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 تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة 

 دارةاإلإلى حضرات السادة أعضاء مجلس 

 شركة وربة للتأمين ش.م.ك.ع.
 

 مقدمة
لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق لشركة وربة للتأمين ش.م.ك.ع. )"الشركة األم"( وشركتها التابعة 

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

إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن إعداد أشهر المنتهية بذلك التاريخ.  الثالثةبه لفترة  ةالمتعلق ية المكثفة المجمعةرحلالمالنقدية 

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

 المالية المرحلية المكثفة المجمعة. نتيجة مراجعتنا لهذه المعلوماتهي التعبير عن 
 

 نطاق المراجعة
المستقل  مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي 

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

ية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل  المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليل

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال  يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة  بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقا

 التدقيق. األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً يتعلق ب
 

 النتيجة 
ة لم يتم إعدادها،  استناداً إلى مراجعتنا، لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفق

 . 34من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

استناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر  ضافة إلى ذلك، وباإل

 لشركة األم. وأنه حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم المحاسبية ل

للشركة األم  التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي والتعديالت الالحقة له والئحته 2016لسنة  1

ً على نشاط   2021مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةة والتعديالت الالحقة لهما، خالل فتر على وجه قد يكون له تأثيراً ماديا

 الشركة األم أو مركزها المالي. 
 

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

على وجه قد  2021مارس  31سواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في ة أهيئب ما يتعلقفي 2010

 اً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي. يدمايكون له تأثيراً 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  
 مي وشركاهمالعيبان والعصي

 

 2021 مايو 10
 

 لكويتا



 وشركتها التابعة  ش.م.ك.ع. تأمينبة للشركة ور
 

 

 .ثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية المكءاً من هذه ل جزتشك 17 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(
 2021 مارس 31للفترة المنتهية في 

 
 

 
 

 ة فينتهيالثالثة أشهرالم
 مارس  31

 
 2020 2021 حاتإيضا

 دينار كويتي دينار كويتي  

 اإليرادات:
   

 10,000,466 12,484,217   مجمل األقساط المكتتبة
 (4,952,671) (6,695,615)   تأمينمعيدي ال إلىأقساط مسندة 

  

──────── ──────── 
 5,047,795 5,788,602  صافي األقساط المكتتبة

    
 (136,620) (533,725)    ساط غير مكتسبةأقاطي في احتيالحركة 

 4,864 (51,168)   على الحياة  تأميناطي الحسابي لعمليات الالحركة في االحتي
  

──────── ──────── 
 4,916,039 5,203,709  صافي األقساط المكتسبة

    
 420,073 469,579   مسندة تأمينإيرادات عموالت عن إعادة 

 39,349 18,541   الوثائقدار  رسوم إص
  

──────── ──────── 
 5,375,461 5,691,829  اإليرادات  إجمالي

  

──────── ──────── 
    ت:فاالمصرو

 (2,100,073) (2,646,232)   صافي التعويضات المتكبدة
 (610,450) (656,261)   عموالت وتكاليف حيازة أقساط

 (1,340,074) (1,224,948)   مصروفات عمومية وإدارية
  

──────── ──────── 
 (4,050,597) (4,527,441)  المصروفات إجمالي

  

──────── ──────── 
 1,324,864 1,164,388  تتابكاالت إيراداصافي 

    
 (517,736) 171,214  3  استثمار )خسائر(إيرادات صافي 

 (11,403) 172,282   لةحصة في نتائج شركات زمي
 180,213 195,246   خرىأ نتأميإيرادات خدمات 

 111,075 150,186    ل عمالت أجنبيةتحويق وفر
 (7,447) 1,678   أخرى)خسائر( إيرادات 

  

──────── ──────── 

 

 1,854,994 1,079,566 
  

──────── ──────── 
    مصروفات أخرى:
 (141,570) (144,530)   أخرى تأمينمصروف خدمات 

     - (500,000)   ها وديون معدومةتحصيل ية ديون مشكوك فيممخصص انخفاض ق
  

──────── ──────── 
 

 (644,530) (141,570) 
  

──────── ──────── 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة  حصة اتمخصصقبل  الربح

 937,996 1,210,464  الوطنية والزكاة 
    

 (8,694) (9,893)   م العلميقدحصة مؤسسة الكويت للت
 (20,080) (44,866)   يبة دعم العمالة الوطنية رض

 (8,032) (15,905)   الزكاة
  

──────── ──────── 
 901,190 1,139,800  ربح الفترة

  

════════ ════════ 
    الخاص بـ:

 895,517 1,132,084  األممساهمي الشركة 
 5,673  7,716   غير المسيطرة  الحصص

  

──────── ──────── 
 

 1,139,800 901,190 
  

════════ ════════ 
 لسف 5.17 فلس 6.54 4 األم همي الشركة  سابمالسهم األساسية والمخففة الخاصة  ربحية

  

════════ ════════ 
 



 وشركتها التابعة  ش.م.ك.ع. تأمينبة للشركة ور
 

 

 .ثفة المجمعةالمعلومات المالية المرحلية المكءاً من هذه ل جزتشك 17 إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(

 2021 مارس 31للفترة المنتهية في 

 
 فيهية الثالثة أشهرالمنت

 مارس  31

 2021 2020 

 دينار كويتي ويتيدينار ك 

   

 901,190 1,139,800 الفترة ربح
     شاملة أخرى: )خسائر(دات اريإ

    بيان الدخل المرحلي المكثف المجمع في فترات الحقة: إلى بنود يتم أو قد يتم إعادة تصنيفها 

 (2,193,064) 582,036 ة متاحة للبيعليمان موجودات غير محققة م)خسائر(  باحأرصافي  -
 (377) 5,664    لةميالشاملة األخرى لشركات ز ( الخسائراإليرادات )حصة في  -

 

──────── ──────── 
 (2,193,441) 587,700  شاملة أخرى للفترة)خسائر( إيرادات 

 

──────── ──────── 
 (1,292,251) 1,727,500   لفترةالشاملة ل)الخسائر(  اإليرادات إجمالي

 

════════ ════════ 
   الخاص بـ:

 (1,297,924) 1,719,784 األممساهمي الشركة 
 5,673 7,716 الحصص غير المسيطرة

 

──────── ──────── 
 1,727,500 (1,292,251) 

 

════════ ════════ 
 

 





 

 وشركتها التابعة  ش.م.ك.ع. تأمينربة للشركة و 
 

 

