامات رأسمالية  10
 

 التزامات  10.1

 مبلغ متاحة للبيع بال ماراتستثبعض االتتعلق بلمجموعة التزامات ى ا، كان لد2020 يونيو 30كما في 

 دينار  3,867,370 :2019 يونيو 30و يتيدينار كو 5,388,332: 2019ديسمبر  31كويتي ) دينار 4,974,486

 .(كويتي
 

 محتملةمطلوبات  10.2

 دينار كويتي 2,057,056 بمبلغ بنكية ناتلتي تتعامل معها المجموعة ضماوك انقدمت الب، 2020 يونيو 30كما في 

شأ عنها أي  وال يتوقع أن ين دينار كويتي( 811,142 :2019 يونيو 30نار كويتي ودي 852,227: 2019 ديسمبر 31)

                                         مات مادية.زالتا
 

                عالقةذات طراف ألإفصاحات ا 11
 

 شركات الو للمجموعةليا موظفي اإلدارة العالمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة و قةمثل األطراف ذات عالي

وشروط هذه  موافقة على سياسات تسعيرال. يتم ا  ملموس ا  ثيرأأو ت ة مشتركةرسون عليها سيطريسيطرون عليها أو يماي الت

 .ومجلس اإلدارة ماأل  ةكقبل إدارة الشر المعامالت من



 التابعة تهاركاشو ع...كن ش.ميم أتالشركة األهلية لل
 

 )غير مدققة(معة المجكثفة المرحلية المات المالية ل المعلومحويضاحات إ

  2020 يونيو 30 رة المنتهية فيفتولل فيكما 
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               )تتمة( اف ذات عالقةطرإفصاحات األ 11
 

  يلي: هي كما المجمع  المرحلي المكثفن الدخل  بيا في مدرجةالذات عالقة  عامالت مع األطرافإن الم
 

 في أشهر المنتهية  ستةال فترة
 2020 يونيو 30

دارة موظفو اإل
العليا وأعضاء 

 س اإلدارةمجل

 
  تشركا

 يلةزم
 مساهمو 

 اليجماإل أخرى الشركة األم

 كويتي دينار دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

 1,472,894 5,428 927,131 525,471 14,864 ساط األق مجمل

 500,647     - 448,015 52,632     - ة تكبدم تعويضات
      

 هر المنتهية في أش الستةفترة 
 2019 يويون 30

موظفو اإلدارة 
العليا وأعضاء 

 اإلدارة جلسم

 
 شركات 
 زميلة

 مساهمو 
 الياإلجم أخرى مالشركة األ

 يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي كويتي دينار تيدينار كوي 
      

 1,283,794 13,510 657,299 595,311 17,674 ساط األقمل مج

 513,325 13,048 166,482 333,795     - دة تعويضات متكب
 

 كما يلي: هيالمجمع كثف لي المفي بيان المركز المالي المرح المدرجةالقة ت ع إن األرصدة لدى أطراف ذا
 

 2020 يويون 30

و اإلدارة موظف
ضاء العليا وأع

 رةمجلس اإلدا

 
 شركات 

 ةزميل
 مو مساه

 جمالياإل أخرى الشركة األم
 دينار كويتي ويتيدينار ك يكويت دينار ر كويتيدينا دينار كويتي 
      

 3,238,191 4,179 2,431,351 779,387 23,274 أمين مستحقةة تأقساط وأرصد

 2,477 375 2,102     -     - خرى ة دائنة أأرصد
 

 ة()مدقق 2019مبر ديس 31

اإلدارة  موظفو
يا وأعضاء علال

 مجلس اإلدارة

 
 شركات 
 زميلة

 مساهمو 
 مالياإلج أخرى لشركة األما

 دينار كويتي دينار كويتي يويتدينار ك دينار كويتي دينار كويتي 
      

 3,189,211 6,677 2,841,844 321,102 19,588 مستحقة وأرصدة تأمينأقساط 
      

 2019 نيويو 30

دارة اإل موظفو
ء وأعضالعليا ا

 مجلس اإلدارة

 
 شركات 
 زميلة

 مساهمو 
 ياإلجمال أخرى الشركة األم

 دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي يتيينار كود 
      

 2,793,421 3,088 2,234,308 534,925 21,100 تأمين مستحقة دةأقساط وأرص
 

 ا:ة العليموظفي اإلدار كافأةم
 

 العليا اإلدارة يفظمو
ه جيوم صالحية ومسئولية تخطيط وتمن لديهيا ملمجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الع أعضاء دارة العليااإل وموظفمن يتض

 ومراقبة أنشطة المجموعة.  
 

