
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   )مقفلة( ش.م.ك. ستثمارلال حياة شركة

 الكويت  دولة
 

 
 

 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلومات

   أشهر ثالثةال لفترة المستقل الحسابات مراقب مراجعة وتقرير

 2021مارس  31 في المنتهية

 

 

 



   )مقفلة( ش.م.ك. ستثمارلال حياة شركة

 الكويت  دولة

 

 

 الصفحة  المحتويات 

 2 - 1  المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلومات مراجعة حول المستقل الحسابات مراقب تقرير

 3   مدقق( )غير المجمعرحلي الم المالي المركز بيان

 4  مدقق( )غير المجمعالمرحلي   اآلخر الشامل والدخل الخسائر أو األرباح بيان

 5  مدقق( )غير المجمعالمرحلي  الملكية حقوق في التغيرات بيان

 6   مدقق( )غير المجمعالمرحلي  النقدية التدفقات بيان

  15 – 7 )غير مدققة( المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلومات حول إيضاحات
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   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 المجمع )غير مدقق(   بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي
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فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 مارس 31
  2021  2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  إيضاح 
 )غير مدققة(    )غير مدققة(    

     

 8,294  175,594 7 ستثمار صافي إيرادات اال

 1,309,954  55,297 5 تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية اتحصة من أرباح شرك

 659  717 8 إيرادات أتعاب وعموالت 

 1,318,907  231,608  التشغيل  ربحإجمالي 

     

     مصاريف التشغيل وأعباء أخرى 

 (116,197)  (137,157)  تكاليف موظفين  

 (12,262)  (12,292)  االستهالك واإلطفاء 

 (221,009)  (1,629)  تكاليف تمويل 

 (23,049)  (42,731)  مصاريف أخرى 

 (372,517)  (193,809)  إجمالي مصاريف التشغيل واألعباء األخرى 

     

 946,390  37,799  الفترة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ربح 

 -    حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 -    الزكاة

 946,390  37,799  ربح الفترة صافي 

     

     اآلخر   الشامل  الدخل

     تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر: لن يُعاد بنود 

 13,824  (6,846)  التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر 

     

     بنود معاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها الحقا  إلى األرباح أو الخسائر:

 1,093,737  (10,355)  فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1,107,561  (17,201)  للفترة اآلخر  الشامل الدخل 

 2,053,951  20,598  للفترة  الشاملالدخل إجمالي 

 6.31  0.252 9 ربحية السهم األساسية والمخففة )فلس( 

 

  .المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلومات هذه من جزءا   تشكل المرفقة اإليضاحات إن



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 حقوق الملكية المرحلي المجمع )غير مدقق(  في التغيرات بيان
  2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

 

5 

  رأس المال   

احتياطي  

 إجباري 

 

احتياطي  

  اختياري  

ترجمة   احتياطي

 عمالت أجنبية 

 

احتياطي القيمة  

 أرباح مرحلة    العادلة  

 

 جمالي اإل

 دينار كويتي   دينار كويتي   
 

 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي 

               

 36,890,211  3,787,246  6,777  5,105,084  6,495,552  6,495,552  15,000,000  )مدقق(   2021يناير  1الرصيد في 

 37,799  37,799  -  -  -  -  -  ربح الفترة 

  ى خراأل  ةالشامل الخسارة
- 

 
- 

 
- 

 
(10,355)  (6,846)  -  (17,201) 

 20,598  37,799  (6,846)  (10,355)  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 )غير مدقق(   2021مارس  31الرصيد في 
 15,000,000  6,495,552  6,495,552  5,094,729  (69)  3,825,045  36,910,809 

               
 52,449,284  19,397,474  (820)  5,061,526  6,495,552  6,495,552  15,000,000  )مدقق(   2020يناير  1الرصيد في 

 946,390  946,390  -  -  -  -  -  ربح الفترة 

 1,107,561  -  13,824  1,093,737  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر  

 2,053,951  946,390  13,824  1,093,737  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 54,503,235  20,343,864  13,004  6,155,263  6,495,552  6,495,552  15,000,000  )غير مدقق(   2020مارس  31الرصيد في 

 

 .المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلومات هذه من جزءا   تشكل المرفقة اإليضاحات إن
 