 .المجمعة رحلية المكثفةمال المالية اتالمعلومتشكل جزءاً من هذه  17 إلى  1ت المرفقة من إن اإليضاحا
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 المجمع )غير مدقق(المكثف لي رحلمبيان التغيرات في حقوق الملكية ا

 2021 مارس 31للفترة المنتهية في 

  األم حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة  

 
 رأس  

 لمال ا
 تياطيحا

 اري إجب
 طياحتيا
 عام

 احتياطي
 يياراخت

 م أسه
 زينةخ

احتياطي أسهم 
 خزينة

احتياطي التغيرات  
المتراكمة في القيمة  

 العادلة 
 أرباح

 مرحلة 
 لي جما اإل

 الفرعي

الحصص غير 
 المسيطرة 

 مجموع حقوق 
 الملكية 

        دينار كويتي        دينار كويتي        دينار كويتي        دينار كويتي        ر كويتينادي        دينار كويتي        يكويت دينار        دينار كويتي        دينار كويتي        دينار كويتي        نار كويتييد 

  2021يناير  1الرصيد كما في 

 37,066,955 (41,999)  37,108,954   2,126,424 4,836,890  164,760 (1,275,970)  764,895  4,000,000   8,781,109   17,710,846  ( مدقق)
 1,139,800 7,716 1,132,084 1,132,084     -     -     -     -     -     -     - الفترة ربح 
 587,700     - 587,700     - 587,700     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى   اتإيراد

 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
الشاملة دات يرااإلئر( ا)الخس إجمالي

 1,727,500 7,716 1,719,784 1,132,084 587,700     -     -     -     -     -     - للفترة
إيضاح  أسهم خزينة ) في  ركةالح

10 ) -     -     -     -     (12,056) -     -     -     (12,056) -     (12,056) 
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 38,782,399 (34,283) 38,816,682 3,258,508 5,424,590  164,760  (1,288,026)   764,895   4,000,000   8,781,109   17,710,846  2021 مارس 31ي الرصيد كما ف

 

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

  2020يناير  1كما في  صيدالر

 38,077,865 (29,147) 38,107,012 1,951,903 6,441,441 164,760 (1,275,970) 764,895 4,000,000 8,781,109 17,278,874 ( قدق )م
 901,190 5,673 895,517 895,517     -     -     -     -     -     -     -  الفترةربح 

 (2,193,441)    - (2,193,441)     - (2,193,441)     -     -     -     -     -     - شاملة أخرى  خسائر
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
الشاملة  اإليرادات)الخسائر(  إجمالي

 (1,292,251) 5,673 (1,297,924) 895,517 (2,193,441)     -     -     -     -     -     -  للفترة
 

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 36,785,614 (23,474) 36,809,088 2,847,420 4,248,000 164,760 (1,275,970) 764,895 4,000,000 8,781,109 17,278,874   2020 مارس 31الرصيد كما في 

 

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



 

 ة كتها التابعوشر م.ك.ع.ش. تأمينشركة وربة لل
 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة ماليةال تلمعلومااتشكل جزءاً من هذه  17 إلى  1من ن اإليضاحات المرفقة إ
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 ثف المجمع )غير مدقق(قدية المرحلي المكت الندفقاالت بيان
 2021 مارس 31فترة المنتهية في لل

 
 

 
 المنتهية أشهر ثةثالال

 مارس   31في 

  

 2020 2021 يضاحاتإ

 

 دينار كويتي يدينار كويت 

    أنشطة التشغيل 

 937,996 1,210,464  والزكاة الوطنية علمي وضريبة دعم العمالة دم الللتقويت حصة مؤسسة الكربح الفترة قبل 

    ت النقدية: رة بصافي التدفقافت التعديالت لمطابقة ربح 

 815,498 79,062 3   باح أو الخسائرلعادلة من خالل األرموجودات مالية مدرجة بالقيمة ا من ةغير محقق ئرخسا
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  دات موجومحققة من بيع  (أرباح خسائر )
 (18,448) 410 3 الخسائر 

     - 1,568 3 متاحة للبيع موجودات ماليةة يم ئر انخفاض قخسا

     - (5,309) 3  متاحة للبيع موجودات ماليةربح من بيع 

 (113,806) (136,873) 3 دات توزيعات أرباح راإي 

 (165,508) (110,072) 3 إيرادات فوائد

 11,403 (172,282)  حصة في نتائج شركات زميلة 

 51,177 53,445  استهالك ممتلكات ومعدات 

     - 500,000  ي تحصيلها وديون معدومة انخفاض قيمة ديون مشكوك ف مخصص

  43,280 138,859  للموظفيننهاية الخدمة كافأة مخصص م

     - 19,148  جنبية ويل عمالت أفروق تح
  ───────── ───────── 

  1,578,420 1,561,592 

    تشغيل: التغيرات في موجودات ومطلوبات ال
 (9,349) 1,912,215  تحت التسوية  طي التعويضاتفي احتيا تأمينإعادة الة حص

 (1,305,433) (1,187,793)  تأمينوإعادة  تأمينمدينو 

 (793,787) (399,335)  دات أخرى جومو

 267,688 (1,146,097)  تأمينود المطلوبات عق

 (71,794) 3,106,131  تأمينوإعادة  تأميندائنو 

 1,736,507 (197,100)  رى مطلوبات أخ
  ───────── ───────── 

 1,385,424 3,666,441  العمليات  الناتجة من النقدية التدفقات 

 (69,436) (32,291)  موظفين مدفوعة ة الخدمة للمكافأة نهاي 
  ───────── ───────── 

 1,315,988 3,634,150  تشغيل أنشطة الالناتجة من  صافي التدفقات النقدية
  ───────── ───────── 

    ستثمار أنشطة اال
 83,385 150,000  ألجل محددة اصافي الحركة في ودائع 

 (1,575)     -  على الحياة تأمينل ان وثائق اقروض بضم الحركة في

 (66,681) (1,520,000)  متاحة للبيع مالية  موجوداتشراء 

     - (45,000)  استثمار في شركة زميلة  إلىإضافات 

 (1,293,671) (2,402,860)   رباح أو الخسائرالل األة من خدلالعايمة مدرجة بالقموجودات مالية  مشتريات

 675,976 23,909  بيعبيع موجودات مالية متاحة لل من المحصل

     - 267,012  و الخسائر لة من خالل األرباح أ درجة بالقيمة العادت مالية من موجودا المحصل م
 (9,645) (5,050)  كات ومعدات تلمم شترياتم