 

 أشهر المنتهية في  الثالثة
 يونيو 30

 أشهر المنتهية في  تةالس 
  يونيو 30

 

 2020   2019    2020   2019    
  ويتي دينار ك  نار كويتيدي   دينار كويتي  ار كويتيندي 
       

  442,346 488,961  279,830 323,902 لجاأل ةقصير رواتب ومزايا أخرى

  80,113 30,341  61,615 11,287 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 ───────

─ 

───────

─ 

 ───────

─ 

───────

─ 

 

 335,189 341,445  519,302 522,459  

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

: 2018دينار كويتي ) 180,680 بمبلغ رةمجلس اإلدا أة ألعضاءكافمبم الشركة األ صت وأ، 2020مارس  11في 
مي الشركة  لمساهالعمومية السنوية العادية  الجمعية قبلمن  صيةوهذه التعلى  فقةتمت الموا. دينار كويتي( 339,990

 .2020ريل أب 27في  األم



 التابعة تهاركاشو ع...كن ش.ميم أتالشركة األهلية لل
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               )تتمة( القةات عف ذطراإفصاحات األ 11
 

 173,250: 2018دينار كويتي ) 185,495رة بمبلغ جلس اإلداعضاء مألبمكافأة الشركة التابعة ارة دمجلس إ أوصى
 .2020أبريل  5تابعة في للشركة الادية الجمعية العمومية السنوية الع اجتماع في عليها ( وتمت الموافقةتيكوي دينار

 

 ت الماليةوادالقيمة العادلة لأل 12
 

  ية. المال اتلمطلوبواالمالية وجودات الم نات المالية موتتكون األد
 

ولة بضمان حاملي وثائق التأمين على يع والقروض المكفللبالمتاحة  يةون الموجودات المالية من الموجودات المالتتك
 نين واألرصدةيضات تحت التسوية والمدويعتدة التأمين المستردة من ينة وحصة إعاأمين المدلتساط وأرصدة االحياة واألق

التأمين وإعادة  دة ية من أرصاللدى البنوك والنقد. تتكون المطلوبات الم واألرصدة األجل دةئع محدينة األخرى والوداالمد
 رى. لتأمين الدائنة والدائنين واألرصدة الدائنة األخا
 

المرحلية  اليةمال المعلومات االفصاح عنها فيأو  لةعادلالتي يتم قياس قيمتها ا ت والمطلوباتالموجودا تصنف كافة
من المدخالت والذي يمثل  مستوى أقلإلى  ادا  تنا يلي، اسوالمبين كمرمي للقيمة العادلة، لجدول الهضمن ا عةالمكثفة المجم

 أهمية لقياس القيمة العادلة ككل: 
 

 لة؛ثمطلوبات مما وأوجودات لم ةمعدلة( في األسواق النشطعلنة )غير السعار الم: األ1توى المس 
  دلة  عاهري على القيمة الجوالثير تأالذات  ى بهاتوى األدنت المسالمدخاليب أخرى تكون جميع : أس2المستوى

 كل مباشر أو غير مباشر؛ملحوظة بشلة المسج
  عادلة  ال ةتأثير الجوهري على القيمى بها ذات التوى األدنخالت المسيع مدتكون جم: أساليب أخرى 3المستوى

 . ظةوالمسجلة غير ملح
 

، لدفتريةاا عن قيمته يةمادمالية( ال تختلف بصورة والمطلوبات ال المالية تموجوداالعادلة لألدوات المالية )ة المإن القي
: 2019ديسمبر  31) يدينار كويت 9,004,568 لفة بمبلغبالتكباستثناء بعض الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة 