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 المرحلي )غير مدقق(  المكثفالنقدية  التدفقات بيان

  2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 
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 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31

  2021  2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  
 )غير مدققة(    )غير مدققة(    

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 946,390  37,799  صافي ربح الفترة
     

     تسويات: 

 12,262  12,292  استهالك وإطفاء  

 (1,309,954)  (55,297)  تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية  اتحصة في ربح شرك

 4,372  (72,556)  ربح من ودائع ألجل 

 -  (1,494)  الربح من وكالة لدى طرف ذي صلة 

العادلة من خالل األرباح أو الربح عند استرداد موجودات مالية بالقيمة 

 الخسائر

 

(135)  - 

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

 أو الخسائر

 

(126,937)  - 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو توزيعات أرباح من 

 الخسائر

 

(7,895)  - 

 221,009  1,629  تكاليف التمويل 

 15,964  25,354  مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين 

  (187,240)  (109,957) 

     التغيرات في: 

 (54,745)  (3,025,685)  موجودات أخرى 

 5,116  (8,121)  أخرى   مطلوبات

 (159,586)  (3,221,046)  في األنشطة التشغيلية ةالمستخدم التدفقات النقديةصافي 
     

     ية ستثمارالتدفقات النقدية من األنشطة ال 

 73,389  (6,928,199)  التغير في ودائع ألجل

 (30,524)  -   عقاري استثمارإضافات 

ح أو اربمن استرداد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األ  لمحصال

 رئالخسا

 

45,000  - 

 -  (8,938,912)  رئح أو الخسااربشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األ

 -  6,005  توزيعات أرباح مستلمة

 42,865  (15,816,106)  ية ستثماراألنشطة االالناتجة من  ي(/ف ةالمستخدم التدفقات النقدية ) صافي

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 49,906  -  دائنو تمويل إسالمي 

 (13,944)  (13,944)  دفعات إيجار 

 35,962  (13,944)  األنشطة التمويلية  (في ةالمستخدمالناتجة من / ) يةالنقدالتدفقات صافي 
     

 (80,759)  (19,051,096)  في النقد والنقد المعادل  اتالتغيرصافي 

 456,010  29,483,883  يناير  1النقد والنقد المعادل في 

 375,251  10,432,787  مارس  31النقد والنقد المعادل في 
 

 .المجمعة المكثفة المرحلية المالية المعلومات هذه من جزءا   تشكل المرفقة اإليضاحات إن

 



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 )غير مدققة(  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
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 والنشاط  التأسيس .1

 

 21 في الكويت دولة في تأسست مقفلة كويتية مساهمة شركة هي )"الشركة"( )مقفلة( ش.م.ك ستثمارلال حياة شركة

لو  . 2009  فبراير  17  في  المركزي  الكويت  بنك  لدى  استثمار  كشركة  تسجيلها  وتم  .2008  ديسمبر   رقابةتخضع 

ه والئحته  وتعديالت  المالية  األوراق  نشاط   وتنظيم  المال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن  ،2010  لسنة  7  رقمبموجب القانون  

 التنفيذية.  
 

 . 330034 رقم  تحت 2008 ديسمبر  30 في والصناعة التجارة وزارة لدى التجاري  السجل في الشركة تسجيل تم
 

 الكويت. دولة السالم، فهد شارع ،12 - 11 الدور الجون برج هوإن العنوان المسجل للشركة 
 

 األصول   إدارة  خدمات  تقديم  جانب  إلى  المختلفة  والعقارية  يةستثماراال  األنشطة  بممارسة  رئيسية  بصورة  الشركة  تقوم

  الشريعة   أحكام  مع  يتفق  وبما  للشركة   األساسي  نظامال  من  (4)  رقم  المادةو  التأسيس  عقد  من  (5)  رقم  للمادة  وفقا  

 اإلسالمية. 

 

  )يشار   التابعة  تهاوشرك  )مقفلة(  ش.م.ك.  ستثمارلال  حياة  شركة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  تتضمن

  لسيطرة  تخضع  التي  الشركات  فيمجموعة  ال  وحصة  المجموعة"(  ة"شرك  بـ  فردية  وبصفة  "المجموعة"  بـ  إليهم

 مشتركة. 
 