 75,388 118,002  مستلمة أرباح  توزيعات

 101,378 61,884  ائد مستلمة ات فوإيراد
  ───────── ───────── 

 (435,445) (3,352,103)  ارأنشطة االستثم ستخدمة فيلمانقدية دفقات الصافي الت 
  ───────── ───────── 

    أنشطة التمويل 
     - (12,056) 10 زينة هم خأسي الحركة ف

  ───────── ───────── 
     - (12,056)  ل ة التموي المستخدمة في أنشط تدفقات النقديةصافي ال

  ───────── ───────── 

 880,543 269,991  ادل  النقد المعفي النقد والزيادة صافي 
 414,143 5,733,749  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

  ───────── ───────── 

 1,294,686 6,003,740 8 رة هاية الفت عادل في ن لنقد المالنقد وا
  ═════════ ═════════ 



 ة وشركتها التابع ش.م.ك.ع. ينتأمشركة وربة لل
 

 قة(مكثفة المجمعة )غير مدقال المالية المرحليةول المعلومات حإيضاحات 

 2021 سمار 31ي تهية فالمن وللفترةفي كما 
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 األم الشركة وأغراض تأسيسال .1
 

كشركة مساهمة كويتية عامة فـي دولـة الكويـت بموجـب  تم تأسيسها "(األمالشركة "ش.م.ك.ع. ) تأمينشركة وربة لل إن

 .1976أكتوبر  24 بتاريخالصادر ي يراألم المرسـوم
 

  العامة  الحوادثو قائحرال ضد تأمينمثل ال عامال تأمينوال حياةعلى ال كتتاب مخاطر التأمينهي ا األمالشركة  إن أغراض 

واالستثمار في  تأمينال إصدار وثائقوال الناتجة من األموإقراض  ر األخرىطاخماللجوي ور النقل البحري واطاخمو

 الية المسموح بها.مالاألوراق 
 

 . دولة الكويت - 13103الصفاة،  24282 رقم ص.ب.و المسجل ه األمالشركة  مكتب إن عنوان
 

 2021 مارس 31المنتهية في أشهر ثالثةالجموعة لفترة مللالمجمعة المكثفة علومات المالية المرحلية مر الإصداح بالتصري مت

 .2021 مايو 10بتاريخ دارة اإلمن قبل مجلس 
 

ية الجمع عاممن قبل المساهمين في اجت 2020 ديسمبر 31 هية فيالمنت سنةلل للمجموعةعتماد البيانات المالية المجمعة ا تم

 (.12)إيضاح  2021 أبريل 11السنوية المنعقد بتاريخ  ميةالعمو
 

ن تنظيم )"قانو 2019ة سنل 125قانون رقم لامرسوم موجب ب 2019سبتمبر  1 بتاريخالجديد الصادر  تأمينألغى قانون ال

  11 خيبتارر نون الجديد المعدل الصادالالئحة التنفيذية للقا إصدارتم . 1961 سنةل 24رقم  تأمين"( قانون شركات التأمينال

فإن الشركات لديها  التنفيذية،من الالئحة  2رقم ووفقًا للمادة . 2021مارس  21تاريخ في الجريدة الرسمية ب 2021مارس 

 لقانون الجديد المعدل. ل الالمتثلالالئحة التنفيذية   إصدارمن تاريخ  ءً دب ةواحد سنة
 

 لمجموعةلالمحاسبية  اساتالسيالتغيرات في واد اإلعدأساس  .2
 

  دإلعداساس اأ 2.1
 

   .يلحمرالتقرير المالي ال 34 لمعيار المحاسبة الدولياً طبقمجموعة للالمجمعة المكثفة مالية المرحلية ال المعلومات  تم إعداد
 

 التقرير المالي ة وعملة العملة الرئيسيالذي يمثل ، ار الكويتيدينبالالمجمعة مالية المرحلية المكثفة تم عرض المعلومات الي

 . األمللشركة 
 

إلفصاحات المطلوبة لبيانات مالية مجمعة كاملة ت والومافة المعتضمن كالمكثفة المجمعة ال تة احليإن المعلومات المالية المر

ً للمعايير الدوليةوفق إعدادها مت لسنوية للمجموعة ا عةيها مقترنة بالبيانات المالية المجمللتقارير المالية، ويجب االطالع عل ا

قات العادية المتكررة حقااالست تتضمنديالت التي تم إدراج كافة التعنه . ترى اإلدارة أ2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ال تعبر بالضرورة  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةة نتائج التشغيل لفتر دل. إناعض والتي تعتبر ضرورية لعر

 . 2021ديسمبر  31ي في هيمكن توقعها للسنة المالية التي تنتعن النتائج التي 
 

 جموعة  من الم المطبقةالجديدة التفسيرات والتعديالت عايير والم 2.2
 

البيانات  إعدادة في تبعالمالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  إعداد يفإن السياسات المحاسبية المطبقة 

الجديدة التي تسري اعتباًرا من   معاييربيق الباستثناء تط، 2020ديسمبر  31في للسنة المنتهية  للمجموعة عة السنويةالمالية المجم

 در ولكن لم يسر بعد.امعيار أو تفسير أو تعديل صي أل. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر 2021يناير  1
 

علومات المالية المرحلية إال أنه ليس لها تأثير على الم 2021 سنة والتفسيرات ألول مرة في من التعديالتتسري العديد 

 . للمجموعةة المجمعة المكثف
 

والمعيار  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39 لي، ومعيار المحاسبة الدو9ة لدولي للتقارير الماليتعديالت على المعيار ا
 2المرحلة  -ت الفائدة اإلصالح المعياري لمعدال: 16المالية والمعيار الدولي للتقارير  4رير المالية الدولي للتقا

ل معدل دما يتم استبداعنة لية المكثفة المجمععلى المعلومات المالية المرح مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيراتعفاءات عديالت إتقدم الت

 ل فائدة بديل خالي تقريباً من المخاطر.)اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعد
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 ( ةتتم) لمجموعةلاسات المحاسبية سيالالتغيرات في وأساس اإلعداد  .2
 

 (تتمة) المطبقة من المجموعة الجديدة سيرات والتعديالت المعايير والتف 2.2
 

ر والمعيا 7، والمعيار الدولي للتقارير المالية 39محاسبة الدولي ، ومعيار ال9لتقارير المالية ر الدولي ليامعتعديالت على ال
 (تتمة) 2المرحلة  -ت الفائدة اإلصالح المعياري لمعدال: 16ر الدولي للتقارير المالية والمعيا 4الدولي للتقارير المالية 