   . دينار كويتي( 11,248,193 :2019 نيويو 30دينار كويتي و 10,219,567
 

المجموعة والتي يتم قياسها وفقا المالية لدى للموجودات  ةاس القيمة العادلة بالنسبدول الهرمي لقيالج التالي جدول ال يوضح
  رر:أساس متكللقيمة العادلة على  

 

 

 بإستخداميمة العادلة قياس الق

 

 أسعار معلنة 
 نشطةاق في أسو

 رية مدخالت جوه
  ةظير ملحوغ

 2020 يونيو 30
 اإلجمالي (3ى تو)المس  (1)المستوى 

 يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي
    بيع:مالية متاحة لل موجودات

 19,039,348     - 19,039,348 مسعرة أوراق مالية 

 6,748,026 6,748,026     - سعرة ر ميغية أوراق مال

 15,097,183 15,097,183     - ديق مدارة غير مسعرةصنا
 ──────── ──────── ──────── 

 40,884,557 21,845,209 19,039,348 جمالياإل
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

  الل األرباح أوموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خ
 :ائرسالخ

   

 919,766 919,766     - مسعرة رالية غيأوراق م
 ──────── ──────── ──────── 
 -     919,766 919,766 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 التابعة تهاركاشو ع...كن ش.ميم أتالشركة األهلية لل
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 )تتمة( وات الماليةة لألدالقيمة العادل 12
 

 

 

 بإستخدامقياس القيمة العادلة 

 

 ار معلنة أسع
 ةنشط سواقفي أ

 ية دخالت جوهرم
  وظةغير ملح

 )مدققة( 2019مبر ديس 31
 (3ستوى الم) (1توى مس)ال

 لي القيمةماإج
 لعادلةا

 نار كويتيدي ويتيدينار ك دينار كويتي

    حة للبيع:متا موجودات مالية

 23,443,381     - 23,443,381 مسعرة اق مالية أور

 465,500     - 465,500 ةصناديق مدارة مسعر

 6,673,509 6,673,509     - ير مسعرة ة غأوراق مالي

 15,873,903 15,873,903     - مسعرة غيرمدارة ق ديصنا
 ──────── ──────── ──────── 

 46,456,293 22,547,412 23,908,881 ياإلجمال
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

خالل األرباح أو   ة منعادلبالقيمة الموجودات مالية مدرجة 
    سائر:الخ

 905,895 905,895     - ة غير مسعرةأوراق مالي
 ──────── ──────── ──────── 
 -     905,895 905,895 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 
 أسعار معلنة 

 ي أسواق نشطةف
 دخالت جوهرية م

  غير ملحوظة

  2019 يونيو 30
 (3 )المستوى (1وى )المست

 إجمالي القيمة
 ادلةالع

 دينار كويتي ر كويتيدينا تييدينار كو

    :بيعة للة متاحلياوجودات مم

 23,147,623     - 23,147,623 الية مسعرة أوراق م

 450,222     - 450,222 مدارة مسعرةصناديق 

 6,672,904 6,672,904     - رة أوراق مالية غير مسع

 15,289,724 15,289,724     - رةغير مسعمدارة  صناديق
 ──────── ──────── ──────── 

 45,560,473 21,962,628 23,597,845 لياجماإل
 ═════════ ═════════ ═════════ 

األرباح او  العادلة من خالل  موجودات مالية مدرجة بالقيمة
    خسائر: ال

    أوراق مالية غير مسعرة
 -     1,195,633 1,195,633 
 ──────── ──────── ──────── 
 -     1,195,633 1,195,633 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 



 

 لتابعةا ركاتهاشة للتأمين ش.م.ك.ع. والشركة األهلي
 

 )غير مدققة(معة المجثفة كملاالمرحلية يضاحات حول المعلومات المالية إ

  2020 يونيو 30 منتهية فيللفترة الو فيكما 
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 مة(لمالية )تتالقيمة العادلة لألدوات ا 12
 

 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة: 3وى ضمن المستتكررة المصنفة بقة قياس القيمة العادلة الممطا

 

 