 :2021مارس  31 في  كما مشتركة لسيطرة تخضع التي ةوالشرك المجموعة شركات تفاصيل يلي  فيما
 

 الرئيسي النشاط الملكية  نسبة التأسيس  بلد ة الشرك اسم

مارس  31  

2021  

ديسمبر  31

2020  

  

      مشتركة لسيطرة تخضع شركة

العقاري  ستثمارشركة حياة لال

 العقارات  %50 %50 السعودية ذ.م.م. 

 العقارات  %50 %50 السعودية شركة فلل حياة ذ.م.م. 
      

      التابعة ةالشرك

 أعمال إنشائية  %100 %100 لبنان شركة حياة لإلنشاءات  
 

 .2021  مايو  11  فيالشركة    إدارة  مجلس  قبل  من  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إصدار  على  الموافقة  تم

 

 اإلعداد أساس .2

 

 االلتزام بيان (أ

 

  المالية   التقارير"   34  رقم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  المعلومات  إعداد  تم
 أدناه.  مبين هو ما باستثناء "المرحلية

 

في   المنتهية  للسنة  السنوية  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  مؤسسات    2020ديسمبر    31تم  لتعليمات  وفقا  

وتتطلب هذه التعليمات قياس خسائر الخدمات المالية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في دولة الكويت.  

  9االئتمان وفقا لخسائر االئتمان المتوقعة عن تسهيالت التمويل المحتسبة طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  

الكويت   بنك  تعليمات  لمتطلبات  طبقا  المحتسبة  المخصصات  أو  المركزي  الكويت  بنك  بتعليمات  التزاما  

ر الالحق على اإلفصاحات ذات الصلة وتطبيق كافة المتطلبات األخرى للمعايير  المركزي أيهما أعلى، والتأثي

الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )يشار إليها معا  بالمعايير الدولية للتقارير 

 المالية المطبقة لالستخدام في دولة الكويت(. 

 

 

 



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 )غير مدققة(  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
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 أساس اإلعداد   ( ب

 

المالية المرحلية المكثفة المجمعة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود المادية    هذه المعلوماتتم إعداد  

 التالية الواردة في بيان المركز المالي المجمع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة: 

 

 ؛ الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية  •

 واألرباح أو الخسائر؛ بالقيمة العادلة من خالل لية موجودات ما  •

 عقاري استثمار •

 

ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  للنتائج التي   2021مارس   31إن النتائج التشغيلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 . 2021ديسمبر  31يمكن توقعها للسنة التي تنتهي في 

 

 المركز   في  التغيرات  لفهم  وذلك  الهامة  والمعامالت  األحداث  لتوضيح  مختارة  تفسيرية  إيضاحات  إدراج  تم

ديسمبر    31  في  المنتهية  وللسنة  في  كما  األخيرة  السنوية  المجمعة  المالية  البيانات  منذ  المجموعة  وأداء  المالي

2020.  

 

 المالية   البيانات  إلعداد  المطلوبة  المعلومات  كافة  المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية   المعلومات  هذه  تتضمن  ال

  البيانات   جانب  إلى  عليها  االطالع   وينبغي   المالية؛  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقا    الكاملة  السنوية  المجمعة

 .2020ديسمبر  31 في المنتهية للسنة األخيرة السنوية المجمعة المالية

 

  بالدينار الكويتي، وهو عملة التعامل وعملة العرض المجمعة  يتم عرض المعلومات المالية المرحلية المكثفة  

 .للمجموعة

 

   التقديراتواألحكام  ( ج
 

 اإلدارة   من  يتطلب   المالية  للتقارير  الدولية  عايير للم  وفقا    المجمعة  المكثفة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد  إن

  المدرجة   والمبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر  قد  والتي  وافتراضات  وتقديرات  بأحكام  القيام

 التقديرات.  تلك عن الفعلية النتائج تختلف وقد والمصروفات، واإليرادت والمطلوبات للموجودات
 

 لعدم   الرئيسية  والمصادر  للمجموعة  المحاسبية  السياسات  تطبيق   في  اإلدارة  اتخذتها   التي  الهامة  األحكام  نإ