   ة:ليتتضمن التعديالت المبررات العملية التا
 

 ة اإلصالح، مليلع لتي تكون مطلوبة بصورة مباشرةغيرات على التدفقات النقدية امبرر عملي يستلزم تغيرات تعاقدية أو ت

 حركة في سعر الفائدة السوقية. دل ال بما يعا غيرات في سعر الفائدة المتغيرة،والتي يتم معاملتها كت

 التصنيفات وتحوط الوثائق طلبات إصالح معدل اإليبور لتحوط متب تغييرات في فترة السماح والتي يتعين إجراؤها بموج

 قة التحوط.دون توقف عال

 التي تحمل  تصنيف األداة تحديدها بصورة منفصلة عندما يتمطلبات التي يتم ركات من استيفاء المتتقديم إعفاء مؤقت للش

 معدل فائدة خالي تقريباً من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 
 

المبررات  لمجموعة. تعتزم المجموعة استخدامالمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لديالت أي تأثير على التعه هذلم يكن ل

 بلية إذا أصبحت سارية.ملية في الفترات المستقالع
 

 بعدصادرة ولكن لم تسر  ييرمعا 2.3
 

 تأمينعقود ال 17المالية المعيار الدولي للتقارير 
، وهو معيار محاسبي تأمينلا دوقع 17المعيار الدولي للتقارير المالية  2017و بة الدولية في مايسلمحاا يرجلس معاير مأصد

  17مالية للتقارير اليسري، يحل المعيار الدولي ن والعرض واإلفصاح. وما أ والقياسعتراف يغطي اال تأميند شامل لعقود الجدي

كافة  لىع 17عيار الدولي للتقارير المالية ينطبق الم .2005الصادر في سنة  تأمينلا عقود 4الية ي للتقارير المالمعيار الدولمحل 

التي بغض النظر عن نوع المنشآت ( تأمينالمباشر وإعادة ال تأمينالالعام و تأميناة والعلى الحي تأمينالي )أ تأمينأنواع عقود ال

استثناءات محدودة  تسرييرية. دا المشاركة التقمزايذات  يةالاألدوات المت ولك بما يخضع لبعض الضماناتصدر هذه العقود وكذ

ألكثر إفادة ا يتميز بأنه تأمينعقود الحاسبي لنموذج مهو تقديم  17ارير المالية لتقي لالشامل للمعيار الدوللهدف او ق.لنطاق التطبي

بيرة ند بصورة كتسوالتي ت 4ية المال تقاريرلل لمعيار الدوليت الواردة ضمن ان المتطلباى النقيض م. علتأمينات الوتناسقاً لشرك

نموذجاً شامالً لعقود  17مالية ارير الالدولي للتق يقدم المعيار قة،سابالمحاسبية المحلية الاسات يلسل عدم التطبيق بأثر رجعي إلى

 ة. حاسبة ذات الصليغطي كافة جوانب الم تأمينال
 

 ده:ناعام والذي يسوذج الى النمعل 17ير المالية ر الدولي للتقار ساس المعيايعتمد أ
 

 رة()طريقة األتعاب المتغي باشرةمالة تعديل محدد للعقود ذات مزايا المشارك. 

  جلد قصيرة األعقونطبق بصورة رئيسية على الاط( وتاألقس )طريقة توزيعطريقة مبسطة . 
 

ر ياين 1ي أو بعد تبدأ فالتي  عةية المكثفة المجمحلمرالمعلومات المالية العلى فترات  17لية يسري المعيار الدولي للتقارير الما

ً بتطبي ريطة أن تقوم المنشأةمبكر ولكن شق التطبيح بالويسم نة.لمبالغ المقارضرورة إدراج امع  2023 ولي ق المعيار الدأيضا

ذه بتطبيق ه ةوعمجمال ستقوم. رةألول م 17في أو قبل تاريخ قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9ير المالية لتقارل

 .التعديالت عند سريانها
 

  استثمار )خسائر(إيرادات  صافي .3

 

 هيةالمنتالثالثة أشهر
 مارس  31 يف

 

2021 2020 
 

 دينار كويتي دينار كويتي

   

 165,508 110,072 فوائد  إيرادات
 113,806 136,873 باحوزيعات أرإيرادات ت

ية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو مال موجودات من ةغير محقق ئرخسا
 (815,498) (79,062) الخسائر

     - 5,309  متاحة للبيعية موجودات مالمن  ةح محققاربأ
 18,448 (410) لخسائرألرباح أو اادلة من خالل ابالقيمة الع جةردم استثماراتأرباح محققة من  (خسائر)

     - (1,568) (6إيضاح ية متاحة للبيع )قيمة موجودات مالخسائر انخفاض 
 ────────── ────────── 

 171,214 (517,736) 
 ══════════ ══════════ 
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 والمخففة السهم األساسية بحيةر.    4
 

لعدد األسهم  على المتوسط المرجح األمالشركة  يفترة الخاص بمساهملاربح  قسمةن طريق ساسية عسهم األال ربحيةتحتسب 

 :كما يلي ستثناء أسهم الخزينة(الفترة )با القائمة خاللادية عال
 

 

 المنتهيةالثالثة أشهر
 مارس  31في 

 2021 2020 

 دينار كويتي ينار كويتدي 

 معاد إدراجها  

 895,517 1,132,084 )دينار كويتي( األم بمساهمي الشركةالفترة الخاص  ربح  
 ────────── ────────── 

   

 173,227,173 173,122,296 استثناء أسهم الخزينة( )أسهم(ل الفترة )ب خال   العادية القائمة م  سه د األرجح لعد م ل ا المتوسط  
 

────────── ────────── 

 لسف 5.17 فلس 6.54 السهم   ربحية   
 

═════════ ═════════ 
 

 قة.باالسهم األساسية والمخففة متط فة قائمة، فإن ربحيةأدوات مخف وجودنظًرا لعدم 
 

 .2020مايو  7 بتاريخالصادرة   منحةالأسهم لمراعاة  2020مارس  31تم تعديل احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 
 

منحة  الفترة المقارنة ليعكس إصدار أسهم التم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للفترة الحالية وباإلضافة إلى ذلك، 

 (.12)إيضاح  مالية المرحلية المكثفة المجمعةالحقًا لتاريخ المعلومات الالموافقة عليها  تمالتي 
 

 ممتلكات ومعدات     .5
 

 2,233,042 :2020 ديسمبر 31دينار كويتي ) 2,233,042 قدرها دفتريةصافي قيمة ب موعةجمال لدى مبنىلاو رضاألإن 