 ريناي 1كما في 
2020  

مسجلة الالقياس إعادة 
شاملة ال يراداتن اإلضم

 األخرى

إعادة القياس المسجلة 
 خلبيان الدن ضم
 ف المجمعالمكث رحليالم

 (المشتريات )المبيعات
 بالصافي

 يونيو 30كما في 
 2020 

 يدينار كويت دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي 

 2020 يونيو 30
     

      للبيع:ت مالية متاحة موجودا

 6,748,026     -     - 74,517 6,673,509 ة لية غير مسعرأوراق ما

 15,097,183 (432,881) (4,614) (339,225) 15,873,903 مسعرة ة غير مدارناديق ص

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 22,547,412 (264,708) (4,614) (432,881) 21,845,209 

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

      ل األرباح أو الخسائر:من خال ةعادليمة القدرجة بالم موجودات مالية

 919,766 - 13,871     - 905,895 سعرة ير مأوراق مالية غ

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

 905,895 -     13,871 - 919,766 

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

 



 

 لتابعةا ركاتهاشة للتأمين ش.م.ك.ع. والشركة األهلي
 

 )غير مدققة(معة المجثفة كملاالمرحلية يضاحات حول المعلومات المالية إ

  2020 يونيو 30 منتهية فيللفترة الو فيكما 
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 ية )تتمة(لمالادوات ة العادلة لألمالقي 12
 

 )تتمة( للقيمة العادلة: رميمن الجدول اله 3 تكررة المصنفة ضمن المستوىلقيمة العادلة المامطابقة قياس 
 

 
 يناير 1كما في 

 2019 

مسجلة إعادة القياس ال
ات الشاملة دارضمن اإلي
 األخرى

اس المسجلة لقيإعادة ا
 المجمع لدخلضمن بيان ا

 المبيعات() المشتريات
 يلصافبا

 ديسمبر 31ا في كم
 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتيدينا دينار كويتي ار كويتيدين 

      )مدققة( 2019ر  ديسمب   31

      موجودات مالية متاحة للبيع:

 6,673,509     -     - (2,009,644) 8,683,153 راق مالية غير مسعرة وأ

 15,873,903 (1,659,103) (514,530) 686,897 17,360,639  يق مدارة غير مسعرةصناد
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 26,043,792 (1,322,747) (514,530) (1,659,103) 22,547,412 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
      

      سائر:خو الرباح ألة من خالل األعادمدرجة بالقيمة الة دات ماليجومو

 905,895 (579,692) 289,360     - 1,196,227 مالية غير مسعرة أوراق 

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

 1,196,227 -     289,360 (579,692) 905,895 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 
 يناير 1كما في 

 2019 

س المسجلة القيعادة اإ
 ملةت الشاضمن اإليرادا

 األخرى

 إعادة القياس المسجلة
المرحلي  لدخلامن بيان ض
 ثف المجمعالمك

 ت()المبيعاالمشتريات 
 بالصافي

 يونيو 30كما في 
 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي يتيدينار كو 

 2019 يونيو 30
     

      :علبيتاحة لموجودات مالية م

 6,672,904     -     - (2,010,249) 8,683,153 أوراق مالية غير مسعرة 

 15,289,724 (1,858,070) (1,340) (211,505) 17,360,639 غير مسعرة صناديق مدارة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 26,043,792 (2,221,754) (1,340) (1,858,070) 21,962,628 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      سائر:ل األرباح أو الخالقيمة العادلة من خالة بمدرج يةالموجودات م

 1,195,633 (594)     -     - 1,196,227 سعرة ق مالية غير مأورا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 1,196,227 -     -     (594) 1,195,633 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

تهية أشهر المن الستةالعادلة خالل فترة لقياس القيمة  3المستوى  إلىأو  منأي تحويالت ن هناك ولم يك ل الفترةادلة خاللقياسات القيمة الع 2توى والمس 1 ت بين المستوىلم يكن هناك أي تحويال
 .2020 نيويو 30ي ف



 

 لتابعةا ركاتهاشة للتأمين ش.م.ك.ع. والشركة األهلي
 

 )غير مدققة(معة المجثفة كملاالمرحلية يضاحات حول المعلومات المالية إ

  2020 يونيو 30 منتهية فيللفترة الو فيكما 
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 لمالية )تتمة(ت ادواالقيمة العادلة لأل 12
 