  31  في  المنتهية  وللسنة   في  كماالسنوية    المجمعة  المالية  البيانات  على  المطبقة  تلكهي نفس    التقديرات  تأكد

 . 2020ديسمبر 

 

 السياسات المحاسبية الهامة (د

 

المتتفق   المحاسبية  المكثفة  ستخدمة  السياسات  المرحلية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  تلك المجمعة  في  مع 

تطبيق  ، باستثناء  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  المجمعة  البيانات المالية السنوية  إعداد  المستخدمة في  

تسري   والتي  بالمجموعة  الصلة  ذات  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  على  السنوية  والتحسينات  التعديالت 

ولم ينتج عنها أي تأثير مادي على السياسات المحاسبية أو   2021يناير    1من    السنوية ابتداء  للفترات المالية  

 المركز أو األداء المالي للمجموعة.
 

  



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 )غير مدققة(  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات الماليةإيضاحات حول 

 2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

 

9 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  .3
 

مارس  31  

2021  

ديسمبر  31 

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي   
 )مدققة(   )غير مدققة(   

     

 1,249,164  1,207,918  صندوق محلي 

 -  5,935,413  صناديق أجنبية  

 -  3,126,817  مسعرة  أجنبية أوراق مالية 

  10,270,148  1,249,164 

 
يمثل الصندوق المحلي استثمار في صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني. تم تحديد القيمة العادلة لهذا  

، 2021مارس    31المنتهية في  الفترة  خالل    .االستثمار بناء على صافي قيمة الموجودات التي أبلغ عنها مدير الصندوق
 45,000مقابل  وذلك  دينار كويتي    44,865دفترية  بقيمة  المحلي  وحدة من االستثمار في الصندوق    41,371تم تصفية  

 : ال شيء(.2020مارس  31) دينار كويتي 135دينار كويتي مما أدى إلى ربح من االسترداد بمبلغ 
 

األجنبية   الصناديق  فيتمثل    وصندوق (  iShares MSCI EM Islamic UCITS Fund)صندوق    االستثمار 
(iShares MSCI World Islamic UCITS Fund ) هما مدرج في بورصة لندنمن  كلو. 
 

 ("NYSE") مدرجة في بورصة نيويورك لألوراق الماليةأسهم  استثمارات في  سعرة  تمثل األوراق المالية األجنبية الم
 . ("NASDAQ")بورصة نازداك مدرجة في و
 

: ال 2020مارس    31) دينار كويتي  126,937، اعترفت المجموعة بمبلغ  2021مارس    31ة المنتهية في  فترخالل ال
 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ةالماليللموجودات شيء( كربح غير محقق من التغير في القيمة العادلة 

 

 وكالة لدى طرف ذي صلة  .4
 

مارس  31  

2021  

ديسمبر  31 

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي   
 )مدققة(   )غير مدققة(   

     

 121,462  121,462  وكالة لدى طرف ذي صلة 

 2,579  4,073  ربح مستحق 

 (6,132)  (6,132)  االئتمان المتوقعةناقصا: مخصص خسائر 

  119,403  117,909 

 

 بطريقة حقوق الملكية   اعنه ة محاسبتم ال اتفي شرك استثمار .5
 

المجموعة في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية وفق ا لالتفاقية التي تم بموجبها    استثمارتمت المحاسبة عن  
 قرارات بصورة مشتركة. كافة الاتخاذ تأسيس المشروعين المشتركين، والذين تطلبا من المجموعة والمستثمر اآلخر 

 

  



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 )غير مدققة(  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
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  فلل حياة ذ.م.م. وشركة.م. العقاري ذ.م ستثماريلخص الجدول التالي المعلومات المالية لشركة حياة لال
 

   ستثمارشركة حياة لال  

 العقاري ذ.م.م. 