 .تأمينوحدة تنظيم اللح صال( مرهونة دينار كويتي 2,827,501 :2020 مارس 31و يتي،كودينار 
 

 موجودات مالية متاحة للبيع  .   6
 

 مارس 31 
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 

 مارس  31
2020 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

  
  

 11,919,578 12,148,385 12,661,289 أسهم مسعرة*

 723,284 623,694 682,447 هم غير مسعرةأس

 5,676,082 6,495,680 7,989,723 *استثمار في سندات *
 ────────── ────────── ────────── 

 21,333,459 19,267,759 18,318,944 
 ══════════ ══════════ ══════════ 
 

 31و ،دينار كويتي 2,908,518: 2020ديسمبر  31)دينار كويتي  2,793,429 قدرها ةعادل قيمةباألسهم المسعرة  إن* 

  .تأمينوحدة تنظيم الصالح لمرهونة ( دينار كويتي 2,470,455 :2020 مارس
 

: 2020 مارس 31و ،%6.5 إلى% 4: 2020يسمبر د 31% سنوياً )6.5 إلى% 3.63فائدة يتراوح من  معدل السنداتمل تح** 

ينار الكويتي درجة بالدمال السندات قيدتم  .سنوات 10 إلى  5 ا بينتتراوح م فترة ستحق خالل، ي(سنوياً  %6.5 إلى% 4.5

دينار  2,500,000: 2020مارس  31ر كويتي ودينا 3,100,000: 2020ديسمبر  31)دينار كويتي  3,100,000بمبلغ 

اقي السندات ب إدراج ينما يتم، بوثوق منهارة مبصو العادلة  اهانخفاض القيمة حيث ال يمكن تحديد قيمتا بالتكلفة ناقص (كويتي

  .فقا للقيمة العادلةوريكي( األم)المدرجة بالدوالر 
 

  أي انخفاض في  وقع يع لتقييم ما إذا وجوداتها المالية المتاحة للبلم مراجعة ءراجبإ اإلدارة قامت، 2021 مارس 31كما في 

ع كثف المجمخل المرحلي المفي بيان الدار كويتي دين 1,568بمبلغ القيمة  ضانخفا رئاسخ قيمتها. وبالتالي، لم يتم تسجيل

  (.كويتي دينار : ال شيء2020مارس  31كويتي و ردينا 172,420: 2020ديسمبر  31)
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 األجل محددةودائع    .   7
 

 من تاريخ االيداع. أشهر ثالثة تجاوزاستحقاق أصلية تفترة ذات  كوبنلدى الودائع  محددة األجلتمثل الودائع 
 

 تأميندة تنظيم الحولصالح  رهنهتم في دولة الكويت و فظ بهمحتتي دينار كوي 5,185,415مبلغ  محددة األجلائع تضمن الودت

ً لقوانين   5,185,415: 2020 رسما 31دينار كويتي و 5,185,415: 2020ديسمبر  31ت )في دولة الكوي تأمينال وفقا

 ر كويتي(.دينا
 

% 1.95 :2020بر سمدي 31نوياً )% س3.5 إلى% 1.35 ا بينح منسبة تتراو دة األجلمحدلودائع للغ معدل الفائدة الفعلي ب

 (.سنوياً  %3.5 إلى% 2.87 :2020 مارس 31و% 3.5 إلى
 

 المعادل النقد والنقد    .  8

 
 مارس 31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 

 مارس  31
2020 

 نار كويتيدي يدينار كويت ار كويتيدين 
    

 35,005 15,072 17,186 في الصندوق نقد
 69,014 20,672 241,250 نقد في المحفظة

 1,805,257 5,698,005 5,745,304 أرصدة لدى البنوك
 ───────── ────────── ───────── 

 6,003,740 5,733,749 1,909,276 
    ناقصاً: 

 (614,590) - - لبنكحساب مكشوف لدى ا
 ───────── ────────── ───────── 

 1,294,686 5,733,749 6,003,740 المعادل  النقد والنقد
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

ً ) %ال شيء نسبة ضمان المقدمة من بنك محليمكشوفة غير المكفولة ببات الت الحساتسهيالل بلغ معدل الفائدة الفعلي  31سنويا

 .(سنوياً  %3.75: 2020 مارس 31و %ال شيء: 2020يسمبر د
 

 رأس المال .    9
 

،  سهم 177,108,460 :2020ديسمبر  31) سهم 177,108,460من ع لمصدر والمدفوح به وارأس المال المصر كونيت

 .نقدًا املبالك مدفوعللسهم فلس  100 بمبلغ سهم( 172,788,740 :2020 رسما 31و
 

 خزينةأسهم     .10

 
 مارس 31

2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 

 مارس  31
2020 

    

 10,698,171 10,965,625 11,070,502 سهم  األعدد  
 6.19 6.19 6.25 األسهم المصدرة )%( إلىبة النس 
 759,570 932,078 1,273,108 تي(ينار كوي)دالقيمة السوقية  
 1,275,970 1,275,970 1,288,026 تي(التكلفة )دينار كوي 

 

 متاحة للتوزيع.ليست لمحتفظ بها كلفة أسهم الخزينة ات المكافئة لتااالحتياطيإن 
 

 31فلس للسهم ) 115 بقيمة 2021 مارس 31المنتهية في  ترةللف األمأسهم الشركة الخاص بلسوق المتوسط المرجح لسعر ادر ق

  للسهم(. فلس 71 :2020 مارس 31فلس للسهم و 85: 2020ر ديسمب
 

 لقاء اسهمً  104,877عدد لى شراء أسهم خزينة بع األموافقت إدارة الشركة  ،2021مارس  31خالل الفترة الحالية المنتهية في 

 .كويتيينار د 12,056ه قدرمقابل إجمالي 
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 تأمينالعقود  لوباتمط .   11

 

 مارس 31
2021 

 ققة()مد
 ديسمبر 31

2020 

 
 مارس  31

2020 

 دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت 
    

 58,746,398 55,859,340  54,129,295  تعويضات تحت التسوية الاحتياطي 
 4,532,809 4,380,224  4,913,949   أقساط غير مكتسبةاحتياطي 

 1,940,547 1,964,811  2,015,979  الحياة   على تأمينال احتياطي حسابي لعمليات
 333,064 350,809  349,864  المكتسبة غير تأمينولة إعادة العم

 ───────── ───────── ───────── 
 61,409,087 62,555,184 65,552,818 

 

═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ةومية السنويالعم الجمعية .   12
 