  :2020 يونيو 30كما في لتقييم ل  المستخدمة ر الملحوظةالمدخالت الجوهرية غي لتفاصيي فيما يل
 

 سلوب التقييم أ 

 لمدخالت الجوهرية ا
 لى القيمة العادلة الت احساسية المدخ قنطاال ظة ر الملحوغي

     

  مسعرة غيرلية ماراق وأ

  إلى السعر

 %10 التسويق  ضعفل خصم ال القيمة الدفترية 

معدل % في  10)النقص( بنسبة    ة الزياد   إن 

االفتقار إلى  لضعف التسويق و الخصم  

ص( في نقى الزيادة )ال ل ؤدي ا تس   السيطرة

 .كويتي   نار دي  ألف   674بمبلغ    القيمة العادلة 

  

 

القيمة  إلى  ف السعرمضاع

سعار األ د منتمالمس الدفترية

للشركات المناظرة الذي   لنةالمع

ر عدم ثييتم تعديله بما يعكس تأ

 %10  لتسويقبلية األوراق المالية لاق

% في  10نقص( بنسبة  إن الزيادة )ال 

  للمجموعة ق المعدل  و الس اعف  مض 

ص( )النق الى الزيادة   ؤدي تسوف    المناظرة 

ــ    ف أل   674لعادلــــة بمبلــــغ  ـــة ا في القيم

   .ييت ر كوا دين 

 رة غير مسعرةمداصناديق 

صافي قيمة  

الموجودات 

 المعدلة 

ضعف  عكسبما ي مالخص

 %10 التسويق

معدل  % في10زيادة )النقص( بنسبة إن ال

لتسويق سوف ضعف ا الخصم بما يعكس

  القيمة العادلةالى زيادة )نقص( في  تؤدي

 ويتي.دينار كألف  1,509غ بمبل



 
 

 التابعة اتهاشركين ش.م.ك.ع. وللتأم  هليةاأل الشركة
 

 )غير مدققة(المجمعة حلية المكثفة المالية المر علوماتل المإيضاحات حو

  2020 يونيو 30 وللفترة المنتهية قي فيكما 
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 اتالقطاع معلومات  13
 

 ن الطبي ميعلى الحياة والتأتأمين ال ، والعامة تأمين المخاطر: فع التقارير عنهاقابلة لرقطاعات  4ولديها  تهاخدماو أعمال استنادا إلى منتجاتها وحداتمن خالل مجموعة التعمل دارة، اإل غراضأل
 : لدى المجموعة القابلة لرفع التقارير عنهامطلوبات للقطاعات وال توداوالموج جوالنتائ مات اإليراداتومعلتالي ليعرض الجدول ا .واالستثمار تأمينوإعادة ال

 

  ةاطر العامتأمين المخ 2020 ويوني 30

 الحوادث البحري والطيران 
 

 الحريق
حياة اللى التأمين ع

 غير موزعة الستثمارا إعادة التأمين طبيوالتأمين ال
 

 اإلجمالي

 دينار كويتي يدينار كويت كويتي دينار دينار كويتي ويتيار كدين تيينار كويد يدينار كويت كويتي دينار 
         

 49,154,497 67,409 4,829,636 23,524,710 14,563,306 720,530 3,547,324 1,901,582 لقطاعت ايراداإ
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 7,236,845 (323,778) 1,425,329 3,231,142 689,040 218,659 1,236,824 759,629  القطاعتائج ن
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 
ياة الحالتأمين على 

 راالستثما لتأمينإعادة ا ين الطبيوالتأم
 تأمين 

 يمالاإلج العامةالمخاطر 

 دينار كويتي دينار كويتي ار كويتيدين كويتينار دي يتير كودينا 
      

 329,796,667 45,895,110 96,700,235 163,759,283 23,442,039  اتالموجود
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 212,390,203 51,234,690 3,220 110,881,843 50,270,450 لمطلوباتا
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 



 
 

 التابعة اتهاشركين ش.م.ك.ع. وللتأم  هليةاأل الشركة
 

 )غير مدققة(المجمعة حلية المكثفة المالية المر علوماتل المإيضاحات حو

  2020 يونيو 30 وللفترة المنتهية قي فيكما 
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 اعات )تتمة(القط معلومات 13
 