 . شركة فلل حياة ذ.م.م 

مارس  31 

2021  

ديسمبر  31

2020 

 

  2021مارس  31

ديسمبر  31

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  

 )مدققة(   )غير مدققة(  )مدققة(   )غير مدققة( 

        

 10,196,268  10,802,748  4,436,959  2,754,418 الموجودات المتداولة  

 (3,198,765)  (3,192,784)  -  - المطلوبات غير المتداولة 

 (1,826,597)  (2,226,995)  (2,220,035)  ( 659,672) المطلوبات المتداولة  

 5,170,906  5,382,969  2,216,924  2,094,746 صافي الموجودات  

 2,585,453  2,691,484  1,108,462  1,047,373 حصة المجموعة من صافي الموجودات 

القيمة الدفترية للحصة في المشروع  

 2,585,453  2,691,484  1,108,462  1,047,373 المشترك 

        

 3,102,792  766,487  15,688,086  -   اإليرادات

 (3,187,848)  (539,930)  (6,217,648)  (115,963) المصروفات التشغيلية 

 -  -  (33,860,536)  - ي خسارة من بيع استثمار عقار

 -  226,557  (24,390,098)  (115,963) الدخل الشامل  /إجمالي )الخسارة(

إجمالي   حصة المجموعة من

 الشامل  الدخل /)الخسارة(
              

(57,982)  (12,195,049)  113,279  (85,056) 

        

الحركة في حصة ملكية المجموعة من  

محاسب عنها  اتشركصافي موجودات  

        بطريقة حقوق الملكية 

 2,626,247  2,585,453  57,623,078  1,108,462 بداية الفترة / السنة القيمة الدفترية في  

إجمالي   حصة المجموعة من

 (42,528)  113,279  (12,195,049)  (57,982)  الشامل  الدخل /)الخسارة(

 -  -  (44,361,352)  - توزيعات أرباح 

 1,734  (7,248)  41,785  (3,107) تأثير صرف العمالت األجنبية 

 2,585,453  2,691,484  1,108,462  1,047,373 نهاية الفترة / السنة القيمة الدفترية في  

 

 موجودات أخرى   .6

 

 2020ديسمبر  31   2021مارس  31 

 دينار كويتي  دينار كويتي  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

 16,499  3,039,497 امدفوعات مقدم  السلف وال

 23,805  29,134 أرصدة مدينة

 97,997  85,751 حق استخدام الموجودات 

 1,061  1,018 ممتلكات ومعدات

 3,155,400  139,362 

 

 



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 )غير مدققة(  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
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 ستثمارال إيرادات افيص .7
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس  31

 2021  2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 4,372  72,556 ية لدى البنوك استثمارالربح من ودائع 

ح أو  ارببالقيمة العادلة من خالل األمالية مدرجة موجودات من استرداد  الربح

 -  135 رئالخسا

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 -  126,937 رئح أو الخساارباأل

ح اربتوزيعات األرباح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

 -  7,895 رئأو الخسا

 -  1,494 صلةمن وكالة مع طرف ذي ربح 

 3,922  (33,423) ربح صرف عمالت أجنبية )خسارة(/ 

 175,594  8,294 

 

 موجودات األمانة  .8
 

ليست موجودات استثمارتمثل موجودات األمانة   الموجودات  المجموعة لصالح العمالء. إن هذه  ات مدارة من قبل 

 المجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في البيانات المالية المجمعة. 

 

المالي المدارة من قبل المجموعة  المجمع  كما في تاريخ بيان المركز   2,774,184، بلغ إجمالي موجودات األمانة 

بلغت األتعاب والعمولة المستلمة عن موجودات األمانة    دينار كويتي(.  2,794,260:  2020ر  ديسمب  31دينار كويتي )

 دينار كويتي(.  659: 2020مارس  31دينار كويتي ) 717

 

 األساسية والمخففة السهم ربحية .9

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31

 2021  2020 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

    

 946,390  37,799 الفترة )دينار كويتي(  ربحصافي 

 150,000,000  150,000,000 خالل الفترة  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 6.31  0.252 )فلس( األساسية والمخففةالسهم ربحية 

 

 صلة  ذات أطراف مع معامالت .10

 

اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة وشركات  تمثل األطراف ذات صلة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس  

يسيطرون عليها أو يمارسون عليها سيطرة مشتركة أو تأثيرا  ملموسا . يتم اعتماد سياسات التسعير وبنود المعامالت  

المعامالت مع األطراف ذات الصلة في إطار النشاط االعتيادي لألعمال ووفقا  إجراء  يتم    من قبل إدارة المجموعة.

 للشروط والبنود المعتمدة من قبل إدارة الشركة أو مجلس اإلدارة. 