 ة المنعقد األم ركة شلمساهمي ال ةيالسنو ميةالعمواعتمدت الجمعية ت المالية المرحلية المكثفة المجمعة، فترة المعلوماالحقًا ل

مجلس اإلدارة   وضع وكذلك توصية 2020ديسمبر  31ة المنتهية في انات المالية المجمعة للسنالبي 2021 أبريل 11خ بتاري

 31) % من أسهم المنحة4نسبة أيًضا والمصدر والمدفوع  الأس الممن ر( %7.5: 2019)% 8نسبة ب يةأرباح نقد توزيعب

 .(%2.5 :2019ديسمبر 



 لتابعة ها ا. وشركتك.عش.م. تأمينشركة وربة لل
 

 ة )غير مدققة(المكثفة المجمع مرحليةال إيضاحات حول المعلومات المالية

 2021 مارس 31 يرة المنتهية فوللفت فيكما 
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 معلومات القطاعات .   13
 

 والحرائق  لطيراناو  يبحرال تأمينالالعامة لى المخاطر ع تأمينال تضمني .االستثمارو لطبيا تأمينالو على الحياة تأمينالو خاطر العامةعلى الم تأمينال: هم قطاعات ثالثعة في تعمل المجمو

   .والسيارات والحوادث العامة
 

يتم  ئر واألرباح أو الخسا إلىعات استنادا اء. يتم تقييم أداء القطالموارد وتقييم األدا توزيعمنفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول  لها بصورةوحدات أعماائج التشغيل لتتنفيذية نلاإلدارة ا تراقب لجنة 

  المجمع. المرحلي المكثف  لدخلبيان ا مع فقاوتي بماقياسها 
 

 عات:هذه القطاحول فيما يلي تفاصيل 
 

 تأمينإجمالي ال مخاطر العامةلا  على   تأمين ال  
 على المخاطر

 ةالعام

على  تأمينال
 تأمينلالحياة وا

 البحري والطيران 2021 مارس 31 عالمجمـو غير موزعة استثمار الطبي
ادث العامة الحو

 سيارات والحرائق

 ويتينار كدي كويتي دينار كويتي دينار يدينار كويت دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتيد 

         
 6,037,003 (4,181) 343,496 2,981,465 2,716,223  1,811,095  798,091  107,037  اترادات القطاع إي 
 ══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

 1,139,800 (669,964) 343,496  576,631  889,637  497,769  356,796  35,072  اتنتائج القطاع  ═
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 

 تأمينإجمالي ال
 على المخاطر

 ةالعام

على  تأمينال
 تأمينالحياة وال

 عالمجمـو استثمار الطبي

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي يدينار كويت 
     

 124,084,817  40,253,391   5,655,417   78,176,009  الموجودات
 ══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

 85,302,418    -   3,630,572   81,671,846  لوباتط لم ا  ═
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 (ة )مدقق  2020ديسمبر    31

 تأمينإجمالي ال
 على المخاطر

 ةالعام
على الحياة  تأمينال

 عالمجمـو استثمار الطبي نتأميوال

 يدينار كويت دينار كويتي ينار كويتيد دينار كويتي   
     

 120,429,204 35,911,343 3,849,937 80,667,924 موجوداتال 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 83,362,249 2,000,000 2,927,046 78,435,203 لمطلوباتا 

 ══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

═ 
══════════

═  



 لتابعة ها ا. وشركتك.عش.م. تأمينشركة وربة لل
 

 ة )غير مدققة(المكثفة المجمع مرحليةال إيضاحات حول المعلومات المالية

 2021 مارس 31 يرة المنتهية فوللفت فيكما 
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 )تتمة( علومات القطاعاتم .   13

 على المخاطر العامة  تأمين ال  
 تأمينال إجمالي

 لى المخاطرع
 ةالعام

 على تأمينال
 تأمينوال الحياة
 الطبي

 

 

 المجمـوع موزعة  غير اراستثم

 

 2020 مارس 31
البحري 

 والطيران
الحوادث العامة 

 سيارات والحرائق

 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتييناد دينار كويتي ار كويتيدين دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 

         
 4,940,984 94,661 (529,139) 2,927,067 2,448,395 1,386,260 975,220 86,915 اتإيرادات القطاع 

 ═════════

═ 
═════════

═ 
═════════

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

 901,190 (214,839) (529,139) 752,451 892,717 (9,691) 881,487 20,921 اتطاع ق نتائج ال 
 ═════════

═ 
═════════

═ 
═════════

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

 

 

 تأمينإجمالي ال
 على المخاطر

 ةالعام
لحياة على ا تأمينال

 عالمجمـو استثمار الطبي تأمينوال

 دينار كويتي يدينار كويت دينار كويتي نار كويتيدي 
 120,405,404 35,921,604 4,543,160 79,940,640 لموجوداتا 

 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
 83,619,790 -  12,806,331   70,813,459  المطلوبات

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

 



 بعة ركتها التاوش ش.م.ك.ع. تأمينشركة وربة لل
 

 قة(مدقالمكثفة المجمعة )غير  المعلومات المالية المرحليةحات حول إيضا

 2021 مارس 31 لمنتهية فيوللفترة ا في كما
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 طراف ذات عالقة احات األإفص  .14 
 

 المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ذات عالقة أيأطراف ع ممالت معاد من البإجراء العديمجموعة ال قامت

خدمات علق بخدمات التمويل والفيما يت يادعضمن سياق األعمال ال كات الزميلة واألطراف األخرى ذات عالقةروالش ياالعل

واألرصدة فيما يلي المعامالت . وعةالمجمل إدارة من قب سداد ال وشروط أسعارالموافقة على  تمي. لةات الصذاألخرى 

 أطراف ذات عالقة:    لدىالجوهرية 
 

 : ي المكثف المجمعألرصدة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلا فيما يلي
 

 
 مساهمي

 األم ةالشرك

شركات خاضعة 
 تركةرة المش للسيط

 مارس 31
2021 

 )مدققة(
 ديسمبر 31

2020 

 مارس  31
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

      أمينتأنشطة ال

 2,652,833 5,021,212 5,451,043 5,446,896 4,147 تأميندينو خدمات الم
 497,248 706,169 711,999 711,999    - مينتأدائنو خدمات ال

      

      أنشطة االستثمار

بالقيمة  ودات مالية مدرجةموج

اح أو العادلة من خالل األرب

 6,757,869 7,827,400 8,944,000 8,944,000    - الخسائر
 7,067,054 7,707,239 7,475,254 7,475,254     - لبيعمتاحة ل وجودات ماليةم