  ةطر العامتأمين المخا )مدققة(: 2019 ديسمبر 31

 الحوادث البحري والطيران 
 

 قيالحر
التأمين على الحياة 

 وزعة غير م االستثمار ة التأمينإعاد يتأمين الطبوال
 

 اإلجمالي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي يتينار كودي ير كويتنادي دينار كويتي 
         

 84,147,631 130,735 10,522,214 45,468,410 15,434,369 1,823,659 7,152,629 3,615,615 إيرادات القطاع
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 11,720,082 (643,992) 3,548,642 5,136,823 (111,530) 968,252 1,374,362 1,447,525 القطاع تائجن
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

    

التأمين على الحياة 
 راالستثما ينإعادة التأم الطبيوالتأمين 

  ينأمت
 إلجماليا مةر العامخاطال

 ينار كويتيد دينار كويتي دينار كويتي ويتيدينار ك ويتيدينار ك  
       

 313,402,910 55,225,160 94,549,391 148,822,257 14,806,102   تالموجودا
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 194,147,492 61,586,156 16,084 96,013,170 36,532,082  المطلوبات
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

   امةأمين المخاطر العت 2019 ونيوي 30

 الحوادث البحري والطيران 
 

 الحريق
 حياة أمين على اللتا

 اإلجمالي ة غير موزع االستثمار عادة التأمينإ ن الطبيتأميوال

 دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي ر كويتييناد كويتينار دي يتيكو ناردي كويتي دينار 
         

 47,973,649 48,152 6,040,711 22,256,906 13,530,109 678,205 3,709,252 1,710,314 عرادات القطاإي

 

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

 6,542,009 (458,904) 2,597,604 3,007,370 206,872 323,202 337,247 528,618  ئج القطاعنتا

 

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

 
    

ى الحياة أمين علالت
 االستثمار مينلتأإعادة ا والتأمين الطبي

 ين تأم
 مالياإلج امةلعالمخاطر ا

 يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ر كويتييناد  
       

 303,131,539 39,778,110 91,449,861 151,289,636 20,613,932   جوداتالمو

  

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

 190,703,678 50,039,330 18,844 100,510,884 40,134,620  المطلوبات

  

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



 
 

 التابعة تهااركشك.ع. و.تأمين ش.مالشركة األهلية لل
 

 )غير مدققة(المجمعة مكثفة لية الحلمرالمالية ا ماتلول المعت حوإيضاحا

  2020 يونيو 30 المنتهية فيوللفترة  فيكما 
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 والجمعية العمومية غير العادية ومية السنويةعية العممالج     14
 

 للسنة المنتهية في المجمعة لماليةات االبيان 2020أبريل  27ة في ية لمساهمي الشركة األم المنعقدة العمومالجمعي اعتمدت

: 2018ديسمبر  31) 2019بر ديسم 31المنتهية في نة ٪ للس25ة بنسبة توزيع أرباح نقدي افقت علىوو 2019بر ديسم 31

زيعات يل تو، تم تسجالتاليوب (.كويتيدينار  6,879,275: 2018مبر ديس 31ر كويتي )دينا 4,913,768بمبلغ  ٪(35

 اسدادهوتم عادية ال عمومية السنويةالجمعية خ الي تاريفالشركة األم سجالت تحقة الدفع في سرباح مة كأاألرباح النقدي

ا مل  .سواق المالأهيئة  لوائحلا  وفقديده حم توالذي ت 2020يونيو  9في  السدادن تاريخ لمساهمين اعتبار 

 

 منحة  أسهم إصدار على  2020أبريل  27 في المنعقدة ي الشركة األملمساهم العادية الجمعية العمومية وافقت ،لفترةخالل ا

  . 2019ديسمبر  31في  للسنة المنتهية والمدفوع بالكامل والمصدر به رأس المال المصرح من (شيء : ال2018) %5 نسبةب

 

 ماأل مال الشركة رأس زيادة على 2020 يونيو 30 في المنعقدة الشركة األمي لمساهم العاديةغير  الجمعية العمومية وافقت