 

  



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 )غير مدققة(  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات الماليةإيضاحات حول 

 2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة 

 

12 

i)  بيان المركز المالي المرحلي المجمع 

 

مارس  31

2021  

 ديسمبر  31 

 2020   

  دينار كويتي  دينار كويتي 

  )مدققة(   )غير مدققة( 

     مستحق من أطراف ذات صلة  

     

     المشتركةشركات خاضعة للسيطرة 

  117,909  119,403 وكالة لدى طرف ذي صلة 

  -  3,025,000 موجودات أخرى

     

     مستحق إلى أطراف ذات صلة 

     

     مساهمون وذوي صلة بالمساهمين

  81,526  340,648 أرصدة لدى البنوك 

  1,249,164  1,207,918 رئح أو الخسااربموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األ

     

     اإلدارة العليا  فوموظ

  485,848  494,384 مطلوبات أخرى  

 
ii)  ح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي المجمع المدرجة في بيان األرباالمعامالت 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31

 2021  2020 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

    

    مساهمون وذوي صلة بالمساهمين

 218,607  - تكاليف تمويل  

 4,372  - ربح من ودائع ألجل 

ح ارباألمالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  موجودات  من استرداد  الربح  

 -  135 رئأو الخسا

التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  

 -  3,620 رئح أو الخساارباأل

    

    شركات خاضعة للسيطرة المشتركة

 -  1,494 صلة الربح من الوكالة مع طرف ذي  

 

 العليا اإلدارة موظفي مكافأة
 

  والمسئوليات   الصالحيات  لديهم  الذين  الرئيسيين  االدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  العليا  االدارة  موظفو  يتضمن

 المجموعة.  أنشطة على والسيطرة والتوجيه للتخطيط

 

  45,000  بمبلغ  األخرى  يااوالمز  والبدالت  الرواتب  تمثل  الفترة  خالل  العليا  االدارة  موظفي  مع  الهامة  المعامالت  إن

 كويتي(.  دينار 45,000 : 2020مارس  31) كويتي دينار

 

 

 



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 )غير مدققة(  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
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 المالية  المخاطر إدارة .11

 

السنوية   المجمعة  المالية  البيانات  في  المبينة  تلك  مع  متفقة  للمجموعة  المالية  المخاطر  إدارة  وسياسات  أهداف  كافة  إن

 . 2020ديسمبر  31 في المنتهية للسنةكما في و

 

   العادلة القيمةقياس  .12

 

لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة )مثل األوراق المالية المتداولة و الموجودات المالية يتم تحديد القيمة العادلة  

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( على أساس أسعار السوق المعلنة بتاريخ بيان المركز المالي. 

 كة يمثل سعر الطلب الحالي.إن سعر السوق المعلن للموجودات المالية التي تحتفظ بها الشر

 

 يبين الجدول التالي تحليل الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة. وقد تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي:

 

النشطة   األول:المستوى   • المعلنة )غير معدلة( في األسواق  المشتقة من األسعار  العادلة هي تلك  القيمة  قياسات 

 للموجودات والمطلوبات المطابقة. 

قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت غير األسعار المعلنة في المستوى األول التي  :  المستوى الثاني •

 بطريقة مباشرة )مثل األسعار( أو غير مباشرة )مثال: مشتقة من األسعار(.    يمكن قياسها للموجودات والمطلوبات

قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على    :المستوى الثالث •

 بيانات األسواق التي يمكن قياسها )مدخالت غير قابلة للقياس(. 

األولالمستوى     

المستوى 

 الثاني 

المستوى  

 الثالث 

 

 اإلجمالي

 دينار كويتي  دينار كويتي )غير مدقق(  2021مارس  31

دينار   

 كويتي

 

 دينار كويتي
        

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  

 - من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 - 

 

90,065 

 

90,065 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  

 1,207,918  9,062,230 األرباح أو الخسائرمن خالل 

 

- 

 

10,270,148 

 9,062,230  1,207,918  90,065  10,360,213 

 

 
  األولالمستوى 

المستوى 

 الثاني 

المستوى  

 الثالث 

 

 اإلجمالي

  دينار كويتي )مدقق(  2020ديسمبر  31
 كويتيدينار 

دينار   

 كويتي

 