 7,553,312 7,683,578 7,906,524 7,906,524    - ار في شركات زميلةثماست
 6,271,800 6,271,800 6,121,800 6,121,800    - بتةودائع ثا

 1,369,865 1,633,918 5,450,564 5,450,564    - د المعادل ققد والنالن
 2,921,817 4,814,106 5,717,123 5,717,123    - ات أخرىمطلوب

 

 : ي المكثف المجمعلالمرح  الدخلالمدرجة في بيان  المعامالتيلي  فيما
 

   

 المنتهيةرالثالثة أشه
 مارس  31ي ف

 

 مساهمي
 األم ةالشرك

شركات خاضعة 
 2020    2021     تركةرة المش للسيط

 ينار كويتيد  دينار كويتي  دينار كويتي  تي يدينار كو 
     

ة متاحة موجودات مالي منير محققة ( غخسائر)

 (2,447,681) (269,860)  (269,860)      - للبيع
 858,645 644,431 642,317 2,114 أقساط مكتتبة

 75,388 94,445 94,445     - إيرادات توزيعات أرباح
 

 عليا:لإلدارة اا ومكافأة موظف
 

 

 المنتهيةالثالثة أشهر
 مارس  31في 

     2021    2020 

 يتيكو دينار  دينار كويتي  
   

 225,702 183,694 جل قصيرة األ موظفينايا زم
 9,213 44,324 موظفينلمكافأة نهاية الخدمة ل

 ──────── ──────── 
 228,018 234,915 

 ═════════ ═════════ 
 

 

 

 

 



 بعة ركتها التاوش ش.م.ك.ع. تأمينشركة وربة لل
 

 قة(مدقالمكثفة المجمعة )غير  المعلومات المالية المرحليةحات حول إيضا

 2021 مارس 31 لمنتهية فيوللفترة ا في كما
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 ومطلوبات محتملةرأسمالية  تالتزاما  .15
 

 
 مارس 31

2021 

 (ة)مدقق
  برديسم 31

2020 

 مارس  31
2020 

 كويتيدينار  كويتي ردينا ار كويتيدين 
    

 1,207,474 222,905 352,807 ضمان خطابات 

 6,480 6,480 6,480 التزامات رأسمالية
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة   .16
 

 الية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. مات الألدوتتكون ا
 

رباح أللة من خالل االعاد رجة بالقيمةالمد ةوجودات الماليحة للبيع والماالمالية المت الموجوداتوجودات المالية من تتكون الم

ة من ماليمطلوبات الل. تتكون اواألرصدة لدى البنوك محددة األجلئع والودا و التأمين وإعادة التأمينمدينوأو الخسائر 

 .أمين والمطلوبات األخرىمطلوبات التأمين وإعادة الت
 

دينار  3,100,000 بمبلغ التكلفةدرجة باحة للبيع المتت المالية المداباستثناء بعض الموجو مالية دلة لألدوات الإن القيمة العا

ال  (6)إيضاح  (دينار كويتي 2,500,000: 2020 مارس 31وكويتي دينار  3,100,000: 2020مبر ديس 31كويتي )

 الدفترية. ية عن قيمتها مادورة ف بصتختل
 

 يم: التقي سلوبأل قًاوفنها ية واإلفصاح عللألدوات الما  لةالعاد ةالتالي لتحديد القيملجدول الهرمي تستخدم المجموعة ا
  

 .ودات ومطلوبات مماثلة)غير معدلة( في السوق النشط لموجأسعار معلنة  :1المستوى 
 

ما بصورة ، إالمسجلة ملحوظة تـها ذات التأثير الجوهري على القيمة العـادلةدخالكون جميع م: أساليب أخرى ت2المستوى 

  ;رةر مباشمباشرة أو غي
 

 السوقبيانات  إلىة العادلة المسجلة وال تستند هري على القيمخالت لها تأثير جوخدم مدخرى التي تست: األساليب األ3المستوى 

 . وظةحالمل
 

 يمة العادلة: الجدول الهرمي للق مستوى ل وفقًا لقيمة العادلة بالمالية المسجلة ات اتحليل األدو  الجدول التالي يوضح
 

 

في علنة أسعار م
  أسواق نشطة

 (1)المستوى 

  ت جوهريةمدخال
 ظة ملحو

 (2)المستوى 

 دخالت جوهرية م
 غير ملحوظة 

 ( 3)المستوى 

 إجمالي

 القيمة العادلة

 دينار كويتي كويتي ينارد دينار كويتي دينار كويتي 2021  مارس   31في    ا كم 
     

من خالل  مدرجة بالقيمة العادلة  موجودات مالية

 11,013,408 - 1,007,438 10,005,970 أو الخسائر األرباح
 18,233,459 682,445 4,889,726 12,661,288 لبيعمالية متاحة ل جوداتمو

 

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

 29,246,867 682,445 5,897,164 22,667,258 جمالياإل 

 

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

 

 معلنة فيسعار أ
 أسواق نشطة 

 (1المستوى )

 الت جوهرية خمد
  لحوظةم

 (2)المستوى 

 هرية مدخالت جو
 غير ملحوظة 

 ( 3مستوى )ال

 إجمالي

 مة العادلةالقي

 ويتيار كدين دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ( مدققة)  2020  ديسمبر   31ا في م ك 
     

الل  جودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خمو

 8,960,006     -     - 8,960,006 ح أو الخسائراألربا
 16,167,759 623,694 3,395,680 12,148,385 احة للبيعية متودات مالجمو

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

 25,127,765 623,694 3,395,680 21,108,391 جمالياإل 

 

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



 بعة ركتها التاوش ش.م.ك.ع. تأمينشركة وربة لل
 

 قة(مدقالمكثفة المجمعة )غير  المعلومات المالية المرحليةحات حول إيضا

 2021 مارس 31 لمنتهية فيوللفترة ا في كما
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 (تتمة) ةلألدوات المالي القيمة العادلة   .16

 

 أسعار معلنة في
 اق نشطة أسو

 (1)المستوى 

 الت جوهرية خمد
 حوظة لم

 (2ى )المستو

 ية رهمدخالت جو
 غير ملحوظة 

 ( 3)المستوى 

 ليإجما
 القيمة العادلة

 دينار كويتي دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي 2020  مارس  31كما في 
     

لة من خالل  الية مدرجة بالقيمة العادت مموجودا

 7,731,831     -     - 7,731,831 األرباح أو الخسائر
 15,818,944 723,284 3,176,082 11,919,578 عيلية متاحة للبوجودات مام
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 23,550,775 723,284 3,176,082 19,651,409 ليجما اإل 
 