المصرح به   رأس المال % من5 بنسبة سهم منحة 1,000,000 إصدار قطري عن املوالمدفوع بالك والمصدر به المصرح

  . والمدفوع
 

 

 (19-تأثير فيروس كورونا )كوفيد       15
  

ي ، مما تسبب فلعالموانتشر على مستوى ا 2020 سنةأوائل  في المستجد (19-فيد)كوونا كور تم تأكيد وجود فيروس

في جميع  (19-)كوفيدكورونا  سيروفتصادي. في ضوء االنتشار السريع لاالقط لنشاشطة التجارية واألنطرابات في ااض

ابير التي اتخذتها الحكومات الحتواء لتدنتيجة ل ينيقالابات كبيرة وعدم اضطر والقطاعات المختلفة االقتصاد ، واجهعالمأنحاء ال

 للتأثير.علي لفاق اياس النطقجدا   صعبلامن  ،ي تاريخهفوكما ر الفيروس. أو تأخير انتشا
 

 دينة مال استرداد األرصدة قابلية
 يات.عملة لتعطل الت داخل االقتصاد نتيجلشركاطر االئتمان لفي مخا إلى زيادة (19-)كوفيدكورونا  فيروستفشي  أدى

 

 منتهية فيالللفترة  صدة المدينةرألاسترداد ا قابلية لىع تأثيرا  جوهريا  المجموعة ، لم تحدد ةاإلدارلى إاستنادا  

 ة باألرصدة المدين فيما يتعلق المجمعة المكثفة المالية المرحلية  في المعلومات عنه ما تم اإلفصاح ، باستثناء2020 يونيو 30

 . لدى المجموعة
 

 دوات الماليةعادلة لأل لة اقياس القيم
 ة العالمية. اليواق المألسسعار في ااألوتقلب  السوق ير فيإلى اضطراب كب (19-)كوفيدكورونا  فيروسفشي أدى ت

 

ذي سيتم تحقيقه للمعامالت لمالية تمثل السعر الا تالعادلة للموجودات والمطلوبا ةيملقتراقب المجموعة عن كثب ما إذا كانت ا

 لحالي. السيناريو ا إطار يالسوق ف ين فبين المشاركي
 

 وجودات والمطلوبات المالية للفترة المنتهية فيللملعادلة ا ةعلى القيم  جوهريا  تأثيرا  موعة ، لم تحدد المجاإلدارةإلى  استنادا  

  المالية  توداالموجة المرحلية المكثفة المجمعة ضمن المعلومات المالي ه فينباستثناء ما تم اإلفصاح ع 2020 يونيو 30

 و الخسائر.أخالل األرباح  نم بالقيمة العادلة رجةالمالية المد والموجودات المتاحة للبيع
 

 ادلة للعقارات االستثماريةالعلقيمة اس اقي
ظروف االقتصادية  لكي تعكس ال عقاراتالعادلة لل ةراء تعديالت لتعديل القيميلزم إجقد ، ركة سوق العقاراتتباطؤ حل نظرا  

 لحالية. ا
 

ل سنة  خالقارات لسوق الع التوقعاتة حول ودة متاحدحم في مراحل مبكرة وهناك معلومات مرألل اال يزا ، اإلدارة لى إ استنادا  

المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة   لم تحدد .(19-)كوفيدكورونا  سفيرووء الوضع في ض سيتطوروكيف  2020

 راعالسوق وتضمن أن األس باستمرارجموعة م. وستراقب ال2020 يونيو 30الستثمارية للفترة المنتهية في للعقارات ا

 العادلة.  ةقيق ا للقيمد تمثيال  ة من قبل المجموعة تمثل لمستخدما
 

 ةت التسويتعويضات تح
للفترة  تحت التسوية تعويضاتمركز المخاطر وأرصدة المخصصات لل ي تأثير مادي علىوجود أ عدمتوقعت المجموعة 

نهجيات لنظر في االفتراضات والمعادة اوإ ءابالمطالبات والتطورات حول الوراقبة م. وستواصل 2020 يونيو 30المنتهية في 

 .ةالمستقبلي المالية التقاريرفترات  يف

 