 دينار كويتي

        

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
-  - 

 

96,911 

 

96,911 

الموجودات المالية المدرجة بالقيمة 

 األرباح أو الخسائرالعادلة من خالل 
-  1,249,164 

 

- 

 

1,249,164 

 -  1,249,164  96,911  1,346,075 

 

  



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة
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يوضح الجدول التالي مطابقة األرصدة االفتتاحية والختامية للموجودات المالية من المستوى الثالث، والتي يتم إدراجها 

 بالقيمة العادلة: 

 

 دينار كويتي   

 89,314  )مدقق( 2020يناير  1ابتداء من 

 7,597  التغير في القيمة العادلة 

 96,911  )مدقق(  2020ديسمبر  31الرصيد في 

 (6,846)  التغير في القيمة العادلة 

 90,065  )غير مدقق(   2021مارس  31الرصيد في 

 

 فيما يلي المدخالت الهامة غير قابلة للقياس في التقييم: 

 

 

 
 القيمة

  التقييم أسلوب  بالدينار الكويتي 

المدخالت الهامة  
  للقياسغير القابلة 

)المتوسط    النطاق
  الُمرجح( 

  للقيمةحساسية المدخالت 
 العادلة  

          

 

 

أسهم أجنبية 

 غير مسعرة
90,065  

 

طريقة التدفقات  

النقدية 

 المخصومة 
 

 

 

المتوسط المرّجح 

 لتكلفة رأس المال 
 8.2% -9.2%  

%  0.5بنسبة  الحركة إن

في )المتوسط المرَجح  

يمكن لتكلفة رأس المال( 

أو زيادة  ن يترتب عليهأ

القيمة العادلة  نقصان 

 دينار كويتي.  450بمبلغ 

 

 المدرج بالقيمة العادلة:   العقاري ستثمارااليوضح الجدول التالي تحليل 

 

     

المستوى 

 اإلجمالي  الثالث 

 كويتيدينار   دينار كويتي     

        )غير مدقق(  2021مارس  31

 3,673,109  3,673,109  عقاري استثمار

        

        )مدقق( 2020ديسمبر  31

 3,673,109  3,673,109  عقاري استثمار

 

المسجلة   3ية المصنفة ضمن المستوى  ستثماريوضح الجدول التالي مطابقة األرصدة االفتتاحية والختامية للعقارات اال

 : بالقيمة العادلة

 

 دينار كويتي   

 3,592,788  )غير مدقق(   2020يناير  1الرصيد في 

 45,545  إضافات خالل السنة  

 34,776  التغير في القيمة العادلة  

 3,673,109  )مدقق(  2020ديسمبر  31الرصيد في 

 3,673,109  )غير مدقق(   2021مارس  31الرصيد في 

 

  



   )مقفلة( ش.م.ك. لإلستثمار حياة شركة
 الكويت  دولة

 

 )غير مدققة(  المرحلية المكثفة المجمعة المعلومات الماليةإيضاحات حول 
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 المدخالت الهامة غير قابلة للقياس في التقييم: فيما يلي 

 

على أساس المدخالت ألسلوب التقييم المتبع.    3إن قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية تم تصنيفها وفق ا للمستوى  

سوق بشأن  ألغراض قياس القيمة العادلة، تم استخدام مبدأ االستبدال من قبل المقيم، الذي يعكس التوقعات الحالية لل

 قع فيها العقار االستثماري.يتكلفة االستبدال المستقبلية المقدرة في الدولة التي 

 

 أحداث لحقة  .13

 

( إلى وباء وانتشر 19-، أعلنت منظمة الصحة الحالية عن تحول فيروس كورونا المستجد )كوفيد2020مارس  في  

ا  19-أدى كوفيدوقد بشكل سريع على الصعيد العالمي.  في البيئة االقتصادية العالمية.  إلى وجود شكوك جوهرية أيض 

 .  السفر وتدابير الحجر الصحيعلى قيود تطبيق اتخذت السلطات تدابير مختلفة الحتواء االنتشار بما في ذلك 

 

بالقيمة  المدرجة  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  انخفاض جوهري في  المالي، ال يوجد  المركز  بيان  لتاريخ  الحق ا 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.