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

ت المالية  لمعلومااريخ اتذي تم إجراؤه في دمة في التقييم التخالملحوظة المس رية غيرالجوه فيما يلي تفاصيل المدخالت

 المرحلية المكثفة المجمعة:
 

 مة العادلةحساسية المدخالت للقي معدلال الملحوظة يرالمدخالت الجوهرية غ أسلوب التقييم 

 عرةأسهم غير مس
القيمة  إلىالسعر 

 الدفترية

ق وفقد التسوي لضعفخصم المعدل 

 %10 ةالسيطر

الخصم   ل د % في مع 10  زيادة )النقص( بنسبة ستؤدي ال 

زيادة )نقص( في القيمة   إلى ق وفقد السيطرة التسوي  لضعف 

 تي.كوي دينار    ألف   91العادلة بمبلغ  

 
القيمة  إلىسعر ال

 %10 الدفترية  القيمة إلىالسعر ف عامض الدفترية

% في مضاعف السعر 10ؤدي الزيادة )النقص( بنسبة  ست 

لة بمبلغ دزيادة )نقص( في القيمة العا   إلى الدفترية يمة  الق   إلى 

 نار كويتي.دي ألف   74
 

اسات القيمة قيمن  2توى والمس 1المستوى  بينحويالت أي ت اءجريتم إ، لم 2021 مارس 31ل الفترة المنتهية في خال

 . قياسات القيمة العادلةمن  3ومن المستوى  إلىتحويالت أي  جراءولم يتم إ العادلة
 

  .3ضمن المستوى   ةالمسجلة بالقيمة العادلية والختامي للموجودات المال بقة المبلغ االفتتاحيالجدول التالي مطايوضح 

 2021 مارس 31كما في 
 بداية في  

 السنة  / الفترة 

العادلة   يمة الق صافي   
جلة في بيان المس 

لي المرح   الدخل الشامل 
 المكثف المجمع

 
صافي النتائج المسجلة 

في بيان الدخل 
المرحلي المكثف 

 جمعالم 
 في نهاية 

 ة/السنةرالفت 

 ار كويتين دي  كويتي  دينار  دينار كويتي كويتيدينار   
     

 682,445 (1,568) 60,319 623,694 لبيعودات مالية متاحة ل موج 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 623,694 60,319 (1,568) 682,445 

 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 ( مدققة)  2020  ر ب ديسم  31كما في 
 بداية في  

 السنة / الفترة 

يمة العادلة القصافي  
جلة في بيان الدخل المس
لي مل المرح الشا 

 المكثف المجمع

 
ج المسجلة صافي النتائ 

في بيان الدخل المرحلي 
 جمعف الم المكث

 في نهاية 

 رة/السنةالفت 

 ار كويتين دي  كويتي  دينار  دينار كويتي كويتيدينار   
     

 623,694 (172,421) 72,831 723,284 حة للبيعمالية متا   ت داو موج 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 723,284 72,831 (172,421) 623,694 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 

 
 



 بعة ركتها التاوش ش.م.ك.ع. تأمينشركة وربة لل
 

 قة(مدقالمكثفة المجمعة )غير  المعلومات المالية المرحليةحات حول إيضا

 2021 مارس 31 لمنتهية فيوللفترة ا في كما
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 (تتمة) لألدوات المالية القيمة العادلة   .16

 2020  مارس  31كما في 
 بداية في  

 السنة / رة ت الف 

يمة العادلة القصافي  
جلة في بيان الدخل المس

لي الشامل المرح 
 مكثف المجمعال 

 
صافي النتائج المسجلة 

لي في بيان الدخل المرح 
 جمعالمكثف الم 

 هاية في ن 

 رة/السنةالفت 

 ار كويتين دي  كويتي  دينار  دينار كويتي كويتيدينار   
     

 723,284     -     - 723,284 متاحة للبيعت مالية  موجودا
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 723,284 -     -     723,284 
 

════════ ════════ ════════ ════════ 

 

  19-تأثير كوفيد   .17
 

ابات في  رطاضحدوث ي وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب ف 2020 سنةأوائل  في المستجدكورونا  يد وجود فيروستم تأك

العديد من  هت في جميع أنحاء العالم، واج 19-كوفيد فيروسلسريع لار اي. في ضوء االنتشتصادوالنشاط االق أعمال الشركات

ت الحتواء نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكوما ةجوهري نيقتعدم وامل عورابات اضط عمالاأل عاتقطاو ية صاداالقت عاتالقطا

 ثير.للتأالنطاق الفعلي ياس ق للغايةالصعب من ف ،ريخهتا اًرا مناعتبو .هأو تأخير انتشاريروس الف
 

 نوالمديناد ترداس إمكانية
  طل العمليات.صاد نتيجة لتعاالقت ضمن قطاعلشركات افي مان ئتمخاطر اال اع نسبةفتار إلى 19-كوفيد فيروسشي أدى تف

 

ً مادتأثيراً  مجموعةال، لم تحدد اإلدارة إلىاستناداً   .2021مارس  31 ية فيالمنته ةفترلل نالمدينيداد استر إمكانية لىع يا
 

 لة لألدوات الماليةالقيمة العادقياس 
 العالمية.  سواق المالأ في سعاراألر في السوق وتقلب بيضطراب كاحدوث  لىإ 19-كوفيد فيروسي فشأدى ت

 

لوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت طات والمللموجود العادلة  ةلقيمثب ما إذا كانت اعن ك مجموعةب الراقت

 السيناريو الحالي.  ظل سوق فيالشاركين في مبين ال
 

ً مادتأثيراً  مجموعةحدد ال، لم تارةداإل تقييم إلىداً نااست  31ي فة المنتهية لفترالمالية لات والمطلوبات العادلة للموجود ةمعلى القي يا

ضمن الموجودات المالية المتاحة اإلفصاح عنه في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  متباستثناء ما  ،2021مارس 

  .رئح أو الخسااربادلة من خالل األلقيمة العباالمدرجة للبيع والموجودات المالية 
 

 تحت التسويةت عويضات
ة فترلل تعويضات تحت التسويةت للاالمخصص أرصدةي على مركز المخاطر ومادوجود أي تأثير  عدم مجموعةالتوقعت 

في   ادة النظروإع جائحةوالتطورات حول ال تعويضاتالخبرتها بمراقبة  مجموعةال تواصلس. 2021مارس  31المنتهية في 

 .يةبلالمستق المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ات في فتراتنهجيوالمراضات الفتا

 


